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UN HOTĂRÎT DA INIȚIATIVEI DE PACE 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE, A PREȘEDINTELUI ȚĂRH 

' • * ♦

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au aflat, duminică, in mij
locul oamenilor muncii de la 
întreprinderea „23 August" din 
Capitală pentru a vota, îm
preună cu ei, in cadrul refe
rendumului privind reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mi
litare ale tării noastre.

Desfășurată în această zi de 
mare însemnătate in viata po
litică și socială a patriei, în- 
tîlnirea cu secretarul general 
al partidului a constituit pen
tru puternicul detașament mun
citoresc buourestean un minu
nat prilej de a reafirma, 
direct, vibrant, sentimentele de 
nețărmurită dragoste și stimă 
fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai iubit 
al națiunii noastre, care, de 
mai bine de o jumătate de 
secol, slujește, cu abnegație 
revoluționară și neasemuită 
dăruire, cu fierbinte patriotism, 
interesele fundamentale ale 
poporului, cauza libertății. In

PARTICIPARE UNANIMĂ, ÎNSUFLEȚITĂ, RESPONSABILĂ
Potrivit datelor Comisiei Centrale de or

ganizare și desfășurare a referendumului 
s-au prezentat la referendumul privind re
ducerea de către România. încă din acest 
an, cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare 99,99 la sută din to
talul cetățenilor cu drept de vot și tinerilor 
intre 14 și 18 ani înscriși în buletine.

Prezența masivă a cetățenilor patriei, încă 
din primele ore ale zilei, la această nouă 
expresie a profundului democratism al orîn- 
duirii noastre a democrației muncitorești, re
voluționare, a demonstrat cu putere voința 
nestrămutată a întregului popor de a se an
gaja cu toate forțele și de a participa activ 
la lupta pentru dezarmare, pentru pace, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și mai drente 
pe planeta noastră, fără arme și fără răz
boaie, a unei lumi a înțelegerii și oolabo- 
rării pașnice între toate națiunile.

Pentru prima dată în lume tineretul din 
țara noastră a fost chemat să-și spună 
cuvîntul la acest referendum în probleme 
vitale pentru existența omenirii, a popoare
lor — dezarmarea și pacea.

Referendumul național de la 23 noiembrie, 
desfășurat intr-o atmosferă entuziastă, însu- 
flețitoare. a dat expresie hotărîrii ferme a

întregului nostru popor, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a ac
ționa pentru înfăptuirea neabătută a istori
celor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, a 
politicii interne și externe, profund umaniste, 
a partidului și statului nostru, care cores
punde pe deplin intereselor vitale de progres, 
civilizație și pace ale poporului român, ale 
tuturor națiunilor lumii.

Răspunzînd înflăcăratei chemări a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, exprimată la marea 
adunare populară din Capitală consacrată 
dezarmării și păcii, de a întări acest vot prin- 
tr-o muncă plină de abnegație, oamenii mun
cii din industrie agricultură, construcții, din 
toate domeniile de activitate de pe cuprinsul 
întregii țări au făcut din ziua referendumului 
o zi a muncii exemplare, a obținerii unor 
realizări de seamă pentru înfăptuirea fermă, 
în cele mai bune condiții, a planului de 
dezvoltare economică și .socială a patriei, a 
Programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.
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dependentei și prosperității 
României, idealurile socialismu
lui și comunismului, aspirațiile 
de pace și progres ale poporu
lui român, ale întregii omeniri. 

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei, bărbați si femei, tineri 
și vîrstnici, colectivul de mun
că al întreprinderii și-a mani
festat sprijinul ferm si adeziu
nea deplină Ia generoasa ini
țiativă a conducătorului parti
dului și statului, cu privire la 
reducerea unilaterală de către 
tara noastră a armamentelor, 
efectivelor si cheltuielilor mi
litare, inițiativă pătrunsă de o 
înaltă răspundere fată de viata 
și munca poporului român, fată 
de destinele umanității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinati si salutați cu 
multă căldură, ia sosirea la 
clubul întreprinderii, de mem
bri ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. de re
prezentanți ai Comitetului Mu
nicipal de Partid ai marelui 
colectiv muncitoresc bueu- 
reștean.

Mii de oameni ai muncii care 
lucrează în unitățile de pe a

ceastă mare și modernă plat
formă industrială a Capitalei 
au făcut o impresionantă pri
mire iubitilor oaspeți, aclamin- 
du-i și ovationindu-i îndelung. 
S-a scandat cu înflăcăra
re „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu si poporul 
„Ceaușescu — Pace

Din mulțime s-au desprins 
grupuri de pionieri șl șoimi ai 
patriei, care au oferit, cu gin
gășie, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori și 
le-au adresat, cu emoție, cuvin
te de mulțumire pentru copi
lăria senină. fericită ce o 
trăiesc. Tineri și tinere s-au 
apropiat, de asemenea. de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
rugîndu-î să primească florile 
recunoștinței pe care li mira 
generație le-o poartă pentru 
condițiile tot mai bune de 
muncă și viată, de a se forma 
ca cetățeni de nădejde ai tă
rii, destoinici constructori ai 
socialismului și comunismului, 
nrofund devotat! patriei, parti
dului și poporului In rîndul 
acestor tineri se aflau băieți si 

fele, intre 14 și 18 ani. care 
și-au manifestat bucuria si sa
tisfacția de a vota. împreună 
cu întregul popor, la referen
dum, de a sprijini prin votul 
lor strălucita inițiativă de pace 
a conducătorului iubit al parti
dului și statului, de a-și spune 
răspicat ouvintul într-o proble
mă fundamentală care privește 
soarta tuturor generațiilor — 
dezarmarea si pacea.

în continuare, tovarășul Petre 
Răducanu, secretarul Comite
tului de partid, președintele 
Comisiei pentru referendum de 
la întreprinderea „23 August", 
a raportat că toii oamenii mun
cii din această citadelă a mun
cii pașnice și-au exercitat drep
tul constitutional de vot. spu- 
nînd un DA hotărît pentru 
dezarmare și pace, pentru rea
lizarea programelor noastre de 
progres și bunăstare, pentru 
politica realistă, clarvăzătoare, 
umanistă a partidului și sta
tului, pentru edificarea socia
lismului si comunismului pe 
pămîntul patriei.

A urmat un moment de inaltă 
și profundă semnificație, trăit 
cu adincă emoție, cu intensă 
satisfacție si mîndrie patriotică 
de întreaga națiune

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și-a pus. cu fermitatea ce-i 
caracterizează întreaga gîndîre 
și acțiune dăruite păcii, bine
lui ponorului român, semnătura 
ne buletinul de vot al referen
dumului. Acest DA pentru redu
cerea armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare ale 
României, întărit prin marea 
autoritate, prin deosebitul pres
tigiu al conducătorului iubit și 
stimat a! națiunii noastre, a! 
intîiulut cetățean al tării, sem
nifică. în actualele condiții in
ternaționale. grave și comnlexe 
un act politic de însemnătate 
istorică pentru prezentul st vi
itorul pașnic al tării, ai ome
nirii.

Aceiași DA hotărît. aceeași 
înaltă opțiune pentru pace si 
dezarmare au fost exprimate, 
prin votul dat. de tovarășa 
Elena Ceausescu.

Dună momentul solemn al 
votării, care a avut loc la 
clubul întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în

conjurați, din nou, cu multă 
afecțiune, de pionieri și șoimi 
ai patriei, care, inminîndu-le 
buchete de flori, le-au reafir
mat, în versuri, calda lor recu
noștință.

Mari coruri reunite au inter
pretat cîntecul at;t de scump 
nouă, tuturor, „Partidul —* 
Ceaușescu — România".

înainte de a părăsi clubul 
întreprinderii, adresindu-se zia
riștilor străini veniți să rela
teze despre referendumul pri
vind reducerea de eătre Româ
nia a armamentelor, efectivelor 
Și cheltuielilor militare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCD 
a spus :

„După cum vedeți, poporul 
român votează pentru pace. Și 
am dori ca toate popoarele 
lumii să voteze pentru pace.

Puteți să spuneți președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, si secre
tarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, că 
tineretul, copiii și ponorul ro
mân doresc cu toții pacea.

Copiii - și sovietici și ameri
cani toate popoarele doresc 
pacea și așteaptă să se facă 
un gest în această direcție, în 
acest an sau în anul viitor, să 
se renunțe la armele nucleare, 
să se ajungă la în’e’eneri. A- 
ceasta este voința, acesta este 
votul nostru.

Să facem ca Europa, Ameri
ca, Africa, toate continentele, 
toate popoarele să trăiască in 
pace, fără arme nucleare.

Presa trebuie să ajute in 
lupta pentru pace si sner că 
veți face acest lucru".

La plecare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați, din nou, cu deosebită în
suflețire de miile de bueu- 
reșteni aflați pe platou! d’n 
fața întreprinderii Sa a- 
clamat. cu dragoste si mîn
drie, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și troparul !“, 
„Ceaușescu — România, pacea 
Si prietenia !“. Formații corale 
au interpretat cîntcce patrioti
ce, revoluționare

Cei prezenți au urat, cu 
toată căldura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu multă sănă
tate, putere de muncă, noi și 
mărețe împliniri în activitatea 
ce o desfășoară în fruntea 
partidului șt statului spre bi
nele poporului și gloria nepieri
toare a României.

Tovarășul Nicoîae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să se iv-'n'’ -in 
Hora păcii.

23 noiembrie 1988. O zi me
morabilă în care tot< cetă’enii 
patriei și. împreună cu ei. 
secretarul general ai nar’i-’-'ui 
președintele Republicii tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au votat, 
într-o semnificativă unitate de 
gînd și voință pentru reduce
rea cu 5 la sută a armamente
lor, efectivelor si ebe'tn!“r'or 
militare ale tării măs-’-ă ini
țiată in numele interes-'nr su
preme ale poporului ~n ai 
apărării valorilor c‘v''!za‘M 
universale, care exprimă ho'ă- 
rîrea României de a contribui 
activ, nemijlocit, ta inf»n»uirea 
dezarmării, de a-si f’nrî un 
viitor fericit socia’ișt comu
nist, într-o lume a păcii. în*e- 
legerii si colaborării intre toa
te națiunile.



Olimpiada
REGRUPĂRI ÎN

In runda a 7-a din cadrul O- 
limpiadei de șah. care se desfă
șoară la Dubai (Emiratele Arabe 
Unite), echipa feminină a Româ
niei a obținut o victorie la scor 
net în fața Bulgariei : 3—0. Dana 
Nuțu a învins-o pe Voiska, Eli- 
sabcta Polihroniade pe Savova, 
iar Gabriela Stanciu pe Boiageva- 
Goțeva. Anterior, șahistele noas
tre terminaseră la egalitate me
ciul cu iugoslavele: 1,5—1,5; Mar- 
koviei — Nuțu 0—1, Polihroniade 
— Maksimovici 0—1,- Nikolin — 
Stanciu 0,5—0,5. în alte meciuri 
din a 7-a rundă * U.R.S.S. — An
glia 2,5—0,5 ; R.P. Chineză — Un
garia 1,5—1,5 (remize la toate 
mesele) ; Polonia — Franța
2.5— 0,5 ; R.F.G. — Iugoslavia
2.5— 0,5. în urma acestor rezul
tate, echipa noastră revine prin
tre fruntașele competiției, ordinea 
primelor clasate fiind U.R.S.S. 
16,5 p, R.P. Chineză 15 p. Româ
nia, Polonia 14,5 p. Ungaria Iu
goslavia, R.F.G. 13,5 p.

