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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI N1C0LAE CEAUȘESCU 
MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI
a adoptat ieri documentele supuse dezbaterii, hotărîri de excepțională 
însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru întărirea

(Continuare In pao a 4-a)

Joi, 23 noiembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general »1 
partidului, au continuat lucră
rile Congresului al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român.

Delegații și invitații Ia ma
rele forum comunist an ta- 
timpinat pe tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu ți tovarășa Elena 
Ceaușescu eu deosebită căldu
ră, eu puternice aplauze, ora
le ți aclamații.

In cursul dimineții, au fost 

reluate dezbaterile in plenul 
Congresului.

Prima parte a ședinței a fost 
condusă do tovarășul Mihai 
Marina. . ,

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea documentelor si Pro
blemelor înscrise pe ordinea de 
al au luat cuvîntul tovarășii 
Emil Bobu, delegat al organi
zației județene de partid Olt, 
Febre Preoteasa, delegat al or
ganizației județene de pârtiei 
Brașov, Cristiana Stoian, dele
gat al organizației județene de 

partid Vaslui, Ion Dodu Bălan, 
delegat al organizației munici
pale de partid București, Ca
ro! Dina, delegat al organiza
ției județene de partid Galati, 
Andrei Nicoiae, delegat al or
ganizației județene de partid 
Alba, Andrei Ciompu, delegat 
al organizației județene de 
partid Bacău, Aurel Coleașă, 
delegat al organizației județene 
de partid Vîlcea, Alexandru 
Czege, delegat al organizației 
județene de partid Bihor, Ion 
Stoian, delegat al organizației 

județene de partid Botoșani, 
Nitul ina Moraru, delegat aii 
organizației județene de partid 
Vraneea, Dănilă Pirvu, delegat 
al organizației județene de 
partid Caraș-Severin.

Lucrările au fost conduse, in 
continuare, de tovarășa Ale
xandrina Găinușe.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Oprea, delegat all 
organizației județene de partid 
Mehedinți, Maria Ghițuiică, de
legat al organizației județene 

de partid Iași, Constantin Că

lin. delegat al organizației ju
dețene de partid Ialomița, Ma
tei Ani, delegat al organizației 
județene de partid Timiș, An
ton Stro-băneanu, delegat al 
organizației județene dc partid 
Giurgiu, -Aurel Sandu, dele
gat al organizației municipale 
de partid București, Ion Dea- 
conu, delegat al organizației 
județene de partid .Teleorman, 
Dumitru Dumitru, delegat al 
organizației județene de partid 
Tulcea, Nicoiae Anghelsiu, 
delegat al organizației județe
ne de partid Arad, Ion Anasia- 
siu, delegat al organizației ju
dețene de partid Gorj, Petre 
Seceleanu, delegat al organi
zației județene de partid Bis- 
trița-Năsăud, Ion Popa," delegat 
al organizației județene de 
partid Hunedoara.

Participanții la Congres au 
fost martorii unui emoționant 
moment. Semnale muzicale 
specifice anunță sosirea in sa
la Palatului Republicii a dele
gației pionierilor și șoimilor 
patriei pentru a prezența Con
gresului a! XIV-Iea al Parti
dului Comunist Român mesa
jul tinerelor vlăstare ale țării.

Un grup de pionieri și șoimi 
al patriei au urcat la prezidiu 
pentru a rosti vibrantul mesaj

Astăzi, în jurul o- 
rei 12.30, posturile de 
radio și televiziune 
vor transmite direct, 
de la Sala Pătatului 
Republicii Socialiste 
România, ședință de 
închidere a celui 
de-al XIV-tea Con
gres al Partidului 
Comunist Român.



ENTUZIASTE COMPETIȚII

„CUPA CENTROCOOP" - ÎNTRECEREA CELOR 
25000 DE IUBITORI Al SPORTULUI

OMAGIALE
șt șoimi-

După „Trofeul Car pa fi" la handbal fer

Dedicata Congresului al 
KIV-lea ai partidului, iutre- 
earita din cadrul „Cupei Cen- 
(rocoop0 au reunit la etapa de 
mask aproape 23000 da iubt- 
teci ai aportului, ear* și-au 
m&aurat talentul șl ambiția la 
atletism (cros), fotbal, hand
bal, popice, șah și tenia da 
masă. La ultimele trai ra
muri de sport amintite, Între
cerile au ajuns pină la faza pe 
țară, fiind găzduite de muni
cipiul Ploiești.

La popice (concurs indivi
dual la 30 de bile), pe podium 
au urcat în următoarea ordi
ne, Tatiana Ghiță (Prahova), 
Doina Bălan (Suceava), Maria 
Cornea* (Cluj) la fete, Victor 
Boîojan (Bihor), Nicolae Pă
curar (Cluj) și Iosif Darvas 
(Harghita). Concursul a fost 
excelent organizat la arena 
clubului sportiv Voința.

Șahiștii, care și-au disputat 
fntîietatea in sala de festivi
tăți a Școlii de Cooperație 
și-au desemnat ca fruntași 
pe : 1. Angela Călinescu (Te
leorman), 2. Fănica Pană 
(Vaslui). 3. Gabi Sandu (Vran- 
cea) la fete și pe 1. Dorn So- 
noc (Hunedoara), 2. Constan-

tia Bunesen (Prahova). L Ion 
Masai (Cluj) la băieți.

In fine, in concursul de te
nia de masă, desfășurat ta 
ambianța atrăgătoare a Ca
sei de Cultură a Studenților, 
clasamentul celor mal buni 
avea să arate astfel: fete — 
L Adriana Bărbuță (Bihor), 
1 Elena Pleșea (Bistrița-Nă- 
săud), 3. Vers Mezel (Cluj) « 
băieți — 1. Ion Macovel
(Cluj), 2. Liviu Petrescu (Ar
geș), A Cristian Chiriță (Călă
rași).

Reușita pe ansamblu a 
acestei frumoase competiții 
poartă amprenta muncii colec
tivului secției de resort a 
Centrocoop (responsabil Gri- 
gore Cecan), care s-a bucurat 
de concursul C.J.E.F.S. Pra
hova șl al conducerii Școlii 
de Cooperație din Ploiești (di
rectoare, prof. Elena Florovici, 
profesor de specialitate, Flo
rin Cezar Popescu).

Merită a fi remarcată șl 
prestația arbitrilor care au 
oficiat la întrecerile finale, 
printre care Eugen Teodorescu 
(tenis de masă), Petru Tudo- 
ran (popice) și Ion Oprescu 
(șah).

Tiberiu STAMA

MEHEDINȚI. In toate lo
calitățile județului s-au des
fășurat și continuă să se des
fășoare întreceri sportive do
tate cu „Cupa Congresul al 
XlV-Ica al partidului**, compe
tiții la care participă zed și 
sute de tineri din școli, între
prinderi, instituții. La ca- 
lac-canoe, de exemplu, Ia Or
șova, s-au organizat două re
gate : o Întrecere internaționa
lă cu participarea unor spor
tivi din Polonia, Iugoslavia și 
România și o competiție la 
startul căreia s-au aliniat echi
paje din 14 cluburi (C.S.Ș. 
„Poli* Timișoara, U. T. A, 
C.SJȘ. Deva, C.S.Ș. Marina Or-

șova etc.). Ambele regate au 
fost dominate de sportivii de 
la C.S.Ș. Marina Orșova. în 
Drobeta Tr. Severin, tineri din 
licee și școli generale au luat 
parte la întreceri de triatlon 
și minifotbal, care s-au bucu
rat de un mare interes. Toa
te aceste competiții s-au în
cheiat cu un mare spectacol 
cultural sportiv desășurat 
sub genericul OMAGIU 
PARTIDULUI, CONDUCĂTO
RULUI IUBIT, la care au 
participat peste 1 000 de elevi 
de la Școlile generale nr. 2, 
11, 15, de la Liceul nr. 3, de 
la Clubul sportiv școlar, de

la Casa Pionierilor 
lor patriei.

