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Vizita tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
in Republica Islamică Pakistan

Ieri, într-o atmosferă sărbătorească, de dragoste nemărginită 
față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru

TOVARAȘUl NICOLAE CEAUȘESCU A VOIAI 
IA CIRCUMSCRIPJIA NR. I DIN CAPITALĂ

To vară iul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
s-a aflat duminică, 21 noiem
brie, la secția de votare nr. 1 
din circumscripția M.A.N. nr. 
1, exerciiîndu-și dreptul elec
toral fundamentai, asemenea 
tuturor cetățenilor patriei, 
chemați in această zi la urne 
în vederea desemnării depula- 
ților in consiliile populare mu
nicipale, orășenești, comunale 
și în cele ale sectoarelor Capi
talei, peutru o nouă legislatu
ră.

împreună cu secretarul gene
rai al partidului, la această 

secție au votat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Lina Ciobanu. Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Ale
xandrina Găinușe, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Ghcorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Die Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Ștefan Andrei, Miu Do- 
brcscu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Constantin Olteanu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheor
ghe Stoica.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul alegăto
rilor din această importantă 

zonă industrială a 
Capitalei, veniți in 
fața urnelor spre a 
îndeplini prin votul 
lor un aci de mare 
răspundere politică și 
civică pentru prezen
tul și viitorul lumi
nos al orașului lor, 
pentru destinul nou 
al țării, a constituit, 
în ambianța sărbăto
rească, profund de
mocratică în care 
s-au desfășurat ale
gerile, un nou prilej 
pentru reafirmarea a- 
deziunii ferme a ce
lor ce muncesc Ia po
litica înțeleaptă a 
partidului și statului 
de dezvoltare a pa
triei pe calea socialis
mului, a voinței una
nime de a transpune 
neabătut in viață 
luminoasele obiecti
ve stabilite de Con
gresul al XII-lca al 
partidului.

In același timp, re- 
intîlrdrea cu secreta
rul general al parti
dului a constituit 
pentru alegători Încă 
un prilej de a-și ex
prima, din adîncul 
inimilor lor, dragos

tea nemărginită, aleasa stimă 
și înalta prețuire față de con
ducătorul iubit al partidului și 
statului, de a-î aduce un fier
binte prinos de recunoștință 
pentru grija statornică pe care o 
poartă înfloririi multilaterale a 
patriei, ridicării necontenite a 
nivelului material și spiritual 
al întregului popor.

Este ora 9,50. In fața secției 
de votare asistăm Ia o entu
ziasta sărbătoare. Prin ovații 
și urale puternice, prin cîntec, 
vers și dans, mii și mii de ce
tățeni din cartier fac tova
rășului Nleolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, zo 
primire deosebit de călduroa- 

(Continuare in pag a 4-a)

In ziua de 21 noiembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită in Republica Islamică 
Pakistan.

Prezența pentru a treia oară 
pc pămintul pakistanez a înal- 
ților soli ai poporului român 
s-a constituit, Încă din primul 
moment, intr-un eveniment de 
importanță deosebită care În
scrie o nouă șl remarcabilă 
pagină in cronica relațiilor de 
colaborare șl prietenie dintre 
România șl Pakistan.

Plecat din București Ia ora
11.30, avionul prezidențial, 
avind Ia bord pe solii poporu
lui român, a aterizat la ora
19.30, ora locală (16.30 ora 
București) pe aeroportul 
internațional din Karachi Îm
podobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări.

La coborîrea din avion, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost luțîmplnați șl salutați 
cu deosebită cordialitate de 
președintele Republicii Isla
mice Pakistan, generalul Mo
hammad Zia-ul Haq.

Cei doi conducători și-au 
strîns călduros miinile, s-au 
îmbrățișat, cxprimîndu-și bucu
ria do a se revedea, pentru 
a treia oară, Ie această dată 
pe pămintul Pakistanului.

în aplauzele celor prezenți 
pe aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu gene

SPORTIVII S-AU PREZENTAT
LA URNE CU ENTUZIASM 

Șl RESPONSABILITATE CIVICĂ
Asemenea tuturor cetățenilor cu drept de vot, sportivii, an

trenorii și tehnicienii, toți activiștii mișcării sportive s-au pre
zentat incă de la primele ore ale dimineții la secțiile de votare, 
pentru a-și exercita unul din drepturile fundamentale înscrise 
cu litere de aur în Constituție, dind din toată Inima, votul 

lor candidațllor Frontului Democrației și Unității Socialiste.
CU MÎNDRIA Șl EMOȚIA PRIMULUI VOT

Atmosferă însuflețitoare, de 
mare sărbătoare șî aici la 
Secția de votare nr. 1, din 
sectorul 3 al Capitalei, la clu
bul întreprinderii „23 August". 
Pe chipurile oamenilor bucu
rie, mindria de a-șl da votul 
lor caidldatulul Frontului De
mocrației șl Unității Socialiste, 
de a vota, in fapt, pentru vi
itorul tot mai înfloritor al 
României socialisto. Frintra 
cei veniți incă din primele 
ore ale dimineții sint mulțl, 

ralul Mohammad Zia-ul Haq 
au părăsit aeroportul indrep- 
tindu-so spre Karachi — cel 
mal mare oraș al țării.

La sosire^ la Casa guver
natorului, reședința rezervată 
oaspeților, tovarășul Nicola* 
Ceaușescu șl tovarășa Elen» 
Ceaușescu, generalul Moha
mmad Zia-ul Haq s-au între
ținut intr-o atmosferă cordi
ală, prietenească.

★
Intre președintele Republicii 

Socialisto România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, gf președin
tele Republicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, au avut loc, duminică 
seara, convorbiri oficiale.

Convorbirile s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de prietenie, 
stimă șl înțelegere reciprocă.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte la un 
banchet oferit in onoarea lor 
de președintele Republicii Isla
mice Pakistan, Mohammad 
Zia-ul Haq.

Banchetul a fost precedat do 
o cordială întilnire intre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu șl 
președintele Mohammad Zia-ul 
Haq.

In timpul banchetului, pre
ședintele Mohammad Zia-ul 
Haq și președintele Nicola* 
Ceaușescu au rostit toasturi, ur
mărite cu deosebită atenție șl 
Interes, viu aplaudate de cei 
prezențL 

foarte mulți tineri și recunoaș
tem pe numeroși sportivi de 
la clubul muncitoresc „Meta
lul", din secțiile de canotaj șl 
atletism, de box și lupte, tir, 
motociclism, din echipele da 
fotbal șl handbal, fruntași Ia 
locurile lor • de muncă, dar și 
în arenele sportului. Iată șl 
patru fete apropiindu-se pen
tru a introduce buletinele de 
vot tn urnă. Sînt Titie Țăran,

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI Divizia „A" de fotbal

CAMPIOANĂ BALCANICI DE HANDBAL
' SOFIA, 21 (prin telefon). Des
fășurată timp de trei zile în 
sala „Hristo Botev“ din capitala 
Bulgariei, cea de a IV-a ediție 
a Campionatului Balcanic do 
handbal feminin s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei 
României, care a terminat ne
învinsă competiția. Este pen
tru a doua oară cînd handba
listele noastre cîștigă această 
întrecere.

Sîmbătă, în cel mai important 
meci al Balcaniadei, reprezenta
tiva României (care, așa cum 
am mai anunțat, a fost lipsită 
de 6 dintre titularele lotului 
pentru apropiatul campionat 
mondial) a întrecut prima se
lecționată a Bulgariei (din care 
a lipsit doar Karakașeva, acci
dentată) cu 18—17 (îl—8). A 
fost un meci dominat perma
nent de selecționata noastră. 
Handbalistele pregătite de an
trenorii Remus Drăgănescu și 
Constantin Lache au condus în 
marea majoritate a timpului, 
ele fiind egalate de partenere 
doar de două ori. Scăzînd rit
mul spre finele meciului, jucă
toarele românce au permis e- 
chipei Bulgariei să egaleze (17— 
17) pentru a doua oară chiar în 
ultimul minut de joc. Aflîn- 

du-se în atac, selecționata Ro
mâniei obține o aruncare de la 
9 m chiar în momentul în care 
se sfîrșește timpul regulamentar 
de joc. Execută Avădanei, pe 
jos, printre apărătoarele ad
verse și înscrie : 18—17 1 Și ast
fel meciul se încheie cu o me
ritată victorie a sportivelor 
noastre, evident superioare par
tenerelor. Au înscris : Pătruț 
6, Pleșoianu 4, Grigoraș 3, Avă
danei 3, Oprea 1 și Biro 1 — 
pentru România, Vateva 7, 
Sredkova 3, Tonceva 2, Rusi- 
tnova 1, Hristova 1, Vasilieva
1, Țankova 1 și Marinova 1 — 
pentru Bulgaria. Au condus 
foarte bine : Csaba Somogy și 
Peter Endrey (Ungaria).

în ultimul joc al formației 
noastre : România — Bulgaria 
B 32—24 (14—10). Golurile for
mației învingătoare au fost în
scrise de Avădanei 7, Lupșot 
6, Grigoraș 5, Pătruț 4, Oprea
2, Ștefanovici 2, Pleșoianu 2, 
Leonte 2, Biro 1 șl... portarul 
Moldovan 1.

Celelalte rezultate : Iugoslavia 
— Bulgaria B 28—23 (14—13) și

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA, SPORTUL STUDENȚESC
SI F.C. ARGEȘ, PERFORMERELE ETAPEI A 16-a

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Relatări de Ia jocurile etapei a 16-a a Diviziei 
„A", în pag. 2—3

Sîmbătă 20 noiembrie
Steaua - Univ. Craiova 1-3 (1-2)

Duminică 21 noiembrie

F.C. Bihor - Politehnica lași 1-1 (1-0)
C.S. Tirgoviște - Chimia Rm. VI. 6-1 (4-0)
F.C.M. Brașov - Jiul Petroșani 3-0 (1-0)
Dinamo - S.C. Bacău 3-1 (1-D
„Poli" Timișoara - F.C. Constanța 4-0 d-o)
Petrolul Ploiești - F.C. Argeș 1-2 (0-0)
Corvinul Hunedoara- A.S.A. Tg. Mureș 5-0 (2-0)
F.C. Olt Sportul stud. 1-2 (0-0

ETAPA VIITOARE (24 noiembrie)
F.C- Argeș — Steaua
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Brașov
F.C. Constanța — Dinamo
Politehnica lași — Corvinul Hunedoara
Chimia Rm. Vîlcea - F.C. Olt
Sportul studențesc — F.C. Bihor
Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești
S.C. Bacău — „Poli" Timișoara
Univ. Craiova — C.S. Tîrgoviște amînat

GOLGETERII

1. DINAMO 16 8 8 0 33-11 24
2. Sportul stud. 16 10 4 2 24 -9 24
3. Univ. Craiova 16 9 2 5 30-12 20
4. Corvinul 16 7 6 3 24-11 20
5. F.C. Argeș 16 8 3 5 24-17 19
6. Steaua 16 7 5 4 26-21 19
7. S.C. Bacău 16 7 3 6 22-22 17
8. F.C. Bihor 16 7 2 7 32-32 16
9. Jiul 16 5 6 5 15-23 16

10. F.C. Olt 16 7 1 8 21-17 15
11. Politehnica lași 16 4 7 5 16-19 15
12. Petrolul Ploiești 16 7 1 8 21-30 15
13. C.S. Tirgoviște 16 4 5 7 18-21 13
14. F.C.M. Brașov 16 6 1 9 20-27 13
15. A.S.A. Tg. Mureș 16 4 5 7 11-21 13
16. Chimia Rm. V. 16 5 2 9 13-23 12
17. „Poli" Timișoara 16 4 2 10 18-30 10
18. F.C. Constanța 16 2 3 11 15-37 7