Tn turneul masculin, echipa 
României a avut un adversar di
ficil în formația S.U.A., fostă

de șah ■
CLASAMENTE

campioană olimpică.. Șahiștii a- I 
mericani au ciștigat cu 3—1 (Șubă ■ 
a pierdut la Șeirawan, Ionescu la - 
Fedorowi'ci/ remize Gheorghiu — I 
Christiansen și Bărbulescu — De | 
Firmian). Rezultate oarecum sur
prinzătoare în întâlnirile U.R.S.S. ■ 
— Islanda 2—2 (Kasparov —O-l 
lafsson 1—0, Teskovski — Pe- | 
tursson 0—1, două remize) și Iu
goslavia — Anglia 1,5—2,5 (Liu- 1 
bojevici — Miles 1—0, Velimiro- I 
viei — Nunn 0—1, Popovici — I 
Short 0,5—0,5. Hulak — Chandler 
0—1). Celelalte meciuri : Ungă- | 
ria — Canada 3,5—0,5 ; Scoția — I 
Cuba 2,5—1,5 ; Bulgaria — Ceho- ■ 
slovacia 3—1 ; Argentina — Spa
nia 1,5—2,5 ; Polonia — Indone- | 
zia 1—3 ; Franța — R.F.G. 2,5—1,5; 1 
R.P. Chineză — Peru 3—0 (1). în ■ 
clasament : Ungaria, S.U.A. 20 p, 
U.R.S.S.. Anglia. Islanda 19,5 p, I 
Iugoslavia, Bulgaria 19 p, Sco- I 
ția, Spania, Indonezia 18,5 p, 
România, Franța. Cuba 18 p etc. - 

în cadrul rundei a' 8-a : Româ- I 
nia — Spania (m) și Ungaria — | 
România (f).

Etapa a 14-a

GAZDELE AU CEDAI
a Diviziei

DOAIi TREI
REZULTATE TEHNICE

Flacăra Moreni Dinamo 1-3 (0—2)'
Steaua - Chimia 2-0 (1-0)
F. C. Argeș - „U* Cluj-Napoca 2-1 (0-0)
Jiul Petroșani - F.C.M. Brașov 2-0 (2-0)
Corvinul — S. C. Bacău ♦-1 (3-1)
Sportul Studențesc - Gloria 2-0 (1-0)
Univ. Craiova — Rapid 1-0 (0-0)
Petrolul Ploiești - Victoria 0-0
Otelul Galati - F. C. Olt 3-1 (2-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 30 noiembrie)

Gloria Buzău - Jiul
Dinamo — Sportul Studențesc
F.C. Olt — Flacăra Moreni
„U* Cluj-Napoca — Corvi-nul
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș
F.C.M. Brașov — Rapid
Univ. Craiova — Petrolul
S.C. Bacău - Oțelul
Victoria — Steauo

GIMNASTE ROMÂNE PE PODIUM |
PUNCT PREȚIOS PENTRU

A

punch
CLASAMENTUL

1. STEAUA 13 11 2 0 32- 5 24
2. Dinamo 12 9 3 0 40- 9 21
3. Victoria 14 7 3 4 18-13 17
4. Petrolul 14 5 6 3 13- 8 16
5. F. C. Argeș 14 7 2 5 15-11 16
6. F. C. Olt 13 6 3 4 13-12 15
7. Sportul Studențesc 13 6 2 5 25-14 14
8. F.C.M. Brașon 14 7 0 7 14-18 14
9. S. C. Bacăi 14 6 2 6 18-24 14

10. Corvinul 14 5 3 6 22-21 13
11. Oțelul 14 4 5 5 14-13 13
12. Univ. Craiova 13 4 4 5 11-12 12
13. Rapid 14 5 2 7 15-24 12
14. „U“ Cluj-Napoca 14 4 2 8 14-18 10
15. Chimia 14 4 2 8 18-28 10
16. Gloria 14 5 0 9 14-36 10
17. Jiul 14 3 2 9 11-22 8
18. Flocăra 14 3 1 10 10-29 7

• Proba feminină din cadrul 
concursului international de gim
nastică desfășurat în orașul Ja
ponez Nagoya a fost cîștigală 
de Xu Yenei (R.P. Chineză) cu 
38.50 n. urmată în clasamentul 
fină] la individual compus de 
românca Mădălina Tănase cu 
38.15 p. Alvtina Priahina 
(URSS) si Asako Inoue, ambe
le cu 38.10 p.

• în concursul international de 
gimnastică artistică de la Lon-1 
dra. Francisca Dumitrescu s-a | 
clasat pe locul trei, fiind de
pășită de cele două valoroase I 
concurente din Bulgaria. Bian- I 
ka Panova, cu 39,40 p și Adriana 
Dunavska, cu 39,45 p. Renre- ■ 
zentanta noastră a totalizat I 
38.55 p. ■

ROMÂNIA - R. D (itRMANÂ

1-3 LA BOX (tineret)
în sala Olimpia din Timișoa

ra s-a desfășurat întîlnirea de 
box dintre reprezentativele de 
tineret ale României și R. D. 
Germane. Pugiliștii români au 
ciștigat cu scorul de 7—3.

Azi. la Reșița, are loc parti
da revanșă.

ULTIMUL ACT AL COMPETIȚIILOR ’
CONTINENTALE LA POLO

S-au disputat partidele primei I 
manșe din finalele cupelor eu- | 
ropene la polo. în Berlinul Oc
cidental, echipa locală Spandau 04 | 
a dispus cu 10—5 (2—1, 5—2, 2—2, I 
1—0) de Dinamo Moscova — în | 
C.C.E., în timp ce la Barcelona, 
în Cupa Cupelor, C. N. Cata- I 
lunya a terminat la egalitate, I 
4—4 (0—0, 2—2. 1—1, 1—1), CU •
Morn ar Split

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon). A 
fost un meci dîrz si tensionat. 
De care. Petrolul l-a dominat te-- 
ritorial și... atît! Una că domi
narea gazdelor nu s-a transfor
mat. nici o clipă, in „asediu", 
alta că. folosind o lecție bine în
vățată (apărare fermă, contra
atac tăios). Victoria a reușit 
să-i tină pe atacanții ploleșteni 
cit mal departe de careul lui 
Nitu. partida desfășurîndu-se, 
minute în șir, în „zona neutră" 
a terenului. O singură dată. In 
mln. 42. Petrolul s-a aflat cu 
adevărat la un pas >îe deschide
rea scorului, dar stîlpul din stin
gă porții l-a salvat pe Nițu la 
„capul* Iul C._ Ene. în rest, bine 
organizată tactic. Victoria a „în
chis* totul, sarcina ei fiind, e 
drept, ușurată șl de desincroni- 
zarea ofensivei echipei locale, 
tot mai evidentă pe măsura 
scurgerii timpului.

Tn min. 27 s-a petrecut o fază

OASPEȚI
mal rar întîlnita în campionatul 
nostru (și nu numai): după ce 
la semnalizarea (.ușierului V. Tl- 
torov (corectă și după opinia ob
servatorului federal B. Cassai 
fost fotbalist divizionar A), arbi
trul Mustătea a anulat un go) 
marcat de C. Ene, el i-a arătat 
cartonașul roșu lui... Butufei! 
Care Butufei trecut pe foaia de 
arbitrai ca rezervă (datorită unei 
accidentări), nu se afla pe ga
zon, ci pe banca Petrolului, de 
unde a sărit spre a protesta la 
decizia arbitrului și a-1 brusca 
pe Topolinschl! In aceste condi
ții. „eliminarea* lui a fost ab
solut regulamentară.

In rezumat, un punct prețios 
pentru Victoria, care a știut ce 
să facă și a făcut ce știa, apă- 
rtndu-sl cu strășnicie șansa. „Ar
monica* oaspeților, cu un Țălnar 
foarte activ, a funcționat bine, 
tn fata unei formații care a pro-

PETROLUL PLOIEȘTI 0
VICTORIA 0

Stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp închis, rece ; spectatori — 
circa 18 000. Șuturi : 10—0 (pe
poartă : 5—2). Cornere : 14—3.

PETROLUL : Liliac — HINCU, 
PANCU, Pitulice, P. Gușe — 
MOCANU, O. Grigore (min. SI 
Clsmaru), I. Solomon (mln. 74 
I. Grigore) — C. ENE, Drăgan, 
I. Gușe.

VICTORIA : NITU — Mânu, 
Zare, MIREA, Topolinschi — 
URSU, Săndoi (min. 60 P. Pe
tre), Balaur — ȚALNAR, Ior- 
dache, Nica.

A arbitrat foarte bine AL Mus- 
tățea ; la linie : D. Ciolan (ambii 
din Pitești) și V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin).

Cartonașe roșii : • BUTUFEI (Pe
trolul).

La speranțe : 1—2 (1—0).
— ................................ | llllllllliw

bat. o dată In plus, că are mai 
multe probleme acasă decît In 
deplasare.
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FOTBAL
CAMPIONATE NAȚIONALE

DOAR DOUA scoruri egale in 
etapa a. 10-a a campionatului 
Italiei: Brescia — Torino 2—0, 
Como — Internazionale 1—1, Fio
rentina — Roma 2—1. . Juventus
— Atalanta 2—0. Napoli — Em- 
poli 4—0, Udinese — SampdorJa 
0—0, Verona — Ascoli 2—1, Milan
— Avellino 2—0. în clasament: 
1. Napoli 16 p. 2. Juventus 14 p, 
3. Internazionale 13 p.

ARSENAL a obținut o nouă 
victorie în campionatul Angliei 
(et. 16), .3—0 cu Manchester City, 
și conduce în clasament cu 31 p, 
urmată de Nottingham 29 p 
(3—2 cu Wimbledon). Alte rezul
tate : Charlton — Southampton 
1—3, Chelsea — Newcastle 1—3, 
Coventry — Norwich 2—1, Man-

MERIDIANE
Chester United — Q.P. Rangers 
1—0, Oxford — Tottenham 2—4, I 
Sheffield — Luton 1—0, Watford I 
— Leicester 5—1, West Ham — ■ 
Asto-n Villa 1—1.

