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FELICITĂRILE ADRESATE PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,

DE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE

— UN AN RODNIC- - - - - >
PENTRU POPORUL NOSTRU

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, a primit, 
miercuri, 30 decembrie, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe 
serii misiunilor diplomatice, pe 
reprezentanții unor organizații 
acreditați în țara noastră, care 
i-au prezentat felicitări cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii și al 
Anului Nou.

La primire au participat — 
tovarășa Elena Ceaușcscu, to
varășii Constantin Dăscălescu, 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Radulescu, Ion Dincă, Gheor
ghe Oprea, Nicolae Giosan, 
Ion Stoian, loan Totu, Silviu 
Curticeanu, Ilie Văduva, mi
nistrul comerțului exterior și 

India — Nathu Ram Verma, 
Belgiei — Jan Koninckx, Re
publicii Columbia — Victor 
zVlberto Delgado Mallarino, Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia — Horo Denkov, Re
publicii Finlanda — Osmo Kock, 
Suediei — Sven G. Linder, 
Republicii Peru — Carlps Ga
ma rra Vargas, Republicii Fran
ceze — Jean Marie Le-Breton, 
Republicii Populare Bulgaria — 
Boncio Mitev, Republicii Ga- 
boneze — Raphael Nkassa- 
Nzogo, Republicii Populare 
Chineze — VVang Jinquing, Re
publicii Elene — Giorgios Li- 
nardos, Republicii Federale 
Nigeria — Ebun Oladisun Taiwo, 
Republicii Islamice Mauritania 
— Kane Chcikh Mohamed

•
Heike Zenker, Republicii Tu
nisiene — Chedly Nighaoui. 
Republicii Democrate Germane 
— Siegfried Beyer, Statelor Fi
nite Mexicane — Gerardo Ca
macho V., Republicii Venezue
la — Jesus Alberto Zarraga, 
Republicii Islamice Iran — 
Abdolmajid Mozafari, Republi
cii Federative a Braziliei — 
George Ney de Souza Fernan
des, Norvegiei — Kjellaug 
Myhre, Regatului Maroc — 
Mohammed Lamsahhal, Repu
blicii Burundi — Marianne 
Munyembari, Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord — Alan R. Clark, repre
zentantul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — Moha
med Chreich.

Anul 1987 își deapănă 
ultimele clipe, pregă- 
tindu-și retragerea în 
trecut. Sînt clipe in 

care fiecare dintre noi și 
toți laolaltă, Țara întreagă 
adună în bilanțuri realiză
rile și le compară cu pro
iectele, căutînd să răspundă 
Ia fireasca întrebare finală: 
a fost un an bun ? Iar ba
lanța împlinirilor ne indică 
fără dubiu că anul pe care 
îl încheiem peste cîteva ore, 

Ianul celor două mari eve
nimente — Conferința Nați
onală a partidului, cu am
pla și profunda analiză fă- . 
cută de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în magistralul 
Raport prezentat în acest 
forum al comuniștilor, care 
a devenit program de mun
că și luptă al întregului 
popor, precum și cea de a 

149-a aniversare a Republicii 
—, evenimente sub semnul 

H cărora _ s-au aflat eforturile 
întregului popor de a da 
viață obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea 

■ al partidului, a fost un an 
1 rodnic.

1987 trece în istorie cu 
cîteva mărețe realizări, a- 
dăugate atîtor altora care 

j au ilustrat fiecare din anii, 
. glorioasei epoci deschise .în 

iulie 1965 de Congresul al 
IX-lea al partidului și pe 

ș care am numit-o, cu înaltă 
mîndrie patriotică. „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", 
Intre numeroasele împliniri, 

2 consemnate în toate dome
niile activității sociale, în 
munca șl viața poporului 
nostru. 1987 își trece în pal
mares finalizarea unor o- 
biective de mari proporții 
și de importanță vitală pen
tru continua înflorire a pa
triei : Canalul Poarta Albă- 

Midia-Năvodarl, două noi 
tronsoane pe magistralele 1 
șl 2 ale metroului bucureș- 
tean, noua șl splendida al
bie a Dîmboviței, noul arc 
feroviar și rutier peste Du
năre, FeteștI-Cernavodă, cel 
mai mare din Europa etc. 
Nu în ultimul rînd, bilanțu
rile Iul 1987 vor consemna 
producția-record de cereale 
care argumentează puterni
cul avînt al agriculturii 
noastre socialiste. După ctim 
ele cuprind mari și impor
tante salturi înainte pe ca
lea realizării unei calități 
superioare a muncii și crea
ției. a formării omului nou, 
a propășirii științei și în- 
vățămîntului, culturii și ar
tei, a creșterii nivelului de 
trai material șl spiritual al 
poporului. Toate acestea vin 
să sublinieze încă o dată 
justețea și clarviziunea po
liticii partidului, pătruns'ă I 
de cel mai autentic spirit I 
patriotic și revoluționar, a- 8 
vînd ca obiectiv fundamen- | 
tal bunăstarea șl feripirea ; 
națiunii noastre ' socialiste, i 
Subliniază deopotrivă unita- ' 
tea deplină, je monolit, a S 
poporului în jurul partidu- | 
lui, al secretarului său 
genera], unitate de cuget și 
simțire generatoare de im
presionante elanuri, de en- | 
tuziasm și fermă hotărîre | 
de a transpune în fapt toate l' 
marile obiective ce stau în 
fața Țării.

Ca și In alte domenii ale 
activității economico-sociale, 
mișcarea sportivă româ
nească. generos îndrumată 
șl sprijinită de partid, adu
nă în bilanțurile lui 1987 
un frumos buchet de suc
cese, atît în planul perfor- 

(Continuare In pag. a î-a)

cooperării economice interna
ționale, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți ambasadorii: 
Republicii Arabe Siriene — 
Ilayssam Barakat, Republicii 
Cuba — Rodney A. Lopez, U- 
niunii Republicilor Sovietice 
Socialiste — Evghenii Mihailo- 
vici Tiajclnikov, Republicii 
Zair — Musungayi Nkuembe 
Mampuya, Republicii Populare 
Polone — Boguslaw Stahura, 
Republicii Socialiste Ceho
slovace — Jan Papp, Republicii 
Populare Democrate Coreene — 
Zo Iang Guk, Republicii Por
tugheze — Luis Quartin, Repu
blicii Populare Mongole — To- 
goociin Ghenden, Republicii 
Sudan — Ahmed M. Diab, Re
publicii Populare Socialiste Al
bania — Zoi Toska, Marii Ja- 
mahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste — Abdul Hamid F. 
Farhat, Republicii Guineea — 
Fode Cisse, Statului Israel — 
Yoscf Govrin, Republicii Irak
— Safa Saleh Mahdi AI-Falaki. 
Republicii Indonezia — R. 
Hernan Benny Mochtan, Re
publicii Ecuador — Filoteo 
Samaniego Salazar, Spaniei
— Nicolas Revenga, Repu
blicii Populare Bangladesh
— Anwar Hashim, Republicii 

Fadhel, Regatului Hașcmit al 
Iordaniei — Yassin Istanbuli, 
Canadei — Saul Grey, Confe
derației Elvețiene — Ernst 
Thurnlieer, Japoniei — Kat- 
suhiro Ichioka; insărcinații cu 
afaceri ad-interim ai: Repu
blicii Liberia — Webster Sim
pson, Republicii Orientale a 
Uruguayului — Marco Eduardo 
Capurro Avellaneda, Republicii 
Chile — Francisco I. Ossa 
Concha, Mala.veziei — Muham
mad Alias, Republicii Costa 
Rica — Jose Manuel Urena, 
Republicii Socialiste Vietnam — 
Nguyen Van Xuong, Republicii 
Turcia — Ihsan Sakarya, Olan
dei — Willem A. Bas Backer, 
Republicii Arabe Egipt — Mo
hamed Oslnan Soliman, Repu
blicii Populare Congo — Pa
trice Nguesso, Republicii Fili
pino — Adelaido Nalundasan, 
Statelor Unite ale Americii — 
Henry L. Clarke, Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare — Kamel Boughaba. Repu- 
blicii Argentina — Jorge Felix 
Cooke, Republicii Austria — 
Josef Milliner, Danemarcei. — 
Folmer Jensen, Republicii Zim
babwe — Nicholas Mukanganga, 
Republicii Populare Ungare — 
Tibor Ilodicska, Republicii Ita
liene— Stefano Jedrkiewicz, Re
publicii Federale Germania —

Diplomații prezenți au trans
mis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea șefilor 
de state și guverne, a conducă
torilor organizațiilor pe care le 
reprezintă cordiale felicitări, 
împreună cu urări de sănătate 
și fericire, de noi succese în 
rodnica și bogata activitate pe 
care o desfășoară în fruntea 
României, pentru prosperitatea 
poporului român, pentru întă
rirea prieteniei și dezvoltarea 
colaborării cu toate statele lu
mii, pentru edificarea unui cli
mat de securitate și pace, de 
înțelegere și ljirgă colaborare 
între națiunile lumii.

Mulțumind pentru felicitările și 
urările adresate, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea rostită de pre
ședintele României a fost ur
mărită cu atenție și deosebit 
interes, fiind subliniată cu a- 
plauze.

La încheierea primirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
ridicat o cupă de șampanie în 
sănătatea diplomaților prezenți, 
urîndu le încă o dată sănătate 
și fericire, noi succese în ac
tivitatea lor, precum și tradi
ționalul „La tnulți ani !“.

In întreaga fard

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI
OMAGIALE

In zilele acestui 
sfirșit de an, pre
tutindeni în țară 
au avut loc nu
meroase și atrăgă
toare competiții 
sportive omagiale 
dedicate aniversă
rii a patru decenii 
de la proclamarea 
Republicii. Iată 
cîteva relatări de 
la corespondenții 
noștri prezenți la 
fața locului.

BÎRLAD. Aproa
pe 1 000 de elevi și 
eleve din școlile 
bîrlădene au par
ticipat la „Crosul 
pionierilor". Iată 
cîștigătoril: la fete, 
500 metri, cl. V— 

VI, Anișoara Clisu 
(Școala 9) ; 700 m, 
cl. VII—VIII, Doi
na Caramah (Școa
la 2) ; Ia băieți, 
700 m, cl. V—VI, 
Florin Alexa (Școa
la 6) ; 1 000 m, cl. 
VII—VIII, Romică 
Damian (Școala 9). 
(Florin ȘCHIOPU).

TIMIȘOARA. în 
organizarea Consi
liului județean al 
sindicatelor, în co
laborare cu asocia
ția sportivă „13 
Decembrie", în sa
la de sport nr. 2 
din localitate a a- 
vut loc un turneu 
de handbal femi
nin la care au par

ticipat echipele Vo
ința Rîmnicu Vîi- 
cea, Oltul Sf. 
Gheorghe, Metalul 
Bocșa, Tricolorul 
Arad, Gloria Sînta- 
na, înfrățirea Ora
dea, Record Jim- 
bolia, Spumatim 
Textila și „13 De
cembrie" din Ti
mișoara. Trofeul a 
revenit ultimei e- 
chipe, care, în fina, 
lă, a învins cealaltă 
formație timișorea
nă cu 20—19, (Con
stantin CREȚU).

(Continuare 
in pag. a 2-a)

DIN CUPRINS :

Redacția ziarului nostru ureazâ 

cititorilor, colaboratorilor 

și corespondenților săi 
„LA MULTI ANI!“

Pag. 3

Pag. 4—5

BILANȚUL ANULUI COMPETIJIONAL 1987
Pag. 6

cm as r

Pag. 8



r
UN AN RODNIC VOINȚA OAIATI O ASOCIAȚIE SPORTIVA

PENTRU POPORUL NOSTRU
(Urmare din pag 1)

manței cit șl tn cel al spor
tului de masă, atît sub as
pect organizatoric și tehnic, 
cît și .n afirmarea rolului 
educativ-formativ al sportu
lui în rîndu) tineretului. O 
trăsătură relevantă pentru 
anul care se încheie o con
stituie punerea accentului 
pe calitate în organizarea și 
desfășurarea acțiunilor și 
competițiilor de masă, fapt 
care a determinat și impor
tante sporuri cantitative. 
Astfel, datorită cadrului or
ganizatoric perfecționat, pre
cum s) propagandei mai 
convingătoare pentru nece
sitatea stringentă a practi
cării exercițiului fizic, spor
tului și turismului de către 
toți cetățenii, indiferent de 
vîrstă. a crescut considera
bil numărul celor ce par
ticipă deliberat, frecvent și 
susținut, la aceste activități. 
Și, implicit, a crescut apor
tul educației fizice și spor
tului ia întărirea stării de 
sănătate a populației. la 
dezvoltarea fizică armoni
oasă a tineretului, la spori
rea capacității creatoare a 
cetățenilor, la educarea lor 
în spiritul vieții active, al 
muncii al respectării nor
melor șl principiilor mora
lei comuniste, al patriotis
mului fierbinte. Daciada, 
marea competiție sportivă 
națională — creație de ex
cepție în mișcarea noastră 
sportivă, datorată secretaru
lui general al partidului — 
și-a afirmat și tn acest an 
multiplele sale valențe, fă- 
c(nd vizibili pași calitativi 
spre îndeplinirea menirii 
sale sociale. în felul acesta, 
i-au făcut sensibile progre
se spre îndeplinirea obiec
tivului fundamental pus de 
partid tn fața mișcării 
sportive românești — acela 
de cuprindere în practicarea 
exercițiiior fizice. spor
tului și turismului a între
gului tineret, a tuturor oa
menilor muncii.

Frumoase succese — dînd 
vie expresie calităților fizi
ce, tehnice, psihice și mora
le deosebite ale sportivilor

de frunte ai țării — au cules 
reprezentanții României în 
marile competiții internațio
nale. A fost anul străluci
tului triumf al gimnasticii 
românești la Campionatele 
Mondiale, anul de aur al 
natației, anul performanțe
lor remarcabile realizate la 
canotaj, haltere și popice, 
al onor titluri mondiale și 
europene la atletism, scrimă, 
box șl judo, precum și al 
multor prezențe pe podiu
mul întrecerilor de acest 
nivel. Succesele obținute pe 
plan internațional au de
monstrat valoarea școlii ro
mânești în mai multe disci
pline, pregătirea la înalți 
parame’ri calitativi a spor
tivilor noștri, ca urmare a 
implicării tot mai substan
țiale și dinamice, în proce
sul instruirii, a științei, do
meniu care — nemijlocit 
condus, cu înaltă competen
ță, și permanent activat de. 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, e- 
minent om politic și savant 
de renume mondial — și-a 
dovedit eficiența și în pe
rimetrul mișcării sportive. 
Totodată, aceste succese sînt 
rodul grijii constante pe 
care partidul și statul nos
tru personal tovarășul 
Niculae Ceaușescu o acordă 
activității sportive, orientîn- 
du-i drumul spre calitate și 
eficiență și creîndu-i toate 
condițiile materiale 
deplina ei afirmare.

