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popor, la posturile de radio și televiziune, de
roVzmșuL NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarâși și prieteni 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

in anul 1987 poporul român a i 
nut sub conducerea partidului nj 
comunist, importante realizări m d« 
tarea economico-sociala, a PorC 1 
condiții internaționale S^le, o nour 
tapă pe drumul ridicam patriei 
pe noi culmi de progres Ș' 
A avut loc o creștere importo0^ 
ducției industriale, agricole, 
meniile de aCtiv^uț^^jB^ij^q^ 
psemencu iui de
vestițîî. S-au dat în folosință noi capaci
tăți de producție și așezăminte social- 
culturale. S-au obținut realizări impor
tante în știință, invățămint, în activitatea 
culturală - factori importanți în progre
sul multilateral al patriei noastre.

Conferința Națională a partidului a 
analizat stadiul actual al dezvoltării so
cietății socialiste românești și a elaborat 
un amplu și măreț program de muncă 
Și luptă in vederea înfăptuirii neabătute 
a hotăririlor Congresului al Xtll-lea al 
partidului, a Programului de făurire a 
societăți: socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism.

De asemenea, in acest an, la 30 de
cembrie, am aniversat împlinirea a 40 de 
ani de la înlăturarea monarhiei și pro
clamarea Republicii, care a marcat lichi
darea orinduirii burghezo-moșierești, a 
dominației imperialiste și trecerea la 
făurirea orinduirii socialiste In România.

Mărețele realizări obținute de poporul 
român in anii construcției socialiste - 
deci și in primii 2 ani din cel de-al 8-lea 

‘A.rnrfrial - îtefnonstreazu cu puterea fap
telor, a realităților, justețea politicii parti
dului nostru comunist, care iși îndepli
nește cu cinste rolul de forță conducă
toare a întregii națiuni pe calea edifi
cării celei mai drepte societăți, a socia
lismului și comunismului.

încheiem anul 1987 cu importante 
realizări, dar și cu o serie de neimpli- 
niri. Mai multe unități economico-sociale 
au rămas datoare față de acest an, 
avînd multe nereaiizâri.

Pe ansamblu, putem să privim cu sa
tisfacție și mindrie ta tot ce om reali
zat, inclusiv ta realizările din ultimii 
doi ani.

Pentru toate aceste remarcabile în
făptuiri, acum, cind încheiem anul 1987 
cu importante realizări, in numele con
ducerii de partid și de stat, al meu 
personal, adresez eroicei noastre clase 
muncitoare, minunatei țărânimi și inte- 
lectualitiți, întregului nostru popor de 
23 de nilioane, cele mai calde felicitări 
și urări ie noi și tot mai mari împliniri 
in munci și viață, in înaintarea patriei 
noastre pre culmile tot mai inalte de 
progres civilizație, spre visul de aur 
al omenii, spre comunism.

r»

Drag tovarâși,
Intrăm h noul an 1988 cu planuri și 

programe iare pentru activitatea viito
rului an și9 întregului plan cincinal 
1986-1990 i, fn perspectivă, pină in 
anul 2000.

ConferințaNaționalq a partidului, or
ganismele democrației muncitorești-
revoluționareșj .Marea Adunare Națio- 
.a ° "!*®PWat  planurile și programele 

hT(a . a!e ,entru anul 1988, au sta- 
'jn^tiăsurile lecesare în vederea lichi- 
£hi lipsurilor care s-au manifestat în 

2,ces* an> îmbunătățirii activității în 
toate domeniih și trecerii cu hotărire la 
înrnntuirea nerbâtută, încă din prima 
xi a noului an, i obiectivelor de dezvol- 
are economico-șocială a patriei noas-

»s

Sint bine cunoscute de toți oamenii 
muncii, de întregul popor obiectivele 
noului an. Acum, hotăritor este să tre
cem eu fermitate la buna organizare a 
activității in toate sectoarele, să per
fecționăm conducerea și să acționăm cu 
cea mai inaltă răspundere revoluționară, 
să întărim ordinea, disciplina, să facem 
astfel ca fiecare, la locul său de mun
că, să facă totul pentru înfăptuirea ne
abătută a tuturor planurilor și programe
lor care asigură dezvoltarea generală a 
patriei, ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregii națiuni - 
țelul suprem al politicii partidului, esen
ța soeietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Trebuie să punem pe primul plan reali
zarea in cele mai bune condiții a prevede
rilor planului privind energia electrică, 
dezvoltarea bazei de materii prime, în
cadrarea strictă in normele de consum 
energetice și materiale, recuperarea și 
refolosirea materialelor, subansamblelor 
șl pieselor, să acționăm și mai ferm 
pentru reducerea onsumurilor, a chel
tuielilor materiale, pentru creșterea tot 
mai puternică a eficienței economice, a 
productivității muncii.

O atenție deosebită va trebui să se a- 
corde înfăptuirii programelor de organi
zare și modernizare, de normare econo- 
mico-financiarâ, de aplicare in toate do
meniile a autoconducerii, autogestiunii 
și autofinanțării. Să acționăm cu și mai 
multă hotărire in vederea îmbunătățirii 
activității cercetării științifice, învăță- 
mintului, a aplicării in producție a noi
lor rezultate și cuceriri ale științei și teh
nicii moderne, să ridicăm necontenit ca
litatea și nivelul tehnic ale producției.

Va trebui să acordăm o atenție deose
bită dezvoltării relațiilor internaționale, 
cooperării și specializării in producție, 
realizării producției și a exportului.

înfăptuirea hotăririlor Conferinței Na
ționale, a programelor și legilor adopta
te de organismele democratice și de Ma
rea Adunare Națională impune creș
terea și mai puternică a rolului conducă
tor al partidului in toate domeniile de 
activitate, intensificarea muncii politico- 
educative, de ridicare continuă a conști
inței revoluționare, de formare a omului 
nou, constructor conștient al noii orîn- 
duiri sociale. -

Trebuie să perfecționăm și să asigu
răm funcționarea în cele mai bune con
diții a organismelor democrației noastre 
muncitorești-rev_!uționare, pornind tot
deauna de la faptul că socialismul îl 
construim cu poporul și pentru popor, că 
numai pe baza celei mai largi democra

ții muncitorești-revoluționcre se poate 
asigura făurirea cu succes a noii orin- 
duiri, a socialismului și comunismului.

Dragi tovarâși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

In anul 1987 au avut loc evenimente 
de importanță deosebită in viața inter
națională. A continuat cursa înarmări
lor. S-au menținut și chiar s-au agravat 
o serie de conflicte. Au avut loc acțiuni 
de amestec brutal in treburile interne 
ale diferitelor state.

Situația economică mondială continuă 
să fie deosebit de gravă. S-a agravat 
situația țărilor in curs de dezvoltare ca 
urmare a politicii monopolurilor și ca
pitalului financiar internațional de do
minație și asuprire. Asistăm la dezvol
tarea unor noi forme de dominație co
lonialistă, de asuprire a altor popoarel

In același timp, trebuie să subliniem 
că in anul pe care il încheiem s-au In
tensificat acțiunile forțelor antiimperio*  
liste, democratice, realiste, lupta popoa
relor de pretutindeni pentru o politică 
nouă, democratică, pentru dezarmare, și 
in primul rind pentru dezarmarea nuclea
ră, pentru o pace trainică, pentru rela
ții de deplină egalitate și respect intre 
toate națiunile lumii.

Semnarea Tratatului dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Americii 
cu privire la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază" medie și mai scurtă de 
acțiune constituie un eveniment istoric, 
un rezultat al politicii realiste, al luptei 
tuturor popoarelor. Apreciind acest acord 
ea un pas important, trebuie să spunem 
insă că in lume continuă să rămînă 
uriașe arsenale de arme nucleare, In 
stare să distrugă de mai multe ori în
treaga omenire, însăși viața pe planeta 
noastră.

De aceea, probleme fundamentală 
este aceea a intensificării luptei pentru 
noi acorduri In direcția reducerii arme
lor nucleare strategice, pentru oprirea 
experiențelor nucleare, pentru renunța
rea la militarizarea Cosmosului, pentru 
eliminarea totală a armelor nucleare. Nu 
există și nu noate exista problemă mai 
importantă, în epoca armelor nucleare, 
decit lichidata eu d^săvirsire a lor I Mai 
mult ca oricînd, este necesar ca toc > 
țările euronene - ne teritoriul cărora se 
găseste o, porte imnortantă a armelor 
nucleare - să acționeze cu toată fermi
tatea în v“dor«a ef’minărîî tuturor arme
lor nuclearo r>e ne continentul eurooean, 
pentru înl"*"rarea  tuturor armelor nu
cleare din lume.

In aceiași timp, trebuie să facem to
tul ca, in anul 1988, să se treacă la 
tratative in vederea reducerii armamen
te lor convenționale in Europa, pentru 
'^minarea armelor chimice și realizarea 
unui nou echilibru in raportul de forțe 
la un nivel cit mai redus al înarmărilor.

