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adresat întregului nostru popor,
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OBȚINEREA A TOT MAI MULTE VICTORII

la posturile de radio și televiziune, de
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

i

Cit de plăcute sint momen
tele cind îți vezi încununată 
activitatea cu o mare distinc
ție sportivă si cit de grele sint 
zilele si lunile următoare, cind 
trebuie să te situezi, în conti
nuare. in fiecare concurs la 
care participi, Ia nivelul de 
vîrf pe care l-ai atins la un 
moment dat. Este in afară de 
orice îndoială că titlul de cam
pioană mondială la bîrnă. pe 
care l-am cucerit la Montreal, 
în luna noiembrie a anului 
trecut, mă onorează, dar în 
același timp îmi creează mari 
obligații pentru viitor. Știu 
prea bine că va trebui ca în 
lunile următoare să muncesc 
mai mult și, în același timp, 
mai bine, pentru a-mi desăvîr- 
și măiestria, pentru a-mi îmbu
nătăți execuția celor mai gre
le dintre combinațiile mele la 
bîrnă.

Mesajul adresat cu prilejul 
Anului Nou de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, părin
tele nostru drag, reprezintă șî 
pentru mine și colegele melo 
un generos îndemn pentru noi 
realizări in anul 1986.

Iml îndrept gîndurile cu 
dragoste și recunoștință spre 
tovarășa Elena Ceaușescu, care, 
cu grijă părintească, se pre
ocupă permanent de viitorul 
nostru, al tinerei generații, 
pentru a crește in minunata 
noastră țară, tot mai frumoasă, 
într-o lume a păcii.

Și in acest an, sint hotărîtâ 
să valorific cit mai bine pe
rioada de pregătire pentru a 
mă impune și mai mult pe plan 
internațional.

0 CALITATE
LA TEMELIA

DANIELA SILIV AȘ 
campioană

SUPERIOARA
mondială la birnâ

A MUNCII
VIITOARELOR SUCCESE

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

încheiem anul 1935 și, totodată, cei de-al 
7-lea cincinal, cu satisfacția datoriei împlinite, cu 
rezultate însemnate în dezvoltarea economică și 
sociaiâ a patriei. în condițiile grele, determinate 
de criza economică mondială și unele lipsuri și 
contradicții interne, România a străbătut o nouă 
etapă importantă pe calea consolidării or'ndu'rii 
sale socialiste, a progresului și civilizației, a ri
dicării nivelului de trai material și spiritual al 
întregului popor. Au continuat să se dezvolte in
dustria, agricultura, celelalte ramuri ale econo
miei naționale, a sporit avuția țării și venitul na
țional. Ău fost obținute, de asemenea, realizări 
importante in domeniul învățământului, științei și 
culturii - factori de cea mai mare însemnătate 
în asigurarea progresului general al societății 
noastre socialiste.

Ca rezultat al dezvoltării generale a patriei și

pe baza creșterii venitului național, s-a asigurat Ș 
mărirea retribuției reals a oamenilor muncii cu j: 
3 la sută, iar a veniturilor țărănimii cooperatiste g; 
cu 12 la sută, sporirea volumului desfacerilor de 
mărfuri și a serviciilor către populație.

Toate aceste realizări reprezintă o puternică 
ilustrare a superiorității orânduirii noastre socla- 
liste, a caracterului profund științific, realist și îS 
mobilizator al planurilor și programelor noastre 
de dezvoltare economico-socială, a capacității 
creatoare și forței poporului român de a învinge g: 
orice obstacole și greutăți și de a acționa, într-o g; 
strinsă unitate, sub conducerea partidului - cen- g; 
trul vital al națiunii noastre - pentru ridicarea gr 
continuă a patriei sale, libere și suverane, pi 
culmi tot mai înalte de progres și civilizație. rg 

Pentru rezultat&le bune obținute în acest an jî 
și în întreg cincinalul 1931-1985, in numele Co g: 
miletului Central al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și al meu personal, g: 
adresez clasei muncitoare, țărănimii, intelectuali- -5 

——--------- :-------------r— g
(Continuare in nao 3—3)

Anul 1985 mi-a adus marea 
satisfacție a cuceririi titlului 
european în proba de pistol 
liber, cu 578 p. rezultat înalt, 
competitiv in orice întrecere 
internațională. Am muncit foar
te mult pentru această realiza
re, mai bine de 10 ani. Nu 
mi-am pierdut. însă, nici un 
moment speranța, am simțit 
mereu că pot să obțin aseme
nea performanțe. Este momen
tul să arăt insă că rezultatul 
și medalia mea sint, in mare 
măsură, și rodul colectivu
lui de trăgători de pistol li
ber, din care fac parte Sorin 
Babii, Ilie Petru. Marinică 
Trușcă. Cu toții ne-am ajutat 
in momentele de cumpănă, 
ne-am bucurat fiecare pentru 
succesele celuilalt, am căutat 
împreună mijloace de antrena
ment cit mai eficiente. Chiar 
dacă pare paradbrtal, tirul fiind 
un sport individual prin exce
lență, totuși, așa stau lucrurile. 
Dovada cea mal bună este că

MEDALIILE OBLIGĂ,
Antrenor principal al lotului 

reprezentativ de lupte greco- 
romane 1 Grea responsabilitate, 
chiar dacă, fără lipsă de mo
destie, știam cît mă va ajuta 
lunga perioadă în care am lu
crat și eu la pregătirea echipei 
sau a... echipelor de aur ale 
țării noastre. După cum aveam 
să cîntăresc obiectiv și expe
riența fostului sportiv fruntaș, 
participant la multe competiții 
<Je anvergură. Mai încrezător 
m-am simțit, însă, atunci cînd 
am văzut că alături de mine 
se află ca întotdeauna antreno
rul coordonator Ion Corneanu. 
Cu el, în primul rînd, cu co
laboratorii mei direcți. am 
trecut la muncă...

Așa a fost la începutul anului 
1985. La finele lui puteam ra-

și ceilalți coechipieri au progre
sat în aceeași măsură cu minei 
formația de pistol liber a 
României devenind, la Campio
natele europene de la Osijek, 
nu numai campioana ..vechiu
lui continent”, ci și recordmană 
a lumii, cu un rezultat exce
lent.

In anul 1986 trebuie să con
firmăm progresele din 1985, 
mai ales la cea mai importantă 
competiție a sezonului — Cam
pionatele mondiale de la Suhl, 

din vară. Va fi, de altfel, 
răspunsul nostru la însuflcțita- 
rul Mesaj de Anul Nou, adresat 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ale cărui ge
neroase îndemnuri ne vor că
lăuzi și ne vor mobiliza în în- 

. treaga noastră • activitate.
LIVIU STAN

campion european și recordman 
mondial, cu echipa, la pistol 

liber

DE FIECARE DATĂ !
porta că luptătorii de la greco- 
romane și-au îndeplinit obiec
tivele, câ ei s-au numărat prin
tre protagoniștii Campionatelor 
europene și mondiale, cucerind 
10 medalii (două de aur, 5 de 
argint și 3 de bronz). Am pu
tea spune că n-a fost ușor, că 
a trebuit să titularizăm mai
rriulți tineri, debutanți, care
ne-au răsplătit însă pe deplin 
încrederea : Sorin Herțea,
Gheorghe Savu, Mihai Cișmaș 
sau Ion Grigoraș ureînd, spre 
marea noastră bucurie, podiu
mul de onoare de la Leipzig și

ION CERNEA
antrenor principal al lotului 

de lupte greco-romane
(ConnnuTe *n cao 3—3)

Revelion 1986 „SEMNE BUNE - Șl ÎN SPORT - ANUL ARE../
Anul 1985 a tost, pentru sportivii României Socialiste, un an 

bogat, numeroase medalii cucerite la Campionatele mondiale și 
europene de seniori și juniori, la Jocurile Mondiale Universitare, 
la alte mari competiții internaționale atestind valoarea și 
vigoarea sportului românesc.

Anul 1986 este, la rindul lui, un an al unor noi și importante 
întreceri, la capătul cărora reprezentanții țării noastre vor trebui 
să demonstreze că se află pe un drum ascendent, răspunzind cu 
elan, însuflețire și hotărire grijii permanente a partidului și 
statului de a avea condiții dintre cele mai bune de pregătire și 
afirmare. însuflețiți de nobilele idei ale Mesajului de Anul Nou 
adresat întregului nostru popor de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președin'ele Republicii, tinerii 
sportivi sint hotăriți ca, și in anul care abia a început, tricolorul 
nostru să fluture de cit mai multe ori pe cel mai inalt catarg 
al marilor competiții mondiale și europene, spre gloria sportului 
românesc, ei urmînd a fi, in același timp, și mesageri ai gin- 
durilor de pace și prietenie ale tineretului român către tineretul 
lumii.

