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La multi ani, pentru PROSPERITATEA TĂRII, 
ENTRU FERICIREA POPORULUI Șl PACE IN LUME!

s ia Palatului Republicii 
p^ășurat, luni, 29 decern- 

V* adiționala sărbătoare a 
_ jtigușorului. ce a reunit re
prezentanți ai tinerilor, pionie
rilor si șoimilor patriei de pe 
Întreg cuprinsul tării, care au 
venit să ureze, cu toată căldu
ra inimilor lor, conducătorului 
stimat și iubit al parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, strămoșescul 
„La mulți ani !“

Ca in fiecare an, Plugușorul 
oferă un minunat prilej tine
rei generații a României de 
a-și exprima sentimentele de 
aleasă dragoste și prețuire fată 
de secretarul general al parti
dului,' președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
recunoștința profundă pen
tru minunatele condiții de via
ță și de pregătire create de 
partidul și statul nostru, pen
tru posibilitățile largi de afir
mare asigurate tuturor tineri
lor patriei.

La emoționanta sărbătoare a 
Plugușorului erau prezenți 
membri și membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv a! 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui.

De asemenea, erau de fată 
membri ai Secretariatului C.C. 
al U.T.C., cadre de conducere 
ale Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Consiliului National 
al Organizației Pionierilor.

La această entuziastă mani
festare, dominată de profunda 
satisfacție a reîntâlnirii cu 
conducătorul iubit si stimat al 
partidului și al tării, au venit 
cu multă bucurie și numeroși 
reprezentanți ai unor colective 
de muncă din întreprinderi și 
instituții bucureștenc. Acum, 
cînd cumpăna anilor este a- 
proape. mindria pentru rezul
tatele obținute în 1986 se îm
pletește firesc cu încrederea 
deplină în înfăptuirea marilor 
obiective ale anului ce vine si 
ale actualului cincinal. în edi
ficarea cu succes a socialis
mului și comunismului pe pă- 

mintul României. Sub imboldul 
acestor înălțătoare sentimente, 
ci au venit pentru a adresa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu, ală
turi de reprezentanții tinerei 
generații, urarea strămoșească 
de ani multi, cu sănătate si fe
ricire, de noi și tot 
mai mari succese 
in strălucita acti
vitate consacrată 
dezvoltării necon
tenite a patriei 
noastre socialiste.

Sunete lungi de 
bucium anunță 
sosirea tradiționa
lului alai' al co
lindătorilor, for
mat din tineri și 
copii din diferite 
zone ale țării — 
din Maramureș și 
Moldova, din Ol
tenia și Dobrogea, 
din Bihor, Mun
tenia și Banat — 
purtând fiecare 
frumoase costume 
de sărbătoare, bo
gat împodobite. In 
vreme ce întreaga 
sală se umple de 
grupuri folclorice 
— fluierași din 
Botoșani și bu
ciumași din Tul- 
nicenii Vrancei, 
dubași din părțile 
Hunedoarei și co
pil din satele su
cevene prezentând 
străvechiul obicei 
„Căluții" —, se 
desfășoară emo
ționantul moment 
al prunelor urări :

Aho, aho, voinici și frați 
Gindul zborului să-l dați 
Ca urarea strămoșească 
Luminos să se-mplinească-n 
Mîndra limbă românească. 
Si să spună bucuria 
De-a trăi în România, 
Intr-o vreme de-mplinirl 
Și de faptă muncitoare, 
Pentru țara-nfloritoare, 
Intr-o epocă de glorii 
De mărețe, noi victorii 
Epoca Nicolae Ceaușescu l

Se perindă, apoi, alte grupuri 
de colindători in frumoase cos
tume, ilustrînd particularitățile 
de port, obiceiuri, dar și sim
boluri ale noilor împliniri, so
cialiste, din fiecare județ și zo
nă a patriei. Urările lor ilus
trează sentimentele de aleasă 

dragoste și recunoștință ale în
tregii noastre națiuni fată de 
conducătorul partidului. min
dria pentru succesele importan
te obținute în anul ce se în
cheie.

Pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,
Om de geniu-n fruntea țării, 
Pentru tovarășa
Elena Ceaușescu,
Luminos și demn exemplu, 

Țara dă, azi, glas urării. 
Strînsă-n suflete, comoara 
Ca-n buchet un cimp de flori 
Poartă gind de muncitori, 
De țărani și cărturari, 
Pentru-ai țării ctitori mari. 
Anul ce-n curînd se-ncheie 
Pagini noi, de epopee,

Prin poporul, 
meșter-faur, 

Scrisă-n litere de 
aur.

De pe plaiurile 
toate 

Am adus faptele 
muncii 

In cununi mindre, 
bogate, 

împletite in urare 
La a țării 

sărbătoare 
Pentru partid și 

popor, 
Pentru brav 

conducător.

Pe un fond mu
zical adecvat, se 
desfășoară apoi un 
moment coregrafie 
simbolizînd munca 
avintată a întregu
lui popor în pe
rioada de mărețe 
împliniri inaugura
tă de cel de-al^ 
IX-Iea Congres al 
partidului, intra
tă în conștiința na
țiunii noastre drept 
„Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

La rîndul lor, 
versurile pun în 
relief rolul deter
minant al secreta
rului general ai 
partidului, în ela
borarea si înfăp

tuirea programului revoluționar 
de dezvoltare și înflorire a 
patriei.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Iubit și scump conducător, 
Cu drag și recunoștință, 
Astăzi un întreg popor 
Vă aduce mulțumire
Pentru-a țării mîndră cale 
De prefaceri epocale, 
De măreață eră nouă 
Ce s-a conturat istorie,'

Amplu, la Congresul nouă. 
Spunem firesc azi

Trans făgărășan, 
Si spunem Olt, și spunem

Bărăgan, 
Spunem Barajul Porților de Fier 
Si numele de tinăr brigadier. 
Pe harta României in schimbare 
E scris Canalul Dunării spre

Mare, 
An după an, in Bucureștiul nou 
Apar alte tronsoane la Metrou, 
Iar Dimbovița-n drumul ei

prin zare 
Va fi oglindă limpede sub soare; 
Pe-a timpului înaltă magistrală 
Se-nscrie demn moderna

Capitală.

Sint gindurile și sentimentele 
întregului popor, cărora repre
zentanții tinerei noastre ge
nerații le dau o vibrantă ex
presie. insoțindu-le de calde 
urări :

De aceea astăzi vin colindătorii 
Cinstire să aducă pentru

alesul om 
Ce este fruntea demnă

și luminată-a țării, 
Vi spunem „La mulți ani

cu sănătate*,- 
Iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, 
Spre-a țării glorie și libertate, 
Copiii țării, tinerii în cor 
Rostesc de Noul An iubirea fior 
In numele întregului popor 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Savant de frunte, ilustră 

luptătoare 
Din anii încercați, de grea 

viitoare, 
V-aducem după datina străbuni 
Urarea noastră-n glasuri 

cristaline, 
Buchet de flori sub zările senine 
Si vă dorim, cu inimi avîntate 
Ani multi, cu bucurii

și sănătate ! 
Toii narticiDantii la Pluzusor 

iși unesc glasurile cintind cu 
emoție colindul :

La mulți ani iubiți conducători 
La mulți ani să ne trăiți 
Viața să vă aducă flori în prag 
Sănătoși șă fiți 
Numai bucurii 
Tineri și copii

(Continuare în pag 2-3)

REPUBLICII - INTLACARAT OMAGIU 
AL TINERETULUI SPORTIV

Ca întotdeauna, de 39 de ani încoace, po
porul nostru întâmpină un nou an din istoria 
nouă a existenței sale cu realizări remarcabile 
în toate domeniile activității economice și so
ciale, cu bilanțuri care vorbesc limpede de noi 
și impresionante adăugiri la zestțea materială 
și spirituală a patriei, de răsunătoare izbînzi 
în transformarea României socialiste într-o 
tară puternic dezvoltată, înfloritoare. Și cu 
o sărbătoare dragă tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc pe străvechea glie românească — 
Ziua Republici'.

