
...

CONGRESUL AL XIV-LEAAL P.C.R.
EVENIMENT EPOCAL 

ÎN ISTORIA MILENARĂ 
A ROMÂNIEI ZIAR AL CONSILIULUI NAflONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT 

I ANU^ XLV - Nr. 12 414 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 23 noiembrie 1989 ț

Dînd expresie înaltei răspunderi pentru prezentul șt viitorul patriei noastre

MARELE FORUM DEMOCRATIC AL COMUNIȘTILOR 
și-a continuat lucrările sub seninul deplinei unități 

a poporului în jurul partidului, al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Miercuri, 22 noiembrie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, au continuat lucră
rile Congresului al XIV-Iea al 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinati, la sosirea In 
Sala Palatului Republicii, eu 
manifestări de profund res
pect și prețuire de participan- 
ții la marele forum comunist. 
Cu multă însuflețire, delegații 
șl invitații au scandat îndelung 
numele gloriosului nostru 
partid comunist, al conducăto
rului iubit și stimat.

Prima parte a lucrărilor » 
fost condusă de tovarășa 
Elena Ceaușescu.

In cadrul dezbaterilor in 
plen au luat cuvintul tovarășii 
Manea Mănescu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Timiș, Vasile Carp, delegat al 
organizației județene de partid 
Olt, Ion M. Nicolae, delegat al 
organizației județene de partid 
Argeș, Ion Sîrbu, delegat al 
organizației județene de partid 
Arad, Angela Isăroiu, delegat a! 
organizației județene de partid 
Mureș, Ioan Toma, delegat al 
organizației județene de partid 
Alba, luliu Fejes, delegat al 

Organizației județene de partid 
Harghita, Vasile Tomescu, dele
gat al organizației județene 
de partid Neamț, Ștefan Ște- 
fănescu, delegat al organizației 
municipale de partid București, 
Vasile Pană, delegat ai orga
nizației județene de partid 
Tulcea, Alexandrina Găinușe, 
delegat al organizației județe
ne de partid Ialomița.

Lucrările au fost conduse, 
apoi, de tovarășul Ștefan Rab. 

Au luat cuvintul tovarășii 
Ion Dincă, delegat al organi
zației județene de partid Ca- 
raș-Severin. Nicu Ceaușescu, 
delegat al organizației județe
ne de partid Sibiu, Dumitru 
Gheoca, delegat al organizației 
județene de partid Prahova, 
Petre Rădueanu, delegat al or
ganizației municipale de partid 
București, Maria Ștefan, dele
gat al organizației județene 
de partid Sălaj, Dumitru Radu 
Popescu, delegat al organiza
ției municipale de partid Bucu
rești, Anton Lungu, delegat al 
organizației județene de partid 
Brăila, Mihai Niculiță, delegat 
al organizației județene de 
partid Maramureș, Ana Mure- 
șan, delegat al organizației ju
dețene de partid Bistrița-Nă- 
săud, Pantelimon Găvănescu, 

delegat al organizației jude
țene de partid Dîmbovița.

In continuarea lucrărilor, 
delegații au fost informați că' 
pe adresa. Congresului al 
XIV-Iea al Partidului Comu
nist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal au 
sosit peste 25 000 de telegrame 
și scrisori, prin care organiza
ții de partid, de masă și ob
ștești, organe de stat, colective 
de oameni ai muncii din indus
trie, agricultură, din domeni
ile invățămintului, științei, ar
tei $1 culturii, ocrotirii sănătă
ții, din unități militare, per
soane din diverse sectoare de 
activitate urează succes deplin 
lucrărilor Congresului.

S-a arătat că, intr-o im
presionantă unitate. autorii 
mesajelor susțin cu entu
ziasm și înflăcărare ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în funcția supremă 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român, garan
ția Înfăptuirii idealurilor noas
tre socialiste și comuniste.

Cu sentimente de inaltă mîn
drie patriotică, colectivele 
muncitorești raportează — in 
mesajele pe cate le-au trans
mis — Îndeplinirea, in cinstea 
marelui forum al comuniștilor

Putem afirma cu indreptățită mîndrie că,\ 
sub conducerea gloriosului nostru partid co
munist, care își îndeplinește cu cinste misiu
nea istorică, clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, întregul nostru popor, in de
plină unitate, au dobîndit realizări epocale pe 
calea noii orînduiri sociale, demonstrînd cu 
puterea faptelor de netăgăduit forța unui po
por care a lichidat pentru totdeauna asupri
rea și inegalitățile, a devenit pe deplin stăpin 
pe destinele sale și își făurește în mod liber și 
independent viitorul său de aur.

NICOLAE CEAUȘESCU

români, cu aproape două luni 
mai devreme a principalilor 
indicatori de plan pe primii 
patru ani al actualului cincinal. 

Telegramele exprimă - anga
jamentul ferm al organizațiilor 
de partid, al colectivelor de 
oameni ai muncii de a face to
tul pentru traducerea in viață 
a mărețelor sarcini ce le revin 
din magistralul Raport prezen
tat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și din cele
lalte „documente ce vor fi a- 
doptate de Congresul al 
XIV-Iea al partidului.

în numele delegaților, au 
fost exprimate cele mai. calde 
mulțumiri tuturor celor care 
s-au adresat Congresului, pre
cum și urarea de noi succese 
în activitatea lor dedicată pro
gresului și prosperității Româ
niei socialiste.

în cursul după-amieziî. lu
crările s-au -desfășurat în ca
drul celor opt secțiuni ale 
Congresului.

în mod unanim, participanții 
Ia dezbaterile in plen și pe 
secțiuni au exprimat deplinul 
acord cu aprecierile șl conclu
ziile cuprinse în Raportul pre
zentat la Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și au subli
niat că în acest important do
cument sînt abordate in mod 
creator problemele fundamen
tale ale evoluției societății ro
mânești, ale edificării noii 
orînduiri, în strînsă legătură 
cu realitățile din țara noastră, 
stabilindu-se, pe baza unei 
profunde analize științifice, 
obiectivele strategice și orien
tările privind dezvoltarea so

cialistă a patriei in etapa ac
tuală și in perspectivă.

De la tribuna marelui forum, 
delegații care au luat cuvin
tul au dat expresie înaltei 
prețuiri pe care comuniștii, 
toți cetățenii patriei o dau 
operei teoretice și practice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gîndirii sale cutezătoare, origi
nale, strălucitei activități con
sacrate progresului și bună
stării națiunii noastre, întări
rii independenței și suverani
tății țării, triumfului principi
ilor socialismului în transfor
marea revoluționară a patriei, 
făuririi unei lumi a păcii, în
țelegerii șl colaborării.

Participanții Ia dezbateri au 
relevat că mărețele realizări 
obținute de pqporul nostru, 
sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, în pe
rioada de profunde înnoiri des
chise de Congresul al IX-lea, 
in dezvoltarea generală a țării 
pe calea socialismului constituie 
temeiul pentru care comuniștii, 
întreaga națiune susțin cu tă
rie realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de conducere în partid.

în cadrul lucrărilor, vorbito
rii și-au manifestat adeziunea 
Ia politica internă și externă a 
partidului și statului, deplina 
aprobare față de documentele 
supuse dezbaterii Congresului, 
voința de a acționa pentrn în
făptuirea lor exemplară, asigu- 
rînd progresul și înflorirea 
multilaterală a patriei.

Lucrările Congresului conti
nuă.



EFICACITATEA CHEIA SUCCESULUI 1
1 Ieri, in Divizia A

Continuăm să publicăm, în numărul nostru de azi, în
semnări pe tema atît de discutată (pe bună dreptate, am 
sublinia noi) a EFICACITĂȚII Așadar, din nou, marca
torii... au cuvîntul ! Căci, la urma urmelor, ce înseamnă 
întrecerea sportivă fără goluri, coșuri sau eseuri î

HANDBAL (m): „ASALTUL" CODAȘELOR
$1 AL PROMOVATELOR

Fără ca ediția trecută a 
Campionatului Național al 
Diviziei A la handbal mascu
lin să fie punct de referință, 
o folosim totuși ca reper pen
tru a putea face o comparație 
cu actuala întrecere, la termi
narea turului, în ceea _ ce 
privește eficacitatea, luind 
în discuție de această dată 
realizările pe ansamblu ale 
echipelor. Cea mai importan
tă concluzie care se desprin
de este ușoara scădere a ran
damentului plutonului frun
taș în comparație cu ultimele 
Clasate și, separat, cu promo
vatele. Pentru susținerea a- 
cestor afirmații prezentăm 
realizările actuale ale pri
melor trei clasate, ale ultime
lor trei și ale celor două for
mații promovate — număr de 
puncte acumulate, golavera
jul, eficacitatea generală re
zultată din însumarea goluri
lor înscrise și primite. Așa
dar :