La cumpăna dintre ani, sportivii, alături de toți oamenii mun
cii, au sărbătorit tradiționalul Revelion intr-o atmosferă festivă, 
prilej de bucurie, dar și de a-și' împărtăși gindurile și speran
țele pentru Noul An. tnsoțindu-i pe cițiva dintre valoroșii noștri 
performeri în această „cea mai frumoasă noapte", pornim re
portajul de față parafrazînd versurile binecunoscutului Plugușor, 
pentru că urarea cuprinsă in ele se potrivește și sportivilor 
români : „Semne bune — și în sport — anul ar.e !...“

IN CASĂ NOUĂ...
Un bloc nou, într-un cartier 

bucureștean. Ne aflăm acasă 
la tinărul campion al haltere
lor, Nicu Vlad, cel care, în 
1985, a cules cinci medalii la 
Campionatele mondiale și eu
ropene, cărora li s-au adăugat 
și alte prestigioase succese la 
mari competiții internaționale.

— Nicule, mai sint puține 
ore pînă cind vom spune 
,,1986 — La mulți ani !“ Deci, 
un ultim și scurt interviu în 
1985....

— Ce să zic ! A fost un 
an bogat in rezultate valoroa
se pentru sportul nostru, al 
celor voinici, crini ne place să 
spunem, pentru eă am mnneit 
cu rîvnă și dăruire.

— De aici, din balcon, se ză
rește stadionul Steaua...

— într-adevăr, mă simt și 
aici, acasă, în această nouă

(Continuare în pag 2—3)
Doi laureați ai halterelor, Nicu Vlad și Petre Dumitru toastează 

pentru succesele viitoare ale sportului românesc



MESAJUL DE ANUL NOU „SEMNE BUNE-Șl IN SPOR
adresat întregului nostru popor,

(Urmare din pag. I)

la posturile de radio și televiziune, de $

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. 1)

casă, pe care acum o inaugu
rez, aproape de clubul in care 
am găsit condiții dintre cele 
mai bune de pregătire și ta 
palmaresul căruia sper să în
scriu noi victorii.

— Așadar, te gîndești, deja, 
la anul care vine...

— Cum să nu mă gîndesc ! 
Mă așteaptă noi și importante 
confruntări, la care doresc să

SĂRBĂTOAREA

obțin o rccoită și mai bogată. 
Deci, și o muncă mai intensă...

L-am părăsit pe campionul 
halterelor lăsîndu-1 în compa
nia prietenilor, a colegului de 
club Petre Dumitru — cel care 
de la Olimpiada de la Los An
geles s-a întors cu un prețios 
argint — și a rapidistului A- 
drian Bran. în fața bradului, 
în această „cea mai lungă 
noapte", au multe de povestit, 
multe planuri de pus la punct.
MAJORATULUI

toții, tuturor oomenilor muncii, cele mai calde 
felicitări ți urări de noi victorii in infăptuireo 
neabătută o Programului de editicare o societă
ții socialiste multilateral dezvoltate ți inaintare o 
României spre comunism.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României 
socialiste,

începem noul an 1986 — primul an ol celui 
de-al 8-!eo cincinal - cu un program cutezător 
ți de mare perspectivă, care va asigura intrarea 
României intr-o etapă nouă de dezvoltare, tre
cerea de la stadiul de țară in curs de dezvolta
re, la cel de țară mediu dezvoltată.

Pe baza hotâririlor Congresului al Xlll-leo a! 
partidului, in cincinalul 1986-1990, industria, 
agricultura, construcțiile, știința ți cultura vor 
cunoaște o nouă dezvoltare, un puternic avint. In 
centrul atenției va sta dezvoltarea intensivă a 
întregii activități, realizarea unei calități noi, su
perioare, a muncii ți vieții poporului nostru.

Trebuie să trecem cu toată hotărîrea, încă din 
prima zi de muncă a noului an, la realizarea 
acestor mărețe obiective, să acționăm cu întreaga 
noastră pricepere și energie pentru a asigura în
făptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor 
planului, o programelor speciale pe care te avem 
în diferite domenii de activitate. Și in continuare, 
se impune să fie pus un accent deosebit pe dez
voltarea puternica a bazei energetice ți de ma
terii prime, pe intărirea simțului gospodăresc ți a 
spiritului de răspundere în folosirea judicioasă ți 
reducerea consumurilor energetice ți materiale. 
Este necesar, de asemenea, să se acționeze cu 
toată fermitatea in direcția crețterii substanțiale 
a productivității muncii, a ridicării calității și ni
velului tehnic al producției, pe baza aplicării ce
lor mai noi cuceriri ale științei ți tehnicii. In 
agricultură va trebui să asigurăm desfășurarea 
largă, in această perioadă, a noii revoluții agra
re, care presupune, înainte de toate, producții 
agricole mari in toate sectoarele, schimbarea re
voluționară a modului de muncă, de viață și de 
gindire al țărănimii.

în spiritul recentelor hotăriri ale Congresului 
Științei și Invățămintului, se impune să acționăm 
cu toată fermitatea pentru o asigura progresul 
continuu al cercetării științifice ți aplicarea mai 
rapidă în producție a rezultatelor acesteia, pentru 
dezvoltarea pe o treaptă superioară a invățămîn- 
tului, a activității de pregătire ți formare a 
cadrelor pentru toate sectoarele vieții economice 
ți sociale. Va trebui să ridicăm la un nivel su
perior cultura ți arta, să asigurăm lărgirea con
tinuă a orizontului de cunoștințe al oamenilor 
muncii, să intensificăm activitatea politico-educa- 
tivă de formare o omului nou, cu o conștiință și 
morală înaintate. Să promovăm ferm, la toate 
nivelele societății, modul de viață socialist, uma
nismul revoluționar, principiile de etică ți echi
tate, de egalitate in drepturi între toți cetățenii 
patriei.

O atenție deosebită trebuie sâ acordăm dez
voltării democrației muncitorești-revoluționare, 
perfecționării cadrului de participare nemijlocită 
a oamenilor muncii la conducerea tuturor dome
niilor de activitate, a întregii societăți.

rntrăm în noul an 1986 cu hotărireo fermă de 
a face totul pentru perfecționarea activității de 
conducere ți organizare a tuturor sectoarelor vie
ții economice și sociale, pentru ridicarea spiritu
lui revoluționar, de răspundere, ordine și disci
plină în toate domeniile, în vederea realizării în 
cele moi bune condițiuni o hotâririlor Congresu
lui al XIH-Iea, care asigură mersul ferm înainte 
pe calea înfăptuirii visului de aur al omenirii - 
comunismul - pe pămintul României, bunăstarea 
și fericirea întregului popor, întărirea continuă a 
independenței șî suveranității patriei noastre 
socialiste.

prem al oamenilor, al popoarelor Io existență, 
la viață, Io libertate ți pace.

Situația gravă mondială face mai necesară ca 
oricind unirea și conlucrarea strinsă, solidarita
tea activă a tuturor popoarelor, a forțelor de
mocratice, progresiste de pretutindeni, pentru 
oprirea cursului periculos al evenimentelor spre 
confruntare și război și reluarea politicii de des 
tindere, de înțelegere și largă conlucrare, pentru 
asigurarea păcii in lume.

Intilnireo sovieto-americană la nivel inalt de Ia 
Geneva a reprezentat un moment important ol 
anului pe care il încheiem, a deschis perspectiva 
continuării tratativelor în problemele armelor nu
cleare ți militarizării Cosmosului. Dar problemele 
fundamentale nu au fost soluționate. De aceea, 
se impune sâ fie intensificate ți mai mult ac
țiunile politico-diplomatice, unirea tuturor popoa
relor, o forțelor realiste, pentru a se ajunge, 
într-un timp cit mai scurt posibil, la acorduri 
reciproc acceptabile, ți pentru a se trece de la 
declarații, la măsuri reale de dezarmare.

Intrind in noul an - proclamat de Organizația 
Națiunilor Unite ca Anul internațional al păcii - 
să ne unim forțele cu toate popoarele lumii ți 
să facem totul pentru ca el să răspundă pe de
plin așteptărilor și speranțelor întregii omeniri de 
a se ajunge la înțelegeri care să deschidă calea 
dezarmării, a inlăturării pericolului nuclear.

Vom face totul pentru întărirea încrederii și 
colaborării în Balcani, pentru-transformarea aces
tora intr-o zonă a păcii, fără arme nucleare ți 
chimice, fără baze militare străine. Vom sprijini 
realizarea de zone denuclearizate in nordul ți 
centrul Europei, precum ți in alte părți ale lumii.

în actualele împrejurări internaționale este ne
cesar să se facă totul pentru eliminarea forței ți 
a amenințării cu forța, pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase dintre state numai pe 
cale politică, prin tratative.

