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MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregului nostru popor, 

la posturile de radio și televiziune, de 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși ți prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România,

încheiem anul 1983 cu satisfacția de a fi rea
lizat noi progrese in dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei, in mersul său inainte pe calea 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Prin munca întregului popor a sporit avuția so
cialistă a țării, România a urcat noi trepte de 
civilizație materială și spirituală. In industrie, pla
nul a fost îndeplinit în bune condiții, cu un ritm 
de creștere de circa 5 la sută, iar în agricultură, 
deși . am avut un an greu datorită secetei pre
lungite, am obținut o recoltă care asigură buna 
aprovizionare a populației. S-au dezvoltat, de 
asemenea, ți celelalte sectoare, învățământul, 
Știirița, cultura - factori fundamentali ai edificării 
noii orinduiri. Aplicind ferm hotăririle Conferinței 
Naționale, am reușit să depășim unele greutăți 
care s-au manifestat în primii doi ani ai cincina
lului și să obținem, pe ansamblu, realizări im
portante, care asigură îndeplinirea in bune con- 
dițiuni a întregului cincinal 1981-1985.

Pe baza realizărilor obținute, am putut trece la 
majorarea cu circa 5 la sută a retribuției reale, 
precum ți la alte măsuri de perfecționare a me
canismului economico-financiar, de aplicare fer
mă a principiilor socialiste de retribuție după 
munca depusă, după contribuția adusă la spo
rirea avuției naționale.

Toate aceste realizări demonstrează cu putere 
justețea politicii partidului, realismul ți caracterul 
mobilizator al planurilor ți programelor noastre 
de dezvoltare socialistă. Ele ilustrează minunata 
forță creatoare a poporului, care, liber ți stâ- 
pin pe destinele sale, acționează, in strinsâ uni
tate, pentru progresul ți înflorirea României so
cialiste, pentru întărirea independenței ți suvera
nității sale.

Acum, cind încheiem încă un an de muncă ți 
înfăptuiri, doresc ca, in numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de Stat și gu
vernului, precum ți al meu personal, să adresez 
eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, întregului popor, cele mai 
calde felicitări și urări de noi succese in viitor.

Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai României 
socialiste,

Intrăm in Anul Nou, 1984 - cel de-al patrulea 
an al actualului cincinal -, cu un program de 
activitate temeinic fundamentat, elaborat cu par
ticiparea activă a tuturor organismelor democra
ției noastre socialiste, a maselor largi populare 
- și adoptat recent de Marea Adunare Națio
nală. Prevedem o creștere importantă a produc
ției industriale, agricole, a tuturor celorlalte sec-

(Contlnuare In vag 2-3)
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LA OLIMPIADĂ, GIMNASTICA NOASTRĂ
SE VA AFIRMA IN CONTINUARE

1983 a fost un an greu, de 
mare răspundere, în care, de la 
„noul val" al gimnasticii ro
mânești se aștepta confirmarea. 
Bucuria ne este cu atît mai 
mare, cu cit am reușit, atit la 
campionatele continentale, cit 
si la cele mondiale, să facem să 
se vorbească, din nou, în ter
meni elogioși despre școala 
românească de gimnastică. Eu 
și Lavinia Agache am urcat pe 
cea mal înaltă treaptă a po
diumului europenelor, am cu
cerit apoi la mondiale „aurul" 
solului, alte cîteva medalii com- 
pletînd o frumoasă salbă. De 
mare preț mi se' pare însă și 
argintul echipei. în întrecerea

CRED IN TALENTUL
„FLOTILEI DE

Nu voi uita niciodată acest 
an 1983. A fost, doar, anul 
afirmării mele pe plan inter
național, reușită pe care îmi 
place s-o consider și persona
lă, dar și a prestigioasei școli 
românești în sportul padelei și 
pagaei, care a dat, dă și va 
da în continuare mari campioni. 
Pentru mulți, izbînda mea la 
campionatele lumii a fost o 
surpriză. Eu și antrenorii mei 
am crezut însă în „aurul mon
dialelor", cu amendamentul că 
mă așteptam să-1 cuceresc la 
„mie" și nu în proba de 500 
m. Oricum, un vis mare mi 
s-a împlinit.

Urmează un an foarte difi
cil. pentru că întotdeauna este

ALFABETUL
CU LITERA „M“,

Cum să vorbești altfel decît 
foarte frumos despre anul ce
lui dinții titlu european de se
nioare din carieră ? Mai ales 
cînd, pe lingă medalia de aur 
la bîrnă, au mai fost și altele, 
atunci, la Goteborg, dar și în 
toamnă, la mondialele de la 
Budapesta, unde s-a afirmat 
plenar colega și prietena mea 
Kati Szabo, dar și întreaga e- 
chipă. O echipă foarte tînără 
și entuziastă, care a învățat că 
în sport alfabetul începe cu 
litera „M“, de la cuvîntul 
muncă, fără de care nimeni nu 
poate reuși nimic.

în ce privește noul an gîn- 
durile mele și ale tuturor ce
lorlalte gimnaste din lotul re
prezentativ se îndreaptă cu spe-

PE LINIA FRUMOASEI TRADIȚII
Știu că pentru mine anul o- 

limpic trebuie să fie anul con
firmării. Titlul de campioană 
europeană cucerit în toamna 
lut 1983 pe poligonul Tunari 
mi-a adus o mare satisfacție, 
dar îmi creează, îmi dau bine 
seama, si responsabilități mari. 
Tirul românesc are o frumoasă 
tradiție în arena olimpică, fău
rită de-a lungul anilor de mai 
multe generații de trăgători. 
La Los Angeles se vor organi
za. pentru prima dată In isto
ria Jocurilor, probe specific fe- 

celor mai bune echipe ale lu
mii, un argint cu valoarea „au
rului afirmării** unei noi gene
rații, crescute la școala muncii. 
In minunatele condiții de pre
gătire — pentru sport șl pentru 
viață — asigurate de partidul 
șl statul nostru.

Privim cu încredere noul an. 
Va' fi un an și mal greu, dar, 
cred cu toată convingerea, șt 
mai frumos I La Olimpiadă, 
gimnastica românească va fi 
din nou în frunte !

ECATERINA SZABO 
campioană mondială 

la gimnastică

Șl DĂRUIREA
AUR“

mai greu să te menții sus, să 
confirmi. Sigur, nu mă gîndesc 
decît la medalia olimpică de 
aur. Nici nu se poate altfel ! 
Cred în posibilitatea împlinirii 
în marea arenă olimpică, după 
cum cred în talentul și dărui
rea întregii noastre „flotile de 
aur", în frunte cu marele Ivan 
Paizaichin alături de Toma Si- 
mionov, cu băieții din caiacul 
de 4, alături de toți ceilalți. 
Nici un efort nu poate fi prea 
mare pentru îndeplinirea fru
moaselor noastre aspirații, pen
tru reprezentarea demnă a spor
tului românesc !

COSTICA OLARU 
campion mondial la canoe

ÎNCEPE
DE LA MUNCĂ

ranță spre Olimpiada de la Los 
Angeles. Sub îndrumarea an
trenorilor noștri, vom lucra fle
care element, fiecare exercițiu 
pînă la însușirea totală, astfel 
incit nici o ezitare să nu ne 
oprească din drumul spre po
dium. Știm că va fi extrem de 
greu. dar. avind create cele 
mai bune condiții de pregătire, 
muncim astfel incit să aducem 
noi satisfacții iubitorilor spor
tului românesc strălucirea sal
bei de medalii De care o visăm 
fiind prinosul nostru de recu
noștință Pentru partid pentru 
țară.

LAVINIA AGACHE 
campioană europeană 

la gimnastică

A TIRULUI ROMÂNESC
minine la tir. Este o premieră 
pe care noi. româncele, vrem 
s-o onorăm cu o comportare 
cît mai bună. Țintesc o meda
lie olimpică, visul oricărui spor
tiv. Strălucirea ei depinde, de
sigur, de mai multi factori, 
dar în ceea ce mă privește voi 
face totul pentru a dovedi că 
titlul european nu a fost rodul 
unei întîmplări.

MARIA MACOVE1 
campioană europeană 

la pistol standard

ÎN NOAPTEA DINTRE ANI, DORINȚA DE PACE, DE NOI ÎMPLINIRI, DE MARI SUCCESE SPORTIVE
In noaptea de la cumpăna anilor, sportivii țării, cei aflați 

lingă ei cu sufletul, sfatul, fapta, au primit îndemnurile pre
ședintelui României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. cu
prinse în Mesajul adresat întregului popor, de a munci mai 
mult și mai bine, cu responsabilitate patriotică, cu credința că 
și ei — cei aflați în lupta continuă cu secundele, centimetrii, 
partenerii de întrecere și propriile limite — pot contribui mai 
substanțial la creșterea neîncetată a prestigiului patriei.

