
In prezenfa tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
ieri au fost reluate
LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNARI NAȚIONALE
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri 
dimineața, au fost reluate lu- 
crărilo sesiunii a Vl-a a celei 
dc-a IX-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Lucrările actualei sesiuni se 
desfășoară in atmosfera de pu
ternică angajare patriotică in 
care întregul nostru popor ac
ționează, in lumina hotăririlor 
Conferinței Naționale a parti
dului, pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan pe anul în 
curs și crearea tuturor condi
țiilor pentru realizarea integra
lă a sarcinilor pe anul 1988 și 
pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite de cel dc-al 
XIII-lea Congres al P.C.R.

La sosirea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu vii și înde
lungi aplauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au 
luat Ioc membrii Comitetului 
Politic Executiv 
P.C.R. și 
de Stat.

Alături 
se aflau 
P.C.R. și ______
călori de instituții ______
organizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai r oamenilor 
muncii, ai vieții noastre știin
țifice și culturale.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de președintele Marii A- 
dunări Naționale. tovarășul 
Nicolae Giosan.

Ta propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, a fost 
adoptată următoarea ordine de zi :

1. Validarea alegerii unor 
deputați în Marea Adunare Na
țională și revocarea unor 
deputați.

2. , Proiectul Legii Planului 
Național unic de dezvoltare c- 
conomico-socială a 
Socialiste România 
1988.

3. Proiectul Legii

al C.C. a! 
membrii Consiliului
de deputați, în sală 
membri ai C.C. al 
ai guvernului, condu- 

i centrale.

Republicii 
pe anul

... _ Planului
de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor al Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1988.

4. Proiectul Legii Bugetului 
de stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1988.

5. Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizio- 
riarea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu 
produse agroalimcntare și bu
nuri industriale de consum pe 
anul 1988.

6. Proiectul Legii privind 
constituirea Consiliului Su
prem a! Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, avind 
rolul elaborării orientărilor de 
perspectivă și a planurilor 
naționale unice de dezvoltare 
economică și socială a tării.

7. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprin- 
zînd norme cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La primul punct al ordinii 
dc zi, președintele Comisiei de 
validare, tovarășul Nleolac 
Mihalaclie, a prezentat raportul 
comisiei privind validarea ale
gerii în Marca Adunare Na
țională a următorilor denotați: - - Circum_

23 Gri- 
Bucti- 

în Cir- 
__ ___________ nr. 1 

Tirgu Jiu, județul Gorj; Șer
ban Teodorescu, în Circumscrip
ția electorală nr. 11 Vălenii de 
Munte, județul Prahova.

Au fost prezentate, totodată.

Ncculai Ibănescu, în 
scripția electorală nr. 
vita Rn«ie, municipiul 
roșii ; Petro Fluture, 
cumscrioția electorală

propunerile Frontului Demo
crației și Unității Socialiste de 
revocare a deputaților Marin 
Lungu, ales în Circumscripția 
electorală nr. 3 Craiova — 
Craiovița Nouă, județul Dolj, 
șl Manole Sechi, ales în Cir
cumscripția electorală nr. 
Brașov r- Centru, pentru 
virșirea unor abateri grave, 
compatibile cu calitatea 
deputat.

Marca Adunare Națională a 
aprobat cu unanimitate de vo
turi raportul comisiei de vali
dare.

Deputății Neculal Ibănescu. 
Petre Fluture și Șerban Teo- 
dorescu au depus, apoi, !ură- 
mintul de credință și devota
ment față de Republica Socia
listă România.

Tovarășul Constantin Dăscă- 
lcscu, prim-ministru al guver
nului, a prezentat expunerea 
asupra proiectelor Legii planu
lui național unic de dezvolta
re ecunomico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
anul 1988, Legii planului 
dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor al 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1988 și I.egii Bugetului 
de stat al Republicii Socialiste 
România pc anul 1988.

Tovarășa Lina Ciobanu, vi 
ceprim-mi nistru al guvernului, 
a prezentat expunerea la Pro
gramul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri indus
triale de consum pe anul 1988.

în continuare, tovarășul Ma
nca Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale. a 
prezentat Proiectul Legii pri1 
vind constituirea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, a- 
vînd rolul elaborării orientări
lor de perspectivă și a planu
rilor naționale unice 
voltare economică și 
țării.

Lucrările sesiunii 
nuat cu examinarea __
terea proiectelor de legi ți 
Programului de autoaprovizio- 
nare in cadrul grupelor de 
deDutați. alcătuite pe județe.

In cursul după-amiezii, lu
crările s-au desfășurat în plen.

Tovarășul Ion Radu, pre
ședintele Comisiei pentru in
dustrie și activitatea cconomi- 
co-financiară, a prezentat ra
portul comisiilor permanente 
ale M.A.N., care au examinat 
și avizat proiectele Legii Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1988, Legii Planului de 
dezvoltare a agriculturii. in
dustriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor al 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1988 și Legii Bugetului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1988.

în continuare, tovarășul Ra
du Bălan, vicepreședinte al 
Comisiei constituționale și ju
ridice, a prezentat raportul co
misiilor permanente ale M.A.N. 
care au examinat și avizat 
proiectul Legii privind consti
tuirea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So- 
eiale a României, avind rolul 
elaborării orientărilor de pers
pectivă și a planurilor națio
nale unice de dezvoltare eco
nomică și socială a țării.

tn cadrul dezbaterilor gene
rale comune asupra proiectelor 
de legi și programului aflate 
pe ordinea de zi, au luat cu- 
vintul deputății Ion Dineă. 
Maria Ghițulică, GheorgheDi- 
moiu, Iun Fiu 
zekaș. Aurelia ____ , ___
Daniliuc, Gheorghe Ilie, 'Dorcl 
Mihai Popa, Ilie Văduva.

Lucrările sesiunii continuă.

Proletari dlnioat.e țările; unlți-uZ#

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

< La întreprindereaLa întreprinderea „ Electrobanat" TimișoaraiiElectrobanat" Timișoara

CONDIȚIA PERFORMANTEI
MUNCĂ, ÎNVĂȚĂTURĂ, DĂRUIRE

pc 
de

de dez- 
socială a

au conti- 
și dezba- 

a

Ion Florea, Ludovic Fa- 
----Bratu, Dinu

ELBA — numele prescurtat a] 
întreprinderii „Electrobanat" 
dirt Timișoara. Dar poate mai 
bine ar fi să spunem că este 
„renumele ei concentrat intr-o 
marcă, din ce în ce mai apre
ciată și peste hotare“. Consti
tuie un unicat, întrucît este 
singura din țară care produce 
gama întreagă a corpurilor de 
iluminat utilizate în toate me
diile muncii și existenței coti
diene. Mai mult, ELBA este 
un unicat și ...în lume, nea- 
vînd egal între marile concer- 
nuri ale electrotehnicii, prin 
concentrarea și diversificarea 
de producție într-un colos mo
nobloc, un veritabil „conglo
merat al iluminatului". Pe 
scurt, foarte pe scurt, ELBA 
„marchează" tot felul de pro
duse electrotehnice, cu desti
nații dintre cele mai diferite, 
într-o varietate de tipuri șl di
mensiuni; de la echipamente

pentru mari obiective indus
triale și energetice sau pentru 
orice vehicul motorizat pînăla 
sortimente de uz casnic, de la 
proiectoare pentru hale uzinale 
sau pentru transport, la cele 
pentru'-teatru, TV sau cinema
tografie. de la corpuri de ilu
minat ornamentale pentru 
parcuri, la plafonierele locuin
țelor și lanterne. „Cartea 
vizită" prezentată de ing. 
Marinca, director adjunct 
întreprinderii, este de un 
lism aproape metaforic: 
ce mișcă, prin mijloace tehni
ce, în aer, în apă, pe și sub 
pămint și tot ce luminează sau — între 
veghează această mișcare de 
importanță vitală pentru eco
nomia noastră are un element 
marca ELBA". • Pe temeiul 
cîtorva programe prioritare, la 
ELBA se acționează, zi de zi, 
ca într-o mare întrecere ' cu 
timpul, înainte de toate. „Cu 
ochii pe cronometru", ca un 
performer între performeri, 
care năzuiește, firesc, prin e- 
forturi multiple, să fie cît mai 
în față, primul dacă se poate. 
„Cu privirile spre ...gram", in
vers, însă, decît în halterofilie.

de 
loan 

al 
rea- 
„Tot

de pildă, pentru că și colectivul 
acestei întreprinderi are de a- 
tins un obiectiv foarte precis 3 
reducerea drastică a consumu
lui de materii prime și mate
riale. „Cu atenția activă și te
nace la pasul cu «ritmul mon
dial»' al domeniului, pe orice 
„distanțe", nu altele decît cele 
ale drumurilor exporturilor, tot 
mai diferite și mai lungi, par
curse, acum, de produsele 
ELBA după un orar (de livra
re) în ...sensibil devans. Și, nu 
în ultimul rînd. cu gîndul neo
bosit Ia îmbunătățiri calitative, 
la inovații, ca într-o întrecere 

,mari maeștri". Aceste 
paralele cu sportul se datorese, 
în principal, unuia dintre in
terlocutorii noștri, ing. Simion 
Martinov, care, evident, a an
ticipat- o întrebare ..pur sporti- 

adresat-o, a 
întrebare: „O 
de mare fără 
ce părere a- 
unui cred că

vă". Cînd i-am 
răspuns tot cu o 
întreprindere așa 
sport? ...Nu știu 
veți dv., dar eu 
ELBA e ?i un nume ...sportiv.

