
Prin votul unanim al Marii Adunări Naționale, 
care exprimă voința întregului popor român,

TOVARÂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FOST PROCLAMAT 
PREȘEDINTE AL REPURLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
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Această înaltă învestitură constituie o nouă 

și strălucită recunoaștere a meritelor nepieritoare 

pe. care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a cîștigat 

in fafa partidului, a întregului popor, 

ca eminent militant revoluționar, 

care conduce cu abnegație destinele tării
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spre înfăptuirea mărefelor țeluri

ale socialismului și comunismului in România, 

slujește neobosit cauza păcii și progresului in lume

Ziua de 28 martie 1974 va rămîne 
adine întipărită în istoria patriei, 
în conștiința poporului nostru.

In această zi memorabilă, înfăp
tuind voința întregii națiuni, Marea 
Adunare Națională — forul suprem 
al țării în care sînt reprezentați 
muncitorii, țăranii, intelectualii, ro
mâni, maghiari, germani, toți oamenii 
muncii din țara noastră — convocată 
în a Xll-a sesiune a celei de a Vl-a 
legislaturi, a proclamat președinte al 
Republicii Socialiste România pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Această înaltă învestitură — întru- 
totul sprijinită prin dragostea și în
crederea nemărginită a tuturor cetă
țenilor patriei — constitui^ o nouă și 
strălucită recunoaștere ă meritelor 
nepieritoare pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a cîștigat în fața ^parti
dului, a întregului popor, ca eminent 
militant revoluționar, care conduce cu 
abnegație destinele țării spre înfăp
tuirea țelurilor socialismului și comu
nismului în România, slujește fără 
preget cauza păcii și progresului în 
rume.

Așteptat cu îndreptățită emoție și 
bucurie de toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe pămîntul nostru străbun, mo
mentul acesta, cu rezonanță unică în 
istoria patriei, și-a pus amprenta 
solemnă, de mare sărbătoare națio
nală, asupra întregii desfășurări a lu
crărilor sesiunii.

La intrarea în clădirea Palatului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat de președintele Marii 
Adunări Naționale, de membrii Birou
lui. M.A.N.

O entuziastă manifestație de dra
goste șT simpatie îi este rezervată se
cretarului general al partidului în sala 
de ședințe.

în lojile oficiale iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
qhianu, Elenar Ceaușescu, Gheorghe 
Cioară, Cina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache/ Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănestu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Virgil Trofin, 
llie Verdeț, Vasile Vîlcu.

Sînt de față membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și secretari ai C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii participă nu
meroși Invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni ol muncii, academicieni, alțl 
oameni de știință șl cultură, ziariști 
românj șl corespondenți ai presei 
ștrălne.

De asemenea, sînt prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București.

Deputății Marii Adunări Naționale, 
In picioare, prin îndelungi și puternice 
aplauze, salută cu entuziasm, cu deo
sebită căldură pe coiducătorul parti
dului și statului nostru.

In această atmosferă înălțătoare, 
tovarășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, declară des
chise lucrările sesiunii.

în ședința istorică a Marii Adunări 
Naționale, din dimineața zilei de 28 
martie 1974, în conformitate cu noile 
prevederi ale Constituției Republicii 
Socialiste România, adoptate, în ca
drul acelorași lucrări cu puțin timp 
înainte, de deputății M.A.N., a avut 

loc ceremonia alegerii președintelui 
Republicii Socialiste România.

In fața Marii Adunări Naționale a 
luat cuvîntul tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, care 
a spus :

Tovarășe deputate,
Tovarăși deputați,
Pentru alegerea președintelui Re

publicii, a primului Președinte al 
Republicii Socialiste România, propun 
Marii Adunări Naționale, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, 
candidatura omului care a dat atît 
de muit patriei și poporului său, 
cauzei mari a socialismului, colabo
rării pașnice între popoare, progre
sului, civilizației umane și păcii — se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Deputății Morii Adunări Naționale, 
întreaga asistență salută cu entuziasm 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al» Parti
dului Comunist Român, să fie ales 
președintele Republicii Socialiste

România. Răsună nesfîrșlte ovații, 
puternice urale.

