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Ieri, intr-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică,
Se profundă dragoste față de partid, de conducătorul României socialiste, 
poporul nostru și-a dat votul pentru prezentul și viitorul luminos al țării 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AH VOTAT IA CIROIMSCBirTW VLTCTOOATA NR T DIN CAPITALĂ

I

Intimpinați de cetățenii Ca
pitalei cu calde sentimente, eu 
nețărmurită dragoste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au votat, du
minică dimineața, la secția nr. 
1 din circumscripția electorală 
„23 August".

Este ora 10. In fata secției 
de votare ca și de-a lungul 
Bulevardului Muncii, zeci de 
mii de oameni ai muncii bucu- 
reșteni fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescii o primire entuziastă 
în care se reflectă grăitor pre
țuirea pe care întregul nostru 
popor o nutrește fată de 

secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, pentru 
istoricele realizări obținute in 
toate domeniile de activitate in 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Cei prezenti 
aplaudau cu putere, aclamau cu 
înflăcărare pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria socialistă, pentru harni
cul și talentatul nostru popor 
constructor al socialismului și 
comunismului.

Numeroase și vibrante mo
mente conferă acestor manifes
tații o atmosferă sărbătorească. 
Coruri reunite ale muncitorilor 
interpretează cîntece revoluțio
nare și patriotice dedicate glo
riosului nostru partid comunist, 
patriei noastre libere, demne și 
înfloritoare. Au răsunat solemn 

acordurile Imnului F.D.U.S. „E 
scris pe tricolor Unire". Se 
scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — muncitorii!“, 
„Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România!“, 
„Ceaușescu — Pace!". Se ova
ționează îndelung pentru vic
toria in alegeri a candidaților 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Rcîntilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in ambian
ta prilejuită de alegerile ge
nerale de deputati in consiliile 
populare, ce se desfășoară in 
perioada premergătoare Confe
rinței Naționale a partidului și 
a celei de-a 40-a aniversări a

(Continuare in pag. a 4-a}

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit, simbătă, 
in Capitală, din vizita oficială 
de prietenie efectuată în Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia, la invitația tovarășu
lui Lazar Moisov. președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și a to
varășului Boșko Krunici, pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
penî, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
de membri și membri suple- 
anti ai Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, de alte 
persoane oficiale.

★

La plecarea din Belgrad, de 
Ia Palatul Alb, unde au avut 
loc convorbirile oficiale și 
dejunul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși 
pină la aeroport de tovarășul 
Lazar Moisov, tovarășa Liliana 
Moisov și tovarășul Boșko Kru
nici.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Lazar Moisov au trecut în 
revistă garda de onoare.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de Ia to
varășul Lazar Moisov și to
varășa Liliana Moisov.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutafl, de asemenea, cu 
deosebită căldură de tovarășul 
Boșko Krunici.

•k

La Palatul Alb din Belgrad 
s-au încheiat, simbătă, 14 no
iembrie, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Lazar 
Moisov. președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri a continuat schim
bul de păreri privind dezvolta
rea pe mai departe a relați

ilor româno-iugoslave, precum 
și în legătură cu probleme âle 
actualității politice mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Lazar Moisov și-au 
exprimat satisfacția fată de 
rezultatele vizitei, ale convor
birilor purtate, în aceste zile, 
subliniind că înțelegerile și ho- 
tăririle stabilite dau o nouă 
perspectivă relațiilor tradițio
nale româno-iugoslave, con
tribuind la întărirea continuă a 
colaborării dintre România și 
Iugoslavia pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific al 
cooperării și specializării în 
producție, precum și in alte 
domenii de activitate, în folo
sul șî spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

S-a convenit ca rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor avute 
să fie consemnate într-un co
municat comun, care se dă pu
blicității.

Convorbirile au decurs în a- 
ceeași atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă si înțelegere 
reciprocă.

După încheierea convorbiri
lor oficiale, în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost oferit un dejun de către 
tovarășul Lazar Moisov, tova
rășa Liliana Moisov și tovară
șul Boșko Krunici.

în timpul dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, cei doi președinți 
și-au exprimat, încă o dată, 
satisfacția față de convorbirile 
purtate, fată de înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei, 
care deschid o nouă perspecti
vă dezvoltării și mai puternice 
a bunelor relații tradiționale 
româno-iugoslave. corespunză
tor dorinței și aspirațiilor de 
progres' și bunăstare ale țări
lor și popoarelor noastre, in 
interesul cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării in Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
vizitat, simbătă dimineața. Mu
zeul colecțiilor de cadouri din 
cadrul Centrului memorial 
„Iosip Broz Tito". organizat in 
reședința fostului conducător 
al Republicii Socialiste Federa
tive iugoslavia

Mulțumind călduros pentru 
vizita făcută, gazdele au ofe
rit, Ia plecare, tovarășei Elena 
Ceaușescu flori, în semn de 
aleasă prețuire pentru activita
tea desfășurată în conducerea 
partidului și statului român, 
pentru contribuția importantă 
adusă la dezvoltarea științei 
românești și universale

SPORTIVII S-AU PREZENTAT LA URNE CU ENTUZIASM Șl ANSA JANTĂ RESPONSABILITATE CIVICĂ
Tara ,a votat. La orașe și sate, in ziua alegerilor, în rindurile cetățenilor cu 

drept de vot s-au aflat și sportivii. Prezenti în mijlocul alegătorilor, in locuri 
unde reprezentanții diferitelor eșaloane ale sportului românesc și-au împlinit un 
drept și, deopotrivă, o îndatorire cetățenească, redactori și corespondenți ai zia
rului au consemnat aspecte deosebite, cu multiple și adinei semnificații privind 

viitorul tot mai luminos al tinerei generații, al intregii noastre națiuni, precum 
și o serie de ginduri rostite in acest cadru de manifestare a democrației noastre 
muncitorești-revolufionare, a patriotismului, a hotăririi unanime de a face totul 

* pentru transpunerea in fapt a programului partidului, pentru înflorirea continuă 
a patriei socialiste.

PENTRU ÎNFLORIREA
Pe mulți dintre sporti

vii clubului Metalul 
București i-am intîlnit. 
încă din primele ore ale 
dimineții, la secția de 
votare găzduită de 
Grupul școlar „23 Au
gust". în majoritate, fot
baliști ai divizionarei B 
Intre ei, jucători cunos- 
cuți, unii chiar compo
nent ai loturilor repu
blicane : Ion Ruse, Emil 
Dumitrescu. Alexandru 
Aprodu...

Și tot dis-de-dimineață 
alegătorii au putut recu
noaște. la alte centre de 
votare, alți sportivi de 
frunte ai Metalului, pe 
Anișoara Oprea și Ana 
Boarescu, campioane ale

CONTINUĂ A PATRIEI
țării ta canotaj, pe at
leta Mitica Junghiatu, 
vicecampioanâ mondială, 
pe Mibaela Oana și Car
ia Dumitru. Toate erau 
emoționate. Votau pentru 
prima oară.

Sportivii de la Meta
lul București s-au pre
zentat duminică la vot 
cu dorința fierbinte — 
împărtășită de toți ale
gătorii — de a încredin
ța conducerea treburilor 
obștești celor mai destoi
nici cetățeni, candidați ai 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Unit 
tn Capitală, alții tn lo
calitățile unde îșl con-

'Continuare tn pag a 4-a)

SPRE NOI CULMI DE
Animație deosebită, în

că din primele ore ale 
dimineții, la sediul Clu
bului sportiv a! Armatei, 
Steaua. Mulți sportivi 
cunoscuți. Cu toții au 
venit să-și dea votul 
candidaților Frontului 
Democrației șl Unității 
Socialiste, pentru reali
zările de azi și de mîine, 
pentru ridicarea intregii 
țări pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Votează multiplul cam
pion șl recordman mon
dial la haltere. Nicu 
Vlad. care ne spune : 
„Sînt convins că tot ce 
și-a propus poporul nos
tru, sub conducerea în
țeleaptă a partidului.

PROGRES Șl CIVILIZAȚIE
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul său 
general, se va îndeplini 
întocmai. Trăim o epocă 
de aur, ale cărei împli
niri ne umple inimile de 
bucurie și mîndrie, dar 
ne si obligă ca tot ce 
facem și vom face in 
continuare să fie temei
nic gîndit, cit mai fru
mos și mai durabil. In 
ceea ce ne privește, ca 
sportivi de frunte ai 
țării, prin votul nostru 
ne exprimăm adînca re
cunoștință pentru condi
țiile excelente ce ne sînt 
create".

Alături de reputatul

(Continuare tn pag a 4-a)

LA PRIMUL VOT, CU MIND
Ieri, sportivii clubului 

Dinamo București, cei 
care locuiesc în căminul 
din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, s-au trezit mal de
vreme ca tn alte dumi
nici. Firește, cei cu drept 
de vot, pentru care a fost 
o zi deosebit de impor
tantă. mulți dintre ei In- 
cercînd și emoțiile pri
mei exercitări a dreptu
lui const!t'ițion al de a-și 
spune cuvîntul asupra 
treburilor obștii. După ce 
cu toții au acordat votul 
candidaților F.D.U.S.. am 
stat de vorbă cu cîțiva 
dintre ei. mai ales cu 
cei ce se aflau la prima 
lor participare la urne.

Tînâra caiacistă Ga-

: Șl CU SIM JL'L DATORIEI
briela Senciuc ne mărtu
risea, între altele „Sînt 
tnîndră că am participat 
pentru prima oară Ia a- 
cest act politic atît de im
portant în viața obștii, 
că mi-am exercitat un 
drept și o îndatorire de 
cetățean... Am votat can-‘ 
didatul F.D.U.S. cu gîn- 
dul ia minunatele condiții 
de viață, de pregătire și 
afirmare ce ne sînt ofe
rite, dar și cu deplina în
credere că acestea vor 
cunoaște noi dimensiuni 
în legislatura viitoare, 
ăjutîndu-ne să obținem 
performanțe tot mai 
înalte". La rtndul său.