Vom depune toate eforturile pentru a contribui 
activ la soluționarea problemelor subdezvoltării 
- inclusiv a datoriilor externe, extrem de mari, 
ale țărilor in curs de dezvoltare - pentru instau
rarea noii ordini economice mondiale.

In întreaga noastră activitate internațională 
vom acorda - ca ți pînă acum - o atenție deo
sebită dezvoltării relațiilor cu țările socialiste, în
tăririi unității ți solidarității lor in lupta pentru 
socialism, pentru progres ți pace in lume. Vom 
acționa, de asemenea, cu toată fermitatea pentru 
extinderea in continuare a relațiilor cu țările în 
curs de dezvoltare, precum ți cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. La baza tuturor acestor re
lații vom situa, ți in continuare, principiile de
plinei egalități, independenței ți suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne ți avan
tajului reciproc, ale respectării dreptului fiecărui 
popor de a-ți hotărî 
un amestec din afară.

Intrăm in Noul An 
conlucrarea cu forțele 
pretutindeni, cu toate
cea, pentru a contribui la triumful rațiunii, 
înlăturarea 
la victoria 
destindere, 
pendent al 
lumii.

A trecut de miezul nopții. 
Legătură telefonică Ia Baia 
Mare. La celălalt capăt al fi
rului, Ion Marinescu, președin
tele Clubului sportiv municipal.

— Cum a debutat noul an 
la dumneavoastră ?

— De puțină vreme m-am 
despărțit de grupul tinerilor 
înotători ai lui Gheorghe Di- 
meca. Se află în ambianța 
festivă a „Casei armatei" — 
chiar peste drum de... bazin — 
Noemi 
ricica 
tricht, 
nă cu 
doar pe cîțiva 
zenți. Este sărbătorit 
mai noul an, „1986", ci și Ro
bert Pinter, care împlinește 18 
ani.

— Ii dorim și noi la 
ani și

sportivi talentați, de la care 
așteptăm rezultate pe măsură.

— Tuturor, un an bun cu 
sănătate și rezultate eît mai 
bogate .'

La oi 
duri, s 
eroineh 
se află 
tului p 
tenisuli 
respecți 
— trip 
lor, cei 
de vîrsJ 
mai vc 
„bătrîni 
competi 
tigioasa 
12“ pei 
au fosț 
bune d 
Bădesci

I
singur destinele, fără nici g

cu hotărireo de a intări 
democratice, înaintate de 

popoarele care doresc pa
la

pericolului unei catastrofe nucleare, 
politicii de dezarmare, securitate ți 
la asigurarea viitorului liber și inde- 
poporului nostru, al tuturor națiunilor

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

Dragi tovarăși șî prieteni,

cincinal - 
mari rea- 
in munca

I.ung. Stela Pura, Ma- 
Culică, 
Simona 
familiile,

Teodora Haup- 
Spaia, 
ca să 
dintre

împreu- 
amintesc 
cei pre- 
nu nu-

muiți 
cit mai multe medalii... 
într-adevăr, înotătorii 
au de ce să se bucure, 
în vedere rezultatele

noștri 
avînd 
obținute. Gînduri pentru 1986? 
Multe, foarte multe dorințe 
de a face ca... acul cronome- 
trului să se oprească mai re
pede ca pînă acum. Avem

TRADIflA NU
Formăm numărul de telefon 

al modernului hotel „Crișana" 
de la Băile Felix. In frumoa
sa sală a restaurantului 
reunit pentru această 
festivă, alături de 
oameni ai muncii, 
binecunoscute atlete.
Melinte,
Fița Lovin, lulîa Beșliu, un 
„cvartet" care a smuls. în a- 
nul abia încheiat, ropote de 
aplauze din partea miilor de 
spectatori aflați in tribunele 
arenelor atletice, precum și e- 
logioase aprecieri din 
specialiștilor. După un 
moment, auzim 
cută a campioanei 
Doina Melinte.

— Felicitări pentru 
trecute și îți dorim 
mai

s-ău 
noapte 

numeroși 
și cîteva 

Doina 
Cristieana Cojocaru, 

lulia Beșliu,

partea 
scurt 

cunos-vocea 
europene,
sucecsele 
altele ș>

In anul 1985, situația internațională a conti
nuo! să se mențină gravă și complexă, ca ur
mare o continuării cursei înarmărilor ți, îndeo
sebi, a celei nucleare, a existenței o numeroase 
conflicte și stări de tensiune in diferite regiuni 
ole globului, o adincirii crizei economice și în
răutățirii foarte serioase a situației țărilor în curs 
de dezvoltare, a politicii de forță ți de amestec 
brutal in treburile interne ale altor state. A cres
cut pericolul unui nou război mondial, care s-ar 
transforma, inevitabil, intr-un război nuclear care 
ar'duce la distrugerea a înseși condițiilor exis
tenței vieții pe planeta noastră.

lată de ce, problema fundamentală a epocii 
noastre este oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi 
a înarmărilor nucleare, apărarea dreptului su

bunăstare a întregii națiuni, 
independenței și suveranită-

să ducă la realizarea unor

Fie ca 1986 - primul an al noului 
sâ deschidă calea unor noi ți tot mai 
lizări in toate domeniile de activitate, 
și lupta harnicului nostru popor pentru înfăptui
rea hotâririlor istorice ofe Congresului al Xlll-lea, 
a Programului partidului, să asigure înaintarea 
neabătută a patriei pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ridicarea gradu
lui de civilizație ți 
intărirea continuă a 
ții României I

Fie ca anul 1986
progrese reale pe calea dezarmării, a destinderii, 
colaborării ți păcii I

Vă urez din toată inima, dragi tovarăși ți 
prieteni, noi ți noi succese in muncă ți viață, un 
An Nou fericit, plin de satisfacții ți bucurii, îm
plinirea tuturor dorințelor de mai bine, multă 
sănătate ți fericire I

La muiți ani I
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UN „TRIO"
Mare bucurie in familia Ca

meliei Voînea, prima gimnastă 
laureată la un Campionat mon
dial plecată de pe meleaguri 
constănțene.

Mare bucurie nu numai pen
tru că tînăra componentă a e- 
chipei de „argint" la Montreal 
se află acasă, ci și pentru că, 
împreună cu ea, eu venit să 
serbeze Revelionul și alte două 
binecunoscute laureate ale 
gimnasticii europene șl mon
diale — Lavinia Agache și 
Cristina Grigoraș —, cele care 
ne-au ținut, de atîtea ori, cu 
răsuflarea tăiată urmărindu-Ie 
zborurile incredibile la para
lele sau ne-au îneîntat prin 
grațioasele evoluții la sol.

Oare ce s-ar mai putea spu
ne, pe lingă toate cîte s-au 
scris, despre aceste fetițe — 
și nu numai despre ele — care 
au fost și sînt mîndria spor
tului românesc ? încă multe, 
chiar foarte multe lucruri. De

SE DEZMINTE

rare! Sper că noi, atletele, 
vom avea și în continuare un 
cuvînt greu de spus în dispu
ta pentru medaliile de aur ale 
marilor competiții.

— Cum vă simțiți ?
— Este o atmosferă sărbăto

rească deosebită, gazdele 
duindu-se să ne ofere 
mai plăcute surprize. Ne 
țim minunat. De altfel, 
locul unde întotdeauna 
plăcut să venim. Ce va
după programul de Revelion ? 
Bineînțeles, cel de pregătire, 
pe care-1 vom continua în zi
lele următoare, conform gra
ficului stabilit. Oricum, eu, so
țul și toate colegele 
într-un an cit mai 
succese. Acum vă las, 
vitată la dans !...

— La muiți ani !

LAURI
pildă, < 
se preț 
intrecer 
Ia școa 
bucură, 
fervoari 
visînd, 
dalii, c. 
„jucării 
obține, 
strada ni 
„premiu 
capeți « 
rat cel 
lucrul a 
te : să 
Noi și

Primai 
cucerită 
împreun 
cbipă, 
de Anu 
prețioas1 
răbdare.

stră-

urma

sperăm

mari !
Vă mulțumesc pentru u-

IN AȘTEPTAREA UNEI NOI
Ne 

năm 
tele aflate în mereu noul car
tier bucureștean Colentina. 
Gazda, Șerban Demetrescu, li
nul dintre cei mai fervenți 
susținători ai poloiștilor de la 
Dinamo, nu pare surprins. 
Poate că se și aștepta la o vi
zită a reporterului sportiv, și 
aceasta pentru că în jurul me
sei s-au 
prietenii, 
Iui Iuliu 
Hagiu și 
dar și portarul rapidist Mihai 
Simion, toți trei componenți

FINALE
continuăm itinerarul. Su
la unul din apartamen-

reunit, împreună cu 
și elevii antrenoru- 
Capșa. adică Vlad 

Cătălin Moiceanu,

na-de bază ai reprezentativei 
ționale.