BAYER LEVERKUSEN are Uh I 
punct avans în fruntea clasamen- ■ 
tulud vest-german, după victoria 
în deplasare, cu 2—1, la Hom- I 
burg, în timp ce Bayern Mun- I 
chen a terminat la egalitate (0—0) ■ 
la Uerdingen. în fruntea clasa
mentului : Leverkusen 22 p, Ba- g 
yern Miinchen 21 p, Hamburger g 
S.V. 20 p, Stuttgart 19 p. Alte ’ 
rezultate : Mannheim — Blau _ 
Weiss 1—1, F.C. Koln — Kaisers- I 
lautern 2—2, Dusseldorf — Mon- | 
chengladbach 1—1, Dortmund — 
Bremen 2—1, Schalke — Bochum ■ 
0—0, Stuttgart — Frankfurt 4—1, | 
Hamburger S.V. — Nurnberg 1—1. |

CLUJENII AU
PITEȘTI, 23 (prin telefon). 

Meci specific de mare luptă, în 
care echipa locală a atacat mai 
tot timpul, clujenii făcînd risipă 
de energie (repliindu-se uneori 
cu tot efectivul), pentru a nu 
primi gol. Și în ciudă unei do
minări teritoriale accentuate a 
argeșenilor în primele 45 de mi
nute, oaspeții și-au atins... pro
vizoriu scopul, pauza indicînd un 
scor alb.

Meciul a debutat cu un reușit 
contraatac al clujenilor, cînd 
Cîmpeanu II a pătruns pe latura 
stingă, a centrat pe partea opusă 
și Feșnic, dintr-o excelentă po
ziție, a fost contrat în ultimă 
instanță de Eduard, balonul ie
șind în corner. Din acest mo
ment, însă, piteștenii s-au insta
lat în jumătatea de teren adversă, 
dar fazele de poartă au fost ex
trem de rare. Dintre acestea, a- 
mintim lovitura cu capul a lui 
Voicu (min. 4), cînd balonul a 
trecut peste % transversală, șutul 
din apropiere al lui Balaur II 
(min. 17) peste poartă și, mai 
ales, situația din min. 27, cînd 
Jurcă a ,,întors" o minge și 
Radu n a reluat în transversală.

REZISTAT DOAR
Pînă în finalul reprizei, am notat 
și ocazia din min. 32. cînd, la un 
balon respins cu dificultate de 
Caval, Grigoriu a șutat și Popicu 
a degajat din fața porții goale.

La reluare, proaspătul introdus 
PANA, după o frumoasă execuție 
tehnică, a reușit să deschidă sco
rul (min. 47), cu un șut din a- 
propiere. în min. 59, Caval a 
scos cu dificultate o minge de 
la vinciul porții sale. A doua 
incursiune clujeană de la începu
tul meciului s-a soldat cu o pă
trundere a lui Sabau în suprafața 
de pedeapsă, Stancu l-a faultat 
și penaltyul care se impunea a 
fost transformat imparabil de 
CÎMPEANU II. Neîmpăcată cu 
gîndul unei noi remize pe teren 
propriu. F.C. Argeș atacă în 
trombă și, în min. 74, după o 
rapidă și spectaculoasă combina
ție între Bănuță și RADU H, ul
timul înscrie cu un șut plasat, 
semnînd victoria echipei sale. în 
..ceasul al 12-lea", în min. 90, 
Mujnai (cel mai bun jucător de 
pe teren) expediază un șut- 
bombă pe care Speriatu îl apără 
cu dificultate.

Gheorghe NERTEA

0 REPRIZĂ
F.C. ARGEȘ 2 (0)
„U“ CLUJ-NAPOCA 1 (0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp noros, rece ; spectatori —
circa 12 000. Șuturi : • 11—4 (pe
poartă : 7—2). Cornere : 6—2. Au 
marcat : PANA (min. 47), RADU 
II (min. 74), respectiv, CÎMPEA
NU II (min. 62 din 1.1 m).

F. C. ARGEȘ ; Speriatu - 
Voicu, STANCU, Balaur II. E- 
duard — Badea, Simion, BANU- 
ȚA — Jurcă (min. 77 Achim), 
RADU II, Grigoriu (mln. 46 
PANA).

„U“ : Cavai — Dobrotă, CIO
CAN, Popicu, I. Mureșan — L. 
Moldovan, MUJNAI, Feșnic, 
Meszaroș (min. 75 Fîșic) — CÎM
PEANU II, Sabău.

A arbitrat bine Ad. Porumboiu 
(Vaslui) ; la linie : A. Gheorghe 
(P. Neamț) și I. Vîrlan (Gh. 
Gheorghiu-Dej) — ultimul eu 
greșeli.

Cartonașe galbene : SIMION, 
FEȘNIC, CÎMPEANU II.

La speranța : 3—0 (2—0).

DIVIZIILE A DE BASCHET
Rezultatele meciurilor disputate 

sîmbătă și duminică in cadrul 
Diviziilor A de baschet :

MASCULIN, GRUPA 1—6
Farul — Steaua 0—2 : 87—96

(36—42) și 84—100 (42—54).
Dinamo București — Rapid 2—0: 

92—70 (43—35) și 109—78 (62—42),
ICED — Dinamo Oradea 2—0 : 

100—99 (48—46) șl 99—97 (58—44).
GRUPA 7—12
C.S.U. Sibiu — Universitatea 

Cluj-Napoca 2—0 : 86—84 (41—38)
și 104—80 (51—41).

Academia Militară — Politehni
ca București 2—0 : 98—92 (51—40) 
și 94—86 (53-44).

FEMININ, GRUPA 1—6

Olimpia — Politehnica Timișoa
ra 2—0 : 94—68 (44—30) șl 86—66 
(44—33).

Voința București — Chimistul 
Rm. Vîlcea 2—0 : 64—59 (38—27)
și 74—71 (31—41, 64—64).

Politehnica București — Univer
sitatea Cluj-Napoca 1—1: 79—72 
(42—36) șl 58—86 (28—36).

GRUPA 7—12
Rapid-Progresul București — 

Robotul Bacău 2—0 : 67—42 
(37—30) șl 77—46 (38—30).

Crișul Oradea — Comerțul Tg. 
Mureș 1—1 : 68—78 (33—37) și
71—68 (34—37).

Voința Brașov — Mobila CSȘ 
Satu Mare 2—0 : 78—66 (37—22)
și 77—76 (41—39).

POLOIȘTII ORĂDENI - DUBLĂ VICTORIE LA BUCUREȘTI, CU STEAUA
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UN RETUR PROMIȚĂTOR LA RUGBY
Seria I

SP. STUDENȚESC PREFABRI
CATE — C.S.M. SIBIU 16—9 
(6—6). Cel mai important meci al 
seriei a corespuns integral inte
resului manifestat de public. în- 
tr-adevăr. a fost o dispută spor
tivă cu frumoase virtuți de -am
bele părți încheiată cu victoria 
meritată a alb-negrilor, într-un 
evident apetit de acțiuni ofensive 
și un ascendent de formă, care 
le pot fi de bun augur, acum, o 
dată cu primele etape ale retu
rului. Studenții bucureșteni s-au 
mobilizat exemplar, desfășurînd 
faze de mare spectacol, urmare 
a unei conlucrări strînse dintre 
compartimente. Pe acest fond ei 
au și realizat cele două eseuri 
„semnate" de POROJAN (min. 
21) șl STANCIU (53), primul fiind 
transformat de NASTASE, auto
rul și a două l.p. (72, 77). O altă 
l.p. a nimerit bara. Sibienii, care 
au condus (mln. 14) prin AMA- 
RIE, din l.p., au lăsat aceeași 
frumoasă impresie prin jocul 
lor ordonat, omogen și viguros. 
Celelalte puncte ale oaspeților 
le-au realizat ROȘU (36) din 14).

și din nou, prin’ l.p./ AMARIE 
(67). A condus bine Gh. Voinea 
(Buzău) un meci de înaltă ten
siune, dar desfășurat, în general, 
în spiritul fad-r-play-ului. •

Tiberiu STAMA
RULMENTUL BIRLAD — GRI* 

VIȚA ROȘIE 6—21 (0—6). Oaspeții 
au avut meciul la discreție. Rea
lizatori : TUDOSE — 4 l.p. și 4 
drop-uri pentru Gr. Roșie, TILIU- 
ȚA — eseu transf. de DRANGA. 
(M. Paiu, coresp.).

T.C. IND. CONSTANȚA — 
STEAUA 12—17 (3—10).

UNIV. 16 FEBR. CLUJ-NAPOCA 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 9—3 . 
(3-3).

C.S.M. SUCEAVA — I.A.M.T. 
ORADEA 9—3 (0—3).

Rezultatele meciurilor de la 
Constanta. Cluj-Napoca și Suceava 
ne-au fost transmise de cores
pondenții C. Popa, O. Lazăr, I. 
Mîndrescu.

In clasament conduce Steaua 
cu 30 p., urmată de Grivița Roșie 
(25 p) și Știința Petroșani (23 p).

Seria a Ii-a
RAPID — POLITEHNICA IAȘI 

I8—10 (3—3). „XV"**le bucureștean

O singură dublă întîlnire în 
Capitală, dar cea mai impor
tantă din programul etapelor de 
sîmbătă și duminică la polo : 
STEAUA — CRIȘUL ORADEA 
7—8 (2—2, 1—1, 2—2, 2—3) și 9—11 
(2—4, 3—3, 1—2, 3—2). Au fost, 
în Bazinul Floreasca, două jocuri 
ce nu au semănat unul cu ce
lălalt. Primul a stat o vreme 
sub semnul echilibrului, cu bucu- 
reștenii în avantaj, minim, în 
patru rînduri, cu bihorenii pre- 
luînd conducerea spre finele re
prizei a treia, după care aceș
tia din urmă s-au îndreptat în
cet și sigur spre victorie. Par
tida de duminică a avut timp

de 21 de minute o convingătoare 
protagonistă în echipa campioa
nă — condusă cînd de pe bancă, 
cînd din apă de internaționalul 
L. Garofeanu (antrenorul princi
pal I. Alexandrescu este indis
ponibil). Crișul s-a desprins, nu 
o dată, la trei goluri, chiar la 
patru (9—5), lăsînd impresia că 
va obține un succes facil, mai 
cu seamă că tinerii steliști evo
luaseră cam... bătrînește, uitînd. 
parcă, de jocul lor în continuă 
mișcare, de acele contraatacuri 
care i-au făcut redutabili. Ul
timul „sfert" însă a fost și cel 
mai disputat : scorul s-a strîns, 
bucureștenii avînd (Ia 9—10) de

trei ori consecutiv șansa egală- 
rii, fără a reuși însă să-1 în
vingă pe portarul Rada. în re
zumat, două victorii meritate ale 
experimentatei formații bihorene. 
Autorii golurilor : Angelescu 4+1, 
Geantă 1+3, Balanov 2+1, Che- 
țan 0+2, Ragea 0+1, Nuțu (fo
losit — de ce ? — prea puțin) 
0-1-1 pentru Steaua, Gordan 
2+3, Costrăș 0+3, Illes 1+1, Ga
rofeanu 1+1, Kiss 1+1, pantea 
1+1, Raț 1+0, Fejer 1+1. Au ar
bitrat bine B. Băjenaru și V. 
Goian.

