
patriotice, revoluționare pentru înfăptuirea programului 

de dezvoltare economică și socială a patriei
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La încheierea lucrărilor Conferinței 
Naționale asigurăm incă o dată partidul, 
intregul popor, că hotăririle adoptate 
în deplină unanimitate dau o minunată 
perspectivă dezvoltării tot mai puternice 
a patriei noastre, ridicării ei pe noi 
trepte de progres, spre culmile înalte 
aie civilizației comuniste.

NICOLAE CEAUȘESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A ROSTIT CUVÎNTUL DE ÎNCHEIERE

Miercuri, IC decembrie, au 
continuat lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român.

Au fost reluate dezbaterile 
in plen. Prima parte a ședin
ței de dimineață a fost con
dusă de tovarășa Alexandrina 
Găinușe, prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
P.C.R.

Delegații și invitații au fost 
informați că, pe adresa Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, au 
sosit 4 811 telegrame și scrisori 
prin care organe și organizații 
de partid, de masă și obștești, 
organe de stat, colective de 
oameni ai muncii din toate do
meniile de activitate raportea
ză rezultatele de seamă obținute 
in cinstea marelui forum al co
muniștilor români și urează suc
ces deplin lucrărilor Conferin
ței. în telegrame și scrisori se 
exprimă hotărîrea fermă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a acționa cu răs
pundere comunistă și spirit re
voluționar pentru traducerea 

exemplarii ia viață a sarcini
lor ce la revin din Raportul 
prezentat Conferinței do 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din documentele ce var fi a- 
doptate de Conferința Naționa
lă a partidului.

In numele participanților la 
acest înalt forum al comuniș
tilor români s-au exprimat 
cele mai calde mulțumiri și 
urări de noi succese in muncă 
celor care au adresat Confe
rinței telegrame și scrisori.

In continuare, au luat euvîn- 
tul tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Iosif Szasz, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Ju
dețean Caraș-Severin al P.C.K., 
Vasile Sava, directorul între
prinderii forestiere de exploa
tare și transport Suceava, Ion 
Mitran, redactor șef al ziarului 
„Scînteia", Ileana Giurgiu, pre
ședintele Consiliului unic agro
industrial de stat și coopera

tist »1 Mai“ — Brăila, loan 
Toma, prim-secretar al Comi
tetului Central al U.T.C, Ște
fan Alba, miner, șef do bri
gadă la întreprinderea minie
ră Petrila, județul Hunedoara, 
Iulian Ploștinaru, prim-secretar 
ai Comitetului județean Boto
șani al P.C.IL, Camei uța Bel
die, rectorul Institutului poli
tehnic Iași.

In legătură cu măsurile or
ganizatorice înscrise pe ordi
nea de zi, a luat euvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a arătat că, de la Con
gresul al Xin-lea pînă In pre
zent, Comitetul Central al 
partidului s-a descompletat cu 
un număr de 21 de membri. 
Analizind această situație. Co
misia aleasă de Conferința 
Națională propune trecerea din 
rîndul membrilor supleanțt în 
rindul membrilor Comitetului 
Central a 20 de tovarăși și 
alegerea în Comitetul Central 
a primului secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist.

(Continuare tn pap. a 4-a)

MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 
a dat o nonă și puternică expresie unității 

de monolit a poporului nostru în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
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DE LA PROIECTE LA ÎMPLINIRI START IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
Nu doar în virtutea bineștiu- 

tului adevăr că unde-s doi pu
terea crește, ci printr-o expe
riență îndelungată, cu foloase 
deseori probate, a devenit lim
pede că o însemnată corftribu- 
ție la progresul valoric al di
feritelor discipline o pot avea 
și comisiile pe ramură de 
sport. Evident, primul cuvînt 
îl au, și îl vor avea întot
deauna, performerul și antre
norul, modul în care se des
fășoară procesul de pregătire, 
condițiile materiale asigurate. 
Dar oare comisiile amintite 
nu pot acționa activ tocmai în 
direcția continuei sporiri a ca
lității componentelor respecti
ve ? Noi credem că da și 
dacă — retrospectiv — vom 
analiza modul în care, cu a- 
proape două decenii în urmă, 
au apărut la Onești Nadia și 
„fluturașii" el, vom afla că. 
în afara strădaniilor federației 
de specialitate, au existat și 
pe plan local oameni inimoși, 
acționînd neabătut pentru ma
terializarea proiectelor. Și cam 
la fel au stat lucrurile și a- 
tunci cînd a pornit la drum 
„Minaurul" handbaliștilor băi- 
măreni, ori sprintul de rezo
nanță internațională al înotă
toarelor din același oraș. Mai 
în glumă, mai în serios, unul 
din interloculori ne spunea la 
un moment dat: „Așa cum în 
fotbal, deseori, nu de acțiuni 
ofensive ducem lipsă, ei de o- 
mnl de gol necesar, și în ac
tivitatea organizatorică, de cele 
mai multe ori nu Ia capitolul 
«idei» stăm slab; ci la trans
punerea lor în fapte". Or, o 
comisie sportivă ar putea în
deplini eel mai bine tocmai 
rolul „omului de gol", deve
nind organismul cel mai în 
măsură să concretizeze Ideile 
născute spontan, dar, din pă- 
eate. rămase ades în stadiu de 
simplu proiect.

Sînt însă și cazuri în care 
aceste comisii devin veritabile 
„federații locale" ; cum stau 
lucrurile la Bistrița, oraș în 
care remarcabilele performant 
țe obținute în arenă nu sint 
străine de eforturile „oameni
lor din umbră", de preocupa
rea continuă a acestora pentru 
îmbunătățirea parametrilor ca
litativi al pregătirii. „Tinînd 
seama de amplitudinea docu
mentelor planice, de dimensiu
nea obiectivelor care stau In 
fata cluburilor și asociațiilor 
noastre, am considerat că este 
absolut obligatoriu să ne în
zecim eforturile, să ne core
lăm Ideile și acțiunile — ne 
spunea președintele C.J.E.FJS.

Constantin 
căutat, și am 

animați de o 
pentru sport, 

umărul la dcz-

Bistrița-Năsăud, 
Sănduță. Am 
găsit, oameni 
mare pasiune 
dornici să pună
voltarea continuă a bazei ma
teriale, la creșterea emulației 
în jurul unui sport sau al al
tuia. Ce s-a realizat, prin a- 
ceastă nouă calitate introdusă 
și în privința celor ce com
pun comisiile noastre ? Veți 
vedea la fața locului"

Și, intr-adevăr, am avut 
vedea : să luăm, de pildă, i

t ce 
. sec

ția de tenis. începem cu ea 
nu fiindcă ar fi cea mai re
prezentativă pentru oraș sau 
județ — nici nu... are această 
pretenție. Ci fiindcă tenisul a 
pornit aici de la zero. Adică 
de la nici un teren existent 
cu ani în urmă, ajungind a- 
eum la cele peste 15 ce răs
pund celor mai ridicate exi
gențe. Președintele Comisiei de 
tenis, Ioan Pop, s-a străduit 
să angreneze în activitate ți 
antrenori destoinici, Iar acum 
Bistrița are nominalizați doi 
tineri în lotul național de per
spectivă. Petric Ceuca și 
Csabo Boroș. Cam de la a- 
celași nivel-zero a început și 
secția de haltere ; mal- mult în 
joacă... Președintelui Comisiei 
de profil. Ion Călugăru, Ii pla
ce însă joaca... serioasă. Așa 
că acum Traian Cihărean — 
pornit de la Bistrița — coche
tează eu recordul mondial, iar 
mai tinerii Bîrzan si Kara (fa 
au devenit campioni' naționali 
la seniori. Cam aceleași cu
vinte s-ar putea spune și des
pre secțiile de tenis de masă 
(președinte Eugen Pașcanu) și 
schi fond (Dumitru Stef); pri
ma a dat un campion conti
nental al juniorilor, Călin 
Creangă, iar a doua are drept 
șefă de promoție pe Ileana 
Hangan, lidera incontestabilă 
a fondistelor noastre. Lista e 
departe de a fi epuizată : atle
tismul a dat o campioană la 
C.E. ale juniorilor (Maria Pîn- 
tea), președintele Leonida Ște- 
fănescu fiind un continuu a- 
nimator al selecțiilor, al des-

coperirii de noi talente, iar 
handbalul cu Anton Varga Ia 
„cîrmă", dorește să ajungă, să 
răniînă, în prima linie valo
rică a divizionarelor noastre.

în încheiere cîteva cuvinte 
despre „secția" cu cei mai 
mulți componenți, cea a... spor
tului pentru toți ; inginerul Ti- 
beriu Fiscutean, directorul în
treprinderii Mecanice din lo
calitate, nu este — oficial — 
președintele ei. Dar ar putea 
fi numit așa, pe bună drep
tate : alături 
întreprinderii 
loc fruntaș 
producției, a 
șit, să pună 
sportivă dotată cu ce-i trebuie 
pentru a merita atributul de 
modernă. „Baza e a întreprin
derii — ne spunea directorul 
Fiscutean. Dar sportul e al tu
turora, așa că orice oaspete e 
binevenit pe terenuri. In fond, 
e bistrițean de-al nost’..."