întrebări scurte. Răspunsuri 
fulgerătoare, ca niște lovituri 
de la 4 me(ri : 
hun pentru noi, cu o 
de cupă europeană, e 
de puțin ratată, dar dorim 
revanșă în fața 
noștri suporteri" 
ceanu ; „Am revenit la forma 
care m-a consacrat și aceasta 
mă bucură nespus, fiind 
tărit să ml-o mențin cit mai 
mult timp neschimbată. — 
și nevoie, dacă ne gîndim 
goluri mai am de marcat..." —

„A fost un an 
finală 
drept, 

o 
numeroșilor 

• C. Moi-

ho-
Este 
eîte

Ml
Vlad și 
geteri. 
la rîndi 
ce echi 
portar 
nu vre;
M. Sin 
meciuri 
cit mai 
pre car 
rele..."

La d« 
șampani 
succese.

Jl

GÎNDURI PENTRU NOUL 1
PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ Șl VIATĂ,

o înalta îndatorire a tineretului i
Anul 1985 mi-a adus multe 

satisfacții, selecționarea în echi
pa reprezentativă de juniori a 
României fiind pentru mine o 
mare onoare și responsabilitate. 
M-am străduit să răspund pe 
măsura pregătirii riguroase pe 
care am avut-o asigurată aca
să, la Deva, și la lot. Victoria 
obținută la Cottbus, la Campio
natele europene de atletism 
pentru juniori in proba de 1500 
m, mi-a dat o și mai mare În
credere în forțele mele.
Am ascultat în noaptea de Anul 

Nou Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU și am 
înțeles, din nou, ce răspunderi 
revin tinerei generații, Întregu
lui popor, pentru a face din 
România socialistă o țară ți 
mai mîndră și mai frumoasă.

Iată de ce consider că, la de
butul întrecerii supreme a atle
tismului juvenil, Campionatele

mondiale de juniori, din vara 
acestui an, sarcina mea de onoa
re este obținerea unei medalii 
cit mai strălucitoare.

In afara marilor examene 
sportive, in acest an mă așteaptă 
și importante examene școlare, 
ceea ce îmi prilejuiește expri-

MEDALIILE OBLIGA,
(Urmare din pag. 1)

Kolbotn I Știu, însă, că, de fie
care dată, medaliile obligă 1 
Nu numai pe cei care le-au ob- 

' ținut ci, uneori mai mult, și pe 
cei care îl pregătesc.

Am pășit intr-un nou an de 
muncă în care ne angajăm să 
facem totul pentru a răspunde 
prin succese cît mai mari grijii 
părintești pe care partidul, 
personal tovarășul NTCOL.AE 
CEAUȘESCU o poartă pentru

marea g 
ță față 
dr. in» 
savant 
care mii 
te pârli 
dezvolta 
mânesc, 
să devi 
tr^nro.

A 
campioa

dezvoltai 
lui romC 
deplină 
socialisto 
sportivi 
anul un 
„examer 
diale și 
lea an, 
noului 
tăm cu 
fermă d 
la nivel 
dițiilor

NTCOL.AE


L ARE...“

disputelor

află 
aici a 
laurii 
cano-

La 
pe-o 
satul 
pornit, pentru a cuceri
de campioană mondială, 
toarea Elena Florea, cea care.

șase kilometri de Bacău, 
coamă de deal, se 
Luizi Călugăra. De

gazdele noastre. mult 
„Sperăm — ne-a spus 

campioană — ca de la

REVELION
la ultima ediție a 
C.E., Emilia Ciosu.

Pentru Otilia, 
deci, Revelionul 
1986 are loc între 
două antrenamen
te, „așa că nici nu 
poate fi vorba de 
o... noapte, deoa
rece mîine dimi
neață trebuie să
fiu. din nou. in
sală". Pînă la „ora
da culcare", în
mijlocul familiei, a 
veseliei 
Otilia 1 
timp 
cu păpușa 
de frățiorul 
mic, dar să și 
veaseă, încă o 
tă, la cupele 
medaliile care 
află în vitrina cu 
trofee, în aștepta
rea celor din 1986.

Și. pentru că 
Otilia și colegele 
ei, Emilia Ciosu și 
Kinga Lohr, vor 
intra chiar mîine 
dimineață în focul 
noului an, le-am urat, firesc, 
înainte de a ne lua rămas bun 
de la 
succes, 
tînăra

i generale, 
mai găsește 
să se joace 

oferită 
mai 
pri
de- 

si 
se

fn_ fața tradiționalului brad de Anul Nou, 
frățiorul îi oferă tinerei campioane a teni
sului de masă, Otilia Bădescu. o păpușă 

pentru... timpul liber
Modling să primiți numai vești 
bune, chiar dacă noi sintem 
cele mai mici concurente 
competiției Așteptăm
nerăbdare...

FIICA SATULUI - MINDRIA SATULUI
anului, 
cu

i succese tot mai mari" — ii urează 
ale a canotajului, Rodica Arba

împreună cu Rodica Arba,

ale
cu

I
I

Divizionarele

ia jumâtatea

campionatului

l/N AȘTEPTAREA TRADIȚIONALULUI... SALT
i
I
I
I
I
i
I
I
I
I

mă 
ca 

:ol- 
int, 
arc 
un 
eu

— a 
triumfat pe apele lacului bel
gian Hazewinkel. Acum, mare 
bucurie printre locuitorii sa
tului. „Fiica" lor a venit pe 
meleagurile natale să petrea
că împreună această ulti-

mă noapte a 
venit împreună 
rugbystuî Costică Florea, com
ponent al lotului național, 
și cu prietenul lor, Marcu Re
mus, și el rugbyst, dar la 
Farul Constanța. Prilej, deai. 
de veselie pentru toată lumea. 
Evident se cîntă, se dansează, 
se rîde. se povestește. Despre 
cite s-au mai făcut prin sat — 
„și s-au făcut multe și de
osebite lucruri, maică, pentru 
că am avut 
la „cum a 
pele acelea, 
de bucurie, 
la televizor.

Povești frumoase. Dar ade
vărate. Cu tinere svelte, ple
cate de pe minunate meleaguri 
carpatine pentru a spori pres
tigiul sportului românesc. „Nc 
aflăm, acum, Ia jumătatea dru
mului spre o nouă Olimpiadă, 
împreună cu colega mea, Ro
dica Arba — căreia îi transmit, 
de aici, de Ia mine de-acasă, 
urarea să fim din nou cam
pioane — ne-am pus în gînd 
să ne menținem în frunte, să 
aducem canotajului românesc 
noi și cit mai prețioase me
dalii. Nu va fi ușor. Dar orice 
obstacol poate fi învins dacă 
vrei și dacă știi ce trebuie să 
faci".

A 
soțul, I

I
I

ăm 
ate 
es- 
tia-

SAPTAMINA CUPELOR
de 
ele

D
in
dan cu, 
ial, 
os- 
nua 
ro- 
;rii 
en-

lori

I

•tu- 
rea 
siei 
noi, 
mai 
ele 
on- 
doi- 

al 
tep- 
îrea 
tine, 
:on- 
;ate.

La sflrșitul acestei 
mini, trei echipe

săptă-
___ . feminine 

românești de handbal încep o 
nouă campanie — totdeauna a- 
nevoioasă — de urcare 
spre vîrful ierarhiei în cupele 
europene. Țelul pe care și 
l-au propus, în acest an, Ști
ința Bacău (in „C.C.E."), TE
ROM Iași („Cupa cupelor") si 
Chimistul Rm. ’ițcea („Cupa 
Federației Intc.^Vionale de 
Handbal"), este calificarea în 
fazele superioare ale competi
țiilor și chiar cîștigarea trofe
elor puse în joc.

In ultimii ani. reprezentan
tele handbalului românesc s-au 
afirmat mereu în întrecerile 
continentale. In 1984 Chimistul 
Rm. Vîlcer (feminin), 
1985 H. C. Mlnaur Baia 
(masculin) rfștigînd 
I.H.F."

In ediția 1985/1986 
în cea precedentă, de 
formațiile românești 
la startul în cupele 
au fost trase la sorți 
optimile de finală, ele urmînd 
să susțină pe teren propriu 
meciul-tur al acestei faze.

și In
Mare 

„Cupa

— ca și 
altfel — 
prezente 

europene 
direct In

In ..Cupa campionilor euro
peni", Știința Bacău (anul 
trecut, în aceeași competiție, a 
depășit trei tururi, dar meciurile 
cu Spartacus Budapesta și 
Radnicki Belgrad au fost deo
sebit de grele) va evolua 
compania echipei suedeze Po- 
liscns Stockholm. Celelalte me
ciuri : ASK Vorwarts Frank-

în

rod bogat" — pînă 
fost, acolo, pe a- 
de-am plins eu toții 

cînd v-am văzut 
învingătoare ?!..."