Ediția a 32-a, 1989/90 (tur)

8. Strungul 271-291 (— 20)19

540-556 (— 16)

Ediția a 31-a, 1988/89 (tur)

1. Steaua
2. Din. Buc.
3. Minaur

322-260 (+ 62) 32
280-205 (+ 75) 31
286-251 (+ 35) 25
888-716 (+172)

HOCHEI s
Incet-încet, iată că disputa 

echipelor din prima grupă va
lorică a Diviziei A la hochei 
pe gheață a ajuns la etapa cu 
numărul 7. Așadar, s-au ju
cat pînă acum 42 de partide, 
în care s-au marcat 342 de go
luri (dintre care 217 aparțin 
trioului fruntaș), ceea ce 
s-ar traduce printr-o medie 
de peste 8 goluri pe meci, o 
medie, am putea adăuga, com
parabilă cu nivelul internațio
nal. In acest sport, după cum 
probabil se cunoaște, în cla
samentele celor mai productivi 
jucători punctează, alături 
de autorul golului, și unul 
sau doi „asistenți", din ale 
căror pase decisive se mar
chează. In clasamentul in
dividual al eficacității, si
tuația „la zi" se prezintă ast
fel : Burada (Steaua) 23 de 
puncte (11 goluri + 12 pase

DISPUTĂ S1RÎNSĂ
decisive), K. Anta) 22 p (12 
+ 10), Gereb (ambii de la 
Sport Club) 20 p (12 + 8), 
Hălăucă (Steaua) 19 p (15 + 4), 
Cs. Gali (Viitorul) 17 p (11 + 
6), Cs. Antal (SC) 15 p (9 + 6), 
Kcdveș (Viitorul) 15 p (3 + 12), 
Sersca (Dunărea) 13 p (7 + 6), 
S. Andraș (Viitorul) 13 p 
(6 + 7). Cel mai productiv 
fundaș este stelistul Daia cu 
12 p (7 + 5), iar un clasa
ment sui-generis al triple
telor de atac ar avea următo
rul aspect: linia I a Stelei 
(Dragomir — Hălăucă — Bu
rada) 51 p, linia a Il-a de la 
Sport Club (Șotron — K. An
tal — Cs. Antal) 47 p, linia 1 
de la Sport Club (Gereb — 
Gerezuj — Bejan) 42 p, linia 1 
a Viitorului Gheorgheni (An
draș — Cs. Gali — Gergely)
31 p. (A. VILARA).

1. Steaua
2. Din. Buc.
3. Minaur

313- 264 (+ 49) 32
314- 238 (+ 76) 30
279-236 (+ 43) 26

906-738 ( + 168)

10. Politehnica 232-267 (— 35) 17
11. Din. Bv. 259-284 (— 25) 16
12. Dacia 241-289 (— 48) 15

732-840 (—108)

Promovate

6. Hidroteh. 289-265 (+ 4j 21

10. Știința Bc. 261-294 (— 33) 19
11. C-țul S. M. 228-260 (— 32) 18
12. Tract. Bv. 231-298 (— 67) 13

720-852 (—132)

Comerțul Sinnicolau Mare 
și Tractorul Brașov fiind și 
promovatele în ediția res
pectivă înregistrau împreună : 
459—558 (—99).

Se desprinde, deci, foarte 
clar scăderea eficacității ge
nerale a formațiilor Steaua, 
Dinamo București și C.S.M. 
Minaur Baia Mare (+168 față 
de +172), poate și pentru fap
tul . că transferarea unor „tu
nari", recunoscuți se face 
simțită.

In celelalte două eșaloane 
de referință,, realizările sub 
aspectul eficacității sînt net 
superioare în ediția ac
tuală. ceea ce nu poate decît 
să ne bucure. Dar, scăderi
le în grupul fruntașelor tre
buie să constituie serioase 
semnale de alarmă, cu atît mai 
mult cu cit aceste formații o- 
feră majoritatea selecționa
ților în lotul reprezentativ, 
iar C.M. — grupa A, din 1990, 
bate la ușă... (Mihail VESA).

POLO: ACELAȘI
Șirul etapelor duble săptă- 

mînale continuă intr-un ritm 
marcat de necesitatea dispu
tării partidelor in piscine 
acoperite, divizionarele la 
polo avînd un număr diferit 
de meciuri susținute. Ori
cum, este de reținut că Dina
mo și Steaua, ocupantele 
locurilor 1 și 2, au înscris pes
te 200 de goluri (265, în 20 
de jocuri, respectiv 213 în 18), 
cea mai mică cifră — 131 — 
fiind în dreptul formației de 
pe locul al... patrulea, Rapid, 
care a primit însă și cele mai 
puține puncte, 118, în condiții
le în care are numai 16 evo
luții în campionat.

AVANS APRECIABIL
Pe lista marcatorilor, Vlail 

Hagiu, „cascheta" cu numărul 
7 a formației Dinamo și a na
ționalei, își menține avan
sul de peste douăzeci de... lun
gimi, el înscriind 77 de goluri, 
față de cele 56 ale orădeanu- 
lui, de asemenea, internațio
nal, Costrăș. Mai bine de 
30 de puncte au izbutit Gordan 
(Crișul) 38, Geambașu (Stea
ua) 36, Colceriu (Voința Cluj- 
Napoca) 35, L. Balanov (Stea
ua), Iegariu (Vagonul Arad) 
34, Angelescu (Steaua), Chi- 
ru (Sportul Studențesc 
TMUCB), 32, timișoreanul Le
derer, încheind acest „plu
ton", cu exact 30. (G. R.).

] UN MECI DE
Un meci generos, care a în- 

Itrunit în totalitate sufragiile 
spectatorilor. Un meci de o 
rară frumusețe, care a cuprins 

1 toate atributele fotbalului to
tal. Un meci care a avut 
ritm și cursivitate, numeroase 

|(și reușite) acțiuni de poartă 
și șase goluri splendide. în

plus, s-a jucat deschis, ambele 1 combatante angajîndu-se cu
mare dăruire la efort. Steaua 
a început — așa cum o știm 
— puternic partida și după 

Idouă bune situații ratate de 
Bumbescu (min. 1) și Lăcătuș 
(min. 3), în minutul 7 a des- 

Ichis scorul : I. Dumitrescu a 
trimis o centrare-șutată de pe 
partea, stingi și D. PETRESCU 

Ia deviat balonul, din apropie
re, în plasă : 1—0. Replica
partenerei de întrecere este 

I promptă. Nu trec decît trei 
minute și tabela va arăta 1—1 : 
C. SOLOMON a mimat pasa 
și apoi a continuat acțiunea, 

I încheind u-și cursa de 40 m
cu un șut pe sub Lung. Stea
ua își reia șirul atacurilor, 

■t Rotariu se află în cîteva rin- 
I duri în excelente poziții de

NOTA f
șut, dar bal, 
ternic de el 
jul fundașii 
el, în minute 
ză, pentru 
pionii să -ră
rea : I. Du: 
complet ncm 
TRESCU, uu 
careului, a i 
fundașul st 
balonul cu 
in colțul din 
Nițu. Alte 
înregistrăm 
cele mai clar 
riu (min. 26 
din cădere ci 
(min. 33 — i 
(min. 34 —
poartă), Coi 
șut slab și 
mai ales, Ur 
„cap" din 2 > 
tică a lui Lu

La reluare, 
plică ncaști 
și, ca urmări 
ține din no 
CORAȘ, care 
piere, pe sub 
tuații de go

RUGBY: ÎN „PAS" CU IERARHIA PROPRIU-ZISĂ

BASCHET: DOAR 1,06
în sportul giganților, aceș

tia nu sînt întotdeauna și cei 
mai eficienți. în clasamente
le „Trofeului Sportul", de pil
dă, pe locul I se află, și la 
tete și la băieți, sportivi cu 
talie medie pentru acest joc : 
Magdalena Jerebie (1,81 m) 
și, respectiv, Virgil Băiceanu 
(1,96 m). In top întîlnim chiar 
și baschetbaliste cu talie mică, 
așa cum sînt Iudith Madarasz 
(1,66 m) și Valentin Pogonaru 
(1,82 m), ambii compensind 
handicapul de înălțime prin 
tehnică deosebită și precizie 
în aruncările la coș. Fireș
te, aceste exemple, ca și 
altele care pot fi date, nu di
minuează aportul baschet- 
baliștilor cu talie foarte înal
tă, așa numiții giganți, printre 
care, Melania Marina (1,87 m), 
Laura Nițulescu (1,87 m),
Gheorghe Murcșan (2,18 ni) 
și Nelu Lefter (2,06 m).