Geo RAEȚCH1

a obținut o victorie prețioasă în 
fața unei formații cu mari dis
ponibilități fizice și tehnice neva
lorificate, însă, integral. învingă
torii s-au impus îndeosebi după 
pauză, după eseul lui MATACHE 
(min. 44), transformat de GH. 
DUMITRU. Pînă atunci raportul 
de forțe a fost oarecum egal, ca 
și rezultatul (GH. DUMITRU — 
min. 22 — l.p. și MITITELU — 
min. 24 — l.p.). După înscrierea 
eseului, Rapidul a avut un... se
rial de 3 l.p. (autori, STANCIU 
și GH. DUMITRU de două ori), 
față de o singură l.p. (MITITE
LU) și un eseu (BAEȚU) al ieșe
nilor. De notat că gazdele au ratat 
cel puțin două l.p. din poziții 
excelente de transformare, iar 
oaspeții două situații de eseuri, 
în prima repriză, în care s-au 
„văzut" mai mult. A arbitrat N. 
Caloian (Buzău). (T. St.).

GLORIA P.T.T. — FARUL 9—16 
(9—3). Prima repriză a aparținut 
gazdelor, care au înscris prin 
FARAGO — eseu și ASMARA N- 
DEI — transf. și l.p. Pînă la pau
ză, Farul a realizat doar 3 puncte 
prin BICA din l.p. La reluare, 
însă, campionii pun stăpînire pe 
joc, înscriind alte 13 puncte. Au
tori: DUMITRU și PLLOTSCHI —

cîte un eseu și BICA — l.p. și 
o transf. Meciul s-a jucat în corn. 
Tudor Vladimirescu. (Oct. Ber- 
becaru, coresp.).

MAȘINI GRELE — DINAMO 
7—46 (4—20). Superiori în toate 
compartimentele, dinamoviștH 
s-au impus fără dificultate. Rea
lizatori prin eseuri : C. POPES
CU 3, ALDEA 2, LUNGU, TUFA, 
PARASCHIV și DOJA, PODARES- 
CU, 5 transf., respectiv ROȘU — 
eseu și HERA — l.p. (FI. Boanglu
— coresp.).

UNIV. TIMISOARA — GLORIA 
BUCUREȘTI 20—3 (9—3). Studenții 
au fost permanent la cârma jo
cului, înscriind prin GHERGHE
— eseu, ROXIN — transf., DO- 
MOCO9 — 2 eseuri, l.p. și drop. 
Pentru oaspeți a înscris BUJQR 
(l.p.), (C. Cretu, coresp.).

CONTACTOARE BUZĂU — 
ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE 
6—3 (3—0) ! Realizatori : BEZUȘ- 
CU și POPIȘTEANU din drop-uri 
pentru gazde, V. ION din l.p. 
pentru oaspeți. (D. Soare, coresp.).

în clasament, pe locul I Dina
mo București, cu 26 p. urmată 
de Farul (25 p) și Știința CEMIN 
(24 p).

Etapa următoare, miercuri 26 
noiembrie.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 6—9 (1—1,
2— 4, 2—2, 1—2) și 7—11 (0—1, 0—3,
3— 4, 4—3). Sîmbătă, clujenii au 
jucat cu multă ambiție, menți- 
nîndu-se în „plasa" liderului pînă 
în min. 19,50 (scor 5—6). Dumi
nică, în schimb, elevii lui I. Cap- 
șa conduceau cu 6—0 în min. 
16,10, fiind aplaudați pentru pres
tația lor. 
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M. RADU, coresp.
Meciul Rapid București — Pro

gresul București a fost amînat.
în clasament : 1.. DINAMO 36

p, 2. Crișul 25 p, 3. Steaua 22 p, 
4. Rapid 10 p, 5. Progresul 7 p, 
6. Voința 6 p. Marți și miercuri, 
în Bazinul Floreasca, de la ora 
17, restanța Rapid — Crișul.

SERIA Ă Il-a : Constructorul 
Tg. Mureș — I. L. Timișoara 8—18 
(2—4. 1—4, 2—5. 3—5) și 7—13
(2—4, 1—3, 2—2, 2—4), Progresul
Oradea — Triumf București 14—7 
(4—2, 3—2, 4—1, 3—2) și 10—8
(2—1, 3—3, #—2. 3—2). Vagonul
Arad — CSU-TMUCB 6—5 și 
14—10. Corespondenți : R. Mir
cea, Al. Jilău, O. Berbecaru.
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UNIV. CRAIOVA 
RAPID

Stadion Central ; teren bun ; 
timp rece ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi : 16—12 (pe poartă : 
11—5). Cornere s 8—5. A marcat 
MANAILA (min. 60).

UNIV. CRAIOVA : LUNG - 
A. Popescu, E. Săndol, Rada. 
STĂNESCU — Gh. Popescu, Irl- 
mescu (min. 26 DUMITRAȘCU) 
MANAILA — Geolgău, Bîcu (min. 
80 Badea), Biță.

RAPID : TOADER — Marines
cu. M. Grigore. DUMITRU, Cîr- 
stea (min. 62 Țîră) — GOANȚA 
I. Marin, Șt. Popa — Țîrban, 
Cioacă (mîn. 80 Damaschin H). 
MANEA.

A arbitrat bine O. Streng ; ta 
linie : T. Bone (ambii din Ora
dea) șl M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : IRIMESCU 
CIOACA.

La speranțe : 0—0.

în traiectoria balonului și înscrie. 
Sînt cîteva minute de efervescen
ță craioveană și fundașul Stănes- 
cu, pornit la atac, nu poate fl 
stopat de Toader decît prin fault 
în careu. Penalty clar, dar Bîcu 
execută slab și Toader respinge. 
Cea mai mare ocazie a oaspeților 
am notat-o în min. 59 : Manea 
trece de A. Popescu, Rada ratează 
intercepția, iar Lung va interveni 
salvator la șutul extremei rapi- 
diste. A fost o victorie muncită 
a craiovenilor.

Mircea TUDORAN

IACE A BUZOIENILOR

PLUS DE VALOARE Șl EXPERIENȚĂ
1 (0) 
3 (2)

MORENI, 23 (prin telefon). 
Partida a avut două aspecte dis
tincte, primul act arătându-ne e- 
cnipa dlnamovistă avînd inițiati
va in joc, combinind cu insisten
tă și reușind să ia șl un avantaj 
de două goluri pe tabela de mar
caj. In partea a doua, gazdele 
s-au arătat mal active, au jucat 
de la egal cu valorosul lor ad
versar și au și terminat la ega
litate această repriză.

începutul îl au dinamoviștii 
care, în min. 3, șutează puternic 
prin Orac, dar Nedea este la 
post. După ce Pană I (min. 9) îl 
pune la încercare pe Moraru, Că- 
mătaru are două spectaculoase 
acțiuni în min. 11 și 12, ambele 
anihilate de goal-keeper-ul Fla- 
cărel. In min. 22 notăm deschi
derea scorului : Damaschin I are 
o spectaculoasă acțiune pe par
tea dreaptă, centrează la firul ier
bii șl REDNIC reia dintr-o bu
cată, puternic, pe jos, in colțul 
din stingă al porții tai Nedea : 
0—1. Patru minute mal tirziu, 
Rednic e la originea acțiunii din 
care CAMATARU majorează sco
rul, după o intervenție inexactă 
a portarului gazdelor. Pînă la 
sfirșitul reprizei notăm pericu
loasa lovitură de cap a lud Că
mătarii (min. 32), blocată de 
Nedea și șuturile pe lingă poartă 
trimise de Năstase (min. 39) și 
Preda (min. 41).

După pauză, gazdele sînt mult 
mal active. După o pătrundere a 
Iul Pană I (mlii. 47), Încheiată 
Cu un șut pe lingă bară, Moraru 
plonjează tn picioarele aceluiași 
insistent mijlocaș al Ffacărel 
(min. 55), far Stănescu intervine 
salvator in fața lui Dudu Geor
gescu (min. 56). Dinamo răspunde 
printr-o • - ■
nale. In 
serii de

serie de atacări pozițio- 
min. 67, la capătul une! 
driblinguri spectaculoase

FLACARA MOilE 
DINAtfO

Stadion Flacăra ; teren exce
lent ; timp închis ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi : 12—11 (pe 
poartă : 6—7). Cornere : 10—10. Au 
marcat : REDNIC (min. 22), CA
MATARU (min. 26 și 83), res
pectiv DUDU GEORGESCU (min. 
86 — din ltl m).

FLACĂRA : Nedea
Badea, 
Marcu) — Cojocaru, 
PARASCHIV, D. ~

Preda. 
Nâstase, Nlstor (min. 78 

~ ’ PANA I,
Sava (min. 72 

stoiciu) — Gîngu, DUDU GEOR
GESCU.

DINAMO : Moraru — JERCA- 
LAU, Andone, VARGA, Stănescu 
— REDNIC (min. 43 Baicea), Su- 
ciu (min. 78 BĂLĂCI), Orac — 
Mihăescu, CAMATARU, “ 
chin I.

A arbitrat bine Gr.

Da mas

Macavei 
(Deva) ; la linie : I. Velea (Cra
iova) și C. Popovlcl (Cîmpia 
Turzll).

La iperanțe : 0—2 (0—1).

s'
ale lui Cămătaru, defensiva mo- 
renară acordă corner. Două mi
nute mai tirziu, Paraschlv șu
tează pe lîngă poartă, far în min. 
72 Moraru respinge in corner o 
lovitură periculos executată de 
Pană I. In min. 83, Dinamo a- 
junge la 3—0, după un spectaculos 
slalom al lui CAMATARU. încheiat 
Cu un șut plasat. Cinci minute 
înainte de final. Dudu Georgescu 
este blocat pe linia de 6 m de 
Moraru. Un minut mai tîrziu, 
DUDU GEORGESCU este faultat 
in careu de Andone ; tot el 
transformă penaltyul acordat.