Semne bune anul are.„ 
La multi ani, 1986 !

Grupai realizat de
Emanuel FANTANEANU

Fotografii de : Aurel D. NEAGU

EUROPENE PENTRU

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

După o perioadă de anoni
mat, cind naviga in a 
parte a clasamentului, 
pretenții, doar la .cota' 
mei rezistențe, formația A.S.A. 
Tg. Mureș a reușit in finalul 
ediției trecute a campionatului 
o clasare meritorie. locul 6 
conferindu-i dreptul de a par
ticipa la întrecerile „Cupei 
Balcanice". Această spectacu
loasă plasare în apropierea 
fruntașelor Diviziei „A“. su
gera ideea că jucătorii mure
șeni. în marea lor majoritate 
tineri (este de relevat atitudinea 
conducerii tehnice și a asocia
ției privind atenția pe care o 
acordă schimbului de mîine). 
au ajuns la maturitate, expe
riența competițtonală acumu
lată fiind și ea un argument 
pentru performanțe viitoare.

Iată însă că startul în acest 
tur a fost pentru echipa lui 
Ispir o adevărată lovitură, în- 
frîngerea din prima etapă, pe 
teren propriu, în fața forma
ției F.C. Argeș operînd adine 
asupra moralului mureșenilor, 
scoțînd la iveală o anume la
bilitate psihică, în fapt un 
mare — din păcate — punct 
sensibil. Rămasă efectiv în 
bloc-starturi, echipa mureșeană 
a intrat apoi în derivă după 
al doilea insucces acasă. cu 
Steaua. Cu —4 la „adevăr", 
mureșenii se zbateau anevoie 
undeva In zona subsolului, în- 
cercînd să prindă direcția cîr- 
mei. pierdută din mină. „Nu 
mai aveam 
lansam tot 
dresarea, 
rîndurilor, 
taîității de 
rilor, căpătarea 
așa caracteriza președintele a- 
sociației, Cornel Cacovean, pe
rioada mai puțin fastă pe care 
o traversa echipa.

Marile eforturi depuse și-au 
găsit cu timpul rodul, mure
șenii izbutind în două depla
sări consecutive să adune nu 
mai puțin 
torie la 
București, 
din urmă 
derat la momentul 
cea mai mare surpriză a turu
lui. Au fost două zvîcniri care 
au redresat, în bună 
contul echipei la 
Dar meciurile care au 
dezvăluit însă și un 
văr. Acela că jucătorii mure
șeni nu se pot debarasa de ati
tudinea greșită pe care o au 
uneori de a-și subaprecia ad
versarii. Și astfel, nou promo
vatele Petrolul Ploiești și „U“ 
Cluj-Napoca, considerate „va
luri mici" șl deci ușor de de
pășit în viziunea mureșeană.

doua 
fără 

mini-

mină. „Nu 
echilibru, ne ba- 

timpul. Căutam re- 
vizam stringer ea

schimbarea men- 
abordare a meciu- 

încrederii",

de trei puncte : vic- 
Oradea si egal la 
cu Dinamo, acest 
rezultat fiind consi- 

respectiv

măsură, 
„adevăr", 
urmat au 
alt ade-

HANDBALUL FEMININ

au plecat cu cite un punct. 
Două remize in final de sta
giune care au avut darul să 
contureze și mai sugestiv par
cursul sincopat al formației 
din Tg. Mureș. Un traseu de
venit... tradițional dacă com
parăm pozițiile ocupate la în
cheierea ultimelor trei tururi 
de campionat. Iată-le : locul 
13 in 1983—84, locul 8 în 1984— 
85 și locul 13 în 1985—86. Deci 
mai mult decît convingător.

Ce determină această mai 
puțin spectaculoasă alternanță 
a salturilor cu căderile echipei

din prima linie, tinerii Soare 
și Muntean, precum și ale ,bă- 
trînuluî" Fanici, au rămas 
valorificate, ei căutînd 
mult rezolvări personale, care 
n-au avut sorți de izbîndă 
foarte clar că angrenajul echi
pei scîrțîie, resimțind lipsa a- 
celei piese de legătură care să 
confere turația impusă de mo
mentele jocului, să limpezeas
că și să canalizeze 
acțiunile. Este 
nai de alarmă 
cerea tehnică.

ne- 
mai

Era

eficient 
un serios sem- 
pentru eondu- 
problema con-

13. A.S.A. TG. MUREȘ 17 6 3 8 16-23 15
• Punctaj „acasă" : 12 (a pierdut cite două puncte cu 

F.C. Argeș și Steaua, cîte unul cu Petrolul șl „U" Cluj-Na- 
poca).
• Punctaj „in deplasare* : 3 (a obținut două puncte cu F.C 

Bihor și unul cu Dinamo).
• Golgeterii : Fanici 5 goluri, Muntean 3, L. Popa și Cior- 

ceri — cîte 2, Soare, Botezan, Fodor și Jenei — cîte unul.
• Lotul : Jenei și Muntean — cîte 17 meciuri. Fodor, Soare 

și Botezan — cîte 16, Szabo și Fanici — cîte 15. Ispir și L. Popa
— cîte 13, C. Die șl Ciorceri — cîte 12. Varo 10. S. Dumitrescu
șl V. Marton — cîte 9, Albu șl Vodă — cîte ‘ 
lean 2, Mat ho ‘ ‘
• Cartonașe

— cîte 4.
• Cartonașe
• Nu a beneficiat de nici o lovitură de
• A expediat 175 de șuturi (118 acasă 

dintre care 75 pe poartă (44 acasă — 31 în deplasare).

și Moldovan — cite unul, 
galbene : 18 ; cele mai multe

4. Naște 3. Cribdi-

: Fodor si Both B

roșii ; nici unul.
la 11 metri.
- 57 în deplasare)

furt pe Oder (R.D. Germană) — 
LF. Frederiksberg (Danemar
ca), ATV Basel-Stadt (Elveția) 
— KS Cracovia Krakov (Polo
nia), Spartak Kiev (cîștigătoa- 
rea de anul trecut) — USM 
Gagny (Franța). ZSKA Septen- 
vrisko Zname Sofia 
Partizanske 
TSV Bayer 
(R. F. Germania)
Titograd (Iugoslavia, anul tre
cut a cîștigat „Cupa cupelor"). 
BW Hypobank Sudstadt (Aus
tria) — Iber Valencia (Spania), 
Vasas Budapesta — MAC Hă
răzim Ramat Gan (Israel).

Iskra 
(Cehoslovacia), 

04 Leverkusen 
Buduenost

„Cupa cupelor" are, în acest 
an, printre protagoniste, pe 
TEROM Iași (joacă în compa
nia formației vieneze Renault 
Landhaus). în celelalte meciuri 
urmînd să evolueze : Automo
bilist Baku (URSS) — Start 
Bratislava (Cehoslovacia), HK 
Rodovre (Danemarca) — Knatt- 
spyrnufelagid Valur (Islanda), 
Sverresborg Trondheim (Nor
vegia) — SV Fides Si. Gallen 
(Elveția), Spartacus Budapesta 
— TSC Berlin (R. D. Germană), 
DPS Kremikovski (Bulgaria) — 
TBC Cassano Magnago (Italia), 
Radnicki Belgrad — Mades Se- 
guros (Spania). AHV Swift 
(Olanda) — VfL Engels-Kir- 
chen (R. F. Germania).