în clipele acelea de la cumpăna anilor, petrecute intre cei 
dragi. în mijlocul familiilor, eroii arenelor s-au maj bucurat 

o_ dată la amintirea izbinzilor lui ’83. privind insă mai degra
bă. ru ochii minții, spre viitor, spre momentele de împlinire 
deplină, de satisfacție supremă, cînd tricolorul roș-galben-al- 
bastru flutură pe catargele învingătorilor. Așa cum va fi. cu si
guranță. și în anul Olimpiadei de Id Los Angeles. Spre Gloria 
Tării ! Spre mîndria noastră...

SĂ FACEM DIN 1984 UN AN RECORD I

Ditanul naționalei si 
mai bune formații de 
handbalul românesc.

Lingă pomul de iarnă, ală
turi de cei dragi — soția si 
fetita — Nicolae Munteanu. că- 

l al celei 
club din 

Steaua. 

avea de ce Privi înapoi cu mîn- 
drie. la amintirea unui an al 
triumfului tricolorilor in Su- 
Der-cuoa Mondială" respectiv 
al victoriei în campionatul na
tional. Dar el privea mai ales 

spre viitor, dorind. in primul 
rînd asemenea tuturor oameni
lor de bine. ..să fie pace pe 
nămint sperind din adincul 
inimii ca eforturile tării noas
tre ale președintelui ei. îm
preună cu ale celorlalte po
poare. să izbindcască. fu ce ne 
privește De noi cei din repre
zentativa de handbal a Româ
niei. vom munci, vă asigur. în
zecii pentru împlinirea celui 
mai frumos vis din carieră : 
titlul olimpic ! La club avem, 
de asemenea obiectiv temerar, 
de a cistiga din nou titlu! na
tional sore a outea repeta suc
cesele Stelei in Cuoa campio
nilor europeni, din 1968 si 1977. 
Fie ca 1981 să fie un an re
cord al spoitului românesc, spre 
cinstirea celor două mari eve-

(Ccntlnuart fn oao 3-3} In familia handbalistului Nicolae Munteanu, la cumpăna dintre ani
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toare ale vieții economice și sociale. In mod deo
sebit, în 1984 - odată cu creșterea, in ritmurile 
Stabilite, a producției in toate ramurile econo
miei naționale — va trebui să acordăm o atenție 
prioritară realizării programului energetic și de 
dezvoltare a bazei proprii de materii prime, in 
vederea asigurării, intr-un timp cit mai scurt, o 
independenței energetice a țării, a satisfacerii 
intr-o măsură tot mai mare din producția internă 
a cerințelor de materii prime și materiale.

Va trebui, de asemenea, să asigurăm îndepli
nirea exemplară a programelor speciale, pe care 
le-am adoptat, privind ridicarea nivelului tehnic 
și a calității produselor, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, reducerea consumului de 
energie și materiale, sporirea eficienței în toate 
ramurile economiei naționale. Am acumulat pu
ternice mijloace tehnico-materiale, dispunem de 
un important potențial științific, s-a ridicat nive
lul de calificare al oamenilor muncii. Important 

este acum să valorificăm cit mai bine aceste 
mari acumulări pentru obținerea unor rezultate 
superioare, pentru trecerea Ia o nouă calitate a 
muncii și vieții poporului.

In agricultură, am stabilit să obținem o creș
tere importantă a producției vegetale și animale, 
să intensificăm lucrările de irigații și îmbunătățiri 
funciare - prevăzute în programul special adop
tat în acest an -, incit să realizăm, in orice con
diții de climă, recolte sporite și sigure, să asigu
răm o bună aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare. Dispunem, și în agricultură, 
de o bună bază materială, de muncitori, specia
liști și cooperatori capabili — și trebuie să facem 
ca 1984 să fie un an al recoltelor record, al des
fășurării largi a revoluției agrare in România I

In toate ramurile economiei naționale, anul 
1984 să marcheze o îmbunătățire radicală a ac
tivității I Să asigurăm sporirea puternică a veni
tului național și infăptuirea, pe această bază, a 
tuturor măsurilor pe care le-am stabilit privind 
creșterea veniturilor și a nivelului de trai al oa
menilor muncii — țelul suprem al politicii parti
dului, esența societății socialiste pe care o edi
ficăm.

Să ridicăm la un nivel superior gindirea și 
creația științifică, invățămintul, cultura și arta, 
asigurînd fiecărui om al muncii un orizont tot mai 
larg de cunoaștere și pregătire profesională, teh
nică, științifică și culturală I Să intensificăm acti
vitatea politico-educativă pentru formarea unui 
om nou, cu o conștiință morală înaintată, să pro
movăm ferm, în toate domeniile, principiile eticii 
și echității socialiste, ale umanismului revo
luționar I

Să acționăm neabătut pentru perfecționarea 
conducerii științifice a tuturor domeniilor de ac
tivitate, să întărim democrația socialistă, revolu
ționară, autoconducerea și autogestiunea muncito
rească, pornind, întotdeauna, de la faptul că so
cietatea socialistă și comunistă se construiește cu 
poporul și pentru popor I Tot ceea ce făurim tre
buie să servească poporului, bunăstării și fericirii 
sale, ridicării patriei pe noi culmi de civilizație și 
progres, întăririi independenței și suveranității 
României socialiste I

Să facem astfel ca, în anul 1984, poporul nos
tru, acționind în deplină unitate, cu spirit de 
înaltă răspundere, ordine și disciplină, să-și asi
gure o viață tot mai bună, ca patria noastră să 
cunoască o continuă înflorire, pe calea socialis
mului și comunismului !

Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Româ
niei socialiste,

In anul 1933 s-a ajuns la o agravare conside
rabilă a situației internaționale, la creșterea 
pericolului unui război mondial, care va deveni, 
inevitabil, un război nuclear. Au avut toc noi 
manifestări ale politicii de forță, s-a intensificat 

cursa înarmărilor, s-a înrăutățit situația economică 
și s-au mărit decalajele dintre țările sărace și 
cele bogate. In med deosebit, în ultimele luni, 
s-a agravat situația în Europa, ca urmare a tre
cerii la amplasarea rachetelor nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune în unele țări vest- 
europene. Aceasta a dus ia retragerea de la 
convorbirile de la Geneva și Ia anunțarea de 

contramăsuri nucleare de către Uniunea Sovie
tică. Ne aflăm la începutul unei noi curse a 
inarmărilor nucleare, care pune în pericol exis
tența a inseși vieții pe planeta noastră. Niciodată 
în istoria sa omenirea nu s-a aflat intr-o situa
ție atit de gravă I

Pornind de la toate acestea, doresc să rea
firm și acum, in ajunul Noului An, hotărirea 
României de a acționa cu fermitate, de a-și uni 

forțele și conlucra strins cu toate statele și 
popoarele, cu toți cei care iubesc viața pentru 
a opri acest curs deosebit de periculos spre o 
catastrofă nucleara, pentru asigurarea păcii.

Trebuie să se facă totul pentru ca S.U.A. să 
oprească amplasarea in Europa a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, iar Uniunea 
Sovietică să oprească aplicarea contramâsurilor 
nucleare de răspuns. In aceste condiții, să se 
treacă la reluarea negocierilor sovieto-americane, 
in vederea ajungerii la un acord corespunzător, 
care să ducă, in final, Ia eliminarea rachetelor 
și la eliberarea continentului de orice arme nu
cleare, la realizarea unei Europe unite, a păcii și 
colaborării. In numele păcii și vieții, să acționăm 
cu toate forțele, incit anul 1984 să determine o 
schimbare radicală a cursului evenimentelor in 
acest sens ! Popoarele, mișcările pentru pace din 
Europa - cărora poporul român li s-a alăturai 
cu întreaga sa forță — trebuie să-și facă tot mai 
puternic auzit cuvîntul, să ceară să primeze ra
țiunea și spiritul de răspundere, interesele păcii, 
ale apărării dreptului suprem al omului — la 
viață, la pace, la libertate I

In acest spirit vom participa la Conferința 
pentru încredere și dezarmare de la Stockholm, 
animați de dorința de a ne aduce întreaga con
tribuție la intârirea încrederii, colaborării și păcii 
pe continent

Vom acționa cu toată energia pentru dezvol
tarea colaborării dintre toate statele din Balcani, 
pentru transformarea acestei regiuni intr-o zonă 
□ păcii, fără arme nucleare și baze militare 
străine I

Vom milita pentru ca in întreaga viață inter
națională să fie instaurate principiile egalității in 
drepturi, respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile interne, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea cu forța.

Considerăm că, în actualele împrejurări inter
naționale, trebuie făcut totul pentru soluționarea 
pe calea pașnică a tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase - din Orientul Mijlociu, din 
Asia, Africa, America Centrală și din alte regiuni 
ale lumii.

Vom depune, in continuare, toate eforturile 
pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice mondiale, pentru intârirea co
laborării și solidarității țărilor in curs de dez
voltare in lupta pentru afirmarea lor liberă pe 
calea progresului.