Iată clasamentele la zi, 
cu specificația că de data a- 
ceasta am menționat, pe lin
gă numărul punctelor înscrise, 
și talia sportivilor aflați în top
— feminin : 1. Magdalena Je
rebie, (V oința Brașov) 212
— 1,81 ; 2. Melania Marina
(Rapid) 208—1,87 ; 3. Roxana
Ștefan (Voința Buc.), 205—

Șl, TOTUȘI, IN „TOP"!
1,84 ; 4. Laura Nițulescu (Me
talul Rm. Vîlcea) 180—1,87 ; 5. 
Gabriela Balogh (Metalul Sa- 
lonta) 177—1,83 ; 6. Camelia
Ilinda (Voința Brașov) 175— 
1,78 ; 7. Antoaneta Barbu (Me
talul Rm. Vîlcea) 170—1,74 ; 
8. Mălina Marinache (Olim
pia) 160—1,79 ; 9. Luminița
Ciocan (Voința Buc.) 156—1,86 ; 
10. Edith Jakabfi (Comerțul 
Tg. Mureș) 154—1,77 ; 11. Iu
dith Madarasz (Comerțul Sf. 
Gheorghe) 144—1,66 ; 12.
Erzsebet Ambrus (Comerțul 
Sf. Gheorghe) 142—1,87 ; mas
culin : 1. V. Băiceanu (Farul) 
229—1,96 ; 2. A. Popovici (Ra
pid) 221—1,92 ; 3. Gh. Murcșan 
(„U" Cluj-Napoca) 210—2,13 ; 
4. N. Lefter (OȚELINOX Tîr- 
goviște) 179—2,06 ; 5. I. Carpen 
(Academia Militară Mecanică 
Fină) 175—1,96 ; 6. Gh. Mădir- 
jae (I.C.E.D.) 167—2,03 ; 7—S.
FI. Ermurache (Steaua) — 
1,96, și V. Pogonaru (I.C.E.D.) 
1,82, cite 165 p ; 9. D. Nicules- 
cu (Dinamo Buc.) 155—1,90 ; 
10. K. Herbert (Balanța Sibiu) 
154—2,01 ; 11. S. Ardelean
(Steaua) 142—2,05 ; 12. V. Da
vid (Dinamo Buc.) 126—1,96. 
(Dumitru STĂNCULESCU).

O singură „rundă", cea de 
duminică, și cortina va cădea, 
mareînd sfîrșitul de stagiu
ne internă la rugby. Cele 
două echipe din fruntea clasa
mentului, care susțin, la 
Baia Mare, derbyul sezonului, 
au — firește... — cele mai 
notabile realizări și pe pla
nul eficacității. Steaua a 
marcat un număr de puncte, 
370, prin care a depășit cifra 
de vîrf, 355, din toamna pre
cedentă, în vreme ce Minaur 
este unica formație cu mai 
puțin de o sută de puncte pri
mite — doar 79. Ele conduc, 
la fel de normal, și la „capi
tolul" eseuri înscrise : bucu- 
reștenii au culcat de 55 de ori 
balonul în butul advers, mara
mureșenii în 35 de rînduri. 
Farul a marcat 34 de eseuri, 
Dinamo 32 și așa mai depar
te, pînă la... Suceava și in 
Giulești (C.S.M. I.M.U. are, 
asemenea Rapidului Metrou, 
opt reușite).

In disputa pentru Trofeul 
Sportul, doi jucători de „trei- 
sferturi", stelistul Bogdan 
Șerban și dinamovistul George

Tutunea, au cite opt eseuri la 
activ. Alți doi, Franciuc 
(Dinartio) și Dumitraș (Con- 
tactoare Buzău), au înscris 
de cite șase ori, cite cinci ase
menea realizări fiind tre
cute în dreptul a nouă rug- 
byști : Murariu, Hodorcă,
Vărzaru, (Steaua), Sava, Buc
șa (Minaur), Șt. Constantin, 
Zanfir (Farul), Toader (Dina
mo), Ifrim (Rulmentul Bir- 
lad). Cu totul, sînt 114 nume 
pe acest tabel, al celor ce au 
punctat prin „procedeul nr. 1“ 
al jocului pe terenurile cu 
hașuri.

în ce-î privește pe transfor
mer?, feroviarul Sorin Stan- 
ciu a depășit limita de o sută 
de puncte, (avînd 105, ceea ce 
reprezintă cam 80% din ceea 
ce a marcat pînă acum Rapi
dul), iar Dumitru Alexandru, 
de la Steaua, și Tudor Radu, 
de la Grivița Roșie, au atin
s-o deunăzi.

Un bob zăbavă însă, pe a- 
ceastă temă urmînd să reve
nim mai pe larg după ce va 
fi desemnată campioana de 
toamnă. (Geo RAEȚCIII).

Minea a șutat din interiorul careului s» "Nițu 
scoată pentru a treia oară mingea din

Foto

LOZUL 
TOAMNEI EMISIUNE SPECIALA LIMITATA A
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I

JOC DISPUTAT, VICTORIE
PITEȘTI, 22 (prin telefon). 

După cum s-a așezat în teren, 
cu două linii întărite in fața 
lui Gh. Popescu și lăsîndu-1 
numai pe Neagoe să „fluture" 
în atac, Universitatea și-a in
trat în rolul preferat pentru 
deplasare, momindu-și ad
versarul în ideea că, descope- 
rindu-se " ‘
prindă și să-l 
contraatac, 
zată, echipa locală nu s-a 
năpustit spre poarta lui Bol- 
dici, din această reciprocă ta
tonare ieșind un joc de contre, 
tăios, bărbătesc, dar cel mai 
adesea sportiv, numărul mare 
de cartonașe galbene explicin- 
du-se mai ales prin faulturi 
repetate. Prima mare ocazie 
de gol a aparținut oaspeților, 
în min. 27, cînd Badea a tri
mis peste „transversală",

acesta, să-I sur- 
„execute" pe 

Doar că, averti- 
locală nu

cu

TELEVIZOARE COLOR 
AUTOTURISME .DACIA I3OO * 
și numeroase cîștiguriînbani

LA TOATE AGENȚIILE OBIȘ- t 
NUITE Șl VINZĂTORII VO- / 
LANȚ1 VA PUTEȚI ÎNCERCA j 

DIN PLIN ȘANSELE. CiȘTl- ’ 
GURI NUMEROASE Șl VA- ț 
RIATE, GRAȚIE SUMELOR | 
SUPLIMENTARE ALOCATE ( 

DIN FONDUL SPECIAL AL l 
SISTEMULUI. EMISIUNEA t 
FIIND LIMITATA, SE POATE | 

EPUIZA IN ORICE MOMENT’ ’ 

_____________________________ 1
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SÎĂGfORLBĂI, WHTAflf PfRMANENTĂ
IA CURĂ BAINEARĂ SAU CONCEDIU DE ODIHNĂ

Oricare din agențiile oficiilor județene de turism sau filia
lele I.T.H.R. București vă pot oferi. în această perioadă, bi
lete la Sîrgeorz-Băi. pentru tratament eu bune rezultate in 
afecțiuni :

• ale tubului digestiv șl hepatobiliara j
• metabolice și de nutriție •
• cardiovasculare.

Secretul eficacității curei balneare la Sîngeorz-Băi poartă trei 
nume :

• ape minerale :
• nămolul mineral de izvor :
• gazele naturale terapeutice.
TOATE CU VALOARE TERAPEUTICA RIDICATĂ.
tngrijiți-vă și în această' perioadă sănătatea sau mergeți în 

concediu] de odihnă la Sîngeorz-Băi. Peisalul atrăgător, con
diții de cazare de confort diferențiat, posibilități de servirea 
mesei la restaurant sau pensiune, precum șl mijloace de a- 
arement în Incints no*-’”’ul sau In snatii special amenajate 
contribuie ia reușita sejurului dv. Excursiile în împrejurimi 
completează programul dv. de vacantă.

REȚINEȚI ȘI NOTAȚI !

Pentru tratamentul 'balnear nu există sezon sl extrasezon. 
In orice anotimp el se poate efectua cu bune rezultate la 
SÎNGEORZ—BAI, județul Bistrița-Năsăud.