Chimistul Rm. Vilcea dorește — 
deși din formație lipsește hand- 
balista nr. 1, Maria Verigeanu, 
ea urmînd a deveni mamă în 
aceste zile — să reediteze “e-•

acum doi ani. 
face primul pas, 

„____ ____  cu TV Lutzellin-
den (R.F. Germania). Celelalte 
dispute din „Cupa I.H.F." : Lo
komotiv Zagreb (Iugoslavia) — 
VIF G. Dimitrov Sofia, Este- 
block Ferrara (Italia) — Drazs- 
tevnik Topolniky (Cehoslova
cia), BC Bordeaux (Franța) — 
IF Gjerpen Skicn (Norvegia), 
CB Bernani (Spania) — HF Ty- 
reso (Elveția). DHC 
(Belgia) — MVSC
(Ungaria), WAT Fănfhaus Vie- 
na — SC Altinordu (Turcia).

formanța de 
Duminică va 
jucînd acasă

Neerpelt 
Debrețin

Ion GAVRILESCU

mureșene ? Să încercăm un 
răspuns. Pornind de la faptul 
binecunoscut că fiecare forma
ție are în componență un li
der al său, adică acel jucător 
în jurul căruia ceilalți se a- 
dună și i se subordonează fără 
prejudecăți, trebuie spus că 
A.S.A. duce lipsa unui aseme
nea jucător. O absență evi
dentă, care nu o dată a impie
tat asupra exprimării în joc, 
cu o evoluție fără orizont, 
fără o idee clară, fără con
sistență, manieră prin care e- 
chipa a plătit un mare tribut. 
A încercat să urce la rampă 
Ispir, decanul de vîrstă, dar 
a fost greu pentru unul din 
„linia a treia". S-a străduit 
C. Uie, însă desele accidentări 
i-au frînt intențiile. Se aștep
ta să intre în rol Both II, dar 
nici el n-a reușit să-și apro
prie partitura. Si astfel, cali
tățile recunoscute ale celor

ducătorului de joc trebuie no
tată cu majuscule în agenda 
de lucru a antrenorilor. La fel 
și aspectul psihic, dar și cel 
disciplinar, de vreme ce in 
contul echipei apar 18 carto
nașe galbene, total care la 
rîndul lui scoate la iveală u- 
nele carențe de educație, ma
rea majoritate a avertismente
lor fiind primite pentru pro
teste.

Suporterii mureșenilor ar pu
tea veni — pentru sezonul de 
primăvară — cu argumentul 
tradiției, spunînd că în retur 
echipa lor favorită va avea 
un... tradițional salt. 11 aștep
tăm, pentru că, pe lingă com
portarea din campionat. co
echipierii lui Ispir au o da
torie în plus, aceea a repre
zentării fotbalului nostru în 
..Cupa Balcanică".

Adrian VASflESCU

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN DIVIZIA „C
Seria a II-a

dat, cum 
în ultima 

cînd 
____ r . de 

fruntașa de pînă atunci, Uni
rea Dinamo Focșani, și a tre
cut pe primul loc. Deși pînă 
la acel joc a fost de departe 
cea mai bună echipă a grupei. 
Unirea Focșani (prezentă și 
în „16“-imile „Cupei Româ
niei") a trebuit să cedeze for
mației care a „mers" tot timpul 
în... plasă și a țîșnit. la potoul 
primei jumătăți 
Noul lider 
tnfrîngeri în 
letarul Bacău 
zești, ambele în deplasare), 
ceea ce constituie un record în 
sezonul de toamnă. La „ade
văr" are +12 p, obținînd trei 
victorii în deplasare — la 
Steaua Mecanica Huși, Parti
zanul Bacău și Mecanica Vas
lui — și „remizînd" de 
ori. tot în deplasare, dar 
echipe mai modeste, ca Mine
rul Comănești. Constructorul

• Inter Vaslui a 
se spune, lovitura 
confruntare a turului, 
pe teren propriu a dispus

Odobești și Luceafărul Ad- 
jud. • Seria a II-a este gol- 
getera campionatului cu 357 
de goluri marcate (media de 
meci fiind 2,9). • Jucătorii 
formațiilor din această gru
pă au primit în cele 15 etape 
un număr mare de cartonase 
galbene — 127. • Dintre noi
le 
cău 
bil, 
în 
Voința 
rat 
cu

promovate. Proletarul Ba- 
s-a comportat remarca- 
fiind aproape tot timpul 

prim-plan. în schimb, 
Petrolistul Rm. Să- 

n-a putut ține pasul 
restul competitoarelor.

a cursei, 
are numai două 

tur (la Pro- 
și C.S.M. Bor-

trei
cu

1. Inter Vaslui 15 10 3 2 28-13 33
2. Unirea Focș. 15 11 0 4 41-15 31
3. CSM Borzești 15 9 3 3 31-13 30
4. Mec. Vaslui 15 8 2 5 28-17 or
5. Prolet. Bc. 15 8 0 7 26-22 24
6. Uni. Negrești 15 1 1 7 20-27 22
7. Pet. Moinești* 15 6 3 € 25-21 19
8. Mec. Huși 15 7 0 8 18-25 21
». Part. Bc. 15 8 2 7 29-15 20

10. Text. Buhuși 15 6 2 7 23-25 20
11. Constr. Odob. 15 6 1 8 25-25 19
12. Vlet. Gugești 15 6 1 8 10-22 19
13. Luc. Adjud 15 5 3 7 10-14 18
14. Chim. Măr&ș. 15 4 2 9 13-22 14
15. Voința Rm. S. 15 4 2 9 13-39 14
16. Miner. Com. 15 2 5 8 19-39 11

(• penalizată eu 2 1

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXTRAORDINA
RA LOTO A REVELIONULUI 

DIN 1 IANUARIE 1986
FAZA I : EXTRAGEREA I : 

14 31 81 62 32 70 5 6 50 67 ; 
EXTRAGEREA A II-a : 20 64 
51 10 76 78 4 38 1 25.

FAZA A II-a : EXTRAGE
REA A III-a : 90 25 56 86 69 
83 54 64 17 8 ; EXTRAGEREA 
A IV-a : 45 88 31 3 21 49 42 
67 60 68 ; EXTRAGEREA A 
V-a : 61 6 30 22 27 29 49 90 15 
14 ; EXTRAGEREA A Vl-a : 
4 70 62 50 45 51 69 25 46 41 ; 
EXTRAGEREA A Vil-a : 53

gft 19 13 22 86 75 67 30 ;ca V

EXTRAGEREA A VIII-a : 42
90 85 51 76 2 41 55 79 12 ; EX
TRAGEREA A IX-a : 9 46 81 
20 27 80 61 1 57 31 ; EXTRA
GEREA A X-a : 56 58 84 15 82 
30 38 87 26 47.

FAZA A HI-a : EXTRAGE-

REA A Xl-a : 11 21 15 32 9 
79 89 71 64 23 ; EXTRAGEREA 
A XII-a : 47 62 6 88 39 45 65
14 80 61.

FOND TOTAL DE CTȘTI- 
GURI : 12.907.929 lei.

• A ÎNCEPUT VINZAREA BI
LETELOR LA TRADIȚIONALA 
TRAGERE EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A NOULUI AN, 

DIN 8 IANUARIE 1966 !
In toate agențiile Loto-Prono- 

sport și prin vînzătorii volanți se 
găsesc bilete pentru TRAGEREA 
EXTRAORDINARA PRONOEX
PRES A NOULUI AN, din 8 ia
nuarie.

Se aduce la cunoștința partici- 
panțiior că în cadru) a 10 ex-

trageri, In trei faze, cu un total 
de 60 numere, se vor atribui : 
autoturisme „DACIA 1300“, ex
cursii în R.D. Germană și ciști- 
gurl în bani de valoare fixă și 
variabilă. Cîștigurile de la faza 
a III-a suplimentară se suportă 
din fondul special al sistemului 
Pronoexpres. Biletele de 25 lei 
pratlcipă la toate cele 10 extra
geri.

Mai multe bilete, mai multe 
șanse de eîștig 1



Sărbătoarea națională a Republicii Cuba
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MEREU PRINTRE PERFORMERII
PRIMELE COMPETIȚII ATLETICE ALE NOULUI AN
Rosa Motta, pentru a 5-a

oară consecutiv!
JANEIRO

Cea de-a 61-a
DE (Ager- 

ediție
RIO 

preș), 
a concursului internațional de 
cros ce se desfășoară în noap
tea Anului Nou pe străzile o- 
rașului Sao Paulo s-a încheiat 
cu victoria atletului brazilian 
Jose Joao da Silva, cronome
trat pe distanța de 12,64 km cu 
timpul de 36:48,96. în vîrstă 
de 30 de ani, Jose Joao 
da Silva a mai cîștigat această 
tradițională cursă la ediția din 
I960. Pe locurile următoare 
s-au situat Rolando Vera (E- 
cuador) — 37:37,02. și Ada- 
ulo Dominques (Brazilia) — 
37:42.31.

în proba feminină a terminat 
învingătoare, pentru a cincea 
oară consecutiv, sportiva portu
gheză Rosa Motta.

Cîteva minute înaintea finișului în crosul San Silvester, pe dis
tanta de 9,5 km, de la Ziirich : deși conduce, austriacul Milonig 
(nr. 1) nu va cîștiga ! Victoria va fi obținută de englezul Nat 

Muir (nr. 12)...
Telefoto : A.P. AGERPRES

MARILOR COMPETIȚII
La 1 ianuarie 1986, împreună cu întregul popor, sportivii 

cubanezi au sărbătorit cea de-a XXVII-a aniversare a Zilei 
eliberării, marea sărbătoare a Republicii Cuba. In anii 
construcției socialiste, mișcarea sportivă cubaneză a înregis
trat succese tot mai mari, la tot mai multe discipline, larga 
activitate de masă constituind un izvor nesecat de talente 
care s-au afirmat în marile competiții internaționale.