Fie ca anul 1984 să ducâ la intârirea conlu
crării tuturor statelor, fără deosebire de orin- 
duire, la creșterea participării lor active Ia solu
ționarea problemelor complexe ce confruntă ome
nirea, in interesul fiecărei națiuni, al păcii și in
dependenței popoarelor !

Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai României 
socialiste,

Să intimpinâm a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare națională și socială și cel de-al 
Xlll-lea Congres al partidului cu succese tot mai 
însemnate în dezvoltarea economico-socială, in 
toate domeniile construcției socialiste I Să facem 
totul pentru a servi cauza generală a poporului, 
a bunăstării și fericirii sale, a întăririi indepenr 
denței și suveranității României I

Fie ca anul 1984 să marcheze progrese im
portante in eforturile popoarelor pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru înlăturarea rachetelor și 
a oricăror arme nucleare din Europa, pentru 
triumful politicii de destindere și colaborare, de 
securitate și pace I

Cu prilejul Anului Nou, vă urez din toată 
inima, dragi compatrioți, noi și noi realizări, sa
tisfacții depline în muncă și în viață, împlinirea 
tuturor dorințelor de r--: bine, multă sănătate și 
fericire I „LA MULTI ANI !“

SCHIULUI

multi

în ce te

O FLOARE

Brașovul :
Magdalena

comună. în 
orimitoarea 
înșiși, din 
reunindu-i

acasă, 
multi făurit... Eu una. 

ne toate planu- 
Universiadă dar 
in Facultatea de

mai 
o'i; 
10.
ne
Si

Veselă, 
zimbet si

UN MUGUR,

nimente din 
a 40-a aniversare

i bune, 
mice si 
la cit

DÎrtiile

Si să fie

Clui-Napoca. dar 
Universității e la 
Deci, 
ani

prietenă. Este toc- 
ce se petrece acum, 
rind. cu unii dintre 
vor reprezenta tara 

la Sarajevo." (Rd. T.)

de eliberare na'ionalâ jî se
ci ala, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și al XIII-lea Congres 
al P.C.R. ‘.

ani ! 
noaptea cea mai

viata noastră : 
a revoluției

FAMILIA

Sunăm la 
baschetbalista 
părinți

— La 
Pall I

— La
mereu ca in 
frumoasă.

— Cum a fost ea. 
privește ?

— Nemaipomenită ! 
antrenantă, plină de
speranțe. Am fost. împreună cu 
prietenul meu. George Jerebie, 
handbalist la Dinamo Brasov si

soldate cu 
clasări în 

mai multe 
de la Sa- 

le-au făcut unii al- 
ituror. familiile sau

(Urmare din pag. 1)

Familia Stăiculescu, ■ in care Doina e una din cele patru flori

LUI... McENROE

medalie ! E foarte, 
dar in acest snort 
suflu nou si putem 
din plin". Si Doina

pentru a-si petrece Revelionul 
lingă cei care îl iubesc atit de 
mult. Fericit că a mai trecut 
un an, iar el nu a... îmbătri- 
nit. Iliută — cum ii dezmiardă 
si acum iubitoarea sa mamă — 
a petrecut, deci, noaptea Ar.u-

ÎN AȘTEPTAREA
Dacă Hie Năstase — angrenat 

si acum în numeroase turnee pe 
terenurile de tenis ale lumii — 
nu se află lingă ai săi atît cit 
ar vrea el si familia, marele 
nostru campion si-a făcut un 
frumos obicei de a veni acasă

...O mare masă z 
formă de ,.U“. din 
sală (gătită de ei 
vreme) din Poiană. ________  _
De alpinii Vili Podara si Liliana 
Ichim. pe biatlonistii Vladimir 
Todască si Gheorghe Berdar, 
oe fondistii Elena-Livia Reit si 
Ion Lungociu. Antren, urări de 
sănătate, după vechile tradiții, 
dar mai ales urări de compor
tări cit 
puncte 
primii 
probe, 
raievo. 
tora si. tu 
prietenii, intre care sportivi de 
ieri, ca Iudith Dibar-Gchn sau 
Maria Cîmpeanu-Cristea. soțiile

PACEA, GÎNDUL DINTÎI

■celor doi antrenori de la ccc-be 
alpine. Kurt Gohn si Dan Cris- 
tea. Un Revelion frumos ca ori
care altul, mai scurt insă decit 
de obicei : în prima zi de ia
nuarie a urmat cel dinții an
trenament din 1984...

Astfel au întîmpinat Noul An 
— împreună — componentii lo
turilor de schi alpin, fond ș: 
biatlon. „Chiar dacă disciplinele 
practicate sînt diferite, susține 
secretarul adiunct al federației. 
Stefan Sava. lumea schiului tre
buie să fie una singură, sudată 
sufletește, 
mai ceea 
in nrimul 
cei ce ne 
Ia J.O. de

in lotul national de tineret, la 
o logodnă, tot a unui sportiv. 
Așa că vă imaginați cite vise 
frumoase s-au 
după satisfacții 
rile în ’83. Ia 
si la admiterea 
chimie industrială clujeană, trac 
nădejde într-un an si mai bun. 
in care mai intii si înlii 
pace, pentru a trăi, munci 
văla in liniște, pentru a i 
tea întrece cu tinerii de 
tindeni în lupta dreaptă, 
tă. sportivă.

TRICOUL GALBEN Șl STARTUL... AMBIȚIILOR

să fie 
si in- 

ne pu- 
nretu- 

. ones-

Invitatul de onoare al fami
liei Romașcanu. în cochetul său 
aoartament din cartierul Mili
tari. a fost Ionel Gancea. desi
gur cu soția si fetita. Cei doi 
rutieri sînt colegi la Dinamo si 
la lot. sînt nrieteni si... ar mai 
fi ceva, mărturisit de Mircea : 
„Fe Gancea îl văd următorul 
schimb de ștafetă, preluată de 
mine de la Vasile Teodor. Fi
indcă... ei. da... va veni si ciipa 
aceea." Pînă atunci însă. Ro- 
mascanu e de un optimism cu
ceritor. Lăsîndu-se. conform 
tradiției, sorcovit de băiatul si

Mai ieri, un mugur al per
formantei. Acum, un nume a- 
firmat în lumea gimnasticii rit
mice. Si pentru că această a- 
firmare (de trei ori locul 6 la 
mondiale si de cinci ori bronz 
la ..Cupa Interviziunii") s-a 
produs în ’83. de bună seamă 
că familia muncitorească Stăi
culescu. de pe strada bucu- 
resteană cu nume sub semnul 
poeziei — Mugur Mugurel — 
s-a despărțit cu nostalgie de 
anul care a trecut. Dar pentru 
Doina, una dintre cele patru 
..flori" din casă, ce a fost a 
fost, ea e cu gindul doar la ce

fetita lui. se simte tare 
păt după cei mai mul 
metri rulați într-un an. cu 
torid în etape, in tururi ci 
si în desemnarea între cei 
buni sportivi români. Fa
de ..Cursa Păcii" îsi do 
mai mult ca oriclnd un loc ce 
frunte în clasamentul genera! 
individual ' si o poziție cit mai 
sus pentru echipa națională. Si 
ar mai vrea să bată recordul 
în „Turul României". ciș'.igin- 
du-1. adică, pentru a treia oară. 
Drept pentru care a ciocnit o 
cupă de șampanie.

va fi. Si cind toti cei apro- 
piati o îmbrățișau la ultimul 
semnal al orologiului lui 1963. 
sportiva de la ..Fiacăra Roșie" 
si-a amintit din nou cuvintele 
antrenoarei Maria Gîrbă: „Siim 
ce avem de făcut pentru a 
merge încrezătoare — împreu
nă. probabil, eu Alina Dră- 
gan — Ia Los Angeles si a ne 
întoarce cu 
foarte greu, 
sc simte un 
să-I folosim 
a zîmbit. cu focul speranței in 
priviri.

WNINISIRAIM 0t SUI L@I0 hlOR'IEUA
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 

LOTO A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1984
FAZA I : EXTRAGEREA I : 50 30 82 59 80 44 22 90 61 25 ; 

EXTRAGEREA a II-a : 47 15 52 78 38 49 2 24 21 75.
FAZA a ' II-a : EXTRAGEREA a IlI-a : 8 75 47 35 30 37 13 

86 90 6;‘ EXTRACEREA a IV-a: 51 89 11 2 49 45 42 63 7 81 ; 
EXTRAGEREA a V-a : 6 55 54 15 17 60 43 49 68 53 ; EXTRA
GEREA a Vl-a : 9 29 69 66 56 59 11 3 22 63 ; EXTRAGEREA a 
Vil-a : 59 16 43 66 85 65 81 51 69 37 ; EXTRAGEREA a VlII-a : 
34 47 86 64 52 57 61 54 62 26 ; EXTRAGEREA 
79 11 60 83 51 31 59 3 ; EXTRAGEREA a X-a : 
56 86 28 44 6.