(Continuare tn pag a 4-a)



însemnări de reporter O FRUMOASĂ START IN E SAR
ÎNVĂȚĂTURA SI SPORTUL

a •*

INTRECtRE DE CROS

FAC CASA BUNA LA „309 ii
IN COMUNA CRISTIAN

Am spune că ceea ee 
Școala generală- nr. 309 
cartierul bucureștean Militari 
se aseamănă, în toate privin
țele, cu o bijuterie. Și cum 
orice bijuterie este prețioasă, 
lăcașul celor peste două mii 
de copii care învață aici este 
admirat nu numai de „loca
tari", nu doar de cetățenii din 
împrejurimi — părinți care au 
participat la zidirea școlii — 
dar chiar de trecătorii ocazio
nali pe strada Moinești. Arhi
tectura clădirii este una tip, 
așa cum prevede, probabil, no
menclatorul M.E.I.. dar modul 
cum a fost realizată te duce 
imediat cu gîndul că meșterii 
— de orice calificare — au pus 
suflet

Cind
școlii, cu scopul precis de a 
ne da 
sportului în procesul 
tiv-educativ. prima vizită 
făcut-o, firește, la catedra 
educație fizică. Mai întîi am 

. discutat
Neagu.

este 
din

în înălțarea ei. 
am intrat in clădirea

seama care este locul 
instruc- 

am 
de

Ioncu profesorul 
„Școala sc află doar în 

al doilea an de activitate — ne 
spunea acest mare pasionat al 
sportului, în general, și al 
handbalului, în special — dar 
am senzația că sîntem aici, eu 
și colegii mei, de foarte multă 
vreme. Copiii sînt dornici să 
facă sport, iar noi vrem să le 
venim în întîmpinare". Trecu
seră doar cîteva zile de la des
chiderea acestui an școlar, și 
întrecerile „Daciadei" la fotbal.

. handbal fete, șah și atletism 
erau în plină desfășurare. Se
parat se continuă cu „Ziua a- 
lergătorului", „Ziua săritorilor". 
Ajunși la capitolul atletism, îl 
luăm drept interlocutor pe 
maestrul sportului, fost record
man al țării la săritura în 
înălțime, profesorul Ștefan Lă- 
zărescu, membru al catedrei de 
educație fizică, director adjunct 
cu probleme educative. „Sigur,

venind la această școală mi-am 
propus să descopăr copii cu ca
lități pentru atletism. La crosul 
«Aleargă pentru sănătatea ta» 
s-au remarcat cîțiva copii (Ta
tiana Drăghici, Nicolae Bușu, 
Ștefan Borș, Nicolae Podaru) 
înzestrați pentru atletism, unii 
dintre ei fiind ciștigători, sau 
ocupind locuri fruntașe în cro
surile organizate în Sectorul 6 
al Capitalei". Există o bună 
colaborare și cu cluburi spor
tive școlare din București. La 
judo, de exemplu, Daniel Ene 
(11 ani) este campion munici
pal și activează la C.S.Ș. 1. 
Alți copii au fost cooptați de 
clubul Rapid, de CS.Ș. Steaua. 
Micile handbaliste Daniela Ion, 
Cristina Derviș, Mariana Stan 
sînt în grupa fostei componente 
a echipelor Progresul, Rapid și 
a reprezentativei naționale, 
Georgeta Manoiescu.

Am avut curiozitatea să a- 
flăm unele detalii din... biogra
fia sportivă a cîtorva cadre di
dactice ale școlii și am avut 
plăcuta surpriză să constatăm 
că prof. dr. Alexandru Darie 
(de limba română) a fost rug- 
byst (pe vremea cînd poetul 
Tudor George era antrenor), că 
învățătorul Marian Badea a 
practicat boxul, că Viorel Vin- 
creanu, profesor de limbi stră
ine, a fost fotbalist. Toți aceș
tia, dar nu numai ei, sînt ală
turi de cadrele didactice cu 
specialitatea educație fizică 
(Ion Neagu — șef de catedră, 
Ștefan Lăzărescu, Alexandra 
Apolzan, Livia Bindiu), astfel 
că explicația ariei largi, orga
nizate de practicare a sportu
lui la Școala generală nr. 309 
nu este greu de dat. Să adău
găm că și conducerea școlii 
(directoare profesoara Victoria 
Petrică) consideră — firesc — 
că un proces de învățămînt mo
dern nu poate fi însușit decît 
de copii sănătoși fizic și psi
hic, iar sportul contribuie a- 
proape decisiv la realizarea u- 
nui astfel de deziderat major...

(Sibîu)
Continuînd o frumoasă și 

statornică tradiție, Școala din 
Cristian, în colaborare cu Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
Sibiu, a organizat pe terenul 
din lunca comunei, o frumoasă 
întrecere de cros dedicată, în 
acest an, Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de-a 
40-a aniversări a republicii.

Splendidul decor de toamnă, 
precum și buna organizare au 
prilejuit o participare de peste 
500 de pionieri și șoimi ai pa
triei de la grădinițele și școala 
din Cristian, -care s-au întrecut 
la 8 categorii de vîrstă.

Prezența la concurs a învă
țătorilor, profesorilor, cît și a 
conducerii școlii, director Sil
via Moga, directori adjuncți 
Horst Hihn și Gabriela Orăș- 
teanu — animatori permanenți 
ai activității sportive din școa
lă — a creat în rîndul elevi
lor ambiții mari și o deosebită 
stare de emulație. Iată pe cîș- 
tigători, cărora organizatorii 
le-au acordat cupe, premii și 
diplome : cat. 5—6 ani — Sabine 
Tonch și Jurgen Zerveș ; cla
sele a Il-a — Birgitte Lienerth 
și Mark Vogclhuber; cl. a 
IlI-a Eveline Tonch și Alin 
Berbescu ; cl. a IV-a — Ioana 
Barbu și David 
V-a — Andreea 
Călin Pitulescu ;
Viorica Ciociu 
Kasper ; cl. a Vil-a 
Lazăr și Ovidiu Obrocea ; cl. a 
VIII-a — Simona Haiduc si 
Harald Sturm. (Hie IONESCU 
— coresp.).

Lazăr ; cl. a 
Holzinger și 

cl. a Vl-a — 
și Siegfried 

Laura

DE LA F.R, RUGBY

Ion GAVRILESCU

Ultimele etape ale turului cam
pionatului Diviziei A la rugby au 
fost reprogramate. Astfel, etapa 
a noua, care trebuia să se 
pute la 15 noiembrie, se va 
pută la 22 noiembrie, etapa a 
la 29 noiembrie, iar etapa a 
la 6 decembrie.

La juniori, ultima etapă 
sezon va avea loc, în trei serii, 
la 22 noiembrie, iar în seria a 
patra la 29 noiembrie.

dis- 
dis- 
10-a 
ltt-a

din

Divizia A de baschet masculin

ACADEMIA MILITARA—DINAM0 ORADEA
101-92 SI 74-81>

La Predeal, în sala rezervată 
șahului de la complexul hote
lier „Orizont", au început între
cerile din cadrul turneului final 
al Campionatului National mas
culin. 6 finală de forță impre
sionantă (categoria VII pe scara 
internațională și medie EIo de 
2414 puncte) reunind toate vîr- 
furile noastre șahiste, cu 3 mari 
maeștri și 11 maeștri internațio
nali prezenți pe tabelul de con
curs.

Iată, 
tabel, 
sorți: 
nescu 
nă București)» 
(Politehnica București), 4. I<

nescu — Stoica, . . „
Tratalovicl, ștefanov — Foișor 
și Ghlțescu — Ciolac. Numai 
doua partide au fost decise, cu 
rezultatele influențate vădit de 
criza de timp, Armaș cîștigînd 
la Ghindă, iar Pavlov ia 
riescu.

Se joacă în fiecare zi, cu 
cepere de la ora 14,30.

Grtinberg 
Ștefanov 

— Ciolac.

Bi-

în-

★

r
J S(

A

Dubla întîlnire dintre echipele 
masculine de baschet ACADEMIA 
MILITARĂ MECANICA FINA 
BUCUREȘTI și DINAMO IMPS O- 
RADEA, disputată în sala Floreas- 
ca, în cadrul etapei a Vl-a a Di
viziei A, a avut desfășurări total 
diferite de la o zi la alta. In pri
ma „manșă", baschetbaliștii bucu- 
reșteni, cu un joc mai organizat 
și avînd în V. Zdrengliea un ma
estru neîntrecut al aruncărilor 
de 3 puncte, a condus majorita
tea timpului (21—12 în min. 3,34— 
20 în min. 14, 81—74 în min. 33). 
Orădenii au avut însă capacitatea 
de a recupera, egala și chiar de a 
lua avans, dar cu două minute 
înaintea fluierului final tabela e- 
îectronică indica totuși scor e-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 15 NOIEMBRIE 1987.

FAZA i

Extragerea I ; 90 78 71 69 23 
3 55 2 41 62 8 31 ; Extragerea 
a Il-a : 56 17 57 50 15 70 25 9 
36 53 35 44 ; Extragerea a IlI-a: 
89 28 24 12 55 42 21 73 66 4 
83 ; Extragerea a IV-a : 
77 75 36 67 1 82 62 45 90

34
5;

13
57

gal : 92—92. De aici, formația. A- 
cademla Militară a punctat cu 
claritate, în vreme ce adversarii 
ei au ratat și de la distanță (V 
Kosa) și de sub coș (G. Șarlă), 
cam de peste tot, anulîndu-și 
orice șansă de victorie. Drept ur
mare, Academia Militară a in- 
vins cu 101—92 (50—46), obținînd 
astfel primul său succes de cind 
evoluează în grupa valorică 1—6.