■

i

S. Scott, cel mai bun pe o milă
NEW YORK (Agerpres). Cursa 

internațională de o milă des
fășurată pe străzile orașului

Phoenix (Arizona) a fost cîști- 
gată de atletul american Steve 
Scott, înregistrat cu timpul de 
4:01,90. Pe locurile urmă-

toare s-au clasat coechipierul 
Marcus O’Sullivan — 4:02. și 
irlandezul Paul Donovan — 
4:05.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa a
Hochei : CAMPIONATUL MON
DIAL DE JUNIORI (GRUPA A)

In cea de a 5-a zi a Campiona
tului mondial de hochei pentru 
juniori (grupa A), ce se desfă
șoară in mai multe orașe din 
Canada, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Canada — Fin
landa U.R.S.S. Ceho-

AGERPRES
V.î-rnsberger 
ming !

botta pe pirtia de la Schlad- 
Țelefoto : A.P.

Franței și României, hocheiștii 
noștri au pierdut cu 2—8 întîlni- 
rea cu selecționata Franței. Go
lurile echipei române au fost 
înscrise de către K. Antal (din- 
tr-o pasă de la Gereb) și Sofron 
(asistat de K. Antal). Clasamen
tul final se prezintă astfel : 
1. Austria 4 p, 2. Franța 2 p, 
3. România 0 p.

„CUPA SPENGLER". Rezultatele 
ultimei etape a 
competiției desfă
șurate la Davos, în 
Elveția : Selecțio
nata Davos — Dukla 
J’hlava 4—2 (!) : 
Spartak Moscova — 
Selecționata cana
diană 6—0. Clasa
mentul final : 1.
Spartak Moscova 8 
p, 2. Selecționata 
canadiană 5 p, 
3. Selecționata Da
vos 4 p, 4. Dukla 
Jihlava 2 p, 5. SB 
Rosenheim (R.F.G.) 
1 P.

TURNEUL ECHI
PEI Ț.S.K.A. MOS
COVA în America 
de Nord a conti
nuat cu o partidă 
desfășurată la Mon
treal. în Canada, în 
care hocheiștii so
vietici au întîlnit 
redutabila formație 
locală Canadians. 
Practicînd un joc o- 
fensiv, direct, teh
nic, oaspeții au în
vins net : 6—1, prin 
golurile marcate de 
Makarov 3, Vese
lov, Gimaev și Bu
kov, respectiv Nas- 
lund.

pei Mondiale" conduce Marc Gi- 
rardelli (Luxemburg), cu 91 punc
te, urmat de Peter Miiller șl 
ter Wirnsberger 
90 puncte.

slovacia 4—3 ; S.U.A. — R.F.G. 
4—1 ; Suedia — Elveția 7—1. în 
urma acestor rezultate, clasa
mentul arată astfel : 1. Canada 
10 p (50—12) : 2. U.R.S.S. 10 p 
(34—10) ; 3. Finlanda 6 p (28—17) ; 
4. Suedia 6 p (15-18) ; 5. Ceho
slovacia 4 p 6 S.U.A. 4 p, 7. El
veția 0 p. B R.F.G. o p. se pro
filează. dec-, un meci derby pen
tru cîștigarea medaliilor de aur 
între reprezentativele Canadei și 
Uniunii Sovietice.

TURNEUL DE LA SAINT GER
VAIS. în ultima zi a turneului 
de la Saint Gervais, la care au 
participat selecționatele Austriei.

Schi alpin: ELVEȚIANUL WIRNS
BERGER ÎNVINGĂTOR 

SCHIADMING
LA

VIENA (Agerpres). — Proba 
masculină de coborîre desfășu
rată pe pîrtia de la Schladming 
(Austria) a revenit schiorului el
vețian Peter Wirnsberger, cu 
timpul de 1 :56,87, urmat de com
patriotul său Peter Muller — 
1 :57,84 și austriacul Erwin Resch 
— 1:57,92. Pîrtia de concurs a 
măsurat 3 408 m cu o diferență 
de nivel de 1 010 m.

în clasamentul general al „Cu-

la toate edițiile prestigioasei 
competiții. Pe ringul de la 
București au evoluat toate 
marile vedete ale boxului 
cubanez, sportivi care aveau 
să devină campioni olimpici 
și mondiali, primele titluri 
olimpice pentru pugiliștii 
cubanezi fiind cucerite 

de la MUnchen
Orlando Martinez, 
Corcea și Teofilo Stevenson. 
Aceeași performanță, patru 

.................... la J.O. de 
titluri olim- 
Hernandez, 

și Teofilo 
mai impor-

Prezenta sportivilor cuba
nezi la marile întreceri — 
Jocurile Olimpice, campio
nate mondiale ș.a. — a de
venit redutabilă, sportivii 
din această tară înscriindu-și 
în 
mare prestigiu, 
a auzit, 
de marele 
Juanlorena, singurul sportiv 
din lume care a reușit să 
cîștige medaliile de aur în 
probele de 400 și 800 m în 
cadrul unei singure ediții a 
J.O., așa cum a izbutit acest 
as al pistelor de alergări la 
J.O. de la Montreal ? Cam
pion olimpic si recordman 
mondial, Juantorena nu este 
singura stea a atletismului 
cubanez și, cu atît mai puțin, 
a sportului din țara sa. Am 
mai putea aminti, 
nîndu-ne în sfera 
mului. de sprinterul Silvio 
Leonard, cronometrat de 
două ori cu 9.9 sec. pe suta 
de metri și încă de mulți 
alții.

Dar disciplina sportivă în 
care sportivii cubanezi s-au 
distins cu autoritate în ul
timii ani este boxul. De 
aproape un deceniu si ju
mătate, pugiliștii cubanezi 
au devenit marii favoriți ai 
celor mai importante turnee 
de box din lume. Iubitorii 
sportului cu mănuși din 
România au fost deseori 
martori la ascensiunea pu- 
giliștilor cubanezi. Din 1972, 
bunăoară, cînd a avut loc 
prima ediție a turneului in
ternațional „Centura de aur“ 
de la București, am avut 

"prilejul să-i vedem în ring 
pe cei mai buni reprezen
tanți ai Cubei, aliniați apoi

de 
nu

palmares victorii 
Cine 

de exemplu, 
atlet Alberto

menți— 
atletis-

său, multiplul campion 
Wassberg (52:51). Pe 
următoare : 4. Persson 
și Martilla (Finlanda).

Schi fond : WASSBERG 
ÎNVINS I

Suedezul Conny Lindahl a 
tigat proba de 20 km, desfășura
tă la Orsa (Suedia), în 52:06, 
printre învinșii săi numărîndu-se 
japonezul Sasaki (52:37) și cona
ționalul 
Thomas 
locurile 
(Suedia)

• Norvegianul Mikkelspass s-a 
impus, la rîndul său, în întrece
rea pe 20 km de la Selbu 
57:43.

• Manchester United se distanțează.., Real Madrid 
învingătoare la scor ® Luptă strînsă în campionatul 
Portugaliei O Noi amănunte despre Platini @ Laureații 
fotbalului sovietic în 1985

I

J.O.
la 

de 
Emilio

ani mai tîrziu, 
la Montreal — 3 
pice prin Jorge 
Angel Herrera 
Stevenson. Cea 
tantă performantă au reali
zat-o, însă, boxerii cubanezi 
la J.O. de la Moscova : 6 
medalii de aur, 2 de argint 
și 2 de bronz ! Au 
atunci pe cea mai 
treaptă a podiumului Juan 
Hernandez, Angel Herrera, 
Andres Aldama, Armando 
Martinez. Jose Gomez si 
Teofilo Stevenson (pentru a 
treia oară consecutiv) ! Tot 
atît de impresionant este 
palmaresul elevilor antreno
rului Alcides Sagara si la 
Campionatele mondiale. Toți 
acești mari campioni au fost 
aplaudați și pe ringul „Cen
turii de aur“ din capitala 
tării noastre...