Eveniment de cotitură în destinul națiunii 
noastre, capitol luminos în cronica evoluției 
României pe drumul socialismului, procla
marea’ Republicii, la 30 decembrie 1947, în 
urma abolirii monarhiei, s-a înscris ca un 
act necesar și legitim, izvorît din voința în
tregului popor, ale cărui năzuințe șl idealuri 
Și-au găsit expresia cea mai vie, convingă
toare și durabilă în politica si programele 
partidului comunist, călăuzitorul maselor 
largi populare în ampla operă de e- 
dificare a unei orinduiri noi, a unei

vieți noi. Referindu-se ia acest impor
tant eveniment istoric, secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul * NICOLAE CEAUȘESCU. subli
nia că. în condițiile create de afirmarea 
deplină pe scena politică a clasei muncitoare, 
condusă de partidul comuniștilor, care a 
realizat o strînsă alianță. cu țărănimea și 
intelectualitatea, instaurarea formei republi
cane de stat a marcat trecerea la 
edificarea societății socialiste în Româ
nia. Poporul nostru devenea astfel stă- 
pînul destinelor sale, energii nebănuite, 
revoluționare și creatoare, se dezlănțuiau sub 
flamura partidului și a tinerei republici 
populare, a dorinței unanime de a făuri noua 
ordine socială, de a se împlini aspirațiile 
poporului spre democrație, justiție și liber
tate. Anii care au urmat actuldi de la 30 
decembrie 1947 au constituit tot atâtea trepte 
ale afirmării țării pe drumul socialismului.

(Continuare în pag. 2-3)

La Combinatul Poligrafic București

SUCCESE ÎN PRODUCȚIE
Șl MULTE REALIZĂRI ÎN SPORT

Indiferent de ziua in care te 
afli printre muncitorii si teh
nicienii Combinatului Poligrafic 
din București, ritmul de pro
ducție este același. Dinamic,

trepidant, amețitor chiar.'- La 
culegere, la paginație la zinco- 
grafie. la zețărie sau la legă- 
torie. în toate atelierele și sec
țiile uriașului edificiu din Pia
ța Scînteil, peste 3 000 de 
muncitori, adevărat! artiști ai 
tiparului, transformă manuscri
sele și ilustrațiile în ziare 
si reviste. cărți cu o te
matică dintre cele mai diverse, 
spre bucuria milioanelor de 
cititori din patria noastră în
setați să cunoască tot ce apare 
nou în literatură si știință. în 
trăirea cotidiană. ..Este o mun
că grea — ne mărturisea mais
trul Simion Săucă. din secția 

* culegere —, dar pe care o reali-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)



LA MULTI ANI, PENTRU PROSPERITATEA ȚARII, 
PENTRU FERICIREA POPORULUI SI PACE ÎN LUME I

(Urmare din pag. 1)

Vă urăm cu drag de Anul Nou 
Intr-un liber zbor 
Demnului popor
Pașii să-i purtați spri viitor.

O suită de momente coregra
fice, marcate de vibrante ver
suri evocatoare, evidențiază im
portantele evenimente din is
toria partidului si a tării ani
versate în cursul anului 1986 de 
poporul nostru :
50 de ani trecut-au ca un vis 
De cină istoric in file

și-a înscris 
Brașovul unui neuitat proces, 
Cind fiul patriei cel mai ales, 
A devenit, simbol nepieritor — 
Din acuzat, temut, acuzator. 
Cu eroism a înfruntat prigoane 
In greaua temniță de la

Doftana, 
Crezînd cu neclintire în fără 

și-n popor, 
în măreția țării, in liber viitor !

In anul celor 65 de trepte 
Ce le-a urcat spre timpuri 

demne, drepte, 
Partidului viteaz călit in luptă 
Purtind făclie vie, neîntreruptă. 
Unind sub steag pe cei mal 

vrednici fii 
Spre-a libertății românească zi 
Vrare-i înălțăm de Noul An: 
„Poporul să îl poarte cu elan 
Pe drumul glorios, înaripat 
Spre viitorffl comunist visat, 
Avind mereu in frunte, in drum 

spre piscuri noi 
Pe tovarășul Njfolae Ceaușescu, 
Al patriei erou intre eroi !“

Urărilor adresate partidului Ii 
se adaugă cele pentru popor, 
pentru oamenii muncii din în
treaga tară, pentru cei care, in 
fabrici și uzine, pe ogoarele 
fertile, în laboratoarele unde se 
plămădește noul. în toate sec
toarele vieții economico-socialc 
își unesc eforturile creatoare în 
vederea înlănțuirii amplului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te si înaintare a României spre comunism.

Un grim de șoimi ai patriei 
rostesc emoționante cuvinte de 
recunoștință profundă pentru 
grija Părintească cu care este 
ineon furată cea mai tinără ge
nerație a natriei de tovarășul 
Nicolac Ceausescu si tovarășa 
Elena Cen^ccscri :
TovorZcp raif.niqe Ceausescu.

drag părinte, 
Noi din inimă, fierbinte 
fn al Anului Nou prag 
V-aducem urări cu drag
51 cu toii, vă mulfumim 
Pentru viata ce-o trăim. 
Vă urăm. într-o simțire 
La multi ani. cu fericire, 
Să conduceți tara toată 
Către culmea mult, visată. 
Tovarășă Flena Ceausescu, 
La intilnirea dintre ani 
Vă aducem cri iubire 
Gînd âe multă fericire. 
An Nou. luminos și bun, 
Șoimii patriei vă spun.

Este apoi rîndul pionierilor

din Capitală să dea glas sen
timentelor tuturor purtătorilor 
cravatei roșii cu tricolor, 
urărilor fierbinți pe care Ie 
adresează conducătorului iubit 
și stimat al partidului și sta
tului. părinte si prieten apro- 
niat a! generației tinere :
Aho, aho, am venit la Plugușor 
Cum e datina-n popor 
Cu simțiri înflăcărate
Fluțurînd roșii cravate 
Să urăm de-aici din prag 
Pentru fiul țării drag, 
Cel ce patria română 
Cu lumină a-ncunună.
Vă adresăm din întreaga

noastră ființă, 
Iubit conducător, recunoștință 
Pentru copilăria fericită 
Care cu drag ne este dăruită. 
Vă mulțumim, cu toți,

înflăcărați 
Pentru grija permanentă ce ne-o 

purtați. 
Si care-n acest an a însemnat 
Un nou și mindru dar:

al Pionierilor Palat 
Iubită tovarășă

Elena Ceaușescu, 
V-aducem azi, în prag

de sărbătoare, 
Înalt omagiu, sinceră urare, 
Si-un gînd curat din inimile

noastre, 
Purtind culori roș, galbene, 

albastre. 
Primiți deci din adincul inimii 
Urarea noastră caldă, de copii 
An Nou cu împliniri

nenumărate, 
Ani mulți cu bucurii și sănătate!

Mieilor colindători li se ală
tură in continuare uteciștii care 
aduc, in această atmosferă to
nică, optimistă, mărturia parti
cipării pline de elan și roman
tism revoluționar a tineretului 
de pe întreg cuprinsul tării Ia 
realizarea marilor obiective ale 
acestei epoci isterice fără egal, 
împreună cu expresia hoiăririî 
lor ferme de a urma neclintit 
partidul, pe secretarul său 
general pe calea devenirii co
muniste a patriei :
Ne e mereu exemplu strălucit 
Al țării fiu, conducător iubit, 
Ce poartă-nalt al țării ideal — 
E secretarul nostru general. 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

uteciștii-n cor 
V-aduc prinosul recunoștinței 

lor 
Pentru condițiile minunate 
Ce pretutindeni ne-au fost 

create:
Un spațiu generos de afirmare 
Pentru-a fi țării schimbul 

de onoare.
E patria, e viața noastră toată 
De dumneavoastră viu

inflăcărată.
De-aceea ne-angajăm azi 

unanim 
In frontul muncii necurmat

să fim, 
Făclnd din salopetele albastre, 
Emblema vie*a tinereții noastre 
Îndeplinind cu cuget avintat 
Chemările ce ni le-ați adresat. 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Trăind cu toți sărbătorescul

ceas,

Mulți aut vă spunem înfrățiți 
in glas 

An Nou cu bucurie, sănătate, 
Spre-al patriei destin

in libertate. 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Vă adresăm in ceas de

'sărbătoare 
Profund respect și tinără

urare 1 
Din inimă adine vă mulțumim 
Pentru lumina vieții ce-o trăim 
Prin grija ce-o purtați ocrotitor 
Pentru al țării tinăr viitor 
Iar Anul Nou tot rodnic

să vă fie 
Plin de succese și de bucurie !

Și la această sărbătoare a 
Plugușorului, tineretul patriei 
noastre dă expresie aspirațiilor 
de pace și colaborare ale po
porului român, liotăririi sale de 
a acționa in continuare pentru 
infăptuirea dezarmării, in pri
mul rind a dezarmării nuclea
re, pentru îndepărtarea perico
lului de război, pentru reali
zarea destinderii si edificarea 
unui climat de pace și secu
ritate, in care toate națiunile 
lumii să se poată dezvolta în 
deplină libertate și independentă. 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Vă adresăm cu bucurie 
Recunoștința noastră cea mai 

vie 
Pentru că-n lupta păcii

necurmată 
Rostiți voința ți:ii-adevârâtă, 
Ce-și leagă azi prestigiul ei

in lume 
De-al dumneavoastră luminos 

renume. 
In anul Păcii, România glasul 
Si l-a rostit solemn și-n unitate 
Ca viața să învingă arma morții 
Si lumea să trăiască-n libertate!

