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CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

puteți fi siguri, dragi tovarăși și prieteni,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a fost sărbătorit joi seara, 
intr-un cadru solemn, în ședința co
mună a Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, cu prilejul îm
plinirii a 55 de ani de viață și pa
tru decenii de activitate revoluțio
nară în rîndurile partidului.

Sînt prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, llie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănăiache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Jcnos Fazekas, Petre 
lupu. Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîl-

cu. Ștefan Voitec, losif Banc, Petra 
Blajovici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Aurel Duca, Mihai Gerd, 
Ion Iliescu, Ion loniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, Mihai Teleseu, 
Iosif Ugiar, Richard Winter, Ștefan 
Andrei, Ion Dincă, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
membrii Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
dat citire mesajului adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu de Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri ale Republicii Socia
liste România.

înmînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acest mesaj, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer îl îmbrățișea
ză îndelung cu căldură.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru sen
timentele calde exprimate, pentru 
aprecierile la adresa activității sale.

Conducătorii de partid și de stat, 
toți cei prezenți au adresat apoi fe
licitări secretarului general al parti
dului, i-au urat viață îndelungată, 
sănătate și fericire, succese tot mai 
mari în munca de cea mai înaltă

răspundere în fruntea partidului și 
statului, spre binele și propășirea 
națiunii noastre socialiste.

în încheierea solemnității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, 
într-o atmosferă însuflețită, plină de 
căldură, cu cei prezenți, care au în
chinat un pahar de șampanie în 
sănătatea sa, urîndu-i încă o dată 
„La multi ani".

că intreaga mea viață este închinată poporului SCUMPE TOVARĂȘE CEAUȘESCU,

pe care-l voi servi cu credință in orice împrejurări,

cauzei partidului, cauzei comunismului". .

NICOLAE CEAUȘESCU
■ M ianuarie. tovarluu 
Nicolae Ce«asesc-_ se
cretarul genera. *_ Par.- 
dulul Cocanist Rnmt-, 
președintele CosattoM 
de Sta: *’■ Hețx^tJcfi 
Socialiste Rocnlr.-a fc-

pitnește 55 de ant aniversare re 
coincide «1 împlinirea a « âe 
ani de activitate In mișcarea re- 
voluționar â, comuniști, tep .ce
rea acestor aniversări este prcf-. c 
semnificativă, pentru că viata 
tovarășului Nicolae Ceausescu —a 
contopit In cel mal înalt grad m 
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ful cauzei socialism ului si a p*cfi 
In intreaga lume.

...La 26 ianuarie 191». la Seoe- 
nicesti, o veche așezare ir. 
dețul Olt, in casa taraaatat 
Andruță Ceaușescu. vedea lumtna 
zilei Nicolae Ceausescu. Era al 
treilea copil dintr-o factue oare 
avea să numere zece.

Dcsi bătrir.ii lui învățător! Hi 
amir.tes' =: c-:'.r.
cios și dornic de Învățătură era 
Nicolae, la virsta de uasșxere.-e 
ani el a fost nevoit să im irtă- 
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La a 55-a aniversare a zilei de 
naștere și la împlinirea a 40 de ani 
de la intrarea ta în mișcarea mun
citorească și în rîndurile partidului, 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri îți adresează 
din toată inima un fierbinte salut 
comunist și cele mai calde felicitări.

Cu prilejul acestei duble sărbăto
riri, partidul și guvernul, clasa mun
citoare, _ țărănimea, intelectualitatea, 
toți cetățenii patriei noastre socia
liste aduc un vibrant omagiu acti
vității tale îndelungate de eminent 
militant revoluționar, contribuției 
deosebite pe care ai dat-o la lupta 
pentru eliberarea națională și socia
lă a poporului român, pentru pro
movarea intereselor fundamentale de 
progres și prosperitate ale națiunii 
noastre, pentru triumful măreței 
cauze a socialismului și comunismu
lui pe pămintul României.

Patriot și revoluționar înflăcărat, 
profund devotat clasei muncitoare, 
poporului din rtodurile căruia te-ai 
ridicat, ai luat parte din cea mai 
fragedă tinerețe la lupta comuniști
lor. a celor mai înaintate forțe ale 
națiunii, pentru libertate și drepta
te socială. Infruntînd cu neînfricare 
represiunile polițienești și teroarea 
burzbezo-moșierească, ai participat 
activ Ia luptele conduse de partid 
pentru răsturnarea regimului de ex
ploatare și asuprire, pentru eli
berarea țării și instaurarea pu. 
terii populare — dînd în fiecare 
împrejurare, un minunat exemplu 
de curaj revoluționar și fermitate 
in aplicarea liniei politice a parti- 
dn'ui. de dăruire totală pentru cauza 
libertății și fericirii poporului. Este 
cunoscută contribuția ta de mare 
însemnătate la lupta partidului și a 
poporului nostru împotriva fascismu
lui. și prin aceasta la marea bătălie 
desfășurată de forțele democratice 
șt progresiste din intreaga lume pen
tru izbăvirea omenirii de pericolul 
fascist.

Ia anii de după 23 August 1944. 
împreună cu ceilalți conducători ai 
partidului, ai desfășurat cu energie

și elan revoluționar o intensă acti
vitate pentru organizarea și mobili
zarea maselor populare in marile 
bătălii pentru cucerirea și consolida
rea puterii politice, pentru recon
strucția țârii și dezvoltarea ei pe ca
lea socialistă. Prețuim in mod deo
sebit contribuția de seamă ce ai adus 
în această perioadă de luptă și mun
că eroică la elaborarea și aplicarea 
politicii de industrializare, de coope
rativizare a agriculturii, la formarea 
și educarea armatei de tip nou a 
Republicii noasb.c — ca scut de nă
dejde al cuceririlor revoluționare 
ale poporului — ia întreaga operă 
de dezvoltare economico-socială a 
Patriei. Congresele al IX-lea și al 
X-lea, precum și cele două Confe
rințe Naționale — care au avut Ioc 
în perioada de cînd muncești ca se
cretar general al partidului, și la 
reușita cărora ai avut un rol esen
țial — au promovat un profund 
spirit înnoitor în intreaga viață so- 
cial-politică a țării și au dinamizat 
puternic energiile și forțele creatoare 
ale poporului, inaugurind perioada 
cea mai fertilă și mai bogată In 
realizări din întreaga dezvoltare 
postbelică a României. Poporul în
treg îți cunoaște și apreciază munca 
neobosită în fruntea partidului și 
statului, contribuția ta de prim-ordin 
la elaborarea mărețului program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Ia stabilirea direc
țiilor de dezvoltare în perspectivă a 
societății românești.

Sînt bine cunoscute și prețuite de 
fiecare comunist, de fiecare cetățean 
al patriei, eforturile tale pentru în
tărirea continuă a alianței muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, a uni
tății și frăției tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate — temelia de granit a orinduirii 
noastre noi. Este, de asemenea, una
nim apreciată consecvența cu care 
acționezi pentru perfecționarea con
tinuă a organizării si conducerii so
cietății. a întregii vieți sociale, pen-

In fața machetei Palatului de gheață de la Miercurea Ciuc, devenit din vis 
realitate pentru patinatorii și hocheiștii noștri •'

OM NOU ATENȚIE CARE

ÎNDRUMĂTORUL nostru
INTELEPT Șl NEOBOSIT

"Țara întreagă sărbătorește astăzi 
aniversarea celui mai înțelept con
ducător pe care l-a avut vreodată 
România, călăuză neobosită, sigu
ră, a poporului nostru pe calea 
prosperității multilaterale. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, predestinat 
de istorie să facă istorie nouă, se 
înscrie prin emoționanta sa biogra
fie în rîndurile celor mai cunos
cute personalități mondiale.

A fost o mare șansă pentru Ro
mânia să plămădească din zbuciu
mul ei secular un asemenea mili
tant politie cum este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător iu
bit și stimat în țară, admirat pes
te hotare. Dintr-un tînăr deosebit 
de înzestrat s-a dezvoltat la fla
căra dragostei de patrie, de popor, 
de progres, s-a călit la lumina 
marxism-leninismului și la școala 
partidului comunist un bărbat a 
cărui vigoare și înțelepciune »înt 
în atenția cotidiană a poporului 
nostru și în stima lumii.

Pentru toate generațiile din 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este un exemplu de 
muncă, de activitate neobosită în 
slujba partidului și a poporului, 
un model de patriot, de interna
ționalist, de vizionar, de comunist 
care pune tot ce are mai bun în 
slujba colectivității.

Cit de emoționante au fost aceste 
zile premergătoare aniversării de

azi. In care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectua: vizitele de 
lucru în județele Vaslui și Iași. în 
uzinele și institutele de cercetare 
și învățămînt superior din Capi
tală. și mai ales ziua de ieri, în 
ajunul împlinirii a 55 de ani de 
viață și a 40 de ani de activitate 
în mișcarea comunistă, cînd a par
ticipat la lucrările Conferinței Or
ganizației municipale București a 
P.C.R., unde a rostit o amplă 
cuvîntare și apoi a răspuns 
neobosit grandioasei manifestări 
-de atașament, de dragoste și pre
țuire făcute de zeci de mii de 
bucureșteni care l-au întîmpinat în 
Piața Palatului la ieșirea de la 
Conferința municipală.

Viața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu evocă și simbolizează 
însuși drumul de luptă și victorii 
pe care l-a străbătut poporul nos
tru, sub conducerea glorioasă 8 
partidului. Un drum care a de
venit mai bogat în fapte și împli
niri de cînd tpvarășul Nicolae 
Ceaușescu se află la conducerea 
partidului și statului. înflăcărat 
patriot, sintetizînd experiența sa 
de viață, de militant revoluționar, 
precum și experiența partidului, în 
întregul său, aplicînd în mod crea
tor învățătura marxist-leninisță la 
condițiile României, el a știut, ca

(Continuare In pag. a 1-a)

Handbaliștii români, campioni mondiali ediția 1970, primiți la Paiatul Republicii, decorați fi felicitați de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,’■ (Continuate fn pag. a A-a).,

AL TIMPURILOR NOI
Am stat de vorbă de mai multe 

ori cu secretarul general al parti
dului. Fiecare dintre întîlnirile cu 
el mi-a lăsat amintiri de neuitat. 
Totuși, prima discuție — era în 
decembrie 1965 — a însemnat pen
tru mine un eveniment cu adevărat 
extraordinar. M-a chemat atunci, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la se
diul Comitetului Central pentru a 
se interesa despre situația atletis
mului românesc. M-a ascultat cu 
răbdare, mi-a pus întrebări, a co
mentat cu reală competență o sea
mă de aspecte privind dezvoltarea 
atletismului de masă și de perfor
manță. Nu mult după această con
vorbire au fost luate măsuri care 
au dus la asigurarea unor condiții 
mai bune pentru practicarea aces
tui sport al sporturilor. înțelegerea 
pe care a manifestat-o pentru atle
tism în general și pentru activita
tea mea în particular, căldura cu 
care mi-a urat succes în competi
țiile la startul cărora aveam să mă 
prezint m-au impresionat profund. 
Alături de însușirile de eminent 
conducător, de om politic, de băr
bat de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1« are pe acelea ale omu
lui nou al timpurilor noi pe care 
le trăim.

Mă emoționează gindul că pot 
acum — cu prilejul împlinirii vira
tei de 55 de ani — să-i urez sănă
tate. mulți ani de viață, fericire.

IOLANDA BALAȘ

maestră emerită a sportului, 
dublă campioană olimpică

IHA ÎMBĂRBĂTEAZĂ

Aceste ginduri, pe care le încerc 
In clipa de față, mă însoțesc la pri
ma mea apariție pe terenul de între
cere, in acest an, departe de țară, 
în S.U.A. Știu că mă așteaptă mo
mente dificile, de îndirjită luptă 
sportivă, în fața unor adversari de 
renume. Și știu, totodată, că iubitorii 
de sport din patrie așteaptă de la 
mine performanțe bune, pe măsura 
celor obținute In sezonul trecut, sau 
și mai bune.

Mărturisesc că tocmai Acest senti
ment, de a fi oriunde în lume în
conjurat în permanență de interesul 
și dragostea celor din patrie. îmi in
suflă putere și avînt, îmi dă aripi.

Dar, mai cu seamă, mă îmbărbă
tează gindul că Omul care conduce 
destinele țării, secretarul general ai 
partidului nostru, este primul dintre 
aceia care acordă atenție activității 
mele de sportiv. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut față de mine, de 
atîtea ori, cuvinte de laudă, de încu
rajare sau — cînd o meritam — de 
dreaptă dojană pentru insuccesele 
mele, fiindcă și acestea au fost tre
cute pe răboj. Nu voi uita niciodată 
intîlnirile ce mi-au fost prilejuite cu 
iubitul nostru conducător, de Ia care 
»m avut totdeauna de învățat

Ii mulțumesc Lui, partidului și ță
rii întregi pentru tot sprijinul acor-' 
dat Și Ii urez tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, eu prilejul zilei de naș
tere, mulți ani fericiți !

ILIE NASTASE
maestru emerit al sportului 

Câștigătorul Marelui Premiu FILT 
șl al Turneului campionilor 1972

Omaha (S.U.A.)
24 ianuarie r
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PENTRU ECHIPELE NOASTRE FRUNTAȘE
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Din nou publicul bucufeșteăn Ra
mator de baschet a avut ocazia jsă 
urmărească o întrecere spectacu
loasă, de bun nivel tehnic. Prilejul 
a fost oferit miercuri seară, în sala 
Floreasca, unde echipele Steaua și 
Jugoplastika Split, evoluînd în e- 
etapa a doua a sferturilor de fi
nală ale Cupei cupelor, au creat 
o întîlnire deosebit de atrăgătoare, 
un meci-propagandă, o dispută 
splendidă pentru care jucătorii am
belor formații au fost deseori răs
plătiți cu aplauze la scena deschi
să. Și de data aceasta s-a adeverit 
că atunci cînd se înfruntă două 
team-uri redutabile. cum sînt 
Steaua șl Jugoplastika, baschetul 
nu are decît de cîștigat, ceea ce nu 
este puțin lucru. Și cînd spunem 
aceasta ne gîndim că nu puțini vor 
fi tinerii care vor fi atrași să 
practice sportul cu mingea la coș, 
tocmai datorită partidelor susținu
te de Dinamo și Steaua în cupele 
europene. în același timp, nu pu
tem să nu ne exprimăm regretul 
că promisiunea făciită, eîhdVâ, de 
federația de specialitate, de a acor
da gratuitate celor mai buni mini- 
baschetbaliști, a rămas o simplă 
promisiune, deși în sala Flârâasea 
mai erau suficiente locuri pentru 
viitorii baschetbaliști de perfor
manță.