A doua zi a cîștigat Dinamo cu 
81—74 (37—34), la capătul unei în
treceri în care a avut Inițiativa 
și conducerea scorului aproape 
tot timpul (48—36 in min. 24) , e 
fost) însă rîndul bucureștenilor să 
revină și să aibă avantaj (67—65 
în min. 37), dar exact cum av 
făcut adversarii lor în primul 
meci au făcut și ei. Adică au ra
tat acțiune după acțiune, în vre
me ce Dinamo a fructificat în 
special prin G. Șarlă, Z. Kosa și 
A. Flaundra, tocmai în aceste 
momente decisive ale partidei, 
care, ca și prima, a plăcut nu 
numai prin evoluția scorului, ci 
și prin destul de numeroasele 
faze spectaculoase oferite.

Au înscris : Zdrenghea 304-9. 
Scarlat 33+15 (remarcabilă e- 
voluția acestui jucător), Miu- 
lescu 6+6, Frumosu 3+6, Ma
rinescu 18+12, Panaitescu 2+19, 
Oczelak 7+0, Neagu 2+5, VII- 
cinschi 0+2 pentru Academia Mi
litară, respectiv Antochie 30+4,

Aruncă la coș C. Scări at ; 
din spate încearcă să i se o- 
pună D. Cristea. Ambii sini 
jucători de bază ai echipelor A- 
cademia Militară și, respectiv, 
Dinamo Oradea.

Foto : Aurel D. NEAGU
Gh. Pascu 4+6, Kosa 14+8, Flaun- 
dra 0+21, Rădulescu 5+0, Nicoară 
2+0, Gellert 14+16, Șarlă 5+6, 
Szabo 0+3, Cristea 8+15, L. Fodor 
9+2. Au arbitrat bine M. Oprea — 
R. Stănciulescu și I. Antonescu 
— R. Stănciulescu.

Dumitru STANCULESCU

FAZA A n-a

Extragerea a V-a: 86 
15 S6 18 ; Extragerea a 
4 23 22 69 16 26 ; Extragerea a 
vil-a : 90 65 58 24 12 51. Fond 
total de cîștiguri : 1.361.348 lei.

54
VACANTA LA

20 
Vl-a :

Stațiunea turistică „Neptun" pune la dis
poziția doritorilor complexul de odihnă si 
tratament „Doina".

Complexul dispune de sală de gimnastică, 
săli de masaj etc., oferind condiții optime 
pentru odihnă, cantonamente sportive și de 
recuperare a forței fizice pentru toate ca
tegoriile de sportivi.

Pentru agrementarea dumneavoastră. în 
stațiune funcționează restaurant cu orchestră 
cinematograf, bowling, popicărie mecanică, 
sală pentru tenis de masă, săli de jocuri 
mecanice, teren de fotbal.

Policlinica complexului este specializată 
în tratarea diferitelor boli și afecțiuni, res
pectiv: reumatisme cronice și degenerative, 
artroze, spondiloze, sechele post-traumatice 
sau post-operatorii. afecțiuni ale sistemului

de altfel, cum arată acest 
în ordinea tragerii la 
1. V. Nicoiaide, 2. C. Io. 
(ambii de la Mecanică Fi- 

3. Th. Ghițescu 
,___________ _____ ' !• Ar
maș, 5. P. Ștefanov, 6. M. Pavlov 
(toți de la I.T. București), 7. S. 
Grtinberg (A.E.M. Timișoara), 8. 
D-tru Dumitrache (Politehnica 
București), 9. FL Gheorghiu (I. 
T. București), 10. M. Șubă 
(A.E.M. București), 11. M. Marin 
(Politehnica București), 12. M. 
Tratatovicl (Oțelul Galați) ,13. I. 
Birlescu (Electromotor' Timișoa
ra), 14. O. Foișor (Politehnica 
Iași),' 15. M. Ghindă (Politehnica 
București), 16. Gh.
canică 
Stoica
18. A.
iești).

In prima rundă, au abundat 
remizele, înscrise pe fișele par
tidelor Gheorghiu — Șubă, Io-

Ciolac (Me- 
Fină București), 17. V. 
(Politehnica București). 

Negulescu (Petrolul Plo-

în-Azi, în Capitală, își încep 
trecerea și finalistele campiona
tului feminin. Gazdă este sala 
I.T.B. din Lipscani 21. Iată or
dinea pe tabel: 1. Ligia Jicman 
(A.E.M. Timișoara), 2. Gabriela 
Stanciu (Politehnica București), 
3. Otilia Ganț (Electromotor Ti
mișoara), 4. Smaranda Bolcu 
(Metalul București), 5. Lavinia 
Popescu (Universitatea București), 
6. Cristina Bădulescu (Electro
motor Timișoara), 7. Ildiko Kun 
(Autoturisme Timisoara). 8. Mă- 
dăiina Stroe (Politehnica Bucu
rești), 9. Gertrude Baumstark 
[Electromotor' Timișoara), 10. Eu
genia Ghindă (Politehnica Bucu
rești), 11. Cristina Stanca (Me
talul București), 12. Edit Kozma 
(C.S.M. Electrometal Cluj-Napo- 
ca), ,13. Mariana Caravan (Vo
ința Rm. Vilcea), 14. Margareta 
Mureșan (Electromotor Timișoa
ra), 15. Mariana Duminică (Me
canică Fină București), 16. Iudi- 
ta Chiricuță (A.E.M. Timișoara).

CAMPIONATELE DE JUNIORI ALE CAPITALEI
In mai multe săli bucureștene 

s-au disputat Campionatele de 
șah la juniori ale Capitalei. 
S-au alcătuit zece grupe (băieți 
și fete) de la cele mai fragede 
vîrste și pînă la ultimii ani de 
juniorat. Avînd în vedere că 
Bucureștiul este principalul 
centru șahist al țării și că în 
anul viitor România va fi gaz
da Campionatelor Mondiale de 
juniori, concursurile din acest 
an apar cu atît mai importante.

Pînă acum avem rezultatele 
din următoarele grupe:

COPII (pînă la 10 ani) — 
FETE 1. Irina Pușcariu (C.S.Ș- 
1) 7 p (din tot atîtea partide), 
2. Elena Osiceanu (Sănătatea) 
5 p, 3. Andreea Zaporojeanu 
(Calculatorul) 5 p. BĂIEȚI — 1. 
Adrian Pali 5,5 p, 2. Vlad Cer
cel 5,5 p, 3. Cătălin Predescu 
5 p (toți de la Calculatorul).

JUNIORI IV (12 ani) FETE 
— 1. Magda Lucia Cerna (C.S.Ș. 
1) 6 p, 2. Cristina Nicolcea 
(C.S.Ș. 1) 5,5 p, 3. Liliana Gri- 
goriu (Calculatorul) 5,5 p. BĂ
IEȚI — 1. Octavian Ligor (Să
nătatea) 6,5 p, 2. Costin Eugen 
Genescu (Mecanică 
3. Mihai 
Fină) 6 p.

Stanciu

III (14
Burlan

Fină) 6 p, 
(Mecanică

ani) FETE
(C.S.Ș. 1)

JUNIORI
— 1. Linda ______ ,___, ,
7 p, 2. Amalia Vicol (C.S.Ș. 1) 
5 p, 3. Adriana Munteanu (Da
nubiana) 5 p. BĂIEȚI — 1
Remus Florinei Cernea (C.S.Ș. 
1) 6,5 p,
(C.S.S. 1) 5 
che (I.T.B.)

2. Mugur Dragotă 
p, 3. Paul Tudora-

5 p.

II (16 ani) FETE —
(Calcula-

JUNIORI
1. Raluca Dănălache
torul) 6,5 p, 2. Mihaela Tofan 
(Spartac) 5 p, 3. Monica Liche 
(Radio TV) 4,5 p. BĂIEȚI — 1. 
Adrian Gruia 5,5 p, 2. Andrei 
Munteanu (ambii Calculatorul) 
5,5 p, 3. Dan Păsărelu (ICE- 
CHIM) 5,5 p.

JUNIORI I (pînă la 20 de ani) 
FETE — 1. Arina Berthaler 
(Spartac) 7 p, 2. Ruxandra A- 
lexe (C.S.Ș. 1) 5,5 p, 3. Daniela 
Ernest (Locomotiva) 5,5 p. BĂ
IEȚI — 1. Ion Chiricuță (Me
canică Fină) 5,5 p, 2. Eduard 
Csiko (ICECHIM) 5,5 p, 3. Cos- 
tinel Vîjîilă (Spartac) 5 p.

Remarcăm rezultatele fraților 
Magda și Remus Cernea, amîn- 
doi elevi ai școlii generale nr. 
39 (clasa a Vl-a, respectiv clasa 
a Vil-a). De asemenea, Irina 
Pușcariu și Linda —Pușcariu și Linda Burlan au 
obținut excelente procentaje 
de sută la sută. Toți patru se

„NEPTUN"
rino-laringite. afecțiuninervos periferic, 

ginecologice.
Doritorii se pot 

oficiilor județene 
I.T.H.R. București, 
(tel. 15.15.33) sau direct la dispeceratul 
tiunii (tel. 917/31845).

De asemenea, prezentarea se poate 
direct la complexul balnear „Doina" 
Neptun.

Stația C.F.R. — halta „Neptun". care 
servește stațiunea, se află la numai 150 de 
metri de hotel.