Momentul se încheirf cu o 
mare „Horă a Păcii", interpre
tată de toti cei prezenti.

Tineri muncitori, intelectuali, 
elevi și studenti își reunesc gla
surile pentru a rosti acum, în 
preajma Anului Nou, angaja
mentul solemn al întregii ge
nerații tinere a României de a 
depune eforturi și- mai mari 
pentru a obține rezultate cit 
mai bune în muncă, la învă
țătură, de a se pregăti temei
nic pentru a deveni construc
tori devotați ai României co
muniste de mîine : 
lntAmpinind a 6â-a aniversare 
A Uniunii Tineretului Comunist 

prin fapte exemplare 
Angajamentul nostru exprimă 

un neclintit și unic ideal: 
11 vom urma, uniți și-ncrezători, 

pe secretarul general.
Dansurile populare, pe care 

Ic execută cu vioiciune gru
puri folclorice din diferite re
giuni ale tării prefațează mo
mentul plin de bucurie al șta
fetei anului 1986, reprezentat de 
un tinăr voinic și falnic, ce e- 
voeă rodnicia rezultatelor înre
gistrate : 
Aho, aho !
Sint anul care 
Se-ncheie azi în calendare, 
Dar vom rămîne-alături

C-am fost an bun în țara mea: 
Recolte mari am dat cu spor, 
Am fost in toate roditor, 
In epoca de-avint și glorie 
Sint a 21-a filă de istorie. 
Acum te las cu bine, frate 
Să urci spre piscuri noi, visate, 
Să mă întreci, că poți, în toate !

Anul Nou răspunde plin de 
voioșie :
Eu, să știți, voi fi in toate 
Cit un an și jumătate !
Si vin azi, înaripat, 
Cum din datini a fost dat: 
Să urez pentru popor. 
Si pentru conducător !
„La mulți ani !
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Viteaz bărbat.
In mari lupte încercat, 
Făurar măreț de țară, ■ 
De Epocă legendară".
„La mulți ani ! 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Să vă fie
Anul Nou cu împliniri

și bucurie !" 
„La mulți ani !, iubit părinte, 
Drag al țării președinte, 
Mereu în frunte, cu putere

și sănătate, 
Pentru gloria țârii.

pentru pace 
pentru prosperitate !“

Cu profundă bucurie și emo
ție, un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei purtind în 
miini mlădifc înflorite, se 
apropie apoi de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat, ii sorcovesc, adre- 
sindu-Ie urarea strămoșească dc 
mulți ani. cu sănătate și feri
cire.

Răsună armonios și emoțio
nant acordurile cunoscutei me
lodii „La mulți ani cu sănă
tate !“, interpretate de toți 

participant» Ia Plugușoru! ti
neretului.

In această atmosferă de a- 
leasă sărbătoare, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit in
teres de toți csi prezenți la 
tradiționala sărbătoare a Plu
gușorului. S-a scandal cu 
însuflețire „Ceaușescu, La 
mulți ani !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
„Ceaușescu — România — o- 
crotesc conilăria !“, „Ceaușescu 
— tinerii ..Ceaușescu și po
porul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, in 
mijlocul copiilor și tinerilor 
participant!* la Plugușor. le-au 
urat colindătorilor snor la mun
că șț învățătură. sănătate și 
multe succese in viață.

Tinerilor le-au fost apoi ofe
rite. după da<na străbună, da
ruri de Anu! Nou.

REPUBLICII - ÎNFLĂCĂRAT OMAGIU AL TINERETULUI SPORTIV
'Urmare din pag. I)

de dezvoltare impetuoasă a forțelor de pro
ducție. de consolidare a noilor relații în 
viața societății- Industria a înregistrat un 
avint impetuos, introducând treptat în cir
cuitul ei zone ale teritoriului national lipsite 
în trecut de acest atribut al progresului, 
bunăstării și civilizației, agricultura a cu
noscut si ea esențiale prefaceri moderniza
toare. iar viața spirituală a clocotit cu o 
forță proaspătă*, renăscută. Anii Republicii, 
ani de. mari prefaceri în întreg peisajul po
litic si social al țării, ani al căror ferment 
mereu dinamic l-a constituit profundul de
mocratism a! orânduirii noi, participarea ac
tivă a maselor largi de .cetățeni — fără deo
sebire de naționalitate, muncitori, țărani sau 
intelectuali — la conducerea vieții politice 
economice și sociale. Ani; cei mai fertili ai 
Republicii noastre, anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, care au dat dimensiuni 
și valențe noi dezvoltării generale a patriei, 
îi numim cu reală mîndrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", cea mai bogata 
în realizări din toată istoria multimilenară a 
României.

Astăzi. cind aducem profundul nostru 
omagiu, evenimentului de la 30 decembrie 

gîndul ne poartă spre epocalele reali
zări ale ultimelor două decenii, care-și pun 
puternic amprenta pe întreaga noastră exis
tență. pe istoria României moderne. Ne 
poartă spre marile combinate de oțeluri și 
petrochimice, spre uriașele baraje aducătoare 
de lumină, spre Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, realizare care a stirnit în lume mare 
admirație la adresa potențialului poporului 
român, spre metroul bucureștean. spre așe
zările tot mai frumoase și mai confortabile 
ale țării, spre splendidele împliniri din cîmpul 
învățămintului, științei și artei, spre toate 
cite făurim în ritm susținut, cu dragoste și

sub conducerea 
a secretarului 
Republicii.

entuziasm, 
partidului.
președintele 
Ceaușescu.

în acești 
mișcarea sportivă românească — condusă și 
sprijinită de partid — a cunoscut. ca toate 
celelalte domenii de activitate, o evoluție 
mereu ascendentă. Milioane de oameni de 
toate vîrstele beneficiază din plin de con
dei ideale de odihnă activă și recreare, de 
întărire a Sănătății și capacității de muncă 
prin sport. Zeci de mii de baze sportive au 
fost amenajate pentru a servi acestor • teluri 
profund umaniste. Iar Icadrul ce! mai sti
mulator al acestei activități îl constituie 
mărea competiție națională Daciada. apărută 
cu aproape zece ani în urmă din_ inspirata 
inițiativă 
Totodată, 
răsărit și 
form ant-ei 
gii lumi 
ruirea patriotică a tineretului nostru, a celor 
care au reprezentat și reprezintă culorile țării 
în marile confruntări internaționale. Astfel 
incit, în mai multe discipline sportive, se 
vorbește — și mișcarea noastră sportivă se 
mîndrește cu acest lucru — de o valoroasă 
„școală românească".

în această zi de sărbătoare, Ziua Republicii, 
tineretul nostru sportiv se alătură, 
cu inima și fapta, întregului popor 
în entuziastul efort de aducere la îndepli
nire a mărețelor obiective prefigurate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, obiec
tive menite să ducă la o și mai puternică 
înflorire a patriei noastre socialiste, se an
gajează plenar, cu devotament și elan pa
triotic, să obțină noi și noi' izbînzi in marile 
competiții olimpice, mondiale si europene, să 
sporească prestigiul sportiv al României în 
lume.

înțeleaptă 
său 

tovarășul

ani de spectaculoase

a 
general, 
Nicolae

realizări,

a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
numeroși mari campioni români au 
s-au afirmat pe coordonatele per- 
mondiale, stârnind admirația înt're- 
față de talentul, vigoarea și dă-

La început jI lunii ianuarie 

0 IMPORTANTĂ
CONSFĂTUIRE

METODICĂ DE RUGBY
La 7, 8 și 9 ianuarie 1987, 

Federația Română de Rugby va 
organiza in București o impor
tantă consfătuire metodică, la 
care au fost invitați președinții 
secțiilor de rugby ale cluburi
lor reprezentate in Divizia A, 
antrenorii și căpitanii echi
pelor divizionare A. Vor 
mai lua parte la consfă
tuire membrii* colegiului cen
tral al arbitrilor și antrenorii 
principalelor echipe de juniori. 
Scopul consfătuirii : comunica
rea concepției de joc și dc in
struire în viitor a echipelor 
naționale de seniori și juniori 
și, firește, în' același spirit, și a 
formațiilor divizionare. Prele
gerile vor fi susținute , de mem
bri ai colegiilor centrale de an
trenori și arbitri. Se urmărește, 
așadar, stabilirea unei meto
dici unice de instruire, luân-
du-se. în discuție, cu această 
ocazie, și planul de pregătire a 
loturilor naționale de seniori și 
juniori, avîndu-se in veder 
prima perioadă a anului 19>
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cu cele două partide din C« 
pionatul European (cu Italir 
U.R.S.S.) și meciurile din 
drul Cupei Mondiale, rear 
Turneul FIRA pentru r 
zentantii generației tiner^j

SUCCESE ÎN PRODUCI
(Urmare din pag 1)

zăm cu plăcere, cu satisfacția 
dc a constata că ea este pre
țuită de oameni, de toti aceia, 
tot mai mulți. care îndrăgese 
slova scrisă...".