FAZA a IlI-a : ‘EXTRAGEREA a Xl-a 14 l
77 41 74 58 ; EXTRAGEREA a XlI-a : 13 73 L ......................
18 17 4.

FOND TOTAL. DE CÎȘTIGURI : 11.783.259 LEI.

a
55

IX-a : 75
30

42
4961 65

78 30 51 66 60
24 87 45 86 57



SERIILE DOCTORULUI BOLONI
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Lâdislau Boldni, laureatul 
nr. 1 al anului fotbalistic 1983! 
Cine ar fi putut anticipa 
ceastă victorie cu numai 
ani în urmă, în
noiembrie a anului 
cu Elveția, cînd 
lipsea pentru a 13-a 
secutiv din echipa

Despre Boldni
mult. El e jucătorul trecut a- 
proape întotdeauna cu litere 
mari în cronicile meciurilor. 
Uneori numele ii e scris cu li
tere mici, dar atunci asta se 
întîmpla mai ales din cauza 
unui cartonaș. Un cartonaș 
care îi completează profilul 
de înger în viața de toate zi
lele (domnișoara, cum îi spu
ne Silviu Lung) și demon pe 
teren, ca să nu spunem cîine 
rău —*■ expresia îi aparține tot 
lui Silviu, mereu in admira
ția jucătorului care stă 
pază mult in fața porții, 
răscrucea drumurilor...

tn seara de 25 decembrie, 
cineva a strigat din tribuna 
Polivalentă „Bravo. doctore!". 
Bolbni a tresărit. Dar na pen
tru că tribuna i-ar fi amintit 
drumul de muncă in profesie, 
ci pentru că l-a uns cu adevă
rat in fruntea echipei sale, așa 
cum 
tor, 
„U“.

In aceste puține rînduri des
pre un jucător foarte, foarte 
cunoscut, cel mai nimerit ni se 
pare să-l reprofilăm în timp 
(ultimul deceniu) și în spațiu 
(pe dreptunghiul de gazon),

A debutat în echipa națională 
acum 9 ani. la 4 iunie 1975, in 
preliminariile J.O. cu Dane
marca (4—1), în compania ce
lor care aveau să devină bine
cunoscuta Bastrup. Nansen sau 
Nielsen. A jucat doar zece mi
nute, ultimele, luindu-i locul 
lui Dumitru. Să fi fost momen
tul unui schimb de generații ? 
In orice caz. echipa națională 
părea să ducă dorul lui „Du
mitru de la Guadalajara" în 
memorabilul lui rol de centro- 
campista de la diffesa, cum 
spun italienii. Și .Bolbni părea 
să întrunească aceste mari ca
lități ale cîndva inimosului Du
mitru.

Dar startul avea să anunțe o 
serie scurtă. Doar trei jocuri. 
După care Bolbni revenea pe 
banca de la Tg. Mureș. Dar, în 
ultimul din aceste patru jocuri, 
s-a întimplat să se producă 
marea infringere de la Blois, 
0—4. (Nimeni nu și-a asumat 
atunci rolul de cîine rău in fața 
lui " ' 
tot

Blois, Valentin Stănescu pără
sește banca antrenorului, in aș
teptarea lui Covaci, care venea 
de la Paris, Cornel Drăgușin, 
care a asigurat tranziția celor 
30 de zile, îl recheamă pe 
Bolbni, pentru meciul cu Sco
tia de pe Hampden Park, sim
țind nevoia unui cîine rău la 
(de pe atunci) celebrul Dal
glish. Rezultatul ? Un remarca
bil 1—1, gol Crișan, in urma 
unei interminabile pase Dinu...

La 24 martie, vine Frânt a O- 
limpică la București. Revanșă 
pentru Blois, cu Platini in frun
te. Dar Platini nu mai zburdă. 
Mai mult, omul său de pază, 
Bolbni, deschide scorul in mi-

se întîmpla cu un alt doc- 
Mircea Luca. simbolul lui

Platini, care a făcut apoi 
jocul echipei sale). După

nutul 10. anticipind — la virsta 
de astăzi a lui Rednic — un 
profil tehnico-tactic care va 
culmina in meciul cu Italia, de 
la București și care va deschide 
in Cipru drumul spre Bra
tislava.

La 6 octombrie 1976, pe sta
dionul Sparta din Praga, Bo
ldni inaugurează o mare serie 
de 23 de meciuri consecutive. 
Ultimul joc din această serie 
(2—2 cu Spania, la Craiova) e 
unul trist pentru Bolbni. E ul
timul joc al lui Mircea Lucescu 
în echipa națională. Ultimul 
joc al colegului de cameră... 
„Și. din păcate, ultimul joc al 
lui Lung, pentru atita și atîta 
vreme, din cauza celor două 
goluri pe nedrept trecute în 
sarcina lui. cînd, de fapt..."

In meciul următor se renunță 
la Bolbni pentru meciul cu Ci
pru (formulă Argeș), urmează 
o scurtă serie intermitentă, cu 
două momente notabile: Bolbni

lipsește la meciul cu Polonia 
(0—3, prima infringere după 
40 de ani), dar e prezent la me
ciul de la Neapole (1—2), pen
tru a deschide scorul (min. 52), 
in fata lui don Enzo, care a 
avut atunci, pentru prima oară, 
revelația apărătorului-golgeter, 
pentru a ne declara, peste doi 
ani, pe terasă, la Lido, după 
meciul România—Suedia : „Oh, 
dacă Antognoni al meu ar gîndi 
ca Boloni".

Bolbni joacă ultimul meci al 
seriei intermitente in Belgia, 
la 6 iunie (1—2 la Bruxelles), 
un joc foarte bun al echipei na
ționale... După care urmează o 
neașteptată serie neagră: 13 ab
sente consecutive in echipa na
țională...

Reintrarea e legată de veni
rea lui Mircea Lucescu la e- 
chipa națională. Ea se produce 
la 11 noiembrie 1981, in ultimul 
minut al meciului cu Elveția 
la Berna (0—0). Un ultim mi
nut simbolic, un fel de „să 
știi. Loți, eu nu te-am uitat, 
ne așteaptă un drum greu și, 
dacă o să ne ajute și norocul, 
unul destul de lung..."

Povestea ultimilor doi ani e 
binecunoscută. Boldni a fost 
omul de bază la ne-infringeri 
și la victorii. La vechea sa ca
litate de inchizitor pe tot fron
tul și de golgeter (sic !), a a- 
dăugat-o, cu mare dezinvoltură, 
pe cea de conducător de joc, 
după forfaitul lui Bălăci. Ce ar 
mai putea face în plus un fot
balist ?

Peste citeva luni, pe Orly. ga
zetarii francezi ii vor pune, de
sigur, clasica întrebare : „Cine 
ești dumneata, monsieur Bo
loni ?“ Si Bolbni va răspunde : 
„Sînt un jucător care nu și-a 
pierdut curajul... Am avut și 
norocul să nimeresc in salonul 
de reanimare al doctorului 
Lucescu, am jucat de 69 de ori 
in echipa națională și am mar
cat 15 goluri... Sper să pot 
continua seria mea de 28 de 
jocuri consecutive, cu gînclul la 
un fost mare international de 
pe malul Mureșului. Chită Al- 
bu, care a avut o serie de 41 
de jocuri. Sper să jucăm mai 
mult de trei jocuri în Franța... 
Cu ajutorul echipei aș putea 
să sper să ajung la recordul lui 
Dinu,.. Mai sper să fac un joc 
bun contra lui Platini... Mai 
sper ca în Franța să joace și 
Bălăci, pentru ca totul să fie 
in regulă".

Bonne chance, monsieur Bo
ldni ! — vor spune francezii. Și 
marea cursă a doctorului pe 
urmele lui Dinu și Albu va re
începe...

• A obținut 10 
puncte acasă (a pierdut 
cîte două puncte cu 
Steaua și Universita
tea Craiova, cîte u- 
nul cu Corvinul și 
Chimia) și 6 în depla
sare (cîte unul cu 
Rapid, F.C. Baia Ma
re, Dunărea C.S.U. 
Galați, Petrolul, F.C. 
Bihor și Politehnica 
Iași).

Golgeterii echi
pei : Iordachp 3 go
luri. Kallo și State 
— cîte 2. Bărbulescu, 
M. Popescu. Boricea- 
nu și Barbu — cîte 
unul, Niculescu (C.S. 
Tîrgoviște) autogol.

• Jucători folosiți : 
19 — Ciurea, Cățoi, 
Kallo și State — cîte 
17 meciuri, Bumb es
eu. Matei și Bărbu
lescu — cîte 16, M.

Popescu și Barbu — 
cîte 15. Eftimie 14, 
Boriceanu 13, Ior- 
dache 11, Prepeliță 9, 
Ionașcu 8, Minea și 
Firănescu — cîte 6, 
M. Leța 3, Chivescu 
2 Nițu ,1.

• Podiumul remar- 
caților : 1. Bumbescu 
a fost trecut de 9 ori 
cu majuscule în case, 
ta tehnică. 2v—4. Cățoi, 
Kallo și Eftimie — 
cîte 7.