12 GOLURI : Grosu - S din 11 m ; 10 GOLURI : 
Nemțeanu — 4 din 11 m ; 9 GOLURI : Kun, Sl- 
maciu ; 8 GOLURI : Glngu — 3 din 11 m, Petou 
(F.C. Constanța) — 5 din 11 m ; 7 GOLURI : 
M. Sandu, Cămătarii, IT. Grlgore, Baiint ; 6 GO
LURI : Soșu, Augustin, Ctmpeanu — 1 din 11 m, 
Andone — 1 din 11 m, Balacl — 1 din 11 m t



in Divizia „A“ de volei

STUDENȚII ORĂDENI ÎNVINGĂTORI LA BRAȘOV! I

Div
etaș

Etapa de simbată a campio
natelor primei divizii de vo
lei a fost dominată de echi
pele gazdă. Cite o singură vic
torie in deplasare si. totodată, 
o surpriză: orădenii i-au în
vins pe brașoveni ! I.a fete a 
fost programată ultima etapă 
a turului, dar mai sînt de dis
putat două restante : Penicili
na Iași — Dinamo (marți) și 
Farul — „U“ Cluj-Napoca (Ia
10 decembrie). Iată amănunte 
de Ia cele 10 partide :

FEMININ
CALCULATORUL BUCU

REȘTI — „U“ CLUJ-NAPOCA 
S—1 (_8, 7, 7, 6). Intilnlrea
dintre cele două promovate pe 
prima scenă s-a soldat cu suc
cesul meritat al bucureștence- 
lor. Primul set, cel mai echi
librat, a revenit oaspetelor, dar 
apoi antrenorul N. Humă a 
găsit formula optimă de sextet
11 Calculatorul a trecut la ti
monă, în timp ce studentele 
„scădeau" vizibil. Gazdele au 
jucat din ce în ce mai exact, 
au acoperit mai bine terenul 
li au opus blocaje eficace, in
tr-un meci de o calitate mul
țumitoare. Arbitrii E. Ududec 
(Suceava) si N. Ionescu (Bucu
rești) au condus foarte bine 
echipele : Calculatorul — Ni- 
eoleta Stanciu, Constanta Mili- 
taru (Viorica Niculescu), Mirela 
Zamfir (Mihaela Mircea), Mo
nica Șușman, Elena Negulescu 
(Cristina Simion), Severina Tu- 
dorache ; ,,U“' — Laura Ruja, 
Mariana Bucur, Ildiko Gali 
(Dana Nicolaescu), Melania 
Vășcan, Sorina Henteș. Simona 
Boldor (Sanda Ruja). (M. VESA)

ȘTIINȚA BACĂU — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU 2—3 (—12, 
—11, 13, 8, —11). Studentele au 
cedat într-o partidă pe care 
tot atît de bine puteau să o 
cîștige, avînd în vedere că au 
condus în seturile 1 și 2 cu 
10—3 si, respectiv, 8—4 și 9—5. 
Preluările greșite (zece !) le-au 
jucat însă festa. De asemenea. 
In finalul setului decisiv, gaz
dele au căzut permitînd sibien- 
celor să obțină o victorie to
tuși meritată. Remarcate : Mi
rela Popoviciu, Doina Bischin 
șl Marinela Țurlea, de la ciști- 
gătoare. Arbitri : V- Dumitru 
și P. Pițurcă (București). (I. 
Iancu. coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
CHIMPEX CONSTANȚA 3—0 
(17, 4, 1). Ca de obicei, mulți 
spectatori la derbyul local, dar 
jocul a dezamăgit. Doar pri
mul set, care a durat 30 de 
minute, a fost mal disputat, 
apoi Farul a dominat categoric. 
Remarcate : Gulniza Gelil. Doi
nita Popescu, Maria Enache 
(F), Emilia Mănăilă (C). Au 
arbitrat localnicii C. Mușat șl 
S. Popescu. (Ch. GOLDEN
BERG, coresp.).

C.S.U. OȚELUL GALAȚI - 
MARATEX BAIA MARE 3—0 
(2, 12, 5). Partidă în care oas
petele, grăbite... să prindă tre
nul de Baia Mare (!), au fă
cut simplu act de prezentă. E- 
videntiate : Ileana Berdilă, Lia 
Catarig și Crina Răufă de la 
gazde. Arbitri : I. Covaci și V-

Săndulescu (București), (T. SI- 
RIOPOL, coresp.).

MASCULIN
STEAUA — CALCULATO

RUL BUCUREȘTI 3—2 (6, —7, 
12, —12, 10). Meciul a confir
mat așteptările ca dispută e- 
chilibrată și de mai bun ni
vel tehnic decît altele din ac
tualul campionat masculin. Ste- 
liștii lui A. Drăgan și O. Cre- 
tu au fost de neretinut In a- 
tac, la început, in timp ce sex
tetul lui C. Chițigoi a abordat 
cu reținere disputa, nereușind 
nici să preia ca lumea, nici să 
blocheze și nici să construiască 
acțiuni eficiente. Abia din se
tul al doilea cei de la I.I.R.U.C. 
și-au intrat în mină la recep
ția serviciului, și-au concreti
zat agilitatea superioară în de
fensivă, punîndu-și în reală 
încurcătură adversarii. Seturile 
2 și 3 s-au desfășurat sub sem
nul echilibrului de forțe, ste- 
liștii impunîndu-se în finalul 
celui de al treilea grație blo
cajului, iar adversarii lor obți- 
nînd egalarea prin laboriozita- 
te în linia a doua și combina
ții la fileu, dar și prin erorile

au preluat inițiativa și — cu 
Manole și Răduță irezistibili la 
finalizare și siguri la blocaj — 
nu au mai cedat-o pînă la 
fluierul final. Foarte bun ar
bitrajul cuplului N. Găleșanu 
(București) — C. Pitaru (Si
biu). (C. GRUIA, coresp.).

DINAMO — SILVANA ȘIM- 
LEU 8ILVANIE1 3—0 (13, 5, 
12). Jcc de slab nivel tehnic și 
spectacular. De o parte o e- 
chipă care nu s-a mobilizat 
decît arareori (Dinamo), de 
cealaltă parte una care părea 
convinsă că nu are șanse (Sil
vana). Deși nu s-au executat 
servicii dificile, totuși preluă
rile au lăsat de dorit. Remar- 
cări: Căta-Chițîga, Vrincuț
(D), Tutovan și Mășcășan (S). 
Arbitraj corespunzător : N. 
Georgescu (Ploiești) ajutat bi
ne de Em. Costoiu (București). 
(N. MATEESCU).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
CARPATI RM. VILCEA 3—0 
(11, 7, 7). Gazdele au fost mai 
eficace atît la fileu cit și în 
linia a doua. Replica oaspeți
lor a fost mai energică doar 
în primul set. S-au remarcat : 
Covaciu, Tutelea, Staicu, Mîțu

Dispută la fileu intre Căta-Chițiga fi blocajul advers, bine 
grupat. Fază din partida Dinamo — Silvania (3—0).

Foto : Ion MIHAlCĂ
(E), Cozma, Călița și Zlotea 
(C). Arbitri : Al. Ignat (Tg. 
Mure.;) și I. Niculescu (Bucu
rești). (A. CRIȘAN, coresp.).

MOTORUL BAIA MARE — 
C.S.M. SUCEAVA 3—0 (12, 11,

atacului stellst. Setul decisiv 
prevestea surpriza, Calculatorul 
conducînd cu 4—0 (în aplau
zele entuziaste ale fidelei sale 
galerii), dar Steaua avea să se 
salveze prin randamentul ex
cepțional al blocajului. Foarte 
bun arbitrajul (pe linia noi
lor indicații și în ciuda unor 
semne de nemulțumire pe 
banca stelistă) practicat de 
bucureștenii C. Gogoașă si !• 
Armeanu care au condus echi
pele : Steaua — Ionescu (Das
călul, Mina (Cazacu), Spînu 
(Săniuță), Pralea, Bădiță, Chi- 
fu ; Calculatorul — Ion, Schio- 
pescu, (Bulacu), Alexandru, 
Steriade . (Marinescu), Juhasz, 
Ioniță (Băroiu). (A. B.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.U. ORADEA 1—3 (6, —15. 
—9, —9). Victorie nesperată, 
dar pe deplin meritată a oră- 
denilor care, după ce au pier
dut setul Inițial șl au fost 
conduși cu 13—5 In următorul,

15). Partidă foarte spectaculoa
să, în care s-a făcut multă ri
sipă de energie. Setul ultim a 
fost palpitant. Mai proaspeți, 
elevii lui Vaier Cozmuța au 
realizat prima lor victorie — 
meritată — în campionat. S-au 
remarcat Ștreang, Codrea, Si- 
ghiartău, Roncsik (M), Steflea, 
Bosînceanu si Mîndru (C.S.M.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.U. OȚELUL GALAȚI 
3—0 (5, 7, 6). Jocul a fost de 
factură tehnică scăzută, craio- 
venii ciștigînd destul de ușor 
împotriva unei echipe modeste. 
S-au remarcat : Stoian, Daha, 
Braun (IJ), Pustiu (C.S.U.). Ar
bitri : I. Șușelescu și I. Nițu 
(București). (T. COSTIN, co
resp.).

MODIFICĂRI IN CLASAMENTUL DIVIZIEI „A"
întrecerile turului al patru

lea al Diviziei „A" de bas
chet masculin, desfășurate in 
«ala Flroeasca, au produs in 
clasamentul competiției cîteva 
modificări importante, printre 
care promovarea echipelor 
C.S.U. Balanța Sibiu pe locul. 
6 (de pe locul 7) și C.S.U. 
Brașov pe locul 8 (de pe locul 
11). Iată clasamentul la zi : 1. 
Steaua 30 p, 2. Dinamo Bucu
rești 28 p, 3. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București 25 p, 4. Farul Cons
tanța 24 p, 5. Rapid București 
23 p, 8. C.S.U. Balanța Sibiu 
23 p, 7. Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 21 p, 8. 
C.S.U. Brașov 20 p, 9. Dinamo 
Oradea 20 p, 10. Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași 19 p. 11. 
IMUAS Baia Mare 19 p, 12. 
Politehnica C.S.Ș. 2 Bucureșți 
17 p. Rezultatele din ultima zi :

I.C.E.D. — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 83—85 (42—32). E 
Îmbucurătoare schimbarea pro
dusă in formația I.C.E.D., 
care, bazîndu-și jocul pe ele
mentele mai tinere (Carpen, 
Pogonaru, Ardelean, Mihalcea), 
și-a înviorat apărarea și și-a 
disciplinat acțiunile ofensive. 
Folosindu-i judicios șl pe com- 
ponențil experimentați ai lotu
lui (Grădișteanu, Chircă, Mari
nescu, Voicu), antrenorul M. 
Cimpeanu și secundul său D. 
Berceanu au izbutit să conso
lideze întregul joc al echipei, 
ceea ce creează premise pen
tru ocuparea, In final, a ono
rantului loc 3 In campionatul 
național. La Politehnica, am 
remarcat Începutul bun al jo
cului, tendința de menținere > 
disciplinei tactice, dar am se
sizat și „căderile", de lungă

DE BASCHET (m)
durată, ale unora dintre jucă
torii de bază. Au înscris : Car
pen 17, Ardelean 14, Grădiș
teanu 14, Chircă 8, V. Cons
tantin (un junior de mare ta
lent) 6, Marinescu 14, Voicu
6, Pogonaru 4 pentru învingă
tori, respectiv D. Dăian 13, I. 
Ionescu 10, Logofătu 10, Pascu
7, R. Popovici 7, A. Popescu 
6, Constantinescu 6, Georgescu 
2, Petrof 2, L. Popescu 2. Au 
arbitrat bine M. DImancea și 
R. Stănciulescu.