Călătoria oină la gara Sîngeorz-Băi se poate face pe calea 
ferată
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CLASAMENT
X DINAMO 12 11 • 1 40- S 22
2. Steaua 12 10 1 1 29- 3 21
X Univ. Craiova 12 7 3 2 20- 8 17
4. F. C. Bihor 12 7 • 5 30-20 14
X Petrolul 12 C 2 4 21-15 14
S. Victoria 12 s 2 4 13-14 14
7. F. C. Inter 12 c 1 5 22-27 13
X F.C.M. Brașov 12 5 2 3 13-25 12
S. F.C. Farul 12 4 4 4 17-15 12

14. Sp. Stud. 12 5 1 C 15-15 11
XL F. C. Olt 12 3 4 3 14-13 10
12. Flacăra 12 4 1 7 13-17 9
13. Jiul 12 4 1 7 12-22 9
li. Corvlnul 12 4 1 7 10-27 9
15. S. C. Bacău 12 3 2 7 13-28 8
1». „U« Cluj-N. 12 2 4 3 10-23 8
17. „Poli" Tim. 12 2 3 7 18-22 7
1». F.C. Argeș M 3 1 9 8-18 3

ADMINISTRAȚIA
EXTRASE 

PRONOEX* 
NOIEMBRIE 
I : 36 4 33

® NUMERELE 
LA TRAGEREA 
PREȘ DIN 22 
1989. Extragerea 
32 23 38 : extragerea a Il-a :
19 8 13 15 40 25. Fond total 
de cîștiguri : 621 228 lei, din
care 127.754 lei report la ca
tegoria 1.
• Astăzi,_ joi, 23 noiembrie,

este ULTIMA ZI În care 
puteți procura bilete cu 
rele favorite la tragerea 
nuită LOTO de miine.

vă mai 
numo- 

obiș- 
vineri,

capul, Ia c< 
lui Cristescu. 
tind 
mai slabă a 
dele au urca' 
trul terenului 
tificata amfc 
cu locul lor 
o ncașten: 
Salvată î 
„bomba" ». 
fațat (min. 3 
lui, realizat 
la capătul u 
îneîntat tri' 
a sprintal pe 
înalt, Vlădo: 
capul, din ț 
linia de fun 
inscris din aj

La reluare, 
Neagoe pe Ș 
sitatea a mi 
cartea atacu 
sit decît foar 
egaleze în ri: 
lași Badea a 
de gol a lui 
babi) că acei 
rea a submii 
fensive ale Oi 
tind .,scena»
repriză, pite 
instalat la ci 
guri, harnici, 
partea cea 
meciului, m; 
spectaculoasă, 
rînd, Șt. Stoi 
can (min. 81 
84), Ad. Pp| 
Bănu ..ă (min.

curaj

DE STAT
noiembrie, 
cum ar 
ultimul ti 

acțiune

24 
așa 
din 
de 
dintre cele m 
autoturisme b 
tați, totodată 
variante (bilei 
nă și mai mi 
tig !

9 Așa cum 
sfîrșitul aceste 
programează - 
resantul conț 
— o nouă T 
PLA LOTO (



STEAUA 
VICTORIA

Ieri, fia Sala sporturilor flin Tg. Mureș

PRIMA PARTIDA A ECHIPEI NOASTRE
ÎN C.E. DE BASCHET MASCULIN
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Stadion Steaua ; teren alune
cos ; timp frumos ; spectatori — 
circa 22 000. Șuturi : 19—9 (pe 
poartă : 13—5). Cornere î 12—6.
Au marcat : D. PETRESCU 
(min. 7 și 25) șl MINEA (min. 
69 și 81), respectiv C. SOLOMON 
(min. 10) și CORAȘ (min. 53).

STEAUA : LUNG — D. PE
TRESCU, Bumbescu, Iovan, UN- 
GUREANU — MINEA, ROTARIU, 
Hagi, I. Dumitrescu — Lăcătuș 
(min. 60 NEGRĂU), Balint (min. 
78 Grigoraș).

VICTORIA ; NițU - Ursu, D. 
ȘTEFAN, Mirea, M. Pană (min. 
46 Cigan) — D. Daniel (min. 70 
Culcear), C. SOLOMON, CORAȘ, 
Ursea — Țiră, HANGANU.

A arbitrat Ad. Porumboiu 
(Vaslui) ; lâ linie : R. Petrescu 
(Brașov) și D. Crăciun (Cluj- 
Napoca).

Cartonașe galbene : TțRÂ, D. 
ȘTEFAN, MIREA, D. DANIEL, 
MINEA, BUMBESCU, LUNG.

La speranțe : 2—1 (1—0).
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IMinea (min. 56), Cigan (mîn. 

61), care, scăpat singur, nu-1 
poate învinge pe Lung și Țîră ■ 

stopat de blocajul I 
nnrtamlui Stelei. ■

act “ >,
ii

(min. 68), t.. .
curajos al portarului Stelei. 
Este introdus Negrău și din 
acest moment defensiva Vic
toriei intră în derută, 
incursiunile acestuia fiind prac
tic imposibil de stopat. MINEA 
(inin, 69) Înscrie din apro
piere și Steaua pune siăpinire 
pe joc.’ Marilor ratări sem
nate de Balint (min. 72 — doar 
de la 1 m! —și 75) și Rotariu 
(min. 77) le pune capăt MI
NEA (min. 81) care șutează 
sec de Ia marginea careului, 
Iăsîndu-1 fără replică pe Nițu. 
După ce și-a servit impecabil 
coechipierii, cu mingi clare 
de gol, Negrău a greșit și el 
ținta (min. 83), de la numai 6 
m. în final, Victoria a ratat, 
la rîndu-i, prin Culcear (min. 
86) și Țîră (min. 89). Astfel 
s-a scris victoria echipei cam
pioane, dar merite revin 
în egală măsură și partene
rei ei de întrecere.
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NEA Gheorghe NERTEA

| F. C. ARGEȘ 1 (O |
| UNIV. CRAIOVA °l
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Stadion „1 Mai" ; teren foarte I 
bun ; timp însorit, rece ; spec
tatori — circa 20 000. Șuturi : 14—8 | 
(pe poartă : 9—2), Cornere : 2—2. I 
A marcat DICAN (min. 42). >

F.C. argeș : Speriatu — Voi- 
CU, STANCU, Pîrvu, TANASE — I 
Ignat, Bănuți, PRISECEANU, I 
GRIGORIU — VLADOIU, DICAN. ■

UNIV. CRAIOVA : BOLDICI
— MÂNAILĂ, GH. POPESCU, | 
SANDOI, Ad. Popescu — ciurea I 
(min. 55 Pigulea), C. Gțjeorghe ■ 
(min. 46 șt. Stoica), Olaru,'Badea, 
Cristescu — Neagoe. ;

A arbitrat Cr. Teodorescu (Bu- I 
zău) ; la linie : Gh. Dumitrașcu B 
(Constanța) și Gh. Vodă (P. . 
Neamț).

Cartonașe galbene : VOICU, I
DICAN, AD. POPESCU, CRIS
TESCU, OLARU, BÂNUTĂ.

La speranțe : 2—1 (0—0).

marcaj rămînînd la... golul 
lui Dican și consfințind un ■ 
succes pe cit de surprinzător, I 
pe atît de meritat al „lanter- ■ 
nei“, în compania unui parte- _ 
ner care n-a mai avut |
„punch“-ul din ultimele e- I 
tape.

Ovidîu IOANIȚOAIA I

• DE LA F.R.F. Forul de spe
cialitate aduce la cunoștință e- 
chipelor care doresc să participe 
la întrecerile „Cupei speranțe
lor" — ediția 1990 că data limită 
de înscriere este i decembrie. A- 
cordul scris de participare și 
organizare trebuie să albă viza 
C.J.E.F.S.

RONOSPORT INFORMEAZĂ
im că, CEST AN !), cu perspective 
jlogările dintre cele mai frumoase în
;st tip ceea ce privește șansele de reu- 
cîștiguri șită. Asigurîndu-vă accesul la
inclusiv întreaga paletă de cîștiguri, pu- 
Nu ui- teți obține unul (sau mai mul- 

multe te !) cîștiguri, constînd în auto- 
înseam- turisme, excursii peste hotare și 
de cîș- importante sume de bani, de 

valori fixe și variabile.
• Se mai află în vînzare se- 

anunțat, riilc limitate speciale ale „LO- 
li mai ZULUI TOAMNEI**, care atribu
ie inte- ie cîștiguri suplimentare din 
□SPORT fondul special al sistemului, in- 
MULTI- clusiv un important număr de 
)IN A- TELEVIZOARE COLOR !

I
I
I
I
!
8

TlRGU MUREȘ, 22 (prin te
lefon). Echipa națională de 
baschet masculin a țării noas
tre a debutat în seria A semi
finală a Campionatului Euro
pean azi (n.r.: ieri), în fața u- 
nui public care a umplut pînă 
Ia refuz Sala Sporturilor din 
localitate, întîlnind selecționa
ta Bulgariei. La capătul unei 
întreceri dominată permanent 
de oaspeți, aceștia au obținut 
victoria cu 98—76 (56—.33). Cu 
o apărare fermă, cu multă pre
cizie în aruncările la coș și cu 
un pivot — Ghiorghi Glușkov 
(profesionist în echipa italia
nă Juventus Caserta) — care a 
dominat cu autoritate lupta sub 
ambele panouri, baschetbaliștii 
bulgari au obținut un succes 
clar și meritat. în evoluția re
prezentativei noastre s-a re
simțit lipsa jocurilor interna
ționale, pasele nesigure, inter- 
ceptabile, greșelile de tehnică, 
acțiunile lente, bătrînești șl 1-

C.C.E. LA HOCHEI 
PE GHEAJÂ

ZURICH (Agerprcs). La
Berna, într-una din grupele se
mifinale ale Cupei Campioni
lor Europeni la hochei pe 
gheață, echipa Ț.S.K.A. Mosco
va a întrecut cu scorul de 4—1 
(4—0, 0—1, 0—0) formația fin
landeză T.P.S. Turku.