Revenind la meciul propriu-zls, 
vom sublinia. în primul rîhd, va
loarea tehnică la care s-a ridicat, 
în acest sens cifrele fiind edifica
toare. Intr-adevăr, să realizeze 
57,800/, (Steaua) și 58,10’/» (Jugo
plastika) lâ aruncările din acțiune. 
72,20% (Steaua) șt 80% (Jugoplas- 
fika) la aruncările libere, să obțl! 
un procentaj de 
din 15 aruncări 
este la îndemîna

86,60% (Oczelak) 
din acțiune, nu 
oricui. Chiar și

numărul greșelilor de tehnică (7 
Steaua, 10 Jugoplastika) vorbește 
despre nivelul întîlnirii, în care 
bucureștenii au repurtat un succes 
de prestigiu pentru palmaresul lor 
internațional, în fața unei echipe 
finaliste a ultimei ediții a C.C.E, 

De altfel, deși înfrînți, baschet; 
baliștii din Split au demonstrat că 
reputația de care se bucură este 
pe deplin meritată, ei impresionînd 
prin tehnica unor jucători (Ratko 
Tvrdici s-a dovedit un adevărat 
virtuoz), omogenitatea lotului, ca
pacitate de recuperare sub panouri 
(17 mingi față de 8 ale formației 
Steaua) și puterea de luptă care 
le-a permis să refacă, în două rîn- 
duri, diferențe apreciabile.

Steaua, repetăm, a cucerit o vic
torie onorantă, pentru care, indife
rent de rezultatul final al' meciu
lui (al cărui retur va avea loc la 
31 ianuarie, la Split) merită feli
citări, deoarece a depășit un ad
versar evident? mai bine cotat pe 
plan internațional, cu performan
te de răsunet în baschetul euro
pean. Din păcate, însă, din nou s-a 
dovedit că și cele mai bune for- 
mațiii românești se bazează doar 
pe cinci-șase jucători, prea puțini 
față de solicitările fizice și nervoa
se ptetinse de baschetul modern, 
în care agresivitatea în apărare și 
rapiditatea acțiunilor ofensive de
vin, la un moment dat, istovitoare 
pentru ,,5“-ul din teren. Disputele 
din cadrul cupelor europene au 
dezvăluit mai limpede decît oficînd 
slăbiciunile formațiilor românești 
la capitolul omogenitatea loturilor 
și credem că această problemă ca
pitală va fi examinată minuțios (ți 
rezolvată) în vederea confruntări
lor din edițiile viitoare ale C.C.E. 
șl Cupei cupelor.

Dczelak înscrie Un 
nou coș, deși in
tervenția masivu
lui Pruci era des
tul de hotărîtă 

Foto : 
Dragoș NEAGU
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dacă Oczelak 
incontestabil) 
faultul tehnic 

trel- 
cazul

In sfîrșit, nu știm 
(al cărui aport a fost 
are remușcâri pentru 
cu care a fost sancționat (al 
lea), dar socotim că ar fi 
să-și analizeze atitudinea
nară, să-și frîneze nervi: șl sâ evite 
ieșiri de genul celei din Intildirea 
cu Jugoplastika. Un fault tehnic a- 
propie eliminarea din teren și o- 
bligă pe antrenor să înlocuiască 
jucătorul în cauză, poate chiar a- 
tunei cînd are mai mare nevoie de 
el. Așa cum s-a petrecut miercuri 
cînd am dori să credem că O-ze- 
lak a plecat mihmt pentru preju
diciul adus echipei sale

(■.. -
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TUȘNAD, 25 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). — După cîteva 
zile de moină, joi, temperatura a 
înregistrat o bruscă scădere. 
Gerul, venit peste noapte, nu a 
putut însă înlătura toate strică
ciunile provocate de dezgheț pistei 
și, astfel, întrecerile finale ale „Cu
pei Dinamo Brașov, au continuat 
tot pe un culoar, cel interior al i- 
helului de gheață. Patinatorii au 
„alergat" și în această a doua 
manșă a competiției singuri pe 
pistă, care pe ici, pe colo, era a- 
coperită de „ciuperci" cauzate de

SIMBATA Șl DUMINICA, LA TUȘNAD : 
„CUPA ROMÂNIEI"

Stațiunea Tușnad va găzdui sîm- 
bătă și duminică, o nouă și impor
tantă competiție de patinaj viteză : 
„Cupa României" ediția 1973. In 
program figurează poliatlonul mic 
pentru seniori și juniori I. Seniorii 
vor „alerga" pe distanțele de 500, 
1500, 3000 și 5000 m, iar senioarele 
și juniorii vor concura la probele 
de 500, 1000, 1500 și 3000 m.

ger. Concurenții au mai avut de 
înfruntat, de asemenea, vîntul tăios, 
foarte rece.

Neobișnuiți cu un asemenea frig, 
viteziștii n-au mat fost în aceeași 
bună dispoziție, unii dintre ei ,,în- 
ghețînd" la... încălzire. Cei care 
au știut să se pregătească, pentru 
start în funcție de condițiile at
mosferice, au obținut și rezultate 
mai bune. Confirmînd forma în 
care se află, dinamoviștii brașoveni, 
organizatorii competiției, au do
minat, cîștigînd trofeul pe care 
tot clubul lor l-a pus în joc. Proas
pătul campion absolut Vasile Co- 
roș precum și Dan Lăzărescu și 
Carol Gomboș au înregistrat pe 
distanța de 500 m timpi superiori 
întrecerilor primei zile. Și o sur
priză : junioara Eva Szigeti (16 
ani) a întrecut-o în proba de 500

m pe antrenoarea ei, cunoscuta pa
tinatoare, Maria Tașnadi.

REZULTATELE MANȘEI A 
DOUA — băieți 500 m : 1. V. Co* 
roș (Dinamo Brașov) 45,0; 2. D. 
Lăzărescu (S.C.M. Ciuc) 46,3 ; 3. 
C. Gomboș (Dinamo Brașov) 47,0; 
1 000 m: 1 V. Coroș 1:34,6 ; 2. D. 
Lăzărescu 1:37,8; 3. Gh. Pop (A- 
gronomia Cluj) 1:39.t : fete — 500 
m : 1. Eva Szigeti (Șc. sp. M. 
Ciuc) 51,8 ; 2. Maria Tașnadi 
(S.C.M. Ciuc) 52.9, 3. Lidia Vaszi 
(S.C.M. Ciuc) 54.7 ; 1 000 m : 1.
Maria Tașnadi 1:48,6 2. Eva Szigeti 
1:52,5; 3. Lidia Vaszi 1:53,8. Po- 
liatlonul sprinterilor a revenit Mă
riei Tașnadi și lui Vasile Coroș. 
Clasament general pe echipe : 1. 
Dinamo Brașov 125 p; ă. S.C.M. 
Ciuc 85 p; 3. Agronomia Cluj 67 p.

Tr. lOANIfESCU

Așadar, baschetbaliștii iugos
lavi — „spaima^ baschetului 
mondial — pot fi învinși! Si 
încă de o formație românească, 
adică de reprezentanta unui bas
chet care nu a prea strălucit în 
ultimii ani și care, parcă intr-o 
senzațională resurecție, s-a con
centrat, s-a mobilizat, ți-a 
strîns rîndurile (mai bine mai 
tîrziu decît niciodată) pentru a-și 
dovedi nu numai viabilitatea pe 
planul performanțelor interna
ționale, ci și dreptul la Un tra
tament mai bun.

încă o dată, am înțeles — ți 
am văzut, pentru că a fost parcă 
o demonstrație — ce înseamnă 
pentru o echipă momentele mari, 
de cumpănă, situație ce poate fi 
resimțită și într-o disciplină în
treagă. Am văZut Pe jucătorii 
formației Steaua evoluînd nu 
numai cu cele mai bune însușiri 
cu care sînt dăruiți.ci și în per
manentă tentativă de a se auto- 
depăși, efectunîd minuni de 
prestidigitație, uzînd de subt! 
iităfl care nu le erau proprii. 
Fîrșu a fost Un spiriduș calm 
și eficace, capabil de uluitoare

MECIULUI

JUCĂTORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
M R. F. a GERMANIEI

In cel de-al doilea joc al tur
neului pe care l-a întreprins In 
R.F. a Germaniei, echipa repre
zentativă de hochei pe gheață a 
P.: mâniei a întîlnit o combinată 
alcătuită din jucători de la T.S.V. 
Peiting și E- V. Fussen (echipă de 
care fusese învinsă cu 6—4). Me
dul. disputat la Peiting în fața 
a 1500 de spectatori s-a încheiat 
cu victoria meritată a echipei ro
mâne : 0—4 (4—1, 1—2, 1—1). Au 
nsens : Huțenu (2), Axinte, Pană, 
lorvă, CcBtea. pentru selecționata 
-xrână și K6pf (2), Golomb și 
Frenae» pentru gazde.

SIBIUL VA GĂZDUI 
O MARE DEMONSTRAȚIE 

DE PATINAJ ARTISTIC

La cererea tunătorilor de sport 
din Sibiu, sîmbătă și duminică se 
va organiza pe patinoarul artificial 
din localitate o interesantă de
monstrație de patinaj artistic. La 
cele două reuniuni vor fi prezenți 
cei mai buni patinatori din Bucu
rești și Brașov. Dintre sportivii care 
și-au anunțat participarea la festi
valul din Sibiu, amintim pe Doina 
Mitrîcică, campioană absolută a 
țării, Silvana Suciu, campioană la 
figuri libere, Beatrice Huștiu și Dan 
Săveann, cîștigătorii probei de pe
rechi la campionatele naționale, Ion 
Mireea, Klaus Schell și Mariana 
Chiftt.

★
In zilele de 18 și 18 februarie va 

avea loc pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc ediția 1973 a cam
pionatului național de patinaj ar
tistic rezervat copiilor.

în satul Șirnea a avut loc con
cursul de schi fond rezervat copii
lor și dotat cu „Cupa Șirnea". La 
startul întrecerii au fost prezenți 118 
Sportivi și sportive din cele mai 
puternice centre de schi din jude
țul Brașov, precum, și reprezen
tanți ai școlilor din Moeciu, Soho* 
doi, Moeciu de Sus și Dîmbovi- 
cioara — Argeș.

Ajunsă la a V-a ediție, compe
tiția s-a bucurat și de prezența 
unui numeros public, care a a- 
plaudat cu multă căldură evoluțiile 
promițătoare ale tinerilor schiori. 
IATA CIȘTIGATORH : băieți 1 
km: Marian Cioacă (Centrul Șir
nea) ; 3 km: loan Munteanu (Șc. 
sp. Rîșnov); 4 km: loan Cimpoia 
(Șc. sp. Rîșnov). Fete. 2 km : Mimi 
Oncioiu (Fundata); 3 km i Marcela 
Nila (Fundata).

N. FRUNTEȘ — coresp.
¥

La Gheorgheni s-a disputat faza 
județeană (Harghita) a corn pion atu - 
lui național de schi fond pentru 
juniori. Ninsoarea abundentă a fă
cut ca antrenorii să găsească cu 
dificultate cele mai bune combi
nații pentru _Certiirea schiurilor, 

dar cu toate acestea tinerii spor-

CONCURSURI...' CONCURSURI
tivi au realizat în unele probe re
zultate meritorii. Cele mai multe 
titluri au fost cucerite de schiorii 
de Ia Școala sportivă din Gheof- 
gheni (antrenori A. Elekcș și A. 
Gyulai). IATA REZULTATEI,E t 
Copii: fete, cat. II 2 km: l.Katalin 
Peter (M. Ciuc). 2. Ileana Stan 
(Toplița), 3. Georgeta Runcan (To- 
plița); băieți cat II 3 km s 1. Qyula 
Kiss (Gheorgheni) 2. Laszlo Csilip 
(M. Ciuc), 3. Csaba Palko (Gheoif- 
gheni); fete, cat I 3 km : 1. Livia 
Vodă (Toplița), 2. Elisabeta Peter 
(M. Ciuc), 3. Ana Tătar (Toplița); 
băieți, cat. I 4 km: 1. Csaba Kd- 
lumban (Gheorgheni), 2. Laszlo 
Gyulai (Gheorgheni), 3. Vilmoș Sâ- 
kacs (M. Ciuc); junioare II 3 km: 
1. Vilma Todor (Gheorgheni), 2. I- 
leana Gego (M. Ciuc); Junioare I 5 knS:
1. Iuliana Szekely (Gheorgheni),

2. Moni Simon (Gheorgheni) 3. 1- 
leana. Croitorii (Toplița); Juniori 11 
5 km: 1. Bela Janossy (Gheorgheni), 
2. Laszlo Markos (M. Ciuc), 3. Bela 
Toma (Toplița): juniori I 10 kni; 
1. Iosif Fiistâs (Gheorgheni), 2. Imte 
Tătar (Gheorgheni): ștafete 3x3 km 
fete; Miercurea Ciuc; 3x5 km bă
ieți : Miercurea Ciuc.

C. S. MALNASI-coresp.
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t*- JUDO , CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI

ECHIPA BULGARIEI A SOSIT CU CEI MAI BUNI TIMER!

AUTODEPAȘIRE!
decizii de moment, tusjinut în 
inventivitate de Un asistent nu 
mai puțin talentat: Dumitru. 
Oczelak s-a întrecut Pe sine 
eleganța balisticfi. pe drumul 
trasat parcă cu compasul — 
balonului spre coș; păcat 
stind mereu tn bătaia tunuri 
adverse nu și-a putut 
întreaga capacitate fizied.

Victoria doar la 7 puncte di
ferență asupra formației cere 
cuprindea doi internaționali «*- 
goslavi (Ratko Ttrrdici și Sol- 
man) nu e liniștitoare, ds» r<- 
mine totuși o victorie. Ej putea 
fi mai substanțiali dacă «r fi 
fost exploatate mai bine Utomen 
tele de maximă distanțare: 24— 
7 și 64—46.

Duelul galeriilor, uneori foc-te 
sportiv, aiteori nepoliticos ne-a 
reamintit problema suporterilor 
unei echipe și ne-a făc-s- s4 re- 
gretdm că bs evointia formtt^E 
Steaua M lipri! dm Mâl tocnc 
cei mai îndreptftiti rurteeMan 
Qt ci, Na-i pprbA. njei grparâra- 

să-ți incinte publicul.
Victor BANCIULESCU

ac
ar

Cei mai buni 
țara noastră se 
bâtă dimineața

tineri judoka din 
vor prezenta Sim
la startul primei 

de amploare a anului — 
Campionatele internaționale ale Ro
mâniei. Pe saltelele metalate în sala 
Floreasca d:n Capitală ei se vor 
întrece cu unii dintre cei mai buni 
judoka dm Europa. Este vorba de 
tineri: c- ncurenti din Uniunea Se- 
rietică. R.D. Germană și Bulgaria. 