• Cartonașe roșii : 
nici unul.

• Cartonașe galbe
ne : 19—11 jucători; 
cele mai multe : 
Prepeliță 4.

• Nu a beneficiat 
de nici o lovitură de 
11 m: a fost sancțio
nată cu 2 penalty-uri,

loan CHIRILA

DIVIZIA SUB LUPA STATISTICII
S-a tras cortina peste scena 

primei divizii. Aflați timp de 
17 etape în roluri principale, a- 
cum jucătorii primului eșalon 
fotbalistic au lăsat loc analizelor, 
comentariilor calculelor privind 
sezonul de primăvară, toate însă 
avînd la bază grăitoarele date 

să le trestatistice. Să încercăm 
cem în revistă.

Q S-au marcat 
rezultind o medie 
meci. Cele mai 
înscris în etapa a 
cele mal puține în 
șl a 17-a : 14 (deci 
put așa s-a încheiat 
parte a acestui campionat). Cea 
mai mare diferență între golu-

de goluri,
2,35

358 
de 
multe
12-a : 29, 
prima rundă 
cum a înce- 

prima

pe 
s-au 

, lar

P NUMERELE PREFERATE !
moașe

Dgcso

tragerea extraordinara
PRONOEXPRES

A NOULUI AN

rile marcate de gazde și cele de 
oaspeți s-a înregistrat în etapa 
a 2-a : 21—2, iar cea mal strînsă 
diferență în etapa a 4-a ; 9—9.

putini în runda a 17-a, d-oar 
50 000.

• Cirțu. Lăcătuș 
reușit să înscrie 
intr-un meci.

și Balint au 
cite 3 goluri

® Golgeterii în 
Lăcătuș și Coraș - 
lurl. -- -■
cîte 4, ..______  _

' Grosu și Verlgeanu

deplasare : 
cîte 5 go- 

Câmătaru și Pițurcă — 
Augustin, Terheș, Ignat, 

cîte 3.

® Pe lista marcatorilor figu
rează 150 de jucători ; cei mai 
mulți sînt în dreptul echipelor 
Chimia — 11, Universitatea Craib- 
va, Steaua și Corvinul- — cîte 10, 
iar cei mai puțini aparțin Du
nării C.S.U. : doar 6.

®-In 17 etape ați consemnat 
înscrierea a 5 autogoluri, cîte 
două aparțin ploieștenilor și tîr- 
govlștenilor (nu aveau ei destu
le greutăți!), unul dinamoviștilor 
care însă au beneficiat de două 
autogoluri, iar F.C. Olt, Steaua 
și Corvinul de cîte unul.

25 LEI
FIGURI
&

ANI
OTARE

mere !
BANI.

AUTOTURISME 
$1 EXCURSII 

peste notare

, © Din cele 153 de partide ale 
turului, 92 au revenit gazdelor, 
38 s-au încheiat la egalitate, iar 
în 23 victoria a fost de partea 
oaspeților. Remarcabilă recolta 
oaspeților în etapa a 4-a. cînd 
au plecat cu 11 puncte din 18 (4 
victorii și 3 egaluri). In etapa a 
10-a, gazdele s-au revanșat' și au 
obținut 17 puncte.

IACI BILETE LA ACEASTĂ LRlGEQE
6 La partidele turului au asis

tat 1 641 80S de spectatori, cei 
mai mulți s-au înregistrat tn e- 
tapa a ta: 166 000, iar cei mai

EOSEBil DE AVANTAJA1SĂ

DE PARTICIPARE
A 7 IANUARIE

& LA ȘEDINȚA DE ANALIZA 
a turului, campionatelor 
nare "
avea loc în 
1984, au 
biroului 
teiului 
colegiile 
ședinții

___ r________  divizio- 
șl ..B“ i983/’84, care va 

ziua de 5 ianuarie 
fost invitați : membrii 

federal, membrii Comi- 
federal din București, 

și comisiile F.R.F., pre- 
comisiilor județene de

• Clasamentul orașelor, alcă
tuit pe baza mediei de specta
tori, are următorul podium : 1. 
Craiova 18 400, 2. Galați 14 600. 3. 
București 14 100.

• Jucătorii celor 18 divizionare 
au expediat 3 632 de suturi (2 474 
gazdele — 1158 oaspeții), dintre 
care 1 674 pe poartă (1164 gaz
dele — 510 oaspeții). Cele mai 
multe șuturi s-au înregistrat în 
etapele a 3-a și a 5-a : 242, iar 
cele mai puține în runda a 16-a: 
179. Podiumul - --
namo 278, 
Craiova 232, 3. 
puțin de 10 
„performanța" 
nici un șut 
într-un joc: Dunărea C.S.U. — de 
2 ori Sportul studențesc, F.C. Ar
geș, A.S.A. Tg. Mureș. Politeh
nica Iași, S;C. Bacău. Chimia,
Jiul, C.S. Tîrgoviște și F.C. Baia 
Mare — cîte o dată.

șuturilor : 1. Di- 
2. Universitatea 
Steaua 211. Nu mai 
echipe au reușit 
de a nu expedia 
pe spațiul porții

® Cele' 18 divizionare „A" au 
utilizat 358 de jucători (pe teren 
au intrat însă 356, pentru că
Biro I și Turcit au evoluat la
cite două echipe). Cei mai mulți 
aparțin 
iar cei 
Argeș: 
zionari 
tiv toate
Rednic. Cazan. Cristian, 
Moiceanu. Cățoi, Ispir, 
Zare, Butufei, Viscreanu, 
danei, Carabagcac, Pisău, 
Ignat și Murcșan (ambii 

■Bala Mare). Deci, un 
fundași și 3 mijlocași.

echip ei Petrolul: 25,
mai puțini a folosit F.C. 

Din cei 350 de divi-' 
doar 17 au la ac

ad ică 1530 : 
Stancu, 

Ursu, 
Avă- 

Mincu, 
F. C.

portar, 13

16. 
„A".

minutele. 
Cazan, r 

Cățoi.

fotbal, președinții secțiilor de 
fotbal de Divizia „A" și „B", an
trenorii principali ai echipelor 
de Divizia ,,A“ și ,.B“. arbitrii 
divizionari „A" și „B" din Bucu
rești, observatorii federali din 
București, Ședința va avea loc 
în amfiteatrul centrului de per
fecționare de la ^otelul „Turist".

BUMBESCU
ambele transformate.’
• A expediat 190 

de șuturi (127 acasă 
— 63 în deplasare), 
dintre care 83 pe 
poartă (55 acasă 
28 în deplasare).

DEBUT ENERGIC, APOI EVOElfIII OSCIIANEE
• Comparativ cu cel din iarna trecută, după încheierea 

primei jumătăți a precedentei ediții de campionat, F. C. Olt 
se prezintă acum cu un bilanț aproape identic : același număr 
de puncte (16) obținute — ia fel — din 8 jocuri acasă și 9 în 
deplasare, singura diferență fiind poziția inferioară din clasa
ment (10 în prezent, în loc de 9).

• Cu un lot parcă mai subțire valoric decît cel din cam
pionatul anterior. în C&re noii venițl (Minea, Iordache. Bori
ceanu, Bar’ou) n-au putut înlocui cu același randament pe ti
tularii plecați (Pițurcă, Iamandi, Șoarece), echipa lui Halagian 
a pornit totuși energic în sezonul de toamnă (+4 în „clasamen
tul adevărului" după 8 etape cu deplasări pe terenurile tuturor 
noilor promovate), pentru ca apoi să aibă1 o evoluție oscilantă, 
chiar contradictorie, continuînd să acumuleze puncte afară, dar 
să le piardă surprinzător de ușor pe cele de acasă.

O Punctul forte al echipai l-a constituit în ultima vreme 
apărarea (bine dirijată de Bumbescu, aflat în mare progres), 
cum rezultă, dealtfel, și din numărul foarte mic al golurilor 
primite : 12.

• In schimb, numărul de asemenea mult prea mic al go
lurilor marcate (tot 12) dovedește slaba eficacitate a atacanților 
și mijlocașilor acestei echipe, ca și aportul ofensiv în scădere 
al unora dintre jucătorii titulari : Bărbulescu Eftimie, Kallo. 
„Problema nr. 1“ la F.C. Olt rămîne așadar găsirea sau for
marea unui vîrf de atac veritabil, a unui' golgeter autentic, de
opotrivă cu creșterea generală a eficienței la finalizare.

• O preocupare sporită se impune și pentru întărirea dis
ciplinei. avînd în vedere numărul încă mare de cartonașe a- 
cumulate de jucătorii acestei echipe.