1987, a fost, deci, 
bun pentru sportul 
nesc. Ne 
totuși cu 
fi și mai 
Totodată, 
ranța că 
anul Jocurilor Olimpice — va 
aduce bilanțuri și mai bo
gate prin valorificarea ple
nară a talentului, resurselor 
fizice și morale ale celor 
desemnați să reprezinte cu
lorile patriei în arena in
ternațională. Rezultate pe 
măsura condițiilor de viață, 
de pregătire multilaterală 
care li se asigură perfor
merilor noștri, tuturor spor
tivilor țării, întregului ti
neret.

pentru

un an 
româ- 
de el,despărțim 

credința că putea 
bun în acest pian, 
cu dorința și spe- 
cel care vine —

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. I)

MUNICIPIUL GHEORGHE 
GHEOKGIIIU-DEJ. Comisia mu
nicipală de șah din localitate 
a organizat „Cupa 30 Decem
brie" la șah pentru copii, cla
sele I—IV șl V—VIII. în urma 
rezultatelor tehnice Înregistra
te, pe primele 3 locuri s-au 
clasat In ordine : clasele I—IV 
(băieți) : 1. Ionuț Gondoș
(Școala nr. 1), 2. Laurențiu
Mercan (Școala nr. 8), 3. Oc
tavian Rucioacă (Școala nr. 1) i 
clasele V—VIU (fete) : 1. Sa
bina Tcaciuc (Șc. nr. 1), 2. I- 
rina Sereș (Șc. nr. 1), 3. Si
mona Gondoș (Șc. nr. 1). La 
băieți, clasele V—VIII, pe pri
mele 3 locuri s-au clasat, în 
ordine : 1. Ciprian Enea (Șc. 
nr. 9). 2. Bogdan Gorbatîi (Șc. 
nr. 8) 3 Cristi Bucioacă (Șc.
nr. 1). (Gh. GRUNZU).

HUNEDOARA. Sub semnul 
curajului si al virtuozității, în-

tr-o organizare minuțioasă, 
avut loc reușite întreceri 
automobilism (viteză, pe circuit 
închis), motociclete, motorete 
și biciclete, care au îneîntat 
miile de hunedoreni prezenți 
în Piața Poștei. Printre cîști- 
gătorii la automobilism — Ni- 
colac Leu. Duru Penariu, Zeno 
Radu sl tînăra Ana Rovinaru, 
de la I.C.S.A (Ioan VLAD).

DROBETA TR. SEVERIN. 
Dintre numeroasele întreceri 
desfășurate în aceste zile în 
localitate și în județ, mențio
năm întîlnirea de box dintre 
C.S.M. Droheta Tr. Severin și 
Gloria Pandurii Tg. Jiu, care 
s-a bucurat de prezența unui 
numeros public. Meciul s-a în
cheiat cu victoria severinenilor 
la scorul de 8—3, dintre parti
de evidențiindu-se cele în care 
au evoluat Florin Dumbravă și 
Ion Dumitru la categ. 60 kg și 
Adrian Anton și Constantin O- 
prea la categ. 54 kg. (Sorel 
MANAFU).

au 
de

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
0 A sosit șl ULTIMA ZI pentru a vă procura bilete 

(dacă nu ați făcut acest lucru pînă acum) la TRAGE
REA EXTRAORDINARA LOTO A REVELIONULUI care 
va avea loc mllne. vineri, 1 Ianuarie 1988. Nu uitați 
că vi se oferă o ocazie cu totul deosebită avlnd tn 
vedere gama cîștlgurilor. precum șl cele 120 numere 
ce urmează a H extrase din urnă Ice urmează a fi extrase din

buletinelor
3 ianuarie

0 în vederea depunerii 
PRONOSPORT de dumir.lcă . _______
3 ianuarie, agențiile Loto-Pronosport din 
vă vor sta Ia dispoziție. Totuși, pentru a evita aglome
rația firească din ultimele ore este recomandabil a 
vă exprima opțiunile cît mal curlnd posibil.

0 TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A REVELI
ONULUI va avea loc vineri, 1 ianuarie, la București. 
In sala clubului din str. 
la ora 18. Tragerea fiind 
ticlpe toți cel Interesați, 
vor fi transmise la radio.
• Cu prilejul Anului 

Stat Loto-Pronosnort urează tuturor cititorilor acestei 
rubrici — participant potențiali la sistemele noastre — 
multă sănătate șl fericire șl ctștigur’ cit mal frumoasei

Doamnei nr. 2, lncepînd de 
publică, sînt invitați să par- 
Operațiunile acestei trageri 
pe programul I, la ora 17,30.
Nou 1988, Administrația de

ESiSportul

IN CONTINUA AFIRMARE
inființată in anul 1951, asocia, 

(ia sportivă Voința Galați des
fășoară o bogată si rodnică ac. 
tivitate sportivă de masă si de 
performanță. 7300 din cei 8000 
de cooperatori meșteșugari fi
ind membri cotizanți. Iată unul 
din nenumăratele argumente 
care justifică opțiunea noastră 
de a scrie despre această im
portantă grupare sportivă. Dar 
sînt si altele.

Bunăoară, frumoasele succese 
obfinute la popice: echipa a cu- 
eerit. in Italia (ediția 1981), 
titlul de campioană europeană 
a cluburilor; numeroase locuri 
fruntașe, pe echipe si la indivi
dual. obținute in campionatele 
naționale de senioare si junioa
re : Elena Chiriloiu. Angelica 
Vasile, Elena Radu. Carmen Pi
laf. Maria Brașoveanu. Cornelia 
Lungu sînt maestre ale sportu
lui; echipa masculini, pregătită 
de V. Ivan, luptă cu sense re
ale pentru promovarea in pri
ma divizie a tării. Apoi echipa 
de șah (instructor, T. Agachi) 
activează cu frumoase rezultate 
tn Divizia B. Ruaxndra Tgnătescu 
și Simona Tufă cucerind locurile 
2. respectiv 3 la campionatul na- 
tional de junioare. De aseme
nea este de subliniat compor- 
tarea meritorie a sportivilor 
secției de tenis de masă (antre- 
nori: A. Panait. M. Lazăr si T.

Grigoriu). care prin Ana Gogo
riță și Gina Petrea (companen- 
te ale lotului olimpic de cadete) 
au ocupat poziții fruntașe la 
campionatele naționale pentru 
junioare, secția dispunînd și de 
alte elemente cu reale calități : 
S. Crețeanu. C. Pînzaru. L. Mo- 
rozan. Rodica Gogoriță, Marile- 
tia Ilie. Și secțiile de judo (an
trenor: Gheorghe Carcaev) si 
orientare sportivă (instructor: 
L. Prodan) au în componența 
lor tineri de mare perspectivă : 
Iulia Năstase și Mihaela Călin 
(judo), D. Ștefan 
component al lotului 
de tineret.

De o largă audiență 
durile meșteșugarilor 
U.J.C.M. (președinte : N. 
canu) se bucură sportul de 
să. Astfel, peste 3500 de coope
ratori au participat, anul aces
ta, la întrecerile desfășurate 
sub egida Daciadei la fotbal, 
șah, tenis de masă, volei, po
pice, orientare sportivă; la coo
perativele „Muncă șl Artă" si 
„Brateșul", peste 2000 de tineri 
sl vlrstnici practică, eu reaula- 
ritate, gimnastica la locul de 
muncă, iar cursurile de cultu
rism. judo si gimnastică aero. 
bică sînt zilnic frecventate de 
un număr tot mai mare de 
amatori.

Asociația sportivă Voința (pre-

(orientare), 
national

tn 
de

rîn- 
la 

Mo. 
ma-

ssdmte de onoare: Ioana Jal- 
bă) dispune si de o bună bază 
materială: in clădirea sediului 
asociației se află o popicărie cu 
șase piste (cu ridicare automa
tă), săli pentru judo .și gimnas
tică. tenis de masă, șah și cui. 
turism Există Și o areiiă (cu 
tribune) pentru handbal si alte 
jocuri sportive. De reținut fap
tul că intr-o fază avansată de 
construcție se află un mare 
complex sportiv (care cuprinde 
terenuri de tenis de cimp, hand
bal. volei, baschet, fotbal și o 
sală de sport) ce va fi realizat 
și cu aportul obștesc al mește
șugarilor din cadrul Uniunii.

Secretarul asociației sportive 
Voința Galati. Apostol Anasta- 
siu (de veste 20 de ani in aceas
tă funcție, care este în același 
timv sl antrenorul echipei femi
nine de popice), ne-a vorbit 
desnre bogata activitate ce se 
desfășoară în cadrul cooperati
velor „Brateșul" (președinte: 
V. M'hai) si „Crinul" (președin. 
te: H. Drujescu). precum și 
desnre substanțialul aport adus 
la dezvoltarea si practicarea 
sportului de pasionați activiști 
voluntari precum A. Buhoci. V. 
Domniteanu. M. Samson. M. 
ptfrh’nac ț( Gr. Neagu.

Am plecat de la asociația 
Voința cu ferma convingere că 
sportul are aici numeroși prie
teni sl nrncttcanți de nădejde, 
pns’hiUfXfiie șale de exprimare 
si afirmare deplină fiind incon-

Telemat SIRIOPOL, coresp.

INTERNATIONALE
• MUNCHEN, 30 (Agerpres). 

tn -cadru- turneului internațio
nal masculin de handbal de la 
Gottingen (R.F. Germania), 
echipa HC Mln iur Baia Mare 
a întrecut c"i scorul de 28—20 
(11—8) formația vest-germană 
TSV Minden.

0 BERLIN. 3t (Agerpres). 
Competiția internațională de 
handbal pentru junioare de la 
Halle <R.D. Germană) a fost 
cîștigată de selecționata U.R.S.S., 
urmată tn clasamentul final de 
echipele României. Ungariei, 
Cehoslovacia R.D. Germane, 
Poloniei. R.D. Germane (B) șl 
Bulgariei.

în ultimul meci al turneului, 
formația Românie! a terminat 
la egalitate. 10—10 (5—5), cu 
echlna U.R.S.S

F.C. LIVERPOOL RAMINE 
NEÎNVINSA I

După 21 de Jocuri. In campio
natul Angliei F.C. Liverpool ră- 
mîne neînvinsă I Zilele 
ea a dis-’s cu 4—0 i 
castl 
McMahon i__
Houghton, avînd 
van ta’ dc tn puncte 
Nottingham For st.
are 53 n iar No..ngham 43 p 
(din 20 de jocuri), 
urmă s învins 
ventry in ti.np 
nul 3 cu 40 p 
învinsă cu 3—1 
A’te re~ultate : 
ton 1—0.
EvertO-i 
sea 3—0. 
ford

! trecute 
de New- 

prin golurile marcate de 
Aldridge (2) șl 

i acum un a- 
față de 
Liverpool

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADAa a
• în Campionatul Mondial 

de hochei pentru juniori, de la 
Moscova: Cehoslovacia — Po
lonia 6—1, Suedia — R. F Ger
mania 5—1.
• în „Cupa Spengler*', de la 

Davos : BK Faerjestads — Tes
la Pardubice 3—1 (1—0, 1—0,
1— 1), Tesla — Davos 5—5 (2—3,
2— 1, 1—1). A cîștigat, totuși. 
Tesla, după prelungiri, în urma 
barajului la șuțuri de penali
tate (6—5).
• în turneul de hochei de la 

St. Gervais și Megeve: Fran
ța — Austria 4—2. Austria — 
Elveția B 2—2.

• Meciuri amicale de ho
chei : T. J. Gottwaldov — S. C. 
Bayeruth (R.F.G.) 6—3, Veu
Feldkirch (Austria) — Turku 
(Finlanda) 4—8. Dynamo Berlin 
— Dukla Trencin 4—5.
• Proba masculină de 15 km 

din cadrul concursului de schi- 
fond de la Villach (Austria) a

revenit sportivului austriac A- 
lois Stadlober cu timpul de 
39:35,5, urmat de coechipierul 
său Markus Gandler — 50:08,3. 
în proba feminină de 5 km, pe 
primul loc s-a situat Cornelia 
Sulzer (Austria) — 14:43,3.
• Campionatul de sanie al 

Austriei, disputat pe pîrtia de 
la Igls. s-a încheiat cu victo
ria campionului mondial Mar
kus Prock, înregistrat în trei 
manșe cu timpul de 2:33,62. La 
feminin, titlul a fost cucerit 
de Angelika Neuner — 2:07,3X
• în 

schi de 
slavta), 
Mateja 
gătoare 
riaș. fiind 
două manșe cu timpul de 2:00,07. 
Pe locul secund s-a clasat

, compatriota sa Katra Zajc — 
2-"l 78.

cadrul concursului de 
la Kran jska Gora (Iugo- 

campioana iugoslavă 
Svet a terminat învin- 
in proba de slalom u- 

cronometrată in

Snett.e.a Wednesday
— Dert • County 2—1, Totten
ham - West Ham 2—1.

desfășura turneul Internațional 
dotat cu trofeul „Joao Have- 
lange” Competiția, la care vor 
participa numai echipe cîștigă- 
toare ale campionatului mondial 
— Argentina. Anglia, Italia, 
R.F Germania Uruguay șl 
Brazii’4 — se va disputa in o- 
rașele Rio dr Janeiro, Sao pau
lo Porto Alegre și Belo Hori
zonte.

Dună 16 tn campio-
Albanlei continuă să con- 
forma’i.-
urmată de Flamurtari — 
Ano’Ionia — 18 p.

Noul antrenor al reprezen^. 
>1 Belgiei a fost numit fos-”“ 

Walter Meeuws, 
lai Guy Thys, 
m ai vechi se- 

Buropa. In vtr- 
Walter Meeuws 
40 de ori

ALTE ȘTIRI Șl REZULTATE

0 în perioada 3—10 ianuarie 
se va disputa Madrid Cam
pionatul European (neoficial) 
In sală la care și-au anunțat 
participarea, alături de 
ția țării gazdă, e 
dei, R.F. Germania, 
Ceho-lovaciei. Franței

0 Primele meciuri 
In cadrul turneului 1 
nai In sala de la 

Germania' s-au

din 
Co- 
Clo- 
fost

Aceasta
4—1 pe 
Arsenal 
22 ’ a 
Wimbledon. 

Chari- 
Manchester United — 

2—1. Norwich — Chel- 
Portsmouth — Wat- 

1—1. Q P. Rangers — ox-

cu 
ce

'.a 
I uton

MmwsnvM Dt stat 
LOTO PRONOSPORT 

tUREAZĂ TUTUROR PART/C/PANT1LOR 
CiSTIGURI MULTE Sf ..

la concursul 
1988, simbătă. 
Întreaga rețea

forma- 
n-ele Otan- 

tsraelului, 
și Itali-i. 
disbu’ate 

Intern atio- 
Oldenburg 

(R.F Germania' s-au tnche’at 
cu următoarele rezultate • Vejle 
BK — FC Kaiser’autern 2—1 
(2—0 ț Standar, Liege — GKS 
Katowice 2—’ (1—1) ; FC
Groningen — Olvmpla Wilhelm- 
Shaver- 3—2 (3—1)

0 Turneul desfășurat tn sală la 
Graz a fost etstigat de echina 
iugoslavă Dinamo Zagreb, 
vingăto .re cu 2—1 
nala disputată 
formație! locale

0 Cu prilejui 
75 de ani de la 
derație'. Braziliene de Fotbal. In
tre 3 ș* 11 iunie 1939 se va

tn •
(l—O) In fi- 

tn compania 
Sturm.
aniversării a 
înființarea Fe-

natj' 
ducă 
25 p 
21 Si

A
tativei Belgiei a 
tu’ in*°maticmal 
care ti succede 
unul d’etre cei 
ieetloner! din 
stă d 36 de ani 
a făcut parte de 
echina B giel.