în celălalt joc, H.C. Berna a 
învins cu 3—2 (1—1, 0—0, 2—1) 
echipa Pandas Rotterdam.

NEW DELHI (Agerprcs). 
In cadrul Campionatelor de 
atletism ale Asiei, de la New 
Delhi, Zhang Suowei (R.P. Chi
neză) a cîștigat cursa masculi
nă de 5 000 m cu timpul de 
13:52,37, urmat de Bahadur 
Maraci (India) — 13:58,93 și Lyu

>: ::
:■ ÎNTINDE MINA PARTENERULUI î;

SAU ARBITRULUI!
SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 

A TURNEULUI FINAL DIN ITALIA
ROMA, 22 (Agerpres). Turne

ul final al Campionatului Mon
dial din Italia se va desfășura 
în perioada 8 Iunie — 8 iulie 
1990. Tragerea la sorți a grupe
lor va avea loc Ia 9 decembrie, 
în Palatul Sporturilor din Roma. 
Cu o zi înainte, F.I.F.A. va sta
bili cei șase capi de serii, pre
cum și celelalte trei „urne 
valorice", fiecare cuprinzind 
numele a 6 țări. în prima fază, 
cele 24 de echipe vor fi împăr
țite in 6 grupe a cite 4 forma
ții. Tragerea la sorți va fi e- 
fectuată de 6 celebri jucători, 
din țări care au cîștigat pînă 
acum titlul : brazilianul Pele, 
argentinianul Passarella, italia
nul Conti, vest-germanul K. H. 
Rummenîgge, uruguayanui Sosa 
și englezul Moore. Cu acest pri
lej, va fi prezentat un spectacol 
festiv, la care-și vor da con
cursul actrițele de cinema 
Sophia Loren șl Ornella Muttl,

FINALELE CUPELOR EUROPENE, 
LA VIENA Șl GOTEBORG

Uniunea europeană de fotbal a 
decis ca finalele „Cupei Campio
nilor Europeni" si „Cupei Cu
pelor" să se desfășoare la. Vlena 

REZULTATE DIN CUPA U.E.F.A.
în „Cupa U.E.FIA." s-au desfășurat aseară meciurile din prima 

manșă a optimilor de finală. Iată rezultatele înregistrate :

Juventus — F.C. Karl Marx Stadt 2-1
Napoli — Werder Bremen 2—3
Fiorentina — Dinamo Kiev- 1—0
Hamburger S.V. — F.C. Porto I—0
Rapid Viena — F.C. Li&ge 1—0
Steaua Roșie Belgrad — F.C. Koln 2—0
Olympiakos Pireu — Auxerre 1—1
F.C. Anvers — V.f.B. Stuttgart 1—0 (disputat marți).

Partidele retur sint programate Ia 6 decembrie. La 15 decembrie, 
la Zurich, se va efectua tragerea la sorți a partidelor din sferturile 
de finală în toate cele trei competiții europene (C. 1, C. 2, C. 3), 
care se vor desfășura la 7 și 21 martie 1990.

neficiente fiind specifice mai 
tot timpul, dar mai ales în re
priza I. în cea de a doua, ju
cătorii noștri au încercat o 
„cursă de urmărire", dar fără 
succes. Cu excepția Iui FI. Er- 
murache, eficace, toți ceilalți 
componcnți ai lotului au avut 
prestații șterse.

Au marcat: Ermurache 29, 
Ardelean 15, Sincvici 10, Vi- 
ncreanu 6, Niculescu 6, Popa 
6, Netolițchi 3, David 1, res
pectiv Glușkov 25, Mladenov 
13, Antov 16, Natov 14, Ionov 
11, Gherkov 11, Koțev 3, Sla- 
vov 4, Țenov 1. Arbitri: D. 
Dagan (Israel) — M. Gregoriev 
(U.R.S.S.).

Următoarele meciuri ale e- 
chipei României, din cadrul 
turului acestei competiții, vor 
avea Ioc sîmbătă (Ia Atena, 
cu Grecia) și miercuri (la 
Stockholm, cu Suedia).

Paul IOVAN

„SUPERCUPA MONDIALA1;

LA HANDBAL
MUNCIIEN (Agerpres). Rezul

tate înregistrate în prima zi a 
competiției masculine de handbal 
„Supercupa Mondială", ale cărei 
întreceri se desfășoară în R.F. 
Germania : U.R.S.S. — Suedia 
27—26 (16—16) ; R.D. Germană — 
R.F. Germania B 25—18 (12—7) ;
Iugoslavia — România 24—23 
(11—13) ; R.F. Germania A — Ce
hoslovacia 21—17 (11—10).

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE ASIEI
Ok Hyon (R.P.D. Coreeană) — 
14:02,39.

Proba feminină de aruncarea 
greutății a revenit sportivei 
chineze Huang Zhihong — 
19.69 m, secundată de coechi
piera sa Sui Xinmei — 19,29 
m. Proba feminină de 10 km

tenorul Luciano Pavarotti, cin- 
tărețil de muzică ușoară Eduar
do Benato și Gianna Nanlni, a- 
ceștla din urmă. interpretînd 
imnul „Cupei Mondiale", com
pus de Giorgio Moroder.

Pentru faza a doua a turneului 
— cu meciuri eliminatorii — 
se vor califica 16 echipe, primele 
două din flecare grupă, precum 
șt alte 4 formații clasate pe lo
curile 3 (departajarea făcîndu-se 
după numărul de puncte, gola
veraj etc). Meciurile se vor dis
puta sistem cupă, cu optimi, 
sferturi, semifinale și finale. In 
caz de ega’ltate, se vor disputa 
prelungiri și dacă egalitatea 
persistă departajarea se va fa
ce în urma loviturilor de la 
11 m. Meciul inaugural, de la 8 
iunie, se va desfășura Ia Milano, 
între reprezentativa Argentinei 
șl o echipă din grupa a doua, 
iar finala, Ia 8 iulie, la Roma.

șl, respectiv, GSteborg. Partida 
de la Viena va avea loc Ia 23 
mal, iar cea din Suedia — la 9 
mai anul viitor.

7//////Z7///////////^^^^

COMPETIȚII DE SEZON
O Patinaj artistic la Gelsen

kirchen (R.F. Germania). Proba 
de dans a revenit cuplului sovie
tic Mala Usova — Aleksandr Șu- 
lin, urmat de perechea america
nă suzana Semanik — Ron Kre- 
vette. în proba individuală fe
minină, pe primul loc s-a cla
sat americanca Tonya Harding.
• La Banska Bystrica (Ceho

slovacia), proba individuală mas
culină a concursului de juniori 
a fost ciștigată de Thomas 
Dorner (R.D. Germană), care a 
fost urmat de compatriotul său 
Mirko Muller, Alexandre Orset 
(Franța), Luis Taifas (România).

CARNET ATLETIC
Organizarea Campionatelor Eu

ropene în aer liber din 1994 a 
fost încredințată capitalei Fin
landei, Helsinki, care, reamintim, 
a găzduit prima ediție a C.M., 
în anul 1983. Budapesta, care era, 
de asemenea, în „cursa" pentru 
1994, și-a retras în ultimul mo
ment candidatura pentru a o re- 
depune în vederea obținerii sta
tutului de amfitrion al C.E. din 
1998. Pînă una-alta însă, în anul 
viitor „Europenele" se vor des
fășura la Split, în Iugoslavia. • 
Israelului, căruia, datorită situă
rii geografice, își desfășura ac
tivitatea competițională sub egi
da asociației atletice continenta
le a Asiei, i s-a aprobat cererea 
prin care solicita să participe la 
competițiile organizate de fonii 
european de specialitate (C.E., 
Cupa Europei etc.), primele star
turi europene oficiale ale atie- 
ților israelieni vor fi în 1990, însă 
ca o curiozitate, în cazul în care 
ei ar reuși clasări în primele trei 
locuri la C.E., nu vor primi și 
medaliile continentale ! • Proba 
feminină de triplusalt (amintim 
cu plăcere că pe lista celor mai

marș a fost ciștigată de spor
tiva Chen Yueling (R.P. Chi
neză), în 48:59,86, urmată de 
Kavita Garari (India) în 50:30,90. 
La 400 m plat bărbați pe pri
mul loc s-a clasat Ibrahim Is
mail (Qatar), înregistrat cu 
timpul de 45,60 — nou record 
asiatic.

disciplină 
dovadă de 
cînd, re- 

comportarea 
Real Madrid,1

 Comisia de
U.E.F.A. n-a dat 
clemență atunci 
cent, a judecat 
jucătorilor de la ____ ____ ,

pe stadionul Santiago Berna
beu, în returul contra echipei 

- Milan, în CI: Sanchis (eli- 
,« minat de către arbitrul fran- 
,[ cez Vautrot) a fost suspendat 
■ J 5 partide „pentru joc pericu- 
■i los și recidivă" ; clubul ma- 
J drilen a fost amendat cu o 
I- sumă usturătoare (200 000 de 

franci elvețieni) ; John 
Toshack, antrenorul lui Real, 
a fost la rîndul său avertizat 
pentru „conduită incorectă", 
în timpul aceleiași partide ; 
Julio Llorente, Michel, Hierro 
și Hugo Sanchez au fost a- 
tenționați, vina ultimului fi
ind și aceea că nu . a dat 
mîna, la sfîrșltul partidei, cu 
arbitrul întilniril, in calitatea 
lui de căpitan al campioanei 
iberice.