Orele 11,35. Sînt clipe de profundă 
.emnificatie pentru viața partidului și 
statului nostru.

In unanimitate, deputății Marii 
Adunări Naționale aleg pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în înalta func
ție de Președinte al Republicii Socia
liste România.

Cel mai strălucit fiu al națiunii ro
mâne, OMUL între oamenii zilelor 
noastre, conducătorul care încunu
nează șirul marilor- bărbați de stat ai 
neamului nostru este primul președinte 
al Republicii Socialiste România.

Orele 11,37. Prin votul unanim al 
Marii Adunări Naționale, care exprimă 
voința întregului popor român, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU este pro

clamat Președinte al Republicii Socia
liste România.

In sală domnește o atmosferă ae 
mare însuflețire. Participanții la sesi
une ovaționează îndelung, exprimin- 
du-și profunda bucurie și mindrie 
patriotică față de acest act 
istoric, care dă expresie in . fapt 
voinței unei națiuni întregi, hotârîrii 
tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, a poporului ro
mân, de a urma și înfăptui neabătut 
politica Partidului Comunist Român, 
în frurrte cu secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

in aclamațiile asistenței, președinte
le Marii Adunări Naționale invită pe 
Președintele Republicii Socialiste Ro
mânia la înalta tribună a forului le
gislativ suprem al țării noastre.

Adresîndu-se Președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Ștefan Voitec a spus :

In aceste momente solemne ale în
vestiturii dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România și comandant suprem 
al forțelor armate, in numele Marii 
Adunări Naționale, vă rog să primiți 
simbolurile demnității și prestigiului,

ale puterii de ptat, ale autorității su
verane a poporului român, ale voinței 
sale de a se dezvolta liber și Inde
pendent, pe ealea socialismului șl 
comunismului.

Urale nesfîrșite, aclamații puternice 
marchează acest moment deosebit de 
solemn și de mare semnificație al în- 
mînării acestor simboluri naționale. 
Pe umerii președintelui Republicii So
cialiste România este petrecută o e 
șarfă în culorile drapelului național 
pe care strălucește stema țării. To
varășului Nicolae Ceaușescu îi este 
înmînat, în același timp, însemnul 
prezidențial al puterii de stat și de 
comandant suprem al forțelor armate.

Orele 11,40. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin

tele Republicii Socialiste România, 
cu mina pe Constituție, depune jură- 
mintul in fața reprezentanților națiu
nii române. Deputății Marii Adunări 
Naționale, într-o atmosferă so
lemnă, sini martorii acestui ju- 
rămînt rostit de șeful statului român, 
jurămint care devine crez și nobil țel 
al poporului nostru. Fiecare cuvînt 
rostit solemn de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU reprezintă în sine tăria 
pietrei de granit pe care partidul, sta
tul nostru le așază la temelia Romă’ 
niei socialiste de astăzi și a ceiei 
de mîine.

Jurămîntut rostit este consfințit de 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia prin înalta sa semnătură de
pusă pe acest act istoric, în fața Marii 
Adunări Naționale.

Se intonează imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

La această solemnitate sînt arbo
rate drapelele de partid și de stat, 
care încadrează stema Republicii 
Socialiste România.

In numele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Ștefan Voitec a rostit apoi 
cuvintul omagial.

Primit cu cele mai vii sentimacle

d» dragoste, eu ovații nesfîrșite, în 
acest moment culminant al ceremoniei 
de învestitură Ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In repetate rînduri cuvîntarea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia este salutată cu puternice aplau
ze, la sfîrșit deputății ovaționînd mi
nute în șir.

Cuvîntarea președintelui Republicii 
Socialiste România — prima cuvîntare 
in această calitate de supremă înves
titură — va rămîne în memoria nați
unii române ca un document de ma
ximă importanță ce sinteti-ează sem
nificația excepțională a momentului 
istoric pe care l-a trăit astăzi întreaga 
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țară, gindurile și aspirațiile conducă
torului partidului și statului nostru 
fiind înseși gindurile și aspirațiile 
întregului popor.