VALEA JIULUI 
zile, la Centrul de 
creație socialistă ____,__
s-a desfășurat o suită de com
petiții sportive dotate cu 
„Cupa Congresul al XIV-lea*. 
între ele, un turneu de șah, la 
cele T runde ale Întrecerii 
particlpind sute de oameni 
al muncii de la absolut toate 
întreprinderile Văii Jiului.
• De un deosebit succes s-au
bucurat și intrecerile 
handbal, rezervate cu 
cădere elevilor. S-au 
Cat (k-uiu , ț. , iciej.
5 și 6 (la băieți). B Elevii s-au 
întrecut, totodată, in pasio
nante întreceri de șah care 
au scos în evidență pregătirea 
și talentul Danielei Munteanu, 
de la Școala nr. 2, și ale lui 
Alecu Chițu, de la Școala 4.
• O altă disciplină sportivă, 
in cadrul căreia s-au întrecut 
numeroși elevi ai 
lui, a fost tenisul 
cîștigători fiind 
Mariana Porojnicu, 
Școala nr. 6, șl Avram Iancu, 
de la Școala nr. 1. 9 întrecerile 
sportive continuă Ia alte 12 
discipline, ia localitățile Vul
can, Petroșani, Lupeni, Uri- 
cani, Aninoasa, Petrila și 
Lonea, adică în toată Valea 
Jiului. (P. COMȘA).

La SLANIC a avut loc, in 
organizarea A. S. Fulgerul 
P.T.T.R. Prahova (președinte, 
ing. Al. Copil), cu sprijimil 
Consiliului popular al orașului 
(președinte, Maria Pană), al 
Comitetului orășenesc U.T.C. 
și al C.O.E.F.S., una dintre 
cele mai frumoase întreceri de 
cros din actualul sezon, cu 
participarea unor sportivi din 
localitate și din județul praho
va. Cei aproape 400 de alergă
tori aveau să-și desemneze ur
mătorii cîștigători: Daniela Ro
taru și D. Stoian — ambii din 
com. Aluniș (11—12 ani). Nico- 
leta Coman și Al. Coste — 
Slănlc (13—14 ani), Corina Va- 
sile — Vărbilău și L Rusu — 
Aluniș (15—16 ani). Clasament 
pe echipe: 1. Slănlc, 2. Aluniș, 
3. Vărbilău.

In aceste 
cultură și 
Petroșani

de 
pre- 

remar- 
Școlile 1 șl 7 (la fete),

Văii Jiu- 
de masă, 
declarați 

de la

Pentru creșterea competitivității PREGĂTIREA

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI POATE

CU OPTIMISM APROPIATUL CAMPIONA1
Cele cîteva notații despre a 

XXVII-a ediție a „Trofeu
lui Carpați", la handbal fe
minin — găzduită săptămtaa 
trecută, ta condiții ireproșabi
le, de C.J.E.F.S. Vîlcea și 
C.S.M. Chimistul — se refe
ră la competiția în sine și, ta 
principal, la problemele ridi
cate de această Întrecere ta 
fața reprezentativei Româ
niei acum, cu foarte puține 
zile Înainte de startul Campio
natului Mondial de calificare 
ta grupa valorică A (Dane
marca, 1-—10 decembrie).

Formațiile străine prezen-

dreptate) „Trofeul Carpați* 
drept ultima verificare ta re
gim de competiție a lotului de 
care dispun pentru C.M. din 
Danemarca. tn consecință, 
au folosit prilejul pentru cape 
parcursul celor trei partide 
să le trimită pe teren pe toa
te cele 17 jucătoare. Se poate 
spune, in pofida faptului că in 
partida* cu reprezentativa 
Franței au apărut unele nesin- 
cronizări în angrenajul e- 
chipel, că randamentul pe 
compartimente a fost cel 
scontat îmbucurător ni te 
pare că — in funcție de indi-

Mariana Tircă (nr. 5) aruncă de la distantă si înscrie, făclnd 
inutil blocajul advers. (Fază din nartida România — Franța).

' Foto : C. PARASCHIVESCU — Rm. Vîlcea

cațiile tai 
goluri (și) 
către Mar 
Sorina Lei 
șt Esztei 
vedind
U de __ 
mele, cu 
Antoneanu 
tâ de-a li 
neu), dar 
cîndu-șl 
toria. A i 
toare echi 
De la ea 
mult In 
dovan și 
experiență 
însă și i 
Magdalena 
un trio c< 
la CJM. b 
guranță.„ 
diția ca ț 
porții si 
precizie. 
— pivot 
riența a 
mondiale - 
același po 
cu, sînt c< 
ve, dovac 
comportare 
pați“. în< 
nou preciz 
a fost foa 
astfel că i 
o comport: 
rii lui i 
din Daneir 
grupa C ( 
Japonia și 
fazele supt 
țiel.

In jocurile sportive
A rămas poloul clujean 

doar un punct de reper in 
tradiția autohtonă a aces
tui joc sportiv ? A devenit 
doar o amintire lunga perioa
dă in care elevii lui Aurel 
Ardelean, Arcadie Sarkadi 
și, ceva mai recent, Zoltan 
Bogdan erau printre fruntașii 
campionatelor naționale de 
seniori șl juniori (ne referim 
la componenții echipelor Po
litehnica, Voința și C.S.Ș.), 
iar din rîndul lor se ridicau 
membri de bază ai reprezenta
tivei țării (Viorel Rus, trans
ferat la Dinamo București de 
la vîrsta junioratului, regre
tatul Cezar Danciu, Franciso 
Fullop, Ionel Pop, Eugen 
Pop, Dorin Colceriu) 7 Răs
punsul ar fi „da“, dacă ne-am 
referi numai la faptul că port
drapelul poloului clujean, 
echipa Voința, a „căzut- de 
cițiva ani pe locul 6 tn Divi
zia A (de pe locul 2 in anul 
1970) și că este departe de a 
mai „arbitra- disputa pentru 
ctștigarea titlului de cam
pioană a țării. Și aceasta deși 
antrenorii șl jucătorii au a- 
cum la dispoziție, pentru an
trenamente și meciuri, nu 
doar bazinul acoperit (50 m, 8

GARANȚIA
culoare), d și pe cel, descope
rit (50 m, 10 culoare), situat 
tot in Complexul sportiv de 
pe Aleea Tineretului.

Dar o analiză mai atentă, 
prilejuită de unele constatări 
făcute la fața locului, ne-a 
reliefat faptul că la Cluj- 
Napoca poloul se află in plin 
reviriment, că elementele 
tinere, talentate, cu reale 
perspective, pășesc cu vigoare 
pe treptele afirmării. în Di
vizia A, au fost promovați ti
nerii Ștefan Moidvai și Mircea 
Mischian, iar juniorii Radu 
Sabău și Călin CosmațcM au 
fost selecționați în lotul na
țional de... seniori. La nivelul 
celor mai tineri practicanți ai 
poloului, echipa juniorilor III 
de la C.S.Ș. Viitorul s-a clasat 
pe locul secund la Concursul 
Republican rezervat acestei 
categorii de jucători, iar cele 
de juniori II ale C.S. Voința 
și C.S.Ș. Viitorul s-au califi
cat pentru turneul final, ocu- 
pînd locurile 5 șl respectiv 6.

Reorganizarea Comisiei ju
dețene de natațle (președinte : 
Mircea Radu ; cei mai activi 
membri: arbitrii internațio
nali V. Burdca șl R. Nichita)

INVITAȚIE LA CÂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA
^Tri'^no’r 

aparatului locomotor, bolilor metabolice, de nutriție s.a. stațiunea de pe malul drept al Oltului, situată la 18 km de 
KimnJcu vîlcea. dispune de condiții bune de cazare (hoteluri, 
vilei si de masa, oferind, tn același timp, posibilități multi- 
tate pentra eura balneară, te baze de tratament modern utl-

9“™ balneară, te acest sezon. stațiunea Căllmăneșțl-Căclulata. este important de știut :
n^.h02?lur? fOltuL Cacl“lata. Cozia). situate chiar pe malul Oltului, stat legate, prin coridoare acoperite, eu una 

mari șrt mai moderne baze de tratament din 
ir.,- * 2?re disPune aparatură și instalații complexe pentru cură, laboratoare. s&U de gimnastică medicală saună 

tei^r?aia etc- t as-• Vechiul pavilion central dta Câllmăneștl se prezintă 
tatr-o nouă șl modernă Înfățișare. Dispune de 300 de 

mS/i- ,,f<7?zare\ mUtătl de alimentație publică, bază pro- âoul Piscine cu apă geotermală s.a.
** blocllmat sedatlv de aid se earacterlzea- ^P^P^area slabă a sistemului nervos central și vege- 

u01 adaptarea persoanelor venite la cură să producă pe nesimțite. Indiferent de vlrsta acestora șl de sezon.
ti-atamem Mnt mai puțin solicitate, iar per- 

*Ped-lcal R??1! acorda fiecărui curant atentla necesară 
?d hn4 •“ cur* balneară te CĂLIMANESTL Str11?"?.*. obțineți de la agențiile oficiilor județene de tu- J.T.H.R. București, precum șl de te comitetele anuncatrior din întreprinderi șl Instituții.

