
Referendumul de la 23 noiembrie constituie încâ 
o dovadă a faptului că tot ceea ce realizăm in 
România se înfăptuiește împreună cu poporul și 
pentru popor, că întreaga națiune participă 
nemijlocit la adoptarea tuturor hotărîrilor și deci
ziilor de importanță majoră, încrezător în viitorul 
său luminos, in Partidul nostru Comunist - forța 
politică conducătoare a societății noastre care 
asigură progresul și întărirea continuă a patriei.i
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in prezența tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, ieri a avut loc
MAREA ADUNARE POPULARĂ A OAMENILOR MUNCII
DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ DEZARMĂRII

e
In prezent* tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste, rlneri 
după-amiază a avut loc marea 
adunare populară a oamenilor 
muncii din Capitală consacrată 
dezarmării și păcii.

Prin întreaga sa desfășurare, 
adunarea s-a constituit intr-o 
vibrantă manifestare a adezi
unii tuturor cetățenilor patriei 
fată de noua si strălucita ini
țiativă a conducătorului 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind reducerea de către 
România, cu 5 Ia sută, a ar
mamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, adoptată si 
legiferată de Marea Adunare 
Națională și care urmează să 
Întrunească, la referendumul 
de Ia 23 noiembrie, apiobarea 
Întregii națiuni.

Miile de participant au ex
primai omagiul fierbinte adus 
de întregul popor secretarului 
general ai partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, acțio- 
nind eu exemplară dăruire și 
abnegație revoluționară pentru 
înflorirea continuă a României 
socialiste, s-a impus, totodată, 
spre mindria Întregii țări, ea 
personalitate proeminentă a 
vieții internaționale contempo
rane. Erou al Păcii, apărător 
ferm al înaltelor idealuri ale 
omenirii de propășire liberă si 
demnă, intr-o lume fără arme 
și fără războaie, o lume a În
țelegerii și colaborării pașnice.

Aceste profunde simțăminte 
Și-au găsit o pregnantă expre
sie în primirea caldă, entu
ziastă, făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu Ia sosirea la 
Palatul Sporturilor și Culturii, 
unde a avut Ioc marea adunare 
populară

Pe platoul din fata intrări! 
principale se aflau mii de 
bucureșteni . care au aclamat 

Îndelung pentru partid și 
secretarul său generat Pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri și ti
nere s-au apropiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-Ie 
eu multă dragoste buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost tntîmpinati cu aceeași 
însuflețire de participantii la 
adunare, aflati în marea sală

In aplauzele si uralele celor 
prezent!, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in prezidiu 
an luat loc membri si membri 
supleant! ai Comitetului Poli
tia Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Cen
tra! al partidului, membri 
de partid cu stagiu din 
ilegalitate, membri ai gu
vernului, ai Consiliului Na
tional al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, con
ducători de instituții centrale, 
organizații de masă șl obștești 
reprezentant! ai unor mari co
lective de oameni ai muncii 
din Capitală

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.IL, ai Consiliului 
de Stat șl al ruvernulul, cadre 
din conducerea unor ministere, 
institutU centrale, organizații 
de masă șl obștești, activiști 
de partid și de stat, oameni 
de știință, artă și cultură ge
nerali și ofițeri superiori, nu
meroși oameni ai muncii din 
Capitală elevi șl student!.

In Sala Palatului Sporturilor 
și Culturii domnea o atmosfe
ră sărbătorească ear act er 1st Iei 
evenimentelor de seamă din 
viata tării. Steaguri roșii șl tri
colore Încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sub care era înscrisă urare» 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român. în frunte eu secretarul 
său general tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“ Pe mari 
eșarfe se puteau citi : „Trăias
că unitatea de nezdruncinat a 
întregului nostru popor in jurul 

Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general 
tovarășul Nicolae Ceaușescu!", 
.Trăiască lupta unită a popoa
relor pentru pace și colabora
re. pentru o lume mai dreaptă 
și mal bună !". Exprimind vo- 

' ința nestrămutată de pace a 
națiunii noastre, se aflau în
scrise semnificativele cuvinte : 
„La 23 noiembrie, întregul nos
tru popor va spune DA redu
cerii cu 5 ia sută a armamen
telor, efectivelor șl cheltuieli
lor militare".

In sală au răsunat solemn 
acordurile Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Marea adunare populară a 
oamenilor muncii din Capitală 
a fost deschisă de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.CJt., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Au vorbit, apoi, tovarășii : 
Petre Răduoanu, secretar al 
Comitetului de partid de Ia în
treprinderea „23 August", 
Aurelia Bratu, secretar al 
Comitetului de partid de la în
treprinderea de Confecții și 
Tricotaje, Constantin Arseni, 
președintele Biroului Comite
tului Central al Organizației De
mocrației și Unității Socialiste, 
Cristina Vladu, studentă, vice
președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul Universi
tar București, Marin Ivașcu. 
director genera! al Institutului 
Central de Fizică.

Intimpinat cu multă căldură, 
cu entuziasm ți vibrante senti
mente de dragoste, cu îndelungi 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general ol Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și 
Unității Socialista.

Cuvlntarea conducătorului 
partidului și statului — amplă 

și profundă analiză științifică a 
evoluției situației internaționale, 
a realităților lumii contempora
ne, a căilor șl modalităților de 
soluționare constructivă a pro
blemelor fundamentale ale 
epocii noastre — a fost urmă
rită cu deosebită atenție, eu 
deplină satisfacție și aprobare, 
fiind subliniată, in repetate 
rinduri, cu puternice aplauze, 
urale și ovații.

Intr-o impresionantă unitate 
de gînd și simțire, participan- 
ții au aclamat eu Înflăcărare 
„Ceaușescu — P.CJt !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Sti
ma noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !", 
„Ceaușescu — Pace !“. Aceste 
momente de înaltă vibrație pa
triotică au pus, încă o dată. In 
lumină sentimentele de nețăr
murită dragoste, prețuire și re
cunoștință ale tuturor fiilor 
României socialiste față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru istoricele Izbinzi obținu
te în cei 21 de ani de când se 
află în fruntea partidului și 
statului, pentru tot oeea ce a 
făcut și f<ace spre gloria și mă
reția patriei, pentru afirmarea 
el liberă șt demnă in rindul na
țiunilor lumii pentru contribu
ția sa inestimabilă la cauza 
păcH, dezarmării destinderii, 
înțelegerii și colaborării inter
naționale.

S-a scandat eu inraflefire 
„Dezarmare — pace 1". „Vom 
munci și vom lupta, paeea 
o vom apăra 1", exprimlndu-oe 
hotărirea fermă a întregului 
popor român, angajat cu toate 
forțele în măreața operă de edi
ficare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României 
de a contribui activ la 
înfăptuirea dezarmării in pri
mul rind a celei nucleare, 
convins fiind eă numai intr-un 
climat de liniște șt pace Iși poa
te realiza programele de dez
voltare multilaterală a patriei

Șl PĂCII
S-a aclamat cu putere pen

tru eroicul nostru partid co
munist și incercatul său 
conducător, pentru minunatul 
popor român, constructor victo
rios al socialismului și comunis
mului, pentru patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare.

Ia această atmosferă vibrantă. 
un grup de pionieri a urcat 
Ia tribună, oferind cu dragoste 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceausescu 
flori, intr-un simbolic gest de 
recunoștință pentru grija pe 
care partidul și secretarul său 
general o poartă tinerei ge
nerații, pentru a-i asigura con
diții tot mai bune de viată, 
de muncă și învățătură. un 
viitor de pace.

In nralele odor prezențl, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului șl statului au părăsit 
Palatul Sporturilor și Culturii.

Impresionanta manifestare 
din Capitală a relevat unitatea 
strinsă, de neclintit a întregii 
națiuni in jurai partidului și al 
secretarului său generaL voința 
de nestrămutat a tuturor cetățe
nilor țării de a-1 urma, eu cre
dință șl devotament, pe conducă
torul iubit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Iu tot ce întreprinde 
spre binele și gloria nepieri
toare a patriei pentru trium
ful socialismului și păeti ta 
lume. Totodată, a fost pus ta 
evidență sprijinul unanim șl 
entuziast al întregului popor 
față de măsura luată de țar* 
noastră, la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a reduc* 
armamentele, efectivele și chel
tuielile militare, nouă șl eloc
ventă mărturie a holăriril 
României socialiste de a-și adu
ce ta mod nemijlocit contribuția 
la realizarea dezarmării ia 
consolidarea destinderii și salv
gardarea pădl bunul ed mai 
de preț al omenirii.

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI SINAN HASAN1

£4 FIE PACE PE PLANETA PAMINT!

Vineri s-au Încheiat convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. lecretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șl tovâMșul 
SInan Hasanl președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia

In cursul dimineții, cei doi 
președinți au continuat exami
narea unor probleme actuale 
ale situației Internaționale. In 
acest eadru. a fost evidențiată 
preocuparea celor două țări 
fată de situația gravă si com
plexă existentă în lume, ea ur
mare a intensificării eursd 
înarmărilor si Îndeosebi a ce
lei nucleare, a politicii de forță 
și dictat, de amestec in trebu
rile interne ale altor state.

In timpul convorbirilor s-a 
subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor, a întăririi con
lucrării popoarelor pentru opri
re* cursei înarmărilor șl tre
cerea la măsuri concrete de 
dezarmare.

In cursul ăupă-amieztl. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul SInan Hasanl au con
tinual convorbirile in prezența 
•dor două delegațlL

In acest cadra, miniștrii co
merțului exterior si de externe 
al celor două țări au prezentai 
rezultatele discuțiilor purtate 
ta timpul vizitei, măsurile și 
acțiunile convenite privind dez
voltarea. ta continuare, a co
laborării și conlucrării româno- 
lugoslave. atit pe plan bilate
ral, cit și ta domeniul vieții 
Internaționale.