George ROTARU

(Continuare In pag. 2-3)

Grăitoare recunoaștere a marilor

succese românești

GIMNASTA AURELIA DOBRE.
CEA MAI BUNA SPORTIVA

DIN LUME A ANULUI 1987
Rezultatul anchetei Asociației spaniole a presei sportive

Acum, la sfîrșit de an, cind 
în întreaga lume se fac nu
meroase anchete, se stabilesc 
ierarhii internaționale, se de
semnează cei 
cei mai buni 
s-au distins 
excepție In 
mișcarea sportivă din Româ
nia socialistă se bucură, iată, 
de o nouă și semnificativă re
cunoaștere a nivelului său ri
dicat, a capacității sale de a

mai buni dintre 
performeri, care 

prin rezultate de 
arenele sportive.

da sportivi valoroși, competitivi 
la cea mai înaltă cotă. O măr
turie în acest sens o consti
tuie — între multe altele — lar
gul ecou de care s-au bucurat 
strălucitele succese repurtate 
la Campionatele Mondiale da 
la Rotterdam de bravele noas
tre gimnaste, elogioasele apre- 
cierj 
dială 
bre, 
niei

>

publicate in presa mon- 
la adresa Aureliei Do- 
Danielei Silivaș, Euge- 
Golea, Ecaterinei Szabo,

Cameliei Vein, a sau Celesti
nei Popa, medaliate . cu aur 
la competiția supremă a gim
nasticii.

Constantin MACOVEI

(Continuare In oao 2—3)

g: CANOTAJUL, BILANȚ FARA ' J
OBLIGAȚII PE MĂSURĂu

După Campionatele Mondia
le de la Nottingham din 1986. 
soldate cu un bilanț remarcabil 
pentru canotoarele noastre (3 
medalii de aur, 2 de argint și 
una de bronz), salutînd această 
performanță, fără a omite s-o 
raportăm la obligațiile viitoare, 
scriam: „Acestea sînt fetele de 
aur ale canotajului nostru. 
Cind citiți aceste rinduri. ele

Amănunte in pag. 2—3

Secvență surprinsă 
meciul Steaua — Explo
rări B. Mare, în urma 
căruia voleibaliștii mili
tari, obfinînd o categori
că victorie, au trecut în 

fruntea clasamentului 
Foto. Aurel NEAGU

se relaxează, meritat, după un 
sezon solicitant. Cunosc insă că 
le așteaptă un altul și mai 
greu, al confirriiărilor, pentru 
că aurul este pretențios, el nv 
se logodește 
rul“.

Constatăm, 
sezonul 1987 
tră a avut 
La C.M. de 
luna august. _ ,____
treeîndu-și performanțele 
terioare. s-au întors acasă 
o salbă și mai bogată. <

decît tot cu... au-

din fericire, după 
că metafora noas- 
deplină acoperire 
la Copenhaga 
fetele noastre.

dir. 
în 
un- 
cu 

o salbă șl mai bogată. care 
consfințește plasarea pe locul 
I în ierarhia mondială a cano 
tajului feminin: 1 medalii de 
aur (simplu categoria ușoară : 
Maria Sava: 2 rame : Olga 
Homeghi. Rodica Arba; 4 + 1: 
Mariana Trașcă, Veronica Ne- 
cula. Valentina Vîrlan Adriana 
Chelariu-Bazon + 
na Oancia ; 8+1 : ______
Trașcă. Livia Tieanu Veronica 
Nocula, Valentina Vîrlari. A-

Ecateri- 
M'ariana

PRECEDENT,
driana Bazon. Lucia Toader, 
Rodica Arba. Olga Homeghi + 
Ecaterina Oancia), una de ar
gint (2 vîsle : Elisabeta Lipă, 
Liliana Geneș). una de bronz 
(simplu: Marioara Popescu cu 
mențiunea că „bronzul" ei 
s-ar fi putut transforma lesne 
in „argint", dacă un accident 
organizatoric, anunțarea ero
nată a orei de start n->ar fi 
obligat-o să renunțe la încălzi
re și. în criză de timp, să ..tra
gă" în forță, solicitant, traseul 
dintre debarcader și locul de 
start).

Imaginea lor 
prezintă vîrful 
a cărei bază 
muncă, pasiune 
goarea selecțiilor și calitatea 
înaltă a procesului de instruire 
au asigurat întotdeauna consis
tență lotului național de cano
taj feminin. care împletește ex-

de astăzi re- 
unei piramide, 

e clădită din 
și tradiție. Ri-

lon CUPEN

(Continuare in pag a 4-a)



JOC CONTINUU" LA ȘCOALA 7 DIN ROMAN
Intr-o ierarhie a activității 

sportive ă elevilor din munici
piul Roman, colectivul Școlii 
nr. 7 ocupă locul I. „Și aceas
ta, de ani de zile", ține să facă 
precizarea prof. Gh. Antohi, 
președintele Consiliului Mu

ff riscipal pentru Educație Fizică 
J șt Sport.

Unitate de învățămint cu 
peste 2100 de elevi și eleve (54 
de clase). Școala nr. 7 din Ro
man și-a statornicit in primul 
rînd. o puternică tradiție atle
tică la nivelul asociației spor
tive, ceea ce vrea să însemne 
participarea a sute de copii la 
concursuri și campionate, pe

- grupe de probe, separat de
alergări, sărituri și aruncări. 
Sigur, este — în primul rînd — 
meritul profesoarei Marilena 
Gavrilă, cu specializarea atle
tism. care, așa cum atestă 
faptele, știe, să iși atragă ele
vii pe stadion și să le stimu
leze ambiția pentru a deveni 
sportivi cunoșcuți nu numai în 
localitate, ci și în județ sau în 
țară. Cazul Lidiei Enășel, a- 
cum elevă la Liceul industrial 
nr. 3. dar care a făcut începu
tul aid, la „generală 7". Spe
cialistă în proba de 400 me
tri, ea se află în vederile Clu
bului Atletic din Roman, la 
fel ca și alți peste 30 de elevi 
de la Școala 7. care aspiră la 
împliniri în plan sportiv.

Atletismul a făcut. așadar, 
începutul! Dar preferințele 
elevilor de aici s-au îndreptat, 
firesc, și spre alte ramuri de 
sport, către handbal și fotbal, 
de pildă, discipline în care re
prezentanții școlii romașcane. 
după ce au dominat întrecerile 
pe municipiu și județ din ca
drul „Cupei Pionierul", au a- 
juns în finala pe țară, anul a- 
cesta, ocupînd în ambele ca- 
ziiri, locul III. Prof. Ion Seve
rin, responsabilul colectivului 
catedrei de specialitate consi
deră, însă. că „posibilitățile 
elevilor noștri sînt cu mult mai 
mari, veți vedea... Tn acest an 
școlar, ei vor mai urca cel 
puțin o treaptă in ierarhia ce
lor mai bune echipe de pio
nieri din țară—“ Cînd face a- 
ceastă afirmație, cu toată con
vingerea, prof. Severin are în 
vedere nu numai virtuțile de 
handbaliști ale pionierilor O- 
vidiir Mureșan, Liviu Grădi

nara și Lucian Sagmar sau 
cele de fotbaliști dovedite de 
Bogdan Cosma și Cristian 
Giurgiu, ci, în general, fluxul 
spre aceste două „jocuri" al 
multor elevi, dornici să se a- 
firme ca și colegii lor mai sus 
amintiți, care, în afara școlii 
activează fie la Clubul sportiv 
școlar din Roman, fie la Re- 
lonttl Săvinești.

După atletism, handbal și 
fotbal, iată că și gimnastica (și 
aici cu o inimoasă profesoară, 
în prim-plan, Xenia Dumitriu) 
caută să iasă din anonimat, a- 
dică să se impună peste „gra
nițele" municipiului, cea artis
tică, ritmică, disciplină de do
meniul zecilor de amatoare. O 
cale către ritmică, pentru a- 
tragerea tot mai multor eleve, 
o constituie și introducerea 
gimnasticii aerobice, muzica, 
firesc, exercitînd o atracție în 
plus...

Si, ca o surpriză, iată, în 
școală se ivesc tot mai multi 
adepți ai sportului echitației, 
prin intermediul prof. Slclian 
Olaru, care conduce un centru 
pe lingă I.A.S. Roman. Cu alte 
cuvinte, acest oraș promite să 
dea la iveală, cit de curînd, un 
nucleu alcătuit din cei mai 
mici pasionați ai echitației, 
oricum primul în Roman și în 
județul Neamț. Să fie, oare, 
o replică a celui care a existat, 
cîndva, în județul vecin. Iași, 
in municipiu] de reședință al 
acestuia?

Și pentru că ne aflăm_ în 
plină vacanță de iarnă, să mai 
notăm faptul că prin grija con
ducerii școlii (directoare, prof. 
Mihaela Tausanu, „o activă 
sprijinitoare a simbiozei învă- 
țătură-sport", cum afirmă pre
ședintele C.J.E.F.S. Neamț, 
prof. Ion Balcîza și cum, de 
altfel ne-atn convins), aici va 
ființa un club de vacanță, cel 
mai mare din Roman, la nive
lul școlilor cu clase I—X. în 
care se va putea practica pati
najul. pe cele nu mai puțin de 
8 terenuri (de handbal, tenis, 
baschet și fotbal redus) din 
curtea școlii, iar în sala de 
sport, șah și tehnis de masă. 
Altfel spus, „foc continuu" în 
activitatea sportivă și în aceas
tă aoropiată recreație a anului 
școlar...