TEMEINICĂ -
REUȘITEIw

a impulsionat In mod vădit ac
tivitatea acestui sport, tn 
primul rind la nivelul junio
rilor, la toate cele trei cate
gorii de vîrstă. Antrenamen
tele se desfășoară cu riguro
zitate, iar examenele săptămâ
nale ale probelor de control 
constituie filtre puternice, 
care elimină pericolul menți
nerii în secții a elementelor 
lipsite de calitățile necesare 
obținerii marii performanțe 
sau a celor care mai cred (șl 
rău fac) că prin delăsare (fie 
ea doar din cînd în cînd) pot 
progresa. Călin Gheție, Pe
tru Sanda, Cristian Filimon, 
Cristian Tarța, Bogdan Gîrbo- 
van, Sandor Imre (C.S.Ș. Vii
torul), Ștefan Moidvai, Mir
cea Mischian, Alexandru Vizi 
(fiul apreciatului baschet
balist de acum cîteva decenii), 
Laszlo Korosfdy, Claudiu 
Radu, Bogdan Pavel (Vo
ința) sînt doar cîțiva dintre 
cei de la care se așteaptă să 
contribuie la revenirea po
loului clujean în prlm-plan, așa 
cum a fost pină nu de mult. 
Buna organizare actuală a 
activității, pasiunea manifes
tată de cîtăva vreme de antre
norii secțiilor de juniori ale 
C.S.Ș. Viitorul și Voința (Pa
vel Marinesen, Ioan Nemeș, 
Alin Giurgiu, respectiv Ovidlu 
Pocol, Octavian Preda), intre 
care există o colaborare rod
nică, ne îndreptățesc să afir
măm că la Cluj-Napoca jocul 
ca mingea pe apă se află ta 
plin reviriment, ta beneficiul 
poloului din țara noastră, 
căruia i-a fost, ani de-a rta- 
dul, pepinieră bogată și 
valoroasă.

Dumitru STÂNCULESCU

te Ia Trofeul Carpați — cu ex
cepția „naționalei" Franței, 
care a și dat echipei țării 
noastre o replică destul de 
bună, în pofida rezultatului 
final, favorabil cu zece goluri 
handbalistelor române — nu 
au venit cu echipa nr. 1 (ca
zul Cehoslovaciei, care va 
fi și ea prezentă în Danemar
ca) sau au prezentat loturi cu 
un potențial de joc relativ 
scăzut (echipa Turciei, de e- 
xemplu). Chiar așa stînd lu
crurile, deci cu participante 
nu de forța competitoarelor 
unor trecute ediții, „runda" 
vflceană a „Trofeului Carpați* 
s-a constituit într-o competi
ție atractivă, pentru că forma
ția României — cu efectiv 
complet — a trezit interesul 
numeroșilor spectatori pre- 
zenți ta Sala Sporturilor. Tre
cem, ded, la aspectul al doi
lea al consemnărilor. Antre
norii Bogdan Macovei, Gheor- 
ghe Ionescu și Gheorghe Sbora 
an considerat (șl pe bună

1 % "n ,r‘

COMPONENTA LOTULUI 

NATIONAL DE RUGBY
In vederea meciului-test pe 

care echipa noastră națională 
de rugby îl va susține în Sco
ția, la 9 decembrie, a fost al
cătuit un lot care cuprinde 26 
de jucători. Iată componența 
acestui lot, cu începere de la 
fundași : loader (Dinamo), 
Piti (Sportul Studențesc 
TMUCB), Șerban (Steaua), 
Sasu (Farul), Chirilă (Poli
tehnica Agronomia Iași), Lun- 
gu (Dinamo), Fulina, Sava 
(CSM Minaur Baia Mare), Ig
nat (Steaua), Domocoș (Uni
versitatea Eltim Timișoara), 
Neaga (Dinamo), Fugigi (CSM 
Sibiu), Doja (Dinamo), Șugar 
(Minaur), Nistor (Universi
tatea Eltim), Dumitra? (Con- 
tactoare Buzău), Răducanu 
(Dinamo), Moțoc (Steaua), 
C. Brănescu (Farul), Ciorăscu 
(Minaur), Vasluiana (Iași), 
Gh. Ion (Dinamo), Stan (Con- 
tactoare), Leente, Dumitres
cu (Steaua), Pașcu (Dinamo). 

Colectivul tehnic este for
mat din antrenorii Dumitru 
Mihalache — coordonator, Flo
rin Popovici, Mircea Paraschîv, 
preparatorul fizic Vasile 
Preda, medicul Marian An- 
ghelescu, masorul Marius 
Jinga.

MAI MULT CHIAR RECIT

S-ar putea părea, la prima 
vedere, că în tenisul de masă 
nu pot apărea accidente de 
la.„ sportivitate, că totul de
curge liniar, pornlndu-se, pro
babil, de la ideea că partene
rii de joc nu sînt tn contact 
direct, iar micuța minge de 
celuloid „țăcăne" nestingheri
tă pe masă. Șl, totuși, ca să 
dăm un singur exemplu, un 
infim „tuș“, într-un moment foarte crltie pentru -adversa
ră, nevăzut de arbitru, într-o 
semifinală a Campionatului Național, dar sesizat de Ma
rla Albolu-Lunescu, a adus-o pe Emilia Closu, adversara, In 
finală, tn timp ce Maria a 
primit „Premiul Fair-Play* al 
Comitetului Olimpic Român. 
Gestul a fost, firește, comen
tat elogios la vremea respec
tivă, Marla Albolu obțintnd prin această comportare chiar 
mai mult decît... victoria.

lată că, zilele trecute, gestul de atunci al campioanei 
noastre ne-a fost readus tn 
memorie de o nouă și fru
moasă comportare a unul alt 
jucător de tenis de masă, 
comportare care ar putea fi trecută șl ea pe lista premi
ilor sportivității. Să expli
căm. în finala recentei „Cu
pe a Municipiului București* 
s-au Intîlnlt Cornel Stoica 
(Mecanică Fină) și Tralan 
Cioclu (Juventus), într-un 
meci foarte disputat, tn care 
ambii au făcut risipă de e- 
nergie pentru a-șl apropria 
victoria. Primul set a revenit 
lui O. Stoica la 19. în cel de 
al doilea, decisiv, el conducea 
cu 20—19. Un singur punct II 
mal despărțea de cucerirea 
trofeului. Servește, dar, cu

VALOAREA
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Emanuel

I NO/eMBFt/E 1939
Tragere multiplă

Centrul de perfecționare 
a cadrelor din mișcarea 
sportivă, împreună cu Cen
trul de cercetări al 
C.N.E.F.S. și cu Consiliul 
municipal pentru educație 
fizică și sport, sub auspi
ciile Universității cultu- 
ral-științifiee, organizează 
luni 27 noiembrie, la ora

12,30, In sala Dalles, o ex
punere cu tema : „Analiza 
modelelor de joc ale echi
pelor participante Ia Cam
pionatele Europene femi
nine din 1989“. Expunerea 
va fi făcută de colectivul 
format din prof. P. Voicn, 
matematician E. Popa și 
blofiziclan P. Hillerin.