In încheierea convorbirilor — 
care s-au desfășurat lntr-s at
mosferă de caldă prietenie, de 
stimă si Înțelegere reciprocă — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul SInan Hasanl și-au 
manifestat satisfacția față de 
rezultatele noului dialog la ni
vel înalt româno-Iugoslav, ex- 
primlndu-și convingerea eă a- 
eesta va contribui la întărirea 
tradiționalelor relații de prie
tenie și colaborare dintre Româ
nia șl Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român șl Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre popoarele celor două 
țări, ia dezvoltarea pe mai de
parte a conlucrării lor pe arena 
internațională, tn Interesul re
ciproc, *1 cauze! pădl st secu-

(Continvare In pag. e 4-a)

Un DA hotăriit pentru muncă pașnică, pen- 
, tru dezarmare, pentru pace I 
i Un DA oe va fi rostit din toată inima ta 
j referendumul de miine. prin oare întregul 
i nostru popor este consultat cu privire ta re- 
j ducerea cu 5 ta sută a armamentelor, efecti- 
i velor sl cheltuielilor militare ale Republicii 
! Socialiste Româ-

■ nia I
■ Noua șl strălucita 
i> inițiativă de pace a 
; secretarului general 
i al partidului, to- 
1 varăștd NICOLAE 
! CEAUȘESCU, cd
■ mal iubit -fiu «1 

națiunii a fost sa-
i lutată cu multă 
| tnsuflețire, cu noi 
i șl remarcabile fap- 
; te de muncă de toți 
1 cetățenii patriei 
I noastre. în ample 
1 și tnsuflețitoare 
' manifestări, la ma- 
1 rea adunare popu- 
i Iară desfășurată 
1 ieri în Capitală, 
j ‘ oamenii muncii de 
; pe Întreg cuprinsul

■ dențl militari și-au . 
' unanimitate de voință si «cțlune, adeziunea 
! fierbinte ta această nobilă, vitală gi pildui

toare inițiativă de pace.
' Vibrantei» manifestări de adeziune plenară 
i au dai ta fapl expresie InfLăcăratei chemări 

către popor adresată de președintele țării, 
> tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, marele 
! Erou al păcii la sesiune* Marii Adunări 
1 Naționale : „Să demonstrăm prfa votul nostra 
! pentru reducerea unilaterală cu S 1* sută, *

armamentelor, efectivelor șl cheltuielilor mili
tare, voința nestrămutată a poporalul român 
pentru Înfăptuirea dezarmării șl ta primul 
rind, a dezarmării nucleare, hotărirea po
porului nostru de « se angaja cu toate for
țele și de * participa activ la lupta pentru 
• lume fără arma, fără războaie !“. 

Pentru toți 
patriei, pentru 
cei ce muncesc 
învață, pentru 
cel care ne-au 
prezentat ed ne 
prezintă eu cinste 
la marile competi
ții sportive inter
naționale, pacea a 
fost sl este însăși 
rațiunea de a fi. 
condiția indispen
sabilă « Înfloririi 
civilizației, a spo
ririi patrimoniului 
material și spiri
tual al tării noas
tre, al omenirii in 
ansamblu. ",

La chemarea 
președintelui tării, 

ta referendumul de mîlne, 23 noiembrie, să 
confirmăm prin vot dorința noastt'ă fierbinte 
pentru pace, pentru viată, pentru garantarea . 
mundi rodnice ale cărei rezultate să fie nu
mai fa folosul omului al progresului tuturor 
popoarelor 1 Să spunem, mîlne, din milioane 
de intimi, un DA răspicat noii ai nobi
lei inițiative de pace ■ României socialiste, 
• tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele tării «părător ferm d celor mai 
înalte idealuri ale omenirii.

EA CHEMAREA PREȘEDINTEIBI JARII, 
RĂSPUNS ÎNFLĂCĂRAI AL IIIEREFIRIJI SPORTIV
IA RTFERTNDUMUE IU 23 NOIEMBRIE

PENTRU
PENTRU

Ț

DEZARMARE
PACE

PENTRU VIAȚA

țărfl. tineri, elevi, rtu- 
exprimal intr-o deplină

fia 
toți 
sau 
toți 
re- 
re-



Vitrina

UN OMAGIU ADUS SPIRITULUI SPORTIV*
A ieșit de sub tipar o car

te care... iese din tipare 1 
Pentru că, dacă majoritatea 
lucrărilor noastre de litera
tură sportivă au caracter en
ciclopedic, tratează metodica 
pregătirii sau îmbrățișează 
teme ca viața romanțată a 
unor mari campioni, istoria 
unor competiții de Interes 
mondial (Olimpiade, campio
nate ale lumii). Victor Eăn- 
ciulescu dedică ultima sa car
te moralei sportului, jocului 
curat, «luptei drepte" (expre
sie des întîlnită în baladele 
noastre populare), «codului 
de bună purtare" In arenă, 
cu o expresie sintetică, „ffair- 
play“-ului. Evident, fair-play- 
ul n-a fost pînă acum igno
rat de literatura sportivă ro
mânească, dar nimeni, parcă, 
nu l-a tratat atit de complet 
si cu atita căldură ca Victor 
Bănciulescu. în volumul -MAI 
MULT DECIT “ --------------
apărut recent 
batros.

Am parcurs 
mai cu Interes 
cl si cu plăcerea cititorului 
de literatură, pentru că au
torul a știut să împletească 
o bogată documentare (punct 
forte în toate cărțile sale), cu 

; narațiunea colorată, cu inter
pretări personale de ridicată 
tensiune afectivă, cu relatări 
de la evenimente sportive la 
care a fost nu doar simplu 
martor, ci pe care le-a trăit 
intens și ale căror valori e- 
ducative l-au mișcat, trans
punerea lor în paginile căr
ții avînd certa calitate de 
a-1 emoționa pe cititor.

„Mai mult decît o victorie" 
celebrează nu atît sportul în 
sine, cît valorile sale mora
le. adîncile semnificații ale 
întrecerii deschise, bărbătești, 
de pe stadion; constituindu-se 
într-un omagiu adus omeniei, 
cinstei, echității, demnității, 
modestiei și dreptății, dar șt 
intr-un aspru rechizitoriu îm
potriva fraudei, brutalității, 
înșelăciunii, împotriva a ceea 
ce se cheamă, tntr-un titlu 
de capitol, «atentate la mo
rală". ca dopingul, violența, 
corupția, profesionismul ve
nal sau șieanarea psihologică.

O VICTORIE'-, 
tn Editura Al-
cartea nu nu- 
î profesional.

Citim des, in ziare, despre 
fapte de falr-piay șl le o- 
plaudăm. fiindcă ne impre
sionează. Le uităm Insă re
pede. pentru că — după cum 
se spune — .un ziar trăiește 
24 de ore“. Victor Bănciules- 
cu insă. le-a Înmănuncheat 
eu pricepere intr-o carie a 
cărei substanță de bază este 
capitolul intitulat .Palmare
sul onoaret-", adică povestea 
tuturor atitudinilor și fapte
lor din sportul mondial ca
re au fost încununate, de-a 
lungul anilor. cu «Trofeul 
fair-play Pierre de Couber
tin-.
. Prin aceasta, se face real
mente un serviciu sportului. 
Dar și educației, in general,

o Muft reușita in sprijinul dezvoltării activității auto ia județele din Moldova

președintele
Al. Tăbăcaru. O opinie 

au subscris toti ore- 
cluburilor iudetene de 
karting.

si Vaslui, 
cuprins patru 

a măsurat a- 
in condiții de 
datorită atât

RALIUL PODUL INALT“ LA A Xll-a EDIȚIE

AGRONOMIA**IJ

LA CĂLĂRIE

In dorința de a dezvolta ac
tivitatea automobillstă din ju
dețele Moldovei, vasluienii au 
knițiat cu ani ta urmă. prin 
intermediul C.J.E.F.S. și clu
bul de auto si karting, un in
teresant raliu intitulat «Podul 
înalt", care a ajuns anul a- 
cesta la a XH-a ediție. Pre
zente. 30 de echipaje din ju
dețele Bacău. Botoșani. Galați. 
Neamț, Suceava

Raliul, care a 
probe speciale, 
proape 100 km., 
mare dificultate _ __
reliefului accidentat, ct si con
dițiilor meteo (ploaie, pe a- 
locuri ceată). A fost un bun 
prilej pentru participantă de 
a-si etala calitățile de piloti 
și de a realiza în același timp 
un schimb de experiență. „în 
Perspectiva unui program de 
competiții de masă in sporturile 
tehnico-aplicative, care să de
termine o sporire a îndeminării 
tn conducerea auto, precum și 
economisirea de carburanți și 
Piese de schimb ; de asemenea 
să se realizeze • creștere a 
gradului de siguranță a circu
lației rutiere, aspect care

preocupă în mod special” sub
linia președintele C.J.E.F.S. 
Vaslui.
la care 
ședinții 
auto și

Să consemnăm si numele 
participanților care au urcat 
pe podium... Clasa A : 1. V. 
Barbu + I. Farcaș (C.J.A.K. 
Bacău), 2. Șt. Nicoară + M. 
Moriscă (C.J.A.K. Suceava),

Ari. Arnăutu + D. Cîslaru 
(C.J.A.K. Botoșani) ; Clasa C : 
1. L. Gherasim + V. Bursuc 
(A.S. Volanul Vaslui), 2. 
Gabor + Șt. Lazăr (C.J.A.K. 
Suceava), 3. Gh. Bogdan + F. 
Chirilă (C.J.A.K. Galați). Echi
pe : 1. C.J.A.K. Galați. 2 A.S. 
Danubius Galați, 3. A.S. Volanul 
Vaslui ; Clasament pe Județe : 
1. Galați. 2. Vaslui. 3. Bacău.

_ .„..„.„J 
centru că. «șa cum scria, cu ' 
ani ta urmi. Vladimir Strei- I
nn in «Luceafărul*, «influen
ta activității polisportive, cu 
respectul el pentru -regula 
jocului», a putut pătrunde 
chiar In sfera relațiilor socia
le, pe care le șl comandă ln- 
tr-un fel, din moment ce azi, 
corectitudinea 
dintre oameni 
falr-play*.