« Comnetițla 
Ad-iia Abeba s-a 
victoria formației 
re tn finală a dis us cu scorul 
d» 5—4 fdună executarea lovi- 
turilo de la 11 m) de Zim
babwe. La sfîrș'tul timpului re- 
nn’amontar de joe scorul ■ fu- -—„

..17 Nentori", cu

disputată 
încheiat 
Etiopiei

din

la 
cu 

ca-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
0 Federr, .a lnter- 

a anunțat cursele 
conta, tnceplnd din 
clasamentul .Cupei 
Este ve. de eur^e

CICLISM 
națională 
ear- vor 
1938 tn 
Mondiale", 
clasice, între care Milan — San 
Remo. Paris — Roubaix 
— Bastogne ' — Llege. 
Lombardiei, Amstel Gold 
Paris — Bruxelles si
Flandrel. 0 Prima comnetft»
internațională a anului 1988 va 
fi Turul Venezuelei, încep’”" 
din ztva de ianuarie.

TENI 0 Turneul pentru ju
niori „Orange Bowl", desfășurat 
la Mi .mi Beach. In da. s-a 
Încheiat cu succesul sovieticei

Llege 
Turul 
Race. 
Turul

Nataiia Zvereva (J—2 6—0 tn
finala cu Italianca Lapi) și al 
ameri-anuluî Jim Courier (6—3, 
6—2 e sovieticul Cerkasov). • 
Turneu ’» Brisbane : pascale
Para — Helena Sukova 6—4,
6— 3 pam .-iver — Tulin Ri
chardson 4—6. 6—1 6—0, Clau
dia Porwik — etsy Nagelsen
7— 6 7—«

VOLF 
land- in 
t’Hi mas-uline : Cuba 
S-t 
deni (Italia

La Apeldoorn (O- 
cadru! Unei compe- 

7 ' R.F.G.
(—14 2, 11). P’ninl Mo-

> — Franța 3—0 (13. 
U 12). ’ feminin : R.D Ger
mană — Dynamo Apeldoorn 
3— (4 t. 11)



CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI

CAMPIONI PRESTIGIOȘI - PI MĂSURA 
OMULUI IffllfL OL TĂLPILE
Tradiția a fost respectată : cronicarii de sport - din presa centrală, de la Ager- 

preș, de la Radio și Televiziune — și-au exprimat, și de această dată, opțiunile, de* 
semnîndu-i pe cei mai buni dintre cei buni, pe marii performeri ai onului. O ale
gere care nu este, in nici un fel, simplă, din moment ce presupune o ierarhizare a 
momentelor de aleasă semnificație din anul sportiv, deși fiecare dintre aceste mo
mente, revăzute acum cu ochii minții, au încărcătura lor aparte, ascunzind, in fond, 
intense trăiri omenești. Și totuși, chiar dacă supusă unui inerent subiectivism, an
cheta Asociației Presei Sportive are nu numai meritul de a fi... consecventă. înainte 
de a vi-i reaminti, în această pagină dedicată lor, o remarcă: laureații noștri sînt 
campioni unul șj unul. Sînt nume intrate și în palmaresele sportului, dar și (cel puțini 
unele dintre ele) in legenda lui. Sînt tineri toți, dar din diferite generații, așa cum 
diferite sînt și disciplinele prezente — șapte la număr. Cu ei, ca și cu ceilalți demni 
reprezentanți ai Tricolorului care nu au intrat în „top”, ne mîndrim. Și le mulțumim 
pentru toată munca lor împlinită, pentru satisfacțiile aduse.

lată-i, așadar, pe primii clasați în ancheta A.P.S. :

1. AURELIA DOBRE

2. NOEMI LUNG
3. DANIELA SILIVAȘ
4. Elisabeta Tufan
5. Nicu Vlad
6. Rodica Arba —

Ol ga Homeghi

7. Tamara Costache
8. Maricica Puică
9. Doina Melinie
70. Mihai Cioc

I £ 
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Multe au fost bucuriile pe care gimnastica le-a oferit, 
de-a lungul anilor, iubitorilor sportului românesc. Dar 
intîmplările lui ’87 întrec, pur și simplu, orice aștep

tare, printr-un număr de izbînzi ce uimește, pe bună drep
tate, de vreme ce fetele noastre au recoltat aproape tot aurul 
și la europene, și la mondiale I Iar dacă AURELIA DOBRE 
se află pe prima treaptă a acestei ierarhii- simbolice a gaze
tarilor, de bună seamă că a liotărît triumful ei de la Rotter
dam. unde o reprezentantă a școlii românești a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a unui podium adevărat. Victoria acestei 
fete cu zîrnbet șăgalnic e, sigur, superbă în sine și capătă 
semnificații în plus cînd realizăm că e vorba de o premieră, 
fiindcă Aurelia a devenit cea dinții româncă campioană mon
dială absolută...

Cu un an in .urmă, sportiva formată la Dinamo București 
și. cizelată în centrul devean jera o mare speranță, laureată a 
„europenelor” de juniori. în anul aflat la ceas de bilanț, 
Aurelia Dobre — pe care antrenorul coordonator al lotului, 
Adrian Goreac, o caracteriza drept felină, abilă, agilă, suplă, 
plină de vitalitate — este noua stea a unui sport în care per
fecțiunea a început tot cu o româncă. Este chiar noua stea a 
sportului mondial, pentru că, iată, o altă anchetă a socotit-o 
numărul 1 pe mapamond...

A adus din nou, în vitrina lui 
cu trofee și în cea a haltere
lor românești, aur și argint, 

de la mondiale aur, argint. și 
bronz de la europene. Continuă 
astfel sub semnul lui „mereu mai 
mult, mereu ■ mai sus”. Ceea ce nu 
mai poate să surprindă în cazul 
lui NICU VLAD. Numai că titlul 
cucerit la Ostrava nu a fost o is
pravă ca... oricare alta: la ora 
C.M., nu erau doar partenerii de

concurs sau multele kilograme, au 
mai intervenit durerile proprii. 
Iar în asemenea împrejurări e 
nevoie de ^oată gama calităților 
umane spre a putea ținti victoria. 
Stelistul a avut-o, a rămas în eli
tă și a intrat între pildele de e- 
roism sportiv de patriotism. El 
privește semeț îna’nte, cu același 
gînd de succes din vremea înce
puturilor, în anul in care are de 
apărat cununa olimpică.

Drumul către marea per
formanță nu i-a fost 
cumva un covor de flori.

A știut să învingă momentele 
neîncrederii, spre a ajunge apoi 
să triumfe și în lupta cu tim
pul și în disputa cu adver
sare care au atins de mult 
celebritatea. Fiindcă ea, NOEMI 
LUNG, este una dintre tinere
le crescute la școala muncii în 
înot, unde se învață de timpu
riu cit înseamnă inspirație și- 
cît transpirație în ceea ce se 
cheamă talent. în '87, a făcut 
primul „pas“ printr-un incre
dibil salt de zece secunde pe 
scara timpului, egal cu atin
gerea unui 4:31 pe 400 m mixt, 
rezultatul cel mai bun obținut 
in toată istoria natațlei, tn cea ____
mai completă probă. A continuat tn ritm ridicat 
pînă pe podiumul Universiadei, de la Zagreb, unde cei 
mai mulți au considerat-o vedeta Jocurilor studențești, grație, 
se știe, unei salbe de șapte medalii, din care cinci cu strălu
cirea aurului. Pentru a reuși tn august ceea ce numai reușise 
nimeni pînă la ea în înotul românesc : a devenit campioană 
a Europei. într-o zi cînd băimăreanca a mai făcut o cursă de 
medalie. -în ultimul sch'mb al ștafetei de 4X200 m liber...

Valuri vin și valuri trec, o ambarcație plutește 
mereu temerar pe apele lumii. E a canotajului 
feminin românesc, care-și menține supremația la 

marile competiții. Ba încă a depășit orice precedent, 
adunînd la Copenhaga patru medalii de aur (și cite 
una de argint și bronz), la categoria ușoară-sim- 
plu, la 2 rame, 4+-1, 8+1. Sigur, fetele acestea cu 
chipuri arse de-viaturi, cu palmele purtînd pecetea 
aspră dar atît de nobilă a trudei necontenite, sînt, 
toate, sportive mari, între sportivii mari ai țării. în 
ancheta noastră apar, în rîndul primilor 10, RODICA 
ARBA și OLGA HOMEGHI. O alegere ce are și 
un anume simbol, dinamovistele fiind autorizate pur
tătoare de cuvint pentru o flotilă pe care o prețuim 
in întregul ci. După cum a conlat și faptul — in 
primul rind el — că Podica și Olga mențin proba 
de 2 rame la o „specialitate românească”.

Rămîne cea mai rapidă îno
tătoare. recordmana și cam
pioana lumii TAMARA COS

TACHE inaugurând în august un 
alt tabel, cel al laureatelor bătrî- 
nului continent în proba lungimii 
de bazin olimpic. Ce i-a mai adus 
plolcștencei 1987 ? Cel dintîi tro
feu pe „sută” la o întrecere de 
amploarea europenelor și șansa de 
a fi coborît mereu scara timpu
lui. bătînd încă o limită, devenind 
prima vitezistă capabilă să înoate 
sub 25 de secunde pe 50 de metri.

Deocamdată, doat tn piscină redu
să, unde întoarcerea la 25 m în
seamnă un avantaj. Specialiști de 
renume nu se sfiesc însă să afir
me că dacă există acum o spor
tivă capabilă să se gîndească la 
o cifră asemănătoare între catego
riile de bazine, aceea este, cu si
guranță, Tamara. Iar ea însăși 
continuă să se., grăbească, sim
țind tot mai aproape atacul și 
mai tinerei generații. în care Li- 
via Copariu colega sa de grupă 
de sprint e o autentică lideră.
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Dacă e adevărat — și este! 
— că fiecare întrecere 
a’e amploare își are eroul 

său, atunci, nu încape vorbă, 
„europenele” de gimnastică de la 
Moscova vor trece în amintire 
drept ediția DANIELEI SILI
VAȘ. într-atît de strălucită i-a 
fost evoluția, îneît reprezentan
tele faimoasei școli sovietice 
au trebuit să se mulțumească 
cu o unică victorie, la sărituri, 
chiar dacă ele aveau, cum se 
spune, avantajul terenului pro
priu. Produs pur al Devei spor
tive, codana a impresionat 
brigăzile arbitrelor, a cucerit 
publicul și a biruit sclipitor: 
de patru ori aur, o dată ar
gint. A mai reușit, vreodată, 
cineva un asemenea bilanț? A

mai reușit. Tot o rom«u.„a, pe numele ei.Nadia Comăneci. Era 
atunci, la Skien ’75, momentul de început al unei cariere 
culminînd cu triumful de la Montreal. Să însemne, în cazul 
Danielei, succesele din luna mai, trambulina unei traiectorii 
similare ? Tot- ce se poate. în definitiv, la „mondialele” din 
toamnă ea — mai întîi — poate fi alălurată Aureliei Dobre 
atunci cîna se vorbește de „un recitai de grație și desăvîr- 
șire” al româncelor. Că e așa o dovedesc trei medalii de aur, 
plus una de bronz, cîștigate acolo, la Rotterdam.

S intern puși... en garde: scrima 
noastră a dat acestei discipline 
venițe din istorie o întreagă 

galerie de virtuozi în mînuirea flo
retei, mai cu seamă. Inclusiv în vre
mea din urmă, marcată, în răstimp, 
de prezențe românești în palmarese 
de onoare. Lipsea însă, de vreo 12 
ani, un trofeu de valoarea celui ad 
judecat da mondialele seniorilor de 
Ecaterina Stahl. Pînă în cea mai re
centă vară, care va rămîne pentru 
ELISABETA TUFAN a marii împli 
niri pe planșă, așa cum vara de dina 
inte a fost a altei împliniri, de viață 
de tînără mamă. După ce a urcat în 

iouă rinduri. consecutiv, pe podiu
mul.C.M. de tineret, după ce a fost campioană mondială uni
versitară floretista de la Steaua si-a apropriat. în acest an, 
uliul, de _ campioană a lumii Acum Eliza este... en garde. 
Ea știe bine că adesea devine mai greu să te menții „la vîrf” 
decit să ajungi acolo.

Continuă să alerge, continuă să smulgă admirație pentru longevi
tatea la nivel înalt, pentru pilda vie de viață sportivă, pentru 
nestinsa sete de biruință în dispută dreaptă, cu toate că ea s-a 

izbit uneori de adversități de conjunctură. Cum i s-a întîmplat MARI- 
CICAI PUICA la mondialele Vie ia Roma, de unde s-a înapoiat acasă 
cu singurul „argint" al atletismului nostru. După o cursă pe 3 000 de 
metri a cărei poveste a impresionat pe toată lumea, ridicînd mii și mii 
de spectatori în picioare spre a-i aplauda lupta cu mult mai tinerele 
partenere dar mai ales cu durerile de la mînă, de la picior. Nu a cîș- 
tigat, a fost a doua, dar, în ce o privește, cu înregistrarea de vîrf a 
sezonului. în semn de prețuire (neuitîna nici de „bronzul” de la C.M. de 
sală), gazetarii i-au mai adăugat o verigă la tirul prezențelor fondistei 
de la Olimpia București în aceste anchete. Pentru că Maricica Jși are 
locul s^u în orice top ăl sportului nostru și ăl sportivității, în sensul 
pur al acestui din urmă cuvînt.

Există — fapt de notorietate 
— și o școală românească de 
alergare la renumele căreia 

. DOINA MEL1NTE a adus, fără 
doar și poate, o contribuție însem
nată. Campioană olimpică la Los 
Angeles, băcăuanca s-a arătat. în 
două rînduri, o specialistă a între
cerilor pe teren, acoperit, prin tit
lurile la C.E. de la Milano și Ate
na. Și a confirmat pe de-a-ntregul 
.coasta tn martie '87. cînd deve
nea prima laureată a probei de 

-1500 m ta C.M. de sală, succesul 
băcăuancei la Indianapolis repre

zentând. totodată, cea ..dinții izbîn- 
dă a anului Ia o mare competiție, 
pentru culorile tării. învingătoare 
atunci în fața faimoasei Samoilen- 
ko. cu o medalie ș după ediția de 
vară a mondialelor, Doina mai 
noate face ceva pentru sportul- 
sporturiloi de la noi a cărui pri
oritate! este, demonstrată. dacă 
vreți, și prin includerea a două 
dintre reprezentantele sale de eli
tă in ierarhia anului. Și conti
nuăm să sperăm să așteptăm mai 
mult de la principala disciplină o- 
limpică...

Î—, ără a avea tradiția ramurilor cu care se alătură în top, judoul 
-* si-a făurit, de-acum. un palmares respectabil. Grație unor cam 

pioni autentici, cum e și acest voinic pe nume MIHA1 CIOC, ce 
a adus clubului său, E>inamo Brașov,’ mai multe satisfacții. Atita doar 
că medaliile cîștigate la toate întrecerile de anvergură erau, sigur, de 
preț însă nu și... de aur. Pînă în primăvara acestui an, pînă în luna 
flcrilor și pînă la eurc penele de la Paris : pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului la categoria celor mai puternici a urcat tînărul ori
ginar din Turnu Măgurele. O victorie mare, demonstrată, între altele, 
de amănuntul că trei pmtide, inclusiv finalei, au fost cîștigate prin 
ippon. Ghinionist la C.M o7, Mihai are acum șansa... olimpică. O șansă 
pe care nu ne rărr.îne decit să o dorini tuturor celor ce vor lupta 
pentru gloria Tricolorului.