In întâmpinarea zilei de 3C 
Decembrie, cu toții s-au an
gajat să realizeze nu numai 
produse de cea mai bună cali
tate, ci să și onoreze comen
zile publicațiilor și editurilor, 
să le execute la termenele sta 
bilite. „Nu există bucurie mai 
mare pentru orice om al mun
cii din combinat ca aceea cînd 
dă la iveală o lucrare fără 
nici o omisiune sau greșeală 
dc literă, de tehnică, respectînd 
cu strictețe parametrii fixați", 
ne spune maistrul Ionel Opres- 
cu, de Ia Legătorie, cunoștință 
mai veche, pentru că este nu 
numai un harnic om al combi
natului. ci și unul din sufle- 
tiștii activității sportive. de 
mai multi ani cel care răs
punde de toate acțiunile înscri
se sub -genericul marii compe
tiții naționale Daciada.

Maistrul Ionel Oprescu, el 
însuși un practicant al sportu
lui, voleibalist pasionat, con
sideră că exercițiul fizic prac
ticat sistematic „a devenit c
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„CUPA 30 DECEMBRIE" A INAU<
SEZONUL COMPETITIONAL DE SCT

. J

Două zile cu aspect total di
ferit au marcat „Cupa 39 De
cembrie" la schi-fond. întrece
re care — mulțumită zăpezii, 
în sfîrșit căzută abundent ! — 
a inaugurat, pe modernul com
plex Valea Rișnoavei, sezonul 
compctițional 1986—87. în pri
ma zi, vineri, cînd au concu
rat seniorii și senioarele, pîrtia 
a fost moale, după ninsoarea 
de peste noapte. în ziua a doua, 
rezervată juniorilor și junioa
relor, gerul a „mușcat" straș
nic (—18 grade la ora în
trecerilor). transformând în sti
clă „vata" din prima zi și mo- 
difirfnd, în consecință, tehnica 
de alunecare. Să notăm și un 
punct comun al celor două zile 
— organizarea ireproșabilă da
torată Asociației Sportive Ar
mata Brașov.

Senioarele s-au întrecut pe 
parcursul a 10 km (două tu
ruri de traseu). A fost o probă 
fără istorie, tînăra Ileana Sian
gan (CSȘ Bistrița-ASA Brașov) 
conducînd cap-coadă și termi- 
nînd cu peste două minute a- 
vans față de Adina Tuțulan 
(CSȘ Sibiu-ASA Brașov) și a- 
proape trei minute față de Mj- 
liaela Fie (CSȘ Reșița-ASA 
Brașov). în continuare : 4 —
Edith Bako, 5 — Daniela Fili- 
mon, 6 — Mihaela Toc. Cu 
alte cuvinte, o victorie în bloc 
a componentelor lotului națio
nal. pregătite la centrul ASA

Brașov (antrenor coordonator 
Constantin Arghiropol),

La seniori (15 km) disputa 
a fost mai strînsă. primii trei 
clasați fiind distanțați pe in
tervalul a nujnai 4.6 de secun
de. A cîștigat Mihai Mitrofan 
(Dinamo Brașov), urmat de; 
loan Crișu (ASA Brașov) și 
Karoly Kope (Dinamo Brașov), 
așadar două locuri pe podium; 
pentru sportivii antrenorului 
Nicolae Dudu. Pe locul 4 —* 
Zsolt Sara, pe 5 — Constantin' 
Dobre, *pe 6 — Florentin Burcă.

Junioarele (traseu de .5 km) 
au oferit un clasament oarecum; 
repetîndu-1 pe cel al senioare
lor : a cîștigat din nou Ileana 
Hangan (un cert talent), ur
mată de Edith Bako. Mihaela 
Fie, Adina Tuțulan, Daniela Fi- 
limon și Ildiko Faclar. Junio
rii <10 km) au avut un ciști- 
gător merituos, Grigore Bo- 
dașcă (ASA Brașov), un sportiv 
tenace care nu a renunțat la 
luptă nici atunci cînd se afla 
doar în. poziția a treia. El i-a 
devansat, mulțumită finișului 
în forță, pe Eugen Popa (Di
namo Brașov) și -Anton Bulbuc 
(ASA Brașov). Distanțați la 
mai mult de 4 minute au so
sit Gheorghe Pîrțac. Petre Co- 
janu (încă junior II) si Istvan 
Olah.

Sigur, e prematur să se tra
gă concluzii, totuși unele ob
servații se impun a fi notate.
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Cinci minute cu

L. ANTOHI DESPRE
Leonida Anloiii a revenit la 

conducerea tehnică a fostei di
vizionare A Politehnica Iași, 
cu opt etape înainte de sfîrși- 
tul sezonului de toamnă. Spu
nem a revenit pentru că intre 
1973 și 1982 ei â mai condus 
această echipă. Iar în perioada 
in care a lipsit, a promovat 
pe Dunărea CSU Galați in Di
vizia A și pe CFR Pașcani în 
„B“. L-am intilr.it, recent, la 
cursul de perfecționare a an
trenorilor, organizat în Capita
lă. Firește, discuția noastră nu 
a putut ocoli situația formației 
studențești ieșene :

— Am preluat echipa cu opt 
etape înainte de final, timp în 
care s-au realizat patru victo
rii pe teren propriu și trei re
zultate de egalitate în deplasa
re, un singur meci fiind pier
dut, dintr-o lovitură de Ia 11 
m, la Focșani. Pot spune că 
vom ataca returul de pe o 
poziție bună. Mă refer nu 
atît la locul 4. deținut 
acum, cit la faptul că în 
retur vom juca acasă cu toate 
cele trei concurente la locul 1: 
cu F. C. Constanța in etapa 
a IV-a. cu F.C.M. Progresul 
in etapa a IX-a și cu C.S.M. 
Suceava în etapa a XIII-a. 
Stăm bine si la „adevăr". A- 
vem +5. altfel „tradus" am în
trecut Suceava (+4) și am e- 
galat Constanța. Doar Brăila 
are un avantaj de 2 puncte a- 
supra noastră.

— Cum se prezintă echipa a- 
ciim ?

— Joacă doar în proporție de 
50 la sută. încă mai e foarte 
mult de lucru. Sper ca în ur-

POLiTEHNKA IAȘI
ma pregătirii din această iarnă 
să ajungem la 100 la sută. Nu
mai astfel vom putea promo
va. Dar, repet, ma: avem mult 
de lucru. Și asta' pentru că am 
preluat echipa cu lipsuri mari. 
Nu știam pe ce să mă axez 

. mai întîi la orele de pregătire, 
și asta intrucit lipsurile erau 
la fel de mari și de urgent de 
remediat și la pregătirea fi
zică (la controlul medical e- 
fectuat, din 22 de jucători doar 
cinci au corespuns, dintre care 
doi portari), și la organizarea 
jocului. Nimeni nu mai știa ce 
joacă. A trebuit să fac mai 
întâi ordine la acest capitol, cu 
toate că în lot avem fotba
liști în care, in continuare, ne 
punem mari speranțe, dar care 
nici nu mai jucau. De pildă, 
Gheorghiu, care făcea pereche 
de fundași centrali cu Belode- 
dici la echipa națională de ti
neret. nici nu mai era în lotul 
de 18. Si unde e acum Bclo- 
dedici ! Burdujan se prezenta 
cu kilograme in plus. Pc fon
dul slabei pregătiri au avut loc 
multe accidentări (Munteanu. 
Agache. Paveliuc. Filip. Stăn- 
cioiu), ceea ce a grevat forța 
de joc a echipei. Mă bucur că 
a revenit Nemțeanu. Bine pre
gătit. el poate rezolva multe 
probleme în atac. A jucat două 
meciuri, cu perspectiva de a 
fi titularizat și a-și aduce din 
nou> aportul în retur, unde F. C. 
Constanta. C.S.M. Suceava și 
F.C.M. Progresul Brăila sint 
adversari foarte dificili in dis
puta pentru locul de onoare.

Mireeo TUDORAN

INegulescu cucerește cea mai 
dragă cunună de lauri, 
a campionilor țârii. . 
tînăr, are 25 de ani. A fost 
cîștigător al titlurilor națio
nale de juniori apoi cam
pion universitar, a devenit 
maestru internațional în 
1981, cîștigător de concursuri 
importante, anul acesta s-a 
numărat . 
turneului 
României, 
nul dintre 
rii noastre la turneul zonal 
din cadrul C.M.