Radu URZICEANLI
• Victor Bănclulescu. „MAI 

MULT DECIT C VICTORIE-. 
Editura Albatros, 150 de pa
rtal eu fotografii, lei 8,75.

raporturilor 
•e cheamă

La baza 
Agronomia 
Stațiunea Didactică 
taU Belciugatele (Km. 24, șo
seaua București-Călărași), va
avea loc, mîlne, de la ora 10, un 
atractiv concurs de călărie (dre
saj șl obstacole), dotat cu «Cupa 
Agronomia*, competiție la care 
si-au anunțat participarea spor
tivi fruntași de la Steaua, Di
namo șl Agronomia. Vor putea 
fi văzutl la start, printre alții, 
Ioana David, Ionel Bucur, Silva
na Todea, Gheorghe Nieoiae, 
Mlreea Neagu, Tltel Răducanu, 
Dania Popeseu-Longo ?-i. Pro
gramul va C completat cu o in
teresantă repriză de wltije.

hipică » aso 'lățit*! 
București, aflată la 

Experimen
ts, 

București-Călărașli, AZI ȘI MIINE, IN
PATRU MECIURI

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
BASCHET

Rezultate din Divizia B de ti
neret la baschet — MASCULIN 
SERIA I: ICED CSS 4 II Bucu
rești — Otelul Galați 74—IM (37— 
07), Otel Inoz Tîrgoriște — CSU 
Otelul Galati 07—58 (25-33), ICED 
CSS 4 H — Urbls București 95— 
114 09—58). Automatica Bucu
rești — Automatica Alexandri, 
MB—88 (45—32). Urbls București
— CSU Oțelul Galați 155—90 (45—
38). Automatica Alexandria — 
Oțet mox TîrgOviște 33—90 (27— 
40); SERIA A II-A: Constructo
rul TAGCM Craiova — CSȘ O- 
Bmpla Arad 74—81 pe—S3), Me- 
talotehnlca CSS Tg. Mures — 
CSU Brașov 100—80 (31—32). Con
structorul Craiova — Elba Timi
șoara 13-59 (48-25), CSV Bra
șov — CSȘ Mecanica Mediaș 
134—M 01—32), Metalotehnlca Tg. 
Mureș — CSS Olimpia Arad 80— 
90 03—22): FEMININ. SERIA I: 
Confecția CSȘ Călărași — Voin
ța CSS Unirea Tașl 70—88 <75—

Voința lași — Autobuzul 
Focșani TI—54 (29—28), VCr
lasl — CSU Prahova Plo- 
93—90 (45—48) : SERIA A
Voința CSȘ Sf. Gheorghe

— Universitatea CSS Viitorul n
Ctaj-Napoca 107—83 (•—rt>. CSS 
Constructorul Arad — Voința Sf. 
Gdeorgbe 00—70 <49—331. Metalul

CSS Salonta — Textila CSȘ 
Gheorghenl 91—73 (41—32). Meta
lul Salonta — «U“ CSȘ CIuj-Na- 
poca 90-58 ‘ “
rul TAGCM
Voința SL
(47—48).

Corespondenți: V. Popovici, 
Dumitru. L Păuș, C.
Albu, șt. Gurgui, Al. 
DarvasL M. Avanu, N.
Guțu, D. Dlaeonescu.

VOLEI

- wU-
(32—33), Con8tructo-
Ldc. S Craiova —

Gheorghe Î3—72
n. 
c. 

Fr.
Gruia, 
Nour, 
ștefan, O.

tata
Iești 
n-o:

Duminică, s-au reluat Întrece
rile din cadrul Campionatului 
Republican Divizia B de tineret, 
etapa a 0-a. Rezultate:FEMININ, * — • - -
Măgurele - 
3—1. Chlmpex Constanța - 
hlăul TCMRIC P. N-amț 
ASSU Craiova — CSU 
București 3—2, Comerțul Constan
ța — ITB Electra București 3—0, 
Metal 33 București — Confecția 
București 0—3, CSM Otelul Tlr- 
goviște — Știința Bacău 3—1; se
ria a H-a: Armătura Zalău — 
CSM Lugoj 3—1, Metalotehnlca 
Tg. Mureș — Rapid Buc. 1—3,
Toplltana Toolița — Olimpia O- 
radea 3—1, Maratex B. Mare — 
Spartao Buc. 8—0, Politehnica Ti
mișoara — „U“ Cluj-Napoca 1—0. 
Braleonf Brăila — Explormln 
Caransebeș 3—0. MASCULIN, se
da I: Metalul Tîrgo riște — Glo

seria 1: Chimia Tr. 
Confecția Suceava 

Cea- 
3—C, 
IEFS

ria Tulcea 0—3. IATSA Dacia Pi
tești — Oltul Rm. Vilcea 3—0.
Viitorul TC Bacău — IMG Bucu
rești 3—0, ASA Buzău — CSU 
Galați 2—8. Calculatorul Buc. — 
rpc Slatina 3—0, Prahova 
Ploiești — SARO Tîrgorițte 
seria a II-a: CFR Arad — 
lr.ta Alba lulla 3—1, CSM 
ransebes — PECO Floicști 
Electrotehnica Bistrița — 
Oradea 3—1, Voința Zalău 
Tractorul II Brașov 3—0, Oțelul 
Or. dr, F. Groza — Vulcan Buc. 
3—1, Metalul Hunedoara — Ex
plorări Știința n B. Mare 3—3.

Corespondenți: N. Mateescu, I. 
Ionesco, N. Fețexnu, N. Costlr., 
L Păuș, L Toma, N. Magda, I. 
Plaștta, D. Soare, M. Avan o. * 
Crișan, C. Crețu, M. Vlădoianu, 
Ch. Goldenberg, N. Danciu. I. 
Vlad.

1PG 
3—1: 
Vo-
Ca-

3—2. 
CSU

A.

REVELION LA CABANE $

• Arnaș (poalele masivu
lui

• Mălteeti tmaatvuZ Bu- 
eed)
f • Piatra Maia (muntele 
Ptatra Mare)

oferă posibilitatea petrecerii 
deoembrie 1988 — 4 ianuarie

• Pietrele (masivul Re
tezat)

• Muntele Roșu (masivul 
Citi caș)

• Gura Râului (poalele 
munților Piatra Craiului)

• Piatra
Bucegi)

ArsJ (masivul

Suni

Bran
(masivul Făgăraș)
Castel

Bălță teșii

LT.H.R.
Bălcescu

%
%

InfonneițU șl tascrieci la agențiile de turism ale 
BocurețU din bd. RepubliaU M (teL 14.08.00), bd. 
M (M. HLT4.11), ștr. laterană 4 (teL 15.46.40/2958) șl bd. 
IM» (M. 14.98 81).

In ziuj; a 
sala de gir 
ța era difei 
ană. cu ca 
sînt obișnui 
de bine, 
pentru 
micuții A 
nu erau in 
fiecare dată 
lor de antr 
sală veniser 
elevi care i 
naști ca. Exj 
veniment d 
ne-o dea îi 
Ciorbă. Mai 
Elena Ghir 
unei frumoî 
cative acțiui 
n-a Si a r 
generală nr. 
meroși elevi 
pele de înc< 
iar astăzi 
aici o adun 
rîndurlle p 
gtndit că ar 
tiv șl. în f 
eativ pentrn 
să prtmeasci 
tricolor ehl? 
practică s 
nnde se că] 
tătnră, pent: 
viață. Astfel 
rea organiza 
clasei a IU 
rea organiza 
elevilor din 
loc aici tn 
tlcă. Legătui 
tea sportivă 
rească se n 
modul cel i

CAMPIONAT
„TARI" LA BASCHET RHUniJl U

deCampionatele Naționale 
baschet continuă astăzi și mîlne, 
eu meciurile etapei a 7-a în în
trecerea băieților (grupele 1—6 
și 7—12) și fetelor (grupa valori
că 7—12). precum și cele ale e- 
tapei a 8-a în disputa ocnipelor 
feminine din grupa 1—6. Cele 
mal atractive îatîlniri se anun
ță Politehnica București — Uni
versitatea Cluj-Naooca, Crlșul — 
Comerțul (f), ICED — Dinamo O- 
radea și Academia Militară — 
Politehnica București (m).

Programul etapei — MASCU
LIN, GRUPA 1—6: Steaua — Fa
rul Constanța, Dinamo București
— Rapid București, TCED CSȘ 4 
București — Dinamo Oradea; 
GRUPA 7—12: CSU Balanța Sibiu
— Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca, Politehnica CSȘ U- 
nlrea Iași — Ramlra Baia Mare 
(va avea loc duminică și luni), 
Academia Militară Mecanica Fi
nă București — Politehnica Spor
tul Studențesc București; FEMI
NIN, GRUPA 1—6: politehnica 
Sportul Studențesc București — 
Universitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca, Olimpia București — 
Politehnica CSȘ Timișoara, Vo
ința CSȘ 2 București — Chimis
tul CSȘ Rm. Vîlceaî GRUPA 
7—12; Rapid-Progresul CSȘ 5 
București — Robotul IPEP CSȘ 
Bacău. Crlșul CSȘ 2 Oradea — 
Comerțul CSȘ Tg. Mureș, Voin-

Mobila CSȘ Satuța Brașov 
Mare.

Programul meciurilor din Capi
tală — sala Floreasca, simbăiă 
de la ora 14: Academia Militară 
— Politehnica București (m), Di
namo București Rapid (m).
Voința — Chimistul (f), Politeh
nica București — .U“(f) ; dumi
nică, de la ora 8: Academia Mi
litară — Politehnica (m). Poli
tehnica — „U“(I), Voința — Chi
mistul (f), Dinamo — Rapid(m); 
sala Olimpia, orele 18 ri, respec
tiv, 10: Olimpia — Politehnica 
Timișoara (f); sala Construcția 
ICED, orele 14 șl, respectiv, 930: 
ICED — Dinamo Oiadea; sala 
Rapid, orele 18,30 și, respectiv. 
»: Rapid — Robotul.

o saptâj
turului
A la TU; 

Prima et 
părți a 

inter

La 
lerea 
vlzlel 
rul I 
doua
program 
tnttlnlrllor ani 
chlllbrate. Este, 
xul partidei a 
ales că In f< 
apărea internat 
al celor de la 
ca. Arad, dlr 
excepția medu 
nul Olimpia.