Tiberîu STAMA

Alergările de cros — chiar si acum, iarna — sînt mult îndrăgite 
de purtătorii cravatei roșii cu tricolor... Foto : Eduard ENEA

După primul tur al campionatului juniorilor la handbal 0 COMPETIȚIE „CUPA SPEPI
FORMAȚII NOI ÎN PRIM-PLAN SEMNIFICATIVE PENTRU ÎNOTUL

întrecerea handbalișților ju
niori ediția a 27-a, după pri
mul tur (în aer liber) a scos 
în relief cîteva aspecte pe 
care încercăm să le redăm 
succint în cele ce urmează. 
Este vorba în primul rînd de 
prezența spectaculoasă, pe pri
mul loc în seria A, a forma
ției C.S.Ș. Roman, antrenată 
de prof. Petro Gheivan și 
prof. Dan Gheorghe Moisii, 
echipă care devansează astfel 
reprezentantele unor cluburi 
sportive școlare mai mereu 
prezente în turneele finale, 
referindu-ne în special la 
C.S.Ș. Mun. Gheorghe-Gheor- 
ghiu-Dcj, C.S.Ș. Focșani sau 
C.S.Ș. Piatra Neamț.

Pe primul loc în seria B 
se află o echipă care, iată, re-

SERIA A
1. CSȘ Roman 7 « 0 1 184-127
2 CSȘ Suceava 7 5 0 2 174-133

3, CSȘ Gh. Gh.-Dej 7 4 0 3 140-141— _ .. ------3 135_150
4 146-122
4 143-153
5 160-172 
S 121-200

4. CSȘ. Focșani 
laș!') 
Galați»)

Intre rezultatele consemnate 
săptămîna trecută la Reșița, în 
competiția sugestiv intitulată 
„Cupa Speranțelor", unele sînt 
cu adevărat semnificative, ge
neratoare de optimism vizavi 
de posibilitățile schimbului de 
mîine al înotului nostru.

Prin numărul victoriilor. în 
toate procedeele plus Ia mixt 
(!), prin faptul că majoritatea 
lor au fost dublate de stabili
rea celor mai bune performan
țe obținute de o fată de 11 ani, 
constănțeanca Laura Damian a 
fost o adevărată performeră a 
întrecerilor. Ea a înotat 50 m 
liber în 29,06 (la vîrstă respec
tivă, Tamara Costache reușea 
29,80), 100 m liber în 1:93,19, 
200 m liber in 2:17,90, 100 m 
spate în 1:12,10, 200 m mixt în 
2:33,14. Toate, recorduri, cele
lalte succese venind pentru 
eleva lui Aurel Șeicaru, în 
probele de 100 și 200 m flutu
re — 1:09,71 și 2:31.84. 100 și 
200 m bras — 1:19.46. respec
tiv 2:55. Dintre băieții de ace
eași vîrstă, George Știrbei, din 
Brăila, s-a dovedit cel mai har
nic, prin locurile I ocupate la 
100, 200 și 400 m liber (cu 1:05,07 
— 2:20,55 — 4 : 53,30), 100 și 200 
m spate — 1:12.22 și 2:32,45,200 
m mixt — 2:36,17. Dubli în
vingători au fost piteșteanul 
Ovidiu Slăvoiu, brasist de 
1:24,20 pe 100 m și 3:05,84. și 
craulista suceveana Sorina Ilan- 
ceriuc, cu 5:01,07 pe 400 m și 
10:16,73 pe 800 m. Cîștigători 
au mai terminat Bogdan Dcac 
la 800 m liber — 10:00,05 (an
trenat chiar de... părinții săi. 
cunoscuții tehnicieni Gica și 
Petre Deac), alt piteștean. A- 
drian Vișănescu, cu 29,40 pe 50 
liber, apoi un băimărean, 
Cristian Moldovan 2:34,87 la 
200 fluture, bucureșteanca (C.S.Ș. 
2) Claudia Stănescu —• 2:37,89 
la 200 m spate șl reșițeanul 
Bogdan Toma — 1:11,54 la 100 
m fluture. Să mai menționăm, 
la această categorie, recordul 
de 5:00,56 la 4X100 mixt bă
ieți,, stabilit de C.S.M.Ș. Pi
tești.

Reșițeanul Bogdan Călinescu 
a fost principalul „colecționar"

confirmă că acolo unde se 
muncește serios și cu pasiune 
rezultatele nu întîrzie să apa
ră, că nu există generații 
mai bune sau mal puțin bune, 
ci numai muncă și pasiune, 
cum scriam : ea se numește 
C.S.Ș. Petrolul Moreni, echipă 
pregătită de prof. Costel 
Gyorgy și prof. Doru Simion 
și care beneficiază de șpriji- 
jinul inimosului și omnipre
zentului împătimit al hanba- 
lului prof, (de biologie) Mihai 
Stănescu. Mai trebuie mențio
nat că echipa școlarilor morenari 
nu a cunoscut infringerea, ți- 
nînd să onoreze medaliile de 
argint cucerite de colegii lor 
în vara acestui an. Nu putem 
trece cu vederea faptul că, 
pe ultimele trei locuri ale 
acestei serii, se află reprezen
tantele Capitalei, cu mult sub 
cerințe, formația campioană a 
ediției trecute — C.S.Ș. 1 Di
namo — ocupînd ultimul loc, 
sub amenințarea serioasă a 
retrogradării.

Echipa pregătită de prof. 
Emilian Cuchiu, C.S.Ș. Făgă
raș, se află pe primul loc în 
seria C, vrînd parcă să de
monstreze (împreună cu cole
gele lor) că orașul marelui 
combinat chimic a fost șl 
rămîne unul dintre „leagăne
le" handbalului românesc.

într-o serie care reunește 
schimbul de mîine al unor 
fruntașe ale handbalului nos
tru — D —, echipa C.S-Ș. Vii
torul Cluj-Napoca (prof. 
Gheorghe Mărginean și prof. 
Emil Tilicea) se află pe pri
mul loc înaintea colegilor din 
Baia Mare, Timișoara și Arad, 
se pare cele mai serioase can
didate pentru turneul final 
al campionatului. Dar pînă 
atunci mai sint de disputat 
cele două turnee de sală ale 
turului secund (1—7 și 26—28 
februarie 1938) și turul III, 
în aer liber, care pot aduce, 
firește, confirmări sau răstur
nări de ierarhii.

Mihail VESA

de victorii într 
ani, clasat în i 
400 și 800 m 
1:01,15 — 4:36,1 
și 200 m spat 
2:27,50, 200 m 
400 m mixt — 
au urcat dr ’î 
prima tre.- 
brăileanca de 
1:01,48 la 100 1 
400 liber, 9:24, 
5:11,54 la 400 i 
Liana Coman 
pectiv 2:46,24 1; 
100 fluture, 2:2' 
Spatista reșițea 
răpoancă (1:11, 
cîștigat două c 
șistul sucevean 
ftei (1:17,36 — 
teanca Georgia 
28,65 la 50 libe: 
200 liber, alt i 
Chcceg — 1 :i 
2:27,72 la flute; 
tilimon, din S 
gistrat 2:27,41 ] 
record, iar Flat 
Reșița) 2:13,67 
noi recorduri t 
fetele C.S.M.Ș. 
4X100 mixt : 
4X100 liber f — 
celea ale gazd< 
4X100 mixt l 
4X100 liber b •

Un băimărea: 
ban, și o reșițe 
grea, au obținu 
rîi la categoria 
înotat 100 Iibv~ 
ber in 2:07.“ 
ber în 4:? 
1:07,62, 
200 mix

7
7
7
7
7

4
3
3
2 
1

•) Echipe penalizate ou 1 punct.

5. CSS
6. CSȘ
7. CSȘ P. Neamț
8. csș _ “Buzău»)

0 
0 
0 
0 
e

*) Echipă penalizată cu i punct.

SERIA B
1. CSȘ Moreni 7 7 0 0 169-109 21
2. Teleajen Ph. Pi. 7 4 1 2 156-144 16
3. CSȘ Constante 7 3 2 2 164-152 15
4. csș Ploiești 740 3 157-145 15
5. CSS Medgidia 7 S 0 4 140-153 13
6. CSS Steaua 7 2 1 4 131-165 12
7. CSS 2 Buc. 7 12 4 116-128 11
8. csș 1 Dinamo 7 0 2 5 124-161 9

SERIA C
1. CSȘ Făgăraș 7 6 0 1 217-154 19
2. CSȘ Dinamo Bv. 7 5 0 2 189-144 17
3. CSȘ Slblt 7 5 0 2 164-146 17

CSȘ Sighișoara 7 3 1 3 159 -162 14
5. CSȘ Od. Sec. 7 3 0 4 177-160 13
6. csș Tg. Jiu») 7 3 0 4 137-158 12
7. csș Univ. Cv. 7 2 1 4 142-168 12
8. CSȘ Hunedoar 7 0 0 7 139-232 7

DSER'A
1. CSȘ Viit. Cj.-N. 7 5 2 0 188-149 19
2. CSS Minau: ? 4 2 1 178-114 17
3. CSS Poll. Tim.7 5 0 2 177-143 17
4. CSȘ Arad 7 4 0 3 125-109 15
5. CSȘ Sebeș* 7 3 1 3 138-151 13
6. Llc. Alba Iulla 7 2 1 4 167 -208 12

•) Echipă penalizată cu 1 punct,

7. CSȘ Tg. M 7205 123-158 11
8. CSȘ Oradea 7 0 0 7 108-172 7

<ss«

GIMNASTA AURELIA DOBRE,
(Urmare din pag. 1)

CEA MAI BUNĂ SPORTIVĂ DIN LUME A ANULUI 1287

STEÂH
CAMPIL

Tuturor acestora li s-a adă
ugat, zilele trecute, o nouă do
vadă, deosebit de convingă
toare în acest sens : de Ia 
Madrid ne-a sosit știrea,că în 
cadrul tradiționalei sale an
chete de sfîrșit de an, aflată 
la cea de-a zecea ediție, Aso
ciația spaniolă a presei spor
tive a desemnat-o pe AURE
LIA DOBRE — campioană 
mondială absolută Ia gimnas
tica sportivă, performeră caro 
a avut, de asemenea, o con
tribuție substanțială la cîști- 
garea de către echipa Româ
niei a titlului de campioană 
mondială — drept cea nial 
bună sportivă din lume po 
anul 1987 !