Ședința solemnă a Marii Adunări 
Naționale, consacrată alegerii și in
vestirii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmisă în direct de Radioteleviziu- 
nea română, întreaga țară fiind astfel 
martoră la acest act istoric.

★
Alegerea președintelui Republici 

Socialiste România a • fost precedată 
de adoptarea Proiectului de lege pri
vind modificarea Constituției Republi
cii Socialiste România și a Proiectu
lui de lege privind modificarea unor 
prevederi ale Regulamentului de func
ționare a Marii Adunări Naționale.

In legătură cu Proiectul de lege pri
vind modificarea Constituției, a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bodnaraș.

Raportul Comisiei constituționale, al 
Comisiei juridice ale Marii Adunări 
Naționale și Consiliului legislativ, refe
ritor la Proiectul de lege privind mo
dificarea Constituției, a fost, prezen
tat de deputatul Ion Ceterchi.

S-a trecut, apoi, la discuția și vo
tarea pe articole a Proiectului de lege 
privind modificarea Constituției Repu
blicii Socialiste România.

Deputatul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a dat ci
tire Proiectului de lege, articol 
cu articol.

Marea Adunare Națională a adop
tat în unanimitate, prin vot secret, cu 
bile, Legea privind modificarea Con
stituției Republicii Socialiste România.

★
După ședința solemnă de învestitură, 

în salonul de onoare al Palatului Marii 
Adunări Naționale, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a primit 
călduroase felicitări din partea tova
rășilor Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Virgil Trofin, 
llie Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, losif Banc, Constantin Bă.bă- 
lău, Petre Blajovicl, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihgi Dclea, 
Aurelia Dănllă, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Magdalena Fllipaș, Ion Iliescu, 
Ion lonlță, Vasile Patllineț, Ion Pățan, 
Ion Stănăscu, Mihal Telescu, losif 
Uglar, Richard Winter, Ștefan Andrei.

Au adus, de asemenea, omagiul 
lor vicepreședinți al Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri șl ci 
Marii Adunări Naționale, membri ai 
C.C. al P.C.R., prlm-secretari ai co
mitetelor Județene de partid, membri 
al Consiliului de Stat șl oi guvernu
lui, conducători ai unor Instituții cen
trale și organizații obștești, militanțl 
din ilegalitate ai partidului și ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
reprezentanți ai cultelor.

Ciocnind o cupă de șampanie cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, toți cei de 
față au urat președintelui Republicii 
Socialiste România multă sănătate și 
putere de muncă, viață îndelungată, 
spre binele patriei și fericirii po
porul *

Jur ămînt ui 
depus de președintele 

Republicii Socialiste România 
în fața

Marii Adunări Naționale 
și a întregii națiuni române 

„Jur să slujesc cu credință patria, 
să acționez cu fermitate pentru apăra
rea independentei, suveranității și 
integrității tarii, pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului în Republica Socialistă România!

Jur să respect și să apăr Constitu
ția și legile tării, să fac totul pentru 
aplicarea consecventă a principiilor 
democrației socialiste, pentru afirma
rea în viata societății a normelor eticii 
și echității socialiste!

Jur să promovez neabătut politica 
externă de prietenie și alianță cu 
toate fările socialiste, de colaborare 
cu toate națiunile lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, pe baza deplinei 
egalitâfi in drepturi, de solidaritate 
cu forfele revoluționare, progresiste 
de pretutindeni, de pace și prietenie 
intre popoare I

Jur că îmi voi face întotdeauna 
datoria cu cinste și devotament pentru 
strălucirea și mărefia națiunii noastre 
socialiste, a Republicii Socialisfe 
România !“
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CICLISMUL, PENTATLONUL MODERN SI HALTERELE DOCESC
SA CONTRIBUIE LA ASCENSIUNEA ROMÂNIEI IN IERARHIA OLIMPICA

Nr. 7726

uccesele obținute de luptători, canoiști, atlete, 
de reprezentanții altor discipline, au stimulat 
puternic pe sportivii și antrenorii din țara noas
tră. Dorința lor fermă este aceea de a con
tribui cu toate forțele, cu toată capacitatea 
și talentul lor la îmbogățirea reprezentativei 

României cu noi talente, cu performeri capabili să 
cucerească medalii, puncte prețioase pentru selecțio
nata țârii. Hotăriți să se ridice la înălțimea misiunii 
onorante pe care le-a incredințat-0 partidul — aceea 
de a-și aduce in permanență contribuția la sporirea 
prestigiului sportiv internațional al României socialiste 
— ei muncesc cu pasiune pentru a dobindi la Mont
real noi și prestigioase victorii.