România este hotărită să acționeze cu 
toată hotărirea pentru încheierea cu re
zultate cit mai bune a Conferinței gene- 
ral-europene, pentru dezvoltarea relați
ilor cu toate statele continentului nostru 
și realizarea unei Europe unite, a tutu
ror națiunilor, fărA deosebire de orîndui- 
re socială.

Vom intensifica eforturile pentru dez
voltarea colaborării și prieteniei cu 
toate țările din Balcani, pentru realiza
rea in regiunea noastră a unei zone fără 
arme nucleare și chimice, fără baze mi
litare și trupe străine, pentru o colabo
rare largă; economică, tehnico-științifică, 
culturală și in alte domenii.

România tși va intensifica eforturile in 
vederea, incetărli conflictelor militare și 
soluționarea problemelor pe calea tra
tativelor, pentru organizarea unei confe
rințe internaționale in problemele Orien
tului M*'loeîu.

Acum, do noul on, ne adresăm tutu
ror statelor și popoarelor lumii cu che
marea do o face totul pentru ca noul 
on să marcheze pași importanți pe colea 
dezarmării, a păcii, e soluționării con
flictelor pe calea tratativelor, in realiza
rea unor relații noi, democratice, bazate 
pe principiile deplinei egalități In drep
turi, ale respectului suveranității și inde
pendenței fiecărei națiuni, neamestecu
lui in treburile Interne, renunțării eu. de- 
săvirșire la tortă și la amenințarea cu fo
losirea terței.

Să acționăm cu toată hotărirea pentru 
soluționarea problemelor grave ale si
tuației economice și, In primul rind, a 
situației țărilor in curs de dezvoltare, 
inclusiv a datoriilor țărilor in curs de 
dezvoltare I Să deschidem calea spre o 

> nonă ordine economică mondială I
Acum, cind intrăm in noul an, Repu

blica Socialistă -România reafirmă cu 
putere hotărirea sa de a dezvolta rela
țiile cu toate statele lumii, fără deosebi
re de orinduire socială, de a face totul 
pentru a contribui ta înfăptuirea năzuin
țelor întregit omeniri, de dezarmare, do 
inl&turare a armelor nucleare, de pace, 
a năzuințelor tuturor națiunilor lumii de 
a trăi Indeoendente și ta libertate.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

La începutul anului 1988 să ne anga
jăm solemn că vam acționa cu toată 
răspunderea, In spirit revoluționar, in 
vederea înfăptuirii neabătute a planuri
lor și proqramefor de dezvoltare conti
nuă a patriei noastre, că vom face astfel 

• Incit In anul care intrăm să obținem 
cele mat bune rezultate din acest cin
cinal și să asiaurfim înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor strateqice stabilite de 
Coorwosul al XIH-leo al partidului.

Re ce noul on să educi poporului 
român noi si noi realizări in înaintarea 
fermă o patriei noastre pe calea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
sore înalt»!» nlseurl ale civilizației co
muniste I

Cu încrederea deplină in justețea 
politicii noastre interne și internaționa
le, in forța partidului și in capacitatea 
Creatoare a întreaii națiuni, ia începu
tul noului an vă urez, dragi compatrioți, 
noi și tot mai mari realizări în toate do
meniile. multe satisfacții în muncă și via
ță, împlinirea tuturor năzuințelor -de mai 
bine, multă sănătate și fericire I

LA MULTI ANI !
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1987. Cel de al 40-lea an al Republicii, un „spic de aur"1987. Cel de al 40-lea an al Republicii, un „spic a'e aur" în 
mănunchiul de roade al celei mai bogate epoci din istoria pă
mântului românesc. Un an în care reprezentanții României socia
liste au făcut să sporească faima sportului nostru în lume, cele 
625 de medalii cucerite în marile întreceri, dintre care 235 de 
aur, fiind o dovadă grăitoare a dăruirii și pasiunii cu care ei_ au 
răspuns prin fapte minunatelor condiții de viață, de muncă și 
de pregătire sportivă create de partidul și statul nostru.

1988. Un an de la care se așteaptă noi împliniri; un an cu 
sporite răspunaeri și obligații, între marile dorințe aflîndu-se 
și o cît mai bună reprezentare la Jocurile Olimpice, dar, desigur, 
si la celelalte competiții internaționale. De altfel, însuflețiți de 
nobilele idei și caldele îndemnuri din Mesajul de Anul Nou adre
sat întregului nostru popor de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, președintele Republicii, tinerii 
sportivi sînt ferm hotărîți să muncească în așa fel îneît trico
lorul țării să fluture mîndru, de cît mai multe ori, pe cel mai 
înalt catarg la marile competiții.

„La mulți ani !“ După datină străbună, 
nie, cu dorință de mai bine, am pornit... a colinda, însoținau-i, 
la cumpăna dintre ani, pe unii dintre cel mai valoroși sportivi 
la sărbătorirea tradiționalului Revelion. Prilej, desigur, de a ne 
împărtăși aspirațiile lor pentru noul an...

cu gînd bun, cu ome-

LINGĂ BRADUL CU 100 DE MEDALII
re
in

Steluțele bradului își 
flectă luminițele jucăușe 
aurul medaliilor.

— Cîte ai reușit să culegi, 
pină acum Aurelia Dobre T

— Sînt, deocamdată, aproa
pe o sută, dar nu vreau să 
mă opresc aici. Mai sînt o... 
sumedenie care-mi lipsesc din 
colecție, iar anul care stă să

bună drep- 
de pretutin-

1 a

au numit-o, pe 
tate, specialiștii 
deni, deci și sportiva nr. 
țării în 1987. Firesc, dialogul 
se leagă repede, fiecare avînd 
cite ceva de spus, fiecare 
simțindu-se, într-un fel sau 
altul, părtaș la marele suc
ces, la — în fond — succesul 
familiei. Tatăl povestește 
pre momentul acela

des- 
unic

Aurelia Dobre alături de familie și trofeele zale sportive, cu gin. 
dul la victoriile anului 1988

botă la ușă are în „sac", de
cît e va dintre ele...

deci, la Aurelia Do- 
„minunata fetiță din 

„cea mal bună 
lumii", așa cum

cînd a aflat vestea despre 
victorie ; mama, despre lacri
mile care au venit așa, ca lă 
o... mamă, iar fratele, despre 
cît face 10 + 10 + 10 +... și 
cine poate ști mai bine, dacă

nu un elev al liceului de ma
tematică fizică ?!...

— Poți, Aurelia, să-ți închi
pui cum va fi ’88?

— Precis mai pretențios de- 
mare ! 

și cele 
Deci, 

execuți 
perfor-

cît „fratele" său mai 
Mai ales că poartă 
cinci cercuri olimpice. 
Aurelia, ai grijă cum 
salturile pe... bîrna 
manței !

Toată lumea izbucnește în 
rîs. Dar, în această firească 
bucurie, reporterul-colindă- 
tor • descifrează și antici
pează zilele de muncă inten
să ce vor veni, tocmai pentru 
ca 10 + 10 + 10... să fie egal

cu o nouă medalie 
Sau cu mai multe.

— Dacă colegele de 
ar fi acum lingă tine, 
le-ai ura ?

— Să fim, din nou, acolo, 
sus, pe podiumul de 
miere...

Colegul 
Culege un 
despărțim, 
familie 
carte ___
roasA a]? 
căr^^ea 
mai biffliă

C „ Z> AOC 'L

fotoreporter 
instantaneu.

lăsînd în urmă o 
> fericită. O 
strînge roadele 
ale muncii. Și un 
țsează să rămînă 

i gimnastă din 
Succes.-^Aurelia 1

A,-----------

mai bi

STEAUA Șl... STELELE SALE-^UROPENE
între două drumuri, un peste*,  adică suS^ la Cota 

scurt intermezzo telefonic. ajungi la... întîmu*®^  ^a“

pre-

mai
Ne

familie 
gene- 
copil 

cea 
lume.

scurt intermezzo telefonic. 
— Alo, Sinaia?

Sinaia. Hotel— Alo, da.
Internațional.

— La mulți
— La mulți 

riți?
— Să aflăm 

ce la dumneavoastră și, 
ales, să schimbăm 
pase cu niște „stele".

— Am înțeles. La prima în
trebare vă pot răspunde și 
eu, pentru celelalte încerc să 
vă fac legătura. Dar va fi 
foarte greu, pentrtf că Hagi, 
Belodedici și Balint abia fac 
față suporterilor. Așteptați, 
vă rog... In scurtă vreme au
zim vooea veselă a antreno
rului Anghel Iordănescu.

— Un an bun cu sănătate... 
•- ...Și cu goluri cit mai 

multe.
— Am aflat, deja, 

nența „echipei" de la 
național. Dar. ceilalți ?

— Dacă arunci un

ani !
ani ! Ce do-

cum se petre- 
mai 

cîteva...

compo- 
Inter-

„balon

ajungi la... 
cătuș și Ungureanu.

— La voi cum este ?
— Multă veselie. antr< 

fotbal.
— Fără el nu se poat
— Păi', tocmai acum 7
— Atunci, spune-ne, 

dorește antrenorul 
mal bune echipe de club 
la noi și din Europa.