în galeria marilor campionl- 
legendă — cum îi numește re
vista „Gala sporturilor", edi
tată cu prilejul festivității de 
decernare a premiilor — vn 
figura de-aici înainte și nu
mele unei sportive române, 
cel al tinerei de 15 ani Aure
lia Dobre, care s-a impus în- 
tr-o manieră entuziasmantă în

cea mai importantă competiție 
a gimnasticii mondiale din 
1987. Un frumos trofeu, care 
a fost înmînat la festivitatea 
desfășurată luni noaptea, la 
sala de spectacole „Joy" din 
Madrid, de către președintele 
Asociației spaniole a presei 
sportive, Joaquin Diaz Pala
cios, în prezența a numeroase 
personalități ale sportului din 
Spania, răsplătește pe cea mai 
bună sportivă din lume în 
acest an.

Aurelia Dobre, reîntoarsă

miercuri seară de la Madrid, 
ne-a vorbit despre căldura cu 
care a fost primită în capitala 
Spaniei, despre cuvintele" elo
gioase rostite la adresa gim
nasticii românești de către 
președintele Asociației presei 
sportive spaniole.

Mijloacele de comunicare în 
masă spaniole — televiziune, 
radio, presă — au transmis 
largi relatări de la festivita
tea de premiere a laureaților.

SIMPOZION
Vineri 25 decembrie a.c., orele 12, va avea loc la Muzeul de 

istorie și artă al municipiului București, în oadrul manifes
tărilor politico-educative și sportive consacrate apropiatei ani
versări a Republicii, simpozionul organizat de Consiliul mu
nicipal București pentru educație fizică și sport și Muzeul de 
istorie și artă al municipiului București, cu sprijinul Cabine
tului municipal pentru activitatea ideologică și politico-edu
cativă, intitulat:

„30 Decembrie 1947 — 30 Decembrie 1987, ani de mărețe înfăp
tuiri socialiste".

Participă cadre din asociațiile sportive, din cluburi șl con
silii sportive locale, sportivi fruntași.

Cu același prilej, se va participa la vernisarea expoziției 
„Republica la 40 de anî“, organizată în incinta Muzeului de 
istorie «și artă al municipiului București.

Ieri, in Sala 
Capitală, s-a < 
da de volei m 
în Campionate 
Divizia A. dint 
rești și Exp 
C.S.Ș. 2 Baia I 
scurtă, de nun 
gată de form: 
scorul de 3—0 
rie prin care ' 
fruntea plasam 
un punct avar 
cipalei urmăr 
București.

Dată fiind c 
loare dintre c< 
ții, firesc, nu s 
ti dă de nivel t 
De o parte — 
de cealaltă — 
reană, aflată 
pronunțat de 
motivul pentru 
bucureșteni — 
Dumitrescu — 
au încep’ 1
de bază n<
Pentelescu, £ 
Șoica) introdu!

CONDIȚIA PERFORMANȚEI - MUNCA, ÎNVĂȚĂTURĂ, DĂRUIRE r
(Urmare din pag t)

Și nu că vreau să polemizez, 
insă oricum e unul mult mai 
reprezentativ decit atitea altele 
cu șapte-opt inițiale pe care 
nici nu ai cum să Ie pronunți. 
„.Cînd băieții noștri de peste doi 
metri, ies pe teren cu ELBA 
pe tricou, parcă sini una din
tre cele mai mari echipe din 
lume, cu firma noastră, cu 
marca noastră, cunoscută chiar 
și in țările «de vîrf» ale bas
chetului..." Cei pe care, nu în- 
tîmplător, însuși președintele 
asociației îi vede atît de sus — 
„băieții noștri" — sînt doar di
vizionari A și numai de anul 
acesta, avind, deocamdată, încă 
(și destul) de luptat în compe
tiția internă. Important, chiar 
pentru ei, este că oamenii mun
cii de la ELBA ii numără în 
rîndurile lor, ca adevărați pro
ducători a ceea ce. cu toții, 
realizează într-o secție sau al
ta, crescînd faima întreprinde
rii. Sînt — o demonstrează 
media de vîrstă: 20,5 ani — ti

neri și foarte tineri. Toți ri
dicați pe plan local („prin 
C-S.Ș. Politehnica, de către 
prof. Mihai Bolcu, care conti
nuă să le fie antrenor"). Doi din
tre ei, Dan Ionescu și Zigmunt
Bobrovschi, au și intrat în
„naționala" de juniori, alți doi. 
Mihai Bota și Titel David, a-
vînd la rîndu-Ie, „date de
perspectivă". Unii se perfec
ționează profesional, deocam
dată. Ia locul de muncă, alții, 
precum Victor Scaloțchi, Dan 
Duțu și Titel David, sînt stu- 
denți la seral. Vor fi. mîine, 
poate, și baschetbaliști dintre 
cei mai buni. Dar ceea ce „in
tră sigur in plan" este ca, în- 
tr-un fel sau altul, și el să 
se înscrie în „producția vie“ de 
de la ELBA, unde performanțele 
muncii tind, astăzi, dincolo de 
procentajul de 86 la sută cît 
semnifică totalul „produselor 
de nivel mondial", cum scrie 
pe majoritatea celor etalate în 
expoziția realizărilor întreprin
derii. Principiul „muncă și în
vățătură" funcționează și în 
cadrul echipei de fotbal, an

trenată de fostul „poloist" Vio
rel Vișan, inginer proiectant la 
ELBA. Despre „oamenii vechi" 
ai acestei formații (și ea cu o 
medie de 22 de ani), Mircea 
Rotaru, lăcătuș la secția Meca
nică, Gabriel Fopeț, de la Scu- 
lărie, și Radu Bordeianu, de 
la Fabrica de baterii, se spune 
că „Dau tonul și in producție, 
și pe teren". Și între coechi
pierii loF există patru studenți 
la seral. Și fetele din echipa 
de handbal „fac inainte de 
toate școală", cele mai multe 
fiind eleve de liceu, tot la se
ral. O performantă a asociației 
este aceea de a fi cîștigat tit
lurile de campioni județeni la 
tenis de masă, prin sportivi 
pregătiți de o adevărată maestră 
a acestui joc, Eleonora Mihal- 
ca. Cu certitudine, la ELBA se 
face și sport. „Nu atit de mult 
pe cît se cere și pc cît ar tre
bui — a conchis președintele a- 
sociației sportive. Dar, fiți si
gur, e și aceasta o temă de 
...studiu, care iși va găsi rezol
vări pe măsură, în variante 
pentru toți beneficiarii".

f iitGUHHmmommi
LOTO A REVELIONULUI

1 ianuarie 1988
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.BANI.AUTOTURISME.EXbundl
[ . PESTE HOTARE

• Se extrag 120 
numere • 12 ex
trageri „legate" 
cite două • Se 
cîștigă și cu 3 
numere din 20 
extrase • Bile
tele de 25 de lei 
au acces la toa
te cele 21 cate
gorii de cîștiguri

• ULTIMA ZI de 
participare, joi, 
31 decembrie!

* 
î
If
î

î 
V
î

Magazinele 
vreazâ pînă 
1937 autoturi 
părătorilor 
depus bani, 
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Pitești pir 
Brașov pîi 
Bacău pir! 
Baia Mart 
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Reșița pil 
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zlnul Timiș, 
2.500/1986 pe 
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pentru băiat s-au consemnat 
27,67 Ia 50 liber, 58,58 — 100 li
ber, 2:08,10 — 200 liber,
4:29,47 — 400 liber, 1:05,90 —
100 fluture, 
mixt. De cinci 
prima clujeanca 
28,45 la 50- liber, 
liber, 1:06,42 — 
2:25,22 — 200
— 400 mixt. J 
impus reșiteanca 
garth (1:18,62 — 
ploieșteanul Silviu 
(1:16,51 — 2:47,18). Pe lista cîș- 
tigătorilor mai apar brașovea
nul Iulian Bene, cu 17:38.04 la 
1 500 liber și 2:24,01 — 200 flu
ture, bucufeșteanul (Lie. 37) 
Nicolac Butacu 2:25,27 — 200 
spate, ploieșteanul Alex. Ioa- 
novici 1:08,07 — 100 spate, băi- 
mâreanul Artur Nagy 5:11,78 — 
400 mixt. Recorduri pentru șta
fetele C.S.Ș. Reșița — 4N4.65 la 
4X100 mixt f, respectiv 
Baia Mare — 4:38,81 
mixt b.

în clasamentele pe 
un centru de tradiție, 
re a ocupat primul Ioc la 13 
ani, cu 277 p (2. Peșița 275 p!), 
în vreme ce la 12 ani lider a 
fost C.S.Ș. Suceava 374 p, iar 
La 11 ani a cîștigat Piteștiul, 
cu 180 p — deci, frumoase as
censiuni ale unor centre mai 
noi ale natației românești. Re- 
șițenilor le rămîne satisfacția 
clasării pe primul loc îii cla
samentul general, cu 781 p, ur
mați de C.S.M.Ș. Suceava 458 
p, C.S.M.Ș. Baia Mare 447 P. 
C.S.Ș. Ploiești 263 p. C.S.Ș. 
Brăila 220. p, C.S.M.Ș. Pitești 
197 p etc.

Foarte interesante, într-ade- 
văr. rezultatele acestei Cupe a 
speranțelor!... (G.R.).