In reeeree aceste: importante 
ccrnpetîtd. reprezentare ii țârii noas
tre aa făcut intense pregătiri. Cei 
3c. an'reaori ai lottKtu naț.onal. 
Gkeargbe BaMfa si Caastaatia Bag- 
âtaBL s-au trecm devii pr.n a^ne-' 
ecaae ya&darH texerâții de. luptă, 
fără Serat ’. car n-« lipsit nici 
^..jar-meciuri la capitul căro
ra aa '"«t desemnați LnvingătorîD. 

m se vede și din secvența

In competițiile europene 
STEAUA ROȘIE BELGRAD A

Miercuri s-au disputat partidele 
din turul al II-lea ale sferturilor de 
finală ale C.C.E. și Cupei cupelor la 
baschet. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte asupra partidelor i

C.C.E. — GRUPA B. Ignis Varese 
— Dinamo București 84—60
(43—32). Deținătorii trofeului 8-au 
dovedit net superiori, ctștigîhd la 
scor. Dinamo flu a rezistat decît în 
prima repriză, cedînd destul de 
categoric după pauză. Au marcat) 
Rusconi 4, Meneghin 15, Morse 
24. Bisson 14, Raga 21* Zanatta 6 
pentru Ignis și Cernea 9. Chivu- 
îcsett 9, Georgescu 4, Diaeonescu 
iâ, Novac 17, Dragomirescu 2, 
Popa 7 peiitru Dinamo. Au arbi- 
țrăt i Aznar (Spania) și Langen- 
ttacb (R.F. ă Germaniei).

Sîflvia Ptaga — Ț.S.K.A. Moscova 
79—94 (37—46). Campioana U.R.5.S. 
a dominat autoritar, cîștigînd cu o 
diferență apreciabilă. Cel mai bun 
jucător de pe teren ! S. Beloc (26). 
Au mai înscris: Zarmuhamedov 20, 
Kovalenko 20. Petrakov 10, Edeșko 
9, Miloserdov 6, Kovîrkin 3 
(T.SK.A.) Și fcidek 32, Zednicek 
16 Rtizicka 8, Arhmer 6, Blazek 6, 
Konopasek 6, Sako 3. Hrraska 2 
(Siâvia).

GRUPA A. Real Madrid — Steaua 
roșie Belgrad 74—77 (36—33). Cea 
tnai mare surpriză a sferturilor 
de finală. La capătul utiei părtide 
extrem de disputate campionii Iu
goslaviei, cu forțe mal proaspete în 
final, au obținui o neașteptată ri

ÎNVINS PE REAL LA MADRID I
prețioasă victorie In urma căreia 
șansele lor de califica re In tur
neul finei au crescut oonriderabil. 
De remarcat câ In acest meci 
Steaua roșie a Jucat fără Simono- 
vici, principalul ei realizator. Au 
înscris ! Brabender 9. Ramos 6, Cor- 
balan 5, Rulan 16. Khim 9. Cristo
bal 2, Cabrera 7. Paniagu 20 de la 
Real și Rakocevici 22. Sarjanovici 6. 
Kapicici 13, Slavniei 20, 
16 de la Steaua roșie.

Simmenthal Milano — 
Tel Aviv 108—74 (48—34). 
zii au impus jocului 
extrem de rapid, detașîndu-se din 
primele minute. Ei și-au mărit 
continuu avantajul. realizînd un 
succes care le dă mari speranțe 
de Calificare In turneul final Prin
cipalii reaSzatori; Brumatti 30, 
Kenney 16 de Ia învingători. Dun
lop 16, Leya 12 de la învinși.

CUPA 
grad — 
(34—28). 
ultimele 
din Leningrad s-au detașat la 15 
puncte. S-au remarcat i Arzamas- 
kov 17, Volșov 14, Fedorov 14 
(Spartak), respectiv, Djura 17, Bar- 
lucci 16 (Mobilquatro).

Alte rezultate • Daugava Riga — 
TFSE Budapesta 88—43 (45—21) și 
LKS Lodz — Geas Sesto San Gio
vanni 64—88 (34—43) în C.C.E. (f): 
Levski Spartak Sofia — Steaua ro
șie Belgrad 97—77 (49—38) în Cupa 
Cupelor (f).

Vaeinici

Maccabi
Milane- 

un tempo

CUPELOR. Spartak Lenin- 
Mobilquatro Milano 72—57 
Meci echilibrat pînă In 

minute dnd baschetbaliștii

Bl

ț-

*-

Secvență de la ultimul antrenament al totului nostru. Gheorghe Marin 
execută o seoi-nage (aruncare peste umăr) eu doi adversari — Gheorghe 
Păltineanu și Dorel Vitan Foto i Ion MIHăICA

IN TURNEUL FEMININ DE LA IAȘI
TEXTILA BUHUȘI A ÎNVINS UNIVERSITATEA TIMIȘOARA: 13-121

IAȘI, 25 (prin telefon, de la tri
misul nostru). —

Prima reuniune a ultimului turneu 
de sală din cadrul diviziei feminine 
A de handbal a oferit celor 1000 
(ie ieșerii prezenți în Sala sportu
rilor, meciuri de luptă și cea mai 
mare surpriză a acestui eampionat i 
înfrîngerea Universității Timișoara 
— campioana și lideră a clasamen
tului — în fața tenace! echipe Texti
la Buhuși.

FRDGRESUL BUCUREȘTI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 9—9 (5-3) !
Meci drainatic, încheiat cu un re
zultat surpriză. Pierzîhd uri ptmct, 
Progresul și-a scăzut și mai mult 
cota șanselor de a supraviețui în 
prima divizie a țării. Și a fost la 
Un pas de a înregistra tin eșec total.

Partida s-a situat la un nivel me
diocru ambele echipe (descompleta
te) practicînd un handbal fără ori
zont, anost. BucureștencOle au luat 
conducerea (2—1) abia iii iiiin. 15. 
dar în finalul primei reprize reuși
seră să se desprindă 5—2 (rtiin. 24). 
Repriza a doua avea să fie. Insă, 
foarte disputată. Handbalistele de la 
Mureșul au luptat cu disperare, le-au 
egalat pe bucufeștehce în min. 47 
(8—8) și — spre surprinderea tutu
ror celor prezenți — au prelua: 
conducerea cu 9—8 în ultimul mi
nut de jbc. Un 7 m salvator, trans
format tocmai de Eva Szebeni (fostă 
jucătoare a Mureșului) a adus pe 
tabela de marcaj o echitabilă ega
litate. Au marcat i Eva Szebeni (4),

Cornelia POpescu (3), Mariana Bivo- 
laru (2). Aurelia Bogdan (1) pentru 
Progresul București, Ilona Simon (3), 
Rozalia Butta (3), Ana Biriaian (2) 
și Mâgda Mathe (1) pentru Mureșul. 
Au arbitrat foarte bine Gh. Lungu 
(SrașoV) și Dumitru Purică (Ploiești).

RULMENTUL BRAȘOV — VOIN
ȚA ODORHEI 14—12 (6-6). Echipe 
de forțe egale, Rulmentul și Voința 
ău oferit o partidă echilibrată, de 
măre luptă. Forma excelentă a Irenei 
Oancea, manifestată egal în atac și 
apărare, a înclinat însă balanța vic
toriei spre Rulmentul. Au înscris: Irene 
Oancea (8), . Doina Radu (4), Elena 
Florea și Iuliana Nako cîte 1 pentru 
Rulmentul, respectiv Magda Mîkloș 
(5); Maria Maghiari (2), Irina Teglaș 
(2), Iuliana Szasz (2) și Rozalia Ba- 
litrt (1). Ău arbitrat bine Dumitru 
Gherghișan și Cassian Uragan (am 
bii din Iași).

RAPID BUCUREȘTI — 
STRUCTORUD TIMIȘOARA
(3—5). Goana nebună după puncte 
iși pune evident amprenta asupra

CON-
7—7

Iși pune evident amprenta asupra 
jocurilor. îndeosebi echipele . aflate 
în dispute, pentru evitarea locurilor 
din subsolul clasamentului sacrifică 
totul — și în primul rîhd frumuse
țea jocului — pentru atingerea 'sin
gurului țel pe care-1 au t victoria 
ESte o constatare care nu se refe
ră numai la acest meci, dar îl in
clude îh sfera lor. Am asistat, timp 
de 50 de minute, la o interminabilă 
luptă de uzură, la angajamente fi
zice nenumărate — sancționate sau

nu — care ilustrau perfect paragra- 
la 

n-au
ÎA

ful din regulament referitor 
fault. Rapid și Constructorul 
reușit decît un vîrtej amețitor, 
care mingea s-a lovit de jucătoare 
și de bare, iar jucătoarele Intre ele.

Au înscris : Julieta Crișu (3), Ana 
Stănișel (2), Jana Rusoiu și Vasilica 
Șerban cîte 1 pentru RaDÎd respec
tiv Maria Ștef (4), Natașa, Vezelici 
(2). și Veronica Marcov (1). Au ar
bitrat bine Paul Radvany (Cluj) ,1 
Mihai Grebenișan (Tg. Mureș).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
TEXTILA BUHUȘI 12—13 (5—7) I
Campioana țării înregistrează prima 
sa înfrîngere din acest campionat, In 
fața echipei din Buhuși, devenita 
mare specialistă în surprize de pro 
porții. Deși a jucat mai bine decît 
In meciul cu F.l.F. Copenhaga, echi
pa din Timișoara n-a atins __
reală a valorii sale și a cedat mai 
ales pe planul dirzeniei, Intr-o dis
pută palpitantă, din primul și pînă 
In ultimul minut de joc. Meritul .ju
cătoarelor din Buhuși este acela că 
în afară de faptul că știu să joace 
handbal, se mobilizează în meciurile 
cheie susținute In compania frun
tașelor clasamentului. Le felicităm 
pentru această prețioasă victorie și 
așteptăm de la ele și alte perfor
manțe de același nivel. Din păcate 
acest derby nescontat, dar veritabil, 
a fost umbrit de un arbitraj neco
respunzător cu șreșeli care nu se 
admit’ la un arbitru internațional, 
cum este experimentatul Constantin

cota

Căpățlnă. Au marcat l Emilia Mun
teanu (7), Viorica Vieru (3) și Rada 
Șerban (3) pentru Textila Buhuși, 
respectiv Nadire Ibaduia (5). Cris
tina Metzenrath (3), Terezia Popa 
(2), Elena Onofrași (1) și Dorina 
Damian (1). Au arbitrat (dacă se 
poate spune așa) C. Căpățină și T. 
Ene (ambii din Buzău).

I.E.F.S, — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 10—9 (3—5). Deși nu 8 
beneficiat de aportul celei mai bune 
jucătoare a sa (Doina Băicoianu a 
suferit o intervenție chirurgicală azi 
dimineață) I.E.F.S. a tranșat în fa
voarea sa lntîlnirea derby cu Uni
versitatea București, ’ , "
faptul că a știut să insiste In mo
mentele cînd se afla în impas. De
pășind handicapul din prima repri
ză, I.E.F.S. a egalat în min. 32 (5—5), 
a luat conducerea (7—6) în min. 43 
și avea în ultimul minut de joc un 
avans de două goluri. în evidentă 
scădere de formă, sub valoarea sa 
obișnuită, Universitatea a dat o re
plică modestă. Au marcat : Elena
Frincu (3), Lucia Osman (2), Nicu- 
lina Vasile (2), Cornelia Mohanu (1) 
și Natașa Rublenco (1) pentru 
I.E.F.S. respectiv Simona Arghir (3), 
Lidia Scorțescu (2), Doina Furcoi (2), 
Niculina Iordache (1) și Mirela Dra
goș (1). Au arbitrat foarte bine Varac 
Pelenghian și Marin Marin'(ambii din 
București).

mai ales prin

Hrisfach# NAUM

foto (de mai jos) tinerii noștri com
petitori au fost nevoiți să facă față 
unor procedee de antrenament de 
loc ușoare. „Nn știu dacă am găsit 
cele mai potrivite „rețete" de pre
gătire — ne spunea ieri antrenorul 
Donciu — dar sînt, îh schimb* con
vins că toți tinerii din lotul pe care 
îl vom prezenta la aceste întreceri 
dispun de o apreciabilă condiție fi
zică. Aceasta le va permite să atace 
cu mai mult curaj și să se descurce 
mai bine dacă se vor afla în poziții 
dificile. Să sperăm insă că ei vor 
ști să și etite din timp situațiile cri
tice pentrs a nn mai avea nevoie 
să apeleze La resursele fizice".

Iuti a<-rin. ci-eva atrănimte des- 
preo o*speti. -4er* rtnpS-amiază a 
sosit lotul Bulgariei, iar seara con
curenții sovietici. Antrenorul concu- 
renților bulgari. Bojik Slatkov, ne-a 
răspuns cu amabilitate la cîteva în
trebări.

— Ce sportivi ațî deplasat la •- 
ceste campionate T — l-am întrebat 
mai întîi pe interlocutorul noetru.

— De la începtri trebuie Bă pre
cizez — ne-a spus Bojik Slatkov —

că știu cît de dificilă este compe
tiția pe care o organizează federa
ția de specialitate din țara dv. De 
aceea am deplasat la București toți 
concurenții pe care vreau să-i veri
fic înaintea campionatelor europene 
ce vot avea loc la începutul lunii 
martie în Belgia. Ia prima catego
rie de greutate 63 kg, l-am selecțio
nat pe Ivan Tasnev, clasat pe locul 
secund la campionatele noastre na
ționale de anul trecut, dar victorios 
în meciul de selecție dinain
tea deplasării asupra campionu* 
lui categoriei. Campionul na
țional de juniori la catego
ria 70 kg. Kălin Kălinov, a fost mai 
bun decît campionul de tineret la 
aceeași selecte șl. UTeȘt?, Kălinov 
a întrunit sufragiile selecționării. 
La cat. 80 kg. voi prezenta doi 
concurenți : Ilian Apostolov și Jeles 
Jelezov. Șj unul și altul dețin titluri 
de campioni naționali, de juniori 
sau de tineret. Apostolov a fost, de 
altfel, și la ediția de anul trecut a 
campionatelor țării dv. și 6-a clasat 
pe tocul doi. In ceea ce-i privește 
pe acești doi judoka, sînt sigur că,

dacă sorții vor decide să se întîl- 
nească, vom asista cu toții la un 
ftieci de mare luptă. La noi acasă 
ei au încheiat partidele de selecție 
la egalitate și, din această cauză, 
n-am vrut să favorizez pe nici unul 
dintre ei, aducîndu-i pe amîndoi 
Ia concursul de la București, fn 
fine, la 93 kg, Țoniu Atanasov Va 
încerca să demonstreze că justifică 
selecționarea, cu toate Că s-a clasat 
doar pe locul trei la naționalele de 
anul trecut. Campionul, însă, este 
accidentat, iar cel oare a ocupat lo
cul secund a depășit vîrsta.

— După cîte știm ați mai fost la 
aceste campionate. Ce părere aveți 
despre sportivii români ?

— Intr-adevăr, acum vin pentru 
a treia oară. De asta v-am și spus 
la început că știu cît de dificilă 
este competiția. Ei bine, nu m-am 
referit numai la sportivii oaspeți. 
Mulți dintre tinerii judoka din Ro
mânia i-ăii învins pe elevii mei. 
Judo-ul din țara dv. a făcut pași 
destul de mari intr-un timp relativ 
scurt.

Costin CHÎRIAC

SSiiViQL E I 3 ...ATUNCI Șl CAMPIONATUL AR DEVENI MAI INTERESANT!