Constantin FIRĂNESCU

11. CHIMIA RM. VÎLCEA 17 6 4 7 19-25 16
• A obținut 13 

puncte acasă (a 
pierdut două puncte 
cu Universitatea
Craiova, unul cu 
Rapid) și 3 în depla-

goluri, Udrea, Cara- 
bageac, Basno, Gîngu 
și Ancuțp — cîte 2, 
Alexandru, Vergu, 
Iovan, Lazăr si Palea
— cîte 1. /

sare (cîte unul CU
C.S. Tîrgoviște, .A.S.A.
Tg. Mureș și F.C.
Olt).

• Golgeterii echi-
pei : Verigeanu 4

• Jucători folosiți : 
20 — Teleșpan și 
Carabageac — cite 17 
meciuri. Pavel, Bas
no, Cincă. Iovan, 
An cuta și Verigeanu
— cîte 15, Udrea și 
Lazăr — cîte 14, 
Preda 12. Niculcea 11.

Alexandru 10, Ciupi- 
tu 8, Vergu 7, Gîngu 
5, Udrică și Palea — 
cîte 4, Roșea 3. Mîr- 
zea 1.

• Podiumul remar- 
caților : i. Teleșpan 
a fost trecut de 9 
ori cu majuscule în 
caseta tehnică, 2. 
Udrea 7, 3. Lazăr 6.

• Cartonașe roșii 2 
Basno (etapa a 3-a).

• Cartonase galbe
ne : 17—8 jucători ; 
cele mai multe : 
Cincă 4.

• A beneficiat de 
5 lovituri de la Hm: 
3 transformate (Udrea 
2, Basno), 2 ratate 
(Udrea, Gîngu); a fost 
sancționată cu 5 pe
nalty-uri. toate fiind 
transformate.

TELEȘPAN
• A expediat 194 

de șuturi (132 acasă 
— 62 în deplasare), 
dintre care 89 pe 
poartă (65 acasă — 24 
în deplasare).

L01 NESCHIMBAT, RANDAMENT AMELIORAT
• Daca ar fi să privească doar prin prisma cifrelor bilan

țul primei părți a campionatului. Chimia are dreptul la oare- 
cari satisfacții. Dacă ne gîndim că, în trecuta ediție, ea în
cheia turul cu 13 puncte la activ și cu —3 în clasamentul ade
vărului față de 16 puncte adunate acum și niqi un fel de pasiv 
în același „clasament al adevărului". Sau locul 16 după întîiul 

semestru al edițiîi 1982/83 față de poziția a 11-a în actualul 
clasament.

0 Un salt, indiscutabil, subliniat si de faptul că la Rm. 
Vilcea nu au venit, în vară, forțe fotbalistice deosebite, „Sin
gura noastră reală fortificare este tînărul Lazăr, care s-a. în
cadrat rapid și cu efecte pozitive în jocul echipei. Dar princi
palul ciștig, cu repercusiuni, directe în rezultatele de ansam

blu. se numește schimbarea atmosferei, seriozitatea și munca 
majorității jucătorilor", ne spunea Ion Oblemeneo, antrenorul 
principal al vilcenilor.

© Se poate vorbi despre aportul constant al grupului mai 
vechilor titulari cu Basno, Teleșpan și Carabageac în frunte, 
despre ascensiunea lui Verigeanu ca și despre apariția (amin
tită) plină de promisiuni a lui Lazăr.

© Un capitol special pentru Gîngu, jucător atît de prețios 
pentru Chimia (dată1 fiind „subțirimea" grupului de ataeanți), 
care a avut neșansa să se reaccidenteze. Știindu-i voința, forța 
cu care a luptat să se refacă, toți (coechipieri, antrenori, con
ducători. suporteri) cred în reapariția lui în teren. Ca și noi.

• Cea mai importantă restructurare de ordin tactic a re
prezentat-o trecerea de la exclusiva apărare „om la om" la 
cea combinată cu „zona". S-au făcut pași spre adoptarea aces
tui modern sistem defensiv dar pină la atingerea randamentul»! 
mulțumitor mai trebuie lucrat. Linia cea mai constantă și mai 
utilă s-a arătat cea de mijloc. în alcătuirea Iovan — Ale
xandru ■— Lazăr — Carabageac. Ea a reușit să suplinească ac°a 
amintită deficiență de calitate și cantitate a primei .'mii,

Eîtimie IONESCU
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PE GHEATA ȘI PE
Tibor Kopacz a clștigat

triatlonul de la Inzell
INZELL. Un remarcaoil suc

ces a înregistrat patinatorul 
român Tibor Kopacz în cadrul 
competiției de patinaj viteză 
dotată cu ..Trofeul celor trei 
piste" (Inzell. Madonna di Cam- 
piglio si Innsbruck). In con
cursul de la Inzell, din 29 de
cembrie. Kopacz a clștigat 500 
m cu 39.36 (a fost urmat de T.

1:59,43. A doua zi. Kopacz a În
vins la 5000 m (7:08,87) urmat 
de Niittylae 7:09,07 și Andreas 
Lemcke (R.F.G.) 7:14,46, Tibor 
Kopacz a cîștigat astfel combi
nata de trei probe, totalizind 
122,043 p. A fost urmat de Pert- 
ty Nuttylae 122,290 p. 3. Wolf
gang Scharf 123.481 d. 4 Andreas 
Lemcke 123,502 p. 5. Michael 
Hannîg (R.D.G.) 123,701
Combinata feminină (500 m, 
1500 m și 3000 m) a fost cîști- 
gată de vest-germanca Sigrid 
Smuda cu 133.663 p.

p-

ZĂPADĂ
1. Nykaenen 94 p, 2. Hastings 
71 p, 3. Primoz Ulaha (Iugosla
via) 64 p, 4. Horst Bulau (Ca
nada) 58 p, 5. Vggard Opaas 
(Norvcg.) 54 p.

Sărbătoarea națională a Republicii Cuba

CANDIDAT! LA MEDALII OLIMPICE

KOPACZ

s-a 
m

Nietsch R.F.G. 39,53 și 
Paganin — Italia 39.64) și 
clasat al doilea la 1500 
(1:59.39) în urma finlandezului 
Pertii Niittylae 1:58.60 și înain
tea vest-germanului Scharf

la 1500

C«OSl!l Dl ll SIO HULO
RIO DE JANEIRO (Agerpres). 

Cea de-a 59-a ediție a tradițio- 
naiului Concurs international de 
cros ce se desfășoară în noaptea 
Anului Nou pe străzile orașului 
brazilian Sac Paulo s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare. dar 
meritată, a atletului brazilian 
Joao da Matta Ataide, cronome
trat pe distanța de 12.608 km cu 
timpul de 37 :39.19. El l-a întrecut 
cu 18 secunde pe cel de-al doi
lea clasat Domingo Tlbaduldza 
(Columbia) — 37:57.40. unul din
tre marii favorițl a! curseL Pe 
locuT trei s-a situat Zakaria Barle 
(Tanzania) — 38:16.53. urmat de 
Luis Pinzon (Columbia) — 
38:18.26 și Luis Horta (Portuga
lia) - 38:28.82.

în proba feminină, pe primul 
loc s-a clasat Rosa Mota (Por
tugalia) — 43:41.60. urmată de 
Jorilda Sabino (Brazda) — 
45.58.32 șl Genoveva Dominguez 
Granados (Mexic) — 45:59.72.

%

Concursul celor „patru
trambuline"

Tradiționala competiție a ce
lor „patru trambuline" a pro
gramat primele două concursuri 
la OBERSTDORF și GAR- 
MISCH-PARTENKIRCHEN. Ia
tă rezultatele : Oberstdorf :
1. Klaus Ostwald (R.D.G.) 220,7 
p (109 m+114 m). 2. Jens Weis- 
sflog (R.D.G.) 213.5 p (106.5 p+ 
111 p), 3. Ole-Gunnar Fidje- 
stoel (Norvegia) 199,5 p (109 
m+102.5 p). 4. Matti Nikaenen 
(Finlanda) 199,4 p (101 md-110 
m). De Anul Nou. la Garmisch- 
Partenkirchen : 1. Weissflog (19 
ani) 222,2 p (99 md-103 m — 
record al trambulinei), 2.
Hausjorg Sumi (Elveția) 209 p 
(99 m+102,5 m). 3. ~ "
(207,8 p (101,5 m+99.5 p) 
Jeff “ ‘ ----------------
(100 
207.3 
două 
este _
Ostwald 428,5 p.
406.7 p). In ..Cupa mondială" :

CALGARY. Al doilea meci 
dintre echipa olimpică a Cana
dei și o selecționată a U.R.S.S. 
a fost cîștigat tot de oaspeți, de 
data aceasta cu 4—2 (1—1, 1—1, 
2—0). Au marcat : Lavrentiev 
— 2. Menșenkov și Priakin, 
respectiv Morrisson și Lidster.

STOCKHOLM. în cadrul cam
pionatului mondial de juniori 
„A“ au fost înregistrate rezul
tatele : U.R.S.S. — S.U.A. 1—i 
(3—3, 1—1, 3—0). Finlanda 
Suedia 4—1 (0—0. 1—1,' " 
Cehoslovacia — Elveția 
(3—0, 2—1. * “ 
R.F.G. 7—0 
U.R.S.S. — 
(5—0. 0—1.