BANI.AUTOTURISMLEXCURSII
t'ESTE HOTARE

............... ..................................................
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In „Supercupa mondială" la handbal (m)

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA 22-20 (11-8)

ICu riscul de a ne repeta, o 
spunem cu toată convingerea, 
iniilnirea Steaua — Victoria 

Is-a situat la un nivel de joc 
foarte ridicat. Tonul l-au dat, 
firesc, steliștii, care au ata
cat din startul partidei. Dar 

Itn aceeași măsură și cei de la 
Victoria — într-o zi de excep
ție — au reușit să țină pasul 

Icu valoroșii lor parteneri
de întrecere. Frecvența și
varietatea acțiunilor, viteza 

Ide joc, schimbările de direc
ție, numeroasele șuturi la celo 
două porți, toate la un loc au 

Idat naștere unui meci de zile 
mari. Mai insistentă In ofen
sivă, cu perioade mult mai 
lungi In care a controlat jo- 

Icul, Steaua s-a impus și a ciș- 
tigat pînă la urmă intilnlrea, 
cu 4—2 (2—1). Menționăm că 

Idupă ce Victoria a reușit, 
imediat după pauză, în minu
tul 53, prin Coraș, să restabi- 

. lească pentru a doua oară ega-

l ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA
] A 13-a A DIVIZIEI A

IJIUL — COBVINVL : S. Nec- 
șulescu (Scornicești) ; v. Titorov 
(Plopeni) și I. Moise (Buzău)S.C. BACAU — POLITEHNI- 

. CA .TIMIȘOARA : I. Crăciunes- 
cu (Rm. Vîlcea) ; M. Constantl-I nescu (București șl V. Donțu (Galați)

(VICTORIA — PETROLUL, s D. 
Ologeanu (Arad) ; C. Gheorghe 
și S. Ursu (ambii din Suceava) 
UNIVERSITATEA CRAIOVA —

1F.C. INTER : G. lonescu ; V. 
Hie (ambii din București) și M. 
Ivăncescu (Brașov)F.C.M. BRAȘOV — STEAUA : 

ICr. Tcodorescu (Buzău) ; I. ve- 
lea (Craiova) și Gh. Vodă (Piatra Neamț)

FLACARA MORENI — F.C. FA-

IRUL : M. Axente (Arad) ; Gr. Macavei (Deva) și N. Grigorescu 
(Timișoara)F.C. OLT — „U“ CLUJ-NAPO- 

ICA s O. Ștreng (Oradea) ; Ad.
Moroianti (Ploiești) și I. Ursa- 
chl (Bacău)

. F.C. BIHOR — DINAMO i M.
[ Saiomir (Cluj-Napoca) ; I. Coț] (Ploiești) și I. Toma (Piatra 

Neamț)

(SPORTUL STUDENȚESC — F.C. 
ARGEȘ : v. Ciocan (Bistrița) ; 
D. Bucluman (Timișoara) și L 
Nicullțov (Focșani)
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[ CARUSELUL...

IAruncați-vă privirea pe 
clasamentul golgeterilor după 
primele 12 etape ale campio

natului trecut. El arăta astfel:
I Coraș 15 goluri, Mateuț 14, 
| Hagi 12, Vaișcovici 11, Bur- 

leanu, Lala 9, Radu II 8, Cul- 
Icear, Barbu, Eduard 7, I. Du

mitrescu, Văidean, I. Petcu 5, 
Ov. Lazăr 4 etc. (Normal că 

I ordinea finală a ținut seama
de acest start, eonfigurindu-se, 
la timpul ei, astfel : Mateuț 
43, Coraș 36, Hagi 31 etc., cu 

I pondere, după cum se știe, de
cisivă în ierarhia „Ghete! de 
aur", unde am ocupat primele 

Idouă locuri).
Să prezentăm acum și clasa

mentul la zi, tot după prime- 
I le 12 etape : Balint, M. 

Popa 11, Vaișcovici 9, Vancea, 
■ S. Răducanu 7, Răducioiu, 
IBolba, Ov. Lazăr G, Mateuț, 

Barbu, Catinca, Majaru, Bîcu 
5, Șoiman, Trăistaru, St. Ma
tei, Văsîi, Tiniofte I, Biscă, 

IOloșutean, Cheregi, Eftimie, 
Predatu 4 etc. O corelare a 
lor pare, după cum se vede, 

I imposibilă, întrucît laureații
de ieri se află, astăzi, la pe
riferia clasamentului. Ma- 

[teuț, cu o cifră modestă, pe a- 
celași plan cu Catinca, Coraș, 
într-o grupă de 13 (ale că
ror nume nu le-am mai înși- 

[ ruit, din lipsă de spațiu), cu 
i numai 3 goluri, iar Hagi, abia 

figurînd în marele clasament 
I general, care nu vede mai 

niciodată lumina tiparului 
1 (așa cum într-o cursă ciclistă, 

telexurile se opresc pe la ju- 
I mătatea plutonului), cu un

I 0 CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 17 NOIEMBRIE 1989.

1 Cat. 1 : 3 variante 25% — auto-

I turisme „Dacia 1300“ (70.000 lei); 
cat. 2 : 18 variante 25% a 3.738 
lei ; cat. 3 : 22.50 a 2.991 lei ; cat.
4 : 36,25 a 1.656 lei ; cat. 5 : 140,25

Ia 430 lei ; cat. 6 : 307,50 a 219 lei ; cat. X : 1.788.75 a 100 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 116.738 
lei. Nagy Sandor Isvan din lo-

1 calitatea Reghin, jud. Mu
reș. Nedelea ștefan din Craiova, 
jud. Dolj, Stănescu Mihai din 
București au ciștlgat fiecare 

litatea, meciul intrase pe fă
gașul... remizei. In continuare, 
însă, a venit replica rezerve
lor numite Minea, Negrite și 
Cigan. jucători care au vrut 
să demonstreze că nu se Îm
pacă deloc cu postura de pur
tători al tricourilor cu nume
re de la 12 fn sus. Pentru eă 
cel trei amintiți au avut o 
contribuție majoră nu numai 
la stabilirea rezultatului fi
nal, ci mai cu seamă la ridi
carea valorii de ansamblu a 
înttlnirii, care a crescut In 
repriza secundă. în ordine, 
Minea a contribuit din plin la 
succesul echipei campioane, 
el fiind și autorul a două go
luri. Negrău, introdus în 
minutul 60, a arătat intr-o 
jumătate de oră ceea ce nu 
arătase de cînd a venit la 
Steaua. Slalomurile lui, cu

„LANTERNA» CU... FAZA MARE!
Inutil să insistăm, secretul 

iul Polichinelle, dar Universi
tatea Craiova pornea ca fa
vorită în meciul de miercuri, 
de la Pitești. Motiv - pentru 
care, glumind numai pe jumă
tate, un suporter al ei zicea 
înaintea partidei : „N-o să fa
cem scor, căci îi iubim pc ar
geșeni. O să cîșiigăm insă, 
pentru că expresul nu oprește 
în gara Ciuinița".

. Pe teren însă, lucrurile au 
stat altfel și, pe cit de ambi
țioase, pe atît de lucide, gaz
dele s-au îndreptat către o 
victorie meritată, a cărei 
justețe o sublinia, cu sportivi
tate, și președintele clubului 
Universitatea, Corneliu Stroe. 
„Nimic de obiectat, spunea a- 
cesta după meci, prestația 
noastră de azi a fost sub aș
teptări". Sigur că, dincolo de 
absențele lui Zamfir și Bica 
(suspendați pentru cumul de 
cartonașe), mai ales lipsa ce
lui dinții resimțindu-se în de
fensivă și obligîndu-1 pe Gh. 
Popescu să nu urce In atac 
(cu excepția fazei din minu
tul 10, cînd „slalomul" inter
naționalului cralovean a fost 
oprit salvator de Ignat), 
echipa craioveană poate invo
ca ratarea „momentului psiho
logic", din minutul 27, cînd

GOLGETERiLOR
singur gol ! Remarcînd con
stanța lui Vaișcovici, Barbu și 
Ov. Lazăr, să etalăm șl fața 
cealaltă a medaliei, demon- 
strînd că cei care au țîșnit atît 
de spectaculos din bîoc- 
starturi de data aceasta (ne 
referim, evident, la Balint 
și M. Popa), nu figurau, anul 
trecut, nici măcar printre 
primii 32 de fotbaliști care 
marcaseră minimum trei go
luri !

„Simetria" este interesan
tă, dovedind că matadorii efi
cacității nu pot întreține un 
foc continuu. Ne abținem 
să amendăm în vreun fel că
derea în adîncuri a „podiumu
lui" campionatului trecut, 
fie și pentru simplul motiv că 
reușita lor, deși neconfirmată, 
nu merită nici o umbră. Sa
lutăm, în schimb, descinderea 
la rampă a lui Balint, care 
și-a susținut cu brio poziția 
în meciul de referință cu Da
nemarca, în care a fixat deca
lajul, prin cele două goluri în
scrise, ca și a lui M. Popa, ale 
cărui merite sînt amplificate 
de faptul că el are servanți 
mai modești, anonimii lui Con
stantin, care se străduiesc să 
țină corabia pe linia de plu
tire la al doilea ei an după 
promovare.