Sorin SATMAR)

de menținerea 
pe un permanent 
în „clasamentul" 
militat, și a reu- 
la punct o bază

Programate sub egida Dacia- 
dei, etapele preliminare ale 
.Cupei României" la handbal 
(feminin și masculin), încep 
azi, cu participarea formațiilor 
din campionatul Diviziei B de 
tineret. Jocurile se vor încheia 
duminică 20 decembrie.

în competiția feminină (a- 
junsă la a Xl-a ediție) parti
dele celor patru serii, se vor 
disputa, în ordine, în sălile 
din Focșani, Brăila, Cluj-Na- 
poca și Timișoara. Repartizarea 
este următoarea : C.S.M Sf. 
Gheorghe, Precizia Vaslui, Fi
latura Focșani, I. T. Bucu
rești, Cetatea Tg. Neamț și 
Sportul Muncitoresc Caracal 
(seria I) ; Textila Buhliși, Re- 
lonul Săvinești, Mecanică Fină 
București, Argetex Pitești, 
Chimia Brăila și Metalul Olim
pia Plopeni
Constructorul
Farmec Cluj-Napoca, 
Electro-Voința Bistrița, Textila 
Sebeș, Voința Sighișoara și 
Constructorul Hunedoara (seria

(seria a Il-a) ;
Baia Mare, „U“

C.S.M.

a III-a) ; Textila I.A.S. Zalău, 
C.FR. Craiova, Industria U- 
șoară Oradea, A.E.M. .Timișoa
ra, Electromotor Timișoara și 
Voința Industria Ușoară Odor
heiu Secuiesc (seria a IV-a).

Iată seriile și gazdele celei 
de-a IX-a ediții a întrecerii 
masculine : Tractorul Brașov, 
Teleajen Prahova C.S.U. Plo
iești, A.S.A. Buzău, Moldosin 
Vaslui, I.M.P. Sf. Gheorghe și 
C.S.M. Borzești (seria I), la Sf. 
Gheorghe ; independența Car- 
pați Mîrșa, Hidrotehnica Con
stanța, I.M.U. Bacău, Calcula
torul IIRUC București, Arctic 
Găești și C.S.U. Rapid Galați 
(seria a II-a), la Galați ; Con
structorul C.S.U. Oradea, Co
merțul Sînhicolau Mare, Minaur 
II Cavnic, Mecanica Oradea, 
Metalul Timișul Lugoj și Teh
noutilaj Odorheiu Secuiesc (se
ria a III-a), la Oradea : Con
structorul Arad, Autoturisme 
Timișoara. Unio Satu Mare, 
Utilajul Știința Petroșani, Me
talul Hunedoara si Strungul 
Arad (seria a IV-a), la Arad.

TENIS

CAMPIOANELE LA VOLEI SE MENȚIN NEÎNVINSE
Ieri au fost programate două 

partide restante din campiona
tele primei divizii de volei :

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA ------- -------------
VA (f) 1—3 (—9, —8, 
Victorie 
noastre 
meci care a ținut trează aten
ția publicului giuleștean dato
rită faptului că rapidistele nu 
s-au socotit dinainte Învinse 
(deși unele componente ale 
sextetului n-au scăpat de trac) 
și au luptat adesea de la egal 
la egal eu mai puternicele lor 
adversare. De fapt, jocul a de
venit interesant tocmai prin a- 
cest spirit de luptă, prin echi
librul din seturile 3 și 4 (pină 
la 9—6 pentru Rapid) ți prin 
forțarea cu folos a serviciului 
de ambele părți. Cele mai bune

C.F.R.

firească 
campioane,

CRAIO- 
10, —9). 

a echipei 
Intr-un

ta ultima etapă a turului n al 
Diviziei B — tineret de volei 
s-au lnregi-tnat următoarele re
zultate :

— seria I : Metalo- 
Mureș — Penicilina 
Toplitana Toplița —

de la învingătoare au fost 
Ioana Cotoranu, Mirela Zanfir 
și Monica Șușman, iar de la 
învinse Gabriela Dumitrescu și 
Daniela Iacob-Țaga. Arbitraj 
bun : V. Dușa — M. Ioano- 
vicl. (A. B.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — STEAUA BUCUREȘTI 
(m) 1—3 (8, —«,—12, —«). După 
un prim set plin de promisiuni 
pentru gazde și un început de 
set secund echilibrat (8—8),
bucureștenii au sprintat spre 
egalare. Dar, în partea a treia 
studenții au entuziasmat din 
nou publicul, eonducind cu 
9—0 (I). Apoi au eomis, însă, 
în serie greșeli și au cedat. 
Remarcați: Dascălu, Constan
tin, Ionescu (S), Șteflea și 
Pascn (U). Arbitri : r — 
brescu — D. Blaha. (Șt. 
GUI, coresp.).

După etapa a IX-a și desfășu
rarea unora dintre restanțe, 
precum șl a unor partide din 
ultimele două etape ale turului 
(programate în devans), iată 
cum se prezintă clasamentele 
Diviziei A (de notat câ echipele 
campioane n-au cunoscut pină 
acum tafrîngerea) :

FEMININ
CFB 
Ptt 
Buc. 
CV.

• LA CLI 
desfășura, în 
decembrie, c 
dițle a coi 
pentru junioi 
mai importar 
vate sportivi 
categorie de 
conform rt 
concurs •'*- c. 
tem turneu 
cei mai bun 
tinerei gener 
tre favoriți ] 
Maria Bogos 
— multiple i 
pionatele eui 
re și la cele 
nloare, Adri: 
Rîșcanu — < 
ne de cadete, 
du-li-se Dan 
nela Copaci, 
Anamaria M 
can. Geta < 
Chindriș, în 
lin în prim 
Creangă (pi 
al seniorilor) 
pion balcanii 
Revisz, T. H< 
Z. Zoltan, d 
I. Mihalache 
Neacșu, I. C 
pot oferi o 
Deci în persf 
frumoase și

D. Do- 
t. GUR-

1. Univ.
2. Dacia
3. Rapid
4. Oltcit
5. Farul C-ța
4. FI. Roșie Buc.
7. Dteamo Buc.
8.
9.

10.
11.
12.

• LA A II 
pei Munich 
competiție o 
misia de res 
au luat part 
și sportive 
primul loc 1 
Găgealu (Jir 
Traian Ciocii

8 4 4 24: 3 14
9 7 2 22:13 18
9 8 3 22:14
3 8 3 21:14
9 8 3 28:14
9
*
8
9

N
9

19
MASCULIN

19
11

CSU Rapid OL 
CSM Sibiu 
Chimia Rm V. 
Penicilina lași 
știința Bc.

5
4
4
3
2
2 1
1

4 20:15
5 18:17
4 13:14
4 13:21
2 13:27

12-21
5:279

15
18
15
M
18
12
12
12
11
11

• S-A INC 
a II-a ediție 
dividual per. 
copii, la ca: 
asociațiile și 
reștene U-!- 
ventus M 
tac, IMG^,
CSȘ 1 și IV 
urm." adițion 
cele J etape 
cîștigat trofe 
ianu, Gabrii 
nirea Trico 
și Mihaela 
MILMC), M 
(Unirea Trice

28:12
20:18

12
17

1
5

9
4

_____ _____ 384 24:3 18 
Elcond D. Zalău 9 8 3 21:12 15 
Dinamo VUt. Bc. 9 5 4 21:17 14 
Untv. CFR Cv.
Explorări B. M. 
Electromureș 
Relonul Sâv 
CSMU Suceava 
CSU Sănăt O 
„Poli" Timișoara

1.' Dinamo Buc. 
Tractorul Bv. 
Steau: Buc.

2.
3.
4.
5.
8.
7.
1.
9.

10. 
11.
12.

9 5 4 19:18 14
8 S 3 21:13 13
9 3 8 14:19 12
8 3 8 14:20 12
9 3 4 11:22 12

10 1 9 11:28 11
8 1 8 3:25 10

MASCULIN — seri» 1 : 
I.M.N. Galați — Metalul 
viște 3—0, PECO Ploiești ~ — 
C.S.M. Delta Tulcea 2—3, Gloria 
Tulcea — SARO Tîrgoviște 3—0 ; 
saria a n-a : Calculatorul Bucu
rești — Rapid București 3—0, 
Electra București -------
București 3—0, LO.R. București
— Prahova I.P.G. Ploiești 3—1 ; 
seria a in-a : I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești — oțelul oraș Dr. Petru 
Groza 3—0 , Metalul Hunedoara
— Oltul Rm. Vilcea 3—0,------
Arad — C.S.M. Caransebeș 3—2 ; 
seria a IV-a — - ■ 
Zalău

C.S.U. 
Tlrgo-

FEMININ 
tehnica Tg. 
n lași 3—0, 
Filatura Fălticeni 3—0, Hidroteh
nica Focșani — A.C.M.R.I.C. pia
tra Neamț 3—1 ; seria a n-a : 
BRAICONF Brăila — A.S.S.U. 
Craiova 3—0, CHIMPEX Con
stanța — Chimia Tr. Măgurele 
3—0, Oțelul C.S.M. Tîrgoviște — 
Comerțul Constanța 2—3 ; seria 
a Hl-a : Metal 33 București — 
Spartac STIROM București 3—0, 
Voința București — I.T. Bucu
rești 1—3, C.P. București — Cal
culatorul București 0—3 ; seria a 
IV-a : G.I.G.C.L. Brașov 
mătur i Zalău 
Caransebeș — 
Cluj -Napoca
Bala Marc — 
șoara 3—2.