C.S.U. SIBIU — POLITEH
NICA IAȘI 103—81 (51—41),
FARUL—IMUAS 70—69 (34—42), 
STEAUA — „U* 109—58 (55- 
29), RAPID — DINAMO ORA
DEA 76—52 (38—31), DINAMO 
BUCUREȘTI — C.S.U. BRA
ȘOV 89—66 (51—42).

Dumitru STĂNCULESCU

ADMINISTRAȚIA di stat loto pronosport informează
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA 

„LOTO 2" DIN 21 NOIEMBRIE 1982

FAZA I : EXTRAGEREA I : 6 24 21 62 ; EXTRA
GEREA A Il-a : 32 20 15 33 ; EXTRAGEREA A 
III-a : 36 71 60 11. FAZA A Il-a : EXTRAGEREA 
A IV-a : 43 36 46 11 ; EXTRAGEREA A V-a : 62 
57 17 30. FAZA A III-a : EXTRAGEREA A Vl-a i 
56 8 12 57 41 42 ; EXTRAGEREA A Vll-a : 60 27 
44 6 73 10.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 362 507 LEI,
din care 17 623 lei, report la faza I, categoria 1.

CONCURSUL PRONOSPORT DIN
21 NOIEMBRIE

L F.C. Bihor — Politehnica Iași X ; 
n. C.S. Tîrgoviște — Chimia 1 ț III. Napoli 
— Ascoli X ; IV. F-C-M. Brașov — Jiul 1; 
V. Dinamo — S.C. Bacău 1 ; VL Poli. Ti
mișoara — F.C. C-ța 1 ; VIL Petrolul — 
F.C. Argeș 2 ; VIII. Corvinul — A.S.A. 
Tg. Mureș 1 ; IX. F.C. Olt — Sportul stu
dențesc 2 ; X. Cesena — Udinese 1 ; XI. 
Juventus — Torino 1 ; XII. Roma — Fio
rentina 1 ; XIII. Verona — Cagliari X.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 792 503 
LEL

I DIN NOU 7 PUNCTE (3 victorii și
! ÎN DREPTUL ECHIPELOR OAS

IO etapă asemănătoare „rundei" de săptămina 
trecută sub aspectul bilanțului general. Și-acum 
ca fi atunci, echipele oaspete au totalizat 7 
puncte din 3 victorii (Universitatea Craiova la

I București, în dauna Stelei, F.C. Argeș, la Plo
iești, și Sportul studențesc, la Scornicești) fi o 
egalitate (Politehnica Iași, la Oradea).

Itn rest, au fost consemnate succese ale echi
pelor gazdă, două dintre ele fiind obținute la 
scoruri deloc prevăzute : 6—1, la Tîrgoviște, fi

I 5—0, la Hunedoara!

In urma rezultatelor in 
duminică, la cei doi „p< 
n-au survenit modificări 
toria realizată in deplasar 
se menține lingă Dinamc 
de puncte ?i cu un „progi 
a turului, care o avantaje 
F.C. Bihor, in timp ce i 
Constanța) ; in sfîrșit prii 
supra echipei F.C. Constar 
reni i-au lăsat in conțin 
vidiata „lanternă".
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I
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TREI GOLURI CU CAPUL, FĂRĂ D
Un soare blind, de primă

vară, a contribuit, parcă, la 
atmosfera dulce a acestui meci 
în care dinamoviștii s-au pre
zentat cam prea stăpîni pe ei 
și au lăsat hățurile jos mai 
ales după ce au înscris destul 
de repede (min. 8), cînd Văe- 
tuș a șutat puternic, mingea a 
deviat dintr-un apărător bă
căuan, s-a îndreptat spre „vin
ciul" iul Ursache, acesta a res
pins și DRAGNEA a reluat cu 
capul în poartă. Din acest mo
ment, liderul a început să se 
joace cu ocaziile, propunîn- 
du-și ca temă majorarea sco
rului doar din careul mic, ca 
în miuțele de sală. Dar a- 
ceastă euforie de final de se
zon a fost „tăiată" în min. 37, 
cind după o nouă „schemă" in 
careul Iui Ursache, Ia o minge 
„lustruită" de Mulțescn cu toa
te fețele ghetei, contraatacul 
băcăuan a ajuns Ia PENOFF 
(via Șoșu), a urmat un sut pu

ternic, de la 25 de metri, și 
Moraru, spectator pînă atunci, 
n-a putut decît să privească... 
egaîarea... Pînă la sfîrșitul pri
mei reprize, Dinamo se năpus
tește, autocritic, ratează oca
zii în absolut toate minutele 
(in min. 44, o „bombă" a lui 
Stredle e deviată de... Iorda- 
che) și prima manșă se încheie 
cu un sut al talentatului Mo
vilă. Imediat după pauză, li
derul la conducerea (min. 48), 
AUGUSTIN Înscriind cu capul, 
Ia una din nenumăratele cen
trări ale lui Țălnar, apoi sce
nariul ocaziilor pierdute se re
petă, inclusiv o posibilă lovitu
ră de teatru în min. 77, c!ncf>- 
Antohi e Ia un pas de egalare. 
pentru ca în final Dinamo să 
reia formula Țălnar — Augustin 
si astfel, după o ultimă repe
tiție în min. 83, AUGUSTIN să 
reia identic cu capul (min. 85),
pecetluind o victorie facilă cu

DINAMO
S.C. BACA

Stadion Dl 
timp de prin 
co 11 000. S- 
17—5). Corn 
DRAGNEA (i 
48 și 85), d-

DINAMO:
Moldovan, 0 
TIN, DRAGb 
Custov) - D

S.C. BACA'
C. Solomon, 
mon, MOVILj 
șu - ȘOIMA

A arbitrat
D. Buclumon 
Timișoara).

Trofeul Pet 
te : 1-3 (0-0

trei goluri 
fel de cad 
centul Dud

JOC FOARTE BUN AL GAZDELOf
C.S. TÎRGOVIȘTE 6 (4)
CHIMIA RM. VILCEA 1 (0)

Stadion Municipal ; teren puțin 
moale ; timp frumos ; spectatori - 
circa 8 000. Șuturi : 16—5 (pe poartă : 
9-3). Cernere : 4—4. Au marcat : ENE 
(min. 8 și 47), KALLO (min. 21), 
GREACA (min. 26), CONSTANTIN 
(min. 44), LUCIAN (min. 76), respec
tiv GINGU (min. 60 — din penalty).

C.S. TÎRGOVIȘTE » Mia - Agiu, 
DUMITRESCU, ENE, Pitaru - AELE- 
NEi (min. 70 Niculescu), Constantin, 
KALLO — GREACA, Sa va (min. 52 
Lucian), O. Popescu.

CHIMIA : Roșea (min. 52 Pavel) — 
Basno, Catarg iu, Preda, Cincâ — Sa- 
vu Udrea, lovan (min. 40 Stanca) - 
Tekșpan, GINGU, Carabageac.

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Bîrlad) ; la linie : V. Titorov (Dro- 
beta Turnu Severin) șl C. Gheorghe 
(Suceava).

Cartonașe galbene : CINCÂ, TELEȘ- 
PAN, CONSTANTIN, SAVU, PREDA, 
KALLO.

Trofeul Petschovschi : 9. La speran
țe s 1-1 (1-0).

TÎRGOVIȘTE, 21 (prin telefon)
La ultimul său meci de cam

pionat din acest sezon., echipa 
locală și-a satisfăcut — în sfîr- 
șit ! — pe deplin susținătorii 
printr-o evoluție foarte bună și 
o victorie la un scor pe care 
nimeni nu l-ar fi putut între
zări. în deosebită vervă de joc,

tirgoviștenii s-a.u lansat încă de 
la început într-o ofensivă sus
ținută și, după două mari oca
zii Fata te de Aelenei (tm in. 4) și 
Greaca (min. 7), au deschis, în 
min. 8, scorul, prin ENE, care 
a reluat, din apropiere, la o lo
vitură liberă executată de Greaca. 
Tot în urma unei lovituri libere 
executate de același Greaca (cel 
mai bun de pe teren) avea 
să se înscrie, in min. 21, cel 
de al doilea gol, KALLO îm- 
pingind in plasă mingea nereti- 
nută de portarul Roșea. GREA
CA, splendid deschis în adîncime 
de Aelenei (în min. 20), și CON
STANTIN, care a profitat de o 
greșeală a portarului Roșea (min. 
44), au dat apoi proporții scoru
lui într-o primă repriză în care 
replica vilcenilor a fost mult sub 
așteptări, atît în apărare (unde 
s-au comis mari greșeli), cît și în 
atac (aproape inexistent).

După pauză, jocul s-a mai 
echilibrat, dar tot ttrgovișteniil au 
fost cei care au marcat primii, 
chiar în min. 47, pnn ENE (din 
nou tn urma unei lovituri libere). 
Mai activi șl mai periculoși în 
partea de teren a gazdelor decît 
fuseseră Înainte de pauză, vil eo
nii au reușit să înscrie gol-ul de 
onoare în min.. 60, prin GINGU, 
care a transformat penaltyul a- 
cordat pentru un fault comis tot 
asupra Iul, In careu, de portarul 
Mia. Localnicii insistă însă în o- 
fensivă șl, pe fondul unor ac
țiuni deosebit de spectaculoase,

SERIA I
DELTA TULCEA — VIITORUL 

MECANICA VASLUI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Belea (min. 43).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — 
C.S.M. SF. GHEORGHE 2—0 
(1—0). Au Înscris : Costea (min. 
3) și Filimon (min. 88).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA
— C.S.M. BORZEȘTI 1—0 (0—0). 
A marcat : Petrache (min. 59).

C.S.M. SUCEAVA — PRAHO
VA PLOIEȘTI 1—0 (0—0). Au
torul golului : Păiuș (min. 77).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
GLORIA BUZĂU 2—1 (2—1). Au 
marcat : Anghellnei (min. 16), 
loachim (min. 32), respectiv 
Pisău (min. 35, autogol).

VIITORUL GHEORGHENI — 
I.M.U. MEDGIDIA 1—0 (0—0). A 
înscris Szavuly (min. 76)

MINERUL GURA HUMORULUI
— UNIREA DINAMO FOCȘANI
2—1 (1—0). Autorii golurilor :
Armeanca (min. 4), Grosaru 
(min. 61), respectiv Zalț (min. 
81).

C.S. BOTOȘANI — OȚELUL 
GALAȚI 2—0 (1—0). Au înscris î 
Ene (min. 44) șl Turba tu (min. 
52).

GLORIA BISTRIȚA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (1—0). A 
mai cat : Florea (min. 42 din 11 
m).

Relatări de la P. Comșa, N. 
Constantinescu, D. Cristache. I. 
Mîndrescu, T. Sirlopol, C. Mal-

nași, D. Bolohan, r. Ungurea- 
uu șl I. Toma.