Complexul de 
ționează oină la 
și se redeschide ______
data de 18 ianuarie 1988.

adresa la toate 
de turism, 

agenției Sălii

agențiile 
filialelor 
Palatului 

sta-

face 
din

de-

odihnă și tratament func- 
data de 22 decembrie 1987 
pentru dumneavoastră la

pregătesc la secția de șah a 
Clubului Sportiv Școlar nr. 1 
(sub îndrumarea 
Iulian Drăghici).
și comportarea tinerilor repre
zentanți ai Calculatorului, o a- 
devărată pepinieră de noi ta
lente ale șahului nostru.

antrenorului 
Remarcabilă

Parik $TEFANOV

Sezoi 
Iernați 
pe us 
darul 
fiind i 
lungit) 
de coi 
pe ro 
schior 
ÎT 8 

nr. dlea 
numer 
desfăș 
țările 
unele 
ai sch 
lonulu 
dovad 
pe uf 
frunta 
unele 
garia, 
Poloni 
tul 
că 
specii 
eu 1 
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gen i 
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tic), 
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le pt 
trecu' 
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Mei 
pe a 
în ti 
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rii r 
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petiți 
meni
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0 NOUA VICTORIE A POLOIȘh
Dacă vineri, în prima partidă 

a etapei duble de campionat, po- 
loiștii de la Dinamo treceau fără 
drept de apel de C.S.U. Construc
ții T.M.U.C.B. (a fost 13—5, pu
tea fi mal mult), lucrurile au 
stat cu totul altfel simbătă. A 
cîștigat, pînă la urmă, tot semi- 
finallsta C.C.E., dar numai după 
ce s-a văzut condusă trei reprize 
din patru, în cinci rinduri chiar 
la trei goluri : 12—9 (2—4, 2—2,
3—2, 5—1). Pentru cei prezenți la 
„Floreasca" a apărut limpede că 
dinamoviștii au intrat tn apă fă-

® După disputarea primelor
14 etape, clasamentul Diviziei A,

® In
situația
Burada (Steaua) 10 goluri + 14 
pase de - -- - ~

prima grupă valorică, se prezin-
tă astfel;
1. Steaua 14 13 0 1 103-20 25
2. S.C. M. Ciuc 14 10 1 3 79-41 21
3. Dinamo 14 6 1 7 57-66 13
4. Dunărea Gl. 14 5 1 8 56-71 11
5. Prog. M. Ciuc 14 4 0 10 55-89 8
6. CSM Viitoru' '4 2 1 11 45:98 5

„clasamentul
este următoarea: 1.

gri 24 p. 2. C. Chiriță
‘ “ 3—4. I. Gereb

(SC) 
(S) 

9+7 
8+8 
9+6 

(Viitorul)

' (S) 11+12 23 p,
(Sport Club) și A. Gerczuji
13+6 ' ‘ " ------
10+9
16 p,
16 p,
15 p

19 p 5 Al. Hălăucă 
19 p 6 N. Alexe (S) 
7. T. Tibor (Progresul)

8. Gh. Dragomir (S)
9. L. Gerg-ly

ră de< 
neaștept 
de patri 

„sfei 
l-au în' 
decît ci 
Ciobănii 
namovif 
chipieri 
aplicat 
contraai 
cîteva < 
lazzo (î 
bașu ss 
minute,

eficacității

• în 
tele de 
arbitri 
rioada 
nului ti 
era de 
mătoart 
2. Spoi

SPORTIVI ROMÂNI PE
BERLIN, 15 (Agerpres). — 

Con. ursul internațional de pa
tinaj artistic de la Berlin a fost 
cîștigat de sportivul Ronny Win
kler (R.D. Germană), urmat de 
Philippe Candelore (Franța), El- 

Cornel 
Mirko 
Frank

20 de

vis stejko (Canada), 
Gheorghe (România), 
Eiehorn (R.D.G.) Brent 
(Canada). Au participat 
patinatori din 14 țări.
• BUDAPESTA, 15 (Agerpres). 

— Proba feminină pe echipe din

cadrul 
tenis d 
a reve 
reene i 
cu 3—0 
masculi 
va R.P.
3—1 în 
dia. In 
feminin 
cu (Ro 
1—1 pe

PE SCURT ® PE SCURT <
baschet • In continuarea 

turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A., echipa feminină a 
u.R.s.s. a evoluat la Baton 
Rouge în campania selecționatei 
Universității Louisiana. Baschet
balistele sovietice au obținut vic
toria cu scorul de 101—56 (50—30).

CĂLĂRIE • Prona de dresaj 
din cadrul concursului de la Ha- 
novra a revenit sportivei vest- 
germane Karin Rahbein,- pe ca- 

731 p, urmată 
Petra Epring 

p.
Concursul de 

de

lul „Nektar", cu 
de coechipiera sa 
(„Cortino") — 705

CICLOCROS «
la Munchen a fost cîștigat 
olandezul Frank van Bakel, cro
nometrat pe un traseu de 21,5 
km în 58,33, urmat de Klaus Pe
ter Thaler (R.F.G.) — la 16 s șl 
Roland Liboton (Belgia) — Ia 
21 s.

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Pecs a fost cîștigat de 
selecționata Ungariei. Rezultate 
înregistrate în ultima zi a corn-

petiției 
22—22 
tria 16-

HOCl 
tr-un 
« -lsink 
csnade 
3—2 (
Finlanc

HOCI 
tida ix 
minin 
Gandhi 
Delhi, 
trecut 
echipa 
mai p: 
și Japc

PATI 
feminii 
de la 
de si 
Bertz. 
concur 
benkc

Prirefcs



fi SI PE USCAT!
tial ln- 
ț nordice 
e, calen- 
î zăpadă 
l fi prc- 
crescîndă 
gare sau 
loniști și 

special 
ă, ase- 
irticipare 
isă, s-au 
ieamă în 
;enți la 
ezentanți 
i ai biat. 
itut face 
pregătiri 
d locuri 
cîștigînd

at corect 
,mă, a- 
;ut am- 

acestui 
ipă mo
țe iarbă, 

starturi 
de sări
te plas- 
la vre- 
pregăti- 
t fără 
zultatele 
atreceri- 
ezonului 
meursu- 
Sparta- 
si. așa 

jncursu- 
uscat

vară-toamnă, adică să arate 
care dintre secții și care din
tre antrenori au muncit și 
care nu, în anotimpurile nc- 
specirice. în al doilea rînd. 
aceste concursuri constituie o 
perioadă intermediară, care să 
faciliteze întrecerea in sezo
nul competițional propriu-zis, 
pregătlndu-i psihologic, fizic 
și chiar tactic pe sportivi, cu 
toții Intrînd mai devreme în 
ambianta de concurs.

De curîhd am asistat la 
Cupa A.S.A., prima dintre 
Întrecerile pe role ale toam
nei, găzduite pe Valea RIș- 
noavel, si deschise schiorilor 
fondiști. O primă constatare 
tn privința tinerelor noastre 

alergătoare, purtă
toarele cele : mai 
îndreptățite ale spe
ranțelor de afirma
re In arena interna- 
Ileana Hangan ră- 

lidera actualei 
ea domlnînd 

în ultima

I

I
I
!
I
I
I
I
I

închclndu-șf anlrcniimciitclc

LOTUL REPREZENTATIV

0 Cîteva gînduri ale „tricolorilor" 0 Tot astăzi se 
deplasa în capitala Austriei și lotul de tineret

itinuare 
'ară și 

sporite 
pregăti- 

prima 
și rea-

>n com- 
uscat, 

instanță, 
ile de

țională: 
mine 
nerațiî.
bele. Cum
me s-au înregistrat unele re
nunțări definitive ..............
Fîc) sau temporare
Rei-t. din motive de sănătate, 
și Edith Bako, care va de
veni mamă) e de semnalat și 
faptul că înlocuitoarele lor 
în formula de ștachetă, Da
niela Filimon, Mihaela Cîrsto- 
iu și Rodica Drăguș au fă
cut progrese, aliniindu-se în 
apropierea Ilenei Hangan. -Ia
tă, așadar, că schiul de fond 
feminin găsește resurse să 
treacă peste neplăcutele în- 
tîmplări ivite, unele obiecti
ve, în calea sa. E momentul 
să spunem că înființarea co
lectivului de specialiști care 
lucrează cu lotul olimpic, se
rios, competent, responsabil, 
alcătuit din Dan Lăzărescu, 
Ștefan Borbath și Gheorghe 
Berdar se dovedește a fi fost 
și ea. o mutare inspirată.

ge- 
pro- 
vre- I I

(Mihaela
(Elena I

I
I
I
I
I

Radu TIMOFTE I

ZIȘII
ivoluind 
rlmlțind 
iră doar 
•d nu

Rujan 
nentatul 
al... di- 
ii i coe- 
itați, au 
it și au 
înd de 
in Pao-

Geam- 
e zece 
t mult

pentru a răsturna rezultatul și a 
reușit să ajungă de la 5—8 în 
min. 18, 37 la 11—8 în min. 26,09, 
pe fondul unor bune intervenții 
ale portarului Diaconu, momente
le semnificative fiind egaiarea lui 
E. Ionescu (min. 22) și întîiul a- 
vantaj adus campioanei de Ș. Po
pescu (23, 18). Autorii punctelor : 
E. Ionescu 4, Moiceanu 2, Ș. Po
pescu 2, Olaru, Ardelean, Rădu- 
canu, Hagiu (D), Ciobăniuc 3, 
Paolazzo, Geambașu, Niță cîte 2. 
Au arbitrat V. Golan și A. Gere. 
Mîine, în Capitală, primul derby 
Dinamo — Crișul

I
I
I
I
I

BĂILE FELIX, 15 (prin tele
fon). După ce s-a reunit la 
București, unde a efectuat și 
primele antrenamente, lotul re
prezentativ de fotbal și-a stră
mutat în ultimele zile „cartie
rul general" al pregătirilor la 
Felix, cunoscuta stațiune bal
neară, unde mulți sportivi frun
tași ai României au realizat 
preparative eficace înaintea u- 
nor mari competiții. După a- 
tleji, gimnaste, halterofili și 
alți campioni de seamă, iată-i 
și pe componenții lotului de 
fotbal oaspeți ai stațiunii Fe
lix. Dar, nici vorbă de vacanță 
sau de odihnă! In cele 3 ziie 
de cînd au poposit aici, antre
namentele s-au succedat în 
ritm susținut, dimineață și du
pă- amiază, în alternanță cu 
ședințele tactice, cînd magne- 
toscopul a devenit element au
xiliar prețios. Partidele de pî
nă acum ale echipei noastre în 
preliminariile C.E. și cele ale 
formației Austriei au fost di
secate.