I.M.G.
In Divizia A —grupa a li a valoric

ANUNȚ
Centrul de Cercetări 

Bentru Edueatie Fizică 
31 Sport, eu sediul în 
București, Bd. Muncii 
nr. 37—39, scoate la con
curs. în condițiile Legii 
nr. 12/1971, un post de 
Instructor sportiv : infor
mații ]« telefon 21.55.13.

SELECȚIE LA HOCHEI

CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR TRIUMF BUCUREȘTI 
organizează o acțiune de
selecție la hochei pe 
gheață. Se pot prezen.tr 
copii născuți In anii 1975— 
1977 In zilele de miercuri 
(între orele 8—9) și dumi
nică (între orele 13—14).

Prezentarea la patinoarul 
23 August", vestiarul nr. 7.

Ar-
3—0, EXPLORMIN 
„U“ Electronica 
3—2, MARATEX 
Politehnica Timl •

C.F.R.
Chimia Victoria 

A.S.A Electromureș 
Tg. Mureș 3—0. Silvania Șimleu 
Silvaniel — Explorări Motorul 
II Baia Mare 3—2. Electrotehnica 
Bistrița — Voința Alba Iulla 3—0. 

(Corespondenți : N. Mateeseu, 
N. Ștefan, N. Costache, Tr. Ena- 
che, Ch. Goldenberg, M. Avanu, 
Fl. Jecheanu, A. Szabo, A. Cri- 
șan, N. Magda, O. Bălteanu. T. 
Slriopol, I. Dlaconu, N. Străjan, 
N. Danciu, M. Ștefan, 1. Toma).

SPORTUL STUDENȚESC PE P
MIERCUREA CIUC, 16 (prin 

telefon). Patinoarul din locali
tate a găzduit, timp de o săp- 

al 
la 

echipele 
Mureș, 
TMUC
Gheor- 

Tîrnava

BASCHET. «-AU MAI DISPUTAT două 
dintre eternele șt mult așteptatele derbyurl 
ale baschetului nostru masculin, dintre 
Steaua șl Dinamo. Multe dintre meciurile 
acestor două formații stat de bună valoare 
tehnică șl spectaculară, vizionate eu plă
cere de un mare număr de spectatori. Și 
este bine că așa stau lucrurile. Dar, tot 
attt de adevărat este șl faptul că unele 
partide lasă concomitent șl un gust amar. 
Astfel, kt ultimele meciuri am constatat cu 
regret o serie Întreagă de abateri ale ju
cătorilor și antrenorilor : la orice decizie 
a arbitrilor împotriva unei echipe, protes
tele celor sancționați și ale antrenorilor lor 
au fost... spontane, nejustificate ; cuvinte 
pe care hlrtia niu le suportă sînt adresate 
de baschetbaliștll ambelor formații... cole
gilor de întrecere (culmea, ta viața de 
toate zilele sînt prieteni buni !) ; antrenorii, 
ta loc să-și vadă de conducerea elevilor lor, 
dirijtadu-’ sore victorie, sînt preocupați 
mult mal mult de deciziile arbitrilor, de 
proteste șl vociferări fără sens. Ce părere 
au Ermurache, Cernat, Brănișteanu, Ne- 
tollțchl, Uglai, David șa. ? Dar antrenorii 
M. Cîmpeanu, N. Plrșu, Gh. Novac și V. 
Popa 7 o culme a indisciplinei manifestate 
este faptul că Brănișteanu (de altfel un 
Jucâtar talentat, apreciat) a avut o ieșire 
necontroilată chiar ta fața secretarului res
ponsabil al Federației Române de Barchet. 
Asemenea derbyuri pierd mult din valoa
rea sportivă și spectaculară disputindu-se 
tatr-o atmosferă încordată, de Indiscipli
nă. (P. Iv.).

foarte tfnărului M. Crlșan, care înoată me
reu mal repede. • INTRAT ta circuitul 
competițiilor importante, Bacăul s-a dove
dit, de la bun început, „o gazdă excelentă", 
cum apreciază antrenorul federal D. Iones
cu. Pe cînd și primele rezultate ale spor
tivilor din noul centru al natațlei româ
nești 7 (G.R.).

LUPTE. ECHIPA Rapid București, eom- 
pletindu-și efectivul pe parcursul competi
ției, s-a calificat ta turneul final al Divi
ziei A șl a reușit să urce pe podiumul de 
premiere, clastadu-se pe locuâ 3. 
teresant de menționat faptul că 
ruj secund al napidiștilor, Cornel 
a dezbrăcat deseori treningul de 
îmbrăcînd dresul de sportiv la___ „___
74 kg și a adus vuincte prețioase echipei. 
Un frumos exemplu pentru elevii săi I • 
UN GEST asemănător a făcut șl dinamo- 
vistul brașovean Gh. Fodore, dar numai ta 
finala cu Steaua. Fiind însă accidentat la 
o mină, el n-a putut să-1 depășească pe 
Ciprian Radu (component al lotului națio
nal) și a cedat ta puncte. Impresionant ges
tul elevilor săi (majoritatea copii), care 
l-au încurajat permanent, în cor, „haide, 
maestre l“... • O COMPORTARE meritorie - 
la turneul final a avut și UNIO Satu Mare, 
clasată pe locul 5. In rtndul sportivilor 
care au adus cele mal multe puncte echi
pei s-au situat frații Octavian (74 kg) și 
Mihai Țenț (90 kg). Dintre sătmăreni s-au 
mal remarcat Vasile Avram șl Florian Sar
ea. (M. Tr.).

Este ta- 
antreno- 
Zaharia, 

antrenor, 
categoria

flecare doar eu o singură aruncare în... 
gol, au format cel mai omogen tandem, 
cucerind Invidiatul titlu la dublu. In pro
ba individuală, ele au avut ca principale 
adversare ta lupta pentru întîietate pe su
rorile Badea. Mai tatii, Elisabeta Badea- 
Ciobanu (Rapid București), cu 869 p.d. (403— 
460), a condus ta clasament pină la intrarea 
în arenă a ultimelor două jucătoare : 
Doina Baciu-Țăgean și... Nineta Badea (Vo
ința București). Acestea din urmă cu 444 
4- 432 și, respectiv, 432 + 444, au terminat 
la egalitate — 876 p.d. Cu un „izolat" mai 
bun, tînăra bucureșteancă a îmbrăcat tri
coul de campioană. Se poate spune că anul 
acesta titlul s-a disputat în... familie. • 
LA FINALELE juniorilor de la Roman s-a 
produs un caz neobișnuit : după ce s-a ca
lificat în turneul final eu 823 p.d., Marton 
Biro (Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc) a ab
sentat a doua zi de la runda decisivă, mo- 
tivînd că... a uitat ora intrării în concurs. 
Credem insă că asociația sportivă respec
tivă nu va uita să-i aplice sancțiunea cu
venită. (Tr. I.).

ÎNOT. A CĂZUT. In Cupa F.R. Natație, 
ees mal vechi record național al probelor 
clasice mascutllne. L Nicolescu smulgînd 
ețrt sutimi de secundă performanței de vîrf 
a hrl M. Mandache, antrenorul de azi. Și 
tot la 100 m soațe, o... viață mult mai 
scurta ani recordurile de Juniori sau la ca
tegoria 14 am, de „vină- fiind hărnicia

' vwvwvwww

POPICE, printre finalistele 
ptonatelor Republicane individuale șl 
rechi rezervate senioarelor s-au aflat 
teva... surori, care s-au angajat din 
în luipta pentru un loc pe podium, 
de forțe sensibil ,
gean — 444 p.d. șl Rodica 
(ambele de ta Electromureș

Cam- 
pe- 

șl cl- 
start 

____ __  Fiind 
egale. Doina Baciu-Ță- 

Baciu — 443 
Tg. Mureș),

TENIS DE MASA. în numărul 4 pe 
1987, revista „Table Tenis Magazine", edi
tată de forul european (ETTU) și AIPS, 
sint publicate Clasamentele anuale ale ju
niorilor și cadeților. In „topul" Juniorilor, 
care numără 30 de sportivi, pe primul loc 
se află campionul european, clujeanul Da
niel Cioca, ta timp ce Călin Creangă ocupă 
poziția a 7-a La fete, ta clasament figu
rează patru reprezentante ale tenisului nos
tru de masă : 2. Otllia Bădescu ; 7. Kinga 
Lohr ; 16. Emilia Ciosu ; 27. Anca Cheler. La 
cadete (««participarea la C.E. de cădeți l-a 
scos din... calcul pe sportivii noștri), ta 
clasamentul celor 20 se află : Adriana Năs- 
tase — 2 și Iulla Rîșcanu — 8. La „Europa 
Top 13", care va avea loc. în primăvară, 
la Constanța mulți dintre ei vor avea po
sibilitatea să-și confirme valoarea • ACE
EAȘI revistă publică, de asemenea, și un 
amplu articol pe marginea Campionatelor 
Balcanice, elogiind comportarea sportivilor 
români (care au cucerit un total de 17 me
dalii, dintre care 6 de aur), precum și or
ganizarea deosebită asigurată de gazdede 
din „orașul de pe malul Mării Negre, 
Constanța". (Em. F.).

tămină, întrecerile turului 
III-lea al Diviziei A II, 
care au participat 
Electromureș Tîrgu 
Sportul Studențesc 
București, IMASA Sf. 
ghe, Metalul Rădăuți, 
Odorheiu Secuiesc, CSM Su
ceava și Petrolul Brașov.