Compararea celor două 
clașamente invită și la alte 
considerații, plăcerea ' aces
tui joc lăsînd-o cititorilor, 
fiecare dintre ei, nu ne în
doim, un „analist" pasionat, pe 
cont propriu.

Ion CUPEN

lOTO-PROHOSPORI INFORMEAZĂ
cite un autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei), ia categoria 1, 25%.

9 Tragerea obișnuită LOTO 
de astăzi, vineri, 24 noiembrie, va avea loc in București. In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15,50. Nume
rele extrase vor fi transmise la 
radio, pe programul I, la ora 23,15, și mtlne, slm'iâtă, 25 no
iembrie. la ora 8.55. 

precădere pe partea stingă, au 
scos din joc cite 3—4 adversari 
și «-au Încheiat cu mingi de 
gol pe... tavă, ratate insă, din 
păcate, de coechipieri. Au fost 
30 do minute în care Iul Ne
grău i-a ieșit totul. In sfir- 
șlt, Cigan, introdus imediat 
după pauză, ne-a amintit de 
FI. Voinea, de acum două de
cenii, care răminea mereu cu 
portarii adverși In față. Așa 
a făcut-o șl Cigan (are știința 
demarcării), dar la 2—2, singur 
cu Lung, n-a reușit să-1 În
vingă.

Aceste trei exemple vin să 
demonstreze că fotbalul nostru 
are destui jucători de talent, 
care pot suplini cu succes (la 
nevoie) titularii,

Gheorghe NERTEA

Badea a irosit, la 0—0, o oca
zie uriașă. Ca și jocul tăios, 
dar regulamentar, al piteșteni- 
lor, insistența lor pentru fie
care minge și fiecare metru 
de gazon. Atît insă. Deoarece, 
spre deosebire de evoluțiile 
anterioare, „armonica" Uni
versității n-a avut nici vita
litate, nici explozie, echi
pa părînd, în ansamblu, inca
pabilă să forțeze, cu un Gh. 
Popescu mereu „la cutie" și 
un Neagoe „pierdut" printre 
3—4 adversari.

De partea cealaltă, Argeșul 
a fost animat de voința ex
traordinară a lui Dican, cei 
mai bun (și în opinia antreno
rului Alexandru Moldovan) 
din cel 24 de jucători folosiți 
miercuri. Și dacă ar fl rămas 
(doar) la un neobișnuit trava
liu, cînd în vîrf, cînd la mij
loc, cînd pe stingă, cînd pe 
dreapta, Dican ar fi justificat 
aprecierea de mai sus. Dar 
el a și înscris unicul gol al 
întîlnirii, parafind o izbîndă 
care valorează pentru F. C. 
Argeș cît un balon de oxigen. 
Rezumind, verva Iul Dican, 
a învins „cumințenia" lui Gh. 
Popescu, iar expresul a oprit, 
totuși, la Ciuinița !

Ovidiu IOANIJOAIA

C. E. DE JUNIORI
La Badajos, în Spania, s-a 

disputat ultimul joc din cadrul 
grupei a 7-a a preliminariilor 
Campionatului European de juni
ori A, grupă din care a făcut 
parte si echipa noastră. In acest 
ultim meci, selecționata Spaniei 
a întrecut cu scorul de 3—1 
(3—1) echipa Austriei șl s-a cali

ficat pentru turneul . final. Iată 
cum se prezintă clasamentul fi
nal al grupei : 

1. SPANIA 6 4 1 1 12— 7 9
2. Danemarca 6 2 2 2 11—10 63. România 6 1 4 1 7—7 6
4. Austria 6 0 3 3 4-10 3

Turneul final se va desfă-
șura anul viitor pe terenul uneia 
dintre echipele calificate.
• Iată șl un rezultat care îi 

interesează tn mod deosebit pe 
componențil selecționatei de ju
niori U.E.F.A. '92, participantă la 
preliminariile Campionatului European de juniori B. săptămîna 
trecută s-a disputat meciul Sco
ția — Norvegia. Au ciștlgat ju
niorii scoțieni cu 3—0, clasamen
tul la zi prezentîndu-se astfel :
1. România 3 1 2 0 6—4 4
2. Scoția 3 1115—43
3. Norvegia 4 112 4—7 3

Ultimul meci din grupă, der- 
byul ei, Scoția — România, este 
programat la sfîrșitul lunii mar
tie 1990.

LUNI 27 NOIEMBRIE, la ora. 
16, In sala de la Tehnic Club din 
Capitală, va avea loc plenara 
comisiei municipale de fotbal. Pe 
ordinea de zi figurează analiza 
activității din anul 1989 șl planul 
de măsuri (inclusiv organizatori
ce). pentru'îmbunătățirea acestei activități în anul viitor. La aceas
tă plenară sînt convocați preșe
dinții de secții, delegații, antre
norii și instructorii echipelor, ar
bitrii. observatorii, precum și 
membrii comisiilor de fotbal din 
București șl Sectorul Agricol Il
fov.

O In ceea ce privește concursul 
PRONOSPORT al săptăminil, reamintim că acesta programează 
următoarele partide : 1. Ascoll — Cremonese : 2. Atalanta — Inter ; 
3. Bari — Udinese : 4. Cesena
— Florentina : 5. Juventus — 
Napoli ; 6. Lazio — Genoa : 7.
Milan — Lecce : 8. Sampdoria — 
Bologna ; 9. Verona — Roma : 
10. Avellino — Brescia : 11. Ca
gliari — Como : 12. Licata — To
rino ; 13 Pisa — Pescara.
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In ziua a doua a „Supercu- 
pei campionilor mondiali și o- 
limpici", la handbal masculin, 
echipa României a obținut 
un frumos succes, lntrecînd, 
In „Sporthalle" din Hamburg, 
prima selecționată a R. F. 
Germania, cu 22—20 (11—8).
Handbaliștii noștri au pres
tat un joc de bun nivel tehnic 
șl spectacular, superioritatea 
lor manifestindu-se de-a lun
gul Întregii partide. Și de a- 
ceastă dată Vasile Stingă și 
Marian Dumitru s-au impus, 
Înscriind 8 și, respectiv, 6 go
luri. Alte rezultate : Iugo
slavia — Cehoslovacia 24—22 
(II—10), R. D. Germană — 
Suedia 27—25 (12—11) și
V.R.S.S. — R. F. Germania (B) 
35—25 (18—9). Vineri, In „Uni- 
halle", din Wuppertal, va avea 
loc un „cuplaj" de excepție: 
România — Cehoslovacia și 
U.R.S.S. — R. D, Germană ;

PE SCURT • PE
ATLETISM • Cursa desfășu

rată la North Shields (Anglia) a 
fost cîștigată de englezul Steve 
Cram, Înregistrat pe distanța de 
8,200 km cu timpul de 23:53.

BASCHET • In continuarea 
turneului pe care II întreprinde în 
S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. a evoluat ia Chapel Hill 
în compania selecționatei Uni
versității Carolina de Nord, par
tida s-a încheiat cu scorul de 
85—75 (41—36) în favoarea gazdelor.

HANDBAL * Disputat în lo
calitatea austriacă Stockerau,

Italia '90 mereu in actualitate
. mi im     ian   ib ■■■■■i—>

ÎN AȘTEPTAREA TRAGERII LA SORTI
O dată terminate preliminariile 

C.M. șl desemnate cele 24 de e- 
chipe reprezentative cu drept de 
participare la ultimul act, cel din 
Italia ’90, punctul de mare Interes a devenit tragerea la sorți a 
grupelor turneului final.