Măsuri (prea) dure 7 Desi
gur, nu. U.E.F.A. manifestă, 
mal cu seamă în ultima vre
me (politica sa este conjuga
tă, de altfel, cu cea a 
F.I.F.A.), o intransigență fă
ră precedent vizavi de orice 
fel de manifestări contra
re spiritului de fair-play, in
diferent de numele ori statu
tul jucătorilor sau echipelor 
surprinse în flagrant delict 
de indisciplină sau atentat 
la morala arenei. Cel puțin 
din acest punct de vedere 
„supărarea" rezultată din u- 
nele, comentarii apărute, ca 

C reacție la eveniment, în pre- 
11 sa spaniolă apare ca fiind 
!■ nejustificată, Real Madrid este 
? o forță a fotbalmul interna- 
î țional de club, indiferent de 
• i fantul că în ultimele două 
5 ediții ale C.C.E. a capotat 
? înainte de vreme. Dar aceas- 
2* tă echipă fanion a fotbalului 
■, iberic nu are nevoie să ape- 
“i leze, pentru obținerea suc" 
£« cesului, la mijloace anti-spor- 
2* tive, la durități (care, între 
«S altele, i-au făcut pe colegii 
5 de la France Football să 
5 scrie că madrilenii au fost 
? „sîngeroși" în acel meci !), 
C la injurii adresate conducăto- 
J rului de joc etc.
J E foarte probabil însă că 
O? u F.F.A. s-a arătat nemiloasă r 

La feminin, victoria a revenit 
patinatoarei Kathrin Deglci- 
(R.D. Germană).

(b Patinaj viteză la Inzell (R.F. 
Germania). întrecerea masculină 
pe distanța de 500 m a fost ciș- 
tigată de sportivul japonez Sato
ru Kuroiwa, cu timpul de 37,19. 
In proba dc 1500 m, pe locul 
1 s-a situat Michael Iladscliieff 
(Austria) — 1:57,38.
• Hochei pc gheață la Mosco

va. Meciul amical dintre Dina
mo (din localitate) și echipa na
țională a Norvegiei s-a încheiat 
cu rezultatul de 0—0 1

INTERNAȚIONAL
bune performere din lume a fi
gurat și atleta română Vall Io- 
nescu) va fi înscrisă — oficial — 
in premieră. în programul C.E. 
de juniori din 1991, pentru ca, 
la seniori, să apară abia în 
1994. (A. VIL.).

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • în concursul de 

maraton de la Antananarivo, pri
mele locuri au fost ocupate de 
Jean Mahatana (Madagascar) — 
2.26:01 la masculin, respectiv de 
Jacqueline Razanandravao (Mada
gascar) — 2.54:35.

BASCHET « La Holstberg, în 
meci amical masculin : Danemar
ca — Grecia 91—113 (54—51).

CICLISM • Clasament final în 
Turul Mexicului : 1. Raul Aleala 
(Mexic), 2. serghei Kuperionovici 
(U.R.S.S.) la 7:41, 3. Miguel Ar
royo (Mexic) la 7:57, 4. Steve
Speaks (Canada) Ia 11:33.

ȘAH • Runda a 6-a la Bel
grad : Kasparov — Elvest 1—0, 
Short — Kozul 0—1, Hjartarsson 
— Adgestein 1—0. în clasament, 
se menține lider campionul mon
dial Garri Kasparov — 5 P, ur
mat de islandezul Hjartarsson 
4 p, lusupov 3,5 p (1). -

TENIS • Turul 2 la Itaparica 
(Brazilia), masculin : Martin 
Jaite (Argentina) — Javier San
chez (Spania) 7—6, 6—4, Marcelo 
Filippinl (Uruguay) — Tomas 
Carbonell (Spania) 3—6, 7—5, 7—6.

în acordarea sancțiunilor pri
vind clubul Real Madrid și 
din alte motive. Nu o dată, 
Comisia de disciplină a foru
lui european a demonstrat că 
are o bună memorie. Și 
membrii săi și-au amintit cu 
siguranță că în semifinala 
din 1975—76 (eu Bayern) un 
spectator a intrat în teren, 
i-a lovit pe Gerd Miilier și 
pe arbitrul Linemayer, iar 
stadionul Santiago Bernabeu 
a fost (după rejudecare) sus
pendat pe două etape ; că 
in 1978—79 (Grasshoppers — 
Real) Juanito a fost suspen
dat inițial pe doi ani, apoi 
pe un an pentru lovirea ar
bitrului Prokop ; că în anii 
1986—87 (semifinala Bayern — 
Real) Juanito l-a lovit fără 

milă pe Matthăus, fiind sus
pendat Inițial pînă în... 1992 ; 
că în meciul retur al acele
iași semifinale s-a aruncat 
cu obiecte în teren, partida a 
fost întreruptă și, ca urma
re, etapa următoare s-a ju
cat cu porțile închise, iar 
a doua la 350 de kilometri 
distanță de Madrid ; că, în 
fine, în 1987—88, ia partida 
P.S.V. Eindhoven — Real, 
Michel și alți jucători l-au 
bruscat pe arbitrul Bruno 
Galer, drept pentru care au 
fost suspendați : Michel pen
tru trei meciuri, Sanchez pen
tru unul, după eternul apel 
la clemență.

Dînd, așadar, Realului ce-1 
al său — Gazzctta dello Sport 
l-a pus în fruntea cluburilor 
europene din ultimii 50 de 
ani 1 — comentatorii recente
lor sancțiuni, s-au arătat, în 
imensa lor majoritate, de a- 
cord cu ele și cu U.E.F.A.. 
Șl, printre alte argumentări, 
au apelat și la un citat din 
imnul clubului madrilen, un 
vers ce ar putea fi ușor în
vățat — și... aplicat ! — 
toți fotbaliștii lumii și

£

de 
nu 

doar de el. ’ un vers frumos 
precum e însuși sportul : „A- 
tunci cînd pierzi, întinde mî
na adversarului !“

Și cum pe stadion nu exis
tă invincibilitate eternă, acest 
superb Îndemn este universal.

Radu TIMOFTE

£



SPORTIVII ȚĂRII URMĂRESC CU VIU INTERES Șl DEPLINĂ APROBARE

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CEA MAI SIGURA GARANȚIE
Eveniment de excepțională 

însemnătate istorică, Congresul 
al XIV-lea al Partidului Co
munist Român și-a deschis lu
crările prin „Raportul cu pri
vire la stadiul actual al socie
tății socialiste românești, la 
activitatea Comitetului Cen
tral între Congresele al XIII-lea 
și al XIV-lea, la realizarea 
Programului-Directivă de dez
voltare economico-socială în 
cincinalul al IX-lea și în pers
pectivă pînă în anii 2000—2010, 
în vederea îndeplinirii neabă
tute a Programului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate ți înaintare a 
României spre comunism", do
cument de Inestimabilă valoa
re teoretică și practică pentru 
destinele națiunii noastre, pen
tru prezentul șl viitorul ei, .n 
care rolul esențial, contribuția 
determinantă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului, 
și-au găsit o nouă și strălu-

cită confirmare. Raport care, 
așa cum s-a văzut și din trans
misia directă, de la Sala Pala
tului, s-a bucurat de adeziunea 
deplină și entuziastă a celor 
prezenți la lucrările marelui 
forum al comuniștilor români, 
pentru că documentele progra
matice ale Congresului al 
XIV-lea jalonează drumul dez
voltării socialiste a României, 
pe baza unei profunde cunoaș
teri ■ realităților, a aplicării 
consecvente a principiilor so
cialismului științific la condi
țiile concrete din țara noastră, 
în vederea ridicării permanen
te a nivelului de trai și a 
gradului de civilizație ale în
tregului popor.