La mulți ani și multe izbînzi !

Pagină realizată de Geo RAEȚCH1



1987, anul preolimpic, era menit, firesc, sâ verifice și sâ valideze regulile de ba
ză pentru succes, adică să releve, prin rezultate la marile competiții internațio
nale și randament în timp, dintre candidații la proxima ediție a Jocurilor Olim
pice pe cei mai bine pregătiți, capabili să urce pe podiumul de premiere.

Aflați in ciclul cvadrienal de pregătire, dar și în anul 40 al Republicii, al 
Conferinței Naționale a Partidului, oamenii sportului, detașament destoinic și di
namic, animat de entuziasm revoluționar, și-au dimensionat activitatea cotidia
nă după obiectivele majore ale actualității, care necesită, în primul rînd, fapte 
de muncă, profesionalitate și competitivitate, adică o pilduitoare conștiință civică 
și patriotică. Pentru că performanța se muncește I Astfel, in bilanțul 1987 figu
rează 87 medalii la campionatele mondiale și europene, din care 22 de aur.

Gîndînd în perspectivă și acționind cu responsabilitate, în spirit novator, sporti
vii și antrenorii, federațiile de specialitate, organele de conducere ale mișcării 
sportive și ceilalți factori cu atribuții in acest domeniu contribuie CU trăsături 
distinctive la biografia contemporană a României socialiste, prin afirmarea în 
lume a talentului tineretului nostru, prin performeri care, concurînd sub culorile 
Tricolorului, afițmă în arena internațională dorința de întrecere pașnică și respect 
reciproc a poporului și statului nostru.

TRADIȚIA Șl ÎNALTELE REZULTATE ALE GIMNASTICII FEMININE
Cînd n-ai împlinit încă 15 ani 

și devii campioană a lumii, totul 
ți se poate părea o frumoasă po
veste. Poveste care nu poate în- 

, oepe precum la Petre Ispirescu 
cu „a fost odată, ca niciodată" 
pentru simplul fapt că nu a 
fost „odată", demuit, ci acum, 
foarte recent, spre sfârșitul lui- 
octombrie, iar cu „niciodată" 
povestea este împărțită. Ce-i 
drept, o româncă, Aurelia Do- 
bre, a devenit atunci, în sala 
Ahoy, din Rotterdam, pentru 
prima dată campioană absolută 

mondială de gimnastică, dar mun
ca neobosită (de la vîrsta de 6 
ani), drqgostea fără preget 
pentru gimnastică (care in
clude prima sală, primul club, 
Dinamo, primii profesori, co
legele și antrenorii de la lot, 
primele succese care au venit 
la vîrsta experienței, adică la... 
8 ani), dorința nestăvilită dea 
se autodepăși și de a se afirma 
sub culorile tricolore 
galben și albastru siiU 
miraculoase nu numai 
că fac parte din stema 
niei, ci pentru că din 
nația lor se pot obține 
celelalte culori", inclusiv 
rul, argintul și bronzul meda
liilor...) sînt proprii întregii 
Scoli feminine românești de 
gimnastică, care, începînd cu 
Nadia și fluturașii ei, din anii 
cînd actuala campioană a lu
mii se năștea, au dus faima 
sportului nostru în lume.

Și nu trebuie să coborîm pe 
scara anilor pentru a readuce 
în memoria dv., stimați citi
tori, alte asemenea momente 
memorabile, pentru că, iată, tot 
în acest an, în primăvară (de
sigur că dv., ca iubitori și cu
noscători ai sportului, v-o rea
mintiți cu culorile lui april), 
O altă gimnastă româncă. Da
niela Silivaș (Centrul olimpic 
de la Deva), colega de echipă 
și prietena Aureliei Dobre, de
venea campioană absolută a 
Europei, la Moscova, chiar pe 
terenul propriu al principale
lor contracandidate, gimnastele 
sovietice! Ceea ce nu știm da
că vă mai amintiți este faptul 
că acest an abia pornise la 
drum și clasamentul pe 1986 al 
celor mai buni gimnaști din

(..roșu, 
culori 

pentru 
Româ- 
conibi- 

toate 
au-

lume, alcătuit de Federația in
ternațională de specialitate 
(F.I.G.), aducea pe primul loc 
pe Daniela Silivaș, urmată de 
coechipiera ei, Ecaterina Sza
bo, într-un simbolic echimb de 
.Ștafetă între generația J.O. '84 
(oare s-a distins la Los An
geles) și cea a J.O. ’88 (pe ca
re o dorim pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului olimpic, 
ca în acest an la „mondiale" și 
„europene"). Bilanțul 
ției României a fost 
pentru valoarea și 
școlii noastre: 10 medalii, din
tre care 4 de anr (realizate 
toate de Daniela Silivaș, cam
pioana absolută, care a domi
nat și finalele pe aparate, ob- 
ținind alte 3 medalii de aur), 
3 de argint (Daniela Silivaș, 
Eugenia Golea, Camelia Voi
nea) și 3 dc bronz (Eugenia 
Golea și, in întrecerea mascu
lină, Marian Rizan, de două 
ori).

Să revenim, însă, la „mon
dialele" de la Rotterdam, a- 
colo unde, așa cum foarte 
plastic scria cotidianul parizian 
de sport „L’Equipe": AURE
LIA DOBRE A ÎNVINS, 
ROMÂNIA A TRIUMFAT. Du
pă ce se afirmase anul trecut 
ca o reală speranță a gimnas
ticii noastre la Campionatele 
Europene de junioare de la 
Karlsruhe, mica dinamoviștă a 
trebuit- să facă față unei ac
cidentări care a ținut-o citeva 
luni în afara pregătirii. Dar 
premisele cu care pornise De 
drumul aspru al marii perfor
manțe — munca și perseveren
ța — au ajutat-o să revină ra
pid în actualitate. Văzînd-o la 
primul ei, concurs cu public 
după refacere, Dinamoviada 
internațională din luna iunie, 
de la București, cînd eleva si
litoare lua din nou nota 10, 
ne-am exprimat convingerea că 
Aurelia Dobre și-a depus can
didatura pentru echipa repre
zentativă, aflată înaintea C.M. 
Echipă care avea să demon
streze strălucit — nu numai prin 
victoria in sine, ci și prin 
pilduitoarea omogenitate valo
rică si morală, prin coeziunea 
spiritului de luptă sportivă și 
intr-ajutorare — că este o a- 
devărată echipă, un colectiv 
unit, animat de dorința fierbin-

delega- 
grăitor 

resursele

te de a înfățișa, in plenitudi
nea sa, talentul ridicat la pu
terea incontestabilei valori prin 
muncă și dăruire. Reprezenta
tiva feminină a României, al
cătuită din Aurelia Dobre, Da
niela Silivaș, Ecaterina Szabo. 
Camelia Voinea, Eugenia Go
lea șl Celestina Popa și pregă
tită cu înaltă competență de 
un colectiv de antrenori for
mat din Adrian Goreac, Maria 
Cosma, Octavian Belu și A- 
drian Stan, a cucerit titlul de 
campioană mondială, oferind 
miilor, de spectatori, care au 
umplut pînă la refuz „Ahoy- 
sportpaleis" din Rotterdam, un 
recital de înalt nivel și măies
trie. Și succesului pe echipe 
(după premiera din 1979) de la 
Fort Worth, a generației Na- 
diei Comăneci) i-au urmat pre
miera titlului de campioană 
absolută la individual, prin 
Aurelia Dobre, și nalba de me
dalii, care s-a adăugat străluci
tului bilanț în finalele pe apa
rate unde, ca și la. „europene
le" de la „Olimpiiski" din Mos
cova, am avut cîte două pre
zențe în fiecare finală, încunu
nate cu alte șapte medalii. 
Astfel, patru dintre componen
tele echipei noastre au urcat 
pe podiumul de premiere. în 
afara probei pe echipe: Aure
lia Dobre Qnedalie de aur la 
individual
(bronz — bîrnă). Deci, un to
la Silivaș (aur — paralele 
sol. bronz

compus și bîrnă.

și
individual com

Școala românească de gimnastică si premiantele ei
pus), Eugenia Golea (argint — 
sărituri), Ecaterina Szabo 
(bronz — bîrnă). Deci, un to
tal de 10 medalii — 5 de aur, 
1 argint și 4 bronz — dovedind, 
la un interval de cîteva luni, 
o ascensiune greu de presupus 
din afară, în raport cu „euro
penele" (8 medalii, cu 4 de 
aur), dar pe deplin clădită di
năuntru prin conjugarea unor 
factori responsabili de reală 
specialitate și profesionalitate, 
care au asigurat sportivelor ex
celente condiții de pregătire, 
de muncă, școală și concurs, 
formindu-le nu numai pentru 
marea performanță, ci și pen
tru marile examene ale vieții.

După excepționalul succes 
de la Rotterdam, ziarul olan
dez „Trouw" scria: „Aurelia 
Dobre, a cărei evoluție este o 
îmbinare de vigoare, frumuse
țe și perfecțiune, a exprimat 
cum nu se poate mai bine con
cepția școlii românești de gim
nastică feminină, o școală cu 
tradiție și multe succese in 
palmares. După ce a contribuit 
cu trei de zece pentru ca se-

lecționata României să cîștige 
titlul pe echipe, Aurelia Dobre 
și-a adjudecat și titlul 
dual". Iar cotidianul 
„Le Figaro" completa : 
li a Dobre a confirmat, 
li nd atitea note de 10, reînnoi
rea gimnasticii românești, ma
rile sale posibilități pentru 
Jocurile Olimpice".

Se validează, deci, ceea ce 
afirma la finele anului 1935, 
după încheierea C.M. de la 
Montreal, antrenorul coordona
tor al _ 
minin de gimnastică, prof. A- 
drian 
poate, _ .
cît ne așteptam, dar. am cîști- 
gat, în schimb, o echipă. O e- 
chipă, practic, debutantă la 
«mondiale», dar cu mari pers
pective de a se impune cu au
toritate în__________
tr-un timp foarte scurt", tn a- 
cest ciclu 
construit o 
ră echipă. 1988, anul Jocurilor 
Olimpice, bate la ușă. Să spe
răm că va fi anul roadelor de
pline pentru școala feminină 
românească de gimnastică.

indivi- 
francez 
„Aurc- 

acumu-

lotului reprezentativ te-

Goreac: „Am * obținut, 
mal puține medalii de-

arena mondială în-

olimpic, deci, s-a 
nouă și foarte lînă-

FANTEZIA Șl FORȚA STELEI, CAMPIOANA ROMÂNIEI"
ir

Seară de sfârșit de februarie. 
Stadionul din Monte Carlo, lu
minat a giorno ca pentru un 
spectacol de gală, este gata să 
primească în teren cele mai bu
ne echipe de fotbal ale bâtri- 
nului continent, Steaua Bucu
rești, campioana europeană a 
cluburilor, si Dinamo Kiev, 
cîștigătoarea Cupei Cupelor in 
1986, venite să-și dispute cea 
de a 12-a ediție a Supercupei 
Europei. Peste 120 de ziariști 
așteaptă cu emoție profesiona
lă primul fluier al arbitrului 
italian Luigi Agnolin, iar in fi
nal consemnează, nu numai vic-

Floretistele noastre s-au întors de la „mondiale" cu un ,.aur" si un „argint*

toria de prestigiu, 
pe deplin merita
tă, a campioanei 
României (1—0
prin golul înscris 
de Hagi, în urma 
unei lovituri libere 
expediate cu mă
iestrie și pricepere 
de la aproximativ 
25 ..................
lui Cianov), ei și 
jocul complet, di
namic și spectacu
los al elevilor lui. 
Anghcl Iordăiiescu 
și Radu Troi. Stea
ua a anihilat atacu
rile ofensive ale re
putatului trio de 
internaționali Za- 
varov-Belanov-Blo- 
hin, dezechilibrînd, 
totodată, sistemul, 
defensiv al echipei 
antrenate de Va
leri Lobanovski, 
cea care constituie 
blocul funcțional 
al reprezentativei 
sovietice.

m de buturile

Astfel, Steaua 
București intră în 
palmaresul „Super
cupei" europene alături de marile 
cluburi care au marcat impor
tante momente in fotbalul in
ternațional, Real Madrid. In- 
ternazionale Milano, Ajax Am
sterdam, Bayern Miinchen. F.C. 
Liverpool, Cine au fost fotba
liștii români care și-au pus 
semnătura. în premieră, pe 
prestigiosul trofeu? Stingaciu, 
Ipvan, Bumbescu. Belodedici, 
Bărbulescu, Bălan, T. Stoica, 
Boloni, Hagi (Balint), Lăcătuș

S upercupa europeană si autorul golului vic
torios Hagi

(Majaru), Pițurcă. Fotbalul 
etalat de echipa noastră cam
pioană a lăsat o asemenea im
presie îneît specialiști repuiați 
din soccerul mondial — oficia
lități, foste glorii ale 
lui rotund, oomentatori 
sei scrise și vorbite 
și-au ■drămuit elogiile, 
mai patru din multiplele opinii 
exprimate cu acest prilej de 
referință pentru fotbalul ro
mânesc, vizînd latura tehnico- 
tactică, spectaculozitatea și

balonu- 
ai pre-
— nu
Iată nu-

sportivitatea 
„Steaua s-a 
joc dezinvolt 
o victorie de 
fața unui ads 
a demonstrat 
(Jacques Ge< 
U.E.F.A.); „S 
un fotbal de 
ție tactică, p 
fair-playul p< 
în partidele i 
tante, cu mi 
ques Ferran, 
„France Footl 
cereți să ren 
întreaga forr 
evoluat la 
cotă !“ (Kevi 
internațional 
tă de aui 
jSupercupa e 
scris pentru 
tabloul de on 
pei Steaua B

21 I
în miez de 

fața la cea n 
ție polisporti 
a acestui an 
rile Mondiali 
peste 5 000 
peste 120 de 
continu
au a* 
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ră ’ 
cuț 
ci’ 
n 
s 
ti 
de 
sei 
sab. 
înalt 
cil c< 
titulat 
a Universia 
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Și după <
» ale Univers 

deoernate ț 
mo (lin Zaf 
ciplină olin 
care au ur 
ind .și sporti 
ta lieu (aui 
ca Junghiai 
Sorin Mate 

' în timpul f 
dere a ma 
naționale, 
tră, a tutu 
participat 1 
plină : spoi 
niversitare 
ră «n stră 
tind cu

TOzias-r 
lorile trie-, 
diurnul de 
cele cinci 
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canoe, c;

ÎNOTA
Chiar 1: 

a Campio: 
înot, d<f 1 
august, în 
coperită S 
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țat drapel 
niei, ma 
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tre, o noi 
mul titlu 
Iul senioi 
ceeași N 
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vieticei Di 
campioan
(R.D.G.) 
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i: na României este noua realita-
n te a fotbalului în general, re
ci prezentată prin fantezie și for-
n ță. Fotbaliștii români au confir
mi mat momentul lor de vîrl din
i“ anul trecut și sîntem siguri că
e vor mai reveni foarte repede
it pe înaltele scene continentale"
I- (Fulvio Bianchi, trimisul zla-
ă rului ..Coriere dello Sport-
>i Stadio").