La ordinea zilei se află, acum, 
speculațiile privind alcătuirea 
grupelor valorice. Sînt sigiiri doi 
capi de serie — Argentina (In ca
litatea sa de campioană mondia
lă) șl Italia (țara organizatoare), 
mari șanse de a se bucura de 
același statut avînd R.F. Germa
nia și Brazilia. Există Insă sem
ne de întrebare pentru cei
lalți capi de serie : olanda. Bel
gia, Spania sau Anglia 7 Organi
zatorii înclină să treacă echipa 
Angliei în grupa de la Cagliari, 
insula Sardinia fiind — în opi
nia lor — mai puțin expusă unei 
eventuale „invazii" a huliganilor 
englezi, stadionul puțind fi, la 
rîndul său, mai ușor ținut sub 
observație, grație dimensiunilor 
sale mai reduse. Măsura ar evi
ta de altfel și o întilnire directă 
Anglia — Olanda, generatoare din 
principiu de dezordini cauzate 
de suporteri. In orice caz, o re
centă declarație a iul Joao Ha- velange, președintele F.I.F.A., pre
cizează : „Vom ține seama șl de 
măsurile de securitate, dar în 
primul rlnd vor conta criteriile

în „optimile" Cupei ll.E.F.A.

SCORURI MAI STRiNSE CA ORICÎND
Penultimul act din acest an al 

Cupei U.E.F.A. (meciurile tur din 
optimile de finală) s-a consumat 
miercuri seara șl s-a soldat cu 
rezultate strînse șl cu unele vic
torii realizate în ultimlle minu
te... Cea mal mare surpriză s-a 
produs la Neapole, unde echipa 
lut Maradona a fost învinsă cu 3—2 de către Werder Bremen I 
Dar cum 7 Vest-germanll au 
condus cu 2—0 (Neubarth și 
Ricdle), după care Alemao șl 
Careca au egalat, tn ultimele se
cunde. însă, Bremen a înscris 
prin australianul Ruffer I Așa 
că Napoli, deținătoare a trofeu
lui, va avea o misiune foarte 
dificilă în partida retur, de la 6 
decembrie. Și celelalte echipe 1- 
tallene au trecut prin momen
te grele. Fiorentina a reușit un 
1—6 în fața Iul Dinamo Kiev, printr-un gol marcat din penalty, 
In repriza secundă. de către 
Baggio (min. 78). dar să notăm 
că aproape 63 de minute echipa 
sovietică a jucat în zece oa
meni In urma eliminării lui la- 
remeiuk. O misiune dificilă a 
avut șl Juventus. Pe Stadio Co
munale. ea a ciștigat extrem de 
greu, cu 2—1, in fața echipei 
F.C. Karl Marx Stadt. Oaspeții 
au deschis scdrul nrin Weinhold 
(min. 68). au primit apoi două 
goluri din partea mal puțin con- 
sacrațiior Schillaci (min, 80) și 
Casiraghi (min. 86) ! Remarcabil 
s-a comportat formația franceză 

în „Sporthalle Charlottenburg” 
din Berlinul Occidental se vor 
intîlni Iugoslavia și R. F. 
Germania, iar la Miilheim, 
Suedia și R.F.G. (sel. B).

CE DE BASCHET MASCULIN
Rezultatele înregistrate în 

etapa I a seriilor semifinale 
ale Campionatului European 
de baschet masculin — seria 
A : Suedia — Grecia 86—100 ; 
seria B : Belgia — Italia 77— 
99, Polonia — Olanda 71—101 ; 
seria C : R. F. Germania — 
Iugoslavia 75—111, Anglia — 
Spania 83—99 ; seria D : Ce
hoslovacia — U.R.S.S. 85—76 
(învinșii s-au prezentat cu o 
selecționată de tineret, cei 
mai buni jucători aflîndu-se în 
turneu în S.U.A.), Israel — 
Franța 99—93.

SCURT 9 PE SCURT
meciul amical dintre selecționatele feminine ale Austriei și po
loniei s-a Încheiat la egalitate 1 24-24 (13—11).

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care îl întreprinde în 
Marea Britanie, selecționata Noii 
Zeelande a întilnit la Belfast 
formația Irlandei de Nord. Rug- 
byștll neozeelandezi au obținut 
victoria cu 21—3 (6—0), prin 
punctele realizate de Brooke, 
Tulgamala (cite un eseu) șl Bo
tica — 2 transformări șl 3 lovituri de pedeapsă.

sportive (clasarea Ia ultimele e- 
diții ale C.M., rezultatele din 
preliminarii) in desemnarea capilor de serie".

Calcule, presupuneri, specula
ții... Alte comentarii se avîntă și 
în anticiparea componenței celor
lalte grupe valorice. Le trecem 
șl noi în revistă, cu specificația 
expresă că au un anume grad 
de probabilitate : grupa 1 : O- 
landa (sau Spania, sau Anglia, 
sau Belgia), Uruguay. U.R.S.S., 
Suedia. Iugoslavia ; grupa a 2-a : 
Irlanda, Scoția, Austria. Româ
nia, Columbia, Cehoslovacia ; 
grupa a 3-a : Costa Rlca, Emira
tele Arabe Unite, Coreea de Sud, 
S.U.A., Egipt, Camerun. Rămin 
însă multe semne de întrebare, 
nefllnd exclusă „urcarea" came
runului sau, chiar mai posibilă, 
expedierea Irlandei (fără parti
cipări recente la C.M.) în ultima 
grupă. Discutabile sînt șl plasă
rile Cehoslovaciei, Suediei sau 
Austriei...

La 9 decembrie vom afla, însă, 
componența definitivă a „urne
lor” șl răspunsul la întrebarea 
atît de arzătoare, de care sînt 
interesați lată — plăcută aștepta
re ! — milioane de iubitori ai fotbalului din țara noastră : „CARE VOR FI ADVERSARELE 
REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI 
ȘI ORDINEA PARTIDELOR 7“ 
(Rd. T.).

Auxerre la Pireu, tn partida eu 
Olympiakos. Scorul a fost de 
1—I (1—1), dar oaspeții au mar
cat primii, în minutul 18, grație 
Iui Kovacs, după care gazdele au 
egalat prin Anastopoulos (mln. 
36). Hamburger S.V. a întrecut 
pe F.C. Porto cu 1—6 (Von Heesen 
min. 48) și returul va fl extrem 
de fierbinte...

. Tot cu 1—0 în favoarea gazde
lor s-au încheiat alte două par
tide. La Viena, Rapid a depășit 
pe belgienii de la F.C. Liege, prin punctul lui Kranjcar, din 
lovitură liberă, imediat după 
pauză, în timp ce F.C. Anvers a 
dispus de V.f.B. Stuttgart (gol 
semnat In min. 9 de Lenhoff). 
Diferența cea mai mare s-a înregistrat la Belgrad : steaua
Roșie — F.C. Koln 2—0 (0—0), a- 
utorul golurilor fiind Savicevicl 
(în mln. 76, cu capul, șl tn min. 
80). O victorie mult aplaudată 
de cei 80 000 de spectatori (nu
măr record înregistrat în prima 
manșă a C 3), care speră ca 
echipa lor să pășească în 
„sferturi".

Ion OCHSENFELD
• Da peste Ocean a sosit 

incă un rezultat. Este vorba de prima manșă a finalei Supercu- 
pel Americfi de Sud, Intre for
mațiile argentiniene Boca Juniori 
și Independiente. scor : 0—0. Re
turul se va disputa la 39 
noiembrie.



MARELE
(Urmare din vao. 1)

prin care, in versuri inaripjde, 
se aduce un omagiu partidului 
și secretarului său general, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru copilăria fericită, pen
tru minunatele condiții de 
viată si învățătură asigurate, 
pentru grija părintească fată 
de copiii României socialiste, 
exprimind, in numele purtăto
rilor cravatei roșii cu tricolor, 
legămintul solemn de a se 
pregăti temeinic pentru muncă 
și viată, pentru a deveni con
structori de nădejde ai socia
lismului și comunismului. Cu 
afecțiune și emoție, ei au ofe
rit tovarășului Nieolae
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu flori, .multe flori — 
florile dragostei și recunoștin
ței tuturor copiilor patriei.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
îmbrățișat cu multă căldură pe 
pionierii și șoimii patriei, care 
an prezentai mesajul.

De Ia tribuna Congresului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
spus:

„Dragi tovarăși I
Trebuie sâ facem astfel incit 

Congresul nostru sâ adopte a- 
temenea hotăriri, care sâ asi
gure ca șoimii patriei, pionierii, 
copiii țării noastre sâ trâiascâ 
in comunism. Așa ne vom face 
datoria I

FORUM AL COMUNIȘTILOR
Doresc sâ mă adresez, din 

nou, și de la tribuna forumului 
nostru democratic, popoarelor 
europene și întregii lumi, șefi
lor de state și guverne, ca in 
numele copiilor, sâ facem totul 
pentru pace, pentru o lume 
fără arme nucleare, pentru o 
colaborare egală in drepturi 
între popoare 1"

Vibrantele cuvinte și îndem
nurile însuflcțitoare ale 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 
au fost primite cu vii și puter
nice aplauze, cu urale și ovații 
de membrii delegației Organi
zației Pionierilor, de partici- 
panții la Congres.