Cea mai așteptată partidă 
s-a disputat în ultima zi, între 
Sportul Studențesc ■' și Electro
mureș, mureșenii fiind liderii 
clasamentului după două tu
ruri, cu 3 puncte avans. Spor
tul Studențesc a jucat mai bi
ne tactic, a avut o eficacitate 
superioară partenerilor săi. 
astfel că ■ cîștigat cu 6—2 
(2—1. 2—0, 2—1). prin goluri
le înscrise de Măndică 2, Jiga, 
Cîndescu, Martin și Bunescu. 
Pentru Electromureș a marcat 
Augustin, ambele goluri.

Turneul a mai avut și alte 
partide interesante, caracteri
zate de echilibru, cum au 
fost : Electromureș — Tîrnava 
4—2 (2—0, 2—2, 0—0), IMASA
— Tîrnava 4—4 (1—2, 2—2,
2- 0), Metalul — CSM. Su
ceava 7—5 (3—4, 2—2, 1—0), E- 
lectromureș — IMASA 5—4 
(2—1, 1—1, 2—2), Sportul Stu
dențesc — Tîrnava 8—8 (3—2,
3— 5, 2—1) — bucureștenii au 
condus în minutul 27 cu 5—3. 
pentru ca în minutul 46 să fie 
8—6 pentru Tîrnava, IMASA
— Metalul 5—4 (1—1,2—2,2—1).

Surpriza acestui turneu au 
furnizat-o cei de la Metalul,

care au înt 
mureș cu 7—!

La încheiei 
lea tur, hocl 
tul Studențes 
puncte din 
evoluției ion 
preluînd de 
șefia clasame 
lași număr 
două înfrîng 
mal una a £ 
nirile directe, 
cupă locul al

La buna c 
tă, ca de obi 
adăugat arbit 
I. Becze. C 
Tașnadi. Em. 
che si A. Dai 

REZULTAT 
dențesc ; 8—3 
cu CSM, t 
o—8 cu TîrnJ 
SA, 6—2 cu 
lectromureș : 
14—2 cu I
IMASA, 7—1 
19—4 cu Peti 
nava, 9—1 ci 
Metalul ; Mt 
CSM, 6—0 cu 
Petrolul, 7—3 
Tîrnava 16—2 
cu CSM ; CS 
trolul.

CLASAMEI 
tururi : 1. S
30 p (109—67 
30 p (128—75) 
4. Metalul 22 
17 p. 'nu a p 
III), B. Tlrna 
6 p. 8. Petroh 

Vaier PAȘC.

ANUL TURISTIC
I.T.H.R. BUCUREȘTI a 

pus spre valorificare bi
letele la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988, în toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, Sovata și Felix. 
Pentru aceste trei sta-

țiuni se gă 
numai pentr 
I 1988.

înscrieri ț 
la toate agei 
rism ale îr 
de Turism, 
Restaurante

C.FR
prezen.tr


Astăzi și mîine,
etapa nr. 17 

in Divizia A

La încheierea primei jumătăți a Diviziei B

EȘALONUL SECUND, 0 CURSĂ CU... 11 FAVOSIȚI

PARTIDE INTERESANTE ÎN ULTIMUL ACT Al TURULUI
® In Trivale, unul dintre duelurile echilibrate 9 LC. Olt în fața „secundei" cla
samentului # Brașovenii, după „performanța Bacău", intilnesc o formație ambi
țioasă ® La Ploiești, partida concurentelor din „zona nisipurilor mișcătoare" 
@ Clujenii vin la Galați cu dorința recuperării terenului pierdut ® La Hune

doara, Corvinul reia „partitura" de... acasă 9 In „Regie", față în față doua ve
cine de locuri în clasament @ Mîine, la Moreni, Flacăra primește vizita unei 

echipe în ascensiune
CLASAMENTUL „LA ZI"

1. STEAUA 17 15 2 0 66-10 32
2. Dinamo 16 14 1 1 39-12 29
3. Victoria 16 9 1 u 27-20 19
4. Oțelul • 16 8 2 6 23-19 18
5. Flacăra 16 7 4 5 18-18 18
6. Univ. Craiova 16 7 3 6 25-24 17
7. „Poli*. Tim. 17 6 4 7 21-21 16
8. Corvinul 15 7 1 7 29-25 15
9. A.S.A. Tg. M. 1F 7 1 8 28-31 15

10. F.C. Olt 16 7 1 8 24-34 15
11. F.C. Argeș 16 5 4 7 6-21 14
12. F.C.M. Bv. 16 4 5 7 22-21 13
13. ,,U“ Cluj-N 16 4 5 7 17-24 13
14. S.C. Bacău 16 3 6 7 15-28 12
15. Sp. Stud. 15 4 3 8 14-25 11
1«. C.S.M. Sv. 16 4 31 17-34 11
17. Rapid 16 3 4 9 12-28 10
18. Petroiua IC 3 < 1 12-30 10

Ediția 1987—1988 a campio
natului Diviziei A la fotbal Iși 
consumă azi ultima etapă a 
turului. In decorul de iarnă, 
echipele noastre fruntașe dispu
tă meciurile etapei a 17-a, aș
teptată, firește, cu un deosebit 
interes, acest „ultim sprint" 
urmînd să stabilească ierarhia 
din clasament la jumătatea în
trecerii.

Cum partida Steaua — „Poli" 
Timișoara s-a disputat mai 
Înainte, și cum Flacăra și 
A.S.A. Tg. Mureș vor disputa 
meciul lor mîine, azi au loc 
șapte partide, meciuri intere
sante și echilibrate.

La Pitești, F. C. Argeș, 
coborîtă tocmai pe locul 11 
după neașteptatele rezultate din 
ultimele etape, are din nou o 
misiune dificilă, tocmai pe te
renul ei, cu ocupanta locului 
3, Victoria. La Slatina, un meci 
care se constituie Intr-un se
rios examen pentru gazde In 
confruntarea cu Dinamo, deți

Tragerea la sorți in cupele europene

Pitești : 
Slatina : 
Brașov : 
Ploiești : 
Galați : 
Hunedoara 
București:

Moreni :
Toate intilnirile vor începe la ora 13.
Partida Steaua - Politehnica Timișoara (4—1) s-a dispu

tat la 8 decembrie.

nătoarea locului secund, care 
nu vrea să piardă „roata" li
derului. La Brașov, iată, și 
aici, partidă dificilă pentru 
gazde, pentru că na se știe 
„ce vrea" Universitatea Cra
iova, prea inconstantă In acest 
sezon. F.C.M.-U1 vine după 
neașteptata victorie de la Ba
cău ți din partea ei suporterii 
doresc o confirmare a succe
sului amintit. La Ploiești, o 
întîlnire interesantă pentru 
partea de jos a clasamentului, 
un joc in care Petrolul vrea 
să scape de apăsarea „lanter
nei", măcar pentru perioada 
de iarnă. Rănrine de rezolvat 
doar problema golului in fața 
unei defensive destul de pene- 
trabilă. După ultimele evoluții, 
la Galați, Oțelul este o certă 
favorită In partida eu „U" 
Cluj-Napoca, echipă care, du
minică, tn meciul eu Corvinul 
a fost departe de prestațiile ei 
obișnuite. Și fiindcă am vorbit 
de clujeni, să ne oprim la Hu

PROGRAMUL JOCURILOR IAstăzi
F.C. ARGEȘ
F.C. OLT
F.C.M.
PETROLUL 
OTELUL 
CORVINUL 
SP. STUDENȚESC

- VICTORIA
- DINAMO
- UNIV. CRAIOVA
- C.S.M. SUCEAVA
- „U- CLUJ-NAPOCA
- RAPID

___________,___ - S.C. BACĂU
(stadionul Sportul Studențesc) 

Mîine
FLACĂRA - A.S.A. TG. MUREȘ

I
I
i

nedoara, la Învingătorii de du
minică de la Cluj-Napoca. 
Corvinul pornește cu șanse In 
fața Rapidului, eu șansa tere
nului propriu, pe care Corvi
nul joacă foarte bine, a va
lorii reale, In fața unei echi
pe care stă cel mai slab la 
„adevăr", cu acel —8.