Dar lată pro 
arbitrii etapei 
Ind. Constanta 
dlon Badea CI:

□NCI DUBLE iNTllNIRI LA POLO
Ari șt mUne, au loc cinci me

ciuri duble în cadrul Diviziei A 
la polo. In seria I, Steaua — 
Crlșul (Bazinul Floreasca, azi 
ora 17, mîlne ora 10), Voința 
Cluj-Napoca — Dinamo ; In **-

rla a n-a : 
Mureș — LI 
greșul Oradea 
Vagonul Arad 
Partida Rapid 
este aminată.

NOUTĂȚI DIN HO

ȘAHUL VASLUIAN liCEPE SA Sf AFIRME
Un reușit festival, in premieră

Șahul isi formează adepțl Si 
intr-un județ, cum este Vas
luiul. In care s-a aflat oare
cum In umbra altor sporturi 
(atletism, fotbal, handbal și 
lupte). Este meritul C.J.E.FJS. 
de a se fi străduit să scoată 
acest sport din anonimat si al 
asociației sportive Moldosin a 
întreprinderii de fibre sinte
tice. acolo unde s-a format un 
prim nucleu ‘de șahiști. Con
cursurilor inițiate pe plan lo
cal. tot mal numeroase in ulti
ma vreme, le-a urmat, recent 
Festivalul gahlst ..Vaslui — 
1986“ — prima ediție, 'care a 
cuprins un turneu rezervat 
maeștrilor, precum si concur
suri pe categorii — bărbați Si 
femei.

în toate cazurile, o reușită.
Turneul pentru maeștri, do

minat de Sergiu Lupu (Poli
tehnica Iași) — 8.5 puncte din 
11 runde —, a relevat ascensi
unea șahiștilor de la Otelul 
Galati Nieoiae Doroftei și Var-

ANUNȚ
LD.M.S. BUCUREȘTI 

duce la cunoștință cumpără
torilor Interesați eă dumi
nică 23 noiembrie toate 
magazinele auto din tară 
pentru desfacerea autotu
rismelor vor fi deschise In
tre orele 7,36—18.

•-

lan Herwing (sandii cite 7 p.). 
precum si frumusețea unor 
partide avînd ca protagoniști, 
printre alții, pe Dan Negurea- 
nu (Calculatorul București), 
Ion Glodeanu (Metalul Bucu
rești). Gheorghe Munteanu si 
Vlad Bazon (Moldosin).

Șahiștii vasluieni s-au 
pus in 
goria I. 
C8v5 p), 

am îndoi __ _
vel Turea (6,5 p) de la FEPA 
*74 Bîrlad. Reprezentanții ju
dețului gazdă s-au repetat si 
la turneul din cadrul catego
riei a II-a cu cei mai multi 
jucători (64). Vasile Ojog — 
Precizia, 9 p. Ion Sîrbu — Me
canica. 8.5 d. Ion Mocanii —- 
Moldosin. Nicolae Enache — 
Precizia, asociații sportive din 
Va'Jui. si Tudor Gidei — Voin
ța Bîrlad. toți cu câte 8 p. în 
competiția feminină. dispută 
strinsă între Paulina Ștefănescu 
(Moldosin) si Liliana Dobrea 
(Politehnica Iași), prima totali- 
zînd 7,5 p, cu un avans de 
0,5 p fată de șahista din Iași.

O inițiativă frumoasă 
dăjduim că altele 
ma) în sprijinul 
care promite să 
prieteni tot mai 
prilejul etapei de 
dadei, al cărei start va avea 
loc în această lună_ (T. St).

Întrecerea de la 
prin Daniel 

Iftene Chebac 
de la Moldosin.

im- 
eate- 

Humă 
(8 p),
și Pa-

(nă-
11 vor ur- 
unui sport 
isi formeze 

numeroși cu 
iarnă a Da-

• SAPTAMINA VIITOARE, două 
loturi reprezentative ale țării 
noastre vor fi prezente la două 
Întreceri internaționale organiza
te peste hotare. Este vorba, de 
fapt, de lotul primei reprezenta
tive care, completat eu o serie 
de Jucători de la lotul de tine
ret șl fracționat în două echipe, 
va participa la »Cupa Otecestven 
Front-, organizată la Sofia intre 
20 șl 30 noiembrie, și la Intîl- 
nirea bilaterală R. D. Germană — 
România (două meciuri), din zi
lele de 28 șl St noiembrie. In 
R. D. Germană. Este o acțiune 
foarte utilă, care dă posibilita
tea verificării gradului de pre
gătire a seleeționabtlilor. La tur
neul de la Sofia vor participa 
următorii Jucători (antrenori : 
Al. Kalamar șl F. Gheorghe) : 
Gh. Huțan, A. Fekete — por
tari, Tureanu, D. Popovici, Ca. 
Gali, A. Antal, Dala, Herlea, 
Horvath, A. Nagy, GerczuJ, Nls- 
tor, Șotron, K. Antal, Gliga, Bă
lăucă, Gereb, Burada, Dragomlr, 
Cs. Antal, L Zaharia — Jucători 
de rfmp. în partidele cu R.D. 
Germană (antrenori V. Crihan și 
L Bașa) vor Juca : Netedu, Bar
ta — portari, Bogos, Miklos, I. 
Popovici. Volcan, Dimache, Z-

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 21 NO
IEMBRIE 1986. Extragerea I: 11 
87 1 63 79 9 45 22 62; ex
tragerea □ ll-a: 84 60 89 55 8 
23 47 86 18. Fond total de câști
guri : 989.621 lei, din care
181.803 lei report la catego
ria 1.
• Informăm pe toți partlclpan- 

tll că NUMAI ASTAZI pot fi 
procurate bilete cu numerele 
preferate la TRAGEREA LOTO 1 
de mtlne. duminică, S3 noiem
brie. Desfășurarea tragerii de 
mîlne va avea loc In București, 
tncenlnd de la ora 11. in sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2.

Nagy, Bunescu, 
Lukacs, Erds, 
J. Bartalis, B 
Csiki, S. And£ 
cîmp.
• S-A INAI 

Germană, de 
tenia" (ediția 
tatlva noastră 
nai, ea a oc 
|d anul trecut] 
potențialul act 
juvenil. Iată 
noastre : 2—5 
Polonia, 9—1 
Cehoslovacia, 
cu R.P.D. ~

i 
( 

(< 5 
Con 

3—0, 3—0) eu l 
2—2, 3-H)) CU B 
tativa Românie 
Husu șl B. Bia 
din grupa B, 
slovacia (cîștlgi 
Polonia șl R.F 
remarcat eă 
povlci a fost 
rlul antrenorllc 
bun fundaș a 
clasamentul fin 
cla, 2. U.R.S.S 
nev Iul : Cehosl 
0—2), 3. Polon! 
mană, 5. Rom 
7. R.PJJ. Coreț

STAT 4
Numerele extra 
fuzate luni dl 
gramul I. la oi 
nea. rezultatele 
publicate șl tr
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UTII GIMNASTI
9 9

iar prezența pionierilor
clasa a IlI-a aici în sala 
unde colegii lor m.ii mici fac 
cu atît de mare succes gim
nastică de performanță ni se 
pare, de asemenea, plină de 
semnificații M.

în ziua aceea, Valentin le- 
nășel, Laurențlu Bănescu, 
Claudiu Popa, Cristian Tln- 
cău și colegii lor dlntr-a 
„doua" au făcut, poate, mai 
puține ronde, flic-fiacuri sau 
gigantice, dar nu vor putea 
uita niciodată i 
festive, sărbătorești 
primit cravata roșie 
lor chiar In sala de 
că. acolo unde el, 
lucrează pentru 
unui sport depsebit 
un sport în care doresc să 
se afirme și să obțină rezul
tate dintre cele mal bune. 
Iar primele felicitări au ve
nit, firesc, de ia Mircea Cio
cănel, Iulian Olaru șl Cristi
na Pred eseu, antrenorii lor 
din sala de gimnastică, de la 
colegii din grupele 
si ei pionieri mai 
uteciști, care le-au 
potrivă, succese 
atît la învățătură, 
activitatea sportivă, în 
pionierească, în viata de or
ganizație.

Oricum, pentru cei 10 gim- 
nastl-elevl, care au devenit 
membri ai organizației pio
nierilor In sala de gimnastic? 
din Reșița, ziua aceea va rfi- 
mîne de neuitat.

vor 
momentele 

clnd au 
• cu trico- 
■ glmnastl- 

zl de zl, 
învățarea 
de greu.

mai mari, 
vechi sau 
urat, deo- 

deosebite 
di li In 

cea

Constantin MACOVE1

t.VJTONALE
'I CU 9 fIAPĂ IlIHISMil

3
El

1

ii

l.

Prisăcaru — lași), Rulmentul 
BIrlad — B. C. Grivița Roșie 
(Stadion Rulmentul, ora 9,30 ; E. 
Stoica — Buc.), Universitatea 14 
Februarie Cluj-Napoca — Știința 
Petroșani (Stadion V. Babeș, ora 
11 ; M. Voi na — Brașov) ; Spor
tul Studențesc — C.S.M. Sibiu 
(Stadion Tel, ora M ; Gh. Voi
nea — Buzău) ; C.S.M. Suceava — 
IAMT Oradea (Stadion Unirea, 
ora 9,30 ; Gh. Huștlu — Buc.) ; 
seria a n-a : Gloria PTT A- 
rad — Farul (Stadion T. Vladl- 
mlrescu, ora 9,30 ; M. Galanda — 
Buc.), Mașini Grele — 
(Stadion Olimpia, ora 10 
rinescu — Buc.), Rapid
Politehnica Iași (Stadion Tel, ora 
9,30 ; L Catalan — Buzău), Con- 
tactoare Buzău — Știința CEWIN 
Bala Mare (Stadion Chimia, ora 
10 ; V. Chlrondojan — Constan
ța), Universitatea Timișoara — 
Gloria Buc. (Stadion J Mal*, 
ora 10; X VasIIică — Buc.).