— Mă mulțumesc cu puțin 
să jucăm iarăși finala Cuip 
Intercontinentale ! Dacă v 
fi greu ? Mai întrebi ! D; 
nu finala îmi creează emoți 
ci drumul pînă acolo. Pe 
cest drum se află înscris 
mele unor formații deo 
de puternice. Trebuie să fr 
cern, deci, de ele înainte 
toate. Pentru aceasta 
vom pregăti cu maximum 
atenție încă din primele 
ale noului an. N-avem vreme 
de răgaz...

— Tuturor, deci, o primă
vară cît mai bogată !

CEI MAI BUNI DINTRE CEI BUNI

Campioanele europene ale enisu 
in cea mai lingă

cămin ; 
aceeași școală ; 
podiumul de 

____ ____i îm- 
«eeastă a;ît ele

Pe

cum

împreună 
împreună r POUIUIUU 
SHl^ fim 
frumoasă noapte

„Paletele" de
ale Campionate^ ș‘ aiglnt 
ne sau Balcani^.,, Eur°PȘ" 
„naționalelor" sînt ț°r’ ale 
Replicile țîșnesc cun vervă, 
tate, asemenea unor Japid|- 
nuri perfect executate. if,1' 
rinții s-au acomodat „jocul*?.'  
bucurîndu-se de veselia copU’ 
lor. „Copii car®. au. tăcut

de 
ne

„Aho, aho, sportivi minu
nați,

Și Ia anu’ 
na ți..."

Plugușorul 
pornit voios 
în mijlocul 
lui Olimpia 
lor care 
mereu în 
de, la „mondiale", la 
pene", la 
Concursurile 
Revelion în 
spune președintele 
lui. Aurel Dobincă 
cum ne-am obșnuit 
petrecem mereu. Acum 
are, însă, încă un sens : îi 
sărbătorim și pe cei mai buni 
zece performeri ai noștri. Pre
țuim, astfel, munca, pasiunea, 
punem, dacă vreți, împreună 
— sportivi, antrenori, acti
viști — prima cărămidă la

noi medalii s-adu-

din bălrîni a 
să sune. Sîntem 

sportivilor clubu- 
București, al ce- 

ne-au obișnuit a fi 
frunte la Olimpia- 

„euro- 
sau 

„Un
— ne 
clubu- 

așa 
să-1 

el

Balcaniade 
Prietenia, 
familie

pentru a ajunge primul la 
nia de sosire. Asta nu 
seamnă, însă, că pentru 
învinge la „sută" trebuie 
muncești mai puțin. Nu,
tegoric, nu ! Este, aș zice,
doar diferența dintre „galop 
și „simfonie1, ambele la fe
de frumoase ca genuri, da
fiecare în felul său ‘dificil de 
interpretat.

— Ce ridici acolo. Constan
tin Urdaș ?

.— Acum, un pahar pentru 
alte titluri ! De mîine, hal
terele, pentru a obține aceste 
titluri. Cum, oare, credeți că 
au ajuns mari campioni Nicu 
Vlad, - Andrei Socaci sau Pe
tre Becheru, dacă nu ridicînd 
zeci, sute, mii de tone pen
tru a ajunge să stai drept ca 
stejarul, ținînd deasupra, 
neclintită, dovada voiniciei 
tale !

succeselor noului

probele

se atribuie cistlgun in
i

PALETE DE AUR Șl ARGINTPESTE HOTARE

ȘANSE MARI. OCAZIE DEOSEBITA I
Savu, 

clubul 
FIo-

tO extrageri • 60 de numere • 18 categorii de ciști- 
• Biletele de 25 de lei ou acces la întreaga paletâ de

ce-ți plac 
Măriei ca Puică ?

Roxana Chiș, și Simona 
dar și colega de la 
din Constanța, Liliana 
rea.

1O IANUARIE 1988 

TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES 
A NOULUI AN

dftîguri

ULTIMA a DE PARTICIPARE, SlMBĂTA. 9 ianuarie I

Patru mari campioni, Andrei b 
și Constantin Urdaș, urează tutr 
in anul care a început

CIT MAI MULTE COS1>

Un Revelion la... înălțimeis 
în casa soților Mălina și Ma-, 
rian Marinache. Celor doi cu- c 
noscuți 
alăturat, alcătuind 
tabilă „selecționată" 
burilor bucureștene, și dina- 
movistul ~ 
stelistuâ 
che, iar 
nia la rece l-am invitat și pe 
Alexandru Hălăucă, el fiind 
un specialist al... gheții", spu
ne zîmbind gazda.

baschetbaliști li s-au . 
o veri- 

a clu-

Dan Niculescu, și 
Florentin Ermura- 

„ca să țină șampa-

— O întrebare devenită, aș 
zice, laitmotivul „colindu
lui*  nostru : cu ce fînduri 
întâmpinați noul an ?

— Dorințe sînt 
te decît coșuri de 
intr-un meci !

mal mul- 
trei puncte

ast;

La clubul Olimpia București a intrat in tradiție ca Revelionul 
să fie petrecut împreună: sportivi, antrenori, activiști sportivi

temelia
an"..

— De 
lungi,

— Poate șl pentru că dru- 
pînă la victorie este

lung, pentru că trebuie 
respiri de mai multe ori

...Dovada „voiniciei" ce
lor de la Olimpia ? 52 de me
dalii obținute pentru spor
tul românesc la marile com
petiții ale lui 1987. Un număr 
care se vrea, desigur, sporit 
în '88. La mal multe meda
lii, deci, și la mulți ani

— El, vezi, eu 
dori : numai asemene; 
șite !

— Pe teren, ca și n

mi-aș
reu-

viată 1

— Dar ce îhseamni un „coș 
de trei puncte" ?

— Irseamnă că baschetul 
nostru va ajunge >ă fie așa 
cum și-1 doresc țți iubitorii 
sportului: cit ma| sus !

cartierul bucureștean 
Titan, luminile sclipesc în. 
ferestrele noilor blocuri. 
Sunăm la ușa familiei munci
torului Mitică Ciosu. Ne în- 
tîmpină mai tot lotul feminin 
de tenis de masă. Au venit, 
la Emilia, și Maria Bogoslov, 
și Adriana Năstase, și Anda 
Gîrbină, și Cristina Catană, și

— Să ciocnim danci pentru 
cît mai multe... lunete !

— Nu numâF-/entru bas' 
chet, ci pentru ’LQt_ sportul 
românesc J «

★

— Și aici împreună ?

— Dacă 
lui sîntem 
ceeași sală

tot timpul 
împreună 
de antrenament;

anu- 
în a-

lungă 
dintre 

__ , ________ _____ sporti
vilor s-au îndreptat spre noi 
victorii, spre «prezentarea cu

In această ca mai 
noapte, la cunpăna 
ani, gîndurile tuturor



au
Scela greu 
ijuns cam-

I
I

tu, Adria-*  
? Dar tu. I
nă I
mă I

I
I
I

're Becheru 
moi succese

marile 
să le

CTE!

realizat de
NTÂNEANU

itografii de 
NEAGU si 

i MIHAICĂ

SI TEMEINIC
i

ERNAȚIONAL!
din

‘ jEW-iiiar in ianuarie. ,si » a 
I

> 1 ȚJ1
(•: a I •'■iriaaată întrecere cil s

pentru turneul final al CE, Juniorii II suit in 
■Pilelor probei europene din luna mai, în Spania.

SgfcMPKnintit ooar „termenele" celor mai apropiate examene in- 
SH'^Konale. Ele vorbesc de la sine despre neîntrerupta cursă 
Iraționalelor naționale și echipelor de club angajate în atît 
■Ri'nsul program internațional din ultima vreme.

Dar toate aceste prezențe ale fotbalului nostru în arena inter
națională vor da garanția unor performanțe notabile doar dacă 
întrecerile interne se plasează la nivelul pe care examenele de 
pe marile stadioane ale lumii îl pretind! Or, în acest domeniu, 
sînt încă destule scăderi, campionatele celor trei eșaloane ale 
performanței, A-B-C, prezentîndu-se încă la o cotă valorică ne
corespunzătoare. De aceea așteptăm ca 1988 să sosească și cu 
mult dorita, cu mereu evocata creștere a nivelului calitativ al 
campionatelor noastre, în primul rînd al Diviziei A, competiția 
reprezentativă a fotbalului nostru.

DIVIZIA B ÎN CIFRE

Divizionarele A la jumătatea întrecerii

CONTRASTELE UNEI ECHIPE Șl DISPONIBILITĂȚILE El

Si divizionarele B sc află in 
vacanță, însă comentariile des
pre prima parte a întrecerii 

f- jCflutijiuă deoarece această edi
ție este mult mai disputată de
cît în alți ani. în lupta pentru 
promovarea pe prima scenă fi
ind angrenate, in cele trei se
rii, 11 formații! De aceea, cre
dem că este interesant să vă I punem la dispoziție cîteva date 
despre turul Diviziei B.