Cum Dinamo, Victoria și 
Rapid joaeă In deplasare, cum 
Steaua a Încheiat sezonul, In 
Capitală, caz rar. are loc doar 
un singur joc, In „Regie", 
Sportul Studențesc — S. C. Ba
cău, In care studenții Încear
că să mai adauge două puncte 
la zestrea lor neînchipuit de 
săracă, iar băcăuanii să facă 
uitată înfrîngerea din meciul 
cu F.C.M. Brașov. Cu condi
ția ca ambele formații să 
joace mai bine deeft au făcut-o 
ptnă acum.

In sfirșit, etapa, ultima a 
turului, se va Încheia... vineri, 
cu partida de la Moreni, care 
se anunță mai mult decit in
teresantă, pentru că A.S.A. 
joacă frumos in deplasare.

S-a încheiat și turul eșalo
nului divizionar secund, ur- 
mînd vremea vacanței și — nu 
numai pentru cronicari — a 
concluziilor asupra acestei pri
me părți a campionatului Una 
dintre ele — coaie cea mai 
importantă — o constituie 
aceea că. spre deosebire de 
alti ani. în disputa pentru In- 
tîietate. în primele două serii, 
nu au mai apărut doar cite 
două echipe (de regulă, anti
cipate), cu un eventual „inte
rimar" de conjunctură.

In „seria moldoveana" nu 
mai puțin de patru formații 
(chiar cinci, dacă se iau în 
calcul punctajul „la zi" și po
ziția avută, de cîteva or>. în 
clasament de Unirea Focșani) 
s-au angajat într-o cursă spec
taculoasă, cînd de... viteză, cînd 
de urmărire. F.C. Constanța — 
candidată „din oficiu" — a be
neficiat de un start mai bun 
(lider In etapele I, a III-a, a 
V-a și a Vll-a) și de un sprint 
final care a readus echipa de 
pe Litoral pe prunul loc In 
„clasamentul de toamnă". Stea
ua Mizil — outsider cu pre
tenții — a avut un „rulaj" mai 
constant intre etapele a IV-a 
și • Xll-a (cînd a și deținut 
locul prim de cinci ori). A 
doua fostă divizionară A. Po
litehnica Iași — marea ratare 
a ediției precedente — a tre
cut la șefie abia după jumă
tatea turului (în etapa a IX-a 
pierzîndu-și de atunci ooziția 
m două rinduri, ultima oară... 
duminică, după „nulul" ce-i 
drept. în deplasare, cu C. S. 
Botoșani). O a patra echipă, 
F.C.M. Progresul Brăila, a 
„controlat", însă, din urmă, 
mereu, Întrecerea. așteptînd 
Intr-un fel, am apune, ...suce
vean (vă mai amintiți?), mo
mentul pentru a sprinta prin
tre celelalte concurente (un 
singur argument: brăilenii erau 
acum două etape „umăr la u- 
măr“ cu liderul!).

în seria a doua, o luptă la 
fel de strinsă. In care s-au an
gajat tot patru echipe cu 
doar o etapă în urmă reunite 
intr-un bloc... egalitar la punc
te. Jiul Petroșani — cea mai 
bine cotată la „ora startului"
— și Inter Sibiu — contracan
didată anunțată la aceeași oră
— au primit, mai tntîî, o re
plică de-a dreptul surprinză

toare din partea unei formații. 
Pandurii Tg. Jiu. care, cu cî
teva luni înainte, se salva greu 
de la retrogradare acum ata- 
cînd și chiar deținind ump de 
cinci etape consecutiv (între a 
VIII-a și a XII-a» plus ..încă 
una (a XlV-a) poziția din 
frunte. Dar. spre sfîrșitui tu
rului. s-a produs ca un efect 
de orgoliu al valorii propriu- 
zise „ieșirea din umbră ' a e- 
chipei antrenorulu jucător So
rin Cîrțu, mulți considerînd-o 
pe Electroputere (urcată oe 
post de lider in penultima e- 
tapă) ca a doua formație de... 
„A" a Craiovei.

Seria a treia a avut, contrar 
așteptărilor, o desfășurare ce 
părea, mult timp, o „cursă pe 
cont propriu" a unei „preten
dente sigure" la promovare, 
F.C. Bihor, pornită fără han
dicap în această ediție. Intr-a
devăr. echipa orăaeană. insta
lată pe locul întn in etapa ■ 
IV-a, a înregistrat in urmă
toarele nouă, un parcurs in 
forță. între altele cu scoruri 
categorice, 3—0 și 5—2, tn 
fata lui F.C. Maramureș si, 
respectiv, a Gloriei Bistrița. 
Dar, după o primă infringer* 
— la limită — la U.T.A. (eta
pa a XlV-a). bihoremi au in
trat intr-o, s-o numim așa, 
aritmie, dovedită de alternan
ta victoriilor, fără nrobleme, 
„acasă" cu egalul din restanta 
de la Turda și. mai ales, cu 
eșecul imprevizibil (0—1) din 
etapa a XVI-a. .a ultima cla
sată din serie. Minerul Baia 
Sprie. Faptul a permis ca a- 
vaneul — apreciat de mulți ca 
decisiv — de 5 și chiar • 
puncte să se reducă pînă ia o 
diferență de... risc (numai 2 p 
în penultima etapă) față de 
una dintre „eternele urmări
toare", Gloria Bistrița. Pe partea 
exterioară a turnantei s-a a- 
propiat. însă, și U.T.A.. acum 
pe locul secund, formație, pa- 
re-se. hotărită în această edi
ție să nevină în nrim-nlanul 
disputei (23 p. tot atitea cit 
primele două clasate ale fie
căreia dintre celelalte dovă se
rii). Oricum, o „cursă în trei", 
la care, din ...retur, ar nutea 
reintra In discuție si F. C. Ma
ramureș (partide „acasă" cu 
Gloria Bistrița și F.C. Bihor).

George ROTARU

(sferturile de lfnalfi) la fotbal

inert.: STEAUA-GLASGOW RANGERS
Ieri, la Zurich, s-au efectuat tragerile la sorți a meciurilor 

din sferturile de finală ale cupelor europene intercluburi. care 
vor avea loc în 1988 (turul la 2 martie și returul la 16 martie). 
Primele echipe sânt gazde in tur.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Juniorii republicani la încheierea turului

STEAUA BUCUREȘTI 
BAYERN MUNCHEN 
BENFICA 
BORDEAUX

CUPA CUPELOR : Dinamo Minsk - Malines, Sporting Lisabona 
— Atalanta Bergamo, Young Boys Berna — Ajax Amsterdam, Mar
seille - Rovaniemi (Finlanda).

CUPA U.E.F.A'. : Hellas Verona - Werder Bremen, Panathinai- 
kos Atena - F.C. Bruges, Vitkovtce - Espanol Barcelona, Bayer 
Leverkusen - F.C. Barcelona.

GLASGOW
Echipa scoțiană este una din

tre celt mal cunoscute și popular? 
din țară. „The Gers" (pompierii) 
au cucerit anul cesta cel de al 
38-lea titlu iar Cupa, de 24 de 
ori. Ea a ciștlgat Cupa Cupelor 
ta 1972 (3—2 cu Dinamo Mosco
va) De anul trecut, la cîrma e- 
chipei se află Graeme Souness 
(antrenor jucător) Rangers este 
ta actualul campionat pe tocul 
4, din 23 de jocuri, cu 32 de 
punct? (golaveraj 42—15) și a 1-1).

REZULTATE, ȘTIRI
• Campionatul Braziliei * fost 

cîștigat de Fiamengo, oare în 
meci retur a dispus de Interna- 
c ion al Porto Alegre cu 1—0 (a 
înscris Bebe to în mln. 17).
• Fostul internațional Graziani 

(©are a Jucat de «4 ori în echi
pa reprezentativă, tn vîrstă de 
35 de ani) și-a anunțat retrage
rea din activitatea competiționa- 
lă. Cu 24 de ore tn urmă ți 
Paolo Rossi l<uase aceeași hotă- 
rîre !
• în etapa de duminică, două 

partide au fost în centruil aten
ției campionatului italian: Mi
lan — Roma (1—0), a marcat 
Virdis din 11 m. si Nanoli — Ju
ventus 2—1. Ambele puncte ale 
învingătorilor au fost realizate 
de Maradona, dintre care al 
doilea în min. 90, din penalty!
• La Brasilia, reprezentativa

Braziliei a terminat la egalitate 
meciul amical cu selecționata 
R.F. Germania: 1—1 (0—0). Au
marcat Luisinho, respectiv Ben

- GLASGOW RANGERS
- REAL MADRID
- ANDERLECHT
- P.S.V. EINDHOVEN

RANGERS
Învins ai băta trecută eu 3—0, 
pe Hibernian, ta deplasare. La 
Rangers activează jucători cu- 
noscuțl, ca englezii Woods, But
cher G. Roberts, Trevor Fran
cis, Falco, nord-lrlandezul J. 
Nlcholl etc. alături de scoțienii 
McColst, Durrand, Fergusson șt-- 
Souness. tn actuala ediție a 
C.C.E., formația din Glasgow a 
eliminat pe Dinamo Kiev (0—1, 
2—0) șl pe Gornik Zabrze (3—1,

in clasamentul golgeterilor 
europeni, pe primul loc se 
află fotbaliștii Walter KnaJler 
(Admira Viena) și Tommy 
Coyne (F.C. Dundee), cu cîte 
20 de golur’ înscrise, urmați 
de VICTOR FIȚURCA (Steaua 
București) — 19 goluri.
GHEORGHE HAGI (Steaua 
București) Zoran Stoiadino- 
▼ici (Rapid Viena) Ally 
McColst (Glasgow Rangers), 
șl John Robertson (Hearts) — 
cîte 17 goluri.

ter. tn ambele echipe au evoluat 
numeroși jucători tineri.
• TN PRELIMINARIILE OLIM

PICE : gr. A: Grecia — R. F. 
Germania 0—2 (0—1) la Larissa 
(au marcat Schreier și Schon). 