Alături de sporturile consacrate, care și-au cucerit 
o veritabilă tradiție în a obține medalii la J.O., alte 
ramuri sportive se pregătesc să se apropie de nive
lul exigențelor acestei mari competiții mondiale. Prin
tre ele se află ciclismul, pentatlonul modern și hal
terele.

s
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Ciclismul, prezent simbolic la Miinchen și Ciudad 
de Mexico, încearcă să se impună printr-un efort 
conjugat al tuturor forțelor. în ambele ramuri — 
șosea și pistă — există premise pentru ca, în sezoa- 
nele care preced întîlnirea elitei de la Montreal, 
să fie realizate performanțe care să le asigure „pa- 
șaportul olimpic”. In sinul acestei familii domnește o 
atmosfera entuziastă, ambiția și dăruirea aflindu-se 
printre elementele care concură cu succes la fructifi
carea talentului.

Pentatlonul și halterele s-aii impus în ultimul timp 
în marile întreceri continentale și mondiale. Există 
elemente talentate, tehnicieni prieepuți, condiții de 
exprimare O progresului, lată de ce avem convin
gerea că, în perioada care urmează, colectivele aces
tor sporturi — prin străduințe continue — vor reuși 
să ridice clasa valorică a pentatlonului și halterelor, 
vor prezenta sportivi capabili să se impună in arena 
olimpică.

PASIUNEA $1 PERSEVERENTA - DETERMINANTE
A

Lotul — ce se vrea și, credem sincer, vă deveni olimpic — se reunește 
reporterul nostru Dragoș Neagu i-a surprins pe elevii antrenorului

în unele perioade pentru antrenamente comune. Zilele trecute, foto- 
Nicolae Voicu la un rulaj pe șoseaua București — Ploiești '

Albert Covaci, Dumitru Spîrlea și Constantin Călina (de la stingă la 
dreapta) surprinși de obiectivul aparatului de fotografiat în parcul 

la un antrenament de pregătire fizică

E un fapt pe care trebuie să-l 
consemnăm ca atare: pentatlonul 
modern nu cunoaște o mare răs- 
pîndire în țara noastră, prea pu
ține fiind cluburile sau asociațiile 
sportive care pot dispune de baza 
materială reclamată de această dis
ciplină sportivă. într-adevăr, dege
tele unei singure mîini sînt sufici
ente pentru a număra cluburile și 
asociațiile care dau sportivi valo
roși, constanți participant la com
petițiile de anvergură. Cu toate a- 
cestea, pentatlonul modern din țara 
noastră s-a afirmat adesea în a- 
rena internațională, cu rezultate 
remarcabile, prestigioase, oferin- 
du-ne acel exemplu minunat cînd 
— prin pasiune, perseverență, en
tuziasm — sînt înfrînte bariere ce 
adesea de netrecut. Și dacă
generația de acum 10—15 ani nu 
ne-a adus acele succese care să ne 
determine să-i includem pe pen
tatloniști în „eșalonul olimpic ro
mânesc", iată că, îri ultimii ani, 
munca pasionată și pricepută a u- 
nui colectiv de antrenori și a unui 
grup restrîns de sportivi, însumînd 
ani, de meticuloasă și răbdătoare 
Cizelare a măiestriei, a avut ca re
zultat alcătuirea unei echipe de 
juniori, de evidentă valoare, me
daliată cu bronz lă campionatele 
mondiale.