Eftimie IONESCU

LIDERUL S-A JUCAT CU
Foarte jrar ne-a fost dat să 

vedem intr-un meci o superiori
tate teritorială atât de netă ca 
aceea manifestată de liderul cla
samentului asupra echipei din 
Rm. Vîlcea. Din primul 
(cu 3 situații de gol la 
formației oaspete) și pînă 
timul fluier de arbitru, 
(lipsită, sîmbătă, de aportul lui 
Bdioni 
nibili) 
vers, 
de V. 
dt — 
pentru 
însă...

minut 
poarta 
la ul- 

Steaua

și Stoica, ambii indispo- 
s-a instalat în terenul ad- 
asaltînd buturile apărate 
Preda și creindu-și ocazii 
nu exagerăm cu nimic -r- 

5—6 jocuri ! Ce folos 
Aproape că n-a existat 

component al echipei din Ghen- 
cea care să nu risipească situa
ții dintre cele mai favorabile: 
din afara și din interiorul ca
reului, cu șl fără portar în față, 
din acțiuni sau din faze fixe, 
cum a fost șl aoeea consemnată 
în min. 8, cînd, Indus în eroare 
de Lăcătuș, arbitrul a acordat Ste
lei o lovitură de la 11 metri, pe 
care lovan n-a reușit s-o trans
forme. Așa Incit, în pofida pre
siunii puternice, Steaua a tre
buit să se mulțumească, la pau
ză, cu avantajul minim luat pe 
tabela de scor prin golul înscris, 
în min. 22, de LĂCĂTUȘ, care, 
lansat de Bărbulescu, cu o pasă 
Ia „întâlnire*, a catapultat ba
lonul, eu sete, de la circa 10 m, 
lateral dreapta, în colțul lung. 
Spre final de repriză, in min. 
37, Belodedlcl a fost faultat, în 
careu, de Suiceanu. dar Fl. Po
pescu — în compensație 7 —
n-a sancționat iregularitatea co
misă.

OCAZIILE
STEAUA 2 (f)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion Steaua ; teren bun.4 
timp închis, rece ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi : 38—5 (pe
poartă : 15—0). Cornere : 15—0.
Au marcat : LAC ATU ș (min. 22) 
șl BARBULESCU (min. 80).

STEAUA : Stângaci u — lovan, 
BUMBESCU, BELODEDICI, Weis- 
senbacher — BALAN, BARBU
LESCU, Majaru (min. 60 Rotariu), 
Ballnt (min. 76 Ivan) — LĂCĂ
TUȘ, PIȚURCA.

CHIMIA RM. VILCEA : V. PRE
DA — Suiceanu, LAZAR, BASNO, 
Teleșpan — Vergu, lovan, cincă. 
C. Gheorghe — Verigeanu, Man
galagiu.

A arbitrat satisfăcător Fl. Po
pescu ; fa linie : D. Ionescu 
(ambii din Ploiești) și R. Petres
cu (Brașov).

La speranțe : 2—1 (1—0).
——   1 >

Forclngul neîntrerupt al Stelei 
îi va aduce, la reluare, ocazii 
de gol chiar mai clare decît cele 
de pînă atunci, ratate, 
bil, * 
47), Lăcătuș (min. 52. 81,
Pițurcă (min. 63 și 89), Ballnt 
(min. 64), lovan (min. 86), Bă
lan (min. 89). Și ceea ce n-au 
reușit coechipierii lui (unii din
tre el, din 3—4 metri, cu poarta 
goală) și anume „desprinderea*, 
avea s-o obțină. In min. 80. BAR
BULESCU, cu un șut, de ta 25 
metri, care t-a învins pe ulti
mul apărător al Chimiei.

Gheorghe NICOLAESCU

______  ______ incredl- 
în serie, de Majaru (min.

‘ «4),
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SPORTUL STUDENȚESC 
GLORIA

Stadion 
teren bun 
spectatori 
11—5 (pe poartă 
2—2. Au marcat : BOZEȘAN (min. 
44), TERHEȘ (min. 63).

SPORTUL STUD. ; Cristian I 
— M. Marian, Cazan, M. POPA, 
Munteanu II (min. 46 Pană) — 
CRISTEA, CORAȘ, Burchel (min. 
80 Iorgulescu II) — TERHEȘ, 
IORGULESCU I, BOZEȘAN.

GLORIA • Cristian II — CO- 
MANESCU, Mircea, Stoica, TUL
PAN — Trandafir, TEODORESCU 
(min. 75 Șumulanschi), Stan 
(min. 57 State) — Profir, Stoi
chiță, TIMIȘ.

A arbitrat bine C. Corocan ; 
la linie : A. Cuzmanovici (ambii 
din Reșița) și I. Tărcan (Tg. Mu
reș), 
zări

La

2 (<) 
0

Sportul Studențesc ; 
timp închis, rece ;

- circa 4 000. Șuturi :
5—1). Cornere:

ultimul cu unele semnali- 
greșite, în prima repriză.
speranțe ; 4—1 (2—1).

II, care n-a ieșit la centra-
Din acest moment, Gloria —

tian
re.
care și-a confirmat revirimentul 
— echilibrează jocul, abandonînd 
apărarea aglomerată. încep să a- 
pară fazele de gol (pînă atunci, 
rare: semnificativ e și faptul că 

cornere în tot 
frumoase fi- 

85, cînd 
Terheș, 
capul de la 

min. 86, cînd 
reduce

au fost doar 4 
meciul!), cele mai 
ind cele din min. 
Pona a centrat la 
acesta a trimis cu 
6 m., afară, și din 
oaspeții puteau reduce scorul, 
dar Profir a șutat slab, la o 
centrare primită de la Stoichiță.

Pe ansamblu, victorie meritată, 
O mențiune pentru jocul spor
tiv. cu foarte puține faulturi, al 
ambelor formații.

M. 
dar

Radu URZICEANU
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JIUL PETROȘANI
F.C.M. BRAȘOV

Stadion Jiul ; teren 
favorabil ; spectatori 
5 000. Șuturi ; 21—9 
9—3). Cornere : 7—3. 
BALUTA (min. 27) 
(min. 30).

JIUL : Gîrjoabă — 
POPA, Szekely, B. POPESCU — 
TIMOFTE (min. 87 Dina), Mul- 
țescu, Doșan (min. 70 Sedecaru) 
— BALUȚA, Vancea, LASCONI.

F.C.M. BRAȘOV : Polgar — 
BĂLAN, Naghi (irin. 43 Mărgă
rit), Vv Ștefan, Mandoca (min. 
76 P. Lucian) — Avădanei, ȘU- 
LEA, Șerbănică — Barbu, Cadar, 
Kramer.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu ; la linie : P. D. Manole 
(ambii București) și C. Gheorghe 
(Suceava).
La speranțe : 3—0 (2—0).

e   -  ......... ui Min ■—
le este doar temporar, că ea nu 
și-a pierdut gustul pentru fotba
lul de calitate.

2 
0

bun ; timp 
— circa 

(pe poartă : 
Au marcat : 
și LASCONI

(2)

Florescu, V.

Ion CUPEN

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 23 NOIEMBRIE

1. Flacăra Moreni
2. Otelul Galați — F.C. Olt
3. Brescia — Torino
4. Como — Internaționale
5. Fiorentina — Roma
6. Juventus — Atalanta
7. Milan — Avellino
8. NaDoli — Empoli
9. Udinese — Sampdoria

10. Verona — Ascoli
11. Bari — Bologna '

Din. Buc. 2
1
1 
¥
1
1
1 
1
X
1
X

JOC FRUMOS, VICTORIE MERITATA
galați, 23 (prin telefon). Gaz

dele au avut o evoluție bună, au 
imprimat un tempo rapid In mai 
tot timpul partidei șl deși au șutat 
rareori la poartă, au fost 
foarte eficace. După o suită 
de atacuri la poarta Iul Ciurea. 
localnicii au deschis scorul în 
mîn. 11 : ANTOHI, în careu, a 
trecut cu ușurință de Mihali șl, 
de la circa 8 m, a șutat pe jos, în 
dreapta portarului : 1—0. Acțiunile 
ofensive ale formației Oțelul au 
fost destrămate cu ușurință de 
fundașii adverși și abia după 30 
de minute ele au deveijit mai 
periculoase. In acest minut, Valș- 
eovici a trecut de fundașul Petres
cu, a ajuns în careu, dar, în loc 
să paseze Iul Antohl sau Han- 
ghluc, a Ieșit cu mingea afară din 
teren, Iar după 3 minute, 
din poziție favorabilă, a 
balonul peste poartă. “ 
Oțelul șl-a majorat 
fundașul GH. RADU.
tac, a șutat puternic, ue ia 1» m, 
tot pe jos, făcînd inutil plonjonul 
lui Ciurea : 2—0.

După pauză, gălățenil și-au re
luat presiunea asupra porții ad
verse și. în min. 47, au modificat 
din nou scorul : Valșcovici a pă
truns în careul lui F. C. Olt, Ciu
rea i-a ieșit in întîmpinare, a 
plonjat și a agățat picioarele ex
tremei gălătene ; firește, penalty, 
pe care tot VAIȘCOVICI l-a trans
format. Pînă la finalul partidei, 
F. C. Olt a echilibrat jocul în u- 
nele perioade. însă incursiunile 
lui Pena și Georgescu n-au pre-

OȚELUL GALAȚI 
F.C. OLT

3 (2)
1 (0)

SERIA 1

Agiu. 
ridicat 

In min. 38, 
avantajul : 

urcat în a- 
de la 18 m,

Stadion Dunărea : teren bun ; 
timp noros ; spectatori — circa 
18.000. Șuturi : 10—3 (pe poartă : 
9—2). Cornere : 4—4. Au mar
cat : ANTOHI (min. 11), GH. RA
DU (min. 38), VAIȘCOVICI (min. 
47, din 11 m), respectiv LAU
RENTIU (min. 81).

OȚELUL ; Călugăru — Popescu. 
Anghelinei, Agiu, GH. RADU — 
M. STAN, Burcea (min._ 82 Du
mitru), Rotaru 
VAIȘCOVICI, 
ghluc.

F. C. OLT !
RENȚIU, Mihali, Minea, 
TRESCU — Dudan, LEȚA, Efti
mie — Crișan (min. 58 Costin). 
Pena, Georgescu.

A arbitrat foarte bine D. Bu- 
ciuman (Timișoara) ; la linie : 
V. Angheloiu (București) și R. 
Cîmpeanu (Arad).

Cartonașe galbene : VAIȘCO- 
VICI.

La speranțe : 3—1 (3—0).

(min. 78 Ralea) — 
ANTOHI, Han-

Ciurea — LAU- 
D. PE-

zentat prea mare pericol pentru 
portarul Călugăru. In min. 81, du
pă executarea unei lovituri de 
colt, fundașul LAURENTIU, de 
la circa 7 m, a redus din han
dicap. victorie meritată, la capă- 
tu’ unui meci frumos.