Dinamo 
; V. Ma-
Bue. —

e

• RECENTUL TURNEU din ca
drul primei _ _ . _ „
Campionatului Național disputat în Capitală ? -------■. Z__
mațîei Steaua cu J p (golaveraj 
13—8), urmată de Dinamo cu
4 p (19—11), sport Club Miercu
rea Ciuc 3 p (11—14) șl Dună
rea Galați 9 p (15—25). De alt
fel, aceasta 
clasamentul 
natului :

grupe valorice a
a revenit for-

este ordinea șl în 
general al camplo-

1 
i

[ IN PROGRAM, MULTE JOCURI ECHILIBRATE

Ia 11-a victorie
tru morenari în

Astăzi, campionii îi primesc pe
> in campionat • 

tru morenari în fața dinamoviștilor 
cu Mex-arge$eanuf“ 
i Jiul Pe-

poate

in fațăfață ... ..
! de studiu pentru 
I troțani : cum se

străpunge reduta lui Ștefă- 
nescu ? • Klein ți 
abordează meciul cu 
Bacău de pe poziția...
tului cițtigat la Slatina • In 
„Regie", Hagi încearcă 
reia cursa pentru titlul 
golgeter în meciul cu Glo
ria • Va reedita 
țnd, la Craiova, egalul de a- 
cum doi ani? • Meci-derbf 
la Ploiești : echipele revelație 
ale sezonului, Petrolul ți 
Victoria, intr-un spectaculos 
duel pentru... podium • La 
Galați, Oțelul știe că 
de

I ?•

ASTĂZI"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ot săi
S.C

pune*

să 
de

Rc-

mi-i
glumit cu F. C- Olt

Campionatul Diviziei A 
gramează astăzi fum joc) 
mîine meciurile etapei cu 
mărul 14, o „rundă” in

vîlceni cu ginduf ta 
Examen foarte greu pen- 

• La Fi Iești, FI.
Remus Vlad

CLASAMENTUL

Bucurețti :

Halagian
> Temă &

STEAUA - CHiM A RM. VILCEA
(Stadion Steaua)

MII NE

I. STEAUA lî io 2 a 30— 5 22.
Z Dinamo 11 8 3 0 37— 8 19
X Victoria 13 7 2 4 18—13 16
4. Petrolul 13 5 5 3 13— 8 15
5. F.C. Olt 12 6 3 3 12— 9 15
6. F.C. Argej 13 6 2 5 13—10 14
7. F.C.M. Ev. 13 7 0 6 14—16 14
8. S.C. Bacău 13 6 2 5 17—20 14
> Sp. Stud. 12 5 2 5 23—14 12

10. Rapid 13 5 2 6 15—23 12
ÎL Oțelul 13 3 5 5 11—12 11
IZ Corvinul 13 4 3 6 18—20 11
IX Uhîv. Cv. 12 3 4 5 10—12 10
14. „U“ Cj.-N. 13 4 2 7 13-16 10
15. Chimia 13 4 2 7 18—26 10
16. Gloria . 13 5 6 8 14—34 10
17. Flacăra 13 3 19 9—26 7
IX Jiul 13 2 2 9 9—22 0

s

I

Moreni :
Pitești : 
Petroșani : 
Hunedoara :
București :

Craiovu : 
Ploiești : 
Galați :

- DiNAMO
- „U" CLUJ-NAPOCA
- F.C.M. BRAȘOV
- S.C. BACĂU
- GLORIA BUZĂU

FLACĂRA
F.C. ARGEȘ 
JIUL
CORVINUL
SPORTUL STUD.

(Stadion Sportul Studențesc) 
UNIVERSITATEA 
PETROLUL 
OTELUL

Toate «neciurile vor începe la ora

ceea oe
Studen- 
Craiova, 
cvartetul

S

I
- RAPID
- VICTORIA
- F.C. OLT

14.

lor, 
evo-

poro-
Si 

nu- 
_____  ______ — care 
iubitorul de fotbal fel îndreap
tă, firește, atenția asupra pro
tagonistelor Steaua si Dinamo. 
Lidera clasamentului, 
din Ghencea. joacă pe propriul 
teren eu Chimia Rm. VHoea, 
iar secondanta ei, Dinamo, se 
deplasează la Moreni. unde va 
Intilnî formația locală, Flacăra.

echipa

Dar jocul cei mai important, 
im acest fina! de sezon, pentru 
partea superioară a ierarhiei 
divizionarelor A, se dispută 10 
Ploiești, acolo unde echipa gaz
dă. Petrolul, primește 
formațici-revelație' a 
ediții de campionat. ______
București. In eventualitatea ob
ținerii măcar a unui rezultat de 
egalitate, echipa pregătită de 
antrenorul D. Nicelae Nicuțor 
ar putea rămîne pe „podiumul

replica 
actuate 
Victoria

ciaaamentului*' la sfirșitul turu- 
hn. In caz de eșec. pJoieștenii 
vot schimba ei locui cu parte
nera de întrecere. In 
ie privește Pe Sportul 
țese și Universitatea 
altădată situate în
fruntaș, ele au posibilitatea să 
maj urce câteva locurj in cla
sament după meciurile pe care 
le vor susține, acasă, cu Glo
ria Buzău $i. respectiv. Rapid 
București.

Interesante, așteptate cu viu 
interes .sânt și meciurile echi
pelor aflate în zona inferioară a 
clasamentului. Dat fiind faptul 
dă „II* Cluj-Nzpoca, Chimia 
Hm. Vilcea șj Gloria Buzău 
susțin, toate trei. medurj in

deplasare, urm arii oareSe 
Flacăra Moreni și Jiul, 
hiînd pe propriul teren, au po
sibilitatea de a reface’ din te
renul pierdut. O afirmație cu 
o mai mare acoperire in ceea 
ce o privește pe Jiul Petro
șani. care. întîlnind. pe F.C.M. 
Brașov, are o sarcină mai ușoa
ră docil Flacăra, parteneră, du
minică. a echipei Dinamo.

MIERCURI - 0 NOUĂ ETAPĂ
IN „CUPA ROMÂNIEI1

STEAUA CONDUCE ȘI IN CAMPIONATUL
Cițtigtad șl derbyul eu »U“, 

chiar pe stadionul din Cluj-Na
poca, Steaua s-a instalat pe pri
mul loo șl ta campionatul spe
ranțelor — șl tacă la o dife
rență apreciabilă — față de cele 
două formații 
tlda, așteptată 
bllcul clujean, 
țările. Marea 
de miercuri a fost insă scorul 
categoric cu care Universitatea 
Craiova a pierdut, la București. 

............................I Victoria : 9—4 I 
de asemenea, po-

universitare. Par
ca interes de pu- 
a confirmat aștep- 
surpriză a etapei

Icraiova a pierau 
In fața formației 
Surprinzătoare, a

ziția ultimă ocupată de S. C. 
Bacău, o echipă care în trecu
tele campionate ne obișnuise cu 
comportări bune. Numai în 
București formația din Bacău 
primit 18(1!) goluri In trei me
ciuri : 0—2 cu Dinamo, 
Victoria și 1—11 cu
Să reamintim că și la Brașov, 
în fața F.C.M.-ului, S. C. Bacău 
a primit opt goluri.

Din cadrul etapei cu nr. 14 ies 
în evidență partidele Petrolul — 
Victoria și Oțelul — F. C. Olt. 
Dar iată arată clasamentul :

I.—s eu 
Steaua 2

SPERANȚELOR

I
I
I
I
I
I
I
■

1 
i
1
1
1 
i
I

1. Steaua 18 14 1 3 96- 49 3. 1
2. Dtaamo 18 19 3 5 89- 68 » 1
3. Sp. Club 18 8 1 8 69- 62 “ 1
4. Dun&rea 18 9 2 16 53-130

Viitoarea 
dublu) a 
loc la Galați, Intre 7 
nuarle 1987.

confruntare 
celor patru

(turneu 
va avea 

șt 14 În

AUGUST'• PATINOARUL „23 
va găzdui în prima jumătate a 
lunii viitoare (mal 
• șl 12), cel de-al 
neu al echipelor 
grupă valorică. Lată

precis între 
patrulea tur- 
din a doua 
clasamentul :

1. Steaua ia 15 c 48- 4 2S
2. Univ. Craiova 13 7 3 3 25-13 24
>. „U- Cluj-N. 13 8 0 5 23-ie 24
<- Sp. Stud. 13 9 5 2 25-15 23

Dinamo 11 7 2 2 21-10 23
A F. C. Olt 13 8 3 4 17-16 2'.
7. Victoria 13 « 2 5 23-15 26
A Coorvinui ia 5 4 4 17-15 13
1. Flacăra 13 5 3 5 19-37 18

IA Petrolul 13 4 5 4 18-22 B7
ÎL Oțelul 13 4 4 5 16-15 î€
IX Gloria 13 5 0 8 20-36 15
U. F. C. Argeș 13 4 2 7 9-14 14
IA Jiul 14 4 2 8 17-40 14
ÎS. F.C.M. Brașov 13 4 1 8 27-29 13
19. Rapid 13 3 4 € in-i7 13
17. Chimia 14 3 3 8 12-27 12
IA S, C. Bacău 18 4 C » 22-44 12