Atmosfera este foarte bună. 
Toți cei 18 selecționați sînt în- 
tr-o bună stare de sănătate. 
Eforturile susținute din ședințe
le de pregătire sînt urmate de 
acțiuni de refacere. In această 
atmosferă de muncă și concen
trare se scurg ultimele zile 
dinaintea partidei cu Austria.

Să vă prezentăm acum cîteva 
gînduri ale „tricolorilor", pro- 
mițîndu vă și altele pînă tn zi
ua meciului. LUNG : „Avem, se 
știe, numai o variantă : victo
ria. Nu ne gindim decît la ea". 
BELODEDICI : „Sper într-un 
final frumos al sezonului. Toate 
datele problemei, începind cu 
clasamentul, vorbesc despre su
perioara noastră comportare 
in preliminarii. Doresc ca a- 
ceste calcule ale hirtiei să fie 
confirmate și miercuri 
KLEIN : „Nu sînt multe <i 
spus. Sînt multe de făcut

PLEACA LA VIENA
VICTORIE LA LIMITA

DUPĂ UN JOC FRUMOS

Geo RAEȚCHI I JOCURI DE PREGĂTIRE

) 10+3

I

minu- 
e de 
le pe- 

sezo- 
2 decît 
ite ur- 
ninute, 
202, 3.

C.S.M- Viitorul Gheorgheni 179, 
4. Dunărea Galați 172, 5. Progre
sul Miercurea Ciuc 159, 6. Steaua 
130.

0 în această lună, Steaua va 
participa la turneul „Cupei Cam
pionilor" de la Saint Gervais 
(Franța), alături de campioa
nele Finlandei, Poloniei și Fran- 
țel.

0 între 22 și 29 noiembrie, pe 
patinoarul artificial de la Mier
curea Ciuc vor ava loc între
cerile din cadrul ediției 1987 a 
„Turneului Prietenia'*, competi
ție rezervată hocheiștilor juniori, 
la care vor participa reprezen
tativele României (două forma
ții), U.R.S.S Poloniei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.D. Germane 
R.P.D. Coreene.

în pauza determinată de pre
gătirile loturilor reprezentative 
pentru meciul cu Austria, echi
pele divizionare au susținpt une
le jocuri de pregătire.

Și
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C. M. DE ȘAH
0 MADRID (Agerpres). — 

ciul pentru titlul mondial 
șah, ce se dispută la Sevilla 
tre marii maeștri sovietici Ga.rri 
Kasparov și Anatoli Karpov, a 
continuat cu partida a 13-a, în» 
cheiată remiză la mutarea 36. 
Scorul este 7—3 puncte în fa
voarea lui Kasparov.

Me- 
de 

în-

• BOGOTA (Agerpres). — După 
6 runde în turneul internațional 
de la Medellin (Columbia) în 
clasamen* conduce marele maes
tru columbian Alonso Zapata cu 
5 p, urmat de cubanezul Arenci- 
bi* cu 4 p în runda a 6-a Za
pata a cîștigat la Baquero.

• MOSCOVA (Agerpires). — 
tn campionatul unional feminin, 
ee se dispută la Tbilisi, după 11 
runde, conduce marea maestră 
Marta Litln kaia, cu 8 p, urmată 
de Nana Ioseliani — cu 7,5 p. 
tn runda a 11-a Litinskaia a 
cîștigat la Polnareva, iar Iose
liani a remizat cu Celiușkina.

SEZONUL DE SCiii SE APROPIE
ROMA (Agerpres). — Sezo

nul internațional de schi va fi 
deschis tn Italia .a 26 noiembrie 
la Sestriere 
tind pentru 
urma pînă 
competițiile 
Val’ d’Isere
dona di Campiglio șl 
vallo.

cu un concurs con- 
Cupa Mondială. Vor 
-a sfîrșitul anului 
de la Courmayeur, 
Val Gardena, Ma- 
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Sîmbătă, la Galați, Dinamo — 
Oțelul 1—0 (0—0) A marcat Ti
miș (min 82) Gălățenii au ali
niat formația completă. Dinamo- 
viștli au rulat o serie de jucă
tori tineri, prezertînd formația: 
Stelea — Jercălău, Nicolae, Mo
vilă, Varga — Lupu, Lupescu, 
Sabou (Bănică) — Răducioiu 
(Cr. Sava), Mihăescu, Timiș. (T. 
Siriopol — coresp.)

La Pitești, F.C Argeș — Ra
pid 2—0 (1—0). Au marcat Radu 
II (min. 15) si Ștefan (min. 72). 
(I. Fețeanu — coresp.)

miercuri Ia Viena. Contăm 
dovedita unitate a echipei 
ționale. Am efectuat o irepro
șabilă pregătire fizico-tactică, 
avem un moral bun. Toți cei 11 
vom fi ca unul". HAGI : „Avem 
o șansă. Trebuie să ne-o ju
căm cu tot curajul. Cred în 
calificarea pe care zic eu, o 
merităm. Și la Sevilla, și la 
București, pe ansamblul celor 
180 de minute, am fost mai 
buni decît adversarii direcți, 
spaniolii. Buna dispoziție de joc 
a tuturor coechipierilor mei re
prezintă și ea un argument 
important !“

O fixare a momentului pre
gătirilor revine antrenorului 
principal, EMERICH JENEI : 
„Am efectuat întocmai planul 
de pregătire propus. Toți se
lecționații au muncit discipli
nat și cu multă tragere de ini
mă. Ne-am bucurat de exceles- 
te condiții de pregătire sub toa
te aspectele, asigurate de gaz
dele noastre orădene. Acum ne 
concentrăm eforturile spre asi
gurarea celei mai propice at
mosfere, dat fiind caracterul 
decisiv al partidei, care nu tre
buie să lase loc unei stări de 
nervozitate. Am toată încrede
rea că ne vom atinge scopul, 
calificarea, bazîndu-mă pe da
tele obiective ale valorii echi
pei naționale și traseului ei de 
pînă acum în preliminarii. Vom 
lupta cu toate forțele pentru 
victorie miercuri seara, pe sta
dionul Prater".

Luni la amiază, lotul urmea
ză să plece pe calea aerului la 
Viena. Se va face joncțiunea pe 
aeroportul din Oradea cu lotul 
de tineret, care va decola de 
la București, urmînd ca ambele 
loturi să călătorească în ace
lași avion pînă în capitala Aus
triei.

Eftimie IONESCU

Disputată în devans, din ca
drul etapei a 15-a, partida 
Sportul Studențesc — Victoria 
a oferit primei formații un bun 
prilej de verificare în perspec
tiva primei manșe din turui al 
Ill-lea al Cupei U.E.F.A., cu 
formația italiană Verona. Și 
Victoria i-a fost un partener 
de întrecere pe măsură, punîn- 
du-i destule probleme, deși 
i-au lipsit cîțiva titulari (Mi- 
rea, Topolinschi, Cojocaru, Nu- 
tă, Vaișcovici). Pînă la urmă, 
„alb-negrii“ (și ei fără Boze- 
șan) s-au desprins, nu fără di
ficultate, în învingători, cîști
gînd intilnirea cu 1—0 (0—0).

Meciul a început sub semnul 
echilibrului, cursivitatea acți
unilor desfășurate la cele două 
porți ridicind cota valorică a 
partidei1. Prima mare ratare a 
fost semnată de S. Răducanu, 
care, în min. 3, dintr-o poziție 
favorabilă, a șutat slab și Ro- 
tărescu a reținut balonul. Peste 
dcuă minute a fost rîndul lui 
Cristian să salveze, cu picio
rul, din fața lui Iordache. Du
pă ce Munteanu II a executat 
imprecis o lovitură liberă de la 
18 m, in minutul -14, Augustin 
dintr-o poziție ideală, a întîr- 
ziat o fracțiune de secundă șu
tul și pericolul a fost îndepăr
tat. L-a imitat Coraș, peste 3 
minute, și jocul a curs apoi în
tre cele două careuri. Spre fi
rului reprizei, alte ratări sem
nate de Comănescu (min. 32 — 
sut din unghi închis, exact în 
Cristian), Țîrlea (min. 33 —
blocat de Rotărescu), Cristea 
(min. 36 — șut din voleu, de la 
8 m. puțin afară), și din nou 
Cristea (min. 36 — șut puter
nic pe jos, dar Rotărescu reți
ne balonul).

La fel de atractivă avea să 
fie și partea a doua a întîlni-

Sportul Studențesc 1 (0) 
Victoria 0 •

Stadion Sportuil Studențesc ; te
ren foarte bun : timp frumos ; 
spectatori — circa 8000. Șuturi : 
11—8 (pe poartă : 7—3). Cornere : 
6—3. A marcat : ȚICLEANU 
64)..