Ce înseamnă foarte repede 
va arăta lidera campionatului 

1 nostru — și sperăm aceasta
*i . din toată inima, alături de toti
I iubitorii fotbalului românesc —
si în primăvara '88, Steaua aflîn-
î du-se din nou acum în cli’a
,t continentală a cluburilor cam

pioane (primele 8 echipe).
; Este, de altfel, si dorința 
. fierbinte a fotbaliștilor mili- 
e tari, exprimată ca un angaja-
- ment în telegrama adresată,
- după ciștigarea „Supercupei",

ATI LA OLIMPIADAA
j înot, această ordine nefiind 
. — așa cum am și transmis de
î la fața locului — valorică, 

ci alfabetică. Reprezentativa 
i studențească a României a 
1 cucerit un număr impresio- 
î nant de medalii, 43, dintre 
i care 21 de aur, situîndu-se 

astfel pe un onorant Ibc 3
■ în clasamentul pe medalii, 

după tradiționalele (șl mult
ț mai numeroasele) delegații ale 

S.U.A. și U.R.S.S., candidate 
. la primele locuri.

Pe fundalul tineresc al 
Încurajărilor venite din tri
bune (recordul absolut de 
spectatori a aparținut atletis- 

' mului, cu o pleiadă de mari 
sportivi, mulți dintre ei ur
ând apoi și pe podiumul 
„mondialelor", de ia Roma, 
dar sporturile de apă au 
constituit surpriza prin tri
bunele arhipline), din între
cerea purtătorilor tricouri- 
lor naționale zeniți din în
treaga lume au apărut, zi 
de zi, performanțe de rezo-

■ nanțâ internațională (inclu
siv recorduri ale Universia
dei), dispute spectaculoase

. și de reală ținută sportivă, 
figuri de prim-plan în topul 
diferitelor discipline, pre
zente în programul acestei 
Olimpiade studențești. Prin
tre aceștia s-au aflat mereu 
reprezentanții sportului u- 
niversitar românesc, care 
și-au adus o contribuție re
marcată^ -ca atare de toate 
mijloacele mass-mediei pre
zente la Zagreb, ei înfățișînd 
opiniei sportive internațio
nale o imagine dinamică și 
reală a potențialului mișcării 
noastre sportive, a capacității 

f CANOTOARELE AU FOST... DE AUR
mului. Era, totodată, o mult 
așteptată revanșă a înotătoa
rei românce după „mondiale
le11 de la Madrid ’86 și o op
țiune morală ’ pentru ’ podiu
mul Jocurilor Olimpice ’88.

în programul zilei de de
but au figurat trei finale 'și 
în toate trei reprezentantele 
noastre s-au clasat pe locuri 
de frunte, titlului continental 
adăugîndu-i-se • „argintul1* șta
fetei de 4 x 200 m liber (Ste
la Pura, Luminița Dobrescu, 
Anca Pătrășcoiu și Noemi 
Lung, deci cu două dintre 
laureatele Universiadei în 
acest cvartet, care și el 
a realizat o premieră în șta

fete) și „bronzul" Tamarei Cos- 
tache la 100 m liber (la 50 m, 
a întors prima, se putea alt
fel ?). Și, așa cum consemna 
trimisul special al ziarului 
nostru la Strasbourg, într-o 
singură zi tinerele noastre 
reprezentante realizau mai 
mult decît în cei peste 20 
de ani cîți au trecut de la 
prima medalie europeană 
(bronz) a Cristinei Șopterian- 
Balaban (acum, antrenoarea 
An.-ăi Pătrășcoiu).

Și după ce Luminița Dobres
cu (bronz la 200 m liber). Stela 
Pura (bronz la 400 m liber și 
200 m fluture), Noemi Lung 
(bronz la 200 m mixt) și-au do
vedit competitivitatea, înotă
toarele noastre au încheiat 

tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, comandant su
prem al forțelor armate: „Vă 
raportăm, mult stimate tova
rășe comandant suprem, că 
acest succes va constitui pen
tru fotbaliștii clubului militar 
-Steaua - un puternic imbold în 
obținerea unor noi victorii 
pentru a ridica fotbalul româ
nesc, mișcarea sportivă națio
nală pe culmi tot mai înalte, 
pentru a ne situa mereu la ni
velul încrederii acordate de 
conducerea partidului, de dum
neavoastră personal, și a ne 
aduce contribuția la înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru de pace și colaborare 
între toate statele lumii, la 
creșterea prestigiului interna
tional al patriei noastre".

STUDENȚEASCĂ
sale competitive în anul pre- 
olimpic.

Ponderea principala în 
bilanțul reprezentativei Ro
mâniei l-au deținut sporturi
le pe apă, caiacul-canoea și 
canotajul (19 medalii, din care 
10 de aur, adică de la toate 
probele la care au concurat), 
împreună cu surata lor, îno
tul (11 medalii, din care 7 
de aur), pe pista de la Ja- 
run și în piscina Mladost, 
Maria Sava, Marioara Popes
cu, Dimitrie Popescu, Vasile 
Tomoioagă, Noemi Lung, 
Anca Pătrășcoiu, împreună 
cu ceilalți purtători de cu- 
vînt ai acestor discipline o- 
limpice, acreditîndu-se. pen
tru marile competiții ce ur
mau, Campionatele Mondia
le și, respectiv, europene, a- 
devărate examene în perspec
tiva tot mai apropiată a star
tului olimpic. Așa cum argu
mentam însă după J.M.U. 
de la Zagreb, rezultatele de 
prestigiu ale sportivilor noș
tri la Universiadă erau pre
mise favorabile pentru C.M. 
și C.E. din acest an, dar pe
rioada dintre cele două vîr- 
furî de formă trebuia chib
zuită și urmărită cu grijă și 
profesionalism de către cei 
în cauză. Iar această proba 
de capacitate șl profesionali- 
tate a federațiilor de specia
litate, a celorlalte organisme 
care concură la obținerea 
marii performanțe, a dă
ruirii depline a tehnicienilor 
și sportivilor selecționați, 
a fost trecută cu succes la 
Campionatele Europene de 
natație și la Campionatele 
Mondiale de canotaj.

participarea Ia cca dc a 18-a 
ediție a „europenelor" la cel 
mai înalt nivel, victoria Tama- 
reî Costache la 50 m liber fi
ind obținută, printr-o fericită 
coincidență, chiar în iiua atît 
de scumpă poporului român, 23 
August. De altfel, la conferin
ța de presă ținută după entu- 
ziasmanta sa cursă, Tamara 
Costache avea să declare: „A- 
ceastă victorie este cu atît mai 
prețioasă pentru mine, pentru 
antrenorul meu, pentru sportul 
românesc, cu cit ea e venit, ca 
și la Madrid, la -mondiale», de 
Ziua Țării noastre dragi".

în reuniunea finală a între
cerilor, printre marii campioni 
care și-au înscris numele ca 
învingători s-a aflat și eleva 
ploieșteancă Tamara Coștachc 
(antrenată de Mihail Gothe), 
campioana și recordmana mon
dială a probei de 50 m Cei ca
re se întrebau după seriile ca
lificatorii, cînd' Tamara înre
gistrase al patrulea timp, dacă 
prima sprinteră a lumii își va 
apăra cu succes această calita
te în perimetrul continental, 
aveau să primească un răspuns 
clar prin finala condusă din 
cap în cap de înotătoarea 
noastră: 25,50 și locul I pen
tru Tamara Costache, care a 
rămas invincibilă !

Cu un remarcabil bilanț s-au 
întors acasă cele 7 fete care ai\ 
concurat Ia Strasbourg: 8 meda
lii — 2 de aur. 1 argint și 5 de

Prezeraf și... viitor, în înotul românesc
bronz, atestînd saltul spectacu
los al înotului românesc în ul
timii ani, clasat de această dată 
pe un grăitor loc secund, după 
puternica reprezentativă a 
R. D. Germane.

Deloc mai prejos, canotajul 
românesc a visli.t pe lacul 
Bagsvaerd, de lîngă Copenhaga, 
în postură de lider în clasa
mentul medaliilor din întrece
rea feminină a Campionatelor 
Mondiale. Și dacă la Strasbourg 
au luat startul 7 înotătoare, la 
Bagsvaerd 7 tinere canotoare 
au devepit duble campioane 
mondiale: Rodiră Arba, Olga 
Homeghi (la dublu rame și la 
8+1), Mariana Trașcă, Adriana 
Chelariu, Valentina Vîrlan. 
Veronica Necula, Ecaterina 
Oancia (la 4+1 și 8+1), fapt 
unic în istoria canotajului! A- 
cestora le-a ținut companie în 
frumoasa și simpla operație 
aritmetică de adunare Livia 
Tianu (în formula cîștigătoare 
de 8+1) șl, mai ales, schifista 
Maria Sava, care și-a apărat 
cu succes titlul la cat. ușoară,

După ce, la Campionatele 
Mondiale de la Roma, reputata 
noastră atletă Maricica Puică 
a obținut, la aproape 37 de ani, 
o nouă medalie în atît de soli
citanta probă de 3 000 m., s-a 
spus că argintul ei valora cit 
aurul. De ce? Pentru că mul
tipla noastră campioană, deți
nătoarea titlului olimpic de la 
Los Angeles ’84, a concurat în 
finala probei accidentată, ope
rată la Roma la un deget de 
la mînă și tăiată adine la pi
cior dc cuiele -unei adversare 
din calificări, departe, deci, de 
o normală stare de sănătate. Și, 

Nicu Vlad
in pofida acestor întîmplări 
•nefericite, mobilizîndu-se exem
plar, adunîndu-și toate resur
sele de rezistență și voință, 
Maricica Puică a atacat înain
te de turnantă, intrînd prima 
în linia dreaptă. N-a mai pu
tut face față, șchiopătind și 
sîngerînd, sprintului final (ca
merele de luat vederi ale tele
viziunii italiene urmărindu-i cu 
interes, deopotrivă profesional 
și omenesc, eforturile deosebi

te), terminînd pe locul secund. 
Timpul întregistrat — 8:39,45; 
cea mai bună performanță a 
sa din acest an...
‘4 Elisabeta Guzganu era cu
noscută pe planșele internațio
nale ca o floretistă care, după 
ce a intrat în plamaresul scri
mei juvenile prin medaliile de 
bronz obținute la edițiile ’83 
și ’84 ale Campionatelor Mon

după ce la Jarun își adjudeca
se (ca... încălzire) și titlul 
mondial universitar. Să nu-i 
uităm, însă, pe cei care au în
tregit colecția de medalii la 
Copenhaga: Elisabeta Lipă și 
Liliana Geneș (2 vîsle), Dănuț 
Dobre și Dragoș Neagu (2 ra
me) — argint; Mariana Popes
cu. (schif simplu), Vasile To- 
moiagă, Dimitrie Popescu și 
Gheorghe Marin (2+1)—bronz. 
Deci, 8 medalii, adică 1 aur, 2 
argint și 2 bronz.

Anul trecut pe locul 2 (cla
samentul feminin) în ancheta 
Asociației Presei Sportive, a- 
nul acesta din nou in top (lo
cul 6 în clasamentul general al 
aceleiași anchete), tandemul 
dinamovist Rodica Arba-OIga 
Homeghi dovedește că „2 ra
me" a devenit, cum s-a mai 
spus, o... probă românească. 
După ce Rodica Arba a cuce
rit (alături de Elena Florea) 
titlul olimpic în 1984 și oel 
mondial în 1985, împreună cu 
noua sa colegă. Olga Homeghi 
(și ea laureată la Los Angeles 

VALOAREA UNOR MEDALII
diale de tineret, s-a afirmat pe 
deplin cu ocazia Jocurilor O- 
limpice de la Los Angeles, cînd 
a urcat, împreună cu colegele 
din echipa României, pe treap
ta a doua a podiumului de 
premiere, clasîndu-se. totodată, 
pe locul 4 în finala de opt a 
probei individuale. Numele de 
Elisabeta Tufan nu spunea, în
să, nimic la citirea listei de 
înscrieri a floretistelor la Cam
pionatele Mondiale dc scrimă 
din acest an, de la Lausanne. 
Pe parcursul întrecerii însă, pe 
măsură ce Elisabeta avansa pe 
tabloul, de concurs. ajungind 
chiar în finală, lucrurile s-au 
lămurit, pentru ca în momen
tul cînd Elisabeta Guzganu- 
Tufan primea trofeul și me
dalia de aur cuvenite noii cam
pioane a lumii, ca și medalia 
de argint, împreună cu echipa 
României (Reka Lazăr, Rozalia 
Husți, Georgeta Bcea, Claudia 
Grigorescu), să se știe că tînă- 
ra floretistă româncă de 23 de 
ani s-a căsătorit și are chiar 
un copil de un an. Ceea ce nu 
știau, însă, cei aflați la Palais 
de Beaulieu din Lausanne era 
că, printr-o gfăitoare coinci
dență, ultima floretistă 
româncă ce a deținut titlul de 
campioană a lumii, Ecaterina 
Iencic-Siahl, și-a început as
censiunea în elita internaționa
lă a scrimei tot prin interme
diul „mondialelor" de cădeți, 
ajungind apoi campioana mon
dială a senioarelor tot la puți
ne luni după ce devenise ma
mă. Asemenea 'actualei cam
pioane !

Campionatele Mondiale de 
haltere, de la Ostrava, s-au 
încheiat pentru delegația Româ
niei o dată cu disputele catego
riei 100 kg., în concurs intrînd 
reprezentantul nostru nr. 1, 
Nicu Vlad. Tînărul sportiv, fi- 
gurînd deja în galeria marilor 
campioni -ai voinicilor între 
voinici, a obținut trei medalii: 
aur la stilul smuls, argint la 
total și stilul aruncat. Mai pu
țin decît se așteptau cei care 
nu-i cunoșteau decît palmare
sul și potențialul real, dar mai 
mult decît sperau cei care ști
au că Nicu Vlad urcase pe po
diumul de concurs nerestabilit 

Ia 4 + 1) a urcat din nou pe pri
ma treaptă a podiumului mon
dial în vara trecută, pentru ca 
la Bagsvared echipajul româ
nesc de 2 rame să-și păstreze 
titlul de campion al lumii. Și 
dacă soții Popescu (Mariana și 
Dimitrie) au alcătuit, prin 
„bronzul" cucerit în două probe 
diferite (simplu . și 2+1), un 
inedit tandem, iată că și un 
echipaj de 4+1 rame provenit 
de la 4 cluburi (Dinamo, Me
talul, Steaua din București, 
Ceahlăul P. Neamț), poate să 
fie deosebit de omogen și să 
se impună cu autoritate, chiar 
dacă s-a format și s-a afirmat 
după ediția anterioară a C.M., 
de la Nottingham. Școala as
pră a Snagovului, școala mun
cii, pe arșiță sau ger, departe 
de facilitățile orașului, presu
pune caractere puternice și 
devoțiune pentru acest sport 
solicitant. Și iată că acești fău
ritori de. performeri, care sînt 
antrenorii Ion Boicu, Doina 
Bălașa, Horia Constantincscu, 
Larion Teodor, găsesc și pre
gătesc asemenea oameni.

Maricica Puică
complet la un genunchi trau
matizat înainte de suprema 
confruntare și care nu i-a per
mis antrenamente de intensita
te maximă toată vara. Voința 
extraordinară a acestui sportiv 
dc excepție, dăruirea lui au în
vins și el a urcat, ca de obi
cei, pe podiumul de premiere, 
ce-i drept, însă, doar o dată pe 
cea mai înaltă treaptă. Ca o 
promisiune. însă, pentru vi
itoarele mari întreceri cînd, pe 
deplin valid, va fi din nou cel 
mai bun om al categoriei sale.