A fost primul semn că se poate 
face ceva, a fost stimulentul care 
a declanșat ambiții pentru perfor
manțe și mai mari. Trimiterea 
Chipei de pentatlon modern a 
tii noastre la Jocurile Olimpice 
la Miinchen a apărut, astfel, 
numai ca un act temerar, ci și 
o măsură de recompensare a efor
turilor de perfecționare a unui 
grup de sportivi inimoși, cu posi
bilități de afirmare, în ideea acu
mulării de experiență pentru alte 
confruntări de anvergură. Este a- 
devărat, sportivii noștri au obți
nut rezultate modeste în marea 
încleștare olimpică (nici nu li se 
putea cere cu mult mai mult), dar 
cîștigul realizat avea să se vadă abia 
în anul următor, 1973, la campio
natele mondiale de la Cryștal Pa
lace din Londra competiție în caft 
selecționata țării noastre a ocupat 
poziția a V-a în lume, în uțrnătoa- 
rea componehță : Dumitru Spîrlea, 
Albert Covaci, Constantin Călina. 
Este, fără îndoială, cel mai bun 
Tezultat din palmaresul reprezen
tativei noastre, superior cu 7 locuri 
celui obținut la Jocurile Olimpice 
de la Miinchen și atestînd eviden
tul progres înregistrat de pentat
lonul românesc într-o scurtă peri
oadă d® timp. De altfel, mărturie 
în acest sens ne stau și bunele 
rezultate înscrise în cartea de vi
zită a sportivilor noștri ®n alte com
petiții internaționale ale anului 
trecut. în treacăt doar, vom aminti 
că Dumitru Spîrlea, campionul ță- 
tii noastre, s-a clasat pe primul 
loc la Campionatele internaționale 
ale României, competiție în care 
echipa noastră a ocupat locul III, 
într-o companie extrem de valo
roasă, în concursul disputat în Po-® 
lonia atît echipa cît și Dumitru 
Spîrlea s-au situat pe poziția a 
treia, iar la Budapesta, în Cam
pionatele internaționale ale Unga
riei, în luptă cu cei mai buni pen-

„23 August”,
tatloniști din Uniunea 
R. P. Ungară etc., 
ținut un merituos 
vidual.

Ne-am respectat 
mai riguros — ne 
norul coordonator 
miuc — programul de pregătire pe 
care hi l-am propus și aceasta ex
plică, în mare măsură, rezultatele 
înregistrate. Scopul nostru final 
pentru 1973 a fost obținerea unor 
performanțe bune la campionatele 
mondiale, și sîntem bucuroși că 
•ne-am atins obiectivul. Aceasta ne 
creează obligații mari și trebuie să

Sovietică, 
Spîrlea a ob- 

loc 6 la indi-

în modul cel 
declară antre- 
Gheorghe To-

muncim cu și mai multă dăruire 
și conștiinciozitate în viitor pentru 
ca să putem confirma rezultatul de 
la Londra.

într-adevăr, nu e de loc de in
vidiat situația în care se află pen
tatlonul nostru modern. Dată O- 
limpiada ar fi mîine, am dispune 
doar de 3—4 sportivi capabili să 
facă față dîrzei concurențe inter
naționale: Dumitru Spîrlea, Albert 
Covaci, Constantin Călina și Fran- 
cisc Rolik. Ceea ce, s-o recunoaș
tem, este mult, mult prea puțin 
față de cerințele Impuse azi de 
reprezentarea internațională la ni
vel înalt, mai ales dacă avem în 
vedere că alte țări dispun dacă 
nu de sute, atunci de zeci de spor
tivi gata oricînd să îmbrace tricoul 
echipei naționale.

Peste doi ani, este ’mai mult ca 
sigur că cei patru pentatloniști pe 
care-i aminteam voi- dispune de 
mai multă experiență competițio- 
nală, vor cîștiga în maturitate spor
tivă, vor ști să abordeze cu mai 
mare încredere marile întreceri. în 
mod realist privind lucrurile, fi
rește’ că nu le putem cere medalii , 
sportivilor care ne vor reprezenta 
la Jocurile Olimpice.