In prima zi a anului, poporul cubanez a sărbaiont cea de 
a XXV-a aniversare a Zilei eliberării, sărbătoarea națională 
a Republicii Cuba. Importantele transformări economice și so
ciale petrecute in cei 25 de ani au avut drept consecință, in
tre altele, șl o dezvoltare amplă, fără precedent, a mișcării 
de educație fizică și sport, edificată pe temeiuri noi, larg 
populară și științifică. Cu noile sale baze, trainice și vigu
roase, mișcarea sportivă cubaneză a înregistrat de la un an 
la altul succese tot mai importante in domeniul marii per
formanțe. condiționată și sprijinită de o amplă activitate a 
maselor de tineri și tinere.

Ostwald
4.

Hastings (S.U.A.) 297.6 p 
m+100,5). 5. Nykaenen
p (104 m-r94.5 p). După 
probe lider al competiției 
Weissflog cu 435.7 p (2.

3. Nykaenen

3-0). 
13—2

8—1), Canada — 
(1—0, 5-0. 1—0).
Cehoslovacia 6—4

1—3), Finlanda — 
S.U.A. 7—2. R.F.G. — Elveția 
4—3, Canada — Suedia 5—2. în 
clasament conduce neînvinsă 
reprezentativa U.R.S.S. cu 10 p, 
urmată de Canada si Finlanda 
cu cîte 3 p.

ZURICH. Competiția dotată 
cu ..Cupa Spengler" a fost riș
ti gată de Dinamo Moscova cu 
8 p, urmată de Dukla Jihlava 
6 p. HC Davos 4 p. în ultimul 
joc Dinamo a dispus de Dukla 
cu 4—0 (1—0. 1-0. 2—0).

HELSINKI. Meciul amical 
dintre selecționatele Finlandei 
și Suediei s-a încheiat eu vic
toria gazdelor cu 5—2 (2—0, 
2—1. 1—1). în primul ioc. cu o 
zi in urmă, tot la Helsinki, 
Suedia cîștigase cu 6—1 !

MECIURI DE HOCHEI
MIERCUREA CIUC (prin te

lefon). După cum am mai a- 
nunțat. se află în tara noastră 
echipele naționale de hochei 
juniori ale Cehoslovaciei și 
Franței. Cu acest prilej. for
mațiile reprezentative de tine
ret si juniori ale țârii noastre 
au angajat o serie de partide 
in compania valoroșilor adver
sari. desfășurate tn ultimele 
zile si încheiate cu următoarele 
rezultate : ROMÂNIA (tinerei) 
— CEHOSLOVACIA 
4—8 (1—5. 0—2, 3—1). Dacă in 
primele două treimi jucătorii 
noștri au dat o replică slabă 
partenerilor. în cea de a treia 
ei au reușit să revină la un ni
vel de joc acceptabil si să re
facă din handicap. Au Înscris : 
Lnkacș, Gyorgecze, Paraschi- 
voin șl Caval pentru România, 
respectiv Lubin* (2), Krol (2). 
Dostal (2). Vratny (2). Au arbi-

(juniori)

trai foarte bine Șt. Enciu, T. 
Szabo și A. Balint. ROMÂNIA 
(juniori) — FRANȚA (juniori) 
5—8 (2—2, 0—3, 3—3). Cu ex
cepția reprizei a doua, in care 
tinerii jucători români au evo
luat neașteptat de slab, partida 
s-a desfășurat sub semnul e- 
chilibrului. Au marcat : Antal 
(2). Daia, Fross, Gliga pentru 
România, respectiv Pouget (4), 
Docerf (2). Tagliavacca (2). Â 
arbitrat A. Balint, ajutat de L 
Becze și L. Petras. ROMÂNIA 
(juniori) — CEHOSLOVACIA 
(juniori) 2—8 (0—0. 1—1. 1—7) 
și 3—6 (0—2, 1—2. 2—2).

în continuarea turneului pe 
care reprezentativa de juniori 
a Cehoslovaciei îl Întreprinde 
în tara noastră figurează si o 
partidă în compania lui S. C. 
Miercurea Ciuc.

V. PASCANU — coresp.

Cuba este o mai veche 
participantă la suprema 
competiție a sportului. Jocu
rile Olimpice. Dar, de unde, 
la început, prezenta în între
ceri a reprezentanților aces
tei țări era mai mult simbo
lică, în ultimele decenii tot 
mai numeroși sportivi cuba
nezi au 
olimpic 
1968. la 
sportivii _ __  _ .
de patru ori pe Dodium. dar 
ei n-au cucerit nici o meda
lie de aur. După patru ani. 
insă, la Olimpiada de la 
Munchen. altele au fost, 
din acest punct de vedere, 
datele problemei, căci Cuba 
a cîștigat ont medalii, dintre 
care trei de aur ! La Mont
real. în 1976. totalul medalii
lor a fost 13, intre care 
de aur, iar acum patru 
la Moscova din totalul 
20 medalii, opt au fost 
aur ! Creșterea este indiscu
tabil impresionantă și ea re
flectă largile posibilități de 
care dispune tînăra mișcare 
sportivă cubaneză.

între marii performeri ai 
Cubei, vedetă impresionan
tă la Montreal. spre e- 
xemplu. a fost alergătorul 
Alberto Juantorena, orimul 
atlet care. în istoria J.O.. a 
cîștigat. la ațeeasi ediție, 
titlurile de campion la 400 
m și 800 m. Victoriile sale 
au fost categorice si călduros 
aplaudate de zecile de mii 
de spectatori. Prietenul său, 
pugilistul de categorie grea 
Teofilo Stevenson. deține 
si el un astfel de „record" 
olimpic. El a cîștigat meda
lia de aur la trei ediții ale 
J.O. (Munchen. Montreal și 
Moscova), ispravă De care 
n-a mai reusit-o decît un
gurul Laszlo Papp. în 1948. 
1952 și 1956. Stevenson are 
însă posibilitatea ca anul a- 
cesta. la Jocurile de la Los 
Angeles «tă-sf mai adauge o

urcat pe podiumul 
de premiere. tn 
Ciudad de Mexico, 
cubanezi s-au aflat

șase 
ani, 

de 
de

medalie. Doate chiar de aur. 
ceea ce ar fi. intr-adevăr, 
o performantă unică, foarte 
greu de egalat.

La ultima ediție a între
cerilor olimpice de Dueilat. 
pe ringul de la Moscova, 
boxerii cubanezi au înregis
trat. în totalitate o perfor
mantă impresionantă fiind 
prezenti în finale la 10 ca
tegorii de greutate ! în vara 
lui 1980 în marea arenă 
„Olimpsskii" cubanezii au 
cucerit 6 medalii de aur. 2 
de argint si 2 de bronz. A- 
cum ei îsi pregătesc parti
ciparea la Olimpiada de la 
Los Angeles, unde turneul 
de box se anunță a fi ex
trem de outernic dar ca si 
la Moscova Si apoi la Miin- 
chen. la campionatele mon
diale din 1982 (unde au cu
cerit 5 din cele 12 titluri). 
DUgilistii cubanezi vor avea, 
cu siguranță, un cuvînt greu 
de spus.

Dar nu numai de la boxeri 
se așteaptă o evoluție 
deosebită ci si de la alti 
sportivi. Sulitasa Maria Ca- 
ridad Colon a cîștigat la 
Moscova titlul olimpic la 
aruncarea suliței după care 
ea a devenit mamă dar si-a 
reluat antrenamentele si 
speră ca in iulie să fie ia
răși într-o formă sportivă 
de vîrf. ca si Luis Delis, 
unul dintre cei mai valoroși 
aruncători de disc din lume 
(la „mondialele" de enul 
trecut, la Helsinki el a fost 
al 
de 
au 
ca _
Nunez si Martinez, foști re
cordmani mondiali ca si în
că alti snortivl (luptători, 
judoka, atleti etc.) care au 
posibilități pentru a lupta, 
cu succes, pentru pozițiile 
fruntașe ale clasamentelor 
olimpice, ale diferitelor dis
cipline...

doilea) ca si jucătoarele 
volei, care nu de mult 
fost camDioane ale înmii, 
si halterofilii Echenique.

Sarajevo 
: patinaj

A
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LAMHONAIE ȘTIRI, REZULTATE

R.P. CHINEZA. La „Olimpiada albă" de la ! 
sportivii chinezi vor lua parte la cinci discipline : 
viteză și artistic schi alpin și fond, biatlon.

ANGLIA. Tenismanul Mark Cox. fost component 
ționalei engleze de „Cupa Davis", a fost ales In 
tul de direcție al .All England Tennis Club", care 

' zează tradiționalul turneu anual la Wimbledon. După com
patrioata sa Virginia Wade (ciștigătoare în 1977 a turneu
lui feminin de la Wimbledon). Cox este al doilea jucător 
cooptat in comitetul de direcție al faimosului club, ale
gerea lor fiind apreciată ca o dovadă a noii orientări pe 
care o arată acest vechj club englez.