...Și iată, mai repede decît se bă
nuia, eliminate din .Cupa campioni
lor europeni" ambele cistigătcare ale 
titlurilor naționale! Și Dinam®, ca și 
Rapid slnt acum In postura specta
torului care urmărește cu interes dis
puta.

Acest moment neplăcut, firește — 
readuce în primele rînduri discuția 
despre campionatele de volei, despre 
valoarea lor, despre modul lor ce 
disputare. Două materiale publicate 
In ultima vreme la rubrica noastră, 
însoțite și de o serie de grăitoare 
cifre statistice, au avut darul să punc
teze — și să exemplifice, totodată 
— cîteva constatări făcute cu prile
jul disputătii primei jumătăți a ce
lor două competiții. Dar constatările 
amintite în respectivele articole nu 
sînt singurele. Și, de aceea, pentru 
a reliefa și alte probleme de fond 
ale voleiului nostru, (scoase In evi
dență și de recentele confruntări in
ternaționale oficiale), revenim azi cu 
cîteva adnotări pe marginea Între
cerii celor mai bune echipe masculine 
și feminine de volei.

Mai întli, o constatare generală: 
nivelul de joc în ambele campionate 
s-a situat sub cel demonstrat cu ani 
in urmă in România, cauza princi
pală fiind, după părerea noastră, 
pregătirea și selecția. Altfel spus, 
exigența antrenorilor de la cluburi 
a scăzut, iar sportivii — cei mai 
mulți — nu mai au pentru rolei ace
eași pasiune demonstrată de genera
ția pe care ne place s-o numim „de 
aur". Existînd, deci, această carență, 
e normal ca nivelul valoric al cam
pionatului să fie destul depionatuluî să fie destul de scăzut. 
Ca un implacabil... lanț al slăbiciu
nilor, nici cele două reprezentative 
nu găsesc elementele necesare pentru 
selecție, iar echipele campioane — 
exemplele sînt vii fn mintea oricui 
— părăsesc competițiile continentale 
imediat ce lntîlnesc un adversar mai 
puternic.

Meciurile disputate astă toamnă au 
accentuat, încă o dată, criza acută de 
efective care există la unele echipe, 
ca și diferența vizibilă de 
Intre primii 5—6 jucători 
Aproape nici un antrenor 
viziile A nu poate alinia 
complet, compus din 12 
Rapid făcea la Un moment

tari ca sâ adune șase voleibaliști; 
Imbolnivindu-se Codoi, Dinamo a 
rămas In nouă jucători, dintre care 
destui In pragul virstei de 30 de ani. 
Ș: exempie se mai găsesc.

E acerâral, voleiul este un sport 
pretențios, care cere din partea ce- 
lar ce-1 practică Stăpinirea perfectă 
a mtilsor procedee tehnice, ceea ce 
se poate realiza doar prin antrena
ment intens și practică destul de în- 
deiungasA. In volei, se fac pași îna
inte după ară și ani de activitate, de 
muncă neîntreruptă. De aceea, i-am 
fericit pe cei doi antrenori de la Dy- 
nema Berlin pentru materialul Uman 
perfect dotat pentru volei ce-1 au la 
dispoziție șl ne-am Întrebat, totoda
tă: de ce nu pot alinia și antrenorii 
noștri 12 jucători sau 12 jucătoare la 
fel de omogene ca valoare si posibi
lități tehnice? Doar și la noi federa
ția ți cluburile se preocupă de pro
blema juniorilor!

Ața cum am mai spus, campionatul 
nostru masculin — fâai puțin cei fe
minin — este dominat de Dinamo 
București. Sub culorile acestui club 
activează clțiva dintre cei mai buni 
vo'.eiballțti din țară. In cele 11 par
tide «ie turului, dinamoviștii n-au 
cunoscut înfrîngerea. Dar la prima 
confruntare internațională mai dlfi- 
ciiă, 0—3 si 0—3! Dinamo are unele 
circumstanțe atenuante (oboseala ju
cătorilor după pregătirile pentru J.O. 
ți participarea Ia J.O., lipsa unei reale 
perioade de refacere Înaintea campio
natului etc.), dar la eliminarea echi
pei credem că au concurat și alți 
factori ce iți au rădăcina în campio
nat Mai întli, dacă cele mai bune 
elemente slnt la un singur club in 
mod firesc și victoriile interne slnt

destul de ușor recoltate datorită, In 
special, diferenței de valoare. Auto
mat voleibaliștii sînt Cuprirlși de o 
stare de autoliniștire, de âutoîncre- 
dere exagerată în forțele proprii. 
Permanenta lor selecționare în lot 
le anulează simțitor spiritul dă răs
pundere față de pregătirile făcute ia 
club., în f6nd le atenuează chiar in
teresul pentru volei. Or, atunci cînd 
cel puțin două, trei echipe participă 
la lupta pentru titlu, fiu ntiniai că si 
campionatul devine mai interesant, 
dar și respectivele formații manifes
tă altă grijă pentru pregătirea lor, 
datorită confruntărilor dificile ce st- 
par la orizontul întrecerii interne. 
Însuși antrenorul formației campioa
ne masculine, George Eremia, rie 
spunea că: „jucătorii de la Dinanio 
știu că nu pot fi înlocuiți pentru dă 
nu există alte elemente care să Ie ia 
locul: de aici abateri de la disciplină 
și lucru de mîntuială la antrenamen
te. în special în privința pregătirii 
jocului de apărare".

Mai sînt și alte 
concurat la această 
in voleiul nostru de 
printre ultimele am 
dintre cluburi, care ... ____
zjri — nu sînt cele de colaborare, de 
întrajutorare reciprocă.

Ne mulțumim, deocamdată, numai 
cu enunțarea acestui nedorit aspect 
al relațiilor dintre cluburi, factor 
care impietează asupra progresului 
voleiului nostru, care limitează nu
mărul echipelor valoroase. Mai sînt 
desigur și alte probleme care ar me
rita să Fie discutate, ceea ce ne pro
punem să facem In viitor.

Mircea TUDORAN

situații care au 
stare de lucruri 
performanță. Nu 

socoti și relațiile 
— în multe ca-

valoare 
și restul, 
din di- 
un lot 
jucători I 
dat efor-

IN FATA
• De curind s-a Înapoiat din Polonia, 

unde a efectuat un turneu echipa șco
lii sportive din Sibiu, lidera seriei a 
in-a a Diviziei naționale școlare și ae 
juniori. Elevele sibience au susținut 
șapte partide In cinci zile, partenere de 
joc fiind formația M.K.S. Varșovia (clasată pe locul secund in campionatul de 
junioare al Poloniei) și echipa Palatului 
Culturii din Varșovia. Sibiencele au c!ș- tigat trei meciuri, pe eelelalte pierzîn-

FILE ULUI
du-le la limită, cu 2-S. (Ilie lonescu* 
eoresp.).
• Vineri, stmbătă și duminică, Ia Ga* 

lăți se dispută o interesantă competi
ție de volei masculin, la cate vor lua 
parte formațiile bucureștenâ Steaua și 
Rapid, alături de Viitorul Bacău și, fi
rește. Politehnica Galați.

• Duminică 28 Ianuarie începe turul 
al doilea al campionatului național ăl 
juniorilor șl școlarilor.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN
Prima tragere excepțională Loto 

din acest an, va avea loc la 30 ia
nuarie 1973 și va aduce partici- 
panților o bogată listă de premii : 
autoturisme DĂCIA 1300 și SKODA 
S 100, excursii în Polonia pe ruta 
Varșovia — Cracovia, excursii în 
Italia pe itinerarul Napoli—Roma — 
Capri — Amalfi — Sorento pre
cum și numeroase premii în bani 
de valoare fixă și variabilă.

Participarea se face pe bilete de 
2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Se 
mai poate participa pe variante 
combinate sau combinații „cap de 
pod". Luni 29 ianuarie ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.

• Tragerea Loteriei în Obiecte 
va avea loc la București în ziua 
de duminică 11 februarie 1973. Ea 
va consta din efectuarea a 17 ex
trageri separate. Biletele pot fi 
procurate de la unitățile proprii 
Loto—Pronosport, unitățile Comer
țului de Stat și cele ale Coopera
ției de Consum. Procurați-vă din 
vreme biletele.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizat* direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
18.30.

• Astăzi și mîine sînt ultimele 
zile în care vă mai puteți depune 
buletinele pentru concursul Pro-

30 IANUARIE 1973
nosport nr. 4 de duminică 28 ia
nuarie 1973. Programul acestui 
concurs este următorul : 1. Atalati- 
ta — Cagliari — pauză — ; II ; Ata- 
lanta — Cagliari — final — ; III: 
Internazionale — Lazio — pauză — ; 
IV. Internazionale — Lazio — final
— V : Juventus — Bologna — pauză 
—1 VI : Juventus — Bologna — 
final ; VII : Palermo — Milan — 
pauză ; VIII : Palernîo — Milan
— final — ; IX : Ternana — Na
poli — pauză — ; X. Ternana — 
Napoli — final — : XI : Fiorenti
na — Sampdoria ; X1I : Lanero- 
ssi — Torino ; XIII : Roma — 
Verona.

4 r
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CELE 42 DE SECUNDE...

FARUL A ÎNCHEIAT „ETAPA TIMIȘUL DE SUS
CARE SÎNT PRIMELE CONCLUZII ?
Miercuri, fotbaliștii de la Farul 

*u coborît de la Timișul de Sus, iar 
in drumul spre casă s-au oprit la 
Ploiești, unde au susținut un meci 
amical Cu Petrolul (al doilea, după 
cel inaugural, cu Poiana Cîmpina). 
Momentul a constituit, de fapt, în
cheierea perioadei de pregătire de 
Ia munte.

Ce a înseninat pentru echipa c<m- 
stănțeană ..etapa Timișul de Sus 1“ 
Și-an realizat antrenorul și jucăto
rii săi obiectivele pe care și le-au 
propus la plecarea din Constanța ? 
Iată întrebări la care am ținut 
aflăm răspunsul în convorbirea 
antrenorul Petre Comăniță.

—* Ne propusesem, a început 
Bă Stăm Ia Timiș 11—12 zile, dar

să
CU

el,

condițiile excelente de lucru și acu
mulările realizate ne-au determinat 
să prelungim stagiul cu trei zile. 
Obiectivul vizat: realizarea unei 
pregătiri fizice generale, adică pre
gătirea de bază pentru viitorul se
zon, dorită de toți 
anul trecut.

— Și care sînt 
crete ?

— Văzînd cum 
am sporit, din mers, volumul 
lucru. De la cei 75 km de alergare, 
normă fixată ca obligatorie pentru 
toți Jucătorii, am ajuns ld un total 
de 83 km. dintre care 10 km de 
Sprinturi, în serii de cite 800 m. 
Normele de control și rezultatele 
testelor medicale făcute la sfîrșitul

mai bună decît

rezultatele con-

merg treburile.
de

perioadei ne-au arătat că adaptarea 
la efort s-a făcut în condiții opti
me, ca și îmbunătățirea sistemului 
respirator, capitol cam deficitar în 
perioada competițională din toam
nă. La Timiș, au fost două cicluri 
săptămînale foarte bune, de care 
sini mulțumit.

— Curo s-au comportat jucătorii ? 
Au rcuzat vreo stare de oboseală ? 
Care dintre ei ?

— Gradarea efortului a fost co
respunzătoare și în zilele de maxi
mă intensitate, mai ales, nimeni nu 
a reclarpat o asemenea stare. N-a 
fost nici un caz de febră muscu
lară. Să vă mai spun un lucru : 
critica din revista FOTBAL 1-a am
biționat, de pildă, pe Caraman și

PREGĂTIRI... ȘTIRI... PREGĂTIRI... ȘTIRI• ••

POIANA CÎMPINA — STEAUA 
0—1 (0—0)

Joe de bună factură tehnică teri la 
Clmplna. Ambele echipe au arătat e 
bună condiție fizică acufti, la începutul pregătirilor. Au învins stellștil, pnn 
golul marcat de îordănescu.

Echipa aliniată de Steaua : H*jd«(lordache) — Sătmareanu, (Crlstaehe), 
Smarandaehe, Negrea (Ciugirin), H.il- 
măxeanu — Dumitru (Dumitris IV). Vigu (Ștefănescu) — Pantea, Tătara 
(Heivei), îordănescu, Aelenei (Nistise).

N. STROE — coresp.

(1—1). Deși terenul a fost acoperit cu 
un strat gros de zăpadâ. fotbaliștii celor douâ echipe au luptat cu multa ardoare 
și au reușit unele faze frumoase, aplau
date de cel peste 2 950 spectatori. An
trenorii celor douâ formații au rulat 
absolut toii Jucătorii, o bună impresie lâsliMI curcă si Nesoescu, achizițiile 
dm iarnă a'.e Petroimui și Farului, ei 
fiind de altfel și autorii golurilor, in 
minatele 1S și 37. A arbitrat M. ilorsru (Ploiești).

V. ALBU — coresp. jttd.
OLIMPIA ORADEA A ÎNCEPUT 

PREGĂTIRILE

A.S.A. TG. MUREȘ — VIITORUL 
TG. MUREȘ 5—1 (2—0)

teri. Ia Tg. Mureș, echipa AS. Ar
mata a susținut primul Joc de verifi
care pe teren propriu. UitDnind formația 
Viitorul din localitate. A fost un joc cu o bună mișcare tn teren, divizionarii 
A cîștigind eu 5—1 <3—•) prin punctele 
înscrise de SuIUnoIu (Z), Hajnal 2) și 
Orz a. Pentru învinși a înscris Krss (auto
gol). Antrenorul Tfoeriu Bone a rulat 
următorul lot : Nașei — SoHSsey (Kissj, Vnrhias. Isplr. Kies (Cuke) — Vendl 
(Ona), BDlonl — ButUnota. Ma<M (Co
vad), Mureșan (Ceniarol. Hajnal.
Ion PAVȘ — coresp. județean

Primul amical la Ploiești 
PETROLUL—FARUL 1—1 (1—1)

Miercuri. la Ploiești, Petrolul a susp- 
hut, in compania formalei Farul. pri
mi Joc de verificare dm actualul je
ton, încheiat cu rezultatul de 1—i

De la 10 ianuarie au Început pregăti- rile în vederea sezonultii de primăvară 
și fotbaliștii Ce fa Olimpia Oradea. An
trenorul Molnar are la dispoziție 17 Ju
cători. dintre care patru au fost promo
vați recent din echipe ce activează in 
campionatul județean (Damian, Benga- 11 u, Donciu și Godenyi).

ANTRENAMENTE INTENSE LA 
DIVIZIONARELE C DIN BRAILA

Fotbaliștii din echipele de Divizia C 
din Brăila — orașul are trei formații in 
cea de a treia categorie a campionatului național : Chimia (locul 3 după tur, 
cu 16 p). Viitorul (11—11 p) șl Comerțul 
(14—8 P) — au Început de mai bine de două săpumlnl pregătirile pentru noul 
sezon.