Miercuri, 26 noiembrie, va a- 
vea loc o nouă etapă în ca
drul „CUPEI ROMÂNIEI4*, com
petiție ce se dispută sub egida 
„DACIADEI *. In program : Ex
plorări Cimpulung Moldovenesc — 
Ceahlăul Piatra Neamț, Vicio 
ria-IRA Tecuci — C.F.R. Paș
cani, Arrubium Măcîn — FEPA 
74 Bîrlad, Celuloza Zămești — 
ICIM Brașov. A.S.A. Chimia Plo
iești — F. C. Constanța, Dacia 
Pitești — C. S. Tîrgoviște, Mo
toare Diesel București — Pro
gresul-Vulcan București, Auto
matica Alexandria — Pandurii 
Tg,. Jiu, Minerul Oravița — Me
talul Bocșa, Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii — Chimica Tîmă- 
veni, Metalurgistul Cugir — Po
litehnica Timișoara, C.I.L. Si- 
ghet — F. C. Bihor Oradea, Glo
ria Bistrița — F. C. Maramureș 
Baia Mare și Minerul! Paroșeni — 
Gaz Metan Mediaș. Meciurile vor 
începe la ora 13.

mine, in Divizia o LA BRAILA Șl ORADEA,
MECIURILE CELE MAI IMPORTANTE

Din dosarele comisiei de disciplina

I
I
I

L Progr. M. duQ 13 19 1 2 78-45 21X Lot tineret 13 9 1 3 88-57
8. Viitorul 13 427 60-58 in 1
4. Sp. Stud. 13 4 1 8 36-73 9 |X IMASA Sf. Gh. 13 111 51-77 (A Lot juniori 9 2 1 2 24-27 ’ 1

JSPORT INFORMEAZĂ
- de luni, 24 noiembrie. împreună 

cu rezultatele concursului Pro
nosport.

a Nu uitați eă A STA ZI este 
si termenul limită pentru depu
nerea buletinelor Pronosport la 
interesantul concurs al «răptămî- 
nii curente.

e Pentru săptămîna viitoare se 
anunță o altă acțiune deosebit 
de Interesantă, care se constituie 
într-o ocazie ce nu trebuie pier
dută. Este vorba de TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
de duminică. 30 noiembrie, la ca
re se atribuie premii de excep
ție. Biletele vor fl puse în vln- 
zare luni. 24 noiembrie, ultima 
zi de participare fiind sîmbătă, 
29 noiembrie.

Trebuie să recunoaștem că În
trecerile din divizia secundă ne 
oferă, sub. raportul luptei pentru 
primele locuri, aspecte mult mai 
interesante decît ar fi fost de. 
așteptat. Ambițiile mai mari ale 
unor concurente care, Înainte de 
darea startului, nu figurau In 
„calculele hirtiei*, fac ea parti- 

care angrenea- 
plutonului 

a-
dele-derby, 
ză direct 
fruntaș, să 
proape etapă de etapă.

Lată, de pildă, în .runda* 
mîine, seria I ne propune o 
sesnenea partidă de deosebit 
teres : F.CJM. Brăila 
Suceava. Brăilenll reprezintă una 
dintre cele mal neașteptate, dar 
și mal plăcute surprize. Pregă
tiți de un cuplu de tineri teh
nicieni, V. Grosu și O. Stoica, 
fotbaliștii din portul dunărean 
au manifestat multă constanță in 
comportare și, mai eu seamă, o 
deosebită ambiție de a se afir
ma. Șl au reușit să-și realizeze, 
cel puțin pînă acum, obiectivul 
șl iată-1 ajunși pe primul loc al 
clasamentului. Oaspeți le sînt ju
cătorii suceveni, pregătiți de un

tehnician, V. Simionaș, 
fost capabil, intr-un timp

cele
situația ____

■e Înregistreze
de 
»- 

in- 
C.S.M.

valoros
care a _ ,
destul de acari, să imprime e- 
ehlpel lui un tempou susținut șl 
să apară In Întrecerea pentru 
primele locuri. Ocupantele pozi
țiilor 1 șl 1 ta luptă directă, 
lată o partidă care va face ca tri
bunele cochetului stadion 
lean să fie arhipline, așa 
ne informa președintele 
F.CJ6. Brăila. O. Ulman.

A doua parițdă de mare In
teres, la Oradea. Acolo unde F. C. 
Bihor — sub Îndrumarea Iul V. 
Mateianu — a reușit nu numai 
să refacă handicapul inițial de 
trei puncte, d să șl realizeze o 
spectaculoasă cursă de ridicare 
spre pozițiile înalte ale clasa
mentului. Fruntașa seriei, Poli
tehnica Timișoara — antrenată 
de reputatul tehnician I. V. lo- 
nescu — se află ta fața unei 
partide dif'.cile șl • unor .necu
noscute” tactice pe care 1 le pre
gătește (probabil) antrenorul o- 
rădean. Interes mare, șl ta ora
șul de pe Crișuri. pentru partida 
de mîine. (Ef. I.).

brăi-
cum 

lui

asimilează
___ ,_______, _ la fel, „lovi
rea cu mîna, piciorul sau min
ge**. Ca atare, Negrilă (Univer
sitatea Craiova), care s-a fă
cut vinovat de ultima variantă 
în medul cu Jiul Petroșani, va 
pl&ti cu I etape de suspendare 
acest gest * nesăbuit. Și el nu 
este o piesă neglijabilă în an
grenajul Universității Craiova, a- 
flată la această oră pe un sur
prinzător loc 13, cu numai 10 
puncte după 13 etape. La. asta 
nu s-a gîndit Negrilă 7
• La golul înscris de Petrolul, 

în min. 90, Ciocan (Universita
tea Cluj-Napoca) a protestat și 
arbitrul i-a arătat cartonașul gal
ben. Continuând să protesteze, el 
i-a spus conducătorului partidei : 
„Nu înțelegi, măi, că a fost 
ofsaid ?•. De data aceasta, a in
tervenit cartonașul roșu. Dar, 
cum arbitrul Radu Petrescu nu 
s-a simțit ofensat de acest „măi*

* Regulamentul 
sancționează, deci.

a scris în foaia de arbitraj 
l-a eliminat pe Ciocan peii-Șl

Că - - ----------- .
tru proteste repetate. Comisia de 
disciplină a aplicat sancțiunea 
prevăzută în regulament pentru 
proteste și nu pentru Insulte, 
suspendîndu-1 pe Ciocan pe o 
singură etapă, pe care acesta a 
și executat-o.

a S aptă mina trecută. Gheorgbe 
Kivorchian (antrenorul echipei 
Textila Buhuși) a făcut o bună 
impresie în fața Comisiei de dis
ciplină, spunînd — în legătură cu 
un jucător al său, care săvîr- 
șise o abatere — că „fotbalistul 
trebuie să-și vadă de joc*. Dar 
Kivorchian a uitat că și... an
trenorul trebuie să-și vadă de 
rostul său, astfel că. după nu
mai cîteva zile, în meciul cu In
ter Vaslui, a adus injurii arbi
trului și a fost evacuat din in
cinta terenului. Va fi judeoat de 
Colegiul central al antrenorilor.

Jack BERARIU

TF

SERIA I : Poiana Cîmpina — 
Ceahlăul P. Neamț : L. Ciucu 
(București), F. C. Constanța — 
Olimpia Rm. Sărat: N. Milea 
(București), C. S. Botoșani — 
Delta Dinamo Tulcea : M. Nicu- 
lescu (București), Aripile Victo
ria Bacău — C.F.R. Pașcani : P. 
Bogdan (Reghin), Minerul Gura 
Humorului —- Prahova C.S.U. Plo-

Iești : I. Nistor (Sf. Gheorghe), 
Politehnica Iași — Steaua Mizll : 
M. Neșu (Oradea). F.C.M. Pro
gresul Brăila — C.S.M. Suceava : 
L Igna (Timișoara), FX.P.A. ”14 
BIrlad — Unirea Slobozia : N. 
Voinea (București), Dunărea 
C.S.U, Galați — Unirea Focșani : 
M. Dărăban (Clsnădle).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI
• F.R.F. a omologat meciul de 

Divizia C Metalul Mija — Me
talul București (seria a V-a) — 
joc disputat In etapa a X-a (pe 
teren I—1) eu 3—0 In favoarea 
formației Metalul Mija Acum, In

clasamentul 
mentul

« F. 
cut că 
ora 14, 
forului
Biroului

seriei conduce Cî- 
Fieni cu 21 p.
R. FOTBAL face cunos- 

marți 25 noiembrie, la 
va avea loc. la sediul 
de specialitate, ședința 
federal.

I - - - - - - -SERIA A n~a: AutobuzulI București — IMASA Sf. Gheor- 
ghe : A. Morolanu . (Ploiești), 
I.C.I.M. Brașov — Sp. Muncito
resc» Slatina : Gh. Vodă (P. I Neamț), Automatica București —
Electroputere Craiova : T. De- 
ralan (Zalău), A. S. Drobeta Tr. 
Severin — Carpați Mîrșa : C.I Popa (Iași), Gloria Pandurii Tg.

Jiu — Progresul Vulcan Bucu
rești : Cr. Teodorescu (Buzău), 
ROVA Roșiori — Mecanică Fină 
București : E. Seracin (Timișoa
ra), C. S. Tîrgoviște — Tracto
rul Brașov : V. Cenușe (Con
stanța), Inter Sibiu — Gaz Metan 
Mediaș : I. Metea (Aiud), A.S.A. 
Tg. Mureș — Chimica Tîmăveni : 
E. Munteanu (Deva).

DUMINICĂ 23 NO'FMBRIE

I SERIA A Hl-a : C.S.M. Reși
ța — Mureșul Deva : Fl. Scolca- 
ru (Alexandria), F. C. Bihor —

I Politehnica Timișoara : S. Nec-
șulescu (Tîrgoviște), C.I.L. Si- 
ghet — Armătura Zalău : C. Nis- 

Itor (Vaslui) Unio Satu Mare —
Strungul Arad : D. Teodorescu 
(București), Minerul Cavnic — 
Aurul Brad : Șt. Ursu (Suceava),

Minerul Paroșeni — Gloria Bis
trița : I. Coț (Ploiești), - Metalul 
Bocșa — Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca : M. Ionescu (Tîrgoviște), 
U. T. Arad — Olimpia Satu 
Mare : N. Țenea (Drobeta Tr. 
Severin), F. C. Maramureș — 
Dacia Mecanica Orăștie : D. Va- 
si!e (București).