Adică, un nou titlu olimpic! 
Spre ceea ce tind, prin efort 
conștient și dăruire, toți eei 
care se pregătesc pentru o 
înaltă reprezentare a spor
tului românesc.
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BILANȚUL ANULUI COMPETIȚIONAL 1987
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Așa cum se obișnuiește în toate domeniile de activitate, ca sfirșitul fiecărui an să consti

tuie un prilej de analiză a tuturor realizărilor și neimplinirilor, mișcarea noastră sportivă se află 
și ea la ora bilanțului. S-a încheiat un an competițional extrem de bogat în mari întreceri inter
naționale, Campionate Mondiale, Europene, Jocurile Mondiale Universitare, Campionate Balcanice 
etc,,,la sfirșitul căruia mișcarea noastră sportivă se poate prezenta cu fruntea sus. Reprezentan
ții sportului românesc au cucerit in anul 1987 un număr de 625 de medalii, între care 235 de 
auri Comparand realizările din acest an cu cele de anul trecut, rezultă o depășire substanțială
atitndin punct de vedere numeric {625 față de 578), cît și calitativ (235 de aur, față de 220). Ar
maij trebuî făcută precizarea că numai la Campionatele Mondiale ale seniorilor — competiția supre
mă’+1 s-au cucerit 45 de medalii, față de 34 obținute anul trecut, succese cu atit mai îmbucură
toare cu Cit ele au fost realizate în anul preolimpîc, fiind astfel dătătoare de speranțe pentru

Jocurile Olimpice 1988.

0 
0

CAMPIONATE MONDIALE MEDALII DE BRONZ

MEDALII DE AUR

0
0
0

0
0
0

Doina Melinte - atletism sală, 1500 m
Rodica Arba, Olga Homeghi — canotaj, 2 
Maria Sava - canotaj, scjtif simplu, cat. ușoară 
Mariana Trașcă, Veronica Necula, Valentina 
Virlan, Adriana Chelariu-Bazon, Ecaterina Oan- 
cia — canotaj, 4+1 rame
Mariana Trașcă, Livia Tianu, Veronica Necula, 
Valentina Virlan, Adriana Chelariu-Bazon, Lucia 
Toader, Rodica Arba, Olga Homeghi, Ecaterina 
Oancia - canotaj, 8+1
Aurelia Dobre, Daniela Silivaș, Camelia Voinea, 
Eugenia Golea, Ecaterina Szabo, Celestina Popa 
— gimnastică, echipe
Aurelia Dobre - gimnastică, individual compus 
Aurelia Dobre - gimnastică, bîrnă
Daniela Silivaș - gimnastică, paralele 
Daniela Silivaș — gimnastică, sol
Nicu Vlad - haltere, cat. 100 kg, smuls 
Elisabeta Tufan — scrimă, floretă

rame

0 
0 
0
0
0
0

0
0

Adrian Amzăr - box, cat. 48 kg 
Daniel Măeran - box, cat. 60 kg 
Eugenia Golea - gimnastică, sărituri 
Marian Rizan - gimnastică, cal 
Marian Rizan — gimnastică, paralele 
Petre Becheru - haltere, cat. 82,5 kg, total 
Petre Becheru — haltere, cat. 82,5 kg, aruncat 
Nicu Vlad - haltere, cat. 100 kg, aruncat 
Tamara Costache - înot, 100 m liber 
Stela Pura - înot, 200 m fluture 
Stela Pura — inot, 400 m liber
Luminița Dobrescu - inot, 200 m liber 
Noemi Lung - înot, 200 m mixt
Anișoara Matei, Ana Buțu - tir aer comprimat 
echipe
Echipa de rugby

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE

0
0
0

0 
0 
0 
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

MEDALII DE ARGINT

Maricica Puică - atletism, 3000 m
Dănuț Dobre, Dragoș Neagu - canotaj, 2 rame 
Elisabeta Lipă Liliana Geneș - canotaj, 2 visle 
Eugenia Golea - gimnastică, sărituri
Nicu Vlad - haltere, cat. 100 kg, total 
Nicu Vlad - haltere, cot. 100 kg, aruncat 
Vasile Pușcașu - lupte libere, cat. 100 kg
Reka Lazăr, Georgeta Beca, Rozalia Husti, Eli
sabeta Tufan, Claudia Grigorescu - scrimă, 
echipe 
Romeo Andrei - modelism, C 
Helmuth Orban - modelism, C 
Marius Ghescu - modelism, C 
Ion Catargiu - modelism, S 3 A, 
Echipa de radio scurte

MEDALII DE BRONZ

0
0
0

0
0

1, navomodele
2, navomodele 
4, navomodele 
rachetomodele

0
0
0

0
0

Aurel Sîrbu - haltere, 52 kg, aruncat
Adriana Antonesei, Maricica Radu, Maria Șop- 
terean, Melinda Demeter, Elena Birnaz, Liliana 
Băjenaru - popice, echipe
Elena 
rechi

Birnaz, Lilicno Băjenaru - popice, pe-

MEDALII DE BRONZ

Sanda
Florin
Ștefan
Florin Stoica - caiac 4, 1000 m
Nicușor Vidilescu, Constantin LupU - canoe 2, 
1000 m

0 Augustin Culici - haltere, cat. +110 kg,

Niculae - caiac 1, 500 m
Stoica, Ștefan Nagy - caiac 2, 1000 m 
Nagy, Nicolae Rădoi, Ladislau Horvath,

0
0

total 
Augustin Culici - haltere, cat. +110 kg, aruncat 
Traian Cihărean - haltere, cat. 52 kg, smuls 
Adriana Antonesei - popice, individual

CAMPIONATE EUROPENE RE TINERET,
SPERANȚE Șl JUNIORI

Doina Melinte - atletism, 1500 m 
Maricica Puică - atletism sală, 3000 m 
Marioara Popescu — canotaj, schif simplu 
Vasile Tomoiagă, Dimitrie Popescu, Gheorghe 
Marin - canotaj, 2+1
Daniela Silivaș - gimnastică, individual compus 
Aurelia Dobre - gimnastică, sărituri
Aurelia Dobre - gimnastică, sol 
Ecaterina Szabo - gimnastică, birnă 
Andrei Socaci - haltere, cat. 75 kg, aruncat 
Constantin Urdaș - haltere, cat. 82,5 kg, aruncat 
Vasile Andrei - lupte greco-romane, cat. 100 kg 
Ion Lâzârescu - modelism, C 1, navomodele 
Ion Lâzârescu — modelism, C 1, navomodele 
Ion Lâzârescu - modelism, C 3, navomodele 
Silviu Morariu - modelism, C 1, navomodele 
Cristian Crăciun - modelism, C 3, navomodele 
llie Guga - modelism, C 4. navomodele
Mircea Lupașcu - modelism, C 4, navomodele 
Mircea Lupașcu — modelism, C 4, navomodele 
Nicolae Radu, Petre Nicolae, Dorin Torodoc - 
rachetomodel'sm, S 4 B, echipe

CAMPIONATE EUROPENE
MEDALII DE AUR

Daniela Sîlivaș - gimnastică, individual compus 
Daniela Silivaș - gimnastică, bîrnă
Daniela Silivaș - gimnastică, paralele
Daniela Silivaș - gimnastică, sol -
Nicu Vlad - haltere, cat. 100 kg, smuls
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, aruncat 
Andrei Socaci - haltere, cat. 75 kg, smuls 
Noemi Lung - inot, 400 m mixt
Tamara Costache - înot, 50 m liber
Mihai Cioc - judo, cat. +95 kg

MEDALII DE ARGINT

0
0

Eugenia Golec - gimnastică, birnă 
Daniela Silivaș - gimnastică, sărituri 
Camelia Voinea - gimnastică, sol 
Attila Czanka - haltere, cot. 60 kg, total 
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, smuls 
Andrei Socaci - haltere, cot. 75 kg, total 
Andrei Socaci - holteie, cat. 75 kg, aruncat 
Constantin Urdaș - haltere, 82,5 kg, aruncat
Nicu Vlad - haltere, cat. 100 kg, total 
Anca Pătrășcoiu, Noemi Lung. Luminița 
brescu, Stela Pura - inot, 4X200 m liber
Vasile Andrei - lupte greco-romane, cat. 100 kg 
Alin Păcuraru - lupte libere, cat 48 kg 
Vasile Pușcașu - luate libere, cat 100 kg 
Sorin Bobit - th, pistol liber
Liviu Stan Sorin Bc-bii, Petru llie - tir, pistol 
liber, echipa

Do-

0
0
0

' •

MEDALII DE AUR
Paula Ivan — atletism, 1500 m 
Paula Ivan — atletism, 3000 m
Liliana Năstase - atletism, heptatlon 
Marieta Ucu - atletism, lungime
Luminița Munteanu. Mariana Ciucur — caiac 2, 
500 m
Angelin Velea, Daniel Stoean ■* caiac 2, 500 m 
Tecla Borcănea, Mihaela Nădejde, Luminița 
Munteanu, Mariana Ciucur - caiac 4, 500 m 
Aurel Macarencu - canoe, 1000 m
Aurel Macarencu - canoe, 500 m 
Marioara Popescu — canotaj, 1 visle
Dragoș Neagu, Dănuț Dobre - canotaj, 2 rame 
Veronica Cogeanu, Anișoara Minea, Doina Ciu- 
canu, Anișoara Bălan - canotaj, 4 visle

Valentin Robu, Florin Micu, Vasile Tomoiagă, 
Dorel Năstase, Dimitrie Popescu - canotaj, 4+1 
Maria Sava - canotaj, 1 visle
Anca Pătrășcoiu - inot, 100 m spate 
Anca Pătrășcoiu - inot, 200 m spate 
Noemi Lung — înot, 
Noemi Lung - inot, 
Noemi Lung - inot, 
Noemi Lung - inot, 
Noemi Lung — inot, 
Echipa de handbal

200 
200
400
400
800

m liber 
m mixt 
m liber 
m mixt 
m liber

MEDALII DE ARGINT

Nicoleta Căruțașu - atletism, 400 m g 
Mitica Junghiatu - atletism, 800 m
Daniel Stoean, Angelin Velea — caiac 2, 1000 m 
Tecla Borcănea - caiac, 500 m
Ionel Lețcae - caiac, 500 m

0
0
* Gheorghe Andriev, Vasile Lehaci - canoe 2, 500 m 
0 Adriana Chelariu-Bazon, Mihaela Armășescu — 

canotaj, 2 rame
Ecaterina Szabo - gimnastică, birnă
Lenuța Rus, Ecaterina Szabo, Mădălina Tânase, 
Laura Cutina - gimnastică, echipe
Ecaterina Szabo - gimnastică, sărituri 
Anca Pătrășcoiu - inot, 200 m fluture 
Anca Pătrășcoiu - inot, 400 m fluture

MEDALII DE BRONZ

0
0

0
0

0 Mitico Junghiatu - atletism, 1500 m 
e - - - -
0
0

0

e

0

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

Sorin Matei - atletism, înălțime 
Ionel Lețcae - caiac, 1000 m 
Nicolae Feodosei, Ionel Lețcae, Ionel Constan
tin, Alexandru Popa - caiac 4, 1000 m
Nicolae Feodosei, Ionel Lețcae, Alexandru Popa, 
Viorel Polocoșer - caiac 4, 500 m
Gheorghe Andriev, Vasile Lehaci - canoe 2, 
1000 m
Lenuța Rus - gimnastică, sărituri 
Lenuța Rus - gimnastică, sol
Noemi Lung - înot, 200 m fluture
Anca Pătrășcoiu, Eniko Palencsar, Noemi Lung, 
Timeea Toth - inot, 4X200 m liber

MEDALII DE AUR

Francisc Vaștag - box, cat. 67 kg
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, total
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, smuls
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, aruncat 
Maria Șopterean, Adriana Antonesei - popice, 
perechi

MEDALII DE ARGINT

Florin Stoica, Ladislau Horvath, Nicolae Rădoi, 
Ștefan Nagy - caiac 4, 500 m
Nicușor Vidilescu, Constontin Lupu, Vasile Za
har, Valeriu Simion - canoe 4, 1000 m

0
0
0

MEDALII DE AUR
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, total 
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, smuls 
Attila Czanka - haltere, cat. 60 kg, aruncat 
Traian Cihărean - haltere, cat. 52 kg, 
Aurel Sîrbu - haltere, cat. 52 kg, aruncat 
Dragoș Bolbose - judo, cat 60 kg 
Ender Memet - lupte greco romane, cat. 
Romică Rașovan — lupte libere, cat. 50 kg 
Radu Ana - lupte libere, cat. 54 kg 
Dănuț Prefit - lupte libere, cat. 53 kg 
Otilia Bădescu, Kinga Lohr - tenis de 
dublu (j)
Adriana Năstase, lulia Rișcanu - tenis de masă, 
echipe (cadete)
Kinga Lohr, Otilia Bădescu - tenis de masă, 
echipe (j)
Daniel Cioca - tenis de masă, simplu

MEDALII DE ARGINT
Simona Staicu - atletism, 1500 m 
Doina Homneac - atletism, 3000 m 
Cătălina Gheorghiu - atletism, 800 m 
Alina Astafei - atletism, înălțime 
Mirela Belu - atletism, lungime
Traian Cihărean - haltere, cat. 52 kg, total 
Alexandrina Croitoru - înot, 100 m spate 
Corina Dumitru — inot, 200 m fluture 
Andreea Sighiarto - inot, 200 m spate 
Andreea Sighiarto, Corina Dumitru, Livia Copa- 
riu, Ramona Terșanschi - înot, ștafetă 4X200 
liber
Daniela Popa - sărituri, platformă
Adrian Munteanu - lupte greco-romane, cat. 
54 kg
Petrișor Cruceanu - lupte libere, cat. 115 kg 
Endre Elekes - lupte libere, cat. 68 kg 
lulia Rișcanu, Adriana Năstase - tenis de masă, 
dublu cadete
Otilia Bădescu, Călin Creangă - tenis de masă, 
dublu m'xt

MEDALII DE BRONZ
Augustin Culici - haltere, cat. +110 kg, total 
Augustin Culici - haltere, cat. +110 kg, aruncat 
Aurel Sirbu - haltere, cat. 52 kg, total 
Traian Cihărean - haltere, cat. 52 kg, aruncat 
Victor Roșu - haltere, cat 67,5 kg. smuls 
Livia Copariu - inot, 100 m liber 
Livia Copariu - inot, 200 m liber 
Livia Copariu - inot, 50 m liber 
Andreea Sighiarto - inot, 200 m mixt 
Alexandrina Croitoru - inot, 200 m spate 
Florin Lascău - judo, cat. 78 kg 
Nicolae losif - judo, cat. 86 kg
Valentin Rebegea - lupte greco-romane, 
46 kg
Alexei Bacanov - lupte greco-romane, cat. 81 kg 
Laurențiu lacob - lupte greco-romane, cat. 
08 kg '
Florin lacob - lupte greco-romane, cat. 115 kg 
Cătălin Bejenaru - lup'.e libere, cat. 63 kg 
Alexandru Koteles - lupte libere, cat. 88 kg

CUPE EUROPENE

smuls

62 kg

cat.