Jucătorii de la Chimia, sub conduce
rea antrenorului L Pavel se antrenează 
zilnie pe terenul lor din stațiunea Lacu SSiat. tn jeț s-au fâcat unele modifi
cări. • piecat Leu. la Universitatea Craiova (tiiierei-rezerve) o a venit tn por
tar mra. Eftoebescu. de la centrul de 
juniori .Ccroerfor.

viitorul, care ta tur nu s-a prezentat

la valoarea ei reală, trece acum prin- 
tr-o transformare „masivă". Antrenorul 
L Peneș va avea in retur aproape o altă 
echipă. S-au întors la Viitorul A. Ne- 
goițâ. C. Telegraf, G. Mircloiu — care 
și-au terminat stagiul militar precum și 
N. Emilian și I. Muschici, care au jucat la Metalul Drobeta Tr. Severin. Totodată 
au părăsit formația brăileariă jucătorii 
Marin, Trifina, Dee și Stanclu.

I. BALTAG — coresp.
MARDARESCU Șl DEHELEANU 
(STEAUA—TINERET), LA ȘOIMII 

TAROM
Divizionara C Șoimii TAROM va bene

ficia în viitorul sezon de aportul unor 
jucători îfi curs de legitimare. Este 
vorba în primul rîrid de MârdăresCu Deheleanu, ambii de la Steaua-tlneret. 
„Aviatorii*4 bucureșteni, antrenați de Pe
tre Dragomirescu, au mai făcut și alte achiziții întărindu-și efectivul cu jucă
torii Doru Niculae (de la Petrolul), GR. Georgescu (Progresul București) și Pe- 
trovici (Poiana Cîmpina).

Sîmbăîă, in sala Dinamo 
O COMPETIJIE REZERVATĂ 

FOȘTILOR JUCĂTORI
Sala Dinamo din Capitală va găzdui 

slmbătă după-amiază primele întîlniri 
din cadrul competiției rezervată foștilor jucători ai echipelor Steaua, Dinamo, 
Rapid și Progresul.

Tată programul : Dinamo — Progresul 
(de :a ora 13) și Steaua — Rapid (de 
la ora ’9). Pe la ora 17, va avea loc par
tida dintre echipele feminine Venus șl 
Rapid. în deschidere, se va ai sputa 
Dinamo Obor 
din Divizia C.

Tănase, care au fost, apoi, mai me
reu în fruntea plutonului. Deci, re- 
suise existau! La Timiș, ne-am 
dăt seama că efortul poate fi rea
lizat La nivel maxim, dacă slnt con
diții optime de pregătire. De joi, 
ne vom întoarce acasă. ACUM TO
TUL VA DEPINDE DE JUCĂTORI. 
PRINTR-UN PROGRAM EXTRA- 
SPORTIV RIGUROS. EI TREBUIE 
SA PĂSTREZE TOT CE AU ACU
MULAT, PENTRU CĂ ALTFEL, 
DEGEABA AM LUCRAT.

— Care 
ntiare ?

•— Pînă 
mente Ia 
tire fizică specifică 
procedeelor tehnice 
ideii tactice de joc. De ia 5 februa
rie, Vom pleca în Liban, pentru un 
turneu de cîteva jocuri, moment în 
care, va reveni la echipă și Hașoti.

— Care a fost reacția lui Anto
nescu cînd a aflat noua componen
ță a lotului național ?

— Desigur, a fost afectat de re
nunțarea la serviciile lui, dar s-a 
pregătit de atunci cu și mai multă 
ambiție. Antonescu nu consideră 
încheiată întrecerea sa cu fundașii 
centrali din actualul lot național. 
Dorește să confirme acest lucru în 
meciurile de campionat, ca de alt
fel toată echipa, în fața căreia etă 
un retur greu.

Constantin ALEXE

e programul, tn conți'

la 4 februarie, antrena- 
Constanța, pentru pregă- 

; îmbunătățirea 
și realizarea

LA ORDINEA ZILEI

de la ora 13 15, 
meciul dintre formațiile 

și Flacăra roșie, ambele

PORNIND DE LA VALIZA LUI RAHN
Probabil că dacă un neobosit pasionat al sta

tisticilor ar proceda la o adunare a miilor de 
metri parcurși de echipele noastre din prima di
vizie în aceste zile, cînd fiecare antrenor a tru
dit alături de elevii lui spre a acumula un su
flu cît mai lung pentru campionat, dacă ar face 
această adunare, zicem, ar ajunge la cifre cu a- 
devărat impresionante. Sub o sută de mii de metri 
parcurși în trenă mai mult sau mai puțin susți
nută nu s-au înregistrat la Încheierea primei faze 
a pregătirilor. Centurile cu sâculeți de nisip au 
făcut și mai grele asemenea curse, iar tovăr^ia 
halterelor in antrenamentele de sală, a produs 
sudoare din plin pe fețele actorilor pe care ii 
așteptăm în arenă lă 11 martie. Antrenorii fede
rației, plecați în turneu, au revenit cu constatări 
pozitive. Peste tot S-a lucrat și se lucrează cu 
poftă, cu ambiție. Constatările lor sînt similare 
cu cele de pe bloc-notesurile colegilor noștri pre- 
zenți la formațiile de A aflate in marele labora
tor al sezonului 1973. Toate bune pînă acum, deci

Mai departe, însă, mat departe e important 
CE și CUM se vor petrece lucrurile.

Dar, mai întîi să vă relatăm o mică poveste 
adevărată. Am găsit-o într-un fragment dintr-o 
viitoare carte a lui Fritz Walter, fostul căpitan 
al reprezentativei R.F. a Germaniei la ediția 
1954 a C.M. Fragmentul poartă titlul : „Valiza 
iul Rahn..." Rîndurile, scrise cu o mare compa
siune, pline de tegret, vorbesc despre o cauză 
— de foarte mulți neștiută — care a trimis în 
necunoscut pe unul dintre marii atacanți ai ge
nerației lui Walter, numit în titlu. Era acea va
liză... suplimentară în care extremul selecționa
tei aducea, lă fiecare convocare a lotului, o bună 
cantitate de vin. „Herberger ne permitea tot
deauna plăcerea unui pahar de vin negru la 
dejun și a altuia seara, fiindcă — efectiv — re
prezenta un întăritor. Rahn își asigura însă o 
respectabilă porție suplimentară și în cameră. 
Regimul acesta... personal l-a minat rapid și to
tal și i-a senrtat cariera de mare performanță 
cu eel puțin cinci ani..."

• ••

Clne-și moi aduce aminte ce striga Clay, in urmă 
cu doi ani, la cabină, înainte de a intra in ring ? 
Vă spun eu, dâc-ați uitat. Striga așa : „La dracu’ 
cu experții I II fac praf pe «ritul ăla cu picioare 
late I* Cine-șl mai aduce aminte cum a fost carac
terizat Joe Frazier, după ce l-a învins pe Clay ? Pre
cis c-ați uitat. „Uritul acela cu picioare lale“ a fost 
denumit — rog a nu se ride I — ,i 
Clay se Zicea că e .inteligența", 
stîncă nemaipomenită", ,o forță 
subsemnatul, cu mina lui, a scris 
cients 4 minute, nici măcar 5, 
au murit. Nu mai avem ce face 
ele. .Forța naturii" s-a dovedit și

,o forță a naturii". 
Frazier era „o 

a naturii*. Chiar 
așa. Au fost șuti
și vorbele acestea 
cu . ■ ■■

_ _________ ____ . ea
o natură umană, nu o stincă. Știu 
cite fele se pun pe seama boxului.
Voi spune insă — spre intâritarea -J| ■
acestor umaniști că puține sporturi Șj! | | I 
pun in evidență, cu otita duritate $■ if 
simplitate, adevăruri esențiale despre | „pJL, jS 
om. Boxul, tocmai boxul, aricit de sol- B 
batic șl violent pare, trebuie privit cu »; Bgi Qf j 
ceva maf multă filozofie decit — să g I
zic așa — golful sau alte sporturi ■
pașnice. Nu vreau să șochez pe ni- 
meni, dar pentru mine boxul — cu 
lurriea lui nebună, cu cruzimile sale, 
chiot cu grozăviile lui, nu 
de bancurile lui — e un 
ciune, e un rai pentru o 
umane.

Ca dovadă că tot ce a 
tetic, mai adine în acest evident și scurt masacru n-a 
ținut de pumni și singe. A fost — după părerea mea 
— privirea îndelungă dintre Foreman și Frazier, 
înainte de a se lovi. Scenă cu totul extraordinară — 
Foreman privindu-l drept in ochi pe Frazier, deloc 
cu ură, nici CU dispreț, nici cu furie, ci cu o inspi
rație gravă de vrăjitor care caută necontenit secre
tele lumii. Ce secret are acest om, din fața mea ? — 
se întreba chalangerul, și — eu c intuiție la fel de 
inspirată — regizorul transmisiei a lăsat ca această 
imagine să dureze cit mai mult. Un critic literar 
român, deci un om care se pricepe mai bine decît 
noi în ale emoției și in ale artei, a fost citit de fas
cinat de privirea lui Foreman, incit Ia reluarea me
ciului, noaptea, s-a decis să cronometreze acest prim-

moi spun
Cristalin izvor 
bună observație a naturi1

de ințelep

fost mai frumos, mai pa-

pian. El a durat enorm : 42 de secunde I Eu Cred că 
otita a durat și meciul — cit această privire. Restul 
— să fiu iertat — a fost in afara problemelor noas
tre curente, și ce-ai fi putut spune ? Nici eu n-aș 
fi transmis altfel decît Paul Ochialbi (ochi care t-o 
indicat din timp pe Foreman I), daco m-ar ține pu
terile : sacadat, gîfiit, fără artificii de vocabular, vizi
bil emoționat de cele două forțe ale naturii Fie 
vorba între noi. Foreman nu i-a permis lui Frazier 
să intre în ritm, de ce le-ar fi permis comentatorilor 
sâ-și fragă sufletul ?

Acum vine partea cealaltă, de după dramă — co
media ; adică vorbele, discuțiile, chi
biții. Marile întrebări, marea gilceavă 
care închide in adincul ei toată bucu
ria, plăcerea și tristețea vieții. Vin în
țelepții în fața prostimii, vine prosti
mea și ride de înțelepți — vin ex
perții și inepții : nu l-a subestimai 
Frazier pe Foreman ? Mă uit la Fore
man — cum dracu’ să-l subestimezi 
pe ăsta ? Mă întorc spre tip t Poate 
sinteți drăguț Să-mi explicați ce înțe
legeți prin subestimare... Poate avem 
programe diferite... N-a greșit tactic 
Frazier ? Mă uit la cetățeanul filozof 
— tactic, da, a greșit, dar strategic-— 
nu I Cea mai bună tactică era ca, 

în seara aceea, Frazier sâ fi stat acasă, sâ vadă un 
film. Altfel, strategic, a fost fără reproș. Dar dacă 
Frazier s-a lăsat bătut ? Nu vedeți că omul a anun
țat că nu se lasă de box ? Dacă pregătește o lovi
tură î La care, urlu : „Domnilor, sintem intre filo
zofi, da sau nu ? între filozofi, nu între psihiatri I ?

Bucuria mea personală e alta : Foreman e socio
log I Se apropie vremea cînd campionii mondiali de 
box la toate categoriile vor fi, in sfirșit, esteticienii I 
Sintem pe un drum bun.

CORESPONDENȚA :
Clubului „Progresul" — București: Vă mulțumesc 

pentru felicitarea de Anul Nou. Nici nu vă dați seama 
ce mindru sînt de ea. Merg cu ea la mine, în buzu
nar, și o arăt tuturor celor core-mi âruncă în foțc 
că sînt așa și pe dincolo... Bine c-affl fost înțeles 
de d-voastră,

BELPHEGORANTRENORUL MANOLACHE VREA SĂ RELANSEZEPE C.F R TIMIȘOARA IN CURSA PENTRU PROMOVARE-

Povestea are tDcul ei pentru zilele acestea. Ea 
vorbește, prin drama unui cunoscut jucător, des
pre antrenamentul cel mai important, antrena
mentul Jn regie proprie*. După zilele petrecute 
sub un regim de pregătire foarte ridicat, sub o 
supraveghere atentă, plini de bune intenții, jucă
torii vor reveni La antrenamentele din orașele lor. 
Dacă — acum — orele petrecute departe de ochii 

a 
se 

mai vorbim de 
E mai 

mult decît atît, e o înșelare a colegilor de echipă 
ți in cinstea cu care 

ațâ ordena- 
antrenamentul zilnic Invitațiile „bine 
sub leit-motivul „-.numai un păhărel 

trebuie să găsească un zid al voi:

antrenorului nu vor reprezenta o continuare 
eforturilor din orele de pregătire, zadarnice 
vor dovedi aceste eforturi ! 
înșelarea bunei credințe a

Nu 
antren.

...Era otă șapte dimineața. Fix. tn 
fața hotelului .,Cerna", cincisprezece 
siluete vișinii dansau după o muzică 
neauzită de nimeni in ritmuri tari. 
C.F.R. Timișoara Ieșise la Înviorare...

...La ora zece, tot acolo, pe malul 
Cernei, aceleași siluete. Exerciții Cu 
haltere, cu corzi, cu exterisOare și 
mingi medicinale. Volum mare de 
forță. Foarte puține chipuri cunos
cute. Poate doar Panici, Chimiuc, 
Kun I și Hergan. Tn rest, multe fi
guri noi. Fosta divizionară A s-a 
schimbat mult. Cotec. VolarU, SimiOn 
— un portar venit de cîteva zile de 
la Unirea Tomnatec ,în locul titula
rului Tatar... „Media de vîrstă a echi
pei, spune antrenorul Manolache, este 
de aproape 21 de ani !"... Toți au 
centuri de nisip, de cite trei kilogra
me, prinse la brîu. Dtipă păttiiZeci 
de minute de exerciții pentru forță, 
urmează cel trei mii de metri aler
gare pentru rezistență. Băieții aceș
tia aleargă de parcă acum ar fi în
ceput antrenamentul. Antrenorul Ma
nolache cronometrează, ia pulsul, dă 
indicații. Pentru că eî singur e în 
același timp și antrenor și doctor și 
maseur...

După-amiaza, sus, pe un platou din 
inima muntelui, după cele două re
prize de alergare în coastă, urma 
miuța de... rugbi. Șapte la șapte. 
Două echipe alcătuite din „cite patru 
curajoși și trei fricoși", cu placaje în 
toată regula și angajament fizic to
tal. „Pentru forță, pentru rezistență" 
spune antrenorul ManOlache. Pînă la 
programul de după-amiază, însă...