In cursul după-amiezii, lu
crările au fost conduse de 
tovarășul Emil Bobu.

An luat cuvintul tovarășii 
Ion Traian Ștef&nescu, delegat 
al organizației județene de 
partid Dolj, Aneta Ciocan, de
legat al organizației județene 
de partid Iași

Tovarășul Nieolae Constantin 
a prezentai Raportul Comisiei 
pentru examinarea apelurilor 
adresate Congresului al 
XIV-Iea al partidului, care a 
fost aprobat, in unanimitate, de 
delegați.

Au vorbit, apoi, tovarășii 
Vasile Milea, delegat al orga
nizației județene de partid 
Bacău. Aurica Borcan, delegat 
al organizației județene de 
partid Olt, Radu Voinea, dele
gat al organizației municipale 
de partid București. Andrei 

Sorcciu, delegat al organizației 
județene de partid Bihor, Au
rel Gheorghiță, delegat al or
ganizației județene de partid 
Galați, Ion Geană, delegat al 
organizației județene de partid 
Mehedinți, Amza Săceanu, 
delegat al organizației județene 
de partid Neamț, Ion Mitran, 
delegat al organizației județene 
de partid Prahova, Radu Bălan 
delegat al organizației județe
ne de partid Timiș, Marin 
Ivașcu, delegat al organizației 
municipale de partid București, 

în cursul dezbaterilor, dele
gații au dat cea mai inaită a- 
preciere activității desfășurate 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu 
in fruntea partidului și statu
lui, modului strălucit in care 
conduce țara pe calea socialis
mului și comunismului, a păcii 
și progresului.

Subliniind cu profundă sa
tisfacție mărețele realizări ob
ținute de poporul nostru în 
toate domeniile de activitate, 
prefacerile înnoitoare ce au a- 
vut loc pe întreg cuprinsul pa
triei, îndeosebi în perioada ca
re a trecut de la Congresul al 
IX-lea, toți cei care au luat 
cuvintul au susținut din adin- 
cul inimii realegerea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
expresie a convingerii depline 
că aceasta asigură continuita
tea procesului revoluționar de 
edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul pa
triei.

Participanții Ia discuții au 
exprimat deplinul acord față 
de conținutul Raportului pre
zentat de tovarășul Nicolais 
Ceaușescu la marele forum co
munist, față de prevederile 
proiectului Programului-Direcy 
tivă și Tezele pentru Congre
sul al XIV-Iea.

Dezbaterile au prilejuit — și 
în această zi — o cuprinzătoa
re și responsabilă analiză. în 
lumina documentelor progra
matice aflate pe ordinea de zi 
a Congresului, a muncii și a 
rezultatelor obținute în actua
lul cincinal, a activității gene
rale de construcție socialistă, 
precum și prezentarea direc
țiilor de acțiune pentru înde
plinirea, la un înalt nivel de 
calitate, a planurilor de dez
voltare și înflorire continuă a 
țării.

Intrucît in cadrul lucrărilor 
in plen și pe secțiuni au luat 
cuvintul 554 tovarăși, delegați 
din toate județele țării, repre
zentând toate domeniile de ac
tivitate și categoriile sociale, 
la propunerea prezidiului, 
Congresul a hotărit sistarea 
dezbaterilor.

In continuare, s-a trecut la 
adoptarea documentelor.

In unanimitate, Congresul a 
adoptat HOTARIRILE PRIN 
CARE SE APROBA:

— „Raportul cu privire la 
stadiul actual al societății so
cialiste românești, la activitatea

ROMÂNI
Comitetului Central intre Con
gresele al Xlll-tea ți al XIV-Iea, i 
la realizarea Programului-Di- 
rectivă de dezvoltare economi- 
co-socială in cincinalul al IX- 
lea și in perspectivă pină in 
anii 2000-2010, in vederea în
deplinirii neabătute a Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
ți înaintare a României spre 
comunism" ; precum și activita
tea Comitetului Central al parti
dului.
- Raportul și activitatea Co

misiei Centrale de Revizie.
- Programul-Directivă pri

vind dezvoltarea economico- 
socială a României in cincina
lul 1991-1995 ți orientările de 
perspectivă pină in anii 2000- 
2010.

— Expunerea tovarășului
Nieolae Ceaușescu „Cu privire 
la problemele socialismului, ale 
activității ideologice, politico- 
educative, de dezvoltare a con
științei revoluționare, de for
mare a omului nou, constructor 
conștient al socialismului ți co
munismului in România", pre
zentată la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 24-25 oc
tombrie 1989, ca program al 
partidului privind activitatea 
ideologică, teoretică ți politico- 
educativă.

Lucrările Congresului continuă.

SPORTIVII TARII URMĂRESC CU VIU INTERES Șl DEPLINA APROBARE 
LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ISTORIA PREZENTULUI, DRUMUL DESCHIS SPRE NOI ÎNFĂPTUIRI ÎN MUNCĂ Șl SPORT
ISTORIA ANILOR CE VOR VENI

Și noi, sportivii. asemenea 
întregii suflări de pe aceste 
meleaguri milenare, trăim at
mosfera înălțătoare a unui nou 
și excepțional eveniment care 
se înscrie cu litere de aur în 
istoria acestui timp revoluțio
nar — Congresul al XIV-leaal 
Partidului Comunist Român. 
Actualul forum al comuniștilor- 
români continuă și încununea
ză drumul înnoitor, revoluțio
nar. deschis de istoricul Con
gres al IX-lea al partidului 
care a Inaugurat gloriosul răs
timp istorie „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU". oe poartă nu
mele ctitorului de geniu al 
României socialiste moderne, 
conducătorul vizionar al între
gii națiuni pe calea progresu
lui si bunăstării, strălucită per
sonalitate a lumii contempora
ne. luptător . ferm și consec
vent pentru făurirea celei mai 
drepte și mai bune orinduiri 
sociale.

Magistralul raport prezentat 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu 
este istoria vie a scumpei noas
tre patrii, istoria prezentului — 
a grandioaselor înfăptuiri care 
au transformat țara noastră 
din temelii, conferindu-i sta
tutul demnității de națiune so
cialistă prosperă, cu o indus
trie și o agricultură competiti
ve.’ cu o nouă geografie a ora
șelor și satelor ridicate pe ne
visate trepte de civilizație, dar 
și istoria anilor ee vor veni, 
2000—2010. prin care se prefi
gurează tabloul luminos al în
deplinirii neabătute a Progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism.

Cum se știe, sportul din țara 
noastră, asemeni celorlalte do
menii de activitate, a cunoscut 
o mane dezvoltare, el cucerind 
prin reprezentanții săi. în mări 
întreceri de anvergură, nume
roase titluri și medalii balca
nice. europene, mondiale si 
olimpice. Ca membru al aces
tei mari familii. în calitate de 
component al echipei Steaua, 
multicampioană a țării la fot
bal, deținătoare a C.C.E. în a- 
nul 1986, finalistă a aceleiași 
fcoînpetitii. în. acest an. șl pur
tător al banderolei de căpitan 
al echipei „tricolore". recent 
calificată la C.M. din Italia ’90, 
exprim toată gratitudinea mea 
Și a colegilor mei pentru con
dițiile create de .partid sportu
lui de performanță. pentru 
grija, permanentă pe cane ne-o 
poartă însuși tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. secretarul genera) 
al partidului, președintele țării.

Știm că fără dragostea sa pă
rintească, fără îndrumarea și 
sprijinul său total, pe mapa
mond nu s-ar fi vorbit si scris 
atât de elogios la adresa tine
relor și tinerilor reprezentanți 
ai României socialiste. Iată de 
ce, în aceste momente înălță
toare. toate gîndurile noastre 
ee îndreaptă cu căldură și re
cunoștință spre conducătorul 
iubit. în fața căruia ne anga
jăm cu toată ființa noastră să 
luptăm din toate puterile pen
tru gloria sportivă a țării, pen
tru continua ridicare a presti
giului ei în marile confruntări 
internaționale.