Mai întîi pentru că, în momen
tul de față, există în lume două 
mari forțe care domină autoritar, 
de mulți ani, arena internaționa
lă : Uniunea Sovietică și Ungaria. 
Aproape invariabil, titlurile olim
pice și mondiale au revenit pentat- 
loniștilor din aceste țări. Alături ' 
de ei cil șanse mari la locurile 
fruntașe concurează sportivii din 
S.U.A. și R. F. Germania. Apoi, 
trebuie să ne gîndirn și la minu
surile existente încă în pregătirea 
pentatloniștilor români. Spîrlea are 
mult de- muncit pentru îmbunătă
țirea rezultatelor la înot și cros, 
Covaci — la scrimă și călărie, Că
lina —^- la. înot și cros, Rolik — 
la călărie, tir și scrimă.

Iată de ce colectivul de specialiști 
condus de antrenorul Gheorghe To- 
miuc și din care fac parte, între . 
alții. Ion Bîrloiu, Ștefan Slăvescu, 
Ion Tripșa, Tiberiu Munteanu și dr. 
Liviu Cariadi, are o misiune im
portantă : aceea de a asigura nu 
numai menținșpe^ ci și creșterea 
măiestriei sportive a celor mai buni 
pentatloniști români, astfel ca, la 
Montreal, noi rezultate de valoare 
să se înscrie pe cartea de vizită a 
pentatlonului nostru modern.

Constantin MACOVEI

CICLISMUL S-A ANGAJAT 
ÎN MAREA CURSĂ!

Ciclismul — prezentă tradițională 
pe programul J.O. — constituie unul 
din punctele de atracție ale Olim
piadei. Răspîndirea sa pe întregul 
mapamond, spectaculozitatea probelor, 
nivelul înalt al performantelor sînt 
atu-urile care-1 recomandă si-1 sus
țin. La Jocurile Olimpice sînt confe
rite 6 medalii de aur (și tot atîtea de 
argint si de bronz), dintre care 4 în 
întrecerile de velodrom si 2 în cele 
de șosea.

Apartenența ciclismului la familia 
olimpică a adus mari beneficii spor
tului cu pedale. în țările socialiste. 
Olimpiada a devenit un tel suprem 
pentru pistarzi și rutieri, obligîndu-i 
astfel la intense pregătiri, la găsirea 
celor mai eficiente soluții de argu
mentare a performantelor, iar în ță
rile occidentale a stăvilit — într-o 
oarecare măsură — exodul talentelor 
spre profesionism. Mai bine spus l-a 
întîrziat cu cîtiva ani, permitînd ast
fel ca nivelul amatorismului să înre
gistreze creșterea firească. în acest 
context ni se pare inoportună hotă- 
rîrea C.I.O. de a exclude o probă 
din programul competiției de pistă 
(tandemul), logic fiind — după opi
nia noastră — ca ea să fie înldbuită 
cu o alta. Mai ales 
dispune 
loase.

echipă de contratimp, inutile du fost 
investițiile, din moment ce ele n-au 
fost făcute pe baza unui plan de 
perspectivă, urmărit si susținut cu a- 
tenție. In această situație, lipsit de 
perspective clare, de suportul moral 
si material al unui obiectiv maior, ci
clismul românesc s-a plasat pe o 
linie descendentă, a coborît vertigi
nos în ierarhia disciplinelor sportive 
de la noi.

în 
dării 
pice 
abia 
cum 
odată,. sportul . __ _______
(noțiunea include federație, ' cluburi, 
antrenori, sportivi) s-a așternut pe 
muncă, și-a accelerat la maximum vi
teza pentru a recupera handicapul.

atari condiții, problema inclu
sele pe lista sporturilor olim- 
a fost socotită fără obiect. De 
atunci s-au trezit ambițiile... Și 
este bine mai tîrziu decit nici- 

cu pedale românesc

DIN NOU, LA DRUM I

LOTUL

Vasile Teodor 
Nicolae Frunză
Castel Cîrje 
Teodor Drâgan
Ion Cosma 
Căitei Vizitiu 
Viorel Murineanu 
Marian Ferfelea 
Mircea Ramașcanu 
Constantin Bonciu 
Valentin llie 
Valentin Hota 
Nicolae Voican 
Romeo Gherlan 
Nicolae State 
Constantin Cirstea