In civilizația socialistă a ță
rii noastre se integrează orga
nic. prin aportul la formarea 
tinerel generații, prin rezultate 
de prestigiu, și educația fizică 
și sportul, al cărui slujitor și 
reprezentant mă consider a fi 
șl eu. M-am format, ca

om, cetățeanâ 
de performantă. 
Nicolae Ceaușescu" 
nea mie sînt i 
de tineri care 
în

atleta 
„Epoca 
aseme- 
și mii

?« 
in
X- 

mii
: contribuie

toate domeniile de activi
tate, cu fierbinte patriotism, 
la progresul multilateral al 
României socialiste.

Cu cele mai alese sentimen
te de înaltă stimă și prețuire, 
cu mîndria de cetățean al 
României, am ascultat cuvîntul 
de amplă rezonanță istorică al 
strălucitului conducător de 
partid și de țară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la 
înalta tribună a Congresului, 
avind convingerea nestrămuta
tă că realegerea celui mai iu
bit fiu al poporului, tovajășul 
Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al 
partidului constituie cea mai 
sigură garanție a edificării cu 
succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara 
noastră.

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
în întreaga țară continuă să 

se desfășoare numeroase și 
entuziaste manifestări spor
tive dedicate marelui forum 
al comuniștilor români, Con
gresul al XIV-lea al partidu
lui. întrecerile, organizate 
sub genericul Daciadei, reu
nesc la start mii și mii de iu
bitori ai sportului, elevi, stu- 
dențl, tineri din întreprinderi 
și instituții, oameni ai mun
cii de la orașe și sate. Iată 
cîteva din relatările corespon
denților noștri, prezenți la 
aceste competiții omagiale.

SPOHTIVE OMAGIALE
nai, pe prima treaptă a podiu
mului premiaților au urcat 
reprezentanții secției Contac- 
loare Buzău, urmați, în ordi
ne, de sportivii de la Metalul 
Buzău și Carpafi Nehoiu.

KM. SĂRAT- Elevii din mai 
multe i 
disputat 
tuziaste 
In care 
Manuela 
Tudor, 
și Doru

unități școlare și-au 
intiietatea in en- 
întreceri de cros, 

s-au remarcat tinerii 
Viiculescu, Cornel 

Tatiana Ungureanu 
Moraru.

V. DRAGOMIR

Paula IVAN
campioană olimpică

BILANȚ RODNIC, PERSPECTIVE LUMINOASE
Asemenea tuturor cetățenilor 

țării noastre, și noi. cei care 
trăim la Baia Mare și lucrăm 
la Mina Săsar, am ascultat cu 
multă atenție magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU celui 
de-al XIV-lea Congres al oar- 
tidului, amplă analiză a sta
diului de dezvoltare a societă
ții românești și a înaintării ei 
pe drumul socialismului.

Comuniștii, toți cei care mun
cesc în această înfloritoare par
te a țării, își fac o datorie de 
conștiință exprimîndu-și încre
derea nețărmurită în viitorul 
luminos al patriei, jalonat de 
Raportul prezentat de iubitul 
nostru conducător. Ca unul din 
nenumărații tineri care și-au 
văzut împlinite aspirațiile pro
fesionale, devenind din lăcătuș 
subinginer în minerit, îmi ex
prim nemărginita recunoștință

față de partid și secretarul său 
general, pentru grija părinteas
că și sprijinul pe care ni l-a 
acordat și îl acordă generației 
tinere în acești ani frumoși ai 
timpului nostru socialist. Și 
noi, minerii, ne angajăm să 
transpunem în rezultate rodni
ce sarcinile ce ne revin în ur
ma magistralelor orientări cu
prinse în Raportul secretarului 
general al partidului.

în ceea ce mă privește, mă 
angajez să-mi înzecesc efortu
rile în muncă, atît în produc
ție, cît și în procesul de in
struire sportiva. Dau glas do
rinței fierbinți nutrite de toți 
popicarii loturilor reprezen
tative care se pregătesc pentru 
Campionatele Mondiale de la 
Innsbruck, ca această discipli
nă — care a făcut ca tricolo
rul nostru scump să fluture 
de multe ori pe cel mai înalt

catarg al marilor competiții in
ternaționale — să aducă iubi
torilor de sport satisfacțiile aș
teptate.

îmi exprim încă o dată tota
la adeziune la Hotărîrea Plena- 

P.C.R. privindrei C.C. al
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înf’ăcărat 
patriot, genialul ctitor al Româ
niei socialiste moderne, marele 
erou al națiunii, proeminentă 
personalitate a lumii contem
porane, în suprema fupeție de 
secretar general al partidului, 
act de înaltă responsabilitate 
națională, care ne dă certitu
dinea că țara noastră va înain
ta neabătut pe cale progresu
lui și prosperității, a socialis
mului și comunismului.

Stelian BOARIU 
multiplu campion european și 

mondial la popice

BUCUREȘTI. In sălile șl 
pe terenurile întreprinderii de 
Mașini Grele din Capitală, nu
meroși oameni ai muncii din 
această cunoscută și aprecia
tă unitate economică bucu- 
reșteană și-au disputat întîie- 
tatea 
— în 
petiții 
greșul 
lui", 
tiție 
pat 28 de echipe, 
trei locuri situîndu-se, 
dine, formațiile de 
tor Reparații Edile, 
natoare și Sculărie. 
competiție, organizată 
sociația sportivă, 2_______
sindicatului șl Comitetul U.T.C. 
de la I.M.G.B., a mai cuprins 
întreceri la tenis de masă, 
tenis de cimp, (peste 100 de 
concurenți), șah, handbal mas
culin (16 echipe) etc.

N. TOKACEK

— la diferite discipline 
cadrul unei ample com- 
dotate cu „Cupa Con- 
ai XIV-lea al partidu- 

La fotbal, într-o 
intersecții, au 

pe

compe- 
partici- 
primele 
în or

ia Sec- 
Alter- 

Frumoasa 
de a- 

Comitetul

CONSTANTA. Peste 3 000 
de participanți sint angrenați 
in competiții de șah, te
nis, tenis de masă, lupte, po
pice, judo, handbal, fotbal, 
rugby și box, organizate în 
cinstea Congresului ai XIV-lea 
al. partidului. La rugby, 
bunăoară, echipa T.C.I. Con
stanța, fruntașa seriei se
cunde a grupei a doua valo
rice, a cîșțigat în fața forma
țiilor Constructorul (35—4), 
C.F.R. Constanța (48—10) și 
Chimia Năvodari (20—12). 
La box, în cele două gale, in 
prezența unui public nu
meros, au urcat pe ringul din 
Sala Sporturilor, Francisc 
Vaștag, campion mondial, 
Rudei Obreja, medaliat cu 
bronz la recentele C.M. de la 
Moscova, 
component 
nai, 
Competițiile 
tinuă în 
Medgidia

DORINȚA NOASTRĂ FIERBINTE
în aceste zile de înălțătoare 

efervescență politică, cînd se 
desfășoară lucrările marelui 
forum al comuniștilor români, 
gindurile noastre cele mai 
alese se îndreaptă cu profundă 
dragoste și recunoștință spre 
marele nostru conducător de 
partid și de țară, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Am 
ascultat cu un deosebit inte
res magistralul Raport pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. docu
ment de o inestimabilă va
loare teoretică și practică, 
bilanț al mărețelor realizări pe 
care poporul român le-a obți
nut în construcția socialismului 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, a secretarului său 
general și care prefigurează 
clarvăzător, științific, drumul 
luminos pe care îl vom par
curge în continuare în anii ce 
vin, pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și a 
România.

Ca sportiv __ ___ .
al sportului, am simțit

dorința fierbinte ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, la Congresul al XIV-lea 
al P.C.R., tn suprema func
ție de secretar general al 
partidului, garanția sigură a

mersului impetuos înainte al 
patriei socialiste, al națiunii 
noastre.

Mihai MARINESCU
secretar al F.R. Handbal

BUZĂU. • în Sala Spartu
rilor din localitate, timp de 
două zile, 6 echipe masculine 
de volei, din asociații sportive 
sindicale, s-au întrecut în- 
tr-un turneu ciștigat de for
mația Industria Sîrmei Bu
zău. • Cei mai mici șahiști 
și-au dat intîlnire în sala Vo
ința. Dintre cei 80 de con
curenți, de toate catego
riile, s-au impus atenției Ma
rius Dămăroiu, Nicoleta Dra- 
gomanu, Luiza Ioniță, Ma
rius Lucaci, Mihai Ungureanu 
și Daniel Fopescu. • Luptăto
rii de 
sociații 
țele în 
echipe 
de la
Peste 120 de judoka din Bu
zău, Rm. Sărat, Nehoiu, Pă- 
tîrlagele și Cislău au luat par
te la o reuniune urmărită de 
numeroși spectatori. în fi-

și Octavian Stoica, 
al lotului națio- 

în meciuri demonstrative, 
omagiale con- 

localițățile Constanța, 
și Mangalia.