Pompiliu VINTILA

HUNEDOARA, 23 (prin telefon). 
Echipa locală a început destul de 
șovăielnic partida, în primele mi
nute oaspeții fiind aceia care și-au 
încercat șansa în ofensivă — min. 
5 „cap“ C. Solomon și min. 7 Pe- 
noff centrare, pe care Dubinciuc 
o respinge de la 6 m. Dar alb-al- 
baștrii, în replică, cu Gabor vi
oara întîi (într-o excelentă dispo
ziție de joc), își aduc aminte de... 
„norma hunedoreană" și deschid 
scorul în min. 11 : corner Gabor 
de pe stingă (cu efect, așa cum 
știe el), Cojocaru sare... fals, 
mingea trece peste toată defensiva 
băcăuană și ajunge Ia DUBIN
CIUC, care trimite cu latul în 
plasă : 1—0. Moment psihologic în 
min. 19 : C. Solomon îl lansează 
pe Andronic, trecere ușoară pe 
lîngă Mateuț, centrare și Fulga 
șutează de la 3 m în... Alexoi. 
După această fază, echipa lui 
Klein ambalează motoarele, preia 
inițiativa, realizează un fotbal- 
spectacol și fazele periculoase a- 
bundă la poarta lui Arvinte. No
tăm, mai întîi, marile ratări ale 
lui Cojocaru și Dubinciuc (în a- 
celași minut 20), pentru ca apoi 
să urmeze desprinderea pe tabela 
de scor. în min. 24, Klein pasă 
la GABOR, dribling fulgerător al 
acestuia și șut năpraznic cu stin- 
gul la vinclu de la 20 m : 2—0 ; 
în min. 28, Văetuș centrează tn 
diagonală, de Ia 35 m, pe dreapta, 
la Gabor, acesta recentrează și 
COJOCARU trimite cu capul in 
stilpul porții și de acolo balonul 
ricoșează în plasă : 3—0. Reduce
rea de scor se petrece în min. 40, 
pe fondul unei ușoare relaxări și 
neatenții ale defensivei locale, 
ANDRONIC trimite un șut-trasor 
de la peste 25 m, învingîndu-1 pe 
Alexoi.

IERI ÎN DIVIZIA B

CORVINUL 
S.C. BACĂU

4 (3)
1 (D

Stadion Corvinul ; teren bun ; 
timp însorit ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 22—13 (pe poartă ; 
11—6). Cornere : 11—3. Au mar
cat î DUBINCIUC (min. 11), GA
BOR (min. 24), COJOCARU (min. 
28), VAETUȘ (min. 73). respectiv 
ANDRONIC (min. 40).

CORVINUL ! Alexoi — BAR- 
DAC, Prigorie, DUBINCIUC. Tîr- 
noveanu — Petcu, Mateuț, KLEIN 
— GABOR. COJOCARU (min. 63 
Bozga), VAETUȘ.

BACAU ; ARVINTE — 
Borcea.1 Arteni, VIS- 
— BURLEANU, C. SO- 
Tlsmănaru

S. C. 
Pen off, 
CREANU 
LOMON, Tismănaru — Șoiman, 
ANDRONIC. FuJga (min. 31 Pa- 
chițeanu ; min. 70 Ivanov).

A arbitrat bine G. Ionescu ; Ja 
linie : E. Pătrașcu și G. Vișe- 
nescu (toți din București).

Cartonașe galbene : GABOR, 
MATEUȚ.

La speranțe î 3—0 (2—0).

La reluare jocul se mai domo
lește, dar Corvinul păstrează ini
țiativa. Ratează Mateuț (min. 58) 
șl, succesiv, Bozga și Bardac 
(min. 65). După ce, în min. 70, 
Șoiman, plecat pe contraatac, alu
necă în careu, VAETUȘ semnează 
în min. 73 ultimul gol al partidei, 
la centrarea impecabilă a lui 
Bardac : 4—1. ‘Să mai amintim în 
final alte doua Intervenții saluta
re ale lui... Alexoi.

Stelian TRAMDA^IRF.SCU

C. S. BOTOȘANI — F.C.M. DEL
TA DINAMO TULCEA 3—1 (1—0) : 
Corolea (min. 19), Petrescu (min. 
65), Buțerchi (min. 89), respectiv 
Iamandl (min. 59).

F.E.P.A. 74 BIRLAD — UNIREA 
SLOBOZIA 1—0 (0—0): Cezar
(min. 60).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
2—0 (1—0) : Bercea (min. 21), 
Stati (min. 65).

F. C. CONSTANȚA — OLIMPIA 
- - - - - - j2—0) : Buduru

(min. 39), Po- 
Ignat (min. 54), 
Iovănescu (min.

RM. SĂRAT 6—0 
(min. 13), Zahlu 
povici (min. 52), 
Cămul (min. 78), 
37 — din 11 m).

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
C.F.R. PAȘCANI 0—2 (0—2) :
Croitoru (min. 19), Măciucă (min. 
13 — din 11 m).

POIANA CtMȚINA — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 1—1 (0—1) : Crls- 
tescu (min. 48 — din 11 m), res
pectiv Vasilache (min. 38).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (1—0) : Pe- 
trache (min. 35 — din 11 m).

. dunAhea c.s.u. Galati — 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 1—2 
(0—0) : Lupu (min. 64), respectiv 
Chirită (min. 68 și 80).

POLITEHNICA LAȘI — STEAUA 
MIZIL 1—o (0—0) : Burdujan (min. 
90).

Relatări de la : T. Ungureanu, 
C. Burghelea, D. Bolohan, S. Na
ce, L. Mandler, E. Stroie, N. Cos- 
tin, T. Siriopo! și N. Macoveî.
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1. PROGR. BR. 14 10 0 4 28-14 20
2. F. C. C-ța 14 9 1 4 32- 9 19
3. C.S.M. Sv. 14 7 4 3 16- 7 18
4. Poli. Iași 14 8 1 5 20-10 17
5. Steaua Mizil 14 7 3 4 24-19 17
6. Unirea Focș. 14 8 1 5 16-18 17
7. Prahova PI. 14 8 0 6 19-15 16
8. F.E.P.A. ’74 14 8 0 6 14-20 16
9. C.F.R. Pașc. 14 6 2 6 21-15 14

10. Ceahlăul P.N. 14 5 4 5 20-19 14
11. Olimpia 14 6 2 6 13-21 14
12. Aripile Bc. 14 6 1 7 17-16 13
13. C.S. Botoșani 14 4 4 6 12-22 12
14. Delta TI. 14 5 1 8 21-25 11
15. Unirea Slb. 14 4 2 8 9-20 10
16. Dunărea Gl. 14 4 1 9 15-18 9
17. Minerul G.H. 14 4 1 9 13-24 9
18. Poiana Cîmp. 14 2 2 10 8-26 6

ETAPA VIITOARE (duminică 
noiembrie) : C.F.R. Pașcani 
F. C. Constanța, Olimpia Rm. Să
rat — Poiana Cîmpina, Ceahlăul 
P. Neamț — C. S. Botoșani, 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — 
Minerul Gura Humorului, Prahova 
C.S.U. Ploiești — Politehnica Iași, 
Unirea Slobozia — Unirea Dinamo 
Focșani, Steaua Mizil — 
Progresul Brăila, C.S.M. 
— F.E.P.A. *74 Bîrlad, 
C.S.U. Galați — Aripile 
Bacău.

F.C.M. 
Suceava 
Dunărea 
Victoria

12. Cesena — Lanerossl Vicenza 1
13. Messina — Pisa x

Fond total de cîștigurl: 1.7297112 
lei.

NUMERELE 
TRAGEREA „LOTO 

NOIEMBRIE

EXTRASE 
2“ DIN 
1986

55 1;

LA
23

extra- 
extra-

Extragerea I: 6 39 
gerea a Il-a: 11 18 63 31 : 
gerea a m-a: 65 36 49 15.

Fond total de cîștiguri: 
lei. din care 113.575 lei, report la 
categoria 1.

758.843

SERIA A ll-o
ROVA ROȘIORI — MECANICA 

FINA STEAUA BUCUREȘTI 3—2 
(1—2) : V. Ilie (min. 40), Ștefan 
(min. 53 șl 73), respectiv P. Du
mitru (min. 19 — din 11 m) și 
Dragne (min. 29).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— CARP AȚI MÎRȘA 3—1 (2—1) î
Păuna (min. 3), Ădil (min. 21). 
Pavel (min. 74), respectiv Voicu- 
leț (min. 25 — din 11 m).

I.C.I.M. BRASOV — SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 2—1 
(0—1) : Roșu (min. 51 din 11 m),
Berteanu (min. 67), respectiv 
Păun (min. 25).

GLORIA PANDURII TG. JIU — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 1—0 (0—0),: Gheorghe
(min. 31).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 1—0 
(1—0) : Baciu (min. 22).

F. C. INTER SIBIU — GAZ ME
TAN MEDIAS 2—0 (0—0) : Potor 
(min. 59 — autogol), Mărginean 
(min. 78 — din 11 m).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 1—2 
(0—1) : Spier (min. 53), respectiv 
Rădulescu (min. 37) și Tănase 
(min. 85 — autogol).

A.S.A. TG. MUREȘ — CHIMICA 
TIRNAVENI 4—2 (2—0) : Soare 
(min. 18 și 60), Popa (min. 41), 
Albu (min. 83), respectiv Cenan 
(min. 50), Ogrean (min. 84).

C. S. TIRGOVIȘTE — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—1 (2—1) : Anghel 
(min. 5 — autogol), Ploae (min. 
30), respectiv Gogorln (min. 10).

Relatări de la : T. Negulescu, V. 
Manafu, C. Gruia, M. Băloi, Gh. 
Topîrceanu, D. Daniel, N. Costa- 
che, C. Albu și M.
1. A.S.A.
2. Progresul Vulc.
3. A.S. Drobeta
4. Chimica Tirn.
5. Inter Sibiu
6. Gaz Metan
7. I.C.I.M. Brașov
8. ROVA Roșiori
9. C. S. T-viște

10. Electroputere
11. Mecanică Fină
12. Pandurii Tg. Jiu
13. Tractorul Bv.
14. Automatica
15. IMASA Sf. Gh. 14

14
14
14

Avanu.
9 5
8 4 
7 2 
7 1 
7 1
6 3 
5 5 
5 3
7 0 
5 3
4 5
5 1 
1 4 
5 2 
5 2 
4 3 
î 3

___________ _  _ J 3
ETAPA VIITOARE (duminică 30 

noiembrie) : Carpați Mîrșa — 
I.C.I.M. Brașov, Sportul Muncito
resc Slatina — Autobuzul Bucu
rești, I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — 
Automa+ica București, Electropu
tere Craiova — Gloria Pandurii 
Tg. Jiu, Progresul Vulcan Bucu
rești — ROVA Roșiori, Gaz Metan 
Medias — Chimica Tîmăveni, 
Mecanică Fină Steaua București — 
C.S. Tîrgoviste. Tractorul Brașov 
— F. C. Inter Sibiu. A.S.A. “ 
Mureș — A. S. Drobeta Tr. 
verin.

16. Sp. Muncit.
17. Autobuzul
18. Carnați Mîrșa

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

29- 8 
19-10 
24-18 
23-17
15- 13 
13-11
16- 14 
16-21 
22-21 
18-15 
13-16 
11-20 
11-13 
13-18
13- 25
17- 20
14- 20 
14-23

Tg. 
Se-

SERIA A Ill-a
F. C. BIHOR — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 3—0 (1—0) : Georges
cu (min. 27), Brukenthal (mîn. 
52). Cigan (min. 59>.