Meciurile vor începe la ora lt.

tragere

^STAZI.
M A ZI de 
?’nare.

se pot cîștlga autoturisme 
premii în bani

eîțti-

• 3 extrageri. s
cile i numere din
75 :

S SP cîștigă CU’
1 numere din 4 și.
•■espeetiv 12 ex-
►rase :

e Se poate eîști-
ga si numai cu 2
numere :
• Importante și 

nurperoase 
'T”ri.

ULTI-
parti-



A TOVARĂȘULUI SINAN HASANI
(Urmare din pap I)

rilatii, destinderii și înlclegcrii 
ta întreaga lume.

Tovarășul Si nan Hasani a 
mulțumit Încă o dată pentru 
ospitalitatea de care s-a bucu
rat in timpul vizitei, pentru 
convorbirile purtate cu acest 
prilej.

S -a hotărît continuarea dia
logului româno-iugoslav la cel 
mai inalt nivel, subliniindu-se 
rolul său hotăritor in dezvol
tarea raporturilor prietenești 
dintre tarile, partidele și po
poarele noastre.

In legătură cu rezultatele vi
rilei a fost convenit un comu
nicai care se dă publicității.

★
Vineri dimineața, tovarășul 

Sinan Hasani. președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste 
Federative, Iugoslavia, a depus 
• coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
Președintele Prezidiului Re

publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. tovarășul Sinan 
Hasani împreună cu persoanele 
oficiale care l-au însoțit în vi
rila în țara no-astră, a vizitat, 
vineri dimineața. Întreprinderea 
'^Electronica" din Capitală.

In această vizită, oaspeții au 
foil însoțiți de tovarășul 
Ghrorghe Radulescu, membru 
M Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stti.

Tel în cursul dimineții a fost 
vizitai Muzeul de Istorie al 
Republicii Socialiste România, 
unde oaspeții au fost salutați 
#0 tovarășa Suzana Gâdca, pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Bducației Socialiste.

Președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia a semnat în cărțile 
de enoare ale obiectivelor vizi
tate.

tuată în tara noastră, la invi
tația tovarășului 
Ceausescu, secretar 
al Partidului 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de tovarășul 
Sinan Hasani, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Ceremonia plecării 
Ia Gara Băneasa.

Președinții Nicolae 
și Sinan Hasani au 
preună la Gara Băneasa.

O gardă militară a prezentat 
onorul. An fost tatonate im
nurile de stat ale Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
și Republicii Socialiste Româ
nia. Cel doi președinți au tre
cut în revistă garda de onoare.

In continuare, președintele 
Prezidiului R.S.F. . Iugoslavia 
$i-a luat rămas bnn de la per
soanele oficiale române venite 
să-1 salute la plecare. Erau 
prezenti membri și membrii su
pleant! ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 

Cen- 
I ai 
I gn- 

ofi-

Nicolae 
general 

Comunist

a avui Ioc

Ceausescu 
sosit im-

J

SE VORBEȘTE TOT MAI DES, CU TOT AAAI MULT RESPECT,>

★
Vineri seara, s-a încheiat vi- 

•Ita oficială de prietenie efec-

secretari al Comitetului I 
trai al partidului, membri 
Consiliului de Stat si al 
vernuiui, alte persoane 
dale.

I

etaie.
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu 2; 

a salutat persoanele oficiale 
care l-an însoții pe tovarășul 
Sinan Hasani ta vizita oficială 
de prietenie in tara noastră.

Erau prezenti ambasadorul 
României la Belgrad si amba- 

Bucu- 
ai

sadorul Iugoslaviei la 
rești, precum rt membri 
ambasadei.

grup de copii au oferit 
doi președinți buchete de

Un 
celor 
flori.

La __________
Nlcolae Ceaușescu și Slnan Ha- 
sani și-an slrins îndelung mîl- 
nlle. cxprimîndu-șl din nou 
satisfacția pentru convorbirile 
din timpul vizitei, care se în
scrie ca un moment important 
in Întărirea colaborării multi
laterale româno-lugoslave.

despărțire. tovarășii

OLIMPIADA DE ȘAH
1 DUBAI, 21 (Agerpres). — 
In runda a 6-a a Turneului 
masculin din cadrul Olimpiadei 
de șah de la Dubai (Emiratele 
Arabe Unite), echipa României 
a întrecut cu 3,5—0,5 puncte 
Selecționata R.P. Chineze. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Anglia 
2—2 ; Islanda — Argentina 3—1; 
Polonia — Cehoslovacia 1,5—1,5 
(1) ; Ungaria — Bulgaria 2—1 
(1) ; Iugoslavia — Cuba 1,5— 
M (2). In clasament conduc

I.A.A.F SPRE

A 75-a ANIVERSARE
ROMA (Agerpres). — Fede

rația cu numărul cel mai mare 
de membri este. în prezent. 
Federația Internațională 
Atletism (I.A.A.F.). care 
prinde 174 de organisme na
ționale : 47 în Africa. 40 în
Asia. 43 în America, dintre 
care 13 in America de Sud. 34 
ta Europa si 10 in Oceania. 
Creată în 1912. I.A.A.F. își va 
sărbători anul viitor cea de-a 
75-a aniversare, cu prilejul 
celei de-a doua ediții a Cam
pionatelor Mondiale, organizate 
la Roma. în perioada 29 au
gust — 6 septembrie.

de 
cu-

♦1

l

1

I

echipele U.RJS.S. șl bdandei au 
rite 17,5 p, urmate de Anglia
— 17 p, Iugoslavia — 16,5 p 
(2), România — 16,5 p, Unga
ria — 16 p (1) etc.

La feminin, pe primuâ loc 
aii clasamentul ui se află U.R.S.S. 
cu 13,5 puncte, urmată de R.P. 
Chineză și Iugoslavia — 13
puncte și cite o partidă între
ruptă, Anglia — 12 p (1). E- 
chipa României are 10,5 p și o 
partidă întreruptă. Rezultate 
din runda a 6-a : Iugoslavia — 
România 1,5—0,5 (1) ; U.RS.S.
— Ungaria 1,5—0,5 (1) ; R. P. 
Chineză — Anglia 1—1 (1).

t

PESTE 100 DE ȚARI LA
UNIVERSIADA 1987 ?

BELGRAD (Agerpres). — Co
mitetul de organizare a Univer
siadei de vară din 1937, de la Za
greb, a anunțat că pta* in pre
zent șl-au confirmat participarea 
la această Importantă competiție 
sportivă SS de țări, apreciind, tot
odată, că plită la 1 mal 1987, data 
limită pentru Înscrieri, Ișl vor 
comunica prezența la Întreceri 
peste 100 de țări, cu un total de 
7 000 sportivi. Pe de altă parte, 
s-a precizat că marea majoritate 
a bazelor sportive — 11 în total — 
stnt gata să găzduiască Întrecerile.

DESPRE ȘCOALA ROMANEASCA
Obținute prin talentul și 

munca competitorilor. în teme
iul excelentelor condiții crea
te. în România socialistă, miș
cării sportive de masă și. deo
potrivă. performantei, remarca
bilele succese realizate de hal
terofilii noștri la recentele 
„mondiale" de la Sofia ocupă 
un spațiu larg în comentariile 
agențiilor de presă, ale zia
relor de sport (șl nu numai) 
din Europa si din întreaga lu
me. Deși de la încheierea 
C.M. (15 noiembrie) s-a scurs, 
firește, puțin timp, continuă 
ecourile unei comportări la cel 
mai înalt nivel, halterofilii ro
mâni izbutind la Sofia, re
amintim. să cucerească S me
dalii, intre care 3 de aur, o- 
cupînd finalmente un meritoriu 
loc 3 (după Bulgaria șl U.R.S.S.) 
in așa-zisul .clasament olim
pic" pe natiunl, ierarhie care 
ia în oonsiderare. facem pre
cizarea necesară, numai me
daliile la totalul celor două sti
luri.

Atentia principală e acorda
tă, bineînțeles. Iul Nicu Vlad. 
triplu campion al lumii și. tot
odată. autorul primului record 
mondial (200,5 kg la smuls) dlr. 
istoria halterelor noastre. Fără 
egal la categoria sa (100 kg). 
Nicu Vlad ut eîștigat simpatia 
șl respectul publicului bulgar", 
după cum nota ziarul sofiot 
„NARODEN SPORT" ta ediția 
sa din 15 noiembrie. Publicând, 
in pagina tatii, o fotografie a 
campionului român, fericit după 
dobândirea titlului suprem 
„Naroden Sport" continuă re
latarea în pagina a 4-a („în
vingătorii"). adăugind că Nicu 
Vlad posedă „farmecul Iul A- 
pollo șl forța Iui Hercule*. Deși 
„a avut de Înfruntat adversari 
redutabili, reproducem un alt 
fragment din ziarul bulgar. 
Vlad s-a arătat sigur si stăpin 
pe el ridicând eu ușurință • 
greutate foarte mare, ba tacă 
lăstnd impresia eă n-ar duce 
la Îndeplinire o sarcină prea 
dificilă". Referlndu-se la re
cordul mondial (la total) al 
sovieticului Zaharevici (440 kg, 
din 1964). „Naroden Sport" a- 
vertizează că. prin creșterea 
valorică a tul Nicu Vlad. a- 
cesta e in mare pericol ! „De

I
data asta, continuă eomenta- 
rlul, românul n-a reușit, dar eI------

$

DE HALTERE
sigur că în curind va reuși", 
cu cele 437,5 kg. Izbutite la 
Sofia. Nicu Vlad apropiindu-se 
la un singur pas (cel mai greu 
însă !) de vechiul record al 
Iui Zaharevici. socotit 
multi) drept „istoric" I

Relatări asemănătoare, adică 
elogioase, găsim și în ziarul 
cehoslovac „SPORT", care b- 
pare Ia Bratislava. Sub titlul 
.Marele trio al halterelor ro-

(de

fâțișîndu-i ne Nicu Vlad (jos) 
ti Andrei Socaci (sus).