1. DUNAREA C.S.U. 15 9 4 2 33-12 22
2. C.S.M. Suceava 15 8 3 4 19-13 19
3. Gloria Bistrița 15 8 1 6 25-15 17
4. Gloria Buzău 15 7 3 5 25—17 17
5. F.C.M. Progr. Br. 15 8 1 6 27-20 17
6. Ceahlăul P.N. K5 7 2 6 25-20 16
7. Oțelul Galați 15 6 3 6 23-21 15
8. Dunărea Călărași 16 7 1 7 16-26 15
9. Prahova Ploiești 15 6 2 7 19-18 14

10. C.S.M. Borzeștl 15 6 2 7 14-17 14
11. C.S.M. Sf. Gh. 15 6 2 7 15-20 14
12. Delta Tulcea 15 6 2 7 18-24 14
13. Minerul G.H. ♦ 15 8 0 7 20-27 14
14. C.S. Botoșani 15 6 1 8 17-13 13
15. I.M.U. Medgidia 15 5 3 7 18—23 13
16. Vili, M. Vaslui 15 5 2 8 1'9-24 12
17. Unirea D. Focș. 15 5 2 8 14-21 12
16. Vi It. GheoFgheni 15 4 2 9 14-30 10

* Echipă penalizată cu două puncte

ETAPA VIITOARE (28 noiem
brie) î Gloria Buzău — Dunărea 
Călărași, C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Prahova Ploiești, Delta Tulcea — 
Gloria Bistrița, Viitorul Ghcor- 
gheni — Minerul Gura Humoru
lui, F.C.M. Progresul Brăila — 
Ceahlăul P. Neamț, Viitorul Me
canica Vaslui — Oțelul Galați, 
Dunărea C.S.U. Galați — C.S. 
Botoșani, I.M.U. Medgidia — 
C.S.M. Suceava, C.S.M. Borzeștl 
— Unirea Dinamo Focșani.

SERIA A ll-a
CARPAȚI MIRȘA — METALUL 

BUCUREȘTI 3—2 (2—1). Autorii
golurilor : Fățan (min. 5 și 55),

mai march f 
76, prin LL 
splendid r 
proaspătului 
min. 62. tir; 
seră o bară, 
iar spre fim 
trei mari o

Con!

BRAȘOV,
în prima 1 

tă au fost 
șovenii negă 
străpungă d 
ții care parc 
iasă din pr< 
teren șl ma 
petroșănenilc 
resemnare p 
Nimic deose 
în min. 20, 
pat de sub 
Stana (un e 
centrat și Sț 
cis dintr-o t 
27, F.C.M. Br 
derea scorul 
a reluat ful 
nil careului, 
fectuos de f 
sîndu-1 fără

La reluare 
troșani renur 
rare, se dec

IERI
Voiculeț ( 
Niță (min. 4.

AUTOMAT! 
ROVA ROȘIC 
cui gol a fos 
(min. 72).

MECANICA 
BUCUREȘTI 
MEDIAȘ 1—0 
Petre (min.

l.P. ALUM1 
AUTOBUZUL 
(1—1). Au lr 
26), Asaftel ( 
Păun (min. 
Zamfir (min.

PROGRESUI 
REȘTI — C.S 
SEVERIN 1—1 
Predeanu (m

UNIREA Al 
NAMO VICTC 
2—2 (0—0). 
Gherghiceanu 
(min. 57 din 
rea, Gh. Rad 
(min. 54, au. 
mo Victoria.

PANDURII : 
ZIA SĂCELE 
scris : Pîrvan 
Gugu (min. 28 
(min. 46 șl 5c 
reanu (mm. 5 
(min. 90).

RAPID BUC 
CEAFĂRUL E 
(2—1). Au m 
(min. 3), Meza 
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SCORNICEȘTI, 21 (prin telefon)
0—0 după primele 45 de mi

nute de joc. cu toate că gaz
dele puteau de mai multe ori 
să deschidă scorul, dominînd 
teritorial cu autoritate, dar au 
încercat să străpungă apărarea 
bucur eșteană, de regulă, mai 
mult pe partea stingă, unde au 
acționat State, Matei și Rotaru. 
Eftimie a ratat prima mare o- 
cazie in minutul 2, după care 
au urmat in prim-planul parti
dei lamandi și Speriatu. în mi
nutele 11, 19, 20 și 34 virfuî de 
atac al lui F.C. Olt s-a aflat 
In situații excelente de a în
scrie, două dintre șuturile lui pu
ternice au fost apărate de Spe
riatu, iar celelalte două fiind ex
pediate pe lingă barele porții. A 
fost tn primele 45 de minute un 
interesant „duel* lamandi — Spe
riatu, cîștigat de ultimul.

Repriza secundă e mult mai 
spectaculoasă decît prima. A 
fost repriza golurilor. Profitînd 
de pozițiile avansate ale funda
șilor laterali ai lui F.C. Olt, cele 
două extreme ale bucureștenilor, 
FL. GRTGORE (min. 49) și BU- 
CURESCU (min. 59), au marcat 
de două ori prin pătrunderi fn 
viteză și se părea că nimic nu 
mai este posibil pentru gazde. 
Iată insă că in min. 62, arbitrul 
Neșu (care, în general, a con
dus cu greșeli) a acordat corect o 
lovitură liberă indirectă la 7—8 m 
de poartă. lamandi a șutat In

F.C. OLT 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 2 (0)

Stadion Viitorul : teren bun ; timp 
food, frumo» ; spectatori — circa 
2 000. Șuturi , 16—3 (pe poartă : 6—2). 
Comere t 7—1, Au marcat : STATE
(min. 62), respectiv FL GRiGORE 
(min. 49) ți BUCURESCU (min. M>).

F.C. OLT t Ariclu — Bbrbulescu, lo- 
noțcu. BUMBESCU, Motel - CMol 
(min. 56 Pițurcâ), Rotaru (min. 46 
Șoarece). EFTIMIE - Prepeliță, ta- 
mondi, STATE.

SPORTUL STUDENȚESC 1 SPERIATU 
- M. Mihai, IORGULESCU. CAZAN. 
MUNTEANU II - Chlhata, PANA, Ter- 
he, - FI. Grlgore (min. 85 La la), 
M Sandu, BUCURESCU (mln. K 
Munteanu I).

A arbitrat satisfăcător M. Ne|u ; ta 
linie : C. Pădorărlțel (ombll din O- 
radea) ,1 N. Blțln (Salonta).

Cartonașe galbene I ROTARU, SPE
RIATU, PANA.

Trofeul Petschovschl I 10. La spe
ranțe : 4-2 (1—2).

zidul făcut pe linia porții, min
gea a ricoșat la STATE, care 
a redus handicapul. Gazdele, 
din acest moment, au atacat in 
trombă poarta iul Speriata, și-au 
creat ctteva foarte bune ocazii 
de a egala, dar Pițurcâ (min. 
75, 87 șl 89) șl Eftimie (min.
88) au ratat,

Laurențiu DUMITRESCU
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TIMIȘOARA, 21 (prin telefon)
Derbyul ultimelor două clasate, 

al formațiilor cu cele mal multe 
înfrîngeri in cont, a început mo
dest, in ritm de tango. Gazdele 
s-au zbătut, dar fără forță, au 
încercat poarta de cîteva ori în 
prima parte, însă Costaș a fost 
inspirat în mim. 19, 36 și 40. Și 
cînd toți se pregăteau pentru © 
„pauză a criticilor44, în min. 43 
a venit un gol norocos, la șutul 
lui Palea, de pe stingă, balonul 

lovit în cap pe BOZEȘAN și 
a ricoșat în plasă. Tangoul din 
prima repriză avea să se trans
forme imediat după pauză în... 
vals, cu ritm mai bun de am
bele părți. Oaspeții vor avea oca
zia egalărid, vor șl înscrie in 
min. 52 prin Peniu, dar golul 
nu se acordă pentru că Manea 
fusese trîntit în faza premergă
toare. Și cum „copiii litoralului“ 
nu găsesc drumul spre poartă 
(Bătrineanu are două situații bu
ne-!). studenții se desprind cres
cendo la un scor la care nici ei 
nu v sau. Golul doi e opera lui 
ANGHEL (min. 61), după un sla
lom fin al lui T. Nicolae. Golul 
trei desenează pe traseul T. 
Nicolae—Anghel (pasă cu călcîiul) 
— LEHMANN și ultimul, nemar
cat, inscrie sec. După ce Costaș 
respinge șutul lui Șerbănoiu (min. 
85). el nu va mai putea face ni
mic la „ghiuleaua* lui MANEA 
din penultimul minut : 4—0. Soor 
ijiare,. exagerat pentru constări-

„LANTERNEI"
„POLI" TIMIȘOARA 4 (1)
F.C. CONSTANȚA 0

Stadion „1 Mal*; teren bun; timp 
•xce'ent; spectatori — circa 9 000. 
Șuturi: 18-6 (pe poartâ: 1'1—3). Cor
ner© î 1V-4. Au marcat: BOZEȘAN
(mm. 43), ANGHEL (min. 51), LEH
MANN (min. 82), MANEA (min. 89).

„POLI* TIMIȘOARA: Suclu - Șunda, 
Bocănicî, ȘERBĂNOIU, Lehmann — T. 
NICOLAE, MANEA, BOZEȘAN (min. 
82 Giuchid) — Ștefanovlcl, ANGHEL, 
Palea (min 78 Morar).

F.C. CONSTANTA: Costai - Purcfi- 
rea, ANTONESCU, Coramalâu, Turcu 
- Petcu, Gache, Buduru (min. 52 
Bâtrîneanu) — Mânâllâ (min, 66 C. 
Rusu), PENIU, I. Moldovan.

A arbitrat bine Fl. Popescu; Ic 
Mole: S. PanteMmonescu — cu greșeli 
(ambii din Ploiești) șl 1. Moraru 
(Cîmpina).

Cartonașe galbene: CARAMALAU, 
BOCANICI. TURCU.

Trofeul Petschovschl: 10. La speran
țe: 1-0 (0-0).

Echipa Craiovel este in cen
trul atenției și nu se poate să 
nu facem o legătură intre Jo
cul ei cu Dinamo, din etapa 
trecută, și de la București, acum, 
cu steaua. Aflat sîmbătă trecu
tă la Craiova printre girurile de 
localnici ce părăseau stadionul 
nemulțumiți de rezultatul egal 
cu Dinamo, dar mai cu seamă 
de jocul echipei lor favorite, o 
remarcă a unul craiovean ml-a 
stăruit in memorie »Ai noștri 
jucară ca afară, nici o minge nu 
legară-. Era de fapt sinteza jo
cului Universității, gîndită de
altfel și de antrenorul echipei 
F.C. Bordeaux, Jacquet, care 
părea destins după vizionarea 
meciului. Și lată că jucătorii 
olteni venlțl la București, pe 
stadionul Steaua, .legară toate 
mingile- in așa fel incit Steaua 
a părut o ecblpă de tineret in 
fața unei formații cu rutină in
ternațională. Această rapidă 
schimbare la față a cralo*'enllor 
a surprins plăcut, cu atlt mal 
mult cu cit nu a părut intim- 
plătoare ci foarte bine pregăti
tă pentru părțile forte șl slabe 
ale adversarilor, chiar dacă au 
lipsit Tlllhol șl Ungureanu, iar 
Cirțu a fost rezervat pentru a-1 
suplini pe Balacl la Bordeaux. Re
introducerea lui Beldeanu in echi
pa a fost o măsură reușită Împo
triva atacurilor Stelei desfășurate 
numai pe partea dreaptă, cu 
Majaru șl Balint, in timp ce 
scoaterea mijlocașilor adverși 
din dispozitiv pentru pregătirea 
contraatacurilor a fost o preo
cupare permanentă realizată cu 
succes. Astfel, In timp ce mij
locașii Craiovei, cu un Donose 
excepțional, funcționau ca un 
bloc puternic, cu deschideri 
lungi spre Cămătaru ți Geolgău 
care se dcmarcau cu ușurință, 
asalturile bucureștenilor, pe spa
tii mici, cu pase scurte șl multe 
driblinguri erau repede respin
se. Pe scena gazonului, o echi
pă, Steaua, părea să aibă obiș

nuita superioritate teritorială pe 
terenul propriu, in timp ce, de 
fapt, Universitatea Craiova do
mina tactic și obținea avantaj, 
rcapărind tuturor celor de pe 
stadion, ca și telespectatorilor, 
ca o echipă solidă, in care se 
poate avea Încredere. In pofida 
diferenței de maturitate și ex
periență, jocul a fost spectaculos, 
disputat, unul din cele mal fru
moase din acest campionat. După 
ce a fost condusă cu 2—0, 2—1 
șl 3—1, in final Steaua a avut 
posibilități să reducă scorul dai 
a ratat. Bucureștenilor le Ilpses--’ 
o formulă stabilă de echipă șl o 
bună organizare a jocului.