SPORTUL STUDENȚESC: 
tian 6 — M. Marian 6, M.
7, Iorgulescu 7, Munteanu 
(min. 78 Achim) — Țicleanu 7,5, 
Pană 7. Cristea 6. Coraș 7 — Țîr
lea 6 (min. 73 pologea 6), S. 
Răducanu 5

VICTORIA : Rotărescu 7 — Co-. 
mănescu ■>. C. Solomon 7, Balaur 
6, Ursu 6 — Stere 6. Augustin 7, 
Ene 6 — Țălnar 6. Iordache 6, 
Henzel 6.

A arbitrat foarte bine J. Grama; 
la linie : V. Alexandru șl V. Ilie 
(toți din București))

La speranțe : 0—1 (0—1).
• ... ....... . ,

rii. Coraș (min. 48) a fost la un 
pas de deschiderea scorului 
cînd, aflat singur in careu, a 
greșit preluarea și balonul a 
poposit în brațele lui Rotăres
cu. La cealaltă poartă, Iorda
che (min. 56 și 58) a șutat pe
riculos, dar balonul a trecut 
razant cu „transversala", pen
tru ca apoi Stere (min. 63) 
să-1 oblige pe Cristian să res
pingă de la rădăcina barei. în 
minutul următor, insă, Sportul 
va inscric unicul gol al parti
dei : după o combinație în trei, 
Pană, Coraș, ȚICLEANU, ulti-. 
mul va trimite balonul in poar
tă cu un șut plasat. In conti
nuare Cristea (min. 70), Coraș 
(min. 72), Henzel (min. 81), Co
mănescu (min. 85) și S. Rădu
canu (min. 88) au fost benefi
ciarii altor situații favorabile 
de g'S, dar meciul s-a încheiat 
cu victoria la limită a studen
ților.

(min.

Așa s—a născut golul victoriei ,,alb-negrilor“ : Coraș l-a văzut 
pe Țicleanu stind la... pindă, i-a pasat balonul și mijlocașul 
echipei din „Regie" a înscris. (Fază din meciul Sportul Stu

dențesc — Victoria) Foto : Aurel NEAGU

Gheorghe NERTEA

CLASAMENTUL DIVIZIEI l

1. STEAUA 11 10 1 0 42- 5 21
2. Dinamo 11 10 0 1 28- 9 20
3. Oțelul 11 7 1 3 14-10 15
4. Univ. Craiova 11 5 3 3 15-10 13
5. Victoria 12 6 1 5 18-16 13
6. F. C. Argeș 11 5 2 4 14-14 12
?. Flacăra 11 4 4 3 12-13 12
8. Corvinul 10 5 1 4 20-16 11
9. „Poli" Tim. 11 4 3 4 15-13 11

IU. „U" Cj.-Nap. 11 3 5 3 13-11 11
11. F. C. Olt 11 5 1 5 15-20 11
12. F.C.M. Brașov 11 3 4 4 16 12 10
13. Rapid 11 2 4 5 10-18 8
14. A.S.A. Tg. M. 11 3 1 7 16-26 7
15. Sportul Stud. 11 2 2 7 9-21 6
16. Petrolul 11 2 2 7 11-24 6
17. S. C. Bacău 11 I 4 6 7-23 6
18. C.S.M. Sv. 11 1 3 7 9-23 5

„Trofeul fair—play Sportul"

STEAUA PE PRIMUL LOC
Șl IN COMPETIȚIA
Caravana primului nostru eșa

lon fotbalistic a străbătut deja o 
treime din parcursul tradițional 
al celor 34 de etape. Ce turație 
au înregistrat cele 18 competitoa
re se poate lesne observa lectu- 
rînd clasamentul sDiviziei A după 
derularea a 11 etape. Să vedem 
îns. cum au mers ele și pe tra
seul sportivității ? Cum au punc
tat în planul disciplinar pe por
țiunea adusă în discuție 7

Pentru un prim răspuns, vom 
da cuvîntul cifrelor. Au fost ară
tate 192 de cartonașe galbene, 6 
cartonașe roșii și s-au dictat 13 
etape de suspendare. E mult, e 
puțin ? Să le comparăm cu „da
tele tehnice" din stagiunea tre
cută : 188 cartonașe galbene, 10 
cartonașe roșii și 44 etape de sus
pendare. Rezultă un plus (4) la 
avertismente, cîte un minus la 
culoarea roșie (4), și la numărul 
etapelor de suspendare (31). se 
poate spune, deci, că sportivita
tea se află pe făgașul cel bun ? 
Și da, și nu. To-t cifrele întăresc 
afirmația. Dacă în primele 7 eta
pe s-a mers — la capitolul carto
nașelor galbene — după regula 
„una rece, una caldă" (20 — 11
— 20 — 16 — 20 — 13 — 23), cea 
de a 8-a a făcut exceoție de la 
regulă, atingînd „vîrful" : 25 de 
avertismente. Apoi a intervenit o 
îmbucurătoare regresie : 18 — 13
— 13 — 13. Deci, se poate !

Să vedem care este ierarhia 
celor 18 divizionare A în clasa
mentul „Trofeului fair-play 
Sportul» (reamintim criteriile de.

SPORTIVITĂȚII

• cele trei nou promovate au 
comportări diferite : dacă Poli
tehnica a prins „podiumul", 
A.S.A. navighează undeva la mij
locul clasamentului, iar C.S.M. 
ocupă tot o p«Hție ..retrogra
da n.tă“.

alcătuire : din „zestrea" de 
— 300 de puncte — se scad 
5 puncte pentru un cartonaș _ _ 
ben, 10 puncte pentru un carto
naș roșu, cîte 5 puncte pentru 
flecare etapă de suspendare în 
plus peste „limita" admisă de 
două etape) :

start 
cîte 
gal-

• F.C.M. Brașov și Corviiiul, 
ciștigătoarele ediției precedente a 
„Trofeului", au ratat posibilita
tea unei confirmări, fiind plasate 
in a doua jumătate a Ierarhiei.

0 F. C. Argeș, cu două elimi
nări în cont, deține deloc invidia
ta „lanternă roșie», risipind deja 
o treime din zestre. în ritmul a- 
cesta, piteștenii vor încheia, pro
babil, întrecerea la „cota 0“. Este 
de dorit o schimbare de viteză, 
evident una de reducere la acest 
caoitol. O „viteză redusape ca
re o așteptăm de la toate cele 
18 concurente.

Adrian VASILESCU

ECHIPA ITALIEI S-A CALIFICAT 
PENTRU „EURO *88“

Sîmbătă, la Neapole, s-a des
fășurat intilnlrea (decisivă) din 
grupa a 2-a a preliminariilor 
Campionatului European, dintre 
echipele Italiei si Suediei. Vic
toria a revenit reprezentativei 
Italiei eu 2—1 (2—1), prin golu
rile marcate de Vialli (în minu
tele 2< și 45) respectiv Peter 
Larsson (min. 38). Vialli (de la 
Sampdoria) a făcut o partidă 
excelentă, ducîn .. realmente, cu 
cele două goluri înscrise, forma
ția sa în turneul final. De no
tat însă că italienii au avut emo
ții cînd scorul a devenit 1—1, în 
urma golului egalizator al Ju
cătorului de la I.F.K. GOteborg

Astfel. Italia este cea de a 
6-a formație calificată pentru 
„Euro ’83", indiferent de rezul
tatele meciurilor următoare din 
“rupă Ea a totalizat 11 puncte, 
fiind urmată de Suedia cu 10 p 
(care și-a încheiat jocurile din 
grupă). Portugalia are 6 p și 
încă două meciuri de susținut, 
însă, chiar dacă va cuceri cele 
4 puncte nu mai are nici o șansă.

Iată formațiile calificate pînă 
acum: R.F.G (țară organizatoa
re), Italia (gr. 2), U.R.S.S. (gr. 
3), Anglia (gr 4 Danemarca

■OTBAL meridianeG R S P»)
5 275 
7-------265

„Poli" Timișoara 7 — — 265
Sportul Stud. 8 — — 260
„U” Cj.-Nap. 8------  260
Flacăra 9 — — 255
Petrolul 5 1 4 255
Victoria 10 — — 250
F.C.M. Brașov 11 — — 245
-------~ M. 12------ -240

1. Steaua
2—3. Dinamo

4—5.

5—7.
8
9.

10—11. A.S.A. Tg.
Oțelul 
Rapid 
Corvlnul 
S.C. Bacău 
F.C. Olt 
Univ. Craiova 
C.S.M. Suceava 

18. F.C. Argeș

1(2. 
13—14.

15.
16.
17.

*) G — cartonașe galbene, R — 
cartonașe roșii, S — etaipe 
suspendare P — punctaj.

Cîteva concluzii :
• Steaua, lideră 

este De primul loc 
tiția sportivității, 
campioană care se
• Dinamo ocupă 

poziție secundă, 
această 
dispută.

de

A,în Divizia 
și în compe- 
altfel spus o 
respectă.

și ea aceeași
anunțînd și în 

întrecere o interesantă

(gr. O și Irlanda (gr. 7). Săptă- 
mina aceasta vom cunoaște pe 
cea de a 7-a calificată, România 
sau Spania (gr 1), iar la 16 de
cembrie, le Atena, a 8-a, Grecia 
sau Olanda (gr. 6).

AUSTRIA (et. 20). Cei mal im
portant meci s-a desfășurat în
tre Rapid Viena și F.C. Tirol 
(ambele cu cîțiva internaționali). 
Încheiat cu rezultatul de 0—0. 
Rapid conduce detașat în cam
pionat, avînd 35 de puncte, fiind 
urmată de Grazer A.K. — 20 p, 
Austria viena — 25 p, F.C. Tirol 
— 24 p. In clasamentul golgete- 
rilor conduce Knaller (Admira- 
Wacker) cu 17 • duri (dar el nu 
este inclur în lotul A). In 
schimb Polster (care va juca in 
medul cu echipa României) con
duce în clasamentul golgeterllor 
campionatului Italian, cu 0 go
luri. Rodax (Admira Wacker) are 
11 goluri 1? activ iar A. Ogris 
(Austria) 10 goluri înscrise șl 
fac, de asemenea parte din lo
tul A.



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU VOTAT LA CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA NR. 1 DIN CAPITALA

SPORTIVII S-AU PREZENTAT LA URNE
CU ENTUZIASM Șl ANGAJANTĂ 

RESPONSABILITATE CIVICĂ
(Urmare din pag. I)

proclamării Republicii, cu ale
gătorii. a constituit un nou 
prilej pentru reafirmarea ade
ziunii depline a întregului nos
tru popor la politica internă 
și externă a partidului și sta
tului, a voinței terme de a 
transpune neabătut in viată, 
mărețele obiective stabilite de 
Congresul al XHI-lea al par
tidului, a programelor privind 
ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civili
zație.

La sosirea in fata secției de 
votare, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membri ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R.

Erau de fată reprezentant! ai 
Comitetului Municipal de par
tid al sectorului 3 al Capita
lei. ai conducerilor centralelor 
industriale și întreprinderilor 
din această parte a orașului, 
muncitori fruntași în producție 
distinși cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste

în repetate rînduri. grupuri 
de șoimi ai patriei, pionieri, 
tineri și tinere se desprind din 
mulțime, oferind cu afecțiune 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Si tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Tovarășul
• Si tovarășa

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu

sint invitați apoi în secția de 
votare.

Exprimind deosebită bucurie 
a alegătorilor, a tuturor cetă
țenilor de pe această mare 
platformă muncitorească de a 
saluta, din nou, in mijlocul lor, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
președintele comisiei electorale 
le-a adresat respectuoase u- 
rări de bun venit.

El a raportat că pînă la a- 
ecastă oră și-au exercitat

DM TOATĂ INIMA, PENTRU CONDIȚIILE 
MINUNATE DE ÎNVĂȚĂTURĂ Șl DE VIAȚĂ

tr> majoritatea lor studenții 
dl- la l.E.F.S. s-au prezentat, 
încă 'Jin zorii zilei, la Centrul 
de volar- nr. 60 din Calea 
Plevnei. Atmosferă entuziastă, 
specifică tineretului studios, as
pirațiilor acestuia la noi și noi 
împliniri, la bunăstare și pace. 
„Votul meu de astăzi — ne 
mărturisește Ghiocel Bota din 
anul II. președintele Consiliu
lui Asociației Studenților Co
muniști pe institut — vrea să 
însemne o adeziune deplină la 
politica înțeleaptă a partidului, 
pusă în slujba poporului, a ce
lor ce muncesc, a milioanelor 
de tineri care învață pentru a 
deveni făurarii societății comu
niste de mîine".

Claudia Fărcuț si Atica Buz- 
buchi, ambele din anul I, nu 
își pot ascunde emoția : „Vo
tăm pentru prima oară. Sîntcm 
fericite că avem prilejul de a 
ne exprima, și în acest fel.

VIE, RECUNOȘTINȚĂ Șl
Printre alegătorii de la Băile 

Felix s-au aflat antrenorii și 
jucătorii lotului reprezentativ 
de fotbal, care iși desăvirșește 
în această stațiune pregătirile 
in vederea importantei partide 
de miercuri, de la Viena. în 
localul unde era instalată sec
ția de votare fotbaliștii noștri 
fruntași au dat votul lor can- 
didaților F.D.U.S. La clteva 
minute după acest moment 
căpitanul formației. Ladlslau 
Boliini. ne-a sintetizat gindu- 
rile tuturor coechipierilor: „Vo
tul nostru reprezintă Încrede
rea și totala anrobare fată de 
politica partidului -| statului 
nostru. Iată, aîci unde ne a- 
flăm de cîteva zile »m avnt 
posibilitatea să constatăm nu
meroasele realizări ediHtar-gos- 
podărești din splendida si re- 
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dreptul de vot toți cetățenii 
din circumscripția electorală 
nr. 1.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

tovarășei Elena Ceaușescu, 
le-au fost inminaie buletinele 
de vot. Pe buletin sint inscri- 
se — expresie a largului de
mocratism în -care se desfă
șoară alegerile și care caracte
rizează întreaga noastră viață 
politică și socială — două 
propuneri de candidați pentru 
un singur loc de deputat în 
Consiliul popular al sectorului 
3, Petre Răducanu din cadrul 
întreprinderii „23 August" și 
Gheorghe Marius de la între
prinderea „Republica" — oa
meni harnici și destoinici, cu 
inițiativă în rezolvarea intere
selor cetățenești, care se bucu
ră de apreciere și respect _ în 
cartier și Ia locul de muncă.

După momentul votării, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
înconjurați din nou cu căldu
ră, de un grup de copii care 
Ie oferă cu dragoste buchete 
de flori.

Cu aceleași calde si însufle
țite manifestări de dragoste și 
prețuire au fost salutați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu Ia 
ieșirea din secția de votare. 
Oameni de toate vîrstele 
aflați de o parte și de alta a 
Bulevardului Muncii aclamau 
cu înflăcărare pentru partidul 
nostru comunist și secretarul 
său general, pentru patria 
noastră socialistă. Alegătorii 
înconjoară cu multă dragoste 
pe conducătorul partidului și 
statului nostru, adresîndu-i 
din adîncul inimilor urări de 
sănătate șl viață lungă, multă 
putere de muncă pentru a 
conduce tara cu aceeași înțe
lepciune și cutezanță spre noi 
victorii in construcția socialis
mului și comunismului. Pe 
platoul din fața secției de vo

prin votul nostru, recunoștința 
pentru condițiile minunate ce 
ne sint create, de a învăța, de 
a ne forma ca cetățeni adevă- 
rați, ca viitori profesori de e- 
ducație fizică sau antrenori cu 
a înaltă calificare". Claudia 
dorește să ajungă o bună an- 
trenoare de gimnastică. Anca, o 
viitoare modelatoare de talente 
în natație.

„Mi-am dat votul pentru 
candidații F.D.U.S. — ținea să 
sublinieze Marius Stoica, din 
anul II — cu convingerea ne
strămutată că în acest fel pa
tria noastră va cunoaște noi 
trepte do înflorire, așa cum sînt 
de consemnat în această etapă 
istorică pe care o trăim și pe 
care cu legitimă mîndrie o nu
mim -Epoca Nicolae Ceaușescu»".

După votare, studenții de la 
l.E.F.S. printre care Cristina 
Grigoraș, Liviu Sandu și Cristi
an Drăgoi, ne-au relevat cu

ÎNCREDERE DEPLINĂ
numita stațiune din vecinăta
tea Oradei. S-au ridicat nenu
mărate și elegante hoteluri, ce
le mai multe dotate cu baze 
de tratament dintre cele mai 
moderne, unde mii de oameni 
ai muncii vin să-și îngrijească 
sănătatea. Este încă una din 
dovezile marilor împliniri din 
anii glorioasei epoci in care 
trăim. Iată dar si motivele 
nentru care dorim din toată 
inima ca în întîlnirea decisivă 
cu echipa Austriei să realizăm 
victoria ce ar aduce eehlnn 
României intre primele opt din 
Europa, aceasta renrezentîn-’ 
si recunortinfa noastră fată de 
nermanentu! spriîin ne care 
fotbalul si snorful în generM 
!-au orlmit si îl primesc din 
partea nartidului și statului 
nostru".

tare, unde mulțimea flutură 
eșarfe roșii și tricolore, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
prind într-o mare horă popu
lară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat apoi rămas bun de la cei 
prezenți la această entuziastă 
manifestare a cetățenilor Ca
pitalei, care s-a constituit in
tr-un vibrant omagiu adus de 
întreaga națiune partidului, 
secretarului său general pentru 
istoricele realizări obținute în 
toate domeniile de activitate, 
pentru strălucita sa activitate 
revoluționară pusă, cu abnega
ție și dăruire, în slujba dez
voltării multilaterale a patriei, 
afirmării tot mai puternice a 
României socialiste pe arena 
mondială, ca o țară liberă, 
demnă și înfloritoare.

Această amplă manifestare 
populară prilejuită de alegeri
le de deputați în consiliile 
populare municipale, ale sec
toarelor municipiului București, 
orășenești și comunale, eveni
ment politic de deosebită în
semnătate în viata tării, a pus 
pregnant în lumină hotărîrea 
de neclintit a oamenilor mun
cii din sectorul 3 al Capitalei, 
a întregului nostru popor de a 
acționa, și în viitor, strîns u- 
niți în jurul partidului. al 
secretarului său general, pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea neabătută a istori
celor hotăriri ale Congresului 
al XlII-Iea al partidului, pen
tru transpunerea în viață a 
Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, pentru în
deplinirea aspirațiilor funda
mentale de libertate, progres 
și pace ale tuturor națiunilor 
lumii.

multă satisfacție reușitele în
registrate de la începutul anu
lui universitar, la învățătură, 
în munca practică, precum și 
grija conducerii institutului, a 
edililor din Sectorul 6, pentru 
ca viitorii profesori de educa
ție fizică și antrenori să bene
ficieze, cit de curînd, de o sală 
de atletism șl alta de atletică 
grea, de condiții mereu mai 
bune în cămine, în biblioteci șl 
laboratoare. în folosul unei 
pregătiri șl mai temeinice, a 
perfecționării continue a proce
sului de invățămînt

ÎNFLORIREA patriei
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tinuă cu răspundere, cu multă 
ambiție, pregătirea. De pildă, 
campioana balcanică la cano
taj, Georgeta Soare, a votat la 
Snagov.

Pe președintele clubului Me
talul Ion Sava, și pe vicepre
ședintele Florin Filip, care vo
taseră la secțiile unde domici
liază, i-am găsit în vecinătatea 
întreprinderii ..Republica", a- 
colo unde a funcționat Secția 
de votare nr. 1. Alături de nu
meroși cetățeni, erau prezenți 
mulți sportivi din club, care au 
alcătuit frumoase piramide, pre
cum și profesori, antrenori, in
structori și metodiști. Cu toții 
veniseră pentru a lua parte la 
entuziasta manifestare de recu
noștință. stimă și respect cu 
care mii de cetățeni ai Capita
lei i-au întîmpinat pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre 
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, si pe to
varășa ELENA CEAUȘESCU 
sosiți aici pentru a vota

Alături de milioanele de 
sportivi din patria noastră, eei 
de la Metalul București și-au 
lat, prin votul lor adeziunea 
deplină la politica internă și 
externă a partidului si statului 
nostru, pusă în sîujba poporu 
Iul. a înfloririi continue a pa 
trtel noastre socialiste

GALAȚI. In fața urnelor, 
cîteva întîlniri ou o serie de 
sportivi cu care cetatea oțelului 
se mîndrește pe drept cuvine.

La secția de votare nr. 7, pin 
noul cartier Mazepa, am stat de 
vorbă cu atleta Liliana Năstase. 
campioană mondială universita
ră, care a ținut să-și tntărească 
votul cu această remarcă: 
„Performanțele reușite de mine 
au avut un suport fără de care 
ele ar fi fost imposibile, și a- 
nume condițiile foarte bune de 
pregătire de care am beneficiat 
atît pe plan local, cît și la ni
vel național. Aceste condiții de 
care sînt convinsă că sportivii 
noștri vor beneficia și în con
tinuare, ne obligă la viitoare 
performanțe pe cît posibil și 
mai mari, pentru afirmarea tot 
mai viguroasă a sportului ro
mânesc pe arenele lumii".

La o altă secție de votare, nr. 
14, de la Universitate, o reîn- 
tîlnire cu o fostă sportivă de 
renume, pînă mai ieri prezen
tă în întreceri la cel mai înalt 
nivel. Profesoara Fița Lovin, 
una dintre campioanele nondi- 
ale ale atletismului românesc, 
a venit să voteze împreună cp 
soțul ei, Tudorel Lovin. Inde- 
plinindu-și îndatorirea cetățe
nească a opțiunii electorile. 
fondista gălățeană a ținut să 
sublinieze : „Datoria mea de fie
care zi e aceea de a contribui 
prin munca și prin experiența 
mea Ia creșterea viitorilor per
formeri pe terenul atletismu
lui".

O întîlnire și cu echipa de 
fotbal, revelația primei divizii 
în actuala ediție de campionat 
Fotbaliștii de la Oțelul au venit 
in corpore, în frunte cu pre
ședintele clubului, Victor Va- 
silache, șl antrenorii C. Radu
lescu și I. Sdrobiș, cu căpitanul 
de echipă N. Burcea, la secția 
de votare nr. 59. dintr-un alt 
cartier construit în anii socia
lismului, Țiglina I. In atmosfe
ra de participare civică la un 
important moment din viata 
țării, ei și-au dat votul pentru 
îndeplinirea viitoarelor obiecti
ve puse de partidul și statul 
nostru în fața întregului popor

CONSTANȚA. Și sportivii dio 
municipiul de pe litoral au 
marcat o prezență entuziastă la 
urne. Pentru prima dată a vo
tat Marian Spînoche, campion 
național și dublu campion -al- 
canic la canotaj juniori, spor
tiv al C.S.Ș. 2 Constanța. ,Iini 
dau votul din toată inima pen
tru candidații F.D.U.S., mulțu
mind astfel pentru condițiile 
deosebite de care am benefici
at în pregătirea mea ca sportiv. 
Vreau să răsplătesc prin mun
că și rezultate din ce in re

SPRE NOI CULMI
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halterofil, campioana mondială 
de canotaj Lucia Toader, ține 
să sublinieze • „Sînt sigură că, 
așa cum s-a dovedit mereu, cei 
aleși, împreună cu alegătorii, 
vor face totul pentru a da viață 
obiectivelor cuprinse în Apelul 
F.D.U.S. Și eu, ca sportivă, mă 
voi strădui să aduc clubului și 
patriei cît mai multe victorii, 
să fac ca stindardul românesc 
să urce cît mai des pe cel mai 
înalt catarg"

Trec prin fața urnelor hand- 
baliștii, In frunte cu antreno
rii lor Radu Voina și Ștefan 
Birtalan, sportivii Munteanu. 
Stingă, Dumitru, Ghimeș, Ber
bece, ceilalți coechipieri. Cu 
toții au votat pentru viitorul 
strălucit al patriei, pentru în
deplinirea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al XlII-Iea 
Congres al partidului.

Sosește și echipa masculină 
de baschet, campioană a țării 
Recunoaștem printre sportivi 
pe Opșitaru. Ermurache, Cernat 
și Brănișteanu, pe colegii acesto
ra care și-au dat — prin votul 
lor — adeziunea deplină la po
litica internă și externă a 
partidului si statului nostru so
cialist. La fel au procedat vo
leibaliștii. atleții. rugbyștii. bo
xerii. pentatloniștii toți cei
lalți sportivi de frunte de la 
Steaua.

mai bune, ceea ce mi s-a ofe
rit". O mai veche iubitoare a 
handbalului, Larisa Cazacu, de 
la Hidrotehnica. ne-a spus : 
„Eu votez cu gîndul că în anii 
glorioși ai «Epocii Nicolae 
Ceaușescu» mi-am îndeplinit 
toate dorințele : am terminat 
studiile superioare, am făcut 
parte din echipa națională -de 
handbal, iar recent am primit 
locuință nouă. Mă voi strădui 
să răsplătesc, la locul de mun
că și pe terenul de sport, mi
nunatele condiții oferite nouă, 
tuturor, în acești ani de mari 
realizări".

BACAU . Atleții de la C.S.U. 
Știința Bacău, aflați într-un 
stagiu de pregătire la Slănic- 

* Moldova, s-au prezentat, în 
frunte cu prima noastră cam
pioană mondială de sală. Doina 
Melinte, printre primii la sec
ția de votare nr. 132.- din stați
une. Ea și-a exprimat dorința 
să contribuie ca la Olimpiada 
din anul viitor tricolorul româ
nesc să fluture din nou, de cît 
mai multe ori, pe cel mai înalt 
catarg. Iulia Negură și Geta 
State, aflate la primul lor vot, 
au declarat și ele că sînt hotâ- 
rîte să aducă medalii de la 
Campionatele Mondiale de cros 
din Australia.

La această secție au votat sl 
componentele echipei de hand
bal Știința Bacău, campioană 
republicană, cu sentimentul de 
vie recunoștință față de condi
țiile deosebite asigurate tinere
tului nostru sportiv în acești 
ani luminoși.

TIMIȘOARA. La circum
scripția electorală nr. 2, de la 
Institutul de Medicină, printre 
alegători am recunoscut pe 
corriponenții divizionarei A de 
polo Industria Linii. Antrenorul 
I. Olac ne-a spus : „Așa cum 
în bazin luptă împreună, 'ot 
așa și astăzi echipa a hotăril 
să voteze împreună. Facem por
te din aceeași circumscripție, 
ne cunoaștem candidatul și <ie 
angajăm să punem și noi umă
rul la viitoarele acțiuni de în
frumusețare a cartierului nos
tru". Plini de emoție au votat 
pe rind E. Ivănescu M. Sterpu, 
N. Toth, E. Tătaru, V. Grocu 
și ceilalți poloiști timișoreni. 
Maestrul sportului Al. Cintea- 
nu, după ce a ieșit din sala de 
votare, a ținut să precizeze : 
„Am votat cu gîndul la minu
natele condiții de viață pe ca
re le avem Ia dispoziție, cu do
rința comună a tuturor fiilor 
patriei de a continua. în oace 
și libertate, opera de construc
ție a socialismului în patria 
noastră".

LA PRIMUL VOT
_____ (Urmare im pag 1) 
hocheistul Zoltan Csiki argu
menta entuziasmul cu care s-a 
prezentat la urnă astfel : „Prin
tre. realizările deosebite ale 
ultimilor ani se află și nu
meroasele patinoare artificiale, 
care necesită investiții ridicate. 
Faptul că astăzi noi, hocheiștii, 
putem să ne antrenăm zilnic 
pe astfel de arene, că ni se a- 
sigură echipament de bună ca
litate reprezintă cea mai bună 
dovadă a grijii cu care sintem 
înconjurați. Cu acest gînd mi-am 
dat întîiul vot dar și pătruns 
de obligația de a mă pregăti 
mai bine în viitor, atît în sport, 
cit și pentru a-mi însuși o me
serie".

La 18 ani, voleibalistul Marian 
Feru a trăit acest moment e- 
moționant din viața lui cu con
știința de a fi devenit cetățean 
implicat în deciziile importante 
ale colectivității, asociind aces
tui drept datoria de a se îm
plini ca sportiv și ca cetățean.

Ginduri frumoase, noi proiecte 
le-a prilejuit primul vot tutu
ror sportivilor -RnamoVsti
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