E drept. Ia ultima finală 
au lipsit citeva forte ale șa
hului nostru. Șubă și Gheor
ghiu, exceptatL. pentru 
zultatele lor anterioare, 
ții deveniți indisponibili 
motive de sănătate. A 
o finală ..de 11“, dar 
ternică, bine conturată, 
jucătorii noștri tineri 
mai reprezentativi. Dintre ei, 
Adrian Negulescu s-a des
prins cu prestanță : 6 par
tide cîstigate. 4 remize, nici 
una pierdută — iată 
lanț care onorează 
vingător.

Titlul de campion 
toarce pe tărîmuri 
vene. Astfel, o 
tradiție a șahului românesc 
este din nou încununată cu 
nsemne de succes.

Radu VOIA
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0 „PRIMĂVARĂ FIERBINTE"
• Deci. F.C.M. a realizat 18 

puncte în sezonul de toamnă, 
ca și in primăvară, cînd a reu
șit turul de forță și a eva
dat din zona „nisipurilor miș
cătoare", rămînînd în „A". Am 
amintit acest fapt deoarece în 
turul campionatului 1985—36 e- 
chipa brașoveană acumulase 
doar 12 puncte și ocupa locul 
17. • După cum se vede as
censiunea F.C.M.-ului spre par
tea superioară a clasamentului 
are la bază trecuta „primăvară 
fierbinte", acel tur de excep
ție realizat printr-un joc tac-

zarea acțiunilor ofensive; Barbu 
— pentru construcția atacurilor 
și, mai ales, prin pasele exce
lente date colegilor săi, care 
au fost finalizate. Noi ne per
mitem să-l amintim și pe ju
cătorul Ștefănescu, care, atunci 
cînd s-a aflat pe gazon, a evo
luat la un nivel superior, fiind 
un obstacol de netrecut. © Ne- 
împlinirile sint la capitolul îm
bunătățirea valorică a lotului, 
care s-a situat la un nivel mi
nim. In vară a plecat Pană, 
a revenit Sulea (29 ani) și a 
fost transferat Avădanei (30

I 7. F.C.M. BRAȘOV 17 8 2 7 18 21 18
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așa cum recunoaște, „sportul a 
ajuns o preocupare cotidiană a 
majorității tovarășilor noștri 
muncă din combinat".

Competițiile dedicate zilei 
30 Decembrie la șah, tenis 
masă, patinaj, sănidte și schi 
(fond) le continuă pe cele an
terioare. la „jocuri" în spe
cial asigurând continuitate acti
vității sportive de masă, una 
din preocupările consiliului a- 
sociației sportive totodată o 
cerință a Daciadei. prilej pen
tru a fi într-o permanentă le
gătură cu mișcarea, cu exerci
țiul fizic. „Dacă vreți și un 
mijloc de a ne asigura pregă
tirea pentru competițiile 
masă ale anului 1987, 
ramură de producție 
mai ales Ia șah, tenis 
și volei, 
an de an 
locuri pe 
Bucureș țiului 
în întrecerea 
velul întregii 
lui Emilian Enescu este reală. 
C.P.B. fiind, intr-adevăr, una 
din asociațiile sportive care 
punctează substanțial în între
cerile de masă ale Daciadei. 
Mai mult, chiar și în cele de 
performantă, dacă avem în ve
dere că echipa de oină a C.P.B. 
a cucerit de 15 ori titlul de 
campioană a țării și aproape 
tot de atitea ori „Cupa Româ
niei", 
atît 
titularii echipei sînt din com
binat — lăcătuși, instalatori, 
mecanici ; însuși antrenorul. 
Ilie Dacău, muncește acolo, ea 
tehnician la garaj. Ceea ce se 
dorește în anul viitor este ca 
voleiul, cel feminin să revină 
în prim-plan, deocamdată în 
Divizia B. Emilian Enescu (om 
de sport de peste 20 de ani. 
fost atlet, săritor cu prăjina și 
voleibalist) 
posibilitate, 
în combinat 
nere, nu ne 
a fi și la volei 
reușit la oină...".

în sprijinul a tot ceea ce în
seamnă sport cu participarea 
muncitorilor și maiștrilor ti
pografi de la- Combinatul 
Poligrafic București se în
scriu și sutele de membri sus
ținători din afara întreprinde
rii (peste 400) cu' care aceasta 
colaborează în producție, stator
nicind și în acest domeniu o 
legătură tot mai strînsă. în fo
losul calității și eficientei. în 
muncă și in sport.

de

de 
de

de 
cele pe 

in care, 
de masă 
aproapeam ocupat

poziții de frunte, 
podium, aducind 
puncte prețioase 

declanșată la ni- 
tări".. Sublinierea

Este o performantă cu 
mai revelatoare cu cit
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I
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crede în această .
„pentru că avem 
multe elemente ti- 
lipseste nimic spre I 

ceea ce am I
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I
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• Puncte realizate pe teren propriu: 15, din 9 meciuri (a pier
dut două cu Dinamo unul cu Universitatea Craiova).
• Puncte obținute In deplasare: 3, din 8 partide (două cu 

Flacăra, unul cu Gloria).
• Cel >nai bun loc ocupat: 7 (etapele a 13-a. a 15-a și a 17-a); 

cel mai slab loc: 18 (etapa a 2-a).
• Golgeterii echipei: Avădanei 5 goluri, Kramer șl Cadar — 

cile 4. Mandoca. Mărgărit, Moldovan, V. ștefan și Barbu — 
cite 1.
• Jucători folosiți: 18; Naghi, Șerbănică, Avădanei, Mărgărit, 

Barbu, Cadar, Kramer șl Bălan — cite 16 meciuri, V. ștefan 
și Mandoca — cile 14, Șanta șl Șulea — cîte 13, Moldovan 12, 
ștefănescu 10. Cîmpean, Polgar și L. Petre — cite 5, Bența 1.
• Podiumul evidențiaților: 1. Barbu 11 remarcărl, 2—3. ște

fănescu și Kramer — cite 8.
O Cartonașe galbene: 10 — ( jucători; cele mai multe: Șanta. 

Mandoca. Moldovan și Șerbănică — cite 2.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m, transformate de 

Kramer; a fost sancționată cu două penalty-url; unul transfor
mat, unul ratat.
• A expediat 226 șuturi (154 acasă — 72 în deplasare), dintre 

care 100 pe spațiul porții (67 acasă — 33 în deplasare).

tic de bună valoare. Este, în 
principal, meritul celor doi an
trenori — Costică Ștefănescu 
(principal) și Dumitru Anescu 
(secund) — care au creat o at
mosferă de lucru propice ma
rii performanțe. ® în tot tim
pul a existat o disciplină fer
mă și seriozitate, atît la an
trenamente, cit și în jocurile 
oficiale. Ascensiunea a deve
nit posibilă în condițiile schim
bării atitudinii jucătorilor față 
de cerințele antrenamentului și 
ale jocului. Jocul a fost mai 
echilibrat, acțiunile ofensive fi
ind finalizate în mai mare mă
sură. iar organizarea defensivă 
mai bine pregătită și. bineîn
țeles, cu rezultate pozitive. • 
Antrenorul Costică Ștefănescu 
ne spunea că, în acest tur, 
s-au remarcat în mod deose
bit : Naghi, căpitanul echipei, 
prin constantă în joc și echi
libru, insuflînd astfel multă 
credere în victorie celorlalți 
legi ; Bălan — prin marele 
travaliu și. totodată, prin 
pravegherea și anihilarea 
succes a principalelor „piese1 
adverse, de regulă conducătorii 
de joc ; Avădanei, în partea a 
doua a sezonului, prin finali-

în- 
co- 
său 
su- 
cu

9<*

TURNEE DE MINIFOTBAL
ani). Analizînd situația, con
ducerea clubului și cea tehnică 
au hotărît promovarea de la 
juniori în lotul lărgit a tine
rilor Dragomir, Dumitru, Ad. 
Vasile și Henica. însă, din pă
cate, nici unul nu a reușit să 
se impună pentru a fi titula
rizat. Dar tehnicienii le acor
dă încredere în continuare si. 
pentru a grăbi promovarea, se 
va intensifica și diversifica 
procesul de pregătire. • „Sîn- 
fem bucuroși că ocupăm locul 
7 și ne-am calificat în opiimile 
„Cupei României", ne-a decla
rat Dumitru Dragomir. pre
ședintele clubului. Vreau să 
subliniez că antrenorii Ștefă- 
nescu și Anescu au depus mul
te eforturi pentru a îmbună
tăți jocul echipei și că a 
tat o colaborare perfectă 
jucătorii mai virstnici și 
pul de tineri crescuți în 
șov. Desigur că succesele
tre se datoresc și faptului că 
am avut condiții bune de pre
gătire, create de organele lo
cale și de Uzina dc autoca
mioane Brașov".