C. POPA

MARE. C.J.E.F.S., în 
cu factorii cu 

sport, a ini-

comunismului în

și. azi. ca activist 
______ , __  / "t zi de 

zi grija deosebită și sprijinul 
prețios al secretarului general 
al partidului, președintele 
României. pentru • dezvoltarea 
dinamică, viguroasă a mișcării 
noastre sportive, atenția pe 
care o acordă handbalului. Ma
rele eveniment din viața parti
dului și a țării, cel de-al 
XIV-lea Congres al P.C.R., ne 
oferă nouă, celor ce muncim în 
acest sport atît de îndrăgit, un 
fericit prilej de a ne reînnoi 
angajamentul de a traduce în 
fapt orientările și indicațiile 
Iubitului nostru conducător 
pentru relansarea handbalului 
rom*nesc în fruntea ierarhiei 
internaționale. Dorim cu toții 
ca apropiatul Campionat Mon
dial feminin de calificare 
constituie dovada muncii 
sporită calitate desfășurată în 
ultimii ani.

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei, doresc șă-mi exprim

să 
de

greco-romane din 7 a- 
și-au măsurat for- 

sala A.S.A. Disputa pe 
a revenit luptătorilor 
Voința Km. Sărat. •

SATU 
colaborare cu factorii 
atribuții în sport, a 
țiat o scrie de ample compe
tiții dedicate Congresului al 
XIV-lea al partidului. în
trecerile, care s-au desfă
șurat pe mai toate bazele din 
județ (la Tășnad, Negrești, 
Cărei, municipiul Satu Mare 
etc.), au cuprins atrăgătoare 
partide de fotbal, handbal, 
baschet, șah, tenis de masă, 
volei, precum șl viu dis
putate întreceri de cros, la 
care au luat startul mii de ti
neri și vîrstnici. Laureații com
petițiilor : baschet 
Satu Mare, handbal 
I.U.M. Satu Mare.
C.S.M.—I.U.M., tenis 
— A. S. Voința.

— C.S.Ș.
— C.S.M.

șah — 
de masă

M. SARCA

Citadele ale industriei, citadele ale sportului

UN COLECTIV CU VOCAȚIA TITLURILOR DE EROU AL MUNCII.
CU FRUMOASE

Cind spui astăzi „Grivița 
Roșie", nu rostești pur și sim
plu numele uneia dintre uni
tățile etalon ale industriei 
bucureștene, cl definești, deo
potrivă, un colectiv cu înde
lungată tradiție muncitoreas
că $1 revoluționară, de care 
oamenii de aici sînt cu temei
nicie mîndri. Dar nu numai 
de faptele înaintașilor, ci șl 
de faptele lor de muncă din 
anii noii orînduiri, socialiste, 
pe care poporul nostru o edi
fică hotărît și entuziast sub 
conducerea partidului comu
niștilor. Ce poate spune mai 
mult despre hărnicia unui 
colectiv, cum este cel de la 
întreprinderea de Utilaj Chi
mic „Grivița Roșie", decît 
cele 5 titluri de Erou al 
Muncii Socialiste, primite în 
ultimii 5 ani pentru rezulta
tele deosebite în întrecerea 
socialistă?! „Ne mîndrim cu 
realizările noastre — ne spu- 
nea_ cu cîteva zile în urmă to
varășul Gheorghe Dragomir, se
cretarul Comitetului de partid 
și președintele Consiliului oa
menilor muncii din întreprin
dere —, realizări cu care 
întimpinat marele forum ăl 
comuniștilor români, în 
dunările generale de dare de 
seamă și alegeri, în cadrul 
conferinței Comitetului • de 
partid, precum și în adunarea

am

a-

perfor-

REUȘITE Șl iN ARENELE DACIADEI
generală a reprezentanților oa
menilor muncii au fost subli
niate împlinirile din viața 
colectivului nostru muncito
resc care, cu acele prilejuri, 
și-a afirmat cu tărie deplina 
sa adeziune la Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R., ca la 
Congresul al XIV-lea al parti
dului nostru tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să 
fie reînvestit cu înalta fuhe- 
ție de secretar general, aceas
tă opțiune reprezentînd ga
ranția unor noi și strălucite 
împliniri pe drumul edifică
rii socialismului, al înflo
ririi continue a patriei".

între alte angajamente pe 
care oamenii muncii de la 
I.U.C. „Grivița Roșie" și le-au 
asumat în întîmpinarea Con
gresului al XIV-lea al partidu
lui s-a aflat și cel de depă
șire a sarcinilor de export cu 
produse în valoare de 17 mi
lioane lei, reușită care, în a- 
ceste însuflețite zile in care 
se desfășoară lucrările ma
relui forum al comuniștilor, 
onorează și mai mult firma a- 
cestei reputate întreprinderi

Știam că în „vechea" cita
delă bucureșteană a indus
triei muncesc mulți tineri, așa 
că nu ne-a surprins cind Gh. 
Dragomir ne-a precizat că 
numărul celor foarte tineri 
depășește 2.000. Sportul nu

a-
în întreprindere. Por-

poate fi, deci, decît la el 
casă ‘ ‘ ’
nind, să zicem, de la cea mai 
reprezentativă secție de per
formanță, rugbyul (susținut 
în comun cu întreprinderea — 
soră și vecină, 
cărui echipă, Grivița 
s-a afirmat ani de-a 
dul in plan național și 
național. Și ajungînd. 
te, la discipline mai 
„titrate", dar care înglobează 
pe toți (numeroși) amatorii de 
mișcare, de recreare prin spart. 
La fotbal, de pildă, care are 
o echipă în sector (instructori : 
I. Brădeanu și I. Sasu) și 16 
în campionatul de casă, cu 
activitate riguros organizată 
de maistrul N. Costache, har- 
ftic corespondent al ziarului 
nostru, sprijinit atît de comi
tetul sindicatului 
te : T. Rădacan), 
Comitetul U.T.C.
M. Gabor). Un campionat în 
Care se remarcă echipele : 
Hala 6 (instructor : N. Voieu), 
Utilaj tehnologic complex 
(instructor : I. Barbu), S.R.M. 
și Sculărie. Apoi, >a tenis 
de inasă (instructor : C. Stro- 
escu), unde se remarcă spor
tivi ca A. Arnăutu și Gh. Ior- 
dache ; la box (instructor : D. 
Dobre, președinte de secție î 
ing. M. Tranșcă), secție de 
tradiție aici, unde se for-

I.M.M.R.), a 
Roșie, 

rin- 
inter- 
fireș- 
puțin

(meședin- 
cît si de

(secretar :

mează mulți viitori
meri ca P. Crăciuneanu, cam
pion municipal, C. Nae, V. 
Calistru, M. Ghiță etc ; la șah, 
sport în care se disting ma- 
trițerul A. Stănescu, sudo
rul C. Burloiu, și ingineruj 
N. Mihai ; la ’ aeromodele, cu 
electricianul FI. Drăghici, 
strungarul E. Dobre și ingi
nerul S. Vintileanu tn prim» 
plan, secție care va deveni 
de nivel internațional ; în 
fine, dar nu în ultimul rînd, 
la alpinism (antrenor : C. 
Coman, instructor : S. Solzi- 
ru), secție cu. vechi tradiții 
și cu valoroase rezultate și în 
planul performanței, care a 
adus în întreprindere nume
roase cupe și titluri naționale, 
iar cei mai valoroși reprezen
tanți (ing. E. Coliban, prof. 
Taina Coliban, prof. L.. Balea, 
ing. D. Răducu, lăcătușii Șt. 
Valasciuc și V. Mardaru, strun
garul L. Sain) au mîndria de 
a fi pus tricolorul românesc 
pe culmi din Mont Blanc sau 
Himalaya-

Sport la I.U.C. „Grivița Ro.,ie“ 
înseamnă și multe alte între
ceri, organizate 
cui Daciadei (la 
baschet, cros. înot 
baza din Parcul 
în sălile clubului 
tate), fie la baza 
din Dămăroaia, 
Colentinei, unde 
vara este mare 
Mai înseamnă 
excursii organizate 
iubitorii zonelor

finalmente,

sub generi- 
i volei, tenis, 

etc.), fie pe 
Copilului, fie 

(bine do- 
de agrement’ 
fie pe malul 

mai ales 
aglomerație, 

numeroase ' 
pentru 

montane. 
Și, finalmente, înseamnă un 
plus de sănătate și vigoare 
pentru un colectiv „abonat" la 
cele mai înalte distincții, ala 
muncii.

Aurelian BREBEANU
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