Steaua Începe avintat jocul. 
In min. 9 Iovan ratează o bună 
ocazie dar, in min. 11 FI. Marin ii 
faultează pe Geolgău la 18 in de 
poartă. Zidul este făcut greșit 
$1 BĂLĂCI speculează, trage pe 
lingă zid șl înscrie spectaculos. 
După un minut ratează Geolgău, 
tn min. 18, CImpeanu „bate un 
18 m" afară. In min. 29. la O pre
lungită acțiune de atac, mingea 
trecind de cite două ori pe la 
mijlocași Irimescu demarează 
pe stingă, CAMATARU se demar
că mult pe dreapta, primeș
te mingea de-a curmezișul te
renului șl de Ia marginea careu
lui, printr-o frumoasă loviturii 
cu capul înscrie : 2—0. Geolgău, 
ca un titirez sîmbătă, ratează 
(min. ’), pentru ca in min. 38, 
la o lovitură liberă de la 35 m 
(fault la Stoica), Sameș să-1 „va
dă- pe BALT'NT liber șl acesta, 
de la 14 m, inscrie.

Imediat după pauză, in min. 
50, pe contraatac craiovenii 
înscriu al 3-lea gol : pasă lun
gă, Țicleanu, gol GEOLGĂU : 
3—J. Steaua are forța să nu ce
deze șl se bate în continuare. In 
loc să descrească, jocul crește 
in interes. Min. 51, mare oca
zie a Stelei, la o Înghesuială in 
fața porții lui Lung ; Negrilă șut 
puternic (min. 60); două faulturi 
consecutive asupra lui Stoica

STEAUA i (D
UNIV. CRAIOVA 3 (2)

Stadion Steaua ; teren bun ; timp 
rece ; spectatori - crea 20 000. Șu
turi : 1S--13 (pe poartă : 3—6). Cor- 
nere : 5-6. Au marcat : BALINT (min. 
38), respectiv BĂLĂCI (min. 11), CĂ- 
MAIARU (mm. 29) șl GEOLGĂU 
(min. 50).

STEAUA : Nițu - Anghelini, FI. Ma
rin, Sameș, Fodor — Stoica, lovan 
(min, 24 Barba). Mureșan — MA- 
,IARU, Cimpeanu (min. 57 Ralea), 
BAL INI.

UNIV. CRAIOVA : Lung - Negrilă. 
Ciupltu, Ștefănescu, Irimescu — Țl- 
CLEANU (min. 82 Cirțu), DONOSE, 
BELDEANU (min. 75 Crișan), BĂ
LĂCI - GEOLGĂU, CAMATARU

A arbitrat bine M. Salomir (Ciuj- 
Napoca) ; ’o linie : I. Tarcan (Re
ghin) și Fi Keresteș (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : ANGHELINI,
MUREȘAN

Trofeul Petschovschl : 9. La speran
țe 1 1-5 (0-2).

făcute de Ștefănescu, la 18—20 
m de poartă, sint executate de 
Barbu care, de fiecare dată, 
greșește cu foarte puțin spațiul 
porții (min. 66 și 69). Urmează 
trei ocazii craiovene (Negrilă, 
Irimescu, Beldeanu) gi apoi două 
mari ratări stellste : Mureșan
Imtn. 80) șl, Îndeosebi, în ul
timul minut de joc, cînd. lui 
Lung îi scapă mingea din mîinl 
la Ralea care, cu poarta goală în 
față, șutează afară I

★
Ce bine ar fi ca îngrijorarea 

secundului antrenorului Jacquet, 
prezent sîmbătă pe stadionul 
Steaua, să albă temeiul necesar 
pentru ca Universitatea Craiova 
să poată lua o opțiune de cali
ficare in meciul-tur de miercuri 
de ir Bordeaux din Cups 
U.E.F.A. I

Aurel NEAGU

IR EXAGERAT
telefon) 

de poar- 
rare, bra- 
ițatea să 
ei forma- 
propus să 
ătate de 
iță tor aJ

parcă la 
brașoveni, 
nalat pînă 
uș a scă- 
erea lui _ 
indaș), a 
a-at impre- 
e. în min. 
ște deschi- 
JLEA care 
In interio- 
respins de-, 
verși, lă- 

Cavai.
i din Pe- 
il xje apă
să la atac

și, de aci înainte, meciul începe 
să crească valoric. Oaspeții expe
diază o „bombă44 prin Stana (min. 
57), portarul Clipa respinglnd cu 
dificultate. Apoi, la cealaltă poar
tă V. Popa (min. 60) salvează o 
minge de gol. Urmează 10—15 mi
nute cînd Jiul are inițiativa, dar 
nu poate fructifica cîteva ocazii, 
cea mal mare fiind a lui Șumu- 
Lanschi (min. 75). In plină domi
nare a Jiului, Șulea (min. 84) ÎI 
deschide pe partea dreaptă pe 
LĂCĂTUȘ, care, din fuleu, șu- 
tează fulgerător din colțul careu
lui mare, mingea lntrînd la vin
ciul porții lui Cavai. în ultimul 
minut de joc, în urma unui cor
ner executat de V. Ștefan, Gher- 
ghe prelungește mingea cu capul 
pînă la MARINESCU, care reia, 
din apropiere, în plasă. Un scor 
exagerat, după aspectul jocului.

Gheorghe NERTEA

\[ DIVIZIA „B“
respectiv

(min. 70).
UREȘTI — 
\O-0). Uni- 
de Nignea

STEAUA 
METAN

A marcat :

VTINA — 
EȘTI 3—1 
)in (min. 
din 11 m), 
pectiv T.

AN BUCU- 
JBETA TR.

A marcat:

ria — ni-
BUCUREȘTl

golurilor :
52), Voicilă 
>entru Uni-

47), Ifrim 
Jtru Dina-

— PRECI- 
-0). Au în- 
. 10 și 18). 
I m), Rădoi 
>ectiv Chio- 
1) și Stoica

f — LTJ- 
EȘTI 5—1

Damaschin 
nin. 43, au- 
in. 69, 78 și 
min. 8). 
TÎRNAVENI 
U a fost a-

minat pentru azi din cauza 
timpului nefavorabil (ceață dea
să).

Relatări de la M. Verzescu, D. 
Daniel, N. Ștefan, D. Mihail, G. 
Octavian, M. Bizon, C. Pauti și 
D. Moraru-Slivna.

1. RAPID BUC.
2. I.P. Aluminiu SI.
3. Dine mo Victoria
4. Minerul Motru
5. Autobuzul Buc.
6. Mec. finâ Steaua
7. Chimico Tîrr».
8. Metalul Buc.
9. Șoimii I.P.A. Sib.

10. Automatica Buc.
11. Carpați Mîrșa
12. ROVA Roșiori
13. Pandurii Tg. Jiu 
14 Unirea Alex,
15. Gaz metan
16. Progr. Vulcan ♦ 
17 C.S.M. Dr. Tr. S. 
18. Prtcizia Sâcele

15 11 2 2 29- 9 24
16 9 4 3 28-15 22
15 6 6 3 27-16 16
15 8 1 6 30-27 17
15 7 3 5 1^-16 17
15 5 6 4 19-15 16
14 7 1 6 16-13 15
15 7 1 7 25—21 15
14 5 4 5 18-16 14
15 6 2 7 16-17 14
15 5 4 6 21—24 14
16 6 2 8 16-20 14
15 6 1 8 21-21 13
15 5 3 7 22-26 13
15 5 3 7 16-24 13
16 6 3 7 21-25 11
15 4 3 8 12-19 îl

16 3 1 12 17-47 7
• Echipâ penalizată cu patru puncte

ETAPA VIITOARE (duminică 
28 noiembrie): Chimica Tîrnă- 
veni — Mecanică fină Steaua 
București, Luceafărul București 
— Rova Roșiori, C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Rapid București, 
Autobuzul București — Carpați 
Mîrșa, Precizia Săcele — Pro
gresul Vulcan București, Unirea 
Alexandria — Gaz metan Me
diaș, Metalul București — Șoi
mii T.P.A. Sibiu, Minerul Mo- 
tru — Automatica București, Di
namo Victoria București — Pan-

țenl, care pot invoca șl petnaltyul 
neacordat în min. 68, cînd Șer
bănoiu l-a agățat pe I. Moldovan 
în careu sau bara lui Manea la... 
propria-i poartă. Cum ratările însă 
se răzbună, studenții își trec în 
cont acest succes net, care poate 
fi un eventual punct de sprijin 
pentru viitor...

Mircea M. IONESCU

F.GM. BRAȘOV 3 (1)
JIUL PETROȘANI 0

Stadion Tineretului; teren bun; timp 
frumos, dar rece; spectatori — circa 
10.000. Șuturi: 14—3 (pe poartă: 6—2). 
Comere: 11—4. Au marcat: ȘULEA 
(min. 27), LĂCĂTUȘ (min. 84) șl 
MARÎNESCU (min. 90).

F.C.M. BRAȘOV: Clipa - V. Ștefan, 
PANACHE, NAGHI, Manclu - ȘULEA, 
Batacliu, Spirea — LĂCĂTUȘ (min. 
87 Gherghe), Marinescu, Bența (min. 
82 C. Popescu).

JIUL: Caval — P. Grlgore, Neagu, 
Vizitiu, STANA — Mula, Varga, V. 
Popa, M. MARIAN (min. 80 Dina) - 
S toi ne seu, BĂLUȚA (min. 62 Șurrni- 
kmschl).

A arbitrat foarte bine D. Petrescuj 
la Mnle: M. Constantlnescu și L 
Ch>cu (toți din București).

Cartonașe galbene: V. ȘTEFAN, 
MANCIU, VARGA.

Trofeul Petschovschl: 9. La speranțe: 
2-0 (0-0).

ÎNCĂ UN
F.C. BIHOR 1 (1)
POLITEHNICA IAȘI 1 (0)

Stadion F.C. Biho<; teren moale, a- 
limecos, cu denivelări ; timp frumos ; 
spectatori — circa 14 000, Șuturi 16—5 
(pe poartâ : 8-3). Comere : 15-1. 

Au marcat : NEDELCU (min. 22), res- 
peciv NEMȚEANU (min. 73).

F.C. BIHOR: Albu - Nițu, ZARE. 
Rozsa, MUREȘAN - PUȘCAȘ (min. 
77 Lupâu), Grosu, Biszok (min. 62 
Dozsa) - Dlcnu Nedelcu, Kun.

POLITEHNICA IAȘI: BUCU - Mun- 
teanu, Anton (min. 67 Cânânâu), 
URSU, Ciocîrlan - Romilâ (min. 53 
Bundujan), GHEORGHIU, M. Radu, 
Florean — Cioacâ, NEMȚEANU.

A arbitrat bin© M. Niculescu; Io 
linie: P. Balaș și M. Lâzârescu (toți 
din București).