2:27,04 — 200
ori a încheiat 
Diana Ureche: 
18:13,83 — 1 500

100 fluture, 
fluture, 5:12,84 

La bras s-au 
Deti Mei- 

2:48,15) și
Anastase
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tinerii: Nica, Racsov. Czedula 
și Stavariu. Pentru a-i roda, 
fără îndoială, dar și pentru a 
odihni o parte din titulari în 
vederea întîlniril derby, de du
minică, cu Dinamo. Steaua a 
jucat bine, cu atacuri puterni
ce (Dascălu, în prim-plan) și 
blocaje sigure, avînd în vervă 
deosebită pe Constantin, pre
zent cu reușite în toate com
partimentele. Băimărenii au 
meritul de a fi evoluat cura
jos, apărîndu-și șansa după pu
teri, fără a se lăsa impresio
nați de adversar. Mai buni de 
la ei ni s-au părut Roiban, G. 
Dumitru și Szeibel (18 ani). 
Arbitraj cu greșeli care n-au 
influențat rezultatul: V. Tilcă- 
G. Nedelcu.

Clasament: 1. Steaua 20 p, 2. 
Dinamo 19 p, 3. Elcond Dina
mo Zalău 17 p (24:12). 4. Trac
torul Brașov 17 p (20:18), 5.
Explorări B. Mare 16 p (24:16), 
6. Viitorul Dinamo Bacău 16 p 
(24:17).
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IModesto FERRARINI

I. D. M. 5. I
Timișoara pină la nr. 2.392/ 

1936
Iași pîn;< Ia nr. 372/1986
Brăila pină la nr. 7.700/1986 

pentru cumpărătorii din jud. 
Brăila. Tulcea, Călărași, Ialo
mița, Prahova Constanța 
preluat1 de la magazinul 
București și pină 1- nr. 1.215/ 
1936 pentru cumpărătorii din 
jud. Galaț- si Buzău preluațl 
d_ 1a magazinul Bacău.

Vînzările se efectuează tn 
funcție de stocul de autotu
risme și capacitatea zilnică 
de livrare ■ fiecărui magazin.

Tot pint, la 31 decembrie 
a.c. cumpărătorii din județele 
Prahova Ialomița Constanța 
și Călărași din evidența ma- 
gazinu?-' Brăila po‘ fi ono
rați șl de către magazinul 
auto Bucureși.

De asemenea Informăm pu
blicul cumpărător că dumi
nică 27 decembrie a.c. ma- 1 ■ 
gazlnele auto I.D.M.S. vor fl J I 
deschise Intre orele 8—13. J I86

I
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I
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JRISTIC 1988
[a țiuni se găsesc bilete 
si- numai pentru trimestrul 
a- I 1988.
'ul înscrieri și informații 
u" la toate agențiile de tu- 

rism ale întreprinderii 
;x de Turism, Hoteluri și
;a- Restaurante București.

I
I
I
I

I
Divizionarele A la jumătatea întrecerii

0 SERIE DE FRUMOASE PREMIERE
I
I — pentru

I
I

Victoria București 
prima oară prezentă 
de start al unei 
continentale.

Victoria București 
prima oară în turul al II-lea 
al unei cupe europene.

Victoria București — pentru 
prima oară pe locul 3 la ju
mătatea întrecerii Diviziei A.

. Acestea ar fi frumoasele 
premiere pe care echipa pre
gătită de antrenorii Dumitru 
Nicolae-Nicușor și Ștefan Fco- 
dot le-a trăit în sezonul de 
toamnă, o suită de performan
țe care ridică implicit cota 
aprecierilor, meritate din plin 
de tînăra și ambițioasa forma
ție bucureșteană.

Deci, la începutul actualei 
ediții, echipa Victoria s-a 
aflat pentru prima dată șl In 

de ambasadoare a 
într-o cupă 

dobîndită 
și spectacu- 
din camjjjo- 
bucureștenii 
in al doilea 
pe prima 
a țării — 

e 
O 

dar și cu 
același 

de reprezen- 
internațional. 
Victoria s-a 
promovînd in 

al Cupei

— pentru 
pe tabloul 
competiții

postura 
fotbalului nostru 
europeană, calitate 
după merituoasa 
loasa comportare 
natul trecut, cînd 
— deși erau abia 
an de activitate 
scenă fotbalistică 
au ocupat treapta a treia 
podiumului divizionar A. 
poziție onorantă, 
obligații majore în 
timp. Obligații 
tare pe plan 
de care echipa 
achitat cu bine, 
turul al II-lea 
U.E.F.A., fază a competiției 
pe care a părăsit-o cu fruntea 
sus. „ultima impresie", aceea 
de la Tbilisi, fiind un solid

în acțiune, Augustin — unul dintre jucătorii de bază ai echipei 
Foto : Aurel D. NEAGU

Juniorii republicani la încheierea turului

| ECHIPE NEÎNVINSE, ECHIPE CARE AU MARCAT
DOAR 5-6 GOLURI IN 11 MECIURI 1

Există o competiție. Cam
pionatul Republican al juniori
lor, despre care em scris me
reu că se desfășoară în anoni
mat, fiind presărată cu o su
medenie de iregularități — și 
ele semnalate — dar fără ca 
F.R.F. să ia măsurile necesa
re, lăsînd lucrurile să meargă 
de la sine. Numai că nu prea... 
merg, ci mai mult stau. Nici 
turul ediției 1987/1988 al celei

CEI 12 LIDERI

Al CAMPIONATULUI

DE JUNIORI II

I: Tepro Iași 
a II-a: C.S.M. Borzești 
a III-a: Portul Constanța 
a IV-a.: .N. Oltenița

V- a: Chimia Găești
VI- a: C.F.R. Craiova
VII- a: Minerul Motru

VIII- a: U.M. Timișoara
IX- a: Cuprom Bala M.
X- a: Unirea Alba Iulla 
XI -a: Lamin. Beclean 
Xll-a: Met. Tg. Sec.

din orașe mai

a

Paralel cu pri nul campionat 
al Juniorilor (cel care reunește 
an de an echipele cluburilor di
vizionare A și B și ale unită
ților școlare) se desfășoară ți 
Campionatul Republican al Juni
orilor II, cel al asociațiucr din 
eșalonul al treilea al fotbalului 
nostru. Dlvlzi» C. lată mal jos 
echipele care conduc în cele 12 
serii la încheierea turului:

Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Șas 

mari, reședințe Ie județ, și alte 
șas din localități mal puțlri cu
noscute, preocupate însă de creș
terea copiilor și Juniorilor, 
exemplul cel mai elocvent fiind 
Chimia Găești. echipă care și în 
anii trecuți s-a numărat printre 
fruntașei acestui campionat.

a 
a 
a 
a 
a
a
echip

cupelor europene. 
Victoria București

argument. Drumul european 
al Victoriei este cunoscut : 
1—0 (în deplasare) și 3—0 
(acasă) cu E.P.A. Larnaca. 
1—2 (la București) și 0—0 (în 
deplasare) cu Dinamo Tbilisi. 
Două victorii — un egal — o 
înfrîngere, linie de clasament 
evident peste condiția unei 
debutante. Mai mult, bucureș- 
țenii n-au pierdut nici un 
meci în' deplasare și nu au 
primit gol in partidele res
pective, perfomanțe notabile 
care pot da girul unor rezul
tate superioare în ediția urmă
toare a 
pentru că 
are ca obiectiv o a doua par
ticipare la tradiționalele cupe 
europene. Un obiectiv per
fect realizabil dacă avem în 
vedere actuala poziție a echi
pei la jumătatea întrecerii in
terne, precum și sporul de 
experiență competițională.

Un loc în premieră după 
cele 17 etape ale turului. Față 
de edițiile precedente, echipa 
bucureșteană a înregistrat un 
spectaculos salt, progresul el 
fiind evident Un progres care 
a avut la bază un cadru op. 
tim de realizare, pentru că 
întreg lotul de jucători a mani
festat o atitudine sănătoasă 
față de marea performanță, a 
depus o muncă fără preget, 
fără rabat la efort, fiind re
ceptiv la indicațiile conducerii 
tehnice. Dar și conștient de 
marele adevăr al întrecerii 
sportive, acela că este mult 
mal greu de păstrat o pozi
ție decît să o cîștigi. Și iată

mai importante competiții a 
eșalonului copii-juniori n-a fă
cut o excepție de la această 
regulă (din păcate). Dar, îna
inte de a puncta eîteva dintre 
deficiențele 
venim puțin 
ne-au arătat 
te publicate 
cute ale ziarului.