Pompiliu VINTILÂ

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÂȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 24 DE
CEMBRIE 1986 : Cat. 1 : 2
variante 25% — autoturisme
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. 
2 : 2 variante 100% a 28.315 lei 
șj 3 variante 25% a 7.079 
cat. 3 : 22,50 a 3.461 ’ ' 
4 : 49.00 a 1.589 lei ; 
188,75 a 413 lei ; 
6.447,00 a 40 lei ;

lei ; 
cat.

5 :
6 :
7 : 

163,75 a 200 Iei ; cat. 8 : 3.241,25 
a 40 lei. Report la cat. 
1.428 lei. Participanta 
Viorel din Oradea și 
Traian din Mogoșoaia, t 
agriool Ilfov, au cîștigat fie
care cîte un autoturism „Da
cia 1300“ (70.000 lei).
• Sîmbătă, 3 ianuarie, este și 

termenul limită pentru depune
rea buletinelor Pronosport la 
concursul de duminică, 4 ianua
rie, primul din anul 1987. • In
formăm pe participant! că, în zi
lele care marchează începutul 
noului an. vînzătorii volanți le 
stau la dispoziție pretutindeni, o- 
ferindu-le tradiționalele surprize 
pentru seara Revelionului: LO
ZUL ANULUI NOU, emisiune spe-

lei ; 
cat. 
cat. 
cat.

1 : 
Robie 

Pais 
sector

. jr

5. lOTO-PftONOSPORT 1 
UREAZĂTUTUROR I

■ PĂRTlClĂfiĂITILOR I
MULTĂ SĂNĂTĂTE, FERICIRE Ș! ’ 

/a au /

DIN
jocu-

• ACEEAȘI COMPETIȚIE ESTE 
IN CURS DE DESFĂȘURARE ȘI 
LA BRAȘOV. Iată rezultatele în
registrate în prima zi: grupa i: 
F.C.M. Brașov — I.C.I.M. Brașov 
4—1 (2—1). Viitorul Brașov —

_____ ____ -------- _____ Tractorul Brașov 7—0 (2—0),Trac- 
cîștigată de formația C.S.M. Su- , torul Brașov — Precizia Sâcele 

------ _—___ 7—0 (!_o). grupa a II-a: Brașo- 
vla I
(2-2),
via n 4—2 (2—1), Tractorul Bra
șov
I.C.I.M. Brașov 
șov 1—1 (1—1). 
cheie astăzi i 
GRUIA — coresp.)

• SALA SPORTURILOR 
PIATRA NEAMȚ a găzduit . 
rile din cadrul „Cupei 30 Decem
brie" la ffllnifotbal, competiție la 
care au participat 20 de echipe. 
Grupa mică, unde au participat 
copil născuți în anul 1974, a fost

ceava (antrenor Constantin Bâltă- 
țeanu), urmată în clasament de 
C.S.Ș. Bacău șl C.S.Ș. Piatra 
Neamț. La grupa mare (copii nâs- 
cuți In anul 1973) a ieșit învingă
toare echipa Oțelul Galați (an
trenor Zoltan David), pe locurile 
următoare situîndu-se C.S.Ș. Su
ceava și C.S.Ș <T. RADU
— coresp.)

-' I.C.I.M. Brașov 3—4 
F.C.M. Brașov — Brașo-

Precizie Săcele 0—0 și 
’ — Viitorul Bra- 
Competiția se în- 

după-amiază. (C.

cială limitată, care atribuie auto
turisme „Dacia 1300“ și importan
te șl variate sume de bani. A- 
gențiile din rețeaua Loto-Prono- 
sport vor fi deschise astăzi si 
mîine potrivit orarului nerirîal 
de lucru, iar vineri, 2 ianuarie, 
în proporție de 50% din numărul 
unităților. Sîmbătă, toate agenți
ile Loto-Pronosport vor lucra du
pă orarul normal.

„PREMIUL DE ÎNCHIDERE"J»1

Reuniunea

exîs- 
între 
gru- 
Bra- 

noas-

BANI,AUTOTURISME.EXCURSIi
ULTIMA ZI de participare : MIERCURI,

REVENIT LUI HENDORF

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ
LOTO A REVELIONULUI

1 ianuarie 1987

viitoare - duminică 4
anului a avutUltima reuniune a 

un aspect inedit, ea desfășurîn- 
du-se în condiții climaterice di
ficile, cu zăpadă, dar starea 
pistei a fost bună, organizatorii 
meritînd felicitări. Condus de N. 
Nîeolae, care i-a dozat cel mai 
bine efortul, Hendorf a reușit în 
finalul „Premiului de închidere0 
să-și domine adversarii și să pro
ducă una din surprizele zilei. Cea 
de a doua surpriză a fost furni
zată de Melinte, care, strecurat 
cu abilitate la coardă, a reușit 
să „smulgă un eap“ lui Anin, con
dus cu prea multă încredere. 
Prin aceste două succese, N. Ni- 
colae a ocupat locul secund în 
clasament, după campionul G. Tă- 
nase, care în acest an s-a între
cut, pe sine, realizînd tir. număr 
record de victorii: 77.

Reuniunea de duminică a fost 
dominată însă de formațiile M. 
Ștefănescu și I. Oană, ambele 
cu cîte trei victorii, realizate de 
ajutorii lor, N Sandu și, respec
tiv, C. Dumitrescu, acesta din 
urmă devenind campion pe 1986. 
N. Sandu a cîstigat cu Herson, în 
real progres, Samson și Jalin, iar 
C. Dumitrescu cu Hărman, Rug

și Ramon. G.

ianuarie
D—.t... — Tânase a obținut 

și el o victorie, cu #Trar.daf.

REZULȚATE TEHNICE: Cursa 
I; 1. Herson (N. Sandu) 1:35,5. 
Cota: cîșt. 1. Cursa a II-a: 1. 
Samson (N. Sandu) 1:35,2. Cota: 
cîșt. 1, ev. 46. Cursa a III-a: 1. 
Melinte (N. Nîeolae) 1:29,7; 2.
Anin; 3. Hemin. Cota: ctșt. 1, ev. 
116. ord. triplă 1388. Cursa a IV-a: 
1. Rug (C. Dumitrescu) 1:30,l; 2. 
Verigariu; 3. Dinsta. Cota: cîșt. 1, 
ev. 280, ord. triplă 107. triplu 
n—III—IV 4033. Cursa a V-a: 
Jalin (N. Sandu' 1:39,5. 
cîșt. 1 ev. 9. Cursa a Vl-a: 
Hendorf (N Nioolae) 1:30.9;

1.
Cota:

1.
2.

INVITAȚIE

21 ca'egorj da 
cîștiguri, con- 
ștînd în : ou’o- 
turisme „Dacia 
1300", excursii 
peste hotare ș: 
importante su
me de ban’ ;
12 extrageri, in 
3 faie, cu 
total de 
numere ;
Se cîștigă și cu 
3 numore
20 extrasa ; 
Biletele de 
lei participă la 
toate exrage- 
rile.

un
123

din

25

31 decembrie.

ord. 
225.
Du-
Tu- 
ord.

Tran- 
________ ____ Craidon. 

Cota: cîșt. 1. ev. 8. ord. 10. Re
trageri: Karino. Trudin, Puia, 
Cobadin, Susai și Finit.

Următoarea reuniune de trap 
va avea loc duminică 4 ianuarie 
1987, pe hipodromu’ din .Ploiești.

A. MOSCU

tripla
HărmanCursa a

Dumitrescu) 1:31,1; 2. Hălmaș; 
Hurduc. Cota: c șt. 1, ev. 19. ~ 
triplă 359, triplu V—VI—VII 
Cursa a VIII-a: 1. Ramon (C. 
mitrescu) 1:35,2: 2. Gruia; 3. 
faron. Cota: cîșt. 1, ev. 10, 
triplă 76. Cursa a IX-a: 1. 
daf (Tănase) 1:31,1: 2.

LA- MANGALIA
a viitorului sezon competiți-onal, bî- 

i“. din stațiunea cu același nume,în perioada de pregătire 
necunoscutul notei „Mangalia1-, um
este o excelen‘3 aizdă pentru-sportivii cluburilor sl asocUUilor 
din întreaga tară. La acest modern complex, i.H.R. Mangalia 
oferă, printre altele, piscină, terenuri și sală de sport-. Se asi
gură tratament de recuperare.

intilr.it


„PRfMlllE 1AIR-PIÂT" PE ANUL 1986 
A80KDATE DE COMIItlUL OLIMPIC ROMÂN SPORTUL bXMS5 rn

Comitetul Olimpic Român a 
hotărît ca tradiționalele „Pre
mii fair-play“. pentru gesturi 
deosebite de sportivitate, să fie 
acordate pe anul i986 după cum 
urmează :

1. Scției de fotbal a Clubu
lui Sportiv al Armatei, STEAUA, 
pentru atitudinea dovedită față 
de echipa Anderlecht (Belgia) 
în cele două meciuri disputate 
l'a București. La primul ioc, 
cîștigat de Steaua, pe tabela 
electronică de afișai a apărut : 
..Respectele noastre, Ander- 
Ieeht !“, iar Ia al doilea, c'tștigat

de Steaua la un scor insuficient 
pentru calificarea in faza ur
mătoare, pe aceeași tabelă a 
fost înscrisă urarea de succes 
pentru oaspeți, care mergeau 
mai departe.