Iubitorii sportului din 
România urmăresc cu inte
res evoluțiile sportivilor cu
banezi în marile întreceri 
internaționale, . succesele a- 
cestora fiind urmarea fi
rească a strădaniilor care 
se depun si pe plan spor
tiv, în contextul impetuoasei 
dezvoltări economice și so- 
cial-culturale din Republica 
Cuba.
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® Turneul de juniori de la 
Valenciennes a revenit selecțio
natei orașului Malmo, care a în
vins în finală reprezentativa ora
șului Copenhaga cu 7—5. Pentru 
locul 3 : Sofia — Lodz 4—2.
• Triunghiularul de la Dakar 

a fost cîștigat de echipa Sene
galului, care a dispus cu 3—1 de 
cea ~ - - - -----
1—0

ANGLIA (et. 25). In prima zi 
a anului, lidera clasamentului, 
Manchester United, a obținut o 
prețioasă victorie în fața lui Bir
mingham (1—0, gol marcat de 
Gibson), în timp ce Liverpool șl 
Everton au pierdut cîte un punct, 
iar Chelsea a fost nevoită să-șl 
amîne meciul cu West Ham (în 
deplasare), datorită terenului im
practicabil Cîteva rezultate : 
Newcastle — Everton 2—2, Liver
pool— Sheffield— Wednesday 2—2, 
Arsenal — 
Aston Villa 
0—1. 
5—2.
Chester Utd. 52 
ton șl Liverpool 
Chelsea 47 p (23 
21. Birmingham 
Albion 12 p.

italia (mec. 
pa a 13-a). Juventus 
doria 1—0 (a marcat Platini).

SPANIA (et. 18). Valladolid 
Valencia 3—3 Athletic Bilbao 
Osasuna 2—0 
Madrid 2—1 
goza 2—2 
Santander 2—0 Cadiz

Tottenham 0—0, 
Manchester City 

Nottingham — Coventry 
Pe primele locuri : Man- 

j), Ever- 
P <25 j), 
ultimele : 
22. W.B.

restant din eta-
- Samp-

Sevilla — Atletico 
Hercules — Zara- 
C.F. Barcelona — 

Espanol

START ill A 8-a EDIȚIE A RALLY-uiui PARIS-ALGER DAKAR

o—o, 
4—1,
1— 3,
mas 
Real 
na 25 p, _ .,
Madrid și Athletic Bilbao cu cîte
23 p ; pe ultimele : 17. Osasuna 
11 p, 18. Celta Vigo 9 p.

PORTUGALIA (et. 15). Chaves 
— Braga 1—1, Aves — Academica
2— 1, Penafiel — Belenenses 0—0, 
Salgueiros — Sporting 2—2, Ben
fica — Boavista 1—0, Covilha — 
F.C. Porto 2—0 Setubal — Mari
timo 4—2, Guimaraes — Portimo- 
nense 3—0. Pe primele locuri : 
Benfica 24 p, Sporting 2? 
Guimaraes și F.C. Porto cu cite 
22 p ; pe ultimele : 15—16. 
ritimo și Covilha cu cite 8 p.

SCOȚIA (et 20). Midlothian 
continuă șirul victoriilor — 3—1
cu Hibernian — și se distanțea
ză. Alte meciuri importante : 
F.C. Dundee — Aberdeen 0—0, 
Celtic Glasgow — Glasgow Ran
gers 2—0, St. Mirren — Clyde
bank 3—0 Pe primele locuri : 
Midlothian 28 p (22 j), Aberdeen
24 p (20 j), Dundee Utd. și Cel
tic cu cite 24 p (ambele cu 19 j).
• în meci amical la Romă : 

A.S. Roma — Torpedo Moscova 
1—1 (0—0). Au marcat Pruzzo 
(min. 61 din penalty), respectiv 
Pițov (min. 83).

Real Madrid — Betis Sevilla 
Celta Vigo — Real Sociedad 
Sporting Gijon — Las Pal- 
1—0. Pe primele locuri : 
Madrid 29 p, C,F. Barcelo- 

Gijon 24 p, Atletico

a Coastei de Fildeș și cu 
de cea a Guineei.

Platini încă nu s-a pronun- 
asupra prelungirii contractu- 
său cu echipa Juventus To-

Totuși. cotidianul

23 P,
Ma-

tat 
lui 
rino. Totuși, cotidianul torinez 
„La Stampa** susține, „din surse 
bine informate*', că jucătorul 
francez ar fi făcut o declarație 
confidențială conducerii clubului 
Juventus că-și va prelungi con
tractul cu încă trei ani cu for
mația din Torino. Se așteaptă o 
confirmare definitivă pînă la 
15 ianuarie.

• Laureațij fotbalului sovietic 
pe anul 1985. Cel mai bun portar 
a fost desemnat Rinat Dasacv 
(pentru a 4-a oară consecutiv), 
iar Oleg Protasov (Dniepr) a 
fost dedai at cel mai eficace ju
cător din istoria campionatelor 
unionale, mareînd 35 de goluri 
în cele 34 de etape de campio
nat (cele mai multe înscrise de 
către un singur jucător în toate 
cele 48 de ediții ale campionate
lor U.R.S.S.). La doar 21 de ani 
Protasov are toate șansele să 
cucerească Gheata de aur“. Di
namo Kiev a fost declarată for
mația care a făcut pe plan teh
nic și tactic cel mai mare pro
gres, în timp ce premiul ..fair- 
playM a fost atribuit echipei 
Dniepr. în fine, pentru pricepe
rea arătată în pregătirea diferi
telor echipe timp de 31 de ani, 
antrenorului Konstantin Beskov 
(65 de ani) ! s-a conferit „Or
dinul Lenin*.
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Prima mare competiție a anului 1986 ă început 
in zorii zilei de 1 ianuarie : Rally-ul Paris—Alger— 
Dakar, deschis camioanelor, mașinilor speciale 
și motocicletelor. în total, la această a 8-a edi
ție a celei mai cunoscute curse auto de mare 
fond, s-au aliniat peste 500 de concurenți, con- 
ducînd 73 de camioane. 131 de motociclete și 
321 de mașini de cea mai diferită construcție. O 
singură imagine asupra amploarei competiției : 
înșirate in deșert, cele 73 de camioane ating doi 
kilometri în lungime... Ediția 1986 a ițally-ului 
Paris—Alger—Dakar este cea mai lungă din is
toria cursei. >ea aiinglnd 15 000 de kilometri cc 
vor trebui parcurși in condiții extrem de dificile 
meteorologice si geografice prin 7 țări, una eu
ropeană — Franța, si alte G africane — Algeria, 
Niger, Mali. Guineea, Mauritania și Senegal. 
Mai mult de 300 000 de parizieni -au ținut să 
asiste Ia startul festiv, dat pe Esplanada’ caste
lului Versailles. Ziua sosirii la Dakar, cel pu
țin pentru unii dintre participanții la acest ma
raton automobilistic gigant, a fost'fixată pentru 
22 ianuarie.

TELEX ©TELEX e TELEX «TELEX

O „usind" pe 4 roți la asaltul nisipurilor africane : 
camionul condus de echipajul cehoslovac Jiri Mos- 
kal, Miroslav Krejsa, Frantisek Vojtisek pe străzile 
capitalei franceze, la cîteva minute după startul 

Rall-y-iilui do marc fond Paris — Dakar.
Tete foto : A.P. AGERPRES

BASCHET • Finala 
campionatului mas
culin al Africii, des
fășurată la Abidjan, a 
fost cîștigată de e- 
chipa Coastei de Fil
deș : 84—73 (35—34)
cu formația Angolei 
Q în turneul mascu
lin de la Haarlem : 
Iugoslavia — Selec
ționata Den Bosch 
^Olanda) 92—85.

HANDBAL • în 
turneul masculin de 
la Berlin, echipa o- 
rașului București a 
învins cu 10—8 se
lecționata orașului 
Trnava (Cehoslova
cia). Alte rezultate : 
M.A.I. Moscova — 
Dynamo Berlin 14— 
12 ; Paris — Sofia

14—14 ; S.C. Leipzig 
— Algeria 11—9. în 
semifinalele competi
ției, Selecționata ora
șului București va 
întîlni formația M.A.I. 
Moscova, iar Dyna
mo Berlin va juca cu 
SC. Leipzig.

VOLEI Competi
ția masculină de la 
Apeldoorn (Olanda) 
s-a încheiat cu vic
toria Selecționatei 
Franței : 3—0 (13. 8.
8) în finala cu re
prezentativa Suediei, 
pentru locurile 3—4 : 
Santal Parma — 
R.D. Germană 3—1 
(—15, 4. 8, 13). Com
petiția similară femi
nină a fost cîștigată 
de formația italiană

Oiimpia Teodora care 
a învins în finală cu 
3—1 (10 14, —11, 14)
Selecționata Cubei. 
Pentru locurile 3—4 : 
R.D. Germană — 
Cehoslovacia 3—2
(—12, —5, 8. 8, 14)

Turneul masculin 
de la Hamburg a 
fost cîștigat de Se
lecționata Cubei — 
6 p, urmată de Po
lonia — 4 p, R.F. Ger
mania — 2 p, Grecia 

— 0 p a La Shanghai, 
în meci feminin re
prezentativa R.P.
Chineze a dispus. în 
cel de-al doilea m>2ci, 
de o selecționată 
mondială cu 3—2 (11.
—12 12. —10, 13).
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