Patru echipe au terminat tu
rul neînvinse : Steaua, Dina
mo, C.S.Ș. Aripi Pitești și 
F.C.M. Brașov. Alte 12 au doar 
cîte un meci pierdut: S.C. Ba
cău, Metalul București, C.S.Ș. 
Craiova, Strungul Arad, C.S.Ș. 
Timișoara, C.S.Ș. Sibiu, Olim
pia Satu Mare, C.S.Ș. Oradea, 
C.S.M. Reșița, Foresta Bistri
ța, F.C. Maramureș și C.S.Ș. 
Tg. Mureș. Și ca o curiozitate, 
unul dintre lideri, Universita
tea Craiova, are două înfrîn- 
geri, dar mai multe victorii 
decît unele dintre echipele enu
merate mai sus. La polul opus. 
Șiretul Pașcani. Viitorul Bucu
rești, C.I.L. Sighet și C.S.Ș. 
Cristur, care n-au cîștigat nici 
un meci!? Comportări foarte 
slabe au avut și Inter Vaslui, 
Gloria Buzău. Sportul „30 De

întrecerii, să re- 
asupra a ceea ce 
cele 12 clasamen- 
îri numerele tre-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 23 DECEMBRIE 1987. Ex
tragerea I: 5 1 21 41 26 18; ex
tragerea a Il-â: 22 15 43 29 12 2. 
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
696.488 lei din care 165.678 lei, 
report la categ. 1.
• Săptăminal, -• la sediul 

trai al Administrației de 
Loto-Pronosport se prezintă 
număr mare de cîștigătorl 
tru a-și primi etștlgurile în au
toturisme sau televizoare, obți
nute la diversele sisteme de Joc. 
Iată numele cîtorva dintre bene-

cen- 
Stat 

un 
pen-

că’ eforturile' au fost încunu
nate de succes, nu însă fără 
Cmoții, după un traseu deloc 
ușor, cu porțiuni de dificul
tate ridicată, un parcurs în 
care Steaua șl Dinamo s-au 
angajat într-o cursă de ..for-

3. VICTORIA
8 Puncte realizate pe teren propriu: 12 (a pierdut cite 2 cu 

Universitatea Craiova și Dinamo); puncte obținute in depla
sare: 9 (cite 2 p la S.C. Bacău, la C.S.M. Suceava, la „U" 
Cluj-Napoca șl F.C. Argeș, 1 p la „Poli" Timișoara).
• Golgeterii echipei: Augustin, Vaișcovici (3 din 11 m) — 

cite 5; Țălnar — 3; Mirea, V. Cojocăru, Nuță, Henze! — cite 2; 
Caclureac, Zare, V. Ene, C. Solomon, Stere. lordache — cite 1; 
Tănase (Rapid) — 1 autogol.
• Jucători folosiți: 21 — Mirea, V Cojocăru. Augustin — 

cite 16 Jocuri: Vaișcovici 15; Comănescu, C. Solomon, V. Ene
— cite 14; Stere, Balaur I — cite 13; Țălnar 12; Nițu, Nuță — 
cite 10; Rotărescu, Topolinschi. Henzel — cite 9; Iordache 7; 
Ursu, Dlcan — cite 6; Caclureac 5; Zare 4; Pal 1.
• Media notelor echipei: 6,36; mediile notelor jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri): 1. Mirea 6,96, 2. C. Solomon 
6,85, 3. V. Cojocăru 6,75 ; cele mal mari note : 8. (Mirea, V. Co- 
jocaru — de cite 2 ori; C. Solomon, Vaișcovici, Henzel, Țălnar
— cite o dată).
• Cartonașe galbene: 14 (4 suspendări) — 8 jucători; cele 

mai multe: Topolinschi 3.
O Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m — 3 transformate 

(Vaișcovici), una ratată (Vaișcovici); a fost sancționată cu un 
penalty, transformat.
• A expediat 239 de șuturi (152 

dintre care 106 pe poartă (72

imprimînd un tempou 
restul plutonului 

putut face față.
bucureșteană 

start 
principal 
angrenaj 
a decurs 
ceea ce-i

Și

nu

s-a 
cu

mula 1“, 
căruia 
i-a

Echipa 
confruntat încă din 
unele probleme. în 
aceea a integrării în 
a noilor veniți. Cum 
ea ? Foarte bine, în 
privește pe C. Solomon 
Cojocăru ; bine —- în cazul lui 
Henzel; satisfăcător — Stere 
ți Ene. O situație aparte 
„solistul" Vaișcovici, care 
avea de schimbat „maneta" 
acțiunilor individuale, sub- 
ordonîndu-se jocului colectiv. 
Și în bună măsură ex-gălă- 
țeanul a reușit. Inerentul 
proces de organizare, de 
cristalizare a unui ,,11“ cît mai 
competitiv, a fost influențat 
de suita accidentărilor și indis
ponibilităților, astfel incit ace
eași formulă de echipă nu a 

-putut fi aliniată două etape 
la rînd. Un handicap deloc de 
neglijat. Insă, printr-o mobili- 

cembrie", Sportul Muncitoresc 
Caracal, C.S.M. Pandurii Tg. 
Jiu, Electroputere, Gaz Metan 
Mediaș. Minerul Paroșeni, F.C. 
Bihor. ,U“ Cluj-Napoca, Steaua 
Mizil. între grupul primelor e- 
chipe și al acestora din urmă 
există O FOARTE MARE 
DISCREPANȚA, in realitate 
diferența dintre preocupare și 
nepăsare, intre grija pentru 
schimbul de mîine și atitudinea 
unor conducători de cluburi și 
asociații care gindesc cam așa: 
„să-și bată capul alții, noi luăm 
jucători gata formați!"

Și încă o comparație, por
nind de la eficacitate, una din
tre problemele acute ale fotba
lului nostru. Iată echipele ca
re au înscris cele mai multe 
goluri: C.S.Ș. Iași (locul 5 în 
serie) — 55, Olimpia Satu Ma
re — 54. F.C.M. Progresul 
Brăila — 48, Dinamo — 47
C.S.M. Reșița — 46. In medie, 
deci, 4—5 goluri de meci! în 
privința apărărilor. Steaua a 
primit doar un gol. F.C.M. 
Brașov — 3. C.S.Ș. Aripi 'Pi
tești — 4, Dinamo — 6, Rapid 
și Petrolul — 7. Vorbind însă 
de eficacitate, de goluri mar-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ficiarii de autoturisme „Dacia 
1300“, care au Încercat deosebite 
satisfacții in ultimul timp: Tur- 
cov Narcis Mihai și Oaneea Ion 
(ambii din București), la Pro- 
noexpres, Badașcu loan (Iași), 
Vasilescu Viorel (Tîrgoviște), Mi
trofan Corncliu rsuceava), la 
Pronosport. Co.nan Florian 
(București) și Munteanu loan 
(Lugoj la Loto, Turda loan (Si- 
ghetul Marmației), Bohîltea loan 
(Cimnina). Sava Gheorghe (com. 
Topolog. jud Tulcea), Voicu Ni- 
colae (Palanca, jud. Giurgiu), 

zare exemplară. fundamen
tată psihic și după clacajul 
cu Universitatea Craiova pa 
teren propriu, echipa Victoria 
a izbutit să prindă „cadența" 
optimă. Cu o idee clară de 
ioc, varianta cu trei, vîrfuri

17 10 1 6 2S-20 21
teren propriu: 12 (a pierdut cite 2 cu

acasă", 87 In deplasare), 
acasă", 34 In deplasare).

a 
linia de 
trecerea

tn vară

— folosită atît acasă, cît și In 
deplasare, care avea drept 
scop „fixarea" întregii linii 
defensive adverse — avînd 
eficiența scontată, beneficiind 
și de jucători polivalenți (C. 
Solomon, Cojocăru — in spe
cial), echipa bucurpșteană 
ajuns astfel prima la 
sosire a turului, după 
celor doi „bolizi".

Pentru a repeta și
,,sosirea", echipa Victoria tre
buie să aibă în permanent în 
vedere : • ridicarea ștachetei 
competitivității » îmbunătăți
rea jocului, atît de ansamblu, 
cît și pe zone de acțiune clar 
delimitate • schimbarea mai 
promptă a direcției de joc • 
accelerarea în momentele pre- 

. mergătoare fazelor de finali 
zare ® diminuarea coeficien
tului de ratări. Fără îndoială, 
posibilități există.

Adrian VASILESCU

ca te sau primite, iată și altfel 
de exemple. C.S.Ș. Covasna a 
marcat 5 goluri în 11 meciuri, 
C.S.Ș. Gheorgheni 6. Mecanică 
Fina 7. iar Sportul „30 Decem
brie" a primit 61 de goluri. 
C.S.Ș. Cristur 68. Petrolul Brăi
la și Șiretul cîte 54!?...

Toate acestea arată un fapt 
indiscutabil: campionatul e ne
competitiv și cu marile lui de
ficiențe (terenuri necorespun
zătoare, absenta spectatorilor, 
arbitraje slabe, substituiri de 
jucători etc. etc.) nu poate să 
ofere eșaloanelor superioare ta
lentele necesare, tar selecționa
telor de juniori acei jucători 
care să facă fată cerințelor u- 
nor competiții cum sint cam
pionatele europene sau mon
diale rezervate acestor jucători 
tineri. Performerii de mîine 
nu se pot afirma în condiții în 
care o echipă nu e în stare să 
cîștige un meci într-o jumăta
te de campionat, cu echipe ca
re nu pot înscrie decît 5—6 
goluri în 11 meciuri I

Lowențiu DUMITRESCU

ut ui r.n. roniu
in conformitate cu re

gulamentul de transferări 
al Jucă orilor de fotbal, se 
reaminteșt cluburilor și 
asociațiilor sportive că In. 
tre „ ți 26 ianuarie 1988 
este prevăzută o nouă pe
rioadă de transferări.

î
A

toți la Lo’ în Pil.-, precum șl 
mulțl alții. Singura condiție pen
tru a vă număra și dv. printre 
acești mari cîștigătorl este PER» 
SEVERENTA în }OC I
• Ea tradiționala TRAGERE 

EXTRAORDINARA LOTO A RE
VELIONULUI. ca>-p -.-a avea loe 
vineri, I Ianuarie 1988, se vor 
extrage 120 numere, cuprinse în 
12 extrageri, încadrate in 3 faze. 
De precizat că la fazele I și a 
Il-a variantele sfert cîștlgătoare 
la categoriile la care nu se vor 
omologa variante 100% vor primi 
cîstiguri cu valc-i unitare va
riabile de pină ,a nivelul plafo
nului maxim, inclusiv.