...Jucătorii de la C.F.R. 
se odihneau în camerele 
hotelul Cerna. Cicerone 
era, însă, într-o continuă 
început, fusese la sală sâ
lucrează Universitatea Craiova. Mai 
tîrziu, ti căutase pe doctorul echipei

cratovene, pe Vasile FrîneUlescu. să-l 
întrebe cîteva lucruri de „specialitate 
pură". Peste zece minute, alerga la 
hotelul Hercules să aranjeze o oră 
bună pentru saună. După ce și-a su
pravegheat cel 15 jucători lă saună, 
s-a interesat clnd începe antrena
mentul F. O. Argeșului. Și o oră în
treagă a urmărit antrenamentul e- 
chipei campioane.

acolo, în Munții Cernel îl compăti
meau. Nu amintise nifnic că la înce
putul acestui campionat a pierdut 
nu " , ’ . . ' '
rea un om mulțumit de adeziunea

Timișoara 
lor de la 
Manolache 

fugă. La 
Vadă ciim

— De ce atfta zbucium, 
îache?„.

Ne-ă privit o vreme în 
după Care s-a dezlănțuit într-o 
profesiune de credință.

Mano-

tăcere, 
lungă

mcsc- 
intrat

— Pentru că îmi place mult 
ria asta I Dacă nu mi-ar fi 
fotbalul în singe, aș fi renunțat eu 
Ia profesia de inginer ?! Dar eu sînt 
sortit fotbalului pe viață ! Cînd am 
părăsit gazonul, acum doi ani, ani 
suferit enorm. Mi-am prelungit, însă, 
viața ca antrenor. Și e o meserie 
nespus de frumoasă. Foarte grea, dar 
frumoasă! Am aproape doi ani în 
această meserie, și o iubesc. Citesc 
tot cc apare, aplic multe lucruri și 
echipei mete, fur cite ceva și de la 
antrenorii mai vechi: anul trecut am 
luat cite ceva, aici, la Băile Hercu- 
lane, de la Dumitrescu și de la alții. 
De la fiecare ai de învățat...

Manolache vorbise fără să respire 
parcă. Vorbise cu pasiune. Și nu 
amintise nimic despre faptul că nu 
avea nici doctor și nici masor, fapt 
pentru care toți antrenorii aflați,

mai puțin de șapte jucători. Pă- 
__ un orn mulțumit (le adeziunea 
băieților săi tineri, de ambiția din 
ei. Iar cînd l-am spus că e foarte 
greu să realizezi din start fapte mari, 
a răspuns: „Fiecare început e greu! 
Și ca fotbalist, eu, am începttt*o 
greii ! Dar, pîrtă Ia urmă, am jucat 
șapte meciuri în națională ! Dacă iu
bești un lucru, nimic nu e greu!.,."

Și a trecut la jucătorii săi. Se mîn- 
drea parcă de ajutorul dat în pregă
tiri de Chimiuc, de profesorii de edu
cație fizică Bodrojan și Vraja, cu 
numele Celor doi juniori talentați, 
Androvici (băiatul fostului interna
țional) șl Grigorescu lăsați la Timi
șoara, la centru, sub supravegherea 
antrenorului Lenghei. La un moment, 
dat, a rls copilărește: „Știți, am des
coperit im vîrf cu niște calități teh
nice de zici că-i Dohrin. Juca pe un 
maidan. L-am luat la antrenamente. 
Dar n-am spus nimănui că-1 Cheamă 
Bugarski. Un necunoscut! Am zis că 
e... Apostol de la Rapid După acel 
prim antrenament/cițHă. jucători au 
venit la mine și mi-au zis: „Bun e 
Apostol ăsta ! Ctrm de i-a dat Rapi
dul drumul?!.." Acum rămîne să 
văd dacă reușesc să-I pregătesc ți din 
punct de vedere fizic ; e cam lent..."

...Era șapte dimineața, fix. A ze
cea zi de pregătiri. în față la „Cer- 
na“, 15 siluete vișinii dansau cu zel. 
„în fond, ce vrei să faci anul acesta 
cu C.F.R. Timișoara ?" era ultima tn-

Manolache — cronametrorul de pe 
malul Cernei...

Foto! S. BAKCSY

în fugă -Cum ce 
formez o echipă onio- 
campionatu) acesta

trebare, pusă 
vreau?!... Să 
genă care în 
urce cîteva locuri de pe poziția 
12-a unde se află, iar Ia artul să 
batem pentru promovare!.."

Cicerone Manolachc vorbise 
toată convingerea !...

să
9 

ne
cu

care cred în coechipierul lor 
își completează — prin somn, odihnă, viața oi 
tă — antrenamentul zilnîc. InvitațUie „binevoito
rilor* sub leit-motivul „-.numai un păhărel și. 
gata !_• trebuie să găsească un zid al voinței 
fotbaliștilor mai mult sau mai puțin cucoscuți din 
urbea X sau Y. Iar încercarea de a completa re
cordurile de alergare sau de greutăți ridicate cu 
cifre de rezistență și durată în localuri, care nu
mai sănătate nu înseamnă, sînt egale cu anularea, 
în cîteva asemenea tentative, a unui efort 
tâmini și săptămini.

„Tui ordinea zilei* apare, prin urmare 
zarea prin metodele „conștiință și cinste* 
tine, de antrenor și colegi a antrenamen 
regie proprie. Fără 
odihnei și refacerii, 
orice tentații, marile pretenții 
înghiți — sub rigorile lor — pe eei ce cred 
forțele lor — chiar din anii primei tinereți — sl 
nesfîrșite, pe cei care mai 
totul în seama talentului și a rezonanței unui 
me. Doar fotbalul de astăzi ne demonstrează în 
fiecare minut că marele talent, ajuns în arenă 
fără armele ocrotitoare ale pregătirii fizice, su
combă iremediabil.

RAPIDIȘTII ÎNAINTEA
UNUI TURNEU

de săp

apare, prin urmare organî- 
„conștiință și cinste* față de 
colegi a antrenamentului tn 
deplina grijă pentru orele 
fără o rezistență de fier la 

ale sezonului rcr 
că

au naivitatea să lase 
nu-

Eftimie IONESCU

PESTE HOTARE
E«h‘.pa Rapid, care, așa cum se Șlie, 

va susține ia 7 martie prima manșa 
a sferturilor de finală in „Cupa eupe- 
lev, cu Leeds United, este In tratative 
avansate pentru perfectarea unui tur
neu tn Algeria și Italia, pe perioada 13—f februarie In Algeria, fotbaliștii 
feroviari urmeazt sâ sustinâ trei in- 
thnlri. iar in Italia una singuri.

P-lnâ stunel. formația bucureșteanâ se 
pre?4'este intens, puoetind antrenameti- 
te:e c-j cararier ftrie. cu Jocuri amicale, 
ie verificare Jriercuri. de pilda, elevii 
.u: Marian *1 X-iescu au Jurat la Bra- 
țor: W de mMute cu formația ’.'’-ala 
CE R. campionatul județean tpe
care »j Intreem-o cu 2—1; au narcat per.tru c?-:esieai Savu si Nasturesru) 
K a’te 9 de înlmrte Cu divizionara C. C.V R Sbnerla farer 3—e. prin pane
lele înscrise de Petreanu-2 p Savu).

Mline Hap» va eve'.ua la Cimpma fc 
compania dnrtzâeaares c Poiana.

IDEEA DE JOC
IN FUNCȚIE DE ECHIPA SAU
Ne propunem, în rîndurile de 

față, o succintă dezbatere pe mar
ginea unui subiect din bogata te
matică a fotbalului care, se pare, 
își reclamă tot mai insistent astăzi 
dreptul la actualitate : problema re
lației idee de joc-echipîi, privita 
prin prisma unei relative priorități, 
ce indică sensul subordonării uneia 
față de cealaltă.

Mai întîi, însă, o necesară pre
cizare de ordin terminologic. Noțiu
nea de idee de joc exprima, la ni
velul unei formații, esența trăsătu
rilor concepției de joc a fotbalului 
nostru (angajament total, acțiuni 
purtate în viteză, elasticitate, îm
binarea specializării jucătorilor cu 
pregătirea multilaterală, spirit ofen
siv, colectiv, comportare exemplară) 
concretizate într-o serie de măsuri 
de ordin practic, ce se impun pe 
planul performanței și care, cu 
timpul contribuie la realizarea a 
ceea ce numim stil propriu de ac
țiune. Printre aceste măsuri care 
dau ideii de joc un caracter aplica
tiv, dar și specific, menționăm : a- 
legerea variantei de dispunere a

forțelor fti teren, stabilirea formei 
de aplicare a marcajului, de Orga
nizare a apărării (aglomerată, beto
nată, în linie) și a ofensivei (atac 
combi nativ, supăanumeric, contra
atac, etc.).

Și-acum răspunsul la prima parte 
a întrebării, ldeea de joc în funcție 
de echipă ? Da, răspundem noi. Și 
adăugăm : acolo unde, de pildă, nu 
există posibilitatea completării lo
tului cu achiziții pe măsura nevoi
lor, antrenorii sînt obligați să caute 
formule de organizare a jocului pe 
fundamentul unei idei care să valo
rifice la maximum calitățile jucăto
rilor pe care-i are la dispoziție. 
Așa a procedat — și cu succes — 
Rapid în perioada anilor 196?—1967, 
interval de timp în care cuplul Ion 
Ionescu-Dumitriu ÎI a strălucit și 
pe seama activității de extremă- 
mijlocaș a mai puțin aplaudaților 
Năst.urescu și Codreanu.

Sînt cazuri însă cînd ideea de joc 
este aceea care impune — prin vo
ința celor ce o formulează și con
duc procesul de instruire — profilul 
și structura de bază a echipei. Ceea

ce ne apare ca o formă superioară 
de exprimare a personalității antre
norilor. în această împrejurare Se 
caută jucătorii apți a se încadra 
într-o anumită manieră de acțiune 
colectivă 
aceia care 
manifestă 
adaptare, 
perioadă
Herrera hi se pare în această pri
vință cel mai semnificativ. în timp 
ce în fotbalul nostru. Steaua, U.T.A. 
și Universitatea CrăioVă s-au si
tuat, adeseori, la nivelul unui ast
fel de mod de rezolvare a relației 
idee de Joc—echipă. Pe undeva, 
însă, condițiile oferite de regimul 
transferărilor, care limitează circu
lația jucătorilor, nu au permis o 
mai deplină integrare a acestora în 
funcție de valoare și caracteristicile 
stilului personal.

Dar, nu este mai puțin adevărat, 
că nici cluburile — unele dintre ele 
— prin politica lor față de pepinie
rele proprii și în special față de for
mațiile de tineret, nu au găsit soluții 
utile de completare, la vreme, a

și se renunță uneori la 
~ deși poate valoroși — 
rigiditate în procesul de 
Exemplu) lui Inter din 

de glorie a lui Helenio

4

INVERS ?
loturilor pe calea promovărilor unor 
produse, formate în funcție de nece
sitățile posturilor deficitare sau ne- 
satisf&câtor acoperite. Exemplul po
zitiv în această privință oferit de 
Petrolul, Sport Club și Universita
tea Cluj constituie încă excepții.

De aici și neputința antrenorilor 
de a-și impune întotdeauna perso
nalitatea, prin intermediul ideii de 
joc și nevoia de a o accepta pe aceea 
— poate mal puțin eficientă — sub
ordonată posibilităților jucătorilor.

Și dacă acest lucru prezintă o mai 
redusă importanță atunci cînd ne 
referim la formații de club, cînd 
vorbim de echipa națională — acolo 
unde selecția are un rol primordial 
și nu mai este îngrădită — proble
ma primatului ideii de joc nu mai 
poate fi pusă la îndoială. De aceea, 
ni se pare și firesc a afirma acum 
că ideea de Joc este, îrt cazul for
mațiilor 
toare, în principal, de 
obiectivelor de 
puse.

reprezentative, răspunză- 
realizarea 

performanță pro-

Mihai IONESCU

LA OMAHA

PRIMA VICTORIE
NĂSTASE ÎNSCRIE

Mircea M. IONESCU

A început turneul internațional de te
nis pe teren acoperit de la Omaha, al doilea din cadrul circuitului „indoor" 
american. In prima partidă susținută în 
acest an, Ilie Năstase l-a învins P® Jaimâ Plnto Bravo (Chile) cu scorul 
de 6—7, 6--0, 6—4. La rindul său, ion 
Tiriac l-a invihs în trei seturi, cu 3—6, 6—3. 6—3, pe Nikola Kalogheropoulos 
(Grecia). Tînărul tenlsman român Tra
ian Marcu l-a intîlnlt pe cunoscutul 
campion spaniol Juan Gisbert, in fața 
căruia a pierdut cu 4—6, 4—6.

Alte rezultate : Connors (S.U.A.) —
Trown (S.U.A.) 6—0, 6—2 ; Fassbender 
(K.FG.) — Baranyi (Ungaria) 7—6, 8—4; 
Szoke (Ungaria) — Vasquez (Argentina) 
2—6, 6—1, 6—4 ; Gerken (S.U.A.) —
Baîsh (Anglia) 6—0, 7—5.

SPORTIVII
DIN R. P. CHINEZĂ

CONTINUĂ TURNEUL

ÎN ANGLIA
Contlnulndu-și turneul in Anglia, se

lecționata de badminton a R. P. Chineze a tnttlnii la Birmingham reprezen
tativa Urii gazdă. Victoria • revenit 
sportivilor chinezi cu scorul de 7—1.

TURNEE INTERNATIONALE UE ȘAH
• Elisabeta Polihroniade

® Remiză în „cîerbyul“
BȘVERWIJK. — După șapte_ run

de și disputarea partidelor între
rupte din rundele anterioare. în 
turneul zonal feminin din cadrul 
„Festivalului șahist din Olanda", 
care continuă acum în localitatea 
Bewerwijk, In fruntea clasamentu
lui se află Borisova (Bulgaria) și 
Jivkovici (Iugoslavia), cu cite 5l/j 
puncte fiecare, urmate de Elisabeta 
Polihroniade (România) — ap, Ra
lia Jovanovici (Iugoslavia) și Rita 
Vreekcn (Olanda) — 4*/i P Marga
reta Teodoreseu (România) (5cupă 
iocul 10 cu 3»y* P- La turneu parti
cipă 18 concurente.

In grupa rezervată marilor mae
ștri, tot după șapte runde, conduc 
Mihail Tai, Balașov. Vasiukov (toți 
trei U.R.S.S.). Hort (Cehoslovacia) 
și Szabo (Ungaria) —• cu cite 4'/»p. 
fiecare, urmați de Andersson (Sue-

la y2 p de primul loc

Belczik — Birăiescu
dia) si Liubojevici (Iugoslavia) — 
4 p. etc. în runda a 7-a, Tai I-a 
Învins pe Donner, Balașov Pe An
dersson. iar Pianinei a cîștigat la 
IJort

VARȘOVIA. — Partida centrală 
din runda a 7-a a turneului inter
național de șah pentru juniori de 
la Varșovia, disputată între liderii 
clasamentului, polonezul Jacek Belc
zik și românul Ion Birăiescu. s a 
încheiat remiză Același rezultat a 
fost consemnat și în partida Ksenski 
— Kisnev. Pinter a cîștigat la .K-.j- 
benia. în clasament continuă sâ 
conducă Belczik (Polonia) cu 5‘;î 
puncte urmat de Birăiescu (Româ
nia) — 5. p.