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — DACIA MECANICA CRAȘ- 
TIE 3—0 (2—0) : D. Moldovan 
(min. 3) Tulba (min. 41 și 68).

C.S. U. T. ARAD — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (1—0) : Bitea 
(min. 31 — din 11 m).

MINERUL PAROȘENI — GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 (0—0) : Lăză- 
rolu (min. 63).

C.I.L. SIGHET — ARMATURA 
ZALAU 3—0 (2—0) : Țiplea (min. 
26), Negrea (min. 44), strimbel 
(min. 53). '

UNIO SATU MARE — STRUN
GUL ARAD 4—1 (1—1) : Czlrbus 
(min. 43 și 54), Varga (min. 59), 
Nemeș (min. 70), respectiv Szucs 
(min. 23).

C.SJM. REȘIȚA — MUREȘUL 
DEVA 2—0 (2—0) : Jacotă (min. 
21), Uțiu (min. 35).

MINERUL CAVNIC — AURUL 
BRAD 1—0 (0—0) : Chilin (min. 
57).

METALUL BOCȘA — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—0 (0—0)1 
Roșea (min. 48 și 55 — ultimul din 
11 m), Chlțași (min. 88).

Relatări de la : V. Sere, A. Cri
șan, O. Berbecaru, V. Purice, I. 
Mlhr.ea, Z. Kovacs, P. Fuchs, M.

30

Palcău și T. Țăranu.
1. „POLI44 Tim. 14 8 4 2 32-19 20

• 2. F. C. Bihor ») 14 8 4 2 25- 6 17»
3. U.T.A. 14 8 1 5 19-19 17
4. F. C. Maram. 14 7 2 5 24-11 16
5. C.S.M. Reșița 14 7 2 5 17-13 16
0. Gloria B-ța 14 7 2 5 18-15 16.
7. Min. Paroșeni 14 6 3 5 17-16 15
8. Strungul Arad 14 5 4 5 17-18 14
9. Olimpia S.M. 14 6 2 6 18-20 14

10. Armătura Zl. 14 5 3 6 21-21 13
11. Metalul Bocșa 14 6 1 7 19-20 13
12. Unio S.M. 14 5 3 6 14-16 13
13. CIL Sighet 14 5 3 6 17-22 13
14. Aurul Brad 14 5 2 7 18-20 12
15. Min. Cavnic 14 5 1. 8 21-23 11
16. Dacia Orăstie 14 5 1 8 20-26 11
17. Steaua CFR 14 4 3 7 12-22 11
18. Mureșul Deva 14 3 1 10 8-30 7

•) Echipă pen aliza tă CU 3
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
noiembrie) : Gloria Bistrița 
Unlo Satu Mare, Mureșul Deva 
Minerul Paroșeni, Dacia Mecanica 
Orăștie — C.S.M. Reșița, Armătura 
Zalău — Minerul Cavnic, Politeh
nica Timișoara — C.I.L. Sighet, 
Strungul Arad — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca, Metalul Bocșa — 
C.S. U. T. Arad, Aurul Brad — 
F. C. Maramureș Baia Mare, O- 
llmpia Satu Mare — F. C. Bihor.



UN HOTĂRÎT DA 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE,

INIȚIATIVEI DE PACE
A PREȘEDINTELUI ȚĂRII

PREZENȚĂ ENTUZIASTĂ A SPORTIVILOR LA REFERENDUM
Vibrantă atmosferă patriotică, ieri, la marele referendum al 

păcii, noi»’ și strălucită inițiativă a României socialiste, a tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. împreună cu întregul popor, sportivii, 
cadrele tehnice, întregul activ al mișcării noastre sportive și-au 
îndeplinit înalta îndatorire cetățenească spunind un DA hotărît 
pentru dezarmare, pentru viată, pentru pace.

Citeva aspecte semnificative, surprinse de redactori si cores
pondenți ai ziarului. în rîndurile următoare :

DIN TOATA INIMA, CU MINDRIE Șl RECUNOȘTINȚA
Complexul olimpic „23 Au

gust" din Capitală a cu
noscut duminică dimineață o 
mare efervescentă generată 
de importantul act politie la 
care a fost chemat să răspun
dă poporul nostru. O creau, 
desigur, tinerii care de a- 
titea ori au făcut ca numele 
scump ai României socialiste 
să se transforme in renume si 
în arena sportivă internațio
nală. Cu emoții încă greu stă- 
pînite component! ai Ioturilor 
olimpice și naționale Își ex
primă, pe tind, Înalta opțiune 
cetățenească si patriotică. Pri
mul care își așterne semnătu
ra este recentul triplul cam
pion mondial Ia haltere și 
campionul olimpic Nicu Vlad. 
Ne spune: „Pentru mine, ca 
și pentru toți tinerii din pa
tria noastră, votul reprezintă 
adeziunea de inimă și de con
știință, pentru noua $i strălu
cita inițiativă de pace a parti
dului si poporului’ nostru, per
sonal a mult iubitului șl 
stimatului secretar generat 
președintele țării. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, iniți
ativă pentru care am semnat 
din adincul sufletului fiind cea 
mai clară dovadă de înțelep
ciune și rațiune. Nu poate e- 
xîsta un ideal mai mare decît 
pacea, în care și noi sportivii 
să putem să ne manifestăm în 
voie. In clipele 
depuneam semnătura 
in memorie 
pe cel mai 
Campionatelor _______
înălța stindardul României și 
se auzeau acordurile Imnului 
național. Este un prinos de re
cunoștință pentru condițiile 
minunate create de partidul 
Statul nostru sportivilor".

Mai emoționată decît

preajma startului unei curse 
de 3000 m, campioana olimpi
că Maricica Puică invirte intre 
degete colturile unei eșarfe. 
Semnează cu mișcări sigure.

tricolorul românesc să se înal
țe cil mai sus".

Pe rînd semnează hotărît 
alti mari sportivi. Cîteva nu
me : Laura Cutina, campioană 
olimpică Ia gimnastică, acum 
eleva Nadiei Comăncci, pre
zentă si ea în sala de votare. 
Mihaela Loghin, medaliată cu 
argint la J.O.. calaciștii juni
ori Daniel Ursache și Gabri
ela Milășcscu, handbalistul 
Robert Lieu, hocheistul Cornel 
Chiriță, gimnasta Elena Tiron, 
antrenorii

Si cînd 
mai bine 
trenament

care îi pregătesc, 
zorile s-au Ivit, toc- 
pentru primul an

al zilei cei mai

Trei campioni olimpici (de la stingă la dreapia),_ Laura Cutina, 
Nicu Vlad și Maricica Puică, din 
referendum al păcii.

toată inima : „DA“ — la marele 
Foto : Aurel D. NEAGU

SEMNĂTURI PENTRU UN VIITOR LUMINOS

în care îmi 
retrăi am 

momentele cînd 
inall catarg 

Mondiale
al
se

Si

în

Apoi, sportiva al cărei nume 
a făcut de multe ori înconju
rul lumii se confesează : 
„Pentru mine, referendumul la 
care am participat este deose
bit de important, deoarece pa
cea înseamnă să fim liberi, să ’ 
muncim, să ne îndeplinim oe- 
le mai îndrăznețe idealuri s* 
visuri, ca oameni ai unei so
cietăți libere și demne, ca 
sportivi ai unei națiuni stima
te în lume. Numai în pace pu
tem să ne manifestăm la ade
vărata noastră valoare, să du
cem mai departe faima spor
tului românesc, să facem așa 
cum ne cere Eroul păcii mon
diale, mult stimatul și iubitul 
nostru conducător. tovarășul 
NICOLAE

multi sportivi ai patriei sem
naseră pentru dezarmare, pen
tru pace, pentru liniștea ne
cesară muncii. __

Mihail VESA

DA - VREM

CEAUȘESCU, ca

SPRE BINELE ÎNTREGULUI POPOR
REȘIȚA, 23 (prin

Pentru cei mai buni 
tivi ai Reșlței, 
pentru referendum a 
menajat în incinta 
sportiv școlar, acolo 
venit să-și exprime _______
în legătură cu strălucita iniți
ativă de pace a României 
socialiste. a președintelui 
NICOLAE CEAUSESCU, gim- 
naștii și înotătorii din cele 
două Centre olimpice de pre
gătire care își desfășoară aici 
activitatea. La ora cînd s-a 
deschis Centrul pentru referen
dum. antrenorul coordonator 
Dan Grccu si elevii săi și-au 
exprimat profunda adeziune 
pentru propunerea plină de u- 
manism a tării noastre în pri
vința reducerii ■- cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare. Rînd pe 
rînd antrenorii 
Ștefan Hărgălaț, 
sportivii Marian Rizan. Marius 
Gherman, Marian Stoican, Ma
rius Tobă, Nî col ar Bejennru,
Nicușor Pascu, Adrian 
Claudiu Tcmne și-au pus 
naturile la rubrica „DA“,

telefon), 
spor- 

Centrul 
fost a- 
Clubului 
unde au 
opțiunile

loan Albii, 
precum și

Gal, 
scm- 
apro-

bînd astfel 
plină convingere, 
colaborare 
prietenie si pace a României 
socialiste. S-a prezentat apoi, 
la același centru, grupa de 
sprint a înotului românesc, 
condusă de antrenorul Mihai 
Gothe, aflată pentru o perioa
dă în pregătire la bazinul de 
inot din Reșița. în fruntea 
grupului de sportivi. campi
oana si recordmana mondială 
la 50 metri. Tamara Costache. 
Alături de ea. lonuț Mușat, 
Robert Randi, Teodor Irimia 
și Livia Copariu. care, cu toții, 
au exprimat un ferm și hotă
rît DA.

Tot in Reșița, la Centrul 
pentru referendum de la Li
ceul de matematică-fizică. au 
votat membrii echipei de box- 
tineret _a tării 
care 
păt 
n-lori.
dău. Mihal Leu, 
antrenorul Relu Auraș. 
lași unanim DA.

din inimă, cu 
politica 

si înțelegere.

de- 
de 
de

noastre. între
Francisc Vaștag, proas- 

campion european de ju- 
Zoltan Lunca. Ion Du- 

însoțiți de 
Ace-

Doru Dinu GLAVAN coresD.