O FRUMOASA PERFORMANȚA

A ÎNOTĂTOAREI luminița dobrescu
ln cadrul concursului inter

național de înot de la Orlando 
(Florida), în proba feminină de 
200 m liber pe primul loc 
s-au clasat la egalitate Mary 
Wayte (S.U.A.) și Luminița 
Dobrcscu (România), ambele 
cronometrate cu timpul exce
lent de 1:59,24. Rezultatul re
prezintă a treia performan
ță mondială a anului, reși-

țaanca stabilind, totodată, 
remarcabil record al 
noastre. Alte rezultate 
competiția feminină : 100 
spate: Mitchell (S.U.A.) 1:02,21;
100 m fluture : Vong (R.P. Chi
neză) 1:00,05.

în concursul masculin, pro
ba de 200 m liber a revenit 
înotătorului suedez Anders 
Holmertz cu timpul de 1:49,09.

PE SCUR IJUCĂTORI LA ÎNTRECERILEMARI
OLIMPICE DE TENIS

HANDBALISTELE DE LA MUREȘUL ÎNVINGĂTOARE ÎN BULGARIA
SOFIA, 23 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de 
handbal desfășurat tn capitala 
Bulgariei a fost ciștigat de 
formația română Mureșul Tg. 
Mureș, clasată pe locul întîl cu 
5 p (golaveraj superior)', urma
tă de echipa G. Dimitrov So

fia — 5 p, Magdeburg (R.D.G.)
— 2 p, selecționata de tineret 
a Bulgariei — 0 p. în ultimul 
meci al competiției, Mureșul Tg.
Mureș și VIF G. Dimitrov So-

■ fia au terminat ta egalitate 
22—22 (13-6).

23 (Agerpres). —
Federației Interna-

LONDR..
Președlntele
țional de Tenis, Lhilippe Cha- 
trier, a anunțat că la turneul de 
tenis din cadrul Jocurilor Olim
pice de anul viitor vor lua par
te o serie de cunoscuțl cam
pioni, precum Steffi Graf, Boris 
Becker, Hana Mandlikova, Mi- 
loslav Mecir Henri Leconte. Ph. 
Chatrier șl-a exprimat speranța 
că pînă la 31 decembrie, data 
limită de confirmare, lista parti-

cipanților va fi completată cu 
alțl tenisman’ de valoare mon
dială. După cum se știe, înce- 
ptnd de amv viitor tenisul va 
figura din nou, după o absență 
de 64 de ani. tn programul olim
pic La ediția trecută a olimpia
dei de vară de la Los Angeles 
s-au disputat numai turnee de
monstrativ clșttgate de suede
zul Stefan Edberg și vest-ger- 
manca Steffi Craf

ft La Tunis, 
masculin al Africii, 
Egip-ulUl a întrecut 
* ‘ formația Cote

acestei victo- 
egipteni s-au 

semifinalele

BASCHET 
campionatul 
selecționata 
CU 71—66 (37— 30) 
D’Ivoire. In urma 
rli, baschetbaliș 
calificat pentru 
competiției.

CICLISM q Concursul de ci- 
clocros desfășurat în localitatea 
spaniolă Gecho a revenit belgia
nului Chri'tlan Hautekeete. La 
cursă au participat 84 de cicliști.

ÎNOT ft La campionatele R.D. 
Germane, ce se desfășoară la 
Rostocl (bszli: de 25 m). Sabina 
Schulze a cîștiga proba de 100 
m liber, cu 54,71 Manuela Stel- 
lmach s-a situat pe locul întli 
la 400 m liber cu 4:06,76, Iar Ka
thleen Nor o terminat învingă
toare la 400 tn mixt în 4:33,52. 
Rezultate din concursul mascu
lin: 200 m liber: Tliomas Flem
ming — 1:46.79 200 m fluture:
Christian Gessner — 2:01,56: 50 
m liber: Dirk Ri.hter — 22,41.

TENIS « Tradiționala competi
ție internaționali pentru juniori 
„Cupa Sunshine" a fost cîștigată 
de echipa U.R.S S.. care în fi
nală, la Delrav Beach (Florida), 
a întrecut cu 2—1 forma Sue
diei. ft Turneul de Ia Sofia s-a 
încheiat cu succesul sportivului 
sovietic Girt Dzclde. care l-a în
vins îa finală cu 6—2, 6—2 pe 
coechipiera' său Aleksandr Cer- 
neki. "n finala .robei de dublu, 
cuplul cubanez l’abares — Pino 
a dispus c. 6—2. 6—4 de pere
chea Emmricb. (It.D. Germană) — 
Dzelde (U.R.S.S).

Manuela Stel-

v : ștafetă 
concursului

echipei Norvegiei, cu 
1.9:15 a. urmată de 
Finlandei — 1.09:21.02 
— 1.09:22.

locurile 
echipajele 
R.F. Ger-

TURNEU MIXT LA ȘAH

a Disputat pe pîrtia de
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de

de

(Urmare din pag. 1)

Radu TIMOFTE

Jocurilor 
meditera- 

competiție

țară, 
sînt 
tot 

aibă 
drep-

claată cea mal bu
nă formație a anu
lui.

al 
Da

ca 
a

CANOT AJUL,

de tari. încă neafi
liate. handbalul se 
dispută în cadrul 
unor competiții or
ganizate.

„O evoluție con • 
stantă se înregis
trează în Asia, a 
arătat Erwin Lanz, 
iar recent a luat 
ființă o nouă fede- 
rați- națională, cea 
din Australia1'.

al lui 1937 
medalii la

am părăsit-o 
să mă mai 

E foarte rău 
această 

Albii

fără să 
mai mică

ion de In Obertila Liach (Aus
tria) a fost cîstlgată de Juergen 
Wirth (R.D. Germană) cu tim • 
pul de 27'13,9 Pe locul secund 
s-a situat compa'rlotu! său, cam
pionul mondial Frank peter 
Roetscb — 27:30 4

PRECEDENT
reconfortantă reabilitare a ca
notajului nostru masculin 
..pregătită" de cele două pres
tigioase locuri I îa Universiadă

BULGAR1A • 
Prezent la Sofia cu 
prilejul Campiona
tului Mondial fe- 
mini de handbal

chiar, 
provizoriu, în... An- 

„Imediat cc își va 
un serviciu în Fran- 
vom muta la Paris t“.

INDIA A La New 
• Delhi a Început 

cea de-a doua edi
ție a Jocurilor 
sportive din india.

Timp de nouă zi 
le, peste 4 000 --
cjnourcnți din în
treaga țară se vor 
întrece tn 22 
discipline sportive.

(Agerpres).
unui concurs inter- 

disputat

(Gruoa B), Erwin 
Lan», președintele 
federației de spe
cialitate, a declarat 
că popularitatea a ■ 

cestei discipline 
este în evident pro
gres numărul țări
lor membre I.H.F. 
ajungind la 95, în 
timp ce în alte 30

Fază din meciul .......... .
Canadei, în recent încheiatul turneu al ziarului „Izvestia".

disputat între reprezentativele U.R.S.S.

BILANȚ FĂRĂ

A Cea de-a 21-a ediție a com
petiției de hochei pe gheață pen
tru „Cupa ziarului Izv°stia“, des
fășurată la Mos-ova, s-a înche
iat cu vict-ria cchinel olimpice 
a Canadei .care. în meciul deci
siv, a între ut 'U scorul de 4—1 
(2—1. 2—0. 0—0) formația Finlan
dei. Canada cîștigă pentru pri
ma oară acest tu’-neu.
• La Ze i am See s-a desfă

șurat cel de al doilea meci ami
cal de hochei p gheață dintre 
selecționatele Austriei și Polo
niei Hocheiștii austrieci au 
minat din -ou Învingători 
data aceasta cu scorul de 
(0—0. 3—1, 1—0). tn primul 
disputat cu o zi în urmă 
Salzburg, gazdele au cîștigat cu 
3—1.
• Proba masculină de slalom 

special desfășurată pe pîrtia de 
ta Kranjska Gor Iugoslavia) a 
revenit schiorului cehoslovac Pe
ter Jurko, lnregi~trat tn cele 
două manșe ev timpul le 1:37,19. 
Pe locul secund s-a situat iugo
slavul Robert Zan — 1:38,21, în 
timp oe Rok Petrovlcl (Iugosla
via) principalul fivorit al cursei, 
a ocupat iocu trei ou 1:38,35.
• Prob masculină de 10 km 

din cadrul concursului de biat-

BRUXELLES. 23 (Agerpres). — 
în runda a doua a turneului in- 
ternațio al mix* dr șah „femeile 
contra bărbaților" de la Bruxel
les. campioana nondlală Maia 
Clburdanidz» a ciștigat la engle
zul Watson marele maestru Lo- 
bron a Învins.o pe Zsuzsa Pol- 
gar, ier partidele Nona Gaprin- 
dașvili Vinarts și Pia Cram- 
ling — Dlugy s-au încheiat 
miză. în clasament 'conduc 
burdanidze șl Lobron cu 
1.5 p.

Contrapunct 0 CULOARE UNICA... j

CIPRU « Anche
ta ziariștilor spor
tiv’ din Cipru l-a 
dese nnat drept cel 
mai bun spdrtiv 
din -această țara pe 
Mike Tymvios, clș- 
tlg.-»tor al medaliei 
de aur în proba de 
skeet (talere arun
cate din turn) din 
cadrul 
sportive 
neene, 
desfășurată în ora
șul sirian Latakia 
Cel mai bun fot- 
bali.t cipriot al a- 
nului 1987 a fost

• ales Cbristophi E-
• vaeoras. miiloca- 
. șui formației cam

pioane. Omonia Ni
cosia care, la ria
dul el. a fost de-

q Disputat pe pîrtia de la 
Igls (Austria! concursul de bob 
— 2 persoane a fost ciștigat de 
echipajul R.D. Germane (Joerg 
Hoffmann — Jochen Pletzsch), 
cronometrat în două manșe cu 
timpu de 1:23,748. Pe " "
următoare s-au situat 
U.R.S.S. — 1:24.“15 și 
mania - 1:24,464
• Proba feminină 

4X5 km din cadrul __________
de schi-fond de la Reit im Winki 
a revenit 
timpul de 
formațiile 
și U.R.S.S

LA HALTERE 
tokio' 

prilejul 
național de haltere 
la Tokio, sportivul He Zhuo- 
giang (R.P. Chineză) a stabi
lit un nou record mondial la 
categoria 52 kg. — stilul smuls, 
cu performanța de 118 kg.