In clasament : R.F.G. 8 p (S j), 
Danemarca 6 p (5 j), Polonia 5p 
(4 j), România 3 p (4 j), Gre
cia • p (4 j).

STEAUA - NEÎNVINSĂ,
Nici o mare surpriză în pri

mele patru serii ale campiona
tului. Ecnipe e ds juniori - ale 
cluburilor puternice, cele divi
zionare A in mod deosebit, se 
află pe locurile fruntașe la în
cheierea turului, în disputa pen
tru califi car- la turneul final al 
întrecerii.

In prima serie conduce Poli
tehnica Iași, echipa pregătită de 
neobositul căutător da talente, 
antrenorul Mihal Blrzan. In cele 
13 etape ale turului, el a utilizat 
în general următoarea formație : 
Grigoraș — Busuioc, Prepeliță, 
Cufner, D. Iliescu, Ciocan, Țur- 
eanu Spiridon Toma, Andrei, 
C. Iliescu plus rezervele Răi- 
leanu, Heleș anu, Arsene, Mihal, 
Nichita, Luca. In imediata apro
piere a liderului se află insă 
două echipe. C.S.M. Suceava șl 
Olimpi- Piatra Niamț, care nu 
șl-au spus ultimul cuvlnt.

Ir seria a n-a, echipa de ju
niori a clubului divizionar A din 
Bacău se află ta aceeași situație 
ca șl Politehnica Iași : diferen
ță minimă de D.-ncte față de 
următoarele două clasate. Iată 
formația pregătită de Nicolae 
Radu, antrenorul care ne spu
nea, recent, cit de părtinitor sînt 
arbitrate (de cavaleri ai fluie
rului localnici) partidele de ju
niori din locaMt.lile mai mici : 
Stuparu — Fi. N-echita, Gireadă, 
Postolache, Micoșanu, Totln, Spi
ridon, Suliță, Mechici, R. Nechi
ta, Ghenade. Rezerve : Crețu, 
Munteanu, Adam, Ciocan, Mânu.

Steaua fsîria a ni-a) este u- 
nul dintre puținii lideri di stan-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 16 DECEMBRIE : extrage
rea I : 44 12 2 36 23 26 ; ex
tragerea a Il-a : 8 45 29 23 6 
35. Fond total de. cîstiguri : 
681.233 lei, din care 114.758 lei, 
report la categoria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 6 DECEMBRIE
FAZA I : cat. 1 : 1 variantă 

25% — autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) t cat. 2 : 1 variantă 
100% a 37.228 lei, din care o ex
cursie de două locuri to U.R.S.S. 
plus diferența tn numerar șl 10 
variante 25% a 9.307 lei; cat. 3 :

UINAMO - DECISA SA ȘI PĂSTREZE TITLUL-
B Politehnica lași și S.C. Bacău talonate îndeaproape 

de C.S.M. Suceava și Oțelul Galați
țați. Patru puncte sînt un avan
taj destul de mare pentru „ll“-le 
pregătit ui Teodor Angheiini 
(Ene — Guță Panait, Constantin, 
Pavel, Toniță, S. Mihal, Muscă, 
Nicolae, Minea, Oprea ; rezerve : 
Sanda, Gheorghe. Barbu, Dinu, 
Bvatu) și nu vedem cum Elec ■ 
troaparataj sau Rapid ar putea 
reface „distanța".

Foarte frumo- „duelul" Dina
mo — Metalul Jin seria a IV-a! 
Cele două cluburi au tost șl ră- 
mln permanente izvoare de ta
lente Dinamo, care toacă de 
obicei în alcătuirea Crețulescu 
- Haralamblr Bucur, zamfi- 

rescu, Oprean, Aliuță Ghlță, 
Popescu, Răducioiu, Dumitrache, 
Matache (Stolan, Șerban. Anghel, 
Stan, Ghernescu) este hotărită 
să cîștige seria, eu gîndul măr
turisit al antrenorului el Con
stantin Frătl.ă, de a-ș! menține 
titlul câștigat în vară.

SERIA I
L POLIT. Iași 13 10 1 2 36- 8 21
2. CSM Suceava 13 10 0 3 41-12 20
3. Olimpia P. N. 13 9 1 3 41-12 19
4. CSȘ Botoșani 13 8 1 4 29-19 17
5. CSȘ Iași 13 7 2 4 55-15 16
C. CSȘ Fălticeni 13 6 4 3 25-19 16
7. Ceahlăul P. N. 13 C 2 5 43-24 14
8. CSȘ Suceav? 12 5 4 3 15-12 14
9. CS Botoșani 12 C 1 5 29-34 13

10. csș Pașcani 13 3 2 8 20-41 1
11. css Rădăuți 13 2 3 8 16-47 7
12. csș Tg N. 13 1 4 8 8-34 I
13. CER Pașcani 13 1 3 9 13-55 5
14. Șiretul Pașc 13 0 4 9 16-54 4

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
7 variante 100% a 7.558 lei, din 
care o excursie de un loc tn 
U.R.S.S. șl diferența în numerar 
șl 25 variant- 25% a 1.890 lei ; 
cat. ■ l 52.20 a 1.917 lei 5 cat. 5 : 
132,50 a 756 lei ; cat. «’. 208,75 a 
300 le! ; cat. 7 1 >51,00 a 200 lei, 
cat. 8 : 2.235,75 a 100 lei.

IAZ A A n-a : eat. B : 1 va
riantă 100% ■ 46.888 lei, din care 
o excursie de două oeuri în 
U.R.S.S. șl diferența tn numerar 
și 5 variant» 35% a 11.722 lei ; 
cat. C : 4 variante 100% a 5.275 
lei șl 24 variante 25% a 1.319 led; 
eat. D : 53,50 a 996 lei ; oat. E : 
575,25 a 100 lei.

SERIA A II-A
1. S.C bacau 11 7 3 1 27- 8 17
Z. Oțelu' Galați 11 7 2 2 29- 8 10
3. CSS Bacău ’1 7 2 2 20-10 M
4. CSȘ Focșani 11 5 4 2 26-14 14
5. CSȘ Vaslui 11 5 2 4 23-21 12
0. CSȘ Tecuci 11 4 3 4 14-18 11
7. CSȘ Roman 11 4 2 5 21-19 10
8. CSȘ Galați 11 5 0 6 18-26 10
3. Un. Focșani 11 3 2 6 12-17 1

10. FEPA *74 B 11 3 1 7 15-25 7
11. VIU. Bacău 11 3 1 7 10-20 7
12. Inter Vaslui 11 2 0 9 11-40 4

SERIA A m-A tț
1. STEAUA Bu- 1 101 0 31- 1 11
Z. Electroap. 11 8 1 2 24- 8 17
3. Rapid Buc. 11 7 1 3 38- 7 15
4. CS Ttrsrviște 11 6 1 4 32-15 13
5. Olimpia R. S. 11 5 2 4 21-13 12
4. Viitorul Bz. 11 5 0 6 23-18 10
7. CSȘ Călărași 11 4 2 5 8-16 10
8. Un. Slobozia 11 4 1 6 20-43 9
9. CS Slobczia 11 4 0 7 21-45 8

10. Gtori Bz. 11 3 1 7 14-25 7
11. FI. Moreni 11 2 6 14-26 7
12 Viitorul Buc. 11 0 3 8 8-37 3

SERIA A JV-A
1. DINAMO BUC. ri :10 1 0 47- 6 n
2. Metalul Buc. 11 9 1 1 40-10 19
3. Pro Brăila 11 7 2 2 48-25 16
4. FC Constanța 11 6 3 2 29-11 15
5. Delta Tuicea 11 6 0 5 25-18 12
6. CSȘ Tulcee 11 4 2 5 24-45 10
7. CSȘ Medgidia 11 3 3 5 18-20 9
3. CSȘ Const. 11 4 0 7 15-22 8
9. Victoria Bu-. 11 2 2 7 16-22 6

10. CSȘ Mangalia 10 2 2 6 12-30 6
11. Mec. Fină 10 2 1 7 7-30 5
12. Petrolul Br. 11 1 1 9 12-54 3

Cîștigul de la categoria 1 — .
varianta 25% — a revenit parti
cipantului Roșcă Ileana din Bail 
Mare, (autoturism Dacia 1300 — 
70.000 lei).
• ASTuZI ESTE ULTIMA ZI 

ta care participanții tși mai pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate la TRAGEREA OBIȘNUI
TA LOTO de mîine vineri, 18 
decembrie. Acea ta este, de alt
fel. ULTIMA TRAGERE OBIȘ
NUITA LOTO a anului în curs I
• O veste -’-osebit de îmbu

curătoare pentru participant! : 
mîine, vineri, 18 decembrie, în
cepe vînzarea biletelor pentru 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI din '1 
ianuarie 1988 I



CONFLRINIA NAI» A PARTIDULUI MONIST ROMAN
'Urmare din pag. 1)

In continuare, din însărci
narea Comisiei, tovarășul 
Gheorghe Tănase, secretar al 
C.C. al P.C.R., a prezentat 
propunerile în vederea comple
tării numărului membrilor Co
mitetului Central al partidului, 
care au fost aprobate în unani
mitate.