Cartonașe galbene: CIOCÎRLAN.
Trofeul Petschovschl: 9. La speranțe: 

2-2 (2-0).

ASEDIU
HUNEDOARA, 21 (prin telefon)

Edificator de ia bun Început. 
In tribunele stadionului, la ora 
Începerii meciului, doar 4 500 de 
spectatori. Afectați de compor
tarea Corvlnulul din ultima pe
rioadă, majoritatea susținătorilor 
hunedorenii n-au mal avut „tă
ria" să vină la stadion. Șl au 
greșit fiindcă tinerii de la Cor- 
vinul au făcut o partidă fru
moasă, cu o bună circulație a 
balonului, cu multe faze pe 
poartă. Cu doi jucători în ver
vă — Gabor și Petcu (eficient) 
— Corvinul a atacat permanent, 
reușind să aibă la pauză un 
avans de două goluri. Intere
sant, ambele au fost marcate 
prin colaborarea celor doi ju
cători amintiți mai sus. De două 
ori a centrat Gaboi șl de două 
ori a înscris, de pe cealaltă par
te a terenului, PETCU: tn min. 
8, cu capul (1—0), în min. 35, 
din voleti (2—0). Goluri aplauda
te. A.S.A., In acest timp, 8-a

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O

durii Tg. Jiu, HP1 Aluminiu Sla
tina stă.

SERIA A lll-a
ARMATURA ZALAU — 

CLUJ-NAPOCA 2—0 (2—0). Au 
marcat : Petreanu (min. 29 din 
11 rn) și Crișan (min. 45).

STRUNGUL ARAD — SOME
ȘUL SATU MARE 2—1 (1—1) •
Autorii golurilor : Butaș (min. 
36), Ghiță (min 56), respectiv 
Toth (min. 44).

MINERUL CAVNIC — IND. 
STEMEI C. TURZII 4—0 (1—0).
Au înscris : Crlstea (min. 6), 
Mo ci ran (min. 57 și 83) și Bon
te (min. 85).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — GLO
RIA REȘIȚA 1—1 (0—1). Autorii 
golurilor : David (min. 61) pen
tru înfrățirea, Ciurea (min. 15) 
pentru Gloria.

METALURGISTUL CUGIR — 
AURUL BRAD 0-1 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Ște
fănescu (min. 89).

C.S.M. REȘIȚA — U.T. ARAD 
1—1 (1—0). Au înscris : Oancea
(min. 10) pentru C.S.M., Găman 
(min. 54) pentru U.T.A.

C.F.R. TIMIȘOARA — C.I.L. 
SIGHET 1—0 (0—0). A marcat :
Androvici (min. 60).

OLIMPIA SATU MARE — RA
PID ARAD 2—1 (0—1). Autorii
golurilor: Ghencean (min. 58),
.viociran (min. 73), respectiv 
Magneș (min. 26). Meciul s-a 
disputat sîmbătă.

F.C. BAIA MARE — U.M. TI
MIȘOARA 6—0 (2—0). Au mar
cat ; Tulba (min. 27), Bălan 
(min. 31 din 11 m și min. 68), 
Sabău (min. 54), Roznai (min. 
82) și Rus (min. 71).

Relatări de la I. Domuțâ, N. 
Străjan, Z. Debrețeni, I. Ghișa, 
M. Vîlceanu, D. Plăvițiu, L. 
Marton, Z. Kovacs șl A. Crișan.

1. U.T.A.
2. Ind. tîrmei C.T.
3. „U“ Cluj-Napoca
4. Minerul Cavnic
5. F.C. Baia Mare
6. Olimpia S-M.
7. Armătura Zalău
8. C.S.M. Reșița
9. Gloria Reșița

10. U.M. Timișoara
11. Aurul Brad
12. Someșul S.M.
13. Rapid Arad
14. Strungul Arad
15. C.I.L. Sighet
16. C.F.R. Timișoara
17. Metalurg. Cugir
18. înfrățirea Oiadec

16 9 3 4 36- 9 21
15 9 1 5 22-14 19
15 8 2 5 28-10 16
15 8 1 6 35-17 17
15 7 3 5 29-14 17
15 7 3 5 27-18 17
16 8 1 7 21-35 17
15 6 3 6 23-26 15
15 7 1 7 19-28 15
15 6 3 6 17—30 15
15 5 4 6 16-19 14
15 6 2 7 18—25 14
15 5 3 7 22-26 13
15 5 3 7 17-22 13
15 6 1 8 19-26 13
15 5 2 8 13-21 12
15 5 2 8 16-27 12
15 4 2 9 11-24 10

ETAPA VIITOARE (duminică 
28 noiembrie): C.F.R. Timișoara 
— Someșul Satu Mare, Rapid 
Arad — înfrățirea Oradea, Glo
ria Reșița — U. M. Timișoara, 
F.C. Baia Mare — Metalurgistul 
Cugir, Minerul Cavnic — Strun
gul Arad, C.I.L. Sighet — „U44
Cluj-Napoca, U.T. Arad — Ar
mătura Zalău (6—0, disputat la 
11 noiembrie), Aurul Brad — 
C.S.M. Reșița, Olimpia Satu Ma
re — Ind. sîrmei C. Turzii.

PUNCT MARE PENTRU IEȘENI
ORADEA, 21 (prin telefon)

A doua deplasare consecutivă s 
studenților ieșeni șl, iată, el se 
întorc acasă cu al treilea punct 
Un punct mare pentru care au 
luptat, pentru că nu a fost deloc 
ușor. Partida a fost dominată de 
către gazde, șuturile și cornerele 
exprimînd fidel situația din teren. 
Orădenii au avut și ocazii de 
gol destule, dar au ratat: Grosu 
șl Nedelcu (min. 17), din nou 
Grosu (min. 30 șl 54), Zare (min. 
58) șl Kun (min. 62 — singur, la 
7 m. a șutat pe lingă poartă). 
Să mal notăm șl Intervențiile ex
celente ale Iul Bucu (min. 49 și 
68), cînd a evitat goluri aproape 
sigure. In dreptul Politehnicii pot 
fi trecute două ocazii, In min. 27, 
cînd Nemțeanu a reluat fulgeră
tor cu capul, balonul lovindu-1 pe 
Zare In cap, aflat pe linia por

ții, șl tn min. 51, cînd Florean, 
din unghi, a șutat în Albu.

Gazdele au deschis scorul tn 
min. 22 : Kun a centrat de po 
linia de fund șl NEDELCU a in
serts cu capul. Oaspeții au ..tem
porizat" mal tot timpul, apărăto
rii pasau intre el pentru a-i atra
ge pe adversari șl apot lansau 
contraatacuri spre Nemțeanu șl 
Cioacă tn min. 73 ieșenii au e- 
galat : pasă lungă a lui Ciocîrlan, 
NEMȚEANU — talonat de Rozsa — 
a preluat pe piept șl de la 10 m, 
din unghi, a șutat, cu stingul, 
puternic și a înscris în colțul 
lung, tn min. 90 Ciocîrlan a res
pins de pe linia porții (fază care 
vorbește despre „furia" arăde
nilor), dar tabela d marcaj nu 
s-a mal schimbat.

Constantin ALEXE

LA POARTA LUI
apărat doar, contraatacînd pe
riculos de două ori : Bdldni 
(min. 10) a șutat însă în spa
tele unui jucător și, în min. 16, 
Alexa l-a întîmpinat cu succes, 
în 16 m, pe Ciorceri, care scă
pase singur.

Repriza a doua s-a transfor
mat într-un fel de asediu la 
poarta tîrgmureșenilor. Jucătorii 
Corvlnulul au atacat permanent, 
au fost extrem de incisivi. în 
această parte, au mai Înscris de 
trei ori: min. 70, deschidere pre
cisă a Iui Petcu și ANDONE șu- 
tează de la 25 m (3—0); min. 82 
COJOCARU îsi face singur o 
minge in careu și șutează pu
ternic sub bară (4—0); min 84 
— mingea circulă pe traseul An- 
done — Gabor — KLEIN și ulti
mul șutează năpraznic de la 
U m (5—0).

Modesto FERRARINI

BIRO II
CORVINUL HUNEDOARA 5 (2)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 4 500. Șu
turi : 18-6 (pe poartâ : 11—2), Cor
ners : 7—3. Au marcat : PETCU (min. 
8 șl 35), ANDONE (min. 70), COJO
CARU (min. 82), KLEIN (min. 34).

CORVINUL: Alexa - REDNIC, Din 
binciuc, ANDINE, Bogdan — PETCU, 
ONCU, Klein - Tîrnoveanu (min 80 
Bucur), Dumitrache (min. 35 Cojoca- 
ru), GABOR.

A.S.A. : Biro II — Szabo, Jenei, Is- 
pîr, Gall — C llie (min. 72 Both), 
Dulău, Costin (min. 40 Hajnal) — 
CIORCERI. Biro I, BOLONI.

A arbitrat foarte bine R. Petrescu ; 
Ia linie : L. Mâiereanu (ambii din 
Brașov) și FI. Tabîfcă (Rm. Vîlcea).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2—0 (1-0).

MECIUL LUI IGNAT
PLOIEȘTI, 21 (prin tele’nn)

Prea siguri de victorie, petro
liștii au crezut că vor trece cu 
ușurință peste F.C. Argeș, au 
dominat cea mai mare parte a 
meciului, cum se spune cu... 
fundașii' la centru. Dar asta nu 
a fost de-ajuns, pentru că fos
tul Înaintaș Dobrin șl-a organi
zat foarte bine apărarea, ajutat, 
e drept, șl de ploleștenl care In 
loc să construiască acțiuni cît 
mai variate, ei nu au dat do
vadă de Inteligență In atac, d 
au trimis, la nesfîrșlt, baloane 
In careul oaspeților, respinse cu 
ușurință de o apărare tn for
mă. Iar atunci când a fosi po
sibil, plteștenil au contraatacat 
în maniera lor cunoscută. Pe
trolul poate trece la activ cî
teva mari ocazii (min, 35 ■— Li- 
bi-u ; mim. 37 — Slmaclu , mim. 
42 — „corner mic", Mardea). Tot 
in contul lor, dar in același 
timp șl ai... oaspeților — două 
faze fierbinți (min. 53 — șut 
Simaclu șl min. 88 — șut Cojo- 
cara, ambele respinse senzațio
nal, de pe linia porții, de Ignat). 
Im,potriva oricăror așteptări, tn 
min. 62, același IGNAT, pe con
traatac, driblează Întreaga apă
rare a Petrolului, ti scoate șl pe 
Mîrzea din poartă șl „aruncă" 
mingea tn plasă: 0—1. Cinci mi
nute mai tirzlu, Nlca scapă pe 
stingă, trece ușor pe lingă Stan- 
clu, dar balonul se duce mili
metric peste transversală. Va fi 
1—1 tn min. 73 : după un cor
ner executat de Marlca se pro
duce învălmășeală la poarta Iul 
Cristian si mingea ajunge Ia 
ștefănescu, care trimite ba-

PETROLUL PLOIEȘTI 1 (0)
F.C. ARGEȘ 2 (0)

Stadion Petrolul ; teren cu multe 
denivelârl '; timp foarte frumos ; spec
tatori — circa 22 000. Șuturi : 16—4 
(pe poartâ : 9—3). Cornere : 8—0. Au 
marcat : ȘTEFĂNESCU (min. 73), res
pectiv IGNAT (min. 62) și NICA 
(min. 88).

PETROLUL : Mîrzea - Cojocaru,
Stanciu, EUTUFEI, PANCU - Cozo- 
rek, Gâlâțeanu (min. 64 Ștefânescu). 
Grlgore - Marica, Simaclu, Libiu (min. 
84 Câl'!n).