LOTUL
Ștefan Laibner 
Anton Neagoe
Atila Teiegdi

DE FOND-ȘOSEA 
Vifjta

27
19
22
22
26
19
22
22
21
19
21
21
21
19
20
20

PISTA
24 Dinamo
21 Dinamo
20 Dinamo

Clubul
Dinamo 
C. S. Brăila v 
Dinamo
Voința București 
Dinamo 
C. S. Brăila 
Dinamo 
Steaua 
Dinamo 
Șc. sportivă nr. 
Dinamo
Mureșul Tg. Mureș
Dinamo
Portul Constanța 
Dinamo
Steaua

1

Antrenorul
N. Voicu
M. Simion
N. Voicu
Alex. Someșon 
N. Voicu
M. Simion
N. Voicu 

«Voicu 
Voicu 
Stoica
Voicu

I. Dorgo 
N. Voicu 
I. Ardeleanu 
N. Voicu 
C. Voicu

C. 
N.
I.
N.

DE

DOAR

că velodromul
de multe probe 6pectacu-

TREI PERFORMANȚE
NOTABILE
românesc a fost repre- 

din cele 7 ediții postbeli
Ciclismul 

zentat la 5 
ce ale Jocurilor Olimpice. Dintre a- 
cestea, el nu a reușit să se impună 
decît la două. în 1952, la Helsinki, a 
fost obtinut un loc VI la pistă, iar 
în 1960, la Roma, locurile V (indivi
dual) și VI (echipe) la șosea. Deci 
doar trei performanțe notabile în 
decurs de 20 de ani. Cauzele sînt 
multiple. Una dintre ele, poate cea 
mai importantă, este aceea că. la o 
activitate redusă, numărul obiective
lor a fost prea mare. Răspîndirea pu
ținelor forte intr-o prea mare supra
față competitionalâ a dus, cum era și 
normal, la diminuarea potențialului 
și. implicit, la scăderea valorii re
zultatelor. Deși un experiment reușit 
(cel al anilor 1960—1964) — in cadrul 
căruia antrenorul emerit Nicolae 
Voicu dovedise că avem și forțe si 
talente — ar fi trebuit să ne conducă 
spre specializarea in probele contra
timp, s-a sacrificat — de dragul unor 
deplasări și al unor rezultate facile, 
nesemnificative — principiul, lăsîn- 
du-.se să domnească neorînduiala. 
Zadarnice au fost eforturile (spora
dice) de a se pune pe picioare o

M, 
M. 
M.

Spre norocul său, ciclismul nostru 
n-a fost părăsit total. Cîțiva foști 
sportivi — cu mai mult sau mai pu
țin renume în sportul cu pedale de 
la noi și în cel internațional — de- 
veniți antrenori la școlile sportive nr.

în . fața selecționerilor echipei olim
pice a României — în prima etapă, 
și relansarea ciclismului nostru pe 
orbita performanțelor la J.O. — în a 
doua etapă.

Ca întotdeauna dnd ciclismul este 
la răscruce, s-ă făcut apel la cel mai 
bun tehnician — antrenorul emerit 
Nicolae Voicu. Personalitate proomi-

1

OBIECTIVE FOND-ȘOSEA (100 KM CONTRATIMP ECHIPE)

C. B. C. M. J. O. Timp
1974 loc 1 loc IV-VI — 2h09
1975 loc lll-IV 2h08
1976 —. —* loc l-lll 2h07

OBIECTIVE PISTA (1000 M CU START DE PE LOC)
. 1974 1975 1976

Ștefan Laibner 1:03,5 1:08,3 1:08,0
Anton Neagoe 1.08,5 1:03,3 1:08,0
Atila Teiegdi 1:10,0 1.09,3 1:09,0

în România. Pentru ca izbînda sa 
încununeze munca titanică la care 
s-.au angajat forțele ,dă, elită ale spor
tului cu pedale este, însă, nevoie de 
mult credit, de un sprijin poate chiar 
mai mare decît cel acordat unor dis
cipline aflate în fruntea ierarhiei in
ternaționale. Atitudinea favorabilă a 
forurilor diriguitoare, simpatia gene
rală pentru acest sport al curajului 
și îndemînării se cer a fi materiali
zate. In acest fel, cu forțe reunite, 
ciclismul românesc poate să obținS 
performanțe de 
mare competiție

valoare la Cea irtai 
sportivă mondială.