Din motive de spațiu, ae o- 
□rim aici. înainte de a nuna 
ounct acestei succinte .trooeri 
in revistă", se cuvine să-i fe
licităm încă o dată ne Nicu 
Vlad si coechipierii lui. ca «i 
pe antrenorul emerit Stefan 
Achim. asteptind vesti la tel 
de îmbucurătoare de la ei de 

Cupa Europei" (Reims) si

mănești", Ludovit Major sub
liniază că respectiva discipli
nă a marcat în ultimii ani. 
.cea mai dinamică dezvoltare 
pe pian international' 
tutea ei. se poate 
fără teama de a fi 
despre o puternică 

' mân cască, ilustrată
șl de medaliatii de
Nicu Vlad, Attila Czanka (două 
medalii de argint ba 60 kg) șl 
Andrei Socaci (trei medalii de 
bronz la 75 kg). De altfel, 
după cum se poate observa. 
„Sport" își însoțește incursiu
nea în biografiile halterofililor 
noștri cu imagini (de la C.E. 
de la Karl Marz Stadt) în-

l“. In vlr- 
vorbi azi. 
contrazis, 

scoală ro- 
(între alții) 

la Sofia,

de la ..Cupa Mondială" (Mel
bourne) I Laudele de mai sus 
sînt menite să-i ambiționeze șl 
mai tare, să-i determine să 
lupte, cu întreaga lor voință, cu 
toate energiile, pentru gloria 
«portului românesc, a României 
socialiste I

Masters-u! feminin

SHRIVER ÎNVINGE

PE MANDLIKOVA
TINERII HANDBALIȘTI ROMANI 

ÎNVINGĂTORI ÎN MECIURILE CU UNGARIA
Aseară, ta sala Floreasca din 

Capitală, s-a desfășurat o du
blă întâlnire de handbal. între 
reprezentativele feminine si 
masculine de tineret ale Româ
niei și Ungariei. In întiinirea 
feminină, sportivele noastre au 
realizat • victorie clară, eontu- 
rată in prima repriză : 22—ÎS 

5; (11—4). Cele mai eficiente rea- 
ă lizatoare au fost Nicoleta Bo- 
g riceanu, din echipa României, 
g cu 9 goluri, respectiv Anik3 

Panczel, cu S goluri. In partida 
js masculină, succesul a apartl- 
g nut de asemenea reprezentan- 
g ților noștri, la • diferență mai 

mare, prima repriză fiind, ta 
0 schimb, echilibrată. Scor final : 
S; 23—16 (7—8). (Amintim că cele 
g două formații se IntHniseră si 
g anul trecut, dar ta cadrul Tur- 
A neului Prietenia, deschis cate-

i

goriei juniorilor si că victoria 
aparținuse oaspeților noștri de 
azi La o diferență de._ 1 go
luri I). Dobrescu — 7 goluri și 
Popescu — 5, respectiv Ko
vacs — 10. au fost principalii 
realizatori ai întîlniril.

• Azi și miine, la Ploiești (in 
sala Victoria) și la București 
(în sala Floreasca). vor avea 
loc întilnirile (duble) dintre re
prezentativele de juniori și ju
nioare ale României și R.D.G.

In cadrul sferturilor de flnaK 
ale Masters-ulul feminin ce se 
desfășoară la Madison Square 
Garden. Martina Navratilova a 
dispus ta două seturi de Bettina 
Bunge. 6—2, 6—4, la capătul unul 
meci fără Istoric. In schimb, • 
fost programat șl un prim „șoc", 
care a opus pe Pam Shriver (nr. 
5). Hanel Mandlikova (nr. 3). E- 
chllibrate au fost primele două 
seturi (clnd cehoslovaca a con
dus la un moment dat cu 4—li), 
ultimul aducind, in schimb, ame
ricancei cea de a doua victorie 
din ultimele lor 10 confruntări. 
Scor final: 4—6, 7—5. 6—1 pen
tru Shriver. Ultimele două me
ciuri ale sferturilor : Kohde- 
Kllsch — Sukova și Graf — M. 
Maleeva.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

SOARE OE APRILIE** A PIERDUT CURSA
Există în iurnea sportului, 

cea care ar trebui să fie atlt 
de frumoasă, și lucruri triste. 
Dopingul este un ui dintre ele. 
șl e cu atit mal grav cu cit 
scurtarea drumului spre vic
torie apelind la substanțe din
tre cele mal sofisticate, puse 
la punct în virtutea unui pro
gres al științei demn de o 
cauză mal bună, nu înseamnă 
altceva decît a fura, in sensul 
cel mal strict al cuvîntulul. 
Natura nu acceptă. însă, for
țarea sub nici o formă. Mal 
devreme sau mal tîrziu, ea se 
răzbună, iar sportivul (îl mal 
putem numi. oare, astfel T) 
plătește scump onorurile cu
cerite altfel decît prin muncă. 
Organisme sportive Interna
ționale șl naționale plănuiesc 
șl aplică cele mal diverse ac-

punitive ți 
care să 
cit mal 
experl-

țlunl preventive, 
propagandistice prin 
limiteze sau să pună 
curlnd capăt acestor 
ențe dureroase.

Sosesc, insă, știri 
daugă piese Încă mal triste 
la acest dosar rușinos al per
formanței. Dopingul nu mal 
este numai pentru oameni I 
Dopingul a devenit un stimu
lent nenatural șl pentru call 
care-1 ajută pe oameni să de
vină campioni I I Ultima 
.probă": April Sun. Soare 
de aprilie, un cal de 
curse al cărui singe s-a puri
ficat în multe mil de ani șl al 
cărui strămoși l-au Însoțit pe 
om prin atltea vremuri de 
restriște, a fost găsit — cit de 
greu e de crezut 1 — „pozitiv" 
la examenul antidoping la

care a-

care a fost supus. Inconștient 
de vinovăția alergării șale, no
bilul patruped l-a purtat pe 
Peter Charles mal repede spre 
linia de sosire, contribuind 
decisiv, prin două parcursuri 
fără greșeală, la victoria echi
pei Marii Britanii In „Cupa 
Națiunilor", recent disputată 
la Llfcge, in Belgia. Că alergă
torul șl echipa sa au fost des
calificați, lucrurile nu mal su
feră comentarii. Era mal mult 
decît normal. Dar șl calul a 
fost declasat In Ierarhiile va
lorice Internaționale, Iar bur
sa parlurilor l-a fost de acum 
Înainte serios diminuată. Sub 
ce acuzație 7 Cu ce drept t

Asta nu mal poate explica 
nimeni...

Radu T1MOFTE

AUTOMOBILISM a competiția 
desfășurata ta Anglia. probă 
conttad pentru Campionatul Mon
dial de raliuri, s-a încheiat la 
Bath cu victoria pilotului finlan
dez Timo Salonen („Peugeot"), 
urmat de compatrloțll săi Markku 
Alen („Landa Martini") — la 
1:22, șl Juha Kankkunen („Peu
geot") — la 1:03. Înaintea ultimei 
curse, programată intre 3 șl 7 
decembrie ta S.U.A., In clasa
mentul general conduce Markku 
Alen — 104 p, urmat de Juha 
Kankkunen — 103 p.

BASCHET a In turneul femi
nin de la Delhi, selecționata R.P. 
Chineze a Întrecut cu 105—01 
(46—31) formația Indiei. a La 
Slena. In med amical (masculin) 
Italia a Întrecut eu 33—67 (47— 
44) Cehoslovada.

FOTBAL • In med restant din 
etapa a 9-a a campionatului Ite- 
lel: Sampdoria — Milan 3—0,

JUDO • „Palatul sporturilor* 
din Paris va găzdui la 7 decem
brie crima ediție a tntflnlril din
tre selecționatele Europei șl 
Asiei.

PATINAJ VITEZA • Proba 
feminină de 500 m din cadrul 
concursului de patinaj viteză de 
la Moscova a fost dștigată de 
Galina Volloșnlkova, cu timpul 
de 43.59. urmată de Irina Boga
tova — 44.23. ta proba de 3 000 m

victoria a revenit Nadejdel Vast- 
lleva. cronometrată In 4:49,52.

TENIS a In optimile de fina
lă ale turneului de la Bergeu 
(Norvegia). americanul Peter 
Fleming l-a eliminat cu 6—2, 6—3 
ne coechipierul său Richard Ma- 
tusewskl. olandezul Meno Oosting 
a dispus cu 6—2, 6—0 de france
zul Erie Winogradsky, Iar cana
dianul Martin Laurendeau a cîș- 
ttgat cu 0—2. 6—7, 7—6 partida cu 
suedezul Joergen Wlndahl. • ta 
turneul de la Houston (Texas), 
Scott Davis l-a eliminat eu 7—6, 
6—3 pe Greg Holmes, Eliot Telt- 
scher a clștlgat cu 6—3. 6—4 Ia 
Ramesh Krishnan, Bill Scanlon 
l-a Învins cu 6—1, 6—3 pe Andra 
Agassl. ta timp ce Jimmy Con
nors s-a calificat prin neprezen- 
tarea Iul Sammy Glammalva.

TENIS DE MASA a în sfertu
rile de finală ale probei mascu
line pe echipe din cadrul con
cursului internațional de la Novl 
Sad. selecționata Iugoslaviei • 
tntrecut cu 3—2 formația Angliei. 
Alte rezultate: R.P. Chineză — 
Franța 3—0: R.P.D. Coreeană — 
Olanda 2—1: Suedia — Ceho
slovacia 3—2. Rezultate Înregis
trate ta proba feminină: R. P. 
Chineză — Ungaria 3—2: Olanda 
— Anglia 3—0; Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 3—1.
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