• N-au 
punct pe _
Constanța, Steaua Mizil, Uni
rea Focșani. F.C.M. Progresul 
Brăila, Metalul Plopeni. 
Petroșani, Pandurii Tg. 
Electroputere Craiova, 
Sibiu, Gaz Metan Mediaș, F.C. 
Bihor, U.T.A.. Gloria Bistrița.

pierdut nici un 
propriul teren: F. C.

Jiul 
Jiu. 

Inter

Acum un an. tot pe 
acesta, F.C. Olt privea 
gUnda campionatului" de 
podiumul... „europenelor", 
cel loc 3 se înscria în istoria 
tînăruluî club oltean drept cea 
mai bună realizare a sa pe 
prima scenă a fotbalului româ
nesc. Să ne reamintim 
nia de clasament din 
lui '86 : 
17 9 4 4 17—12 22 p.

Acest bilanț general, 
da puținelor goluri 
recomanda echipa ca pe una 
îndrăzneață pe planul ofensivei 
(și echilibrată în apărare), din 
moment ce ea adusese din de
plasare nu mai puțin de opt 
puncte din cinci jocuri; puncte 
care, e drept, s-au mai... sub
țiat din cauza celor patru ce
date pe teren propriu. Deci, a 
fost, atunci, o frumoasă vacan
tă.

Acum, însă, o găsim pe F.C. 
Olt pe un loc cu multe trepte 
mai jos, care sintetizează un 
drum cu contraste, poate nu 
atît de mult sub raportul re
zultatelor în sine, cit pe planul 
evoluțiilor, cil urcușuri și co- 
borîșuri. în august trecut, F.C. 
Olt nu începuse rău campiona
tul — ne gîndim la acea parti
dă inaugurală pierdută la li
mită în fata „șepcilor-rdșii", la 
Cluj-Napoca (0—1). printr-un
gol primit în min. 90. Pină în 
acel minut final formația „gal- 
ben-verde“ se dovedise sigură 
pe ea în apărare în destule 
momente grele și chiar vije
lioasă în atac (cu Pena și M. 
Popescu în prim-plan), ea ra- 
tînd de puțin. în primele 30 
de minute, deschiderea scoru
lui. Ceea ce 
altă turnură 
în următorul 
curs -frumos 
după care a 
ce" din deplasare, cu 
(0—5), într-un joc în care, to
tuși. echipa a evoluat ’deschis, 
fără să tragă de timp:

timpul 
în „o- 

pe 
A-

însă li- 
toamna

în ciu- 
înscrisa.

ar fi putut da o 
întregii partide, 
joc. Oltul a... 
(2—0 cu Rapid), 
venit „dușul re- 

Steaua

se. Au urmat jocul de la Bra
șov, cu alt „scurt-circui.t", im
previzibil sub raportul scorului 
(0—7!), surclasarea Sportul 
Studențesc, la Slatina (4—0. 
victorie, prefațată în prima re
priză), frumosul rezultat de 
egalitate (1—1) de la Moreni. 
în compania uneia dintre re
velațiile campionatului. Flacă
ra, apoi s-a Ivit un 
trast — eșecul deloc 
acasă suferit în fața

alt... con- 
scontat de 
lui F.C.

Înșiși, toți meditînd. în pre
zent, cu realism, Ia refluxul e- 
chipei, cauzat de:
• deficiențele ivite mai ales 

în compartimentul defenriv, 
slăbit vizibil prin plecarea lui 
Minea (nemotivată, el fiind. îrț 
continuare, legitimat la F.C. 
Olt), transferarea lui Dan l’e. 
trescu, Indisponibilitatea de 
lungă durată a m ilocașului A- 
drian Georgescu (dublă fractu
ră în campionatul trecut) lipsa

9. F. C. OLT 17 7 2 8 24-34 16
teren propriu : 15 (a pierdut ,3 , p cțv• Puncte realizate pe teren propriu : I" _

F.C. Argeș 1 p cu Dinamo) ; puncte obținute In deplasare : 
1 (la Flacăra).

• Golgeterii echipei : Pena, Turcu — cite 6 ; Eftimie 4 (2 
din 11 m) M. Popescu 3 (1 din 11 m) ; Laurentiu 2 ; I. Dumi
trescu, C. Gheorghe, Hulban — cite unul.
• Jucători folosiți : 21 — M. Popescu, Pena ■ 

Dumitrescu, M. zamfir, Leța Turcu, Laurențiu 
Mihali, Eftimie — cite 15 ; C. Gheorghe lO ; ~ 
ban — câte 10 ; Dudan 8 ; Anghel 
— cite 4 ; Argeșeanu 3 ; Candea, A. 
lescu, Gherasim — cite unul.
• Media notelor echipei : 6, 12 ; 

(pe baza a minimum 10 jocuri) ; 1. 
3. I. Dumitrescu 6,25 ; cele 
S. Citarea Eftimie, Turcu, 
dată).
mal
•

mate (Eftimie 2, M. Popescu 1) ; a fost sancționată cu 2 pe- 
naltyuri — ambele transformate.
• A expediat 167 șuturi (119 „acasă", 48 în deplasare), din

tre care 84 pe poartă (63 „acasă", 16 “ ’ ‘ '

cite 17 ; I.
• cite 16 ; 

„no »» ; S. Ciurea ; Hui- 
8 ; Bungărdean, Cazangiu 
Popescu — cite 2 ; Rădu-
media notelor Jucătorilor
Pena 6,55, 2. Eftimie 6,33, 

mai mari note : 8 (Pena de 3 ori, 
C. Gheorghe. Laurențiu — cite o
(6 suspendări) — 1® jucători ; celeCartonașe galbene : 18 

multe : Mihali 4. 
Cartonașe, roșii : Turcu 
A beneficiat de 3 lovituri de ta 11 m — toate țransfor-

(etapa a 5-a).

în deplasare).

mai experimentat. 
Gherasim, Adrian 

Dumitrescu, s-au 
intre

Argeș /(0—2). După care echi
pa lui Eftimie, Turcu și a ce
lorlalți coechipieri ai lor. a in
trat într-un regim... normal 
(succese pe teren propriu, une
le obținute însă cu destule e- 
moții, alternate cu înfrîngeri). 
Ca să ne convingă de contra
riu, adică să demonstreze că 
are mult mai multe disponibi
lități, echipa antrenată de Paul 
Popescu și Silviu Stăncscu

portar 
veniți.

• Au pierdut puncte pe te
ren propriu: Progresul Vulcan 
11, Metalul București și C.I.L. 
Sighet — 8, Petrolul Brăila, 
Minerul Baia Sprie — 6 Cea
hlăul, I.C.I.M. Brașov. Autobu
zul, A.S.A. Progresul Timișoa
ra — 5, F.C.M. Delta Tulcca, 
Olimpia Rm. Sărat. Metalul 
Bocșa, Chimica Tîmâveni — 4, 
Prahova C.S.U. Ploiești C.S. 
Botoșani, FEPA ’74 Bîrlad. Glo
ria Buzău, A.S. Drobeta 
Severin, 
Sportul 
Victoria __ . .
Olimpia Satu Mare, Sticla A- 
rieșul — 3, Șiretul Pașcani, U- 
nirea Slobozia, Inter Vaslui, 
C.F.R. Pașcani. Sportul Munci
toresc Slatipa, C.S.M. Reșița, 
A.S. Paroșeni, F.C. Maramureș, 
Strungul Arad, Dacia Mecanica 
— 2, Politehnica Iași. Tracto
rul, Sportul „30 Decembrie", 
Electromureș, C.S. Tîrgoviște. 
Mecanică Fină — 1.

a
• în cele 459 de meciuri dis- 

> în toamnă au fost marcate 
goluri (medie: 2,6 goluri 

de partidă). Situația eficacității 
pe serii se prezintă astfel: 402 
— seria I (medie: 2,6); 390 — 
seria a II-a (2,5) și 424 — se
ria a IlI-a (2,7). Iată și un cla- 

’ ' ' 1. Elec-
________ ) goluri. 
2—3, F.C. Bihor și Gloria Bis
trița 38 goluri, 4. Steaua Mizil 
37 goluri, 5. Olimpia Salu Mare 
33 goluri. 6—7 F.C.M. Progre
sul Brăila și U.T.A 31 goluri, 
8. Politehnica Iași 30 goluri. La 
polul opus sînt Progresul Vul
can (10 goluri), Autobuzul și 
Minerul Baia Sprie (cu cite 12 
goluri).

Iputate
1216 g

ta- 
este

11 1«L<1 9
sament al echipelor: 
tro-putere Craiova 39

de

Tr.
Vilcea.