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN - M. ZAK- 
F'R, MOICEANU, STANCU, TULPAN 
— Badea, lovânescu, IGNAT — Turcu 
(min. 60 Jurcâ), Radu N (min. 90 
Chlvescu), NICA.

A arbitrat satlsfâcâtor M. Axente ; 
k> Hnle : R. Cimpeanu (ambii din 
Arad) și Gh. Pîrvu (Constanța).

Cartonașe galbene i COJOCARU, 
STANCIU.

Trofeul Petschovschl : 10. La spe
ranțe : 1-2 (0—1).

Ionul cu boltă peste portar, in 
plasă, Stancu vrea să îndepăr
teze pericolul dar împinge ?i 
mal mult balonul în poartă. 
Victoria oaspeților este „sem
nată44 în min. 88 : Cojoaaru șu
tează foarte puternic, Ignat 
scoate de pe linia porții mingea 
care ajunge la Jurcă, plteștenil 
contraatacă rapid, balonul a- 
junge la NICA, un șut al aces
tuia și... 1—2 !

Mircea TUDORAN



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A VOTAT ÎN CIRCUMSCRIPȚIA NR. 1 

DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag 1) 

să in care se reflectă cu preg
nanță cnllatea de nezdruncinat 
a întregului nostru popor in 
jurul partidului și al secreta
rului său general, increderea 
nestrămutată în politica inter
nă șt externă a partidului, ho- 
tărirea fermă de a milita nea
bătut pentru transpunerea ei 
în viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie manifestări
lor de dragoste ale celor ve- 
niți ia intimpinare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sint in
vitați apoi în șecția de votare. 
Informind că pină la ora & toți 
alegătorii din circumscripția 
nr. 1 șl-au exercitat dreptul 
de vot, președintele comisiei 
electorale, Ancuța Dimitrie, lu
minează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului șl 
stalului buletinele de vot pe 
care sint înscrise numele a 
doi activiști de partid din ca
drul întreprinderii „23 August" 
— Dumitru Badea și Ion Jia- 
nn, oameni care se bucură de 
respectul tuturor muncitorilor, 
ca și al altor cetățeni din 
cartier.

Sint clipe emoționante. To
varășul Nicolae Ceaușescu îșl

exercită dreptul la vot, intro- 
ducind buletinul într-o urnă 
drapată cu tricolorul țării.

Votează apoi tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat

La ieșirea diu secția de 
votare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat cu 
aceeași însuflețire, cu ovații 
șl uralc de cei prezenți, care 
scandau „Ceaușescu-P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — Pace!", „Noi 
votăm în România, pacea și 
prietenia!". Are loc o adevă
rată manifestație populară. In- 
conjurind cu multă dragoste 
pe omul ce întruchipează no
blețea și virtuțile cele maî alese 
ale poporului român, din mii 
de pieptul! răsună puternice 
ovații și urale pentru secreta
rul general al partidului, co
munistul de omenie care a 
ridicat România socialistă pe 
eulmi neatinse pină acum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la cei aflați 
de o parte și de alta a culoa
rului viu, străbătut la plecare 
de secretarul general al parti
dului. Mulțimea flutura stegu- 
Iețe tricolore și roșii, scanda 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
F.C.R.!1, „Ceaușescu și po
porul!", „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu — Româ
nia!".

SPORTIVII S-AU PREZENTAT LA URME
CU ENTUZIASM Șl RESPONSABILITATE CIVICĂ

(Urmare din pag. 1)
Mariana Trașcă, Maricica Cor- 
paci și Florica Barbu, din sec
ția de canotaj a clubului, du
ble campioane naționale, la 
fond și viteză, campioane bal
canice — patru fete îmbujo
rate .le emoția primului lor 
vot, care au adus in zestrea 
clubului numeroase trofee de 
la mari competiții internațio
nale la care au participat.

— Ani votat cu bucurie pen

tru candidatul F.D.U.S., de 
fapt am votat pentru condiți
ile pe care !e avem, de mun
că și afirmare pe terenurile 
de sport, condiții create de 
partidul și statul nostru, am 
votat pentru viitorul luminos 
al patriei — ne spunea cu 
glas ferm tinăra Mariana 
Trașcă, vorbind de fapt, în 
numele celor peste 4C0 de 
sportivi ai clubului „Metalul".

Viorel TONCEANU

ADEZIUNE UNANIMĂ LA POLITICA PARTIDULUI
Sintem la Secția de votare 

nr. 112, din Sectorul 5 al Ca
pitale’, în incinta Clubului 
sport’v al armatei „Steaua".

Ora 8. Președintele secției 
de votare invită pe sportivii 
alegători în fața urnei. Rînd 
pe rînd, tinerii își primesc 
buletinele de vot, intră în 
cabine, după care introduc 
în urnă voturile lor, adeziuni 
înflăcărate la întreaga politică 
a partidului nostru, la tel ce 
s-a înfăptuit, se înfăptuiește 
și se va înfăptui în vasta con
strucție socialistă din patria 
noastră, pentru viitorul tot 
mai luminos ăl poporului ro
mân. Recunoaștem între acești 
tineri pe canotorul Dimitrie 
Fopescu — campion național 
și balcanic pe acest an, pe co
legul său Sever Mondoc — 
campion național și el, mem
bru al lotului, pe Alexandru

Ilieș — campion la motocros 
în 1982, pe voleibalistul Florin 
Mina și pe atletul Silviu Sta- 
fiuc, săritor în înălțime, mem
bru în lotul olimpic, boxeri, 
rugbyști șl alții. Unii sint de 
pe acum sportivi de bază ai 
clubului, alții, cum e canotoa
rea Ecaterina Calapis, mun
cesc pentru a cunoaște consa
crarea.

— Am votat candidații Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste — ne-a declarat tî- 
nărul schifist Dimitrie Popes
cu — pentru tot ce s-a reali
zat, sub conducerea partidului, 
in minunata noastră țară, pen
tru grija de care ne bucurăm, 
ca tineri cetățeni și ca sportivi. 
Voi întări votul meu printr-o 
și mai asiduă muncă de pre
gătire .

Mircea COSTEA

GÎNDURI PENTRU NOI PERFORMANȚE DE VALOARE
Sportivii dinamoviști s-au 

prezentat la urne în diverse 
circumscripții electorale din 
cartierele în care locuiesc. La 
secția de la Casa de cultură 
„Petoft Sandor", multipla cam
pioană a țării la înot Carmen 
Bunaciu a vitat, după cum 
emoționată ne mărturisea, cu 
încredere în perspectivele lu
minoase aie patriei socialiste, 
cu conștiința îndeplinirii unui 
act civic de mare responsabili
tate, cu gîndul la condițiile 
minunate create sportivilor de 
către partid, în rîndurile că
ruia a avut de curînd cinstea 
ă intre. „Acest vot — ne 

spunea valoroasa înotătoare — 
îmi creează obligația de a răs
punde condițiilor de care ne 
bucurăm astăzi prin eforturi 
sporite in îndeplinirea obiecti
velor de performanță viitoare. 
Mă gin.lesc mai ales Ia „euro
penele" de anul viitor și Ia 
„Universiada r83“. De aseme
nea. mă străduiesc să continui 
Ia fel de bine, cum am început, 
studiile universitare". La sec
țiile 12—13 de pe aleea Cir

cului, am întîlnit pe tinărul 
voleibalist Ovidiu Gizdavu, de 
curînd promovat în lotul na
țional, care ne-a spus: „îmi 
alătur votul meu celor ale 
tuturor cetățenilor cu credin
ța că aleșii noștri ne vor re
prezenta interesele cu aceeași 
dăruire și cu grija pe care noi. 
sportivii, am simțit-o și piuă 
acum din partea deputaților 
vechii legislaturi. Firește, a- 
ceastă atenție trezește și în 
mine sentimentul datoriei pe 
care o am de a contribui în 
mai mare măsură la efortul 
deosebit Ia care este chemat 
voleiul nostru pentru a reveni 
pe treptele de altădată in ie
rarhia internațională”.

Aceleași gînduri le-am con
semnat și în Pantelimon, în 
discuția cu colega sa de club 
și de sport, Victoria Bar.ciu, 
care releva datoria sa ca ju
cătoare și, în perspectivă, ca 
antrenoare de a contribui li 
ridicarea valorii voleiului fe
minin...

Aurelian BREBEANU

Victorie categorică

pe arena Olimpia

ROMÂNIA -R.D. GERMANĂ 
(juniori) 4-0 LA POPICE

Continuînd pregătirile pentru 
C.M. de popice (juniori) de la 
Forici — în a treia decadă a 
lunii mai 1983 — echipele re
prezentative ale tării noastre 
au susținut, sîmbătă și dumi
nică", o nouă dublă întîlnire de 
verificare, de data aceasta în 
compania selecționatelor simi
lare ale R. D. Germane. Ti
nerii popicari români au reu
șit, pentru prima oară în is
toria confruntărilor cu repre
zentanții R. D. Germane, să-și 
învingă puternicii adversari cu 
categoricul scor de 4—0. Acest 
succes a fost realizat pe piste 
extrem de pretențioase, arena 
clubului sportiv Olimpia din 
Capitală (complet automatiza
tă) solicitînd întregul arsenal 
fizic și tehnic al concurenților.

Iată rezultatele individuale 
în ordinea intrării sportivilor 
pe pistă (simbătă) : Maria 
Zsizsik (R) — Heine Pogodde 
(R.D.G.) 418—403, Mariana
Borta — Christel Weigel 415— 
388, Octavia Ciocirlan — Ilona 
Berthold 417—404, Ibolya Mathe
— Petra Waldheim 422—354, 
Carmen Pilaf — Iris Wagner 
401—121, Olga Psihas — Eva 
Hoffmann 395—394, total 2 468— 
2 364 p d ; Marian Andrei — 
Steffan Ulbrich 872—869, Ion 
Matiș — Robert Rietze 880—825, 
Traian Țelnar — Ralph Schro- 
ter 884—893, Costică Frigea — 
Bernard Hartung 839—854, Ale
xandru Szekely — Jorg Barthel 
887—868, Marton Farkaș — 
Bernard Schier 904—818, total 
5 226—5 125 p d ; (duminică) 5 
Maria Zsizsik — Heine Po
godde 136—380, Mariana Borta
— Christel Weigel 393—415, Oc
tavia Ciocirlan — Ilona Berthold 
408—381, Ibolya Mathe — Iris 
Wagner 465—392, Maria Gașpar
— Eva Hoffmann 420—443, 
Georgeta Anton — Sabine 
Schmidt 412—388, total 2 534— 
2 399 p d ; I. Matiș — S. Ul
brich 897—836, C. Bănescu — 
R. Rietze 872—834, M. Andrei — 
R. Schroter 920—861. I. Fekete
— I. Detlef 842—793, Al. Sze
kely — I. Barthol 931—942, M. 
Farkas — B. Hartung 926—833, 
total 5 388—5 099. Scor final pe 
echipe : 4—0 pentru România.

Traian IOAN1ȚESCU

întilniri amicale de handbal

TREI VICTORII ALE JUNIORILOR NOȘTRI 
ÎN ÎNTÎLNIRILE CU R. D. GERMANĂ

Sîmbătă și duminică, în sala 
Victoria din Ploiești șl tn sala 
Floreasca din Capitală, s-au dis
putat întilnlrile amicale Interna
ționale de handbal dintre repre
zentativele feminine șl masculine 
de Juniori ale României șl R.D. 
Germane. La capătul unor Jocuri 
dîrz disputate, trei din cele 4 
partide au luat sfirșlt cu victoria 
formațiilor României.