Din ce în ce mai 
sînt cazurile acelor sportivi 
care, într-o fornjă sau alta, 
iau atitudine împotriva 
apartheidului practicat, nu 
numai în planul performan
ței, în Republica Sud-Afri- 
cană. Unul dintre ei este 
cunoscutul fotbalist olandez 
Rund Gullit. El se decla
ră public contra practici
lor la care apelează regi
mul de la Pretoria. Și „ nu 
este singura cale pe care 
lumea sportului internațio
nal își demonstrează deza
cordul față de această rea
litate anacronică a timpuri
lor moderne. înșiși perfor
meri din Republica Sud-1 
Africană își părăsesc țara 
de origine și nu doar pen
tru a avea posibilitatea de 
a participa la o seamă de 
confruntări internaționale 
sportive de la care repre
zentanții regimului rasist 
sînt excluși prin diferite 
hotărîri a’.e forurilor inter
naționale de resort. De-a 
lungul anilor au plecat 
spre alte meleaguri, de 
bună voie atleții Cornelia 
Burki, care apoi s-a clasat Pe 
locul 5 la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles, la 3 000 
metri, și Sidney Maree, 
devenit ulterior recordman 
mondial, la 1500 metri, cu 
timpul de 3:31,24.

Un alt caz este cel 
maratonlstei Casandra 
vis-Mihailovici. Recent, 
a devenit campioană
Franței la această probă, 
după ce fusese, mai îna
inte, cea mai bună în Afri
ca de Sud ! Evenimenlul 
nu putea trece neobservat

periența și măiestria (Ho- 
meghi. Arba, multiple campi
oane mondiale și olimpice) cu 
vigoarea și setea de afirmare 
a noului val (junioarele de teri 
Veronica Necula Doina Ciu- 
canu). Această ridicată cotă 
valorică a permis, dealtfel, a- 
firmarea canotajului feminir 
pe țot parcursul anului, corn 
petițiile premergătoare C.M. fi
ind dominate, de asemenea, de 
elevele antrenorilor Ion Boicu 
Doina Bălașa. Horia Constan- 
tinescu și Larion Teodor. 
.Ne referim la regatele Mosco 
va (5 locuri I și un loc II) și 
Griinau 
II). dar 
prefață 
nată cu __ ..
diale Universitare de la 
greb: 3 locuri I (simplu, "im 
piu categoria ușoară. 4 visle) 
un loc II (2 f.c.). Ca să nu ma' 
vorbim, 
loric de 
posibilă 
Tțidă a 
afirmate
prin indisponibilitatea a oatrv 
compoficnte din cinci, după 
cucerirea .aurului" de la Not 
tîngham.

(4 locuri I, 2 locuri 
mai ales, la splendida 
a „mondialelor" sem- 
ocazia Jocurilor Mon-

Za

că fără un fond va 
nădejde, n-ar fi fos' 
nici reconstrucția ra 
unei ..bărci" puternic
(4 + 1), descompletată

Afectat de eșecul de la Not
tingham (nici o medalie, doar 
un loc 4 și unul 7), canotajul 
masculin a traversat reeonsi 
derări serioase. Un nou cuplu 
de antrenori (D. Toma. E. Un- 
guritu) au renovat masiv pre
cedentul lot. păstrînd din „ve
chea gardă" doar echipajul,Va 
sile Tomoiagă — Dimitrie Po
pescu (omogenizat, expenmen 
tat. cu valoare dovedită). Loi 
li s-au adăugat alți 8 canotor 
tineri desemnați după trecerea 
succesivă prin sita exigentă a 
mai multor norme de control. 
La 1 ianuarie 1987 lotul era 
prefigurat. , dar porțile lui ră 
mîneau deschise tuturor spor
tivilor afirmați la cluburi 
Atmosfera stimulativă perpe
tuă s-a dovedit salutară căci 
ne parcurs, „concurența" a 
impus și alte nume semnifica 
tiv fiind și faptul că din ce' 
cinci medaliați la Copenhaga 
'rei (Dobre Neagu Gheorghe) 
nefigurînd în nucleul inițial 
și-au cîștigat. ulterior dreotu 
la' titularizare. Reușita de 1? 
Copenhaga a fost deplină am 
bele echipaje participante ir 
cînd pe podiumul de premiere: 
medalie de argint la 2 rame — 
Dănuț Dobre. Drago? Neagu : 
medalie de bronz la 2 + 1 — 
Vasile Tomoiagă. Dimitrie 
Popescu + Gheorghe Marin. O

mijloacele de informare în ț 
masă din Franța au găzdui: > 1 
povestea acestei tinere, spu- > 
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să cu multă amărăciune 
„Sînt născută în Olanda. Am 
locuit mult timp în Africa 
de Sud, dar 
și nu vreau 
întorc acolo, 
să trăiești în : 
M-am săturat, 
prea puternici și fac 
ceea ce vor, 
nici cea
tăte". De notat că această 
Casandră modernă are pă
rul blond și este albă la 
față, neputînd-o nimeni 
acuza cum că, de culoare 
fiind ar putea fi suspec
tată la rîndul ei de... idei 
rasiale. De fapt, faptele 
devin și mai convingătoare- 
de vreme ce în Franța, so
țul Casandrei nu o duce 
chiar pe roze, negăsind de 
lucru, fapt pentru care este 
obligat -Să trăiască,, 
dacă 
glia ! 
găsi 
ța, nc
Și toate acestea după ce a 
lăsat în urmă, departe, în 
cea mai sudică țară a Afri
cii, o situație materială 
bună, lipsită de orice grlii. 
Un ziar din noua sa țară 
de adopțiune se întreba, 
incapabil, poate, să înțelea
gă, rațiunile unei asemenea 
renunțări: „De ce?“ Răspun
sul a fost telegrafic, dar 
poate tocmai de aceea mai. 
convingător : ,,Pentru că
albul și negrul să consti
tuie o singură culoare..."tigioase locuri I Ta 

(2 f.c. și 4 + 1).
Bilanțul general 

este strălucit: 8 
Campionatele Mondiale, dintre 
care 4 de aur. 2 de argint și 2 
de bronz, performanță fără 
precedent în toată istoria ca
notajului românesc. După cum 
se obișnuiește, perspectiva se 
scrutează după înălțimile gata 
cucerite. Din acest punct de 
vedere, datoriile canotajului sînt 
mari și ele vor trebui onorate 
la viitoarele întreceri ale anu
lui 1988 Pînă atunci (luna au
gust. Milano). Maria Sava va 
trebui să-și apere titlul mon
dial în cursa de simplu — ca
tegoria ușoară. Ca de obicei, 
regatele internaționale de Ia 
Moscova si Griinau vor proba 
capacitatea tuturor aspiranților 
la titlurile mondiale și olimpice. 
Loturile reprezentative și-au și 
reluat, piegătirile. cel feminin 
fiind completat cu „schimbul 
de mîine" al lunroarelor de va
loare (în număr.de 12) selecțio
nate după cofrplexe probe do 
control. Caruselul canotajului- 
nostru merge ‘ * înainte, pe un 
drum, nu ne îndoim, presărat 
cu medalii.

ECII1: A Uruguayului va între
prinde anul viitor un turneu în 
Europa și in Orientul Mijlociu 
urmlno să. întîinească selecționa
te din Danemarca. Ungaria, Fin
landa Norvegia Belgia și Ara
bia Saudită.

TRADIȚIONALA competiție in
ternațională „Cup: Nehru" se va 
di.nuia în luna anuarie, în ora
șul Sllfgnri din statul indian 
Benga . Pînă acum pe lingă se
lection, ta iăiii-gazrtă, si-au con
firmat participarea echipe din 
U.R.S.».,* Bulgaria Honia șl 
R.P. Chin :ă.

ÎN PRIMA parte a sezonului 
viitor, echipa Ungariei va susți
ne la Budapesta o serie de 
partid- Internaționale amicale, la 
27 aprilie fiind programată tn- 
tllnlrea cu formația Angliei, Dc 
asemenea, selecționata ungară va 
primi vizita reprezentativelor 
Italici șl Braziliei, urmînd ca în 
mai să întreprindă un turneu în 
Canada.

FORMAȚIA Lokomotiv
R.P.D. Coreeană, alia: ' în tur
nee în R.P. Chineză, a susținut 
un meci amical la Llu hou în 
compania formației locale. Oas- 
oeții au obținut victoria cu sco- 
rulu dc 1—0 (0—0).

ÎN IUNIE 1989 se vor .mplinl 
100 d an de la înființarea Fe
derație: de fotbal din Danemar
ca. Cu acest prbej sc va orga
niza un turneu internațional, la 
care în afară de echipa țării 
gazdă șl-au anunțat varliclnarea 
reprezentativele R.F. Germania, 
Braziliei si Suediei.

MECIURI disDutate in eta
pa a 15-a a campionatului Alba
niei 
1—0 
4—2

Skandcrbes — Partizani 
„17 Ncntori” — Flamurtari 
Lokomoti - — viaznia 0—0; 

Labînoti — Korcea 3—0: Apolo- 
nia — Luftetari —0; Tomori — 
Desa 1—2; Bcsli'u — Dinamo 0—0. 
tn clasament conduce „17 Non- 
iori“ cu 23 p, urinată de Fla
murtari — 19 p
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