Caracal,
Chimia Rm.
Muncitoresc
Careî. Gloria Reșița,

I
I
I
I
I
I

• Cete mai multe puncte 
cîștigate în deplasare: F.C. Bi
hor și Politehnica Iași — 8,
U.T.A. și Inter Sibiu — 7, Glo
ria Bistrița, I.C.I.M. Brașov -— 
6, F.C. Constanța. Jiu] Petro
șani, Pandurii Tg. Jiu, Meta
lul Bocșa. C.S.M. Reșița — 5.
• N-au cîștigat nici un punct 

în deplasare: Ceahlăul P. 
Neamț, Petrolul Brăila, Meca
nică Fină București. Autobuzul 
București, Sportul Muncitoresc 
Caracal, Victoria Cărei. Gloria 
Reșița. Dacia Mecanica Orăștie 
și Sticla Arieșul Turda.

• în fruntea „clasamentelor 
adevărului" situația se prezin
tă astfel: SERIA I: 1. Politeh
nica Iași +7, 
+5. 
+4. 
biu 
Tg.

3. F.C.M. 
SERIA A 
+7, 2—3. 
Jiu +5.

2. F.C. Constanta 
Progresul Brăila 
II-a: 1. Inter Si- 
Jiul și Pandurii 
SERIA A III-a:

1. F.C. Bihor +8. 2. U.T.A. +7,
3. Gloria Bistrița +6

Secvență dintr-o întilnire disputată de F.C. Olt la București: în 
prim-plan (tricou închis), tînărul jucător Argeșeanu se opune 
unui atac la poarta echipei sale. Foto: Aurel D. NEAGUFoto: Aurel D. NEAGU

complexul de inferioritate în 
fata campioanei a cîntărit de
cisiv în teren. Echipa F.C. Olt 
s-a redresat insă repede, înre- 
gistrînd victorii cu Corvinul, 
„Poli" Timișoara și Petrolul, 
între ele intercalîndu-se un 
0—1 la Galați, acolo unde pu
ține echipe au scăpat neînvin-

JOÂ COMPETIȚIONALÂ LA HOCHEI
Sport Club; 29—30 
Dunărea — Steaua. 
Sport Club; 
Sport Club — 
Dinamo, după 
turneul dublu,

sezon compe- 
campionate- 

Jează la toa- 
e și de vîrstă. 
1-se marilor 
iui 1988, care 
jetiții de prj-ai 
u reprezenta. 
(Cupa Thayer 
(Campionatele 
?a B) și ju- 
de Europene 
agenda fede- 

1 program bo
ită densă, an- 
știi avînd da- 
ipețească nici- 
pregătire (ca- 
înceteze nici 
în evoluție, 

n această eta- 
HTentru titula- 
le reprezenta-

ianuarie, 
Dinamo — 
februarie, 

Steaua, Dunărea
care va urma 
la București.

5—6

etapă a DivizieiDupă prima
A I, clasamentul arată astfel

ghenl (7—13 ianuarie) pe CSS 
Miercurea Ciuc, CSȘ 2 Galați, 
CSȘ Gheorgheni și CSȘ Steaua 
Triumf. In grupa a II-a valori, 
că (18—22 ianuarie, la Sf. 
Gheorghe), vor evolua: Petro
lul Brașo-v, CSȘ Suceava, CSȘ 
Od. Secuiesc, CSS Tg. Mu
reș, CSȘ Sf. Gheorghe și Pe
trolul Ploiești.

In Concursul Republican al 
speranțelor, grupa I, organizat 
în colaborare cu Ministerul E- 
ducației și învățămîntuiui, Ia 
Gheorgheni, de azi și pină la 
10 ianuarie, își dispută turneul 
dublu formațiile cluburilor 
sportive școlare din Gheor
gheni, Miercurea Ciuc. Galați 
Si București. (M.C.).

încheiat sezonul trecut prin- 
tr-un joc de mare angajament 
(cu o primă repriză de excep
ție) și cu destule realizări *teh-  
nico-tactice, în fața puternicei 
formații a lui Dinamo, care ve
nise la Slatina numai cu va
rianta victoriei. Puțin. foarte 
puțin a lipsit ca „out-siderul" 
să obțină ambele puncte puse 
în joc.

...Deci, noul bilanț al echipei 
F.C. Olt nu-i prea mulțumitor. 
O știu bine conducerea tehni
că și cea a clubului, jucătorii

un ui 
Noii 
Popescu și 
străduit, ce-i drept, să 
repede în grelele lor roluri, dar
nu se putea ca ei să nu plă
tească, uneori, și inerentul tri
but debutului. Să nu omitem 
că nici mijlocașii n-au ajuns să 
se integreze mai eficient in 
compartimentul apărării;
• inconstanță individuală si 

de ansamblu a echipei. Mihali, 
considerat stîlpul apărării a 
avut unele fluctuații, ca și M. 
Popescu, C. Gheorghe (ce 
lent are și. totuși, uneor 
de nerecunoscut!). Ciurea:
• lipsa de inventivitate,

varietate în organizarea acțiu
nilor ofensive — în ciuda fap
tului că echipa are mijlocași 
de tehnicitate (Eftimie, în pri
mul rînd) și două „vîr’iri" pe 
care și le-ar dori destule di
vizionare A, Turcu și Pena, 
insuficient valorificate de cele
lalte linii.

„Toate acestea, ca și alte as
pecte, vor fi analizate pe toate 
fafetele (și cu ajutorul casete
lor video)", ne spunea pre
ședintele clubului. Pavel Tru- 
tescu, el fiind convins că cei 
doi harnici antrenori pot să 
facă retușurile necesare în jo
cul formației. F.C. Olt are rea
le disponibilități în acest sens; 
jucătorii sînt receptivi la an
trenamente, au capacitatea fi
zică necesară (au demonstrai-o 
prin cele 21 de goluri, din cele 
24 înscrise în tur, consemnate 
în partea a doua a întîlnlri- 
lor!), echipa are un moral bun, 
chiar și în condiții mai grele 
(la 1—1 cu. A.S.A.. 0—0 cu
„Poli" și 0—2 cu Universitatea 
Craiova, toate pe teren pro
priu, F.C. Olt a reușit întoar
ceri spectaculoase de rezultat 
în favoarea sa), iar noi putem 
lucra în... liniște", completează 
tehnicienii echipei.

Așteptăm revirimentul...

Sfetion TRANDAF1RESCU

La încheierea primei părți a campionatului Diviziei C - SERM I

1. Steaua
2. Sp. Club
3. Dinamo
4. Dunărea

14
14
14

9p
3p

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE 

LA TRAGEREA
DINARA LOTO A REVELIO
NULUI 
1988.
REA
46 40
II-a :
2; FAZA A II-a
REA A III-a : 40 35 87 44 32
1 72 90 70 33 ;

EXTRASE 
EXTRAOR-

II — grupa I va-

rșrupa 1 valo-
în cj>nt’’nuare 

inal al 
upă cum ' 

Steaua 
— Di. 
Steaua 
— Du- 

-.e, Dina- 
i- ■or area —

Divizia A 
lorică, se va desfășura la Tîr- 
gu Mureș, între 19 și 23 ianua
rie, cu participarea echipelor : 
Viitorul Gheorgheni, Progresul 
M. Ciuc, Sportul Studențesc 
TMUCB, Electromureș Tg. Mu
reș și Iotul de juniori (18 ani). 
Grupa a II-a valorică va avea 
loc, între 7 și 10 ianuarie. în 
municipiul Sfintu Gheorghe și 
la întreceri vor participa for
mațiile: IMASA Sf. Gheorghe, 
Metalul Rădăuți. Tîrnava O- 
dorheiu Secuiesc, CSM Sucea
va și Petrolul Brașov..

DIN 1 IANUARIE
FAZA I: EXTRAGE-

67 45 52 50 22 33 49 
70; EXTRAGEREA A 
1 4 53 75 57 60 8 89 74

EXTRAGE-

I :

Campionatul Republican de 
juniori I, grupa I valorică (tur
neu dublu) reunește Ia Gheor-

EXTRAGEREA
A IV-a : 77 86 21 22 41 78
74 46 53; EXTRAGEREA
V-a : 59 56 38 68 90 51 5 3
6 ; EXTRAGEREA A Vl-a :
7 84 70 10 39 17 58 28 16 ; EX-

A
65
A

40
A

16

TRAGEREA
28 13 6 31
TRAGEREA
53 62 84 70
TRAGEREA
25 72 12 35

38 
A 
65
13

Vil-a : 36 66 
54 35 86 ; EX-
VIII-a : 72 79 

81 74 67 ; EX- 
iX-a : 18 30 82 

3 40; EXTRA-

GEREA A X-a: 52 56 13 22 
81 31 57 8 75 42. FAZA a III-a : 
EXTRAGEREA A Xl-a : 62 83 
6 15 3 4 38 12 61 75 ; EXTRA
GEREA A Xll-a : 39 47 35 20 
13 84 11 86 1 41. Fond total de 
cîștiguri : 12.944.429 iei.

■ • REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
3 IANUARIE 1988 : 1. Avelli- 
no — Ascoli X ; 2. Cesena — 
Pisa X ; 3. Fiorentina — Roma 
1 ; 4. Milan — Napoli 1 ;
5. Pescara — Como 1 ; 6. Samp- 
doria — Intern azionale X ;
7. Torino — Juventus X ;
8. Verona — Empoli 1 ; 9. Bar
letta — Parma X ; 10. Lazio — 
Bari X ; 11. Lecce — Cremo- 
nese X ; 12. Modena — Catan
zaro X ; 13. Piacenza — Bo
logna X. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 1.903.896 LEI.

mal bună echipă 
nordul Moldovei 
întreprinderii de 
explorări geolo- 
A.S.—. Explorări 

care, 
nu

Dta nou cea 
a grupei din 
este aceea a 
prospecțiuni șl 
gice Suceava, 
Cîmpulung Moldovenesc, 
după toate probabilitățile, 
mai poate pierde promovarea în 
eșalonul secunc. Ea are față de 
a doua clasată, un mare avan
taj, de 14 puncte 1

în sezonul de toamnă, echipa 
antrenată de C. Costăchescu a 
fost de departe cea mai bună 
divizionară nu numai din seria 
respectivă, cl din tot eșalonul, 
obținînd în clasamentul „adevă
rului" un plus de 16 puncte. A 
cîștigat în deplasare cinci jocuri 
și a pierdut unul singur (la — 
inițial — principala ei rivală, 
Chimia Fălticeni). Cei mai buni 
jucători al formației : Raicu, 
Casta. Lazăr și Botez. Eficaci
tatea formației se reflectă în 
numărul ma.-e de goluri marcate 
(44). dintre care 12 pe terenu
rile adversarelor. Trebuie să a- 
mintlm - că, în ultimele două e-

dițll ale campionatului, cîmpu- 
lungenll s-au aflat 
fruntașe.

De menționat și 
bună a celor două 
vate Aurora Tg. Frumos șl Ce
luloza Piatra Neamț. In schimb, 
fosta divizionară B, Minerul 
Gura Humorului, a terminat pe 
un loc mai mult decît modest : 
13. (T. R.).

tot printre
comportarea 
nou promo-

CLASAMENTUL SERIEI
1. Expl. C. lung 15 13 1 1 44- 9 40
2. Chim. Fălt. 15 9 1 5 40-15 28
3. Constr. Iași 15 8 2 5 26-23 25
4. Mln. V. D. 15 8 2 5 23-21 26
5. Relon Săv. ÎS 8 1 6 26-24 25
6. Cet. Tg. N. 15 7 2 6 20-13 23
7. Aurora Tg. F. 15 7 2 6 19-21 23
8. Met. Rădăuți 15 7 0 8 15-18 21
9. Carpațl Găl. 15 6 2 7 23-22 20

10. Cel. P. N. 15 6 2 7 25-29 20
11. Avtatul F. 15 6 1 8 22-24 19
H2. TEPRO laș! 15 6 0 9 20-27 18
13. Mln. G. H. • 15 5 2 8 22-20 lfi
14. Met. Bot. 15 5 1 9 19-21 16
15. Zimbrul S. 15 5 0 10 12-54 15
16. Electro Bot. 15 3 3 9 13-27 12



La S tu Mare ATRACTIV TUIM DE BASCHET (junioare)
Cinci echipe naționale de ju

nioare și selecționata similară 
secundă a țării noastre vor 
participa — marți, miercuri și 
joi — la competiția internațio
nală de baschet „Turneul țări
lor socialiste". Alături de re
prezentativele A și B ale 
României se vor întrece for
mațiile Bulgariei, R.D. Germa- 
ne. Poloniei și Ungariei, toate 
cotate printre echipele valo
roase ale continentului și avînd 
drept obiectiv principal. în a- 
cest an. o comportare cît mai 
bună la Campionatul European 
din Bulgaria. Prin această pris
mă turneul constituie o pri
mă și importantă verificare a 
potențialului tinerelor baschet
baliste. un test care va edifica 
în mare măsură pe antreno
rii echipelor participante în 
pe-spectiva „europenelor".

Gazda competiției va fi sala 
C.S.Ș. din Satu Mare, a cărei 
osp talitate s-a manifestat în 
repetate rînduri. De altfel Sa
tu Mare s-a dovedit, de-a lun
gul anilor și o importantă pe

PROGRAMUL TURNEULUI — marți, de la ora 8,30 : România A 
— România B, Polonia — Bulgaria, R.D. Germană — Ungaria ; de 
la ora 15 : România B — Polonia, Bulgaria — R. D. Germană, Ro
mânia A — Ungaria ; miercuri, de la ora 8,30 : România B — Un
garia, R. D. Germană — Polonia România A — Bulgaria ; de Ia 
ora 14 : Ungaria — Polonia, România B — Bulgaria, România A — 
R. D. Germană, Mobila C.S.Ș. Satu Mare — C.S.U. Prahova Ploiești 
(Div. A) ; jci, de la ora 9 : România B — R. D. Germană, Bulga
ria — Ungaria, România A — Polonia ; ora 15 : Mobila — C.S.U. 
Prahova (Div. A).

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
■l u

• BOB
MUNCHEN (Agerpres). Desfă

șurat pe pîrtla de la Koenigssee 
(R.F. Germania concursul in
ternațional de 4 persoane a re
venit echipajului Austriei (Kie- 
riasi. Siegl, Mark, Teigl), înre
gistrat In două manșe cu timpul 
de 1:37,86. Pe locul secund s-a 
situat echipajul R.D. Germane 
1:38.17.
• PATINAJ VITEZA

MUNCHEN (Agerpres). Proba 
feminină de 500 m din cadrul 
concursului de la Inzell a reve
nit sportivei poloneze sofia 
Tocarczyk, ou timpul de 41,78. 
In proba masculină de 3 000 m, 
pe primul loc s-a situat austra
lianul Dany Kah 0:10,70. in ziua 
a do ia » concursului, olandezul 
Jan Smulders a elștigat proba 
de 1 000 m, eu timpul de 1:10,47, 
Iar vest-germanul Oe-mg Iferda 
s-a situat pe primul loo M 
100 m ta 39,08. Proba feminină 
de 150 m a revenit sportivei 
vest-germ ane Petra Becher 
1:18,75.
• SCHI ALPIN

belgrad (Agerpres). Proba 
fem nlnă de slalom special des
fășurată la Kranjska Gora (Iu
goslavia) a revenit schioare! iu
goslave Katra Zajo, Înregistrată 
in două manșe ou timpul de 
1:58.92. Pe locul doi s-a situat 
coechipiera sa Veronika Sarec 
1:59,14. iar locul trei a fost o- 
cupat de concurenta austriacă 
Stephanie Schuster 2:00,88.
• HOCHEI PE GHEAȚA

în „Cupa Spen-’Ier" echipa 
cehoslovacă Tesla Pardubice a 
Învins cu 0—5 (după prelungiri - 
și executarea loviturilor de de

TURNEUL CELOR 4 TRAMBULINE LA... JUMĂTATEA DRUMULUI
MUNCHEN (Agerpres). Tra

diționala competiție internațio- 
aală de sărituri cu schiurile 
„Turneul celor patru trambuli
ne” a debutat la 30 decembrie 
1987 eu concursul de la Oberst
dorf (R.F. Germania), în care 
victoria a revenit campionului

A ÎNCEPUT RALIUL

PARIS - DAKAR
PARIS (Agerpres). La 1 ia

nuarie 1988 s-a dat startul In 
cea de-a 10-a ediție a competi
ției automobilistice Internațio
nale Paris — Dakar, raliu de 
mare fond la care sînt prezențl 
830 de particlpanțl, oe vor avea 
de străbătut 12 700 km, cu o 
medie zilnică do aproximativ 
800 km. Traseul cursei stră
bate Franța, Algeria. Niger, Mali, 
Mauritania ți Senegal, organiza
torii prevăzlnd un ltlnerariu 
schimbat în proiorțle de 85 la 
sută față de edițiile precedente.

tfi NAI DCNI SPORTIVI AI ANULUI 1987
HAVANA (Agerpres), Cel mai 

buni sportivi cubanezi ai anului 
1987 au fost desemnați Pedro 
Roque, campion mondial la lup
te greco-romane (categoria 52 
kg) șl atleta Fidela Qulrot, du
blă medaliată cu tur (în pro
bele de 40i m si 800 m). Jocurile 
Sportive Panamericane. Ancheta 
a fost realizată de specialiștii 
Institutului Național de Sport și 
Educație Fizică

ROMA (Agerpres). In cadrul 
unei anchete organizate de zia
rul milanez ..Gazzetta dello

Re,<l«cțlâ jl administrația1- ood T977S București »tr. ▼ Conta î« oi, P.T.T.R. I tel. centrală 11 î9.70i p ii 50.5» x>resc «o 39 50 interurban 4?? relex io 350 romsp TeieLax; î901 Nr- 11.6043 
Pentru Jtrătnătate abonamente prin*  Rom preș Lila tella «ectoruJ export-import presă P O.B. 12-201 telex i037g prafir București Calea Grlvițel nr 64-66 10 86S nărui î.P v Informați®*

F.C. LIVERPOOL IN SERIE...
în campionatul Angliei, lidera 

clasamentului. F. C. Liverpool, 
a învins pe teren propriu, cu
4—0. formația Coventry. ,Alte re
zultate : Luton Town — Chelsea 
3—0 : Manchester United — 
Charlton 0—0 : Norwich — West 
Ham 4—1 : Nottingham Forest — 
Newcastle 9—2 : Portsmouth — Arsenal 1—1 ; Queen’s Park Ran
gers — Southampton 3—0 : 
Sheffield — Everton 1—0 : Tot
tenham — Watford 2—1 : Wim
bledon — Derby County 2—1. Cla
sament : 1. F. C, Liverpool

— 56 d : 2. Nottingham Forest — 
43 D : 3. Arsenal — 41 D.