în preliminariile C, M. de foibal

SlMBĂTA Șl DUMINICĂ, LA CCRVINIA

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOB 4
CE8VTN1A, 23 (prin telefon), tnceptfld 

fle luni, timp de patru zile, boberil 
prezențl în localitate s-au antrenat pe 
piftie special amenajată tn vederea În
trecerilor Campionatului European de 
bob 4. Temperatura scăzută a făcut pif
tia neobișnuit de rapidă. Ifnpunînd con- 
cufențllor un plus de prudență. S-a 
mers eu frlne șl lotuși, tn fiecare zi de 
antrenament, spectatorii au trăit clipe 
de mari emoții, fiind martorii a nume
roase răsturnări. Șirul acestora a tost 
inaugurat, chiar în prima zi de antre-

MONTE CARLO

Trei Renault - Alpine

slnt in frunte
In clasamentul celui de-al 42-lea Ra

liu internațional automobilistic * -
Monte Carto pe primul loc a 
acitm. francezul .lean Claude 
cu 3h 23:04, urmat de suedezul C.- 
Andersson — 3h 26:48 șl Jean Pierre 
Nicolas (Franța) cu 3h 28:10, toți pe 
„Renault Alpine".

După desfășurarea parcursului co
mun, care a fost marcat de numeroase 
abandonuri șl accidente, cauzate de 
timpul nefavorabil, Juriul concursului, 
revlzuind timpurile înregistrate, a alcă
tuit noul clasament,

de la 
trecut, 

Andruet 
Ove

nament, de către Floth (R.D.G.), cam
pion mondial. Acesta, în virajul Blanca, 
a derapat, răsturntnd bobul. S-au mai 
răsturnat MUIler (în labirintul mare), 
Frlgo (frinarul acestuia, Benony sl-ș 
fracturat in cădere mina sl piciorul) șl 
alții. în fața acestei situații, juriul cam
pionatului a hotărît ca pentru antrena
mentul de joi să fie așternut, pe întrea
ga suprafață de gheață a plrtiei, un 
strat de 3 cm de zăpadă. Dar chiar și 
tn aceste condiții de alunecare. ceva 
mal greoaie primul echipaj al Ftanțel 
(pilot Roy) a derapat șl s-a răsturnat.

Stratul de zăpadă așternut pe -lrtle 
Va fi menținut de aici înainte chiar Sl 
in timpul coborîrilor de campionat. Aceasta, insă, dezavantajează ec.upaiele 
cu boburi Podar, printre ele ntimărîn- 
du-se șl echipajul țării noastre, condus 
de Panțuru (boburile Podar sint deo
sebit de joase).

La antrenamentul de Joi, cele mal 
bune rezultate au fost scoase de : Stad
ler (Elveția I) 2:19.87, Luedi (Elveția II) 
2:20.77, Alvera (Italia II) 2:21.18, ----
tangero (Elveția IV) 2:21.63, -----
vețla III) 2:21,65, Dandrea 
2:21.82, brazero (Elveția V) 
acest antrenament. Panțuru, 
pe locul 10, cu 2:22,92.

întrecerile propriu zise de __ . 
încep sîntoătă, la ora 8. tn vederea a- 
cestora. joi a avuț loc tragerea la sorți 
pentru stabilirea ordlnei de coborire. 
simbâtă, echipajul românesc va cobori 
tn prima manșă de pe poziția 21, iar 
tn manșa a n-a de pe poziția 9. Dumi
nică. In ultimele do -ă manșe, echipajul 
român va cobori depe pozițiile < șl H.

__  Mon- 
Miiller (El- 
(Ilalta V) 
2:22,00... ta 
s-a s-.uat
campionat

ANGLIA - JAIÎA GALILOR
I I (H)

Peste 60 000 de spectatori au ur
mărit, în nocturnă, pe stadionul 
„Wembley* din Londra, meciul din
tre selecționatele Angliei și Tării Ga
lilor, contînd pentru grupa a 5-a 
europeană a preliminariilor C.M. de 
fotbal din 1974. Echipa Angliei nu a 
putut obține victoria, jocul închein- 
du-se cu un rezultat de egalitatei 
*—1 0—1). în primul meci dintre 
cele două selecționate, desfășurat la 
Cardiff în luna noiembrie, echipaCardiff în luna noiembrie, echipa 
Angliei a cîștigat cu scorul de l-o.

Scorul a fost deschis de oaspeți^ 
prin John Toshack, în thin. 23. Ega- 
larea a fost adusă fn min. 41, de 
fundașul iui Leeds, Norman Hunter, 
care, infiltrat în atac, a șutat formi
dabil de la 30 m.

ANGLIA : Clemente — Storey, 
Hughes — Hunter. Mc Farland. Moore
— Keegan, Bell, Chivers, Marsh, Ball,

TARA GALILOR: Sprake — 
drigues, England, Roberts,
— Yorath, Hochey — 
hack, James, Evans.

1. Anglia
2. Tara Galilor
3. Polonia

oaspeți,

Ko-
Thomas

Mahoney, Tos-

2 110 2—18
2 0 111-21
0 0 0 0 0-0 0



O MARE SARBATOARE A ÎNTREGULUI POPOR
MANIFESTAȚIA POPULARĂ

EMOȚIONANTA Șl ÎNFLĂCĂRATĂ
FĂCUTĂ IERI LA BUCUREȘTI
TOVARĂȘULUI CEAUȘESCU
CU PRILEJUL ANIVERSARII
A 55 DE ANI DE VIATA

A 40 DE ANI ÎNCHINAȚI
LUPTEI COMUNISTE

viata unul popor mo-In
cea mai înaltă vibrație, de

Există 
mente de 
trăire intensă și fierbinte, momente- 
sîțnbol ce leagă milioane de conștiin
țe și milioane de inimi. Un aseme
nea moment o asemenea sărbătoare 
de neuitat a transformat ieri piața 
Palatului într-o mare de oameni. In 
care multe zeci de mil de cetățeni 
ai Capitalei patriei și-au unit gla 
șurile si inimile Intr-un singur 
gînd i ,Jia mulțl ani, iubite tovarășe 
Ceaușescu !*

Manifestația populară emoționantă 
și înflăcărată pe care bucureșteni! 
au făcut-o ieri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la aniversarea a 55 de 
ani de viață și a 40 de ani închi
nați luptei comuniste pentru ferici
rea poporului român, a fost și va 
rămîne ca una din acele strălucite 
expresii ale unirii întregii națiuni 
în jurul conducătorului ei, al acelui 
om care întruchipează în modul cel 
mal fericit marile virtuți și înaltele 
Idealuri ale poporului din care s-aIdealuri ale 
născut.

Atmosfera 
re. In care

de puternică sărbătoa- 
secretarul 

partidului se îndreaptă 
neu, unde a participat 
Conferinței municipale 
spre sediul Comitetului 
«oțit de tovarășa Elena 
tovarășul Ion Gheorghe ____
ceilalți conducători de partid, se re- 

entuziasmul fără margini 
de mii de bucureșteni, ve
in această zi. pentru a 
revoluționarul comunist și 
ne patriotul înflăcărat pe

general al 
de Ia Ate- 
la lucrările 

de partid, 
Central, tn- 

Ceaușescu. 
Maurer și

varsă In 
al zecilor 
ni ți aici, 
cinsti pe 
neînfricat,_ _ ______ _________  _
conducătorul Înțelept șl clarvăzător 
al partidului si statului nostru socia
list, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului Mulți 
dintre cei prezenți la această gran
dioasă sărbătoare poartă drapele ro
șii și tricolore, portretul secretaru
lui general, pancarte pe care sînt 
Înscrise urări adresate tovarășului 
Nicolae Ceausescu, imensa piață îm- 
brăcind astfel haina festivă proprie 
marilor evenimente politice. Este fi
resc. pentru că însuși omul căruia 
li aduc astăzi prinosul recunoștin
țe! fierbinți si urări de sănătate si 
fericire și-a împletit viața cu cele 
mai de seamă evenimente din ulti
mele patru decenii înscrise In Isto
ria poporului român. Din toate col
turile pieței, din toate piepturile ră
sună continuu urarea : „Ceaușescu
— la mulți ani!“. „Ceaușescu — la 
multi ani !“.

Valuri de urale însoțesc drumul 
•ecretarului general al partidului

prin culoarul viu. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu strtnge mlini-e celor aflați 
tn preajma sa, eu naturalețea omului 
puternic legat de oameni, râsour.de 
ovațiilor nesfirțite, primește florile 
ce 1 se oferă la tot pasul cu gestul 
simplu, repetat. de-a lungul anilor, 
in cursul sutelor de Intilniri cu oa
menii muncii.

Către centrul pieței, secretarul ge
neral al partidului este primit cu 
urarea: .La mulți ani șl noi victorii, 
vă urează muncitorii !■ Aceste cuvin
te șimple concentrează sentimentele 
de mare stimă, de prețuire și recu
noștință pe care oamenii muncii din 
Capitală. întregul popor, le nutresc 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de al cărui nume, de a cărui capa
citate organizatorică și putere neo
bosită de muncă, de a cărui fermi
tate ide tlogică, de al cărui spirit no
vator și talent de mobilizare a mase
lor se leagă toata victoriile obținute 
de patria noastră.

Se înting hore, rfntâ fanfare, co
ruri. întreaga jnuițime. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu 
se prind cu veselie In hore, trăiesc 
entuziasmul general al maselor.

Se acrind torțe. întregul drum al 
conducătorului partidului către se
diu] CoattKaM Central este lumi
nat de făclii ca un simbol al în
suși drumului luminos pe care pa
tria noastră H străbate astăzi sub 
conducerea partidului, a secretaru
lui său generai, spre zorile comu
nismului.

De pe treptele sediul ui Comitetu
lui Central tovarășul Nicolae 
Ceausescu sahztl mulțimea care-1 
aclamă. Minute In sir, după aceea. Ir. 
marea piață manifestațiile de dragos
te, entuziasmul nn contenesc.

Urai ele izbucnesc din nou, cu și 
mai mare patere, atunci dnd tova
rășul Nicolae Ceausescu acare la 
balconul sediului C.C. al P.CJL, sa- 
lutlnd Încă o dată mulțimea. rfcpcn- 
zind cu căldura și gesturile atît de 
umane și de prietenești ce-1 sînt 
caracteristice.

Sărbătoarea populari din Piața 
Palatului, prilejuită de aniversarea 
secretarului genera! al oartidclul a 
constituit una dintre cele *mai vi
brante expresii ale atașamentului 
fără margini al ponorului nostru 
față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, marele fiu care 
luminează astăzi istoria țării si pe 
care poporul întreg II urmează cu 
credință spre binele si fericirea na
țiunii noastre, spre înflorirea Româ
niei socialiste.

'•tÂ

seci

(Urmare din pag. I)

NenumărațI au fost acela care aseară, cu prilejul manifestației populare din centrul Capitalei au ținut să 
stringă mina tovcrășului Ceaușescu, să-l ofere flori, să-i adreseze personal urări care au răsunat necontenit în 
imensa piață. Copii, tineri, vîrstnici formează hore vesele jn sunetul fanfarelor. în entuziasmul general al maselor 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu se prind ;n horă, trăiesc împreună cu poporul clipele de mare 

sărbătoare

ÎNDRUMĂTORUL NOSTRU ÎNȚELEPT Șl
(Urmare din pag. I)

nimeni altul, să dea expresie nă
zuințelor vitale ale națiunii noas
tre, a adus — prin gîndirea și 
acțiunile sale — un suflu înnoitor 
în întreaga noastră 
toate domeniile de 
activitatea neobosită
Nicolae Ceaușescu — a cărui con
tribuție la elaborarea politicii in
terne și externe a partidului este 
hotărftoare — sînt nemijlocit le
gate marile realizări obținute de 
țara noastră in economie, in știin
ță. cultură și învățămînt, în ridi
carea nivelului de trai al oameni
lor muncii. In dezvoltarea demo
cratei. perfecționarea 
și conducerii vieții sociale — 
Uzări care au 
stimă deosebită

societate, în 
activitate. De 
a tovarășului

țional —, ca ți 
furate cu atîta 
greșul al X-lea 
tonală a partid 
lui trecut.

Eminen
niște

organizării 
rea- 

adus României o 
pe plan interna- 
perspectivele con- 
claritate de Con
st Conferința Na

din vara anu-

mișcării 
persona-

/*•*•:* 5

Clipe de destindere, alături de tovarășa de viață șl de muncă

litate de mare suprafață a vieții 
politice mondiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are, de asemenea, me
rite considerabile pentru activita
tea sa perseverentă și plină de di
namism îndreptată spre afirmarea 
principiilor independenței, neames
tecului în treburile interne, e- 
galității în drepturi și res
pectului reciproc în relațiile dintre 
state, spre dezvoltarea colaborării 
internaționale, ca și spre soluționa
rea pașnică — pe calea tratative
lor — a problemelor care frămîntă 
contemporaneitatea.

Ca parte integrantă a noii rea
lități românești, mișcarea de edu
cație fizică și sport din țara noas
tră a avut și are, la rîndul ei, 
în persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu unul dintre cei mai fer- 
venți sprijinitori și susținători. 
Fapt care își găsește explicația în 
concepția socială a utilității exer
cițiului fizic și sportului pentru o 
națiune, în țara noastră sportul 
devenind prin ,,Legea sportului", vo
tată în anul 1967, o activitate de in
teres național. De altfel, tovarășul 
Ceaușescu este el însuși un iu
bitor și un practicant al sportului, 
adept convins al mișcării în aer Li
ber, un pasionat vînător. Preocu
pat în mod intens — după cum 
este și firesc — de rezolvarea unor 
probleme vitale pentru națiunea 
noastră, pe plan intern și extern, 
secretarul general al partidului a 
găsit timpul necesar și a dovedit, 
o mare înțelegere și pentru dez
baterea și soluționarea diferitelor 
probleme cu care se confruntă fe
nomenul sportiv românesc.

Cunoscător exigent al fenomenu
lui sportiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a știut să aprecieze la 
justa lor valoare performanțele 
sportive, înmînînd personal ordine 
și medalii unor sportivi și tehni
cieni care au contribuit la cuce
rirea unor titluri olimpice și mon
diale și —implicit — la creșterea, 
și pe această cale, a prestigiului 
României în lume. Ne sînt încă 
vii in amintire. în acest sens, în- 
ti’nirile pe care iubitul nostru con- 
ducâtor le-a avut cu medaliații o- 
limpici de la Mexico, cu compo- 
ner.ții echipei reprezentative de 
handbal, campioană mondială, cu 
membrii selecționatelor de tenis 
ale României și Statelor Unite ale 
Americii, care au disputat la Bucu
ra:.. in toamna anului trecut, fi
nala ..Cupei Davis". Cuvintele cal- 

adresate sportivilor în aceste 
rejurări, dar mai ales îndem- 
ile sale pentru o pregătire și 

maj susținută în viitor rămîn ca 
adevărate puncte de referință în 
vederea unei mai intense și res- 
poonbile a.-.ga;lr. ir. muncă a în
tregii noastre mișcări sportive.