2. Jucătoarei de tenis de ma
să MARIA ALBOIU. care. în 
semifinalele Campionatului Na
țional, de la Arad, in finala 
setulții decisiv a atras atenția 
arbitrului că mingea considera
tă afară a atins masa, deci 
punctul acordat ei i fie cuvine 
adversarei, care a și cîștigat 
meciul.

AVANTAJUL TERENULUI PROPRIU, 
DECISIV, DE MULTE ORI, ÎN „CUPA DAVIS

RALIUL MONTE CARLO LA A 55-a EDIȚIE
PARIS, 29 (Agerpres). — La 

17 ianparie 1987 se va da star
tul în tradiționala competiție 
internațională automobilistică 
„Raliul Monte Carlo", la care 
s-au înscris 160 de echipaje, ce 
vor pleca din 5 localități dife
rite : Sestriere, Monte Carlo,

Lausanne. Bad Homburg (R. F. 
Germania) si Barcelona. La a- 
ceastă a 55-a ediție a raliului 
organizatorii au desemnat ca 
principal favorit pe finlande
zul Juha Kankkunen. campion 
mondial în 1986. care va pilota 
o mașină „Peugeot Turbo".

Melbourne. De cîțiva ani fa
zele finale ale Cupei Davis au 
avut cam aceiași parteneri de 
întrecere — Australia și Suedia, 
în 1983. de pildă, pe terenul 
gazonat din Melbourne, tenis- 
manii de la Antipozi au cîști- 
gat în fa|a scandinavilor cu 
scorul general de 3—2. După 
doi ani, la Malmoe. pe zgură, 
în semifinale suedezii și-au 
luat o netă revanșă cu 5—0, iar 
acum, din nou la Melbourne, tot 
pe gazon si pe o temperatură 
ridicată. Australia a cîștigat 
din nou, la limită cu 3—2. Se 
spune, și poate că nu fără 
un oarecare temei, că și de 
data aceasta dacă finalele s-ar 
fi disputat pe un teren de zgu
ră. în Suedia, eurepenii n-ar 
fi ratat victoria !... Dar, potri
vit regulamentului competiției, 
există o alternanță, de la o

ediție la alta, a locurilor de 
întrecere între aceleași echipe.

Se spune, de asemenea, că. 
în mod obișnuit, avantajul te
renului propriu este enorm în- 
tr-o intîlnire. mai ales la te
nis. într-o statistică a Agenției 
France Presse se arată că de 
la crearea „Cupei Davis", în 
anul 1900, și pînă astăzi doar 
24 de finale au fost cîștigate 
de echipe jucînd pe terenul 
adversarului, restul revenind 
gazdelor ! Cum tenisul dispune 
încă de cele mai diferite su
prafețe de joc. se pune în mod 
acut problema uniformizării a- 
cestora, pentru a se echilibra 
șansele.

Recenta finală a evidențiat. 
In mod deosebit, doi jucători: 
pe australianul Pat Cash (arti

zanul victoriei gazdelor) și sue
dezul Mikael Pernfors (in fo
tografie), un nespecialist, totuși, 
al jocului pe gazon, care a 
declarat : „Tinînd seama de 
calitatea jocului meu. nu sînt 
decepționat de fel. cî dimpo
trivă...".

ANCHETE TRADIȚIONALE LA SFtRȘIT DE AN

„EUROPA TOP 12“-PRIMA COMPETIȚIE A TENISULUI DE MASA IN 1987
Activitatea internațională a 

tenisului de masă debutează in 
noul an chiar a doua zi după 
„noaptea cea mai lungă", prin 
programarea unei competiții 
deosebit de importantă : „Eu
ropa Top 12“ pentru seniori și 
senioare.

Competiția, care a debutat in 
1971. la Zadar (Iugoslavia), a 
aiuns la cea de-a XVII-a e- 
diție. de fiecare dată printre 
concurenți aflîndu-se sportivi 
de mare valoare : Branka Ba- 
tinici. Csila Batorfi. Fliura Bu
latova. Daniela Gherghelceva. 
Marie Hrachova. Beatrix Kis- 
hazi — singura jucătoare care 
pînă. în prezent a reușit să 
cucerească patru locuri întîi —, 
Bettine Vriesekoop. M. Appel
gren. S. Bengtsson D. Douglas,

A. Grubba. T. Klampar, M. Or- 
lovski, J. Seciytin — sportivul 
care n-a lipsit de la nici o 
ediție —, D. Surbek ș.a.

Intre competitorii care s-au 
aliniat la startul întrecerii în 
cei 16 ani de la debutul său 
(43 jucători și 45 jucătoare) 
s-au aflat și reprezentanții te
nisului nostru de masă. Cele 
mai multe prezențe (7) le are 
Maria Alexandru.' care. între 
1972 și 1979. a terminat de trei 
ori pe locul secund, ei alătu- 
rîndu-i-se Eleonora Mihalca și, 
de la ultima ediție (Sbdertălje). 
Maria Alboiu, care a ocupat în
tr-o companie extrem de pu
ternică un merituos loc 6.

Moderna sală „St. Jakob" din 
Bajiel. care găzduiește. între 2 
Si 4 ianuarie, noua ediție, oferă

condiții dintre cele mai bune 
pentru concurs. organizatorii 
sperînd ca cele 4 000 de locuri 
să fie pline în zilele compe
tiției. Vor participa, ca de fie
care dată, cei mai buni jucători 
și jucătoare clasați în „topul" 
european, printre ei afiîndu-se 
medaliat! ai ultimului C.E. și 
ai altor concursuri de anver
gură în 1986 : Csila Batorfi, J. 
Persson, Fliura Bulatova. J. O. 
Waldner. A. Grubba, Marie 
Hrachova, Erik Lindh, Bettine 
Vriesekoop, L. Kuharski etc.

La cumpăna anilor, in mod 
tradițional, sînt organizate fel de 
fel de anchete, interne șl inter
naționale, pentru desemnarea ce
lui sau celor mal buni sportivi, 
dintr-o disciplină anume sau din 
totalitatea lor. Iată cîteva dintre 
anchetele acestui sfîrșlt de an :

Alger, Luptătorul Abdethakim 
Harkat, în vîrstă de 18 ani, cam
pion al Africii la cat. 62 kg, a 
fost desemnat cel mai bun 
sportiv al Algeriei, înaintea atle
tului Yasmina Azizl, recordman 
continental la decatlon. Pe locu
rile următoare au fost clasați doi 
fotbaliști, mijlocașul Mohamed 
Kaci-Sald șl portarul Nacer Drid, 
componenți ai naționalei algerie
ne participantă la C.M. din Mexic.

Moscova. Reputatul atlet Ser- 
gheî Bubka, campion și record-

man mondial ia săritura cu pră
jina, a fost desemnat cel mai bun 
sportiv sovietic din acest an. In 
ancheta Asociației ziariștilor spor
tivi din U.R.S.S., pe locurile ur
mătoare au fost clasați fotbalis
tul Igor Belanov, din echipa Di
namo Kiev, șl patinatorul de vi
teză Igor Jelezovski.

Belgrad. Cel mal bun sportiv 
iugoslav pe ’86 a fost ales hand
balistul Veselin Vujovlch compo
nent al formație! Metaloplastika 
Sabac șl al reprezentativei țării.

Rabat. Asociația ziariștilor spor
tivi din Maroc l-a desemnat drept 
cel mai bun fotbalist al acestui 
an pe Badou Zalei, portarul echl- 
ppi naționale. Al doilea este ata
cantul Aziz Bouderbala.

BELGRAD. — Proba mascu
lină de slalom special desfășu
rată pe pîrtia de Ia Soriska 
Pianina (Iugoslavia) a fost do
minată de schiorii iugoslavi 
riasați pe primele trei locuri. 
Victoria a revenit lui Robert 
Zcn. înregistrat cu timpul de 
1:43,97. urmat de Tomaz Ciz- 
man — 1:44.23 s* Urban Pla- 
ninsek .— 1:41.45

MOSCOVA. — Proba mascu- 
'ină de 30 km din cadrul con
cursului de. schi fond de la 
Trasnogorsk a fost cîștigată de 
Vladimir Smirnov cu timpul de 
Ih 21:33.o. Pe locurile urmă- 
:oarc s-au clasat Aleksandr 
TsknlerCko — 1h?3:?2.7 și Iuri 
3u: hkov — 1h “3:52.4.