Conferința Națională a apro
bat :

— Trecerea din rîndurile 
membrilor supleanți în rîndu
rile membrilor Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român a următorilor to
varăși: Constantin Ion Deaconu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R., 
Maria Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R., Carol Dina, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., Mircea 
lonescu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Iași, 
Ștefania lonescu, prim-vicepre- 
sedinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular ju
dețean Teleorman, Emiliu-Fer- 
dinand Toth, secretar pentru 
problemele economice al Co
mitetului județean Caraș-Seve- 
rin al P.C.R., Ion lonescu, 
secretar pentru problemele e- 
conomice al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.K., Ion 
Constantinescu, viceprim-mlnis- 
tru al guvernului, Ion Badea, 
președinte al Consiliului Na
țional al Apelor, Paraschiv 

Alecu, instructor al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Sprințcroiu, 
șef de sector la Secția propa
gandă și presă a C.C. al P.C.R., 
Nicolae Badea, prim-secretar 
al Comitetului de partid al Sec
torului 2 București, Nicolae 
Croltoru, secretar pentru pro
blemele de propagandă al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., Florea Ghiță, ad
junct al șefului Secției nropa- 
gandă și presă a C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Dragomir, director 
al Combinatului de lianți și 
azbociment Fieni, județul Dîm
bovița, Cameluța Beldie, rec
tor al Institutului Politehnic 
Iași, Doina Vasilescu, secretar 
pentru problemele de agricul
tură al Comitetului județean 
Arad al P.C.R., Vasile Albu, 
instructor al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Gușă, general-maior, 
prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Aristotel 
Stamatoiu, general-locotenent, 
adjunct al ministrului de in
terne.

— Alegerea în rîndurile 
membrilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
a tovarășului Ioan Toma, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al U.T.C.

După pauză, lucrările au fost 
conduse de tovarășul Ilie Matei, 
membru supleant al Comitetu
lui Pojitic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Miu Dobrescu, membru al Co

mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Maria Flucsă, minis
trul industriei ușoare, Mihail 
Curcubătă, director al Combi
natului de oțeluri speciale Tîr- 
goviște, județul Dîmbovița, ge
neral-colonel Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării na
ționale, Gheorghe Popescu, se
cretar al Comitetului comunal 
de partid Glodeanu Siliștea, 
județul Buzău, Vasile Carp, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R.

Delegații la Conferință au 
fost informați că, din cei 108 
tovarăși înscriși la cuvînt, au 
vorbit în plenul lucrărilor 53 : 
în cele opt secțiuni, din 1079 
înscriși, au luat cuvîntul 234 — 
în total la dezbateri participînd 
287 tovarăși. Apreciind că în 
plen și în secțiuni au luat cu
vîntul reprezentanți ai tuturor 
domeniilor și ramurilor de ac
tivitate, care s-au referit pe 
larg Ia documentele și proble
mele înscrise pe ordinea de zi, 
delegații la Conferință au apro
bat sistarea dezbaterilor.

Ședința de închidere a lucră
rilor Conferinței Naționale a 
fost prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

In unanimitate, Conferința 
Națională a partidului a a- 
probat Hotărîrea pentru adop
tarea ca document programatic 

a Raportului prezentat dc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, cu privire la 
stadiul dezvoltării forțelor de 
producție, al societății socialiste 
în general al relațiilor de pro
ducție și sociale, al democrației 
muncitorești-revoluționare, al 
perfecționării conducerii pe 
baza principiilor autoconducerii 
și autogestiunii, al perfecțio
nării și continuării procesului 
revoluționar în noua etapă — 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre 
comunism

Au fost adoptate, apoi, în 
unanimitate, ca documente ale 
Conferinței Naționale, Rapor
tul cu privire la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea și a Programului partidului 
de dezvoltare economîco-socială 
a României, a programelor de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor de pro
ducție, aplicarea normativelor 
economico-financiare și crește
rea eficienței economice în toa
te sectoarele de activitate și 
Raportul cu privire la dezvol
tarea economică și socială echi
librată și proporțională a tutu
ror zonelor țării, înfăptuirea 
programului de sistematizare a 
teritoriului, înflorirea neconte
nită a localităților patriei, ridi
carea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor, 
documente care urmează să fie 
îmbunătățite pe baza observa
țiilor și propunerilor făcute în 
cadrul dezbaterilor.

A fost adoptată, de aseme
nea, în unanimitate, Rezoluția 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român.

Primit cu multă căldură, cu 
cele mai alese sentimente de 
dragoste și stimă, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a rostit cuvîntul de în
chidere a lucrărilor Conferinței 
Naționale.

Urmărită cu viu interes și 
deplină aprobare, cuvîntarea 
secretarului general al parti
dului a fost subliniată, în repe
tate rînduri, cu îndelungi a- 
plauze, urale și ovații de parti- 
cipanți.

Lucrările Conferinței Națio
nale au luat sfîrșit într-o at
mosferă de profundă vibrație 
patriotică de puternică
unitate in jurul partidului, 
al secretarului său general, do 
fermă angajare revoluționară. 
S-a scandat, cu înflăcărare, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — La mulți ani !“.

In aclamațiile participanților, 
pionieri și șoimi ai patriei au 
urcat la tribună, oferind cu 
multă _ dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

In această atmosferă de înăl
țător patriotism, a fost intonat 
Imnul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E scris 
pc tricolor unire !“.

EMnmanKSKmsmătSMBmnaKaaHBaHmMBBBHK

PROFUND ECOU ÎN INIMILE SPORTIVILOR ȚÂRII
VOM RĂSPUNDE GRIJII PARTIDULUI CU NOI SUCCESE ÎNDEMN LA COMPETENTĂ, LA AUTODEPĂȘIRE

Ca un mai vechi activist pe 
tărîmul sportului, alături de 
milioane de oameni al muncii 
din țara noastră, am ascultat 
cu mare atenție magistralul 
Raport la Conferința Națională 
a partidului prezentat de 
Iubitul nostru conducător 
Nicolae Ceaușescu, document 
de o deosebită importanță, 
care reprezintă o strălucită a- 
naliză a realităților din Româ
nia socialistă, sub toate as
pectele construcției societății 
noi. tn același timp, Raportul 
secretarului general al parti
dului, ideile și orientările cu
prinse în acest document de o 
excepțională însemnătate, pre
figurează viitorul luminos al 
patriei noastre dragi, stabilind 
liniile directoare pentru toate 
domeniile de activitate.

Ca fost halterofil, sportiv de 
performanță, antrenor șl, în 
prezent, secretar al federației, 
am cunoscut întreaga activita
te a acestei discipline sportive 
în țara noastră, deci și evolu
ția performanțelor reprezentan
ților României socialiste în 
marile întreceri internaționale. 
Sînt nespus de fericit că pu
tem raporta și noi performan
țe care fac cinste sportului 
românesc, patriei noastre dragi. 
Ca urmare a condițiilor ex
cepționale de pregătire de care 
beneficiază halterofilii noștri, 
ca de altfel toți sportivii ro

mâni, datorită eforturilor fă
cute de partidul și statul nos
tru, grijii deosebite acordate 
dezvoltării tineretului patriei, 
sportul halterelor din țara 
noastră s-a impus pe plan 
mondial, cucerind peste 200 de 
medalii la Campionatele Euro
pene șl Mondiale, marea ma
joritate a acestor succese fi
ind realizate în anii care s-au 
scurs de la al IX-lea Congres 
al P.C.R., perioadă pe care cu 
mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". învățind

OMUL -
Am ascultat și, apoi, am ci

tit cu emoție și deosebit in
teres magistralul Raport pre
zentat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la marele forum al 
comuniștilor — Conferința Na
țională a partidului. Am luat, 
astfel, cunoștință de cuprinsul 
acestui document de o excep
țională valoare teoretică și 
practică, de importanță istori
că pentru viitorul patriei, vă- 
zînd — cu nespusă bucurie — 
că în centrul preocupărilor 
partidului nostru, a secretarului 
său general, se află omul cu 
aspirațiile sale, ridicarea con
tinuă a calității vieții, prin În
deplinirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al 
XIIT-lea al partidului.

din îndemnurile secretarului 
general, privind prin prisma 
exigențelor formulate în Ra
portul la Conferința Națională 
a partidului, ne vom uni efor
turile, ne vom mobiliza exem
plar pentru ca și la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice 
tricolorul românesc să fie ri
dicat din nou pe cel mai înalt 
catarg.