ITALIA (Et. a 13-a) duminică 
partlda-derby dintre A.C. Milan 
Si Napoli s-a încheiat cu scorul 

vest-germanul Richard Wulsch 
46:23 • Crosul de la Bolzano a 
fost elștigat de atletul marocan 
Fehtl Baecouche înregistrat pe 
distanta de 10 km cu timpul de 
28:46,3. L-au urmat elvețianul 
Mărkus Ryffel 28:46.5 si austria
cul Gerhardt Hartman 26:50 4. In 
cursa feminină desfășurată De 
un traseu în lungime de 5 km 
victoria a revenit concurentei o- 
landeze Elly van Hulst 16:01.8
• Spaniolul Manuel Gonzalez a 
terminat învingător în crosul de 
Ia Madrid, fiind înregistrat ne 
distanta de 7,700 km cu timpul 
de 22:17. Pe locurile următoare 
s-.au situat concurentii englezi 
Gary Staines 22:34 si Steve 
Harris 22:36.

HANDBAL a Finala feminină 
a ..Cupei campionilor Africii" a 
fost cîstieată de echîna angolez.ă 
Ferronortueria care a întrecut cu.

pinieră a baschetului de per
formanță din tara noastră 
printre elemențelg ridicate de 
antrenoarele Gabriela Both și 
lulia Anderco aflîndu-se foste
le internaționale Viorica Cio
can, Monica Așteleanu și ac
tuala componentă a lotului de 
junioare Angela Szenes. Ală
turi de Szenes vor mai evolua 

un selecționatele tării noastre
Moroșan (C.S.Ș. Focșani). Ga- 
țulescu (C.S.Ș. Chimistul Rm. 
Vîlcea). Ioana Cocîrlan (Voin
ța C.S.Ș. 2 București). Daniela 
Moroșan (C.S.Ș. Focșani), Ga
briela Balogh (Metalul C.S.Ș. 
Salonta). Margareta Veres, Si
mona Morar (C.S.Ș. „U“ Cluj- 
Napoca). Adriana Cristescu 
(Rapid C.S.Ș. 5 București) ș.a. 
Antrenorii loturilor: H.» Pop— 

"Georgeta Onisie (echipa A).
Adriana Niculescu — Mircea 
Kosa (echipa B).
• Miercuri și joi va avea loc 

și dubla partidă Mobila C.S.Ș. 
Ploiești, din cadrul etapei a 
XI-a a Diviziei feminine A.

partajare) selecționata orașului 
Davos. La încheierea timpului 
regulamentar de joc scorul a 
fost egal: 5—5. Echipa Aripile 
Sovietelor Moscova a întrecut 
cu scorul de 5—2 (0—0, 1—2,
(4—0) o selecționată canadiană. 
In finală s-au reîntîlnit selecțio
nata -aiadină și A-ipile Sovie
telor Prima dintre ele a cîști- 
gat cu 5—3.

PARIS (Ager res). TOm petiția 
de 1„ St. Gervaise (Franța) s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
Norvegiei — 5 o, urmată de for
mațiile Franțe’ — 5 p Austriei 
?1 Elveției (H' — ou cite 1 p. 
n ultimul meci al turneului, e- 

chlpele Franței șl Norvegiei au 
terminat la egalitate: 3—3 (0—1, 
0-0, 1-2).

MUNCHEN (Agerpres). în tur
neul de la Stuttgart, o selecțio
nați din Cehoslovacia 1 între
cut eu scorul de 3— 1 formația 
Poloniei. In alte meciuri: Ceho
slovacia — R.F.G. 3—2 <•' R.F.G. 
— Polonia 8-

C. M. DE HOCHEI (j)
MOSCOVA (Agerpres). Meciu

rile din ziua a 5-h a Campiona
tului Mondial de Hochei pe 
gheață pentru juniori, ce se 
desfășoară la Moscova, s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Cehoslovacia — Suedia 5—5 (2—2,
2—1, 1—2 • Canada — UfR.S.S.
3-2  (2—0, l-a 0-0)-; R. F. Ger
mania — Polonia 6—3 (0—0, 3—2, 
3—1) ; Finlanda — S.U.A. 8—6 
(3—4 1—0 4—2). în clasament
conduce echip Canadei — 9
puncte, urmată de formațiile 
U.R.S.S. — 8 puncte șl Finlan
dei — 7 puncte 

cehoslovac Pavel Ploc — 230,2 P 
(sărituri de 116 m 1 117 m). Pe 
locurile următoare s-au situat 
finlandezul Ma tl Nykaenen — 
225.8 p și suedezul Stefan Tael- 
lberg — 207.(1 p.

Cel deal doilea concurs 
din cadrul turneului s-a 
desfășurat la 1 ianua
rie 1988 la Garmlsch Parten- 
Brche (R.F. Germania) și a 
fost elștigat de campionul fin
landez Mattl Nykaenen, cu un 
total de 312,4 p (sărituri de
103.5 m si 101,5 m). Pe locurile 
următoare s-au situat Stefan 
Taellberg (Suedia) 200,1 p. Jens 
Welssfloa (R D. Germană) —
198.5 p și Ernst Vettori (Aus
tria! — 195.' p.

în clasamentul general conduce 
Nykaenen — 438 p, urm-* * de
Taellberg — 407,7 o.

ATLETISM • Cursa desfășura
tă la Werl (R. F. Germania) a 
fost clstlgată de belgianul Jan 
Weyts, care a parcurs distanta 
de 15 km In 45:17; L-au urmat 
englezul Glenn Grant 45:39 si

Sport”, atletul Francesco Panet
ta. campion mondial In proba 
de 3000 m obsmcole, a fost de
clarat cel mai bun sportiv ita
lian a’ anului 1987. La feminin, 
pe primul loc a fost clasată 
Înotătoarei Manuela Della Valle.

BRUXELLES (Agerpres). Cam
pionul mondial de motociclism 
(clasa SOC cm-' Georges Jobe a 
fost desemnat drept cel mai hun 
sportiv helgi..n al anului 1987. 
In timn ce în ie.arhia feminină 
pe primul loc s-a situat înotă- 
toarea Ingrid Lempereur

H.C. MINAUR BAIA MARE 
A CÎȘTIGAT. TURNEUL 

DE LA HANOVRA
MCNCHEN (Agerpres). Tur- 

neul masculin de handbal des. 
fășurat în R.F. Germania s-a 
încheiat la Hanovra cu victo
ria echipei H.C, Minaur Baia 
Mare — 6 p, urmată în clasa

mentul final de formațiile V.F.L. 
Gummersbach — 6 p (golave
raj inferior). Granitas Kaunas 
(U.R.S.S.) — 3 p, TSV Minden 
— 3 p și Borac Banja Luka 
(Iugoslavia) — 2 p.

în ultima zi a competiției, 
handbaliștii români au întrecut 
cu scorul de 29—26 (17—14) e- 
chipa Borac Banja Luka, iar 
V.F.L. Gummersbach a dispus 
cu 25—20 (11—13) de formația 
Granitas Kaunas.

• BERLIN (Agerpres). în 
cadrul turneului international 
masculin de handbal de la 
Berlin, echipa Steaua Bucu
rești a întrecut cu scorul de 
17—11 (8—5) formația suedeză 
Lugi Lund. iar Dinamo Bucu- 
rești a terminat la egalitate. 
11—11 (5—6). meciul disputat 
cu echipa sovietică Sil Zapo- 
roje.

Alte rezultatef S.C. Magde
burg — Wvbrzeze Gdansk 15— 
11 (7—7): Dynamo Berlin — 
TSK.A. Sofia 19—6 (8—2).

CROSUL DE ANUL NOU 
DE LA SAO PAULO

BIO DE 3ANL.RO (Agerpres). 
Tradiționalul eroe ce »e desfă
șoară în noaptea Anului Nou pe 
străzile orașului brazilian Sao 
Paulo a C st elștigat la actuala 
ediție de atletu' ecuadorlan Ro
lando Vera, care a parcurs dis
tanța de 13 km în 39:02. pe locu
rile următoare s-au situat me
xicanul Carlos Bizzaro 39:18, 
brazilienii Joao Alves de Souza 
39:20, Di aman tino dos Santos 
39:29, Adauto Domingues 40:12 
șl portughezul Luis Horta 40:22.

La feminin pe primul loc s-a 
clasat Martha Tenorio (Ecuador) 
46:27.