VELODROMUL ÎȘI DEPUNE 
Șl EL - CANDIDATURA

1 și nr. 2 din București, precum și 
la o serie de secții din provincie 
(Brăila, Plopeni, Constanța, Tg. Mu
res, Cluj ș.a.) au oontinuat să Creadă 
în „steaua ciclismului" și au pregă
tit, fiecare la nivelul de pricepere pe 
care-1 are, noi generații de rutieri și 
pistarzi. Timpul și competițiile au 
cernut zecile de candidați» la glorie, 
oprindu-i pentru perfecționarea mă
iestriei doar" pe cei talentați, sîrguin- 
cioși, dispuși la sacrificii pentru do- 
bîndirea performanțelor. Din rîndul 
lor, tehnicienii federației au alcătuit 
un lot de 16 sportivi și au Început 
pregătirea în probele olimpice. Pre
gătire care are ca scop impunerea

nentă a sportului nostru, prof. Nicolae 
Voicu și-a asumat — în condițiile 
unui sprijin tehnic, moral și materia] 
susținut și continuu — responsabilita
tea de a încerca să realizeze obiecti
vele deosebit de grele pe care fe
derația și le-a fixat. A pornit cu 
entuziasm la drum și, în ciuda unei 
suite de obstacole, a reușit să pună 
la punct lin program de pregătire, pe 
care — în parte — l-a șl realizat. 
Există, desigur, niște premise : pri
ceperea antrenorului, talentul și sîr- 
guința sportivilor. Ele sînt însă insu
ficiente în această acțiune de mare 
curaj și răspundere față de destinele 
unui sport îndrăgit la noi, cu tradiție

în momentul de față, în probă da
1 000 m cu start de pe loc avem trei 

. sportivi cti șanse de a obține rezul
tate superioare. Este vorba de Ște
fan Laibner. Anton Neăgoe și AtiLa 
Teiegdi. Vom recunoaște — din capul 
locului — talentul lor, perspectivele 
pe care le au. Dar, mi vom fi da 
acord cu pretențiile exagerate, eu 
faptul că ei cer foarte mult înainte 
de a da ceva. In această probă, pot 
fi obținute performanțe remarcabile 
și pe Velodromul Dinamo, urmînd ca 
ele să deschidă drumul spre compe
tițiile de amploare. Totul depinde de 
conștiinciozitatea sportivilor în pre
gătire și de măiestria cu care an
trenorul Mircea Mihăilescu va ști Să 
conducă procesul Instructiv-educativ, 
Deci, sprijin efectiv și acestei ramuri 
a sportului cu pedale, dar și dăruire, 
rezultate de valoare âcasă, înainte de 
a fi profitați peste hotare.

Hristache NAUM

RealizatNumele st 
prenumele

Categ. d« 
greutate

Progres In kg. 
fața de 1972

Clubul 
Asociația

LOTUL OLIMțIC DE HALTERE —1974

GBUPA B

muncă estedi- direcție, cluburile și

Cum
in 
să

1. Vasile Iancu
2. Marian Grigoraș
3. Aurel Miuț
9. Dr, Cloroslan
5. Gh. Bereea
6. Gh. Miinea
7. Vasile Deac

ci, 5 kg.
67.5 Kg.
75 kg.
82.5 kg. 

+H0 Kg.

cei 
; (la 
super- 

de-

această
cere multă răbdare (și 
timp), pentru că

Olimpia Buc. 
Steaua 
C.S.M. Cluj

Steaua 
Rapid Buc. 
Rapid Buc. 
Steaua
S.N. Constanta 
Petrolul PI.
Steaua

iot *

La antrenamentul lotului olimpic de haltere Foto : V. BAGEAC

Obiectiv

1. Ion Hortopan
2. Vasile Danie!
3. Sp. Herghelegiu

tegoriilor există o diferență 
de 25—40 kg. între record
manii țării noastre și 
mondiali, iar la altele 
categoriile grea și i 
grea), această diferență — 
pășește chiar 60 kilograme I 

Problema realizării mărfi- 
lor performanțe stă