Simbătă, la Ploiești, selecțio
nata feminină de Junioare a Ro
mâniei, pregătită de antrenorii 
Gh. Bădeanu și Mircea Anton, a 
dispus cu 17—18 (7—6) de repre
zentativa similară a R.D. Germa
ne. Golurile au fost Înscrise de 
Curea 8, Laszlo 8, Popa 2, Morar 
2, Țlncu 1 șl Chlrllă 1 — pentru 
România, Nossbach 5, Franke 4, 
Dekarx 3, Langhoff 2 și Hoff
man 1 — pentru R.D. Germană. 
Au arbitrat: JuraJ Gulaș șl Ru
dolf Ritter (Cehoslovacia), tn a- 
ceeașl reuniune, formația mascu
lină de Juniori a României a În
trecu* R.D. Germană cu 28—24 
(9—8). Pentru Învingători, antre
nați de Valentin Samungl șl Flo
rin Volculcscu, au Înscris Ștefan

7, Mitrol 5, Bobocea 5, Pululeț 3, 
Neculau 3, Donosa 2, Diaconescu 
1, Iar pentru Învinși au marca* 
Wigrim 5, Moser 4, Neitzel 4, 
Frech 4, Pleitz 3, Barth 2, Krli- 
ger 1 șl Lankowskl 1. Au con
dus: Gruju Gruev șl Rumen
Petkov (Bulgaria).

Duminică, In București, fetele 
noastre au repurtat o victorie și 
mal categorică: România — R.D. 
Germană 19—14 (10—10). Au mar
cat: Laszlo 9, Popa 3, Curea 2, 
Chlrllă 2, Rometc 1, Topea 1 șl 
Nisipeanu 1 — pentru România. 
Hoffman 4, Franke 4, Langhoff 3, 
Nossbach 1, Laube 1 șl Dekarz i 
— pentru R.D. Germană. Au ar
bitrat Gruju Gruev șl Rumen 
Petkov (Bulgaria), tn a doua par
tidă a băieților au clștlgat oas
peții: România — R.D. Germană 
32—34 (16—17). Marcatori Ștefan
15, Mitrol 6, Pululeț 3, Clocoiu 2, 
Neculau 2, Andronache 2, Kiss 1 
și Donosa 1 — pentru România.' 
Pleitz 11, Wigrim 8, Neitzel 6, 
Bartie 4, Moser 4, HSnne 2 și 
Frech 1 — pentru R.D. Germană.' 
Au arbitrat JuraJ Gulaș șl Ru
dolf Ritter (Cehoslovacia).

ECHIPA FEMININĂ CAMPIOANĂ BALCANICĂ
(Urmare din pag. I) 1. ROMANIA

2. Bulgaria
3. Iugoslavia

2 2 0 0 48—35 4
2 10 1 41—39 2
2 0 0 2 39—54 0

Bulgaria A — Iugoslavia 24—21 
(14—7). dasamenf.ul oalei de a 
4-a ediții a Campionatului Bal
canic de handbal feminin, arată 
astfel:

Cea de a patra echipă, Bulgiae 
ria B, nu a contat in clasau 
ment, ea avfnd doar rolul ds 
partener pentru completarea 
reuniunilor.

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI 
LA „DINAMOVIADA" DE JUDO

La Ulan Bator s-au desfășu
rat întrecerile „Dinamoviadei" 
de judo, la care au participat 
sportivi fruntași din Bulgaria, 
R. P. D. Coreeană, Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. 
Reprezentanții cluburilor dina- 
moviste din țara noastră au 
avut o frumoasă comportare. 
Astfel, în concursul individual 
de seniori MIHALACHE TO
MA a cucerit locul I la cate
goria mijlocie, iar Constantin

Niculae (semiușoară), Constan
tin Gotcă (semigrea) și Mihal 
Cioc (grea) s-au clasat pe lo
cul 3. In urma acestor rezul
tate dinamoviștii din România 
s-au situat pe locul 3 în clasa
mentul general pe echipe. Tn 
competiția rezervată juniorilor, 
semiușorul Ilie Șerban a cu
cerit locul 2, Silviu Lazăr (su- 
perușoară), Emil Conchi (semi
grea) și Valentin Bazon (grea) 
au ocupat locul 3 la catego
riile respective.

CAMPIONATE

UJt.S.S. Campionatul a fost 
cîștigait de Dinamo Minsk cu 
47 p, urmată de Dinamo Kiev
— 46 p, Spartak Moscova șl Di
namo Tbilisi cite 41 p. Au re
trogradat Kuban Krasnodar șl 
Kairat Alma Ata, in locul lor 
promovind Jalguiris Vilnius șl 
Nistru Chișinău. In ultima eta
pă : Spartak — Dinamo Minsk 
3—4, Ararat — Dinamo Kiev 
2—3, Dinamo Moscova — Zenit 
2—0.

FRANȚA (et. IB). Bordeaux a 
jucat acasă șl a învins cu 3—0 
pa Auxerre. Alte rezultate : 
Lens — Rouen 2—0, Mulhouse — 
Tours 1—0, Bestia — Sochaux 
0—0, Brest — Lille 0—1, Laval — 
Strasbourg 2—1, Nantes — Mo
naco 0—0. In clasament : Nantes 
25 p, Bordeaux 22 p, Lens 22 
p, Brest 18 p etc.

ANGLIA (et. 15). Aston Villa
— Manchester United 2—1, Co
ventry — Luton 4—2, Everton
— West Bromwich 0—0, Norwich
— Stoke 4—2, Notts County — 
Liverpool 1—2, Southampton — 
Ipswich 0—1, Sunderland — Not
tingham Forest 0—1, Swansea —

Arsenal 1—2, Tottenham — West 
Ham 2—L Watford — Brighton 
4—1, Manchester City — Birmin
gham 0—0. Conduce Liverpool cu 
31 p urmată die Watford 27 p, 
Nottingham Forest 26 p, West 
Ham, Manchester United șl As
ton Villa 25 p etc.

R. F. GERMANIA (et. 14). Bo
russia Dortmund — Bochum
3— L, F.C. Koto — Hamburg 1—1, 
Stuttgart — Braunschweig 4—0, 
Fortuna Dusseldorf — Karlsruhe
4— 3, Bremen — Leverkusen 3—1, 
Nurnberg — Bielefeld 1—1, 
Schalke 04 — Eintracht Frank
furt 3—2, Kaiserslautern — Ba
yern Munchen 3—2, Hertha — 
Borussia Monchengladbach 0—2. 
Clasament : Borussia Dortmund 
2a p, Hamburg 21 p, Stuttgart 
19 p, F.C. Koln 19 p, Bayern 
18 p.

ITALIA (et. 10). Cesena — U- 
dlnese 1—0, Internationale — Ge
noa 2—1, Juventus — Torino 
1—0, Napoli — Ascoli 0—0, Pisa 
— Catanzaro 0—0, Roma — Fio
rentina 3—1, Sampdoria — Avel- 
lino 0—0, Verona — Cagliari 2—21 
Clasament s Roma 15 p, Verona 
șl Juventus 14 p, Internazlonale 
13 p, Sampdoria 12 p, Torino 11 
p etc.

AU ÎNCEPUT 

JOCURILE ASIATICE
Pe stadionul 4, Jawaharlal

Nehru" din Delhi, in prezența 
a 75 000 de spectatori, a avut loo 
festivitatea de deschidere a celei 
de-a 9-a ediții a Jocurilor asia
tice, la care participă 4 600 de 
concurenți și concurente din 33 
de țări. Jocurile au fost deschi
se de președintele Republicii 
India, Giani Zail Singh, la fes
tivitate fiind prezenți primul mi
nistru al Indiei, Indira GandhU 
și Juan Antonio Samaranch, 
președintele C.I.O.

Prima medalie de aur a com
petiției a fost cucerită de hal
terofilul Cai Junkcheng (R. P. 
Chineză), clasat pe primul loc la 
categoria 52 kg — stilul „smuls", 
cu 107,500 kg, nou record al 
Jocurilor.

La înot, înotătorii japonezi au 
stabilit două noi recorduri ale 
competiției, prin Kaori Yanase 
— 2:06,36 la 200 m liber fe
mei și Hiroko Nagasaki — 
2:36,18 în proba masculină de 200 
m bras.

La polo pe apă. India a învins 
cu 14—4 Hong Kong, iar R. P. 
Chineză cu 25—2 Kuweitul.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Brazilianul Joao 

Carlos de Oliveira, recordmanul 
mondial la triplusalt (17,39 m), a 
părăsit spitalul din Sao Paolo 
după 333 de zile de internare. In 
urma unul accident de mașină 
suferit tn decembrie 1981, de 
Oliveira a fost amputat de pi
ciorul drept In luna septembrie.

BASCHET • La Champaign 
(Illinois), echipa masculină a 
U.R.S.S. a învins o selecționată 
locală cu 77—70.

BOX • La Atlantic City (New 
Jersey) americanul Dwight Brax
ton și-a păstrat titlul de cam
pion mondial profesionist la ca
tegoria semigrea (versiunea 
WBC) Invlngîndu-1 prin aban
don in repriza a 11-a pe com
patriotul său Eddie Devis.

HALTERE • La Valleyfield 
(Canada) au început campiona
tele panamericane de haltere. 
Învingătorii la primele trei cate
gorii de greutate: 52 kg: Castil
lo (Republica Dominicană) 
167,500 kg ; 56 kg: Hood (SUA)

222,500 kg; 60 kg: Sanderson 
(SUA) 235 kg.

HANDBAL • In prima zl a 
turneului masculin de la Pecs 
au fost înregistrate rezultatele: 
Ferencvaros Budapesta — Poli
tehnica Timișoara 29—20 (10—11), 
Pecs — Grax (Austria) 25—19 
(12—10). • La Napoll, in meci 
amical masculin reprezentativa 
URSS a Întrecut Italia cu 32—25 
(18-8).

POLO • Finala Cupei campio
nilor europeni se va disputa In
tre Dinamo Alma Ata si Span
dau 04 (Berlinul Occidental). In 
semifinale Dinamo Alma Ata — 
ștefănel Recco (Italia) 9—7 (8—9 
tn primul med); Spandau 04 — 
Vasas Budapesta 12—10 (11—10 to 
primul Joo).

PATINAJ ARTISTIC • Japone
zul Masari Ogawa a clștlgat 
proba individuală masculină a 
concursului de la Zagreb, Înain
tea vest-germanului Joachim 
Ehmann.

RUGBY • Franța a cîștigat cu

13—6 (3—6) cel de-al doilea meci 
test cu echipa Argentinei des
fășurat sîmbătă pe stadionul 
Parc des Princes din Paris. Au 
punctat Begu (încercare), Blanco 
(Încercare) șl Camberabero (o 
lovitură de pedeapsă și o trans
formare), respectiv Porta (două 
1. P.).

TENIS • Turneul final al Ma
relui premiu FILT se va disputa 
Intre 18 șl 23 ianuarie la Ma
dison Square Garden din New- 
York cu participarea a 12 ju
cători. • In finala turneului de
monstrativ feminin de la Tokio: 
Chris Evert-Lloyd — Andrea 
Jaeger 6—3, 6—2. • In finala 
turneului de la Bangkok: Bauer 
— Gurfein (ambii SUA) 6—1, 6—2.

TENIS DE MASA * Probele de 
simplu din cadrul turneului de 
la Split au fost cîștigate de re
prezentanții R.P. Chineze. La 
masculin, Wang Hui Yuan l-a 
învins cu 3—1 pe Fan Cheng, iar 
la feminin Kl Bao Kslang a în
trecut-o cu 3—1 pe Geng Li Huan.
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