LOCUL 1
Steaua București - fotbal, „Supercupa Europei" 
Electromureș Tg. Mureș - popice feminin, „Cupa 
Campionilor Europeni"

LOCUL 2
Aurul Baia Mare - popice masculin, „Cupa 
Campionilor Europeni"

LOCUL 3
Dinamo București - polo, „Cupa Campionilor 
Europeni"

CAMPIONATE
Seniori

Aur: 41
Argint : 36
Bronz : 14

0
0

0

BALCANICE
Aur : 
Argint 
Bronz

Juniori
110

85
54

concimi
Aur :
Argint : 26
Bronz : 37

PRIETENIA
21



■

« SPORTURI,
Lvion zburînd în vînt 
Ju pilotul pe pămînt.

PE ALESE ”■■■'
AEROMODF.LISM

Mingea abia folosită 
La cos este azvîrlită. BASCHET

îxpozițll-nte re sânte 
Pe statul toate vivante. CULTURISM

Concurențil pe podea 
Stau pe post de macara. HALTERE

LJn sport vechi — să se retină 
ntrucît are patină.

— HOCHEI

Kilometri de teren 
Fără a da bani pe tren. MARATON

Vara, pe sub cer senin. 
Este handbal In bazin. POLO

înțepături care-s. normal 
Cu epigrame de metal. SCRIMA

Ca la teatru vii adese 
Și aici, ca să vezi piese. ȘAH

Concurent ii stînd pe loc 
Trag eu focuri si cu foc. TIR

Ni«te tineri care-aici
Stau cu schimbul La servicL VOLEI

Definiții ne-științifice
Iarna, clnd se-albește strada. 
Printre alte mici ambiții. 
Vreau să caut noi răspunsuri 
Pentru cititorii mei, 
La-ntrebarea: Ce-1 zăpada! 
Șl, in drum spre definiții. 
Fac apel la fantezie. 
Și la vechiul meu condei.
Ce-i zăpada? E albumul 
Ce păstrează printre file. 
Amintirea săniuței. 
Deci, privind retroactiv. 
Cred că neaua e și drumul 
început cu-acele zile. 
Drum ce-a Însemnat debutul 
Oricărui poll-sportiv.
Ce-1 zăpada? E reduta 
Din spre care-n plină larmă. 
Zboară bulgării ce, astăzi, 
și-1 aruncă altl copil, 
șl, prlvindu-le disputa.
Mă gindesc că puștii sfarmă 
Cu aceste proiectile. 
Ceruri mult mai plumburii.
Ce-1 ninsoarea? Poate-1 zborul
Grațioaselor gimnaste Care-și desfășoară-n spațiu 
Exercițiul ireal. 
Șl mal văd In ea decorul 
Conturind Întinderi vaste 
Pentru cel gonind, cu schiuri. 
Spre Sinaia sau Predeal.
Ce-1 zăpada? Este darul 
însoțind sosirea lunii. 
Luna asta ce ne-aduce 
Un fragment de Cerc Polar. 
Și tot ea e patinoarul 
Ce-1 improvizează unii. 
Ca să fac un Dublu-Axell, 
Uneori, pe trotuar.
Ce-1 zăpada? O prelată 
Ce-a-mbrăcat in alb. gazonul 
Unde Ieri zburda in voie 
Cel mal microbist obiect;
Văl ce-ar vrea să Îmi abată 
Dorul meu după balonul 
Azi redus la un platonlo 
Și nostalgic subiect.
Ce-1 zăpada? O cunună, 
Cea mal amplă diademă 
Pentru „88“. cel care 
Strigă lumii: — ,Iatăl Vin"!,

și un joc ce im! adună 
In contrast, oa-ntr-o problemă 
Tinerețea ce-ml desfide 
Anii scrlș! In Buletin.
E un pămătuf gigantic 
Ce pudrează emisfera. 
Cu albeața cea mal albă 
Dintre cite-au existat.
Ca să cred, ca un romantic 
Că bătrina noastră Terra 
Are, in sfîrșlt. obrazul.
Pe deplin imaculat.
Șl mal e zăpada, steagul 
Ce, prin vremi, din zare-n zare. 
Tot uretnd spre ani' olimpici 
Le e clntec șl ecou.

Iar clnd vremli-1 trecem pragul. 
E un .ce" fără de care 
Nici un fel de haz nu are 
Noaptea asta de — Anul Nou.

Campionului ta aruncarea 
discului

oala noastră de gimnastică 
dovedit iarăși superioritatea 

la Campionate: Mondiale
luțle famastlcă 
foarte bune rezultate 1 
ala noastră de gimnastici 
e deci o— facultate.

Cu-al tdu stil de aruncare 
tn concurs nu ai pereche j 
Trimiți discul ca sd zboare.
Peste... performanta veche 1

Campionilor la haltere Nicu Vlad 
șl Andrei Socaci

Bravii noștri, c urare :
Succese scinteietoare,
Și-n al sportului tezaur A
Alte haltere de aur I

Floretlstel EUsabeta Tufan
Dd riposte cu măsuri 
Si punctează cu ardoare 
Prezenttnd la adversare. 
Măiestria, drept. armură.

Tamarei costa ohe
Prlntre-alese, 
lat-o fată 
Ce inoati 
tn succese l

SCURTE PASE
• Uneori, pe teren, poate să 

bată numai vîntul.
• A tace dnste echipei tale 

nu Înseamnă s-o inviți la un jprlț.
• Unele sofii prlveso pătrat balonul rotund.
• Una este să Ml jucător Înalt șl alta mare.
• Pe teren este un atacant 

periculos numai clnd se 1* la 
hartă.
• Nu totdeauna portarul este 

șl numărul unu al echipei.
• Schimb de locuri nu în

seamnă a trece din teren la 
vestiar.
• Ce au jucătorii cu mingea 

de o iau mereu tn.. suturi?
• La meciuri unii arbitri de 

linie nu semnalizează nlmio, a- 
dlcă stau intr-adevăr pe tușe.
• Una e să dai cu șplful... si 

alta e să dai cu șprițul.
• Una e să dai un gol... șl 

alta e să dai in goL
• Clnd antrenamentul e greu 

— meciul e ușor.
• C - mal rău declt un gol 

primit In proprie poartă? Două 
goluri.
• Trăglnd mereu peste bară 

jucătorul X a fost transferat la 
echipa de rugby.

FILMELE 
CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI A
O dată cu ULTIMUL MECI 

din prima -parte a campiona
tului, VULCANUL STINS al 
folbalului nu va mai erupe 
pînă la primăvară. Steaua și 
Dinamo, acești EROI ÎNDRĂ
GIȚI AI ECRANULUI, care au 
LOCURI IN INIMA, și-au asi

gurat CALE LIBERA de a ter
mina campionatul pe primele 
locuri. Victoria și Otelul Ga
lați Împreună cu Flacăra Mo- 
reni, execută un PASO DOBLE 
PENTRU TREI, în vederea ob
ținerii locului... trei In clasa
ment Corvinul și Univ. Cra
iova stau liniștite pe PLANE
TA KIN ZA ZA. ca .Poli» Ti- 
mișoara și F. C. Olt. deoarece 
cunosc SECRETUL LUI NE
MESIS. Se pare că și F.C.M. 
Brașov și A.S.A. Tg. Mureș 
sînt la adăpost tn CETATEA 
ASCUNSA și împreună cu 
F. C. Argeș se bucură de A- 
NUL SOARELUI LINIȘTIT. De 
la Sportul Studențesc tn jos 
(care a jucat în prima parte 
a campionatului întocmai ca 
LICEENII), pîndește OSÎNDA 
unul WATERLOO, atît pe .U" 
Cluj-Napoca, cît și pe S. C. 
Bacău, pornite parcă pe DRU
MUL OASELOR. Dar acolo 
unde începe SUBTERANUL, 
C.S.M. Suceava, din ORAȘUL 
DE LA MARGINE, avertizea
ză : ALO, ATERIZEAZĂ STRĂ
BUNICĂ în PA DUREA DE 
FAGI. Tot în CUIBUL DE 
VIESPI, Rapid, IUBIRE. IU
BIREA MEA, trebuie să între
prindă ACȚIUNEA TOPOLINO, 
dovedindu-ne că nu-1 O FAR
SA PENTRU CUSCRI, cînd ne 
amăgește cu CASTANE VERZI. 
In sfirșit. Petrolul, întocmai ca 
PACALA. susține : OMUL CA
RE NE TREBUIE lipsește, de 
aceea jucăm ca FIGURANȚII. 
Dar poate va apare DULCEA 
SEVA A IERBII într-o nouă 
VARA SENTIMENTALA, cînd 
va Intra și B. D. IN ACȚIUNE, 
ACȚIUNEA „EDELSTEIN", ea 
ultimele clasate să evite acest 

VIRAJ PERICULOS, asa cum.. 
CALCULATORUL MĂRTURI
SEȘTE t

La Ploiești, s-a deschis 
„Muzeul Sportului" 

itindu-l poți să spui, 
deplină siguranță, 
realizarea Iul, 
e tot o performanți 1

Canotorilor fruntași
la anul canotori, 
•e noi valur de victorii.

Sprinterilor noștri
națl băieți, firi sfială, 
ite viteza, legali I

Unu țlntaș
Revelion fit tare :

... culcat, ei tn... picioare I

Rugbyștllor noștri
nosc perfect regulamentul 
totuși vd aduc aminte.
a sosit de mult momentul, 
odd 1. voi un Înainte.

Părere despre un portar 
ie handbal

portar e 
m de mult așc I 
rplnge orice, 
iar și critica.

Poplcăreselor de la Electro- 
mur T;. Mureș, care a 

doua oară consecutiv cîștlgă 
Cupa Campionilor Europeni

Dați dovadă apriorlt
Prin frumoasele victori
Că nu scoateți rezultate
Von ceea Izolate.

„Contestația" arbitrului X
Nu-i de acord cu clasamentul 
Ce, de Anui Nou. se face 
Pe teren, m ol momentul
El fiind ce1 mal... efica e I

1

I

i.

—

DIRECTE ȘL INDIRECTE

eă s-ar 
de dis-

I

vă In-

vedere

• Consumați acasă numai lapte și o să vedeți că pe gazon 
o să fiți ca... spirtul. Dacă o să consumați spirt, pe 
gazon o să fiți papă lapte.
Nu vorbiți mult șl ceea ce nu trebuie în teren, 
putea să devenit! surdo-muti In fata Comisiei 
eipiină.
Nu faceți un dribling tn plus, dacă doriți să nu 
registrați tn palmares cu un gol In minus...
Dacă folosiți apărarea tip ..lacăt» să aveți în
și faptul eă adversarul s-ar putea să aibă un Lăcătuș. 
Nu coboriți scările cramei, dacă dorit) să urcați treptele 
măiestriei fotbalistice.
Nu pasați mingea la adversari, considerînd că astfel dat! 
dovadă de joc colectiv si fair-play.
Evitați pe cît posibil autogolurile. întrucît nu s-a Instituit 
încă titlul de autogoigeter.
Nu umblat! cu nasul ne sus decît numai atunci cînd 
mingea plutește în aer.
Dacă meciul este considerat ..derby». jucați șl vo! (după 
caz) si la trap, și la galop.
în timnu! partidei. ..trageți" cu ochiul Ia adversar șl eu 
piciorul în minge sl nu cu ochiul ta minge șl eu picio
rul în adversar

FOTBALISTICE
• Portarul pretinde că a pri

mit atltea goluri, fiindcă nu l-a 
lăsat antrenorul. . . mtnă liberă.

i

Unul haite orii
Simt, firește, un impuls 
Sd te-aplauc neîncetat. 
Rezultatele la „smuls" 
Nefllnd de aruncat.
Pensionarul Gheorghe Nlculas 

a efecturt ne jos „Turul 
României* tn 53 de zile

Temerarul călător.
A parcurs zeci de șosele, 
Fără pene de motor,
De benzină sau.. pingele 1

MARIN N. Ești elev In clasa 
a 5-a elementară șl vrei să de
vii alergător. Dacă este așa. in 
primul rtnd. te sfătuiesc să fugi 
de... note rele.

VASILE R. Sportivilor le slnt 
interzise total paharele, nu Insă 
și cupele, bineînțeles sportive, 
dar goale, clștigate tn con. 
cursuri.

PETRE V. Intr-adevăr mulțl 
ataeanți din echipele de fotbal 
ar putea juca volei. Doar se 
pricep, trimitînd mingea peste

plasă. Deocamdetă n-o fac ou 
mina, cl cu piciorul.

COSTIN L. Ai dreptate. La 
polo pe apă arbitrii nu stau tn 
bazin. Nu ajunge că unii dintre 
el înoată tn. .. greșeli?

RADU I. Există un record 
mondial, european si național la 
triplusalt, nu la. trlplusesc.

DAN L. Nu stlu iacă tntr-a- 
devăr. crosul a fost inventat de 
către cineva care fugea după un 
mijloc de transport tn comun 
abia plecat din statte

• $1 comentariile făcute tn 
fata arbitrului pot constitui o— 
fază oericuloasă.
• Problemele de fotbal te re

zolvă nu se— r’scază ■
• Jucătorul care a ridicat 

sfios un deget a faultat ou toa
tă. .. calma.
• De ce se trage peste poar

tă? Fiindcă jucători! respectivi 
au o oregătlre .tehnică*.'.. 
înaltă.
• Putea să marcheze ou capul, 

dar șj l-a clerdut In fața porții.
• A fost un gol fulger, la 

care oortarul a rămas oa trăz- 
nlt
• Ultlmu său „dribling* a fost 

cînd s-a transferat la alt club.
• Cînd n-al pregătirea tehnică 

necesară gazonul e plin de 
hîrtoace.
• Salturile In clasament pot 

fl uneori, mal spectaculoase 
•l»cn ale Dortarulul.

UNDE FAC REVELIONUL
Alergătorul : La Finiș Prahova ; Alpinlstu’ ; Piscu' Mare — Vil
la ; Boxerul : Falca — Cluj ; Calaeiștu» s Lacu Roșu — Harghita ; 
mnastica Sportivă : Bîma — Timiș ; Gimnastica Ritmică: Cercu — 
iși : Handbalistul : Poarta —• Mehedinți ; înotătorul ; Apa — Satu 
are ; învingătorul : Cupele — Ilfov ; Jocheul : Bălan — Hun'e- 
ara ; jucătorul Dur : Talpa — Neamț ; Nlță Scandal is Urlați — 
ahova ; Pescarul : Biban — Mehedinți ; Popicarul : Bda — Ilfov ; 
sortlva Fruntașă : Meștera — Mures ț Șahlstul ; Turnu — Alba »

Au colaborat : Jack BERARIU, Fred FIREA, Titi GHEORGHIU - Vaslui, Otto LEVAI, Niculae 
MĂRGINEANU, D.C. MAZILU, Ion NEGREANU, V.D. POPA și Nelu OUINTUS. Caricaturi : Al. 
CLENCIU.