La startui cursei s-au aliniat 
peste 8 000 de concurenți din 20 
de țări.

Felbal meridiane
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Marea sărbătoare

AFIRMĂRI,
IN ARE

W
MM 

numeroase succese, in
vifate de masă constitiri^U 
talente care s-au afirmat i^| 
nindu-se de la mai vechea 
vieții — tot ce este frumos: 
avei și sportul!"

campioni o- 
box (Orlamjo 
54 kg, Emilio 
kg și Teofilo 
91 kg), Cuba

clasificată a 18-a 
numărul punctelor,

Sportivii cubanezi s-au 
făcut remarcați în „ toate 
competițiile, de la simple 
concursuri internaționale 
pînă la Jocurile Olimpice. 
Să ne oprim puțin la a- 
cestea din urmă. Chiar 
dacă tinerii reprezentanți 
ai acestei țări au 
startul olimpic incă 
anul 1900 (de altfel, 
a participat la 13 
cele 20 de ediții ale 
moderne). marile 
cese au fost înregistrate 
abia în anii socialismului. 
Astfel, în 1972, la Olim
piada a XX-a, la Mtin- 
chen,- sportivii cubanezi au 
izbutit să cucerească trei 
titluri de 
limpici, la 
Martinez — 
Correa — 67 
Stevenson — 
fiind 
după 
a 16-â după totalul meda
liilor “ ’ ‘
mărul 
După 
real, 
mente 
locurile 13, 10 și 8 (cu 6 
titluri olimpice: două la 
atletism — Alberto Juan
torena, 400 și 800 m, trei 
la box - Jorge Hernan
dez, cat. 48 kg. Angel 
Herrera, cat. 57 kg., și din 
nou “ 
cat.
Hector Hernandez, cat. 71 
kg), tn 1980, ta Jocurile 
Olimpice de la Moscova, 
reprezentanții Cubei 
claliste au repurtat

Însemnate 
8 în 
totalul 

p.), locul

luat 
din 

Cuba
din 

J.O. 
suc-

și a 15-a după nu- 
medaliilor de aur. 

patru ani, la Mont- 
clasa- 

ocupat
în aceleași 

Cuba a

Teofilo Stevenson,
91 kg, unul la judo :

80- 
cele 

succese : 
clasamentul 

punctelor 
8 la totalul 
ți locul 4 
după me- 

Au ur- 
cea mai

mai 
locul 
după 
(142.5 
medaliilor (20) 
in clasamentul 
daliile de aur (8). 
cat pe treapta 
înaltă a podiumului olim
pic atleta 
-Colon 
liței, 
Nungz 
boxeri

Maria Caridad 
la aruncarea su- 

halterofilul Daniel 
la cat. 56 kg și șase 

(care au cîștlgat

de 4—1 (nrima înfrînaere a echi
pei din Napoli în actuala ediție). 
Alte rezultate: Avelllno — Ascoli 
1—1; Cesena — Pisa 1—1; Fio. 
rentina — Roma 1—0; Pescara — 
Como 2—0: Sampdorla — Intef- 
nazlonale 1—1; Torino — Juven
tus 2—2; Verona — Empoll 1—0. 
In clasament continuă să condu
că Napoli — 21 p urmată de 
A. C. Milan si Sampdoria — cite
18 p.

TURNEE IN SALĂ
• Turneul desfășurat în sală 

la Bremen (R. F. Germania) a 
fost cîstigai. de echipa Blau- 
Welss învingătoare cu 6—3 
(după prelungiri) în finala sus
ținută în compania formației lo
cale Werder. In partida nentru locuri e 3—4. F. C. Karl Marx 
Stadt (R. D. Germană! a disDUs 

scorul de 19—15 formația Fortuna 
campioana Nigeriei.

ÎNOT A Cu prilejul unul con
curs disnutat la St. Paul (Insu
lele Reunion), elvețianul Dano 
Hallsals a stabilit un nou record 
european în proba de 50 m liber 
cu timpul de 22.04.

ȘAH • Turneul maseulih de la 
New Delhi a fost cîștlgat de tî- 
nărul lucător indian Viswanathan 
Anand (în vîrstă de 18 ani), care, 
astfel, a devenit nrlmul mare 
maestru din tara sa • Turneul 
desfășurat la Potsdam a fost cîș- 
t’vat de maestrul sovietic Rustem 
Davidov, care a totalizat 6 p din • 

7 Dosibile, Pe locurile următoare 
s-an clasat compatriotul său Iuri 
wattnln — 5 sf Hans Luther (R. D. 
Gn-rnnnâî — 4.5 P.

TENIS A In turneul feminin 
de la Brisbane tunătoarea vest- 
germană Claudia Kohde a în- 

cin fi

este singurul 
istoria Olim- 
trei victorii 

in cadrul a- 
Șeoa-

’MH.
— 51 kg Ani®',,*-/  
•>0 kg, An.Irce^^M 
67 kg, Armando^^B
— 71 kg, Jose Gomes 
kg, Teofilo Stevenson 
kg.

Din această scurtă 
zentare a participării 
pice a Cubei este de 
nut faptul că sportivii a- 
cestei țări au izbutit, Ip- 
tr-o Ierarhie generală a 
tuturor edițiilor J.O.. 
clasarea pe locul 28, după 
totalul punctelor (401,16 
P ), tot pe 28 la totalul me
daliilor (59. 33) și pe 27
după medaliile de aur (23), 
ceea ce constituie o fru
moasă performanță. A- 
tletul Alberto Juantorena 
este singurul alergător din 
lume care a izbutit să cîș- 
tige la aceeași ediție me
dalii de aur la 400 m și 
800 m, iar boxerul Teofilo 
Stevenson 
pugilist din 
piadelor cu 
consecutive 
celeiași categorii. 
la de box din Cuba este, 
de altfel, una dintre cele 
mal reputate din lume, 
pugiliștii ei impunîndu-se 
Pe ringurile din indiferent 
care parte a lumii, prin 
vigoare, impresionante ca
lități fizice, prlntr-o teh
nică excelentă. Despre 
ridicata valoare a pugiiiș- 
tllor cubanezi ne-am pu
tut șl noi convinge cel 
mai bine, pe viu, cu pri
lejul 
la tradiționala 
internațională 
nostru.

La 
revoluției 
torioase, 
tului din 
listă urează sportivilor cu
banezi noi și tot mai mari 
succese !

Pi^| 
ollm-
reți-

evoluțiilor acestora 
competiție 

a boxului 
„Mănușa de aur", 

noua aniversare a 
cubaneze vlc- 

iubitorii spor- 
România socia-

Romeo VILARA

cu 9—4 (4—1! de Hanovra.
• A început turneul de sală 

de la Zurich. Echipa locală 
Grasshoppers a terminat la e- 
galltate, 0—0. cu F. C. Tirol 
Innsbruck. Iar formația vest-ger- 
mană Werder Bremen a Întrecut 
cu 4—2 (2—1) pe Dinamo Zagreb.
• In turneul de la Oldenburg

(R. F. Germania) echipa daneză 
Vejle B.K. a învins cu 5—1 (3—0) 
formația olandeză F. C. Gronin
gen. iar V.F.B. Oldenburg a ter
minat la egalitate. 1—1 (1—0). cu 
echipa belgiană Standard Liăge. 
Anol G.K.S. Katowice a Întrecut 
cu 5—2 (3—1) formația daneză
Velle B.K. iar formația belgiană 
Standard riăge a învins cu 8—6 
(după nr -I) echipa olande
ză F. c. < 'ut ;jen. Turneul a 
fost elștigat de G.K.S. Katowice, 
învingătoare cu 3—1 (după- pre
lungiri) In finala disputată în 
compania formației vest-germane 
F. C. Kaiserslautern. In partida 
pentru locurile 3—4 Standard 
Liăge a întrecut eu 3—1 (1—1) 
pe V.f.B Oldenburg.

vlns-o cu 5—7. 6—3. 7—5 pe aus
traliana Nicole Provls. Iar Clau
dia Porwik (R. F. Germania) a 
dispus cu 6—3. 6—2 de Dlânne 
Balestrat «Australia) • In opti
mile de finală ale turneului de 
la Wellington (Noua Zeelandă). 
campionul indian Ramash -Krish
nan l-a întrecut eu 3—8, 8—4. 8—8 
De americanul Todd Witsken. o- 
landezul Menno Oosting l-a eli
minat eu 6—3 7—6 pe australia
nul John Crawley, Iar neozee
landezul Kelly Evernden a dis
pus cu 6—3 7—8 de Italianul
Omnr Camnorese.

VOLEI A CorpDetitia feminină 
de la Aneldoorn (Olanda) s-a în
cheiat eu victoria selecționatei 
Cube! care a disțnus în finală eu 
scorul de 3—0 (15—11. 15—11.

15— 7! de echipa /t. D. Germane.
Pe locul trei s-a situat forma
ția italiană OK mp! a Ravenna, 
care a întrecuta ca 3—0 (15—5,
16— 14 17—15) Echipa olandeză
Olvmpus Sne^R. '
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