„ MOSCOVA. — Desfășurat la 
Kavgolovo, campionatul unio
nal la combinată nordică a 
fost ciștigat de Aleksandr Do- 
bicev, cu un total de 423,55 p. 
învingătorul a realizat în con
cursul de Sărituri cu schiurile 
215,1 p. iar în proba de 15 km 
a fost înregistrat cu timpul de 
49:57.

CALGARY. — în fața a 13 715 
spectatori, pe patinoarul din 
localitate s-a desfășurat întîl- 
nirea de hochei dintre echipei? 
Canadei si Statelor Unite, în 
cadrul „Cupei Canada". în mod 
neașteptat oaspeții au cîștigat 
meciul cu 5—3 ! Intr-un alt joc, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia : 4—0.

CAMPION* TUL DE ȘAH AL IUGOSLAVIEI
BELGRAD (Agerpres). — 

Campionatul masculin de sah 
ii Iugoslaviei s-a încheiat în 
irașul Budva cu victoria maes- 
rului Dzevlan care a totalizat 
’.5 o din 13 posibile. Pe lo- 
:uril- următoare in clasamen- 
tîl final, s-mi situat Calici — 

’ p. Ma!’<1ov1cî. Cehalo, Cvitan

și Velicikovici — cu cite 7,5 p 
etc. în ultima rundă. Lalici a 
cîștigat la Dzevlan. Raicevici 
l-a învins pe Knezevici. iar în 
partidele Matulovi.ci — Cvitan, 
Velicikovici — Drcsko și Ce- 
balo — Strikovici a fost con
semnată remiza.
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HANDBAL A Turneul mascu
lin de la Goteborg, Suedia — 
U.R.S.S. 20—19 (3—7).

TENIS 9 Turneul de juniori 
„Orange Bowl" de la Miami, fi
nale : junioare (16 ani) : Alexia 
Dechaume (Franța) — Luanne 
Soadea (S.U.A.) 6—2. 6—4: juniori 
(16 ani): Jim Courier (S.U.A.) — 
Andrei Cerkasov (U R.S.S.) 6—0,
7—5.

VOLEI © Competiția feminină 
de la Luxemburg " fost cîștiga
tă de Norvegia cu 6 p. urmata 
de Spania Luxemburg și provin
cia belgiană Llmbcurg cu cite 2 
P. Ultimele' rezolute-> Limbourg 
— Spania 3—2 (—8 —1 10. 9. 11). 
Norvegia — Luxemburg 3—0 (4, 
2. 3> © Turneul feminin de la
Tongres (BeV'iat a revenit, to
tuși. formației Franței, deși a- 
ceasta a nierdut cu 3—0 nartida 
CU B"1eia g Î'-'ZI,

lur de orizont in campionatele naționale din Europa

SUEDIA. MALMO F.F. A REUȘIT EVENTUL ’
Și în Suedia (ca și în 

U.R.S.S., Norvegia. Finlanda și 
Danemarca), campionatul se 
desfășoară după sistemul tur— 
primăvara și retur — toamna. 
Titlul de campioană pe anul 
1986 a revenit echipei Mâhni»

fensivei. De altfeL Moller, după 
o absență de șase ani, a re
venit in lotul național. Alți ju
cători cunoscuți din echipa na
țională care provin din Malmo 
sînt Palmer. Eriksson și Mag
nusson, ul'imul reîntors din

Anders Palmer (în dreapta), unul dintre cei .mai valoroși ju
cători ai echipei campioane Malmo F.F. și ai reprezentativei

Suediei Telefoto : A.P. — AGERPRES

F. F„ care a ajuns pentru a 
13-a oară în posesia titlului și 
tot pentru a 13 oară a cîștigat 
și Cupa Suediei ! Eventul a 
fost deplin meritat și toti iubi
torii de fotbal din Suedia sînt 
de acord, că fotbaliștii din Mal
mo au dominat net campiona
tul. ei cîștigîndu-1. de altfel, 
la o diferență de 6 puncte, 
fată de eternii rivali de la 
I.F.K. Goteborg. în semifinale
le Cupei, Malmo a învins pe 
Nbrrkoping, iar în finală a 
cîștigat în fata lui A.I.K. 
Stockholm (0—1 și 5—2) ! E- 
chipa antrenată de britanicul 
Ron Hodges, practică un „joc 
englezesc", cu pase lungi, des
chideri pe extreme și spre vîr- 
ful de atac, iar apărătorii in
tră în posesia balonului folo
sind deseori ..tackling“-vl. In
ternaționalii Borg s; Erlandsson 
— cei doi fundaș» centrali — 
si portarul'Jan Moller (care in 
14 meciuri ! n-a primit nici un 
voi) sînt punctele forte ale de-

Elveția, în timp ce B. Larsson 
a fost transferat, după înche
ierea turului, la Young Boys 
Berna. Se consideră, totuși, că 
marea învinsă a fost formația 
I.F.K. Goteborg, care și ea a- 
limentează cu numeroși jucă-

ALTE 3 meciuri din campiona
tul Angliei (et. 22). desfășurate 
duminică: Charlton — Manchester 
City 5—0 !, Everton — Leicester 
5—1, Nottingham — Luton 2—2. 
Pe primele locuri în clasament: 
Arsenal 45 p, Everton 41 p, Li
verpool 38 p, Nottingham și Nor
wich cu cîte 37 p.

REAL MADRID a pierdut un 
punct prețios pe teren propriu, 
în etapa a 20-a: 2—2 cu Gijon, 
în timp ce F.C. Barcelona a cîști
gat în deplasare (1—0 la Cadiz). 
Alte rezultate: F.C. Sevilla —
Real Socledad 1—1, Majorca — 
Santander 3—1. Sabadell — Osasu- 
na 3—1, Athletic Bilbao — Betls 
Sevilla O—o. Valladolid — Zara
goza 1—1. Espar.ol — Las Palmas 
3—1, Murcia — Atletico Madrid

tori reprezentativa. După cele 
trei titluri consecutive cucerite 
(1982, 1983 și 1984) I.F.K. din 
orașul cunoscutelor autoturisme 
și autocamioane „Volvo". a 
pierdut în 1985 duelul cu for
mația Oergryte, iar anul acestfe 
și pe cel cu Malmo F. F. „11“- 
le, la timona căruia se află 
fostul internațional Gunder 
Bengtsson, are însă și satis
facții. Aceea de a se fi cali
ficat în sferturile de finală ale 
Cupei U.E.F.A., în actuala edi- 
diție. și de a avea în selecțio
nata națională pe Ekstrom, 
golgeterul campionatului, cu 13 
puncte marcate. Din lot au 
mai făcut parte internaționalii 
E. Nilsson. Hysen, Fredriksson, 
Ekstrom (acum la Empoli), 
norvegianul Mordt și filande- 
zul Rantanen.

Cea mai mare decepție a pro
dus-o scăderea numărului de 
spectatori, în medie nici 5 000, 
pentru că în Suedia, cu toate 
că se practică un fotbal avan
sat, soccerul a rămas, ca in
teres, mult in urma sporturilor 
de iarnă, a tenisului și a au
tomobilismului !

Neașteptat de slabă a fost 
prestația fostei campioane 
Oergryte (1985), cu toate că și 
aici evoluează cîtiva internațio
nali ca Olsson, Karlsson și B. 
Larsson. Desigur, pare curios 
faptul că jucătorul cel mai bun 
al anului a fost desemnat un 
fotbalist care nu evoluează în 
campionatul Suediei, ci în El
veția. Este vorba de Prytz, de 
la Young Boys Berna. Pentru 
excelenta sa evoluție în repre
zentativa tării, el a primit fără 
echivoc acest titlu !

Ion OCMCCNFEI.O 
Traian STĂNESCU

2—1. Pe primele locuri în clasa
ment: F.C. Barcelona 30 p, Real 
Madrid 28 p, Espanol Barcelona 
26 p. Athletic Bilbao 24 p; pe ul
timele: 16—18. Santander, Osasu- 
na și Sabadell cu cîte t4 p.

LUPTA STR1NSA, după 15 eta
pe, în Portugalia. La egalitate de 
puncte, pe primele locuri se află 
F.C. Porto și Benfica cu cîte 25 p. 
Ambele formații au obținut vic
torii: Elvas — F.C. Porto 0—2, 
Benfica — Braga 2—1. Alte rezul
tate: Chaves — Belenenses 1—0, 
Farense — Varzim 1—2, Salguel- 
ros Porto — Academica Coimbra 

2—1, Rlo Ave — Portlmonen.se 
1—1, Funchal — Boavista 2—2. Pe 
ultimele locuri: 15. Elvas 0 p. 18. 
Farense 6 p.
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