DACI A D A - GENEROASA SURSĂ DE SĂNĂTATE Șl VIGOAE
Marea competiție sportivă națională Daciada i$i încheie aplau

data cursă de 365 de zile cu două noi recorduri : de în
treceri — n-a fost, credem, oraș sau sat care să nu fi organizat, 

in 1987, cel puțin o acțiune sportivă de masă; și de participare, 
milioane de tineri, de oameni ai muncii fiind prezenți la atrăgă
toarele crosuri populare, festivaluri, duminici sportive, cupe aniver
sare etc. Da, în acest an care, curind, se va pierde în valurile 
timpului sportul pentru toți și-a mărit aria de cuprindere. Tot 
mai multe au fost inițiativele locale, concursurile la nivelul aso
ciațiilor sportive, cu marea masă a iubitorilor de mișcare, de 
sport

Daciada — competiție creată din inițiativa secretarului 
general < al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
este atotcuprinzătoare. . Sub genericul ei, milioane de șco
lari, de tineri, de oameni ai muncii de la orașe și sate, 
s-au întilnit, ori reintilnit, cu exercițiul fizic, cu sportul, cu acea 
bună dispoziție, putere de muncă și creație indiferent dacă in 
întreceri au ieșit, ori nu, invingâtori. Pagina de față este și ea 
dedicată marii Dacîade, cu opinii ale participanților despre a- 
ceastă tot mai îndrăgită întrecere, eu acea permanentă acțiune 
care se cheamă gimnastica la locul de muncă, cu referiri la în- 
floritoarea bază materială a sportului nostru de masă și de per
formanță, cu intrecerile la zi, organizate, pretutindeni in țară, 
in cinstea aniversării a patru decenii de la proclamarea Republicii.

Sub impulsul marii competiții naționale
PESTE 2,5 MILIOANE DE PRACTICAI

EXERCIȚIUL FIZIC, SPORTUL Șl TURISMUL Al GIMNASTICII LA LOCUL DE MUN

ATRAG MASE TOT MAI LARGI
DE TINERI, DE OAMENI Al MUNCII

Ea sondajul nostru au ținut 
să răspundă atît beneficiari ăi 
activității sportive, cît și acti
viști sportivi implicați în or
ganizarea întrecerilor inițiate 
sub egida competiției sportive 
naționale.

Pentru Monica Năstase, elevă 
în clasa a VIII-a a Școlii nr. 
308 din Sectorul 4 al Capitalei, 
„Daciada a însemnat un prilej 
binevenit de a fi tot mai mult 
prezentă la competițiile de te
nis inițiate, și organizate fie de 
federație, fie de alte unități 
sportive. Suita de concursuri 
din cadrul Daciadei mi-au asi
gurat forma necesară pentru a 
evolua cu rezultate frumoase 
în campionatul republican, fi
ind campioană a țării la cate
goria 13—14 ani, și chiar peste 
botare, în Portugalia, de pildă, 
unde am obținut două locuri I 
în cadrul «Cupei Centro», și, 
de asemenea, în Bulgaria. Re
ușitele din 1987 mă îndreptă
țesc să fiu prezentă și în con
tinuare, cu mult interes, la în
trecerile sub însemnele compe
tiției naționale".

Tehnicianul Vasile Mocanu, 
de la întreprinderea de sere 
din Codlea, consideră Daciada 
„ca un minunat prilej de for
mare a unor sportivi din rîn- 
durile oamenilor muncii, ale 
tineretului cu precădere, în 
diverse ramuri. In șah, de pil
dă. Este de apreciat fluxul spre 
acest frumos sport al minții 
în întreprinderea noastră, fap
tul că aproape toate secțiile de 
producție și-au format nuclee 
șahiste care iau parte, prin 
reprezentanții lor, la campio
natul pe asociație. Conducerea 
întreprinderii, comitetul de 
partid și comitetul sindicatului 
încurajează activitatea șahistă, 
în aceeași măsură ca și iniția
tivele celor ce doresc să prac
tice handbalul, fotbalul și tu
rismul de masă".

în cazul profesorului de edu
cație fizică Dorin Duna, de la 
Liceul agroindustrial din Cium- 
brud — Aiud, județul Alba, 
„Daciada a prilejuit multor e- 
ievj și eleve pasul mult dorit 
spre apropierea do sport, spre 
handbal mai ales. Fetele noas
tre au luat parte la toate com
petițiile județene, au ajuns 
chiar Ia finalele pe țară ale 
«Cupei U.T.C.». Ceva mai mult, 
sub impulsul Daciadei. liceul 
și-a sporit patrimoniul sportiv. 
Dispunem de una din cele mai 
bine dotate baze sportive în 
aer liber din județ, precum și 
de o sală de sport care acoperă 
integra* cerințele invățămîn- 
tullii".

„Sportul. într-o mare unitate 
economică, cum este întreprin
derea mecanică din Roman — 
remarcă Gh. Turețchi. pre
ședintele comitetului sindicatu
lui —, a însemnat mult pen
tru reușitele în producție. Da
ciada a deschis căi largi celor 
aproape 6 000 de muncitori ro- 

mașcani spre practicarea po
picelor (avem echipă chiar în 
Divizia A), judoului, fotbalului 
(sîntem fruntași în campionatul 
județului Neamț), spre o acti
vitate sportivă de masă mereu 
mai bogată. în sprijinul reu
șitelor se înscriu condițiile de 
Care dispunem — o arenă de 
popice, cu ridicare automată a 
bilelor, și un stadion".

O Opinii exprimate de 
participanții la întreceri, 
precum și de unii factori 
cu atribuții în organiza
rea activităților sportive 
de masă și de perfor
manță

Preocupat să facă din sport 
un prieten al fiecărui om al 
muncii de la întreprinderea de 
vagoane din Caracal, Ștefan 
Rotunjeanu, președintele aso
ciației sportive de aici (se 
cheamă, firește, „Vagonul"), a- 
preciază faptul că „Daciada a 
reușit să asigure diversificarea 
continuă a activității sportive 
din cadrul colectivului nostru, 
pe lingă box, sport îndrăgit pe 
scară largă, de la proaspeții 
absolvenți de școli profesionale 
încadrați în diferite secții sau 
sectoare și pînă la conducerea 
întreprinderii, la noi practi- 
cîndu-se, la nivel de masă, șa
hul. tenisul de masă, atletismul 
— crosul îndeosebi, aleile par
cului din Caracal fiind luate 
cu asalt, în orice sezon — apoi 
handbalul, luptele libere și, ca 
peste tot, fotbalul. Este deose
bit de încurajator, de pildă, că 
alături de muncitorii de la Scu- 
lărie, sector fruntaș în sportul 
pentru toți, mulți alții, repre- 
zentînd secții și sectoare frun
tașe în producție, cum sînt 
Montaj-finisaj I și II, Mecano- 
energetic etc. au căutat, prin 
inițiative locale, să se apropie, 
tot maî mult, de fenomenul 
sportiv. Și la fel tinerii mun
citori de la căminul de nefa- 
miliști, care și-au creat chiar 
un club. Ne bucură această 
deschidere spre sport, spre să
nătate, încurajată de conduce
rea întreprinderii, de comitetul 
de partid si de organizația Sin
dicală".

Prof. Marin Ștefan, președin
tele Consiliului orășenesc ” pen
tru educație fizică și sport din 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, 
subliniază faptul că „prin Da- 
eiadă a sporit simțitor pasiu
nea oamenilor muncii din lo
calitate pentru sport, practicat 
continuu. Exemplul copiilor a! 
elevilor din școli sl Pcee. ca-e 
desfășoară o activitate rodni
că cu rezultate remarcate pe 
plan județean, în special la 
atletism, vole‘. handbal si fot
bal. este urmat tot mai con

vingător și de oamenii muncii 
din întreprinderi, de cei ce lu
crează în sistemul cooperatist".

în fine, și opinia unui con
ducător de întreprindere, ing. 
Diomid Năstase, directorul în
treprinderii de rulmenți din 
Bîrlad : „Prin competiția spor
tivă națională Daciada, oamenii 
muncii de la noi au o prezență 
activă în arenele sportului, 
după preferințe și aptitudini. 
Am căutat să le asigurăm con
diții adecvate : un stadion mo
dern și săli de sport le stau Ia 
dispoziție, în afara altor baze 
sportive ale orașului. «Toată 
lumea pe stadion», titlul unui 
film care a rulat cîhdva, nu 
maî reprezintă, în cazul colec
tivului de rulmcntiști din Bîr
lad, o simplă invitație Ia miș
care, la sport și la sănătate, ci 
o realitate la care subscriu, prin 
exemplu personal, mii și mii 
de muncitori...".

Edificatoare și, mai ales, con
vingătoare și stimulatoare sînt 
aceste opinii referitoare la sem
nificația și utilitatea competiției 
noastre naționale. O invitație 
(și pentru alții) de a fi pre
zenți la startul tuturor între
cerilor de masă inițiate șl or
ganizate sub genericul Daciadei.

Tiberiu STAMA

PEISAJ SPORTIV MEREU MAI ÎNFLORITG
ÎN ORAȘELE Șl SATELE PATRIEI

Este indiscutabil că sporul 
cantitativ și calitativ înregistrat 
de mișcarea noastră sportivă nu 
poate fi privit în afara genero
sului efort de asigurare a con
dițiilor materiale necesare 
procesului de selecție, pregătire 
și participare la diferitele în
treceri de masă și de perfor
manță. Articolul 25 din „Legea 
sportului" prevede : „Statul a- 
locă fonduri de investiții pentru 
construirea și amenajarea de 
baze sportive, acordă dotați! de 
la buget și terenuri necesare 
activității sportive". Iată de ce, 
cu fiecare zi care ne-a apropiat 
de jubileul celor 40 de ani de 
la proclamarea Republicii, am 
simțit mai pregnant nevoia unui 
bilanț și în acest domeniu. Con
cluziile ne oferă un prilej de 
reală satisfacție: de la terenuri 
de fotbal prăfuite, existente în 
trecut la periferiile unor locali
tăți, la stadioane și complexe 
sportive amenajate după rigorile 
cerințelor moderne; de la cite- 
va săli modeste, cu o capacita
te redusă de activitate, la nu
meroase „polivalente"

Desigur, orice comparație are 
nevoie de o demonstrație con
vingătoare. Prin urmare, să ilus
trăm creșterea edilitar-șportivă

O constatare îmbucurătoare 
referitoare la îndeplinirea in
dicatorilor privind activitatea 
de educație fizică și sportivă 
de masă în anul 1987 : acțiu
nile întreprinse în comun de 
către C.N.E.F.S., U.G.S.R. și 
UCECOM, cu sprijinul C.C. . al 
U.T.C., Ministerului Sănătății 
și Ministerului Educației și țn- 
vățămîntului, au determinat la 
toate nivelurile o activitate mai 
susținută din partea organiza
țiilor sportive, sindicale, de ti
neret, sanitare și a consiliilor 
oamenilor muncii pentru extin
derea practicării gimnasticii la 
locul de muncă iii întreprin
deri, instituții și cooperative 
meșteșugărești. C.N.E.F.S. și-a 
sporit preocupările în vederea 
orientării acestei activități, 
perfecționării conținutului . ei 
și exercitării unei îndrumări 
de specialitate asupra practi
cării gimnasticii de reconfor- 
tare în cadrul procesului mun
cii, pentru înlăturarea stării de 
oboseală și pentru creșterea 
randamentului în producție. în 
plus, a acordat o grijă deose
bită așezării pe baze științifice 
a respectivei activități, care se 
dovedește cea mai simplă și 
mai accesibilă formă de prac
ticare sistematică a exercițiilor 
fizice de către masa largă a 
oamenilor muncii.

Multe sînt acțiunile întreprin
se în 1987 pentru extinderea 
gimnasticii la locul de muncă: 
un studiu efectuat cu sprijinul 
I.E.F.S. pe baza experimente
lor făcute în unități economice 
din Capitală și 10 orașe din 
țară (Brașov, Cluj-Napoca, Cra- 

cu citeva cifre care pot să for- 
■meze o imagine clară despre 
dezvoltarea bazei materiale a 
sportului. In prezent, peste 
15000 de terenuri și complexe 
de sport stau la dispoziția iu
bitorilor de mișcare din țara 
noastră. Edificate mai cu seamă 
în ultimii 22 de ani. în epoca 
pe care cu mîndrie patriotică 
o numim „EPOCA NICOLAE 

CEAUȘESCU", construcțiile spor
tive au cunoscut un ritm ascen
dent în toate județele. In acest 
răstimp au fost inaugurate Pa
latul Sporturilor și Culturii din 
București, sala de atletism, ba
zinele de înot și sărituri din 
Parcul „23 August" din Capita
lă. stadioanele din Petroșani, 
Alba Iulia, Brașov. Craiova, 
sălile polivalente din Bacău, 
Iași. Arad, Tulcea. Ploiești, Za
lău. Tg. Mureș, Craiova, Focșani, 
Brăila, Oradea, Alexandria, Bis
trița. Rm. Vilcea, Timișoara, 
Buzău, Tîrgoviște și alte orașe, 
patinoarele acoperite din Bucu
rești, Miercurea Ciuc, Galați și 
Gheorghent, pîrtla betonată de 
bob de la Sinaia, „inelele de 
gheață" de dimensiuni olimpice 
pentru patinaj viteză de la 
Suceava și Miercurea Ciuc, iar 

iova, Galați, Pitești, Iași 
troșani, Timișoara, Tg. R 
Oradea) ; 150 programe de 
nastică a cîte 6 exerciți 
care, ținîndu-se cont de 
cularitățile diferitelor ■ a 
tăți profesionale ; un îndr 
(realizat de C.N.E.F.S., îmi . 
nă cu C.C.' al U.G.S.R.), c 
Tientări metodice și orgai 
lorice privind gimnastica ; 
film de scurt- metraj „Exi 
țiul fizic, sănătate și pro 
tivitate".

Ca urmare a sprijinului 
mit din partea organelor 
partid și a măsurilor întrep 
se, printr-o mai strînsă cc 
crare între organizațiile r 
tive și cele sindicale, pi 
carca gimnasticii la locu 
muncă s-a extins în toate 
dețelc. Față de circa 1 Oi 
persoane angrenate în ac 
activitate la sfîrșitul a: 
1985, în prezent numărul , 
tora a crescut la 2 524 000, 
ce reprezintă realizarea - 
cinstea Conferinței Națion 
partidului și a aniversar 
lor patru decenii de la r 
marea Republicii — a i 
torului ue plan pe întreg 
Rezultate mai bune s-au 
gistrat in municipiul Buc 
unde în această activitat 
cuprinși circa 700 000 oan 
muncii ; județul Bihor, 
gimnastica la locul de r. 
s-a extins -în 50 de u 
(32 600 practicanți) : ju
Alba — 11 unități (5100C 
județul Brasov — 62 ut
'(59 000). '

Modesto FERRAR

recent marele Complex d 
grement și sport de pe 
Dîmbovița.

Sintetic, zestrea edilitar- 
tivă a localităților noastr 
compune din: 945 de săli 
tru diverse activități sporti 
de săli polivalente cu țr> 
între 1000 și 2000 de locui 
de bazine acoperite și 184 d 
perite, 24 de patinoare artii 
ie, între care 4 acoperit 
baze nautice și de agrei 
peste 400 de arene de popi< 
2, 4 sau mai multe piste și 
numeroase amenajări de in 
local, multe realizate prin 
tiflcarea și valorificarea res 
lor proprii, din Inițiativa și 
participarea cetățenilor dr 
sd practice diferite sportur 
cadrul popularelor conci: 
ale Daciadei, adevărate iz: 
de sănătate și vigoare.

Așadar, beneficiarii ac 
construcții — din tot mai î 
ritorul peisaj sportiv al o 
lor și satelor noastre — 
chiar cei care, prin munca 
avîntată, de zi cu zi, contri 
la ridicarea patriei noastre 
cialiste pe noi culmi de t 
și civilizație.

Traian IOANITES
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