CLIPA DE NEUITAT A VIEȚII MELE, (Urmare din pag. I)

PREȚUIREA TOVARĂȘULUI CEAUȘESCU
Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu !
De nenumărate ori, departe de patrie, în Europa sau la mii de 

kilometri de ea, ajungea să spun că vin din România pentru ca oame
nii întîlniti să asocieze numele țării noastre cu un altul : CEAUȘESCU. 
Nu ne înscriem printre marile popoare ale lumii, dar această cunoaș
tere și recunoaștere o datorăm muncii noastre de construcție socialistă 
pe care o conduce cu mină sigură Partidul Comunist Român, și dum
neavoastră personal, tovarășe Ceaușescu.

ROMANIA — CEAUȘESCU semnifică azi, pentru noi, mărețele și 
luminoasele perspective ale unei societăți în plin progres.

ROMANIA — CEAUȘESCU semnifică azi, pentru lumea întreagă 
prietenia între oameni și popoare.

Pentru fiecare dintre noi, numele dumneavoastră înseamnă și ceva 
în plus. Pentru mine, acest ceva în plus este întruchipat de o foto
grafie : imaginea momentului în care dumneavoastră imi înminați Ordi
nul „Meritul sportiv”. Mîndria, bucuria de a fi prețuită de dumnea
voastră rămîne clipa de neuitat a vieții mele.

Alăturîndu-mă întregului nostru popor} îngăduiți-mi să vă urez din 
partea mea, a familiei mele și a tuturor celor ce-mi sînt apropiați, 
mulți ani, sănătate și aceeași uimitoare putere de muncă spre binele 
și mîndria României socialiste.

LIA MANOLIU
maestră emerită a sportului, 

campioană olimpică

tivind ca membru al Comisiei tine
retului comunist pe Capitală și apoi, 
din 1939, ca membru al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist.

în septembrie 1939, conferința pe 
țară a Uniunii Tineretului Comunist 
formează un Secretariat al U.T.C 
din care a făcut parte și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Către sfîrșitul lunii iulie 1940. 
după intense pregătiri pentru orga
nizarea unei mari demonstrații, care 
urma să aibă loc la București In 
ziua de 1 august, proclamată zi de 
luptă împotriva războiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este prins de or. 
ganele de poliție, arestat și întemni
țat In închisoarea Jilava din Bucu
rești. în această perioadă l-a cunos
cut pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, pe atunci avocat al apărării 
comuniștilor. începe o lungă perioa
dă de detenție la Jilava, Caransebeș, 
în lagărul de la Tg. Jiu.

După victoria insurecției 
de la 23 August 1944, inițiată 
dusă de Partidul Comunist 
tovarășul Nicolae Ceaușescu .____
pă la acțiuni revoluționare îndrepta
te spre instaurarea unui guvern de
mocratic, pentru înfăptuirea refor
mei agrare și a unor transformări 
democratice, pentru susținerea fron
tului antihitlerist. Ca secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tinere- 
tulul Comunist desfășoară o largă

armate 
și con- 
Român. 
partlcl-

tru adîncirea democrației socialista 
și atragerea largă a maselor la con
ducerea treburilor obștești. Cunoaș
tem cu toții și admirăm fermitatea 
cu care militezi pentru promovarea 
principiilor eticii și echității socia
liste în toate domeniile vieții sociale, 
pentru formarea și dezvoltarea mul
tilaterală a omului nou, înaintat, al 
societății noastre. Prețuim în mod 
deosebit, iubite tovarășe Ceaușescu, 
aportul tău la conservarea și dez
voltarea valurilor naționale, Ia în- 
florirea învățămîntului. științei, ar
telor, a întregii vieți spirituale a 
poporului, la îmbogățirea 
lui tezaur de cultură și 
al României socialiste.

Noi toți dăm o înaltă 
rolului deosebit pe care îl ai, ca 
niarxist-lcninlst remarcabil, în dez
voltarea pe un plan superior a ce
lor mai bune tradiții ale gîndirii 
social-politice românești, Ia sintetiza
rea teoretică a experienței partidu
lui nostru în construcția socialistă 
precum si a tendințelor dezvoltării 
sociale din lumea de azi. Pe această 
bază, aplicînd creator principiile ge
nerale ale socialismului la condițiile 
istorice concrete ale țării noastre, 
ai adus contribuții fundamentale la 
elaborarea de către conducerea 
partidului a celor mai valoroase so
luții pentru dezvoltarea multilaterală 
a României socialiste, la inter
pretarea dialectică a fenomene
lor social-politice caracteristice so
cietății contemporane. Prin pro
funzimea analizei și prin forța 
ta de sintetizare și generalizare, gîn
direa social-politică și întreaga ța 
operă teoretică și practică constituie 
un aport prețios Ia îmbogățirea teo
riei marxist-leniniste, a practicii con
strucției socialismului.

Cunoaștem cu toții cu cită pa- t .
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Forțe pe pîrtiiie de schinoi prin sport,

Aducîndu-și omagiul lor fierbinte 
la aniversarea zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae 
sportivii, tehnicienii 
din mișcarea noastră sportivă își 
exprimă — totodată — angajamen
tul ferm de a contribui la răspîn- 
direa cît mai largă a educației fi
zice și sportului rîndurile mase-

Ceaușescu, 
și activiștii

lor, de a depune eforturi 
consistente în pregătire, 
munci cu și mai multă 
pentru a răspunde prin 
manțe și rezultate cît mai valo
roase în marile confruntări inter
naționale încrederii pe care le-o 
acordă eminentul nostru conducă
tor, partidul, întregul popor I
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NICOLAE CEAUȘESCU-FILE DE VIAȚA
activitate pentru înfăptuirea chemă
rii lansate de Partidul Comunist 
Român : „Totul pentru front, totul 
pentru victorie*.

în octombrie 1945, Conferința Na
țională a Partidului Comunist RomâD 
îl alege membru al Comitetului Cen. 
trai al P.C.R. Apreciindu-i calitățile, 
conducerea partidului îi încredințea
ză, rlnd pe rlnd, o serie de sarcini 
și de răspunderi pe linie de partid 
șl de stat, care li dau posibilitatea 
să-și pună In valoare și să-și am
plifice experiența, să cunoască bine 
realitățile țării, problemele care 
frâmîntau masele populare. Activea
ză astfel o perioadă In 1946 ea se
cretar al Comitetului regional de 
partid Dobrogea, iar apoi, pînă In 
1947. ca secretar al Comitetului. re
gional de partid Oltenia. în toamna 
anului 1946 au loc alegerile pentru 
primul parlament al țării de după 
23 August. Rezultatul lor marchează 
o strălucită victorie pentru forțele 
democratice ale țării. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales cu a- 
cest prilej deputat șl de atunci a 
fost ales tn toate celelalte legislaturi 
ale organului suprem al puterii de 
stat din România.

în februarie 1948, are loc congre
sul de constituire a Partidului Mun
citoresc Român. prin unificarea

Partidului Comunist Român cu 
Partidul Social-Democrat. La acest 
congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este ales membru supleant al Comi
tetului Central. Pe linie de stat i se 
încredințează funcția de locțiitor al 
ministrului agriculturii.

în perioada 1950—1954 este șeful 
Direcției superioare politice a arma
tei și locțiitor al ministrului forțe
lor armate, aducîndu-și contribuția 
la procesul complex de făurire și 
educare a armatei noi. populare, a 
României. își continuă și tși desă
vârșește studiile, absolvind un curs 
special al Academiei Militare și, ul
terior, Academia de —■ - 
ce din București.

In mal 1952 este 
Comitetului Central __ ... ___
al Biroului organizatoric al C.C. al 
P.C.R. în aprilie 1954 este ales secre
tar al C.C. al partidului, Iar la 
Congresul al III-lea (VII-lea) din 
1955 — membru al Biroului politic 
șl secretar al C.C. al partidului.

In martie 1965. Plenara Comitetu
lui Central l-a Încredințat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cea mal înaltă 
răspundere, funcția de prim-secretar 
al C.C al P.C.R. Ea Congresul al 
IX-lea al P.C.R din iulie 1965 este 
ales membru al Comitetului Execu-

Studii Economi-

alales membru 
al partidului și

tiv, al Prezidiului Permanent și se
cretar general al C.C. al P.C.R.

La 9 decembrie 1967, Marea Adu
nare Națională îl alege președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România,

în noiembrie 1968 a fost ales pre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

De la înființarea Consiliului Apă
rării Republicii Socialiste România, 
în martie 1969, este președinte al 
acestui consiliu și, în această cali
tate, comandant suprem al forțelor 
armate ale țării.

Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român din august 1969 îl 
alege secretar general al partidului, 
iar la prima plenară a noului Co
mitet Central este ales membru al 
Comitetului Executiv șl al Prezidiu
lui Permanent ale C.C. al P.C.R.

Rapoartele prezentate de conducă
torul partidului la Congresele IX șl 
X, la Conferințele Naționale ale 
P.C.R. din decembrie 1967 șl Iulie 
1972, expunerea cu privire la pro
gramul P.C.R. de îmbunătățire a 
activității Ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii șl edu
cația socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii și

siune și consecvență 
pentru întărirea 
ței politice și __
partidului nostru comunist, .. 
cității sale de a uni și mobiliza e- 
nergiile creatoare ale întregului po
por in marea operă de edificare so
cialistă a patriei, prețuim preocu
parea fa neslăbită de a perfecționa 
continuu munca organelor și orga
nizațiilor de partid, de a ridica ro
lul partidului în societate, de a asi
gura toate condițiile ca Partidul 
Comunist Român să-și poată înde
plini cu cinste înalta misiune isto
rică în conducerea destinelor po
porului român. Sînt, de asemenea, 
prețuite în mod deosebit perseveren
ța cu care acționezi pentru a în
făptui cît mai deplin legătura strîn- 
să a partidului cu masele largi de 
oameni ai muncii, dialogul viu pe 
care-1 porți cu țara și poporul, con
sultarea sistematică, deschisă, cu 
creatorii de bunuri materiale și spi
rituale din patria noastră, cu toți 
cei ce transpun în viață politica de 
construcție socialistă a partidului și 
statului.

Politica externă a Partidului Co
munist Român și a Republicii Socia
liste România a găsit în tine un 
slujitor activ, deosebit de dinamic, 
de lucid și pasionat. Această politi
că, valoroasa ta contribuție personală 
la elaborarea și promovarea ei. au 
dus la creșterea prestigiului interna
țional al țării noastre, ne-au adus 
stima popoarelor din toate părțile 
lumii. Prețuim cu toții fermitatea și 
consecvența cu care militezi pentru 
întărirea prieteniei și 
toate țările socialiste, 
tarea multilaterală a 
statele care au pășit 
voltării independente, 
rile lumii, pe temelia 
pect reciproc, 
ții în drepturi, 
veranității naționale, 
în treburile interne, 
rii la forță și la amenințarea 
forța în raporturile dintre state 
popoare. Prin întreaga activitate 
plan internațional te-ai dovedit 
înflăcărat promotor și apărător 
dreptului fiecărei națiuni de a-și 
țări de sine stătător destinele, 
luptător combativ împotriva politicii 
imperialiste de dominație și dictat, 
un militant energic pentru soluțio
narea pe cale politică, pașnică, a tu
turor problemelor litigioase, pentru 
instaurarea unui climat de pace și 
securitate în lume. Partidul nostru 
dă o înaltă apreciere eforturilor tale 
pentru dezvoltarea solidarității 
laborării cu celelalte partide 
tești, preocupării neslăbite 
întărirea unității și coeziunii 
rii comuniste și muncitorești 
naționale, a forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice de pretu
tindeni. a întregului front antiim- 
perialist.

Prin dinamismul și energia cu 
care ai acționat și acționezi, atît pa 
plan intern cît și internațional, pen
tru înfăptuirea politicii partidului și 
statului, prin clarviziunea și princi
pialitatea gîndirii și acțiunilor tale, 
prin patriotismul înflăcărat și înaltul 
spirit internaționalist de care ești 
animat, prin umanismul comunist de 
care dai dovadă în fiecare împreju
rare prin calitățile remarcabile de 
militant revoluționar, ai cucerit trai
nic stima și prețuirea întregului nos. 
tru partid și popor. Alegerea ta în 
cele mai înalte funcții de partid și 
de stat a constituit o vie expresie 
a profundei încrederi de care te-ai 
bucurat și te bucuri în rîndurile tu
turor comuniștilor români, ale în
tregii noastre națiuni. Sîntem cu toții 
mîndri de prestigiul și considerația 
de care te bucuri astăzi nu numai 
în rîndurile poporului nostru, dar 
și în fața opiniei publice mondiale.

Munca și lupta ta de patru de
cenii în mișcarea revoluționară, ac
tivitatea desfășurată în fruntea 
partidului și statului sînt o de- 
monstrație strălucită a faptului că 
ți-ai consacrat întreaga viată slu
jirii intereselor și aspirațiilor funda
mentale de progres și bunăstare ale 
poporului, cauzei nobile a socialis
mului, păcii și colaborării între 
națiuni. Acesta este temeiul încre
derii depline și al atașamentului 
profund cu care ie înconjoară po- 
porul român, noi toți, al dorinței si 
hotărîrii noastre de a fi alături de 
tine, pentru ca împreună cu între
gul popor să asigurăm înfăptuirea 
generoaselor idealuri ale socialismu
lui și comunismului în patria noastră.

în această zi de sărbătoare. iți 
urăm cu toții, iubite tovarășe 
Ceaușescu, viață îndelungată, multă 
sănătate și putere de muncă spre a 
încununa cu noi și strălucite reali
zări activitatea prodigioasă, neobo
sită pe care o desfășori. Te îmbră
țișăm cu nețărmurită și tovărășeas
că dragoste și îți adresăm din inimă 
tradiționala urare românească

La mulți ani !
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echității socialiste și comuniste au 
pus în fața comuniștilor, a întregu
lui popor, un vast program de luptă 
pentru construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, pentru va
lorificarea tuturor avantajelor pe 
care le oferă economia socialistă în 
scopul ridicării României pe noi 
trepte de civilizație si progres.

Prin întreaga sa activitate în ela
borarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dobîndit un larg presti
giu, a adus României. Partidului Co
munist Român, noi si noi prieteni 
pe toate continentele lumii.

Pentru activitatea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost decorat cu 
numeroase ordine și medalii roma
nești și străine Tn anul 1964 a fost 
distins cu titlul de „Erou al muncii 
socialiste", iar în 1971 i s-a conferit 
cea mai înaltă distincție a țării noas
tre, titlul de „Erou al Republicii So
cialiste România". Din 1970 este pre
ședinte de onoare al Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

Aniversarea a 55 de ani de la naș
tere și a 40 de ani de activitate re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie o adevărată 
sărbătoare a poporului nostru, căci, 
prin întreaga sa viață și luptă, con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru s-a identificat plnă la 
contopire cu aspirațiile supreme ale 
națiunii, cu interesele cauzei socia
lismului si comunismului.
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