Silviu LUNG
căpitanul echipei naționale 

de fotbal

RĂSPUNS PRIN FAPTE, 
CONDIȚIILOR CREATE

Am ascultat cu emoție pro
fundă, cu mîndrie patriotică, 
Raportul prezentat la Congre
sul al XIV-Iea al Partidului 
Comunist Român de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului, 
revoluționar strălucit, persona
litate proeminentă a lumii 
contemporane. Și am resimțit 
cu acest prilej bucuria firească 
pentru tot ceea ce s-a realizat 
de la Congresul al XIII-lea și 
pînă acum, realizări ce com- 
plectează în mod strălucit ta
bloul luminos al împlinirilor de 
după Congresul al IX-lea al 
partidului.

Așa cum se întâmplă și în 
alte domenii de activitate, și 
în sport s-a acționat cu ho- 
tărîre deplină pentru dezvol
tarea continuă a activității de 
masă și de performanță, pe 
temelia marelui sprijin acordat 
de partid pentru obținerea u- 
nor rezultate superioare pe 
plan internațional, pe care altă 
dată nici nu le-am fi visat. 
Printre acestea se află și cu
cerirea titlului de vicecampioa- 
,iă a Europei de către repre
zentativa de cadete la baschet 
a României, la Timișoara, în 
luna august. A fost pentru 
prima dată în istoria baschetu
lui din țara noastră cînd o se
lecționată națională a cucerit 
o medalie la un campionat eu
ropean, în condițiile unei în- 

în cunoscuta așezare Curtea 
de.Argeș există o unitate eco
nomică de prestigiu, cu mii de 
oameni ai muncii. cunoscută 
bine atît în țară, cit și peste 
hotare: întreprinderea de pro
duse electronice și electroteh
nice — „Electro-Argeș". Tînă- 
ră, înființată în 1977, după vi
zita pe aoeste meleaguri a 
secretarului generai al parti
dului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, urmare a indicației 
de a se uni două unități mai 
mici, apropiate (de produse 
electronice și componente elec
trice) — întreprinderea produ
ce bunuri de larg consum (as
piratoare, ventilatoare. • uscă- 
toane de păr, roboți pentru bu
cătărie ș.a.) precum și piese 
componente pentru aparate de 
radio, televizoare, aparate e- 
lectronioe. O remarcă : produ
sele întreprinderii sint expor
tate, direct sau indirect. în 
proporție de 80 le sută.

treceri sportive aprig disputa
te, în compania unor repre
zentative cu performanțe ante
rioare superioare celor ale 
noastre. Datorită condițiilor mi
nunate create prin grija con
ducerii de partid și de stat, da
torită educației patriotice care 
le-a mobilizat pe jucătoare 
mai ales în meciurile decisive, 
echipa României a realizat acel 
splendid rezultat pe care l-a 
dedicat Congresului al XIV-Iea 
al P.C.R.

Cu prilejul marelui forum al 
comuniștilor din țara noas
tră, însuflețiți de magistra
lul Raport al tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, ne angajăm 
să muncim cu și mai multă 
sîrguință ca pînă acum, cu și 
mai mult simț de -răspundere, 
pentru a contribui la consoli
darea gloriei sportive . a pa
triei noastre, răspunzînd în 
felul acesta condițiilor minu
nate create mișcării sportive 
de Partidul Comunist Ro
mân, de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, pe oare U 
dorim reales In suprema func
ție de secretar general al 
partidului

Horic POP
antrenor principal al 

reprezentativei de baschet a 
României, vlcecampioanâ 

europeană la cadete

Tntr-un scurt popas făcut la 
„Electro-Argeș", în aceste zi
le cînd în Capitală se desfă
șoară Marele Forum al comu
niștilor, ne-am putut da seama 
de interesul cu oare sint urmă
rite lucrările celui . de-al 
XIV-Iea Congres al Partidului, 
de dorința tuturor de a răs- - 
punde înflăcărate]or îndemnuri 
ate secretarului general al 
partidului, prin fapte de mun
că deosebite. Mihai Barba, 
secretar al Comitetului de 
partid, ne întîmpină. spunîn- 
du-ne cu satisfacție : „Ne-am 
realizat sarcinile pe întregul 
an, inclusiv exportul,- exact in 
ziua începerii Congresului". 
Plecăm prin secții. Pretutin
deni — la „Condensatoare", 
„Rezistoane", „Potențiometre". 
„La Punctul de documentare 
politică — ne spune Mariana 
Cristescu, secretar adjunct al 
Comitetului de partid — au 
funcționat tot timpul televizoa
re și, în funcție de schimburi, 
«-au organizai vizionări colec
tive". Sîntem atrași de intere
santele emisiuni ale stației de 
amplificare". Aceasta transmi
te gindurl ale oamenilor mun
cii din întreprindere. în zilele 
marelui eveniment. Mariana 
A\vădanei! — oonfecționeră pie
se radio, Ion. Dinescu — recti
ficator, Ioana David — confec- 
ționeră piese radio, Adrian 
Stancu — strungar, Maria Di- 
nică — muncitoare, lși împăr
tășesc adeziunea lor deplină 
față de Raportul prezentat de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu.

ANGAJARE DEPLINĂ PENTRU REALIZAREA
MĂREȚELOR OBIECTIVE

In aceste luminoase și sărbă
torești zile de noiembrie, în 
care întregul popor urmărește 
cu legitim interes și înălțătoa
re mîndrie patriotică lucrările 
Congresului al XIV-Iea al 
partidului, congresul merilor 
victorii socialiste, al deplinei 
independențe economice și po
litice a țării, tinerii, oamenii 
muncii din Întreprinderea noas
tră sint ferm hotăriți să reali
zeze producții record, să înre
gistreze noi și . noi succese, pe 
oaie le dedică marelui forum 
comunist, conducătorului iubit 
șl stimat al partidului și statu
lui. ctitorului României socia
liste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. La aceste fru
moase izbînzi ale cunoscutei și 
apreciatei noastre unități eco- 

Vor munci mai mult și mai 
bine, vor căuta ca prin tot 
ceea ce fac să fie Ia înălțimea 
vremurilor pe care le trăim.

Sîntem de fapt, în întreprin
derea care are cunoscuta .Aso
ciație sportivă „Electronistul* 
(președinte : Ion Bănuț, secre
tar : Constantin Dumitrașcu), 
cu realizări frumoase pe linia 
atragerii oamenilor muncii de 
aici Ia practicarea exercițiului 
fizic și sportului. Nu numai în 
cel de masă, ei si în cel de 
performanță, la diverse disci
pline : fotbal, judo, handbal, 
orientare turistică, turism, 
Stăm de vorbă . cu cîțiva „îm
pătimiți" în sport (Ion Boncu, 
Andrei Rață, Petre Dănuț) de 
la care aflăm lucruri frumoa
se despre viața sportivă a în
treprinderii argeșene. De re
marcat: contribuția efectivă 1® 
realizarea modernului Stadion 
„23 August" din oraș; disputa
tele și solidtetete campionate 
de casă ce au loc de cite doua 
orii pe an: primăvară si toam
na...

Un scurt popas, deci, la „E- 
lectro-Argeș", un bun prilej de 
a face cunoștință eu hărnicia și 
dragostea de sport a argeșeni
lor de aici. A celor care, însu
flețiți de Raportul prezentat 

Congres de către tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. privesc vi
itorul cu și mai multă încrede
re, sint deciși să facă pași im
portanți înainte. pe drumul 
deschis de Partid...

Modesto FERRARIN1 

nomice, o substanțială contri
buție își aduc și cei peste 5 000 
de tineri și vîrstnici, membri 
al A.S. „Strungul" Arad.

Dedicînd toate înfăptuirile 
noastre de pînă acum marelui 
fortun al comuniștilor, ne ex
primăm, intr-un gînd și o sim
țire cu țara. bucuria de
plină cu privire ia realegerea 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 
în suprema funcție de secretar 
general ăi partidului, convinși 
fiind că in acest fel scumpa 
noastră patrie își va continua 
eu fermitate drumul ales în 
grandioasa operă de înălțare 
socialistă și comunistă a tării

loader FAUR 
președintele Asociației sportive 

„Strungul* Arad
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