ÎNFLĂCĂRATĂ ADEZIUNE FATĂ DE UN
BRAȘOV, 23 (prin telefon), 

îmbrăcat în straie de sărbă
toare. orașul de la poalele Tim- 
pei a fost. în această dimineață 
de toamnă tirzie. mai frumos 
ca orieînd. în rîndurile celor 
care pășesc spre locurile de 
muncă pentru a-și manifesta 
bucuria fată de noua si excep
ționala inițiativă a României, a 
secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sînt si miile de 
sportivi care fac cinste Brașo
vului'. toii animați de același 
gînd înălțător de a spune un 
DA unanim Ia acest referendum

al păcii. Printre cei prezent; ia 
C.S. Dinamo este si multiplul 
campion de ludo Mihai Cioc, 
„Sînt convins — ne-a spus 
maestrul International al spor
tului — că numai in timp de 
pace vom putea pune in valoa
re. în continuare, condițiile ad
mirabile pe care le avem pen
tru a aduce culorilor patriei 
sur-c'-șn si mai mari". Ta 
U.J.C.M.. de care aparține și 
C.S. Voința, era prezentă și 
cunoscuta baschetba'istă Came
lia Hînda. mama unul drăgălaș 
băiețel. Andrei: , Mă grăbesc 
să-mi depun semnătura.' sdu-

Sala de festivități a clubului 
Dinamo București, frumos îm
podobită, i-a primit în zori, 
rînd pe rînd, pe toți perfor
merii „alb-roșii" care au venit 
cu entuziasm să sprijine, prin 
semnătura lor. strălucita iniția
tivă a președintelui României 
socialiste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, de reducere a 
armamentelor, efectivelor șl 

„cheltuielilor militare. Cu toții 
și-au pus semnătura fără ezi
tare în coloana de sub cuvîn- 
tul „DA", cu imensă bucurie, eu 
conștiința că participă la un 
act politic istoric, exemplar 
prin conținut si concretețe.

„încerc un sentiment de a- 
leasă mîndrie patriotică pentru 
că președintele tării noastre 
dovedește faptic întregii lumi 
cît de scumpă ne este pacea, 
cît de mare trebuie să fie pre
ocuparea pentru soarta popoa
relor, a 
ciclistul
totul aprobat de 
Gh. Lăutaru și I. Gancea.

Poloistul 
spunea că „i 
Iilor militare 
mult belșug, 
ranță pentru

planetei", ne spunea 
V. Mitrache, intru 

colegii săi.

Doru Spînu ne 
.reducerea cheltuie- 

inseamnă mai 
mai multă sigu- 
ziua de mîine". 

iar hocheistul Gh. Huțan pre
ciza că participă „cu mare 
bucurie la o acțiune de presti
giu a României, care va avea 
ca efect o mai puternică înflo
rire a patriei". Venite în. grup, 
voleibalistele Doina Moroșan, 
Irina Velicu, Doina Dimofte, 
Dana Coșoveanu, Georgeta E- 
ne, Corina Moraru, Maria Chi
tic, Victoria NIculescu si Otti
lia Szentkovics au votat cu tn-

Duminică, la prima oră a di
mineții. cei mai multi dintre 
sportivii clubului bucureștean 
Steaua au votat la cunoscutul 
lor sediu din Calea Flevnei. 
Performerii militari, a ături de 
întreaga țară, și-au reafirmat 
cu înflăcărare prin votul lor 
unanim si nețărmurita adeziu
ne Ia noua si strălucita iniția
tivă de pace a României 
socialiste, a președintelui tării, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul eeneral 

al partidului.
Atmosferă sărbătorească,

deci, si Ia clubul Steaua, uni
tate sportivă fruntașă. cu 
multi campioni olimpici, mon
diali si europeni, cu rezultate 
deosebite si în acest an. dacă 
ar fi să amintim doar trei 
dintre ele: echipa de fotbal 
Steaua, cîștigătoarea Cupei 
Campionilor Europeni: Aurel
Maearencu, medaliat de două 
ori cu aur și o dată cu argint 
la C.M. de caiac-canoe din au
gust. de la Montreal: Nicu 
Vlad. proaspătul triplu campion 
mondial la haltere.

„Prin semnătura mea, ne 
snunea Vasile Andrei, campion 
olimpic la lupte greco-romane. 
am ținut, asemenea tuturor 
sportivilor, antrenorilor si teh
nicienilor de Ia clubul Steaua, 
să-mi confirm deplina adeziune 
fată de noua și nobila inițiati
vă de pace a președintelui 
țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 

al partidului, președintele 
Republicii, Comandantul nostru 
suprem, de reducere cu 5 la 
sută a armamentelor, efcctive-

COMPETIȚII SPORTIVE,
flăcărare pentru pace si de
zarmare. Ultima, componentă a 
reprezentativei, ne mărturisea : 
„Sînt tînără, am multe gîn
duri și speranțe de viitor. Ca 
toți sportivii. Pentru a Ie în
făptui, avem nevoie de liniște. 
Amenințarea armelor ne-o tul
bură". Multipla campioană de 
înot Carmen Bunaciu arăta că 
„la numeroasele competiții la 
care am participat, am avut 
prilejul să vedem marele pres
tigiu de care se bucură poli
tica .de pace a României. înțe
lepciunea conducătorului ei. 
Noua inițiativă a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, căreia ne 
alăturăm cu inimile și fapta, 
vine să sporească acest pres
tigiu", iar tînăra campioană 
Anca Pătrășcoiu adăuga că 
„dacă este pace, putem munci 
mai cu spor pentru a ne împli
ni idealurile vieții și sportu
lui". Multiplul medaliat la 
Campionate Mondiale și Jocuri 
Olimpice, halterofilul Andrei 
Socaci afirma : „Este o iniția
tivă extraordinară a conducă
torului României socialiste. Și 
cu toții ne alăturăm ei, pentru 
că fără pace nimic valoros nu 
se poate realiza. tn nici un

lor si cheltuielilor militare ale 
României. Ca sportivi, ca pă
rinți, vrem să trăim, să mun
cim. să ne creștem copiii în li
niște și pace. Alături de milioane 
de oameni ai muncii, de toți 
tinerii din patria noastră, am 
votat pentru dezarmare, pentru 
pace, pentru viață I"

„Am spus un DA hotărît, 
ne-au mărturisit soții Marioara 
si Dimitrie Popescu, medaliatt 
olimpici și mondiali la canotaj, 
convinși fiind că prin această 
opțiune a noastră, a tuturor, 
vom oferi un pilduitor exem
plu care, dacă ar fi urmat fără 
întîrzicre de toate statele, s-ar 
putea avansa pe calea asigură
rii păcii, spre înțelegere si 
colaborare".

„Alături de toți cetățenii pa
triei, ne spunea Poinpiliu Das- 
călu, component al echipei re
prezentative de volei, am vo
tat din adincul ființei mele 
pentru pace. Visurile, fru
moasele noastre aspirații nu 
pot H înfăptuite decit înir-un 
climat de liniște, de pace, de 
destindere",

Gînduri si sentimente asemă
nătoare ne-au • împărtășit si 
ceilalți performeri ai clubului 
Steaua — Vasile Stingă, Marian 
Dumitru. Dumitru Berbece. Ni
coiae Munteanu (din echipa de 
handbal). Ștefan Negrișan, fost 
campion mondial la lupte gre
co-romane s.a. — prezenti. in
tr-o sărbătorească manifesiare 
de voință si totală adeziune. 
Ia referendumul de Ia 23 no
iembrie.

Vasile TOFAN

DECI PACE!
domeniu, deci nici in sport**, 
în numele rugbyștilor. Mircea 
Paraschiv aprecia că „această 
inițiativă, susținută de votul 
unanim al poporului nostru, 
va avea un ecou deosebit în 
lume... Am doi copil și vreau 
ca ei să trăiască o viată libe
ră, liniștită, fericită ca si mi
ne". Gînduri înălțătoare le-au 
animat șl pe campioanele 
mondiale la canotaj Rodica 
Arba, Olga Homeghi și Doina 
Bălan... Alături de sportivi 
s-au aflat la vot și cadrele 
tehnice ale clubului. «Antreno
rul emerit Ștefan Petrescu, 
fost campion olimpic la tir. ne 
spunea: „Da, vrem numai com
petiții sportive, deci PACE. Iar 
sportul ca și muzele se inspiră 
numai din puritatea păcii... Păs
trez în memorie, de cînd eram 
copil, ororile războiului. De a- 
ceea cred că cea mai nobilă 
misiune a noastră, care sîn- 
tem și dascăli; este aceea de 
a educa tinerii sportivi în spi
ritul păcii, înțelegerii, priete
niei".

Cu toții s-au angajat să-și 
întărească votul prin noi vic
torii interne si internaționale.

Aurelian BREBEANU

PENTRU FERICIREA NOASTRĂ Șl A PATRIEI

DEMERS ISTORIC
nînd un DA din toată inima, 
care atestă adeziunea mea la 
splendida inițiativă de pace 
pentru ca viața noastră să nu 
mai fie pusă in pericol". 
Cu același entuziasm și 
matură hotărîre au răspuns 
în această dimineață afirmativ 
Ia referendum si fotbaliștii di
vizionarei B I.C.I.M., și tinerii 
de- la cluburile sportive școlare 
Brașovia. Luceafărul și Stea
gul Roșu, cu speranța realiză
rii în totalitate a năzuințelor 
de pace si prietenie ale între
gului ponor.

Caro! GRUIA -coresp.

Ne aflăm lîngă membrii lo
turilor reprezentative de popi
ce (participante -— cu victorii 
în toate probele — la prestigioasa 
competiție internațională dota
tă cu „Trofeul Carpați"). care 
au venit cu toții la centrul 
pentru referendum de la Insti
tutul de Arhitectură Ion Mincu. 
„Am votai în Capitală, ne spu
ne multiplul campion mondial 
Iosif Tismănar, maistru la în
treprinderea Rulmentul din 
Brașov, dar oriunde mi-aș fi 
exprimat voința, votul meu ar 
fi avut același inteles. cel al 
adeziunii totale Ia noua iniția
tivă de pace a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. Am 
spus DA pentru pacea și feri
cirea țării, astfel incit cei 3 
copii ai mei să poată deveni 
oameni de nădejde ai societății 
pe care o construim". Doina 
Tăgean, controlor de calitate la 
Electromures Tg. Mureș, jucă
toare de bază în echipa între
prinderii. cîștigătoarea C.C.E., 
ediția 1986. ne mărturisea: 
„Cînd am semnat am fost la

fel de emoționată ca și pe po
dium, cind ascultam imnul tă
rii și vedeam tricolorul româ
nesc înălțîndu-se pe cei mai 
inalt catarg". După ce a răs
puns printr-un DA hotărît. 
Maria Zsizsik a exclamat: „Eu 
sînt electrician la I.C.M. Reșița 
si meseria mea înseamnă lu
mină. Războiul înseamnă întu
neric. iar eu m-am născut in 
zilele luminoase de pace". 
Căpitanul echipei Aurul Baia 
Mare, deținătoarea C.C.E.. 
Stelian Boariu. care face 
parte din familia mineri
lor de la Săsar. a afirmat: 
„Am tinut să fim primii la ex
primarea adeziunii intrneit ne 
aflăm incă sub puternica im
presie produsă de Cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu la marea adunare 
populară de la Palatul Sportu
rilor și Culturii. însuflețitoare- 
lor chemări ale secretarului 
general al partidului trebuie să 
Ie răspundem prin fapte de 
muncă de zi cu z>“.

Traian IO*M*re«-ru
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