CANADA. Viitorul Congres al Federației internaționale 
de bob și sanie va avea loc tn luna iulie 1987 la Calgary. 
Hotărirea a fost luată în urma cererilor formulate de nu
meroase federații naționale de a nu mai fi programate 
astfel de congrese In anii în care se organizează Jocuri 
Olimpice sau campionate mondiale. întrucît la Calgary vor 
avea loc In 1988 Jocurile Olimpice de iarnă, participar.ții 
la congres vor putea face cunoștință, mai din timp. cu 
gazda viitoarei ediții a acestei competiții.

ITALIA Cei opt schiorj alpini care vor evolua în cadrul 
echipei olimpice a Italiei la Jocurile de la Sarajevo vor 
fi definitivați abia la sfirșitul lunii ianuarie. La 28 și 29 
ianuarie, In stațiunea vest-germană Garmisch-Partenkir- 
chen va avea loc un mare concurs în cadrul „Cupei mon
diale" la care vor participa și candidații olimpici 
Pină atunci Inși ei vor mai lua startul în alte 
concursuri din cadrul „Cupei mondiale".

NORVEGIA. Campioana mondială de maraton
Waitz, de mai multe ori cîștigătoare a titlului de campioa
nă a lumii la cros, a anunțat că in 1984 nu se va mai 
prezenta la startul C.M. de cros care va avea loc în 
S.U.A. „Ajunge, deocamdată, cu crosul ! a declarat Grete. 
Pentru ’84 obiectivul meu îi constituie maratonul olimpic 
de la Los Angeles, in vederea căruia mă voi pregăti cu 
cea maj mare atenție. înaintea acestei curse voi mai lua 
însă parte, ca să mă verific, la un maraton, dar n-am sta
bilit încă unde anume...*.

VENEZUELA. Pilotul motociclist 
pion al lumii la viteză la 250 cmc. 
presa sportivă din tara sa drept cel 
zuelan al anului 1983. El îl precede 
toni) Rafael Vidai, unul dintre cei 
monHini! >3 200 m fluture.

al na- 
comite- 
organi-

italieni, 
citeva

Grefe

Carlos Levado, cam- 
a fost desemnat de 

mai bun sportiv vene- 
în clasament pe inotâ- 
mai buni specialiști

ITALIA (et. 14). Ascolj - 
Lazio 2—0. Avellino — Juven
tus 1—2, Genoa — Fiorentina
2— 2, Internazionale — Verona 
1—0, Pisa — Milan 0—0. Roma- 
Catania 1—0. Torino — Samp
doria 2—1. 
4—1. Pe 
ventus 20 
cite 19 p, 
ultimele : ' 
tania 7 p.

SPANIA (et. 17) : C.F. Bar
celona — Atletico Madrid 2—1, 
Salamanca — Sevilla 1—0. Za
ragoza — Osasuna 2—0, Cadiz- 
Majorca 3—0. Real Soeledad — 
Athletic Bilbao 0—1. Valencia— 
Murcia 1—1, Malaga — Gijon
3— 1. Real Madrid — Espanol 
1—0. Pe primele locuri : Real 
Madrid 25 p. Athletic Bilbao 
24 p. C.F. Barcelona 21 p. Pe 
ultimele : 16. Salamanca 12 p, 
17. Cadiz 10 p. 18. Majorca 8 p.

Udinese — Napoli 
primele locuri : Ju- 
p. Roma și Torino 
Sampdoria 17 p. Pe 

15 Lazio 9 p. 16. Ca

• Echipa Nacional din Quito 
și-a păstrat titlul de campioană 
a Ecuadorului. în ultima parti
dă, Nacional a dispus cu 2—0 
de Universitario.

• Mîine începe la Leningrad 
>,Memorialul Granatkin**,. pen
tru juniori. La întrecerile care 
se vor desfășura în sală parti
cipă reprezentativele Franței. 
S.U.A.. R.F. Germania. Belgia 
și U.R.S.S. cu două formații.

• La 18 februarie, după me
ciul din preliminariile J.O. 
dintre Algeria și Egipt, antre
norul algerian Hamid Zouba 
își va înainta demisia, a anun
țat Abdenour Bekka, ministrul 
sportului din Algeria.
• Echipele Argentinei, Angliei, 

Uruguayului și Braziliei și-au 
confirmat participarea la tur
neul international organizat cu

in
și

de
de

prilejul aniversării a 70 de ani 
de la înființarea Confederației 
braziliene de fotbal. La tur
neu. ce se va disputa între 10 
și 20 iunie 1984, aii mai fost 
vitate selecționatele Italiei
R. F. Germania.

* Ancheta organizată 
revista „Fotbal-Hochei" l-a
semnat pe Fedor Cerenkov 
drept cel mai bun fotbalist din 
U.R.S.S. în anul 1983. în virstă 
de 24 ani, Fedor Cerenkov ioa- 
că la Spartak Moscova și este 
component al echipei naționale. 
Pe locurile următoare 
clasați Rinat Dasaev 
Moscova) si Aleksandr 
(Dinamo Tbilisi). La 
au participat 180 de 
sportivi.

• Turneul international de 
la Atena a fost cîștigat de e- 
chipa vest-germană Hamburger
S. V. care a întrecut în finală 
cu scorul de 6—5 (după execu
tarea loviturilor de la 11 m) 
formația Olympiakos Pireu. La 
sfîrșitul timpului regulamentar 
de joc. scorul a fost egal : 0—0. 
Au asistat 20 000 de spectatori.

au fost 
(Spartalc 
Civadze 
anchetă 
ziariști
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BASCHET • Echipa masculină 
a R.P. Chineze în turneu In 
R.F. Germania a întllnit de două 
ori echipa reprezentativă a aces
tei țări. Gazdele au clștigat am
bele meciuri : 100—87 (51—41) la 
Karlsruhe și 91—87 (46—38) la
Stuttgart. • Turneul masculin 
de la Ostend-3 (Belgia) a fost 
cîștigat de echipa locală Sunair, 
67—66 în finală eu formația 
olandeză Der Bosch. In meci 
pentru locul trei. CSP Limoges 
— Southampton 96—89. • In tur
neul masculin de la Haarlem 
(Olanda). selecționata orașului 
Chicago a învins cu 117—104 (58— 
48) echip. franceză Le Mans. • 
In sferturile de finală ale „Cu
pei Koracl* (grupa A) : Maccabl 
Ramat Gan — Carrera Veneția 
98—81 (42—42). A Tn semifinalele 
turneului masculin de 1. Lon
dra : Maccabl Te) Avlv — AIA 
(SUA) 89—66. SIMAC Milano — 
Crystal Palace 80—77.

BOX • Francezul Louis Aca-

rifcs, campion european profe
sionist la categori„ mijlocie, l-a 
învins pe americanul Larry 
Rayford prin abandon dictat de 
arbitru In repriza a 7-a. la Capo 
d’Orlando (Sicilia).

CICLISM • înaintea ultimelor 
24 de ore. In „Cursa de șase zile* 
de la Koln conduce cuplul Josef 
Kristen (R.F. Germania) — Rene 
Pijnen (Olanda) urmat la un tur 
de perechea vest-germană Die
trich Thurau — Albert Fritz.

ȘAH • In runda a treia a tur
neului de la Hastings Mihai 
Șubă a pierdut In fata suede
zului Lars Karlsson, Short l-a 
învins pe Sax iar partidele 
Mestel — Speelman. Ivanov — 
Alburt. Kudrin — Gurevld au 
fost remiză. Conduce englezul 
Hebden cu 2.5 p, urmat de 
Csom, Karlsson și Kudrin cu 
cite 2 p. Șubă are două partide 
Întrerupte.

TENIS • Turneul pentru ju
nioare de la Ciudad de Mexico

a fost cîștigat de jucătoarea 
cehoslovacă Andrea Hollkova, 
6—1. 6—1 In finală eu Dyan 
Castillejo (Fillpine). • în semi
finalele turneului de juniori de 
la Port Washington: Johan 
Carlsson (Suedia) — Mezzadrl 
(Elveția) 6—3. 6—4, Chabalgoity 
(Brazilia) — Kent Carlsson (Sue
dia) 6—4 6—7 6—4. • Semifina
le la Adelaida : Meclr — 
McNamee 6—2. 6—3, Bauer — 
Drewett 7—6 6—4.

VOLEI • La Bochum, echipa 
feminină a R.P. Chineze a între
cut cu 3—0 (5,6.2) reprezentativa
R.F. Germania. • Turneul mas
culin de la Apeldoorn (Olanda) 
a fost cîștigat 
3—1 (—9. 6. 2. 
formația R.P. 
feminin . fost 
SUA. 3—0 (2.
cu Coreea de Sud

de echipa CubeL 
6> tn finală cu 
Chineze. Turneul 
clștigat de echipa 
13. 7). tn finală
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