LAZAR BAROCA 
secretar responsabil 

al F. R. Haltere și Culturism

|N CENTRUL PREOCUPĂRILOR!
însuflețiți puternic de acest 

prețios document de partid, 
alături de întregul nostru po
por, sportivii, antrenorii, acti
vul C.J.E.F.S. Constanța se vor 
mobiliza exemplar în vederea 
îndeplinirii, la o nouă cotă de 
calitate și exigență, a sarcini
lor atît de importante în
credințate de partid mișcării 
sportive din țara noastră. Vom 
angaja toate forțele pentru cu
prinderea întregului tineret în 
marea competiție națională 
Daciada, îmbogățind calendarul 
cu noi acțiuni sportive de ma
să, atît la orașe, cît șl la sate. 
Avem în domeniul sportului 
pentru toți o experiență bună, 
mai toți elevii practicînd in 
mod sistematic educația fizică, 
sportul. Pe frumoasele baze

Lucrările Conferinței Naționa
le a partidului desfășurate sub 
semnul magistralului Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, autentic program 
de acțiune și viață, a focali
zat atenția întregului nostru 
popor. Realitățile, exigente 
șl imperative, subliniate de 
secretarul general al partidu
lui, ne cer pregnant și nouă 
tehnicienilor, ca de altfel tu
turor sportivilor țării, să ne 
evaluăm și să ne proiectăm 
întreaga activitate la altitudi- 

sportive de pe Litoral, din în
treg județul, mii și mii de ti
neri, de oameni al muncii din 
întreprinderi și instituții par
ticipă la diferite competiții tot 
mai populare, prin accesibili
tatea lor. în multe întreprin
deri se practică acum cu suc
ces gimnastica la locul de 
muncă.

Ne angajăm ca, printr-o se
rie de acțiuni atrăgătoare, larg 
popularizate, să imprimăm 
sportului feminin un curs mai 
alert, astfel incit tot mal mul
te tinere să beneficieze de e- 
fectele pozitive ale exercițiu
lui fizic asupra sănătății și ca
pacității lor creatoare.

ELENA FRINCU 
secretar al C.J.E.F.S. Constanța 

nea avîntulul revoluționar și a 
sarcinilor trasate, muncind mai 
bine, mai competent, promo- 
vînd cu îndrăzneală noul.

Canotajul nu se culcă pe lau
rii cuceriți în 1987, după com
portări apreciate unanim la 
Jocurile Mondiale Universitare 
și la Campionatele Mondiale., 
Condițiilor de pregătire, efor
turilor făcute de partidul și 
statul nostru, trebuie să-i răs
pundă, la rindu-i, printr-un e- 
fort de autodepășire, care să-1 
impună la cea mai mare com
petiție a anului viitor, Jocurile 
Olimpice.’ Datoria canotajului 
românesc este să afirme și mai 
viguros „tricolorul" pe toate 
marile piste de apă ale lu
mii, perpetuînd tradițiile unei 
școli naționale de valoare re
cunoscută. Sarcinile lui actuale 
sînt intensificarea și îmbună
tățirea prooesului de antrena
ment, perfecționarea muncii 
educative, rigurozitatea cam
paniilor de selecție, pro
pulsarea canotajului mas
culin, rămas vizibil în ur
ma celui feminin. Numai în
deplinirea lor integrală ne va 
da sentimentul unei ralieri de
pline la principiile spiritului 
revoluționar care călăuzesc 
munca și viața întregului nos
tru popor.

VICTOR MOCIANI 
antrenor federal la canotaj
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SPORTUL IN LUME
Azi, in Campionatul Mondial de handbal feminin-grupa B

ROMÂNIA - AUSTRIA, MECI DECISIV
BURGAS, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Evo
luția de pînă acum a reprezen
tativei României, ca și a ceDor- 
lalte participante, la Campiona
tul Mondial de handbal feminin 
— grupa B, ar putea fii asemăna-, 
tă cu un parcurs ou obstacole, 
care a cerut eforturi și, mai a<les, 
soluții optime la fiecare încer
care, pentru a putea ajunge cu 
bine la capăt. In ceea ce ne pri
vește. consemnăm cu satisfacție 
cele 5 victorii din seria prelimi
nară. urmate de alte două în se
mifinale, care situează, deocam
dată, echipa României pe primul 
loc îin grupa semifinală B și o 
păstrează în cursa deosebit de 
dificilă de calificare pentru J.O.

Această ediție a Campionatului 
Mondial a fost mai dură, îndeo

sebi sub aspectul solicitării utsi- 
hice, cu rodul el ta cin tarul re
zultatelor, cu cît, după cum se 
știe, din cede 16 formații partici
pante doar uinâ singură, cea cla
sată ta fruntea clasamentului fi
nal, via cîștiga și dreptul de par
ticipare la Jocurile Olimpice de 
vară din anul viitor. Nota domi
nantă a evoluției formației noas
tre este, pînă acum, „bine®, ea 
făcînd dovada unor remarcabile 
calități și a unei pregătiri gene
rale apreciabile. Notăm’ însă că 
nu au lipsit nici momentele ne
dorite, mai ales la începuturile 
de partide, sau cele de relaxare 
în fia ța unor adversare conside
rate Inferioare valoric, ceea ce 
a impus eforturi suplimentare 
pentru asigurarea victoriei. Cum 
era șl normal, „sita*4 a cernut

PENTRU... FINALĂ
de acum participantele mai ouțin 
valoroase, în fața formației noas
tre rămînînd confruntări din ce 
în ce mai grele, decisive, pe care 
trebuie să le abordeze cu maxi
mum de atenție, pentru a putea 
ajunge în mult rîvnitul vîrf ai 
piramidei.

Un asemenea meci va fi și cel 
cu echipa Austriei, programat 
joi, ho târî tor pentru a desemna 
pe una din finaliste, ambele for
mații aflîndu-se la egalitate de 
puncte. Austriecele au cîștdgat șl 
marți, în extremis, în fața hand
balistelor din Danemarca, din 
nou lipsite — am spune — de șan
să, de vreme ce au ratat, la 18— 
18, golul victoriei, frrăgînd (se
cunda 23) în... bară ! Victoria a 
obținut-o, în schimb. Austria, 
care a înscris în ultima secundă, 

mărturisind forța ambiției și pu
terii sale de luptă. Iată de ce 
prevedem o partidă deosebit de 
dîrză, antrenorul iugoslav Vinke 
Kandija, ca și elevele sale — 
dintre care se detașează Rado vid, 
Tez, Merdan, Foltynova, Prokop, 
Stem pel, Jurowski — fiind ho
tă r îți să fiacă apel la tot bagaj-ut 
de cunoștințe tehnico-tactice, în- 
tr-un meci în care este exclus 
jocul rezultatelor, fiecare echipă 
bizuindu-se pe forțele proprii.

ALTE REZULTATE — seria B î 
Danemarca — Austria 18—19 ; 
seria A : RJD Germană — Un
garia 19—19, Polonia — Canada 
23—15.

CLASAMENTE — Seria A î 1. 
Iugoslavia 8 p, 2. R.D.G. 7 p 
(104—65) 3. Ungaria 7 p.
(97—38), 4. R.P. Chineză 2 p (86— 
103), 5. Polonia 2 p (76—94), 8. 
Canada 0 p ; Seria B : 1. Româ
nia 8 p (93—68), 2. Austria 8 p 
(82—68), 3. Danemarca 4 p, 4. 
Bulgaria 2 p, 5—6. ‘ Franța șl 
R.F.G. 0 p.

în ultima etapă a semifinalelor 
vor avea loc următoarele me
ciuri — Seria A : Iugoslavia — 
R.D.G., Ungaria — Canada, RJP. 
Chineză — Polonia ; Seria B : 
România — Austria, R.F.G. — 
Bulgaria, Danemarca — Franța.

Ion GAVRILESCU

,,STELELE" 
ÎNOTULUI

ROMÂNESC
HAVANA, 16 (Agerpres). — 

Intr-o retrospectivă a anului 
sportiv Internațional, referin- 
du-se la rezultatele din natație, 
comentatorul Agenției Prcnsa 
Latină menționează la Ioc de 
frunte performanțele înotătoare
lor române, considerînd-o pe 
Noemi Lung oa una din „ste- 
lele“ cele mal sclipitoare ale 
anului 1987, „Talentata înotătoare 
româncă de 17 and — se scrie în 
comentariu —- a fost protago
nista Universiadei de la Zagreb, 
reușind să cîștige 5 medalii de 
aur șl alte două de bronz. La 
Campionatele Europene de la 
Strasbourg. Noemi Lung și co
echipiera sa Tamara Costache 
au urcat, de asemenea, pe cea 
mal înaltă treaptă a podiumului 
de onoare, oonfilrmînd puternica 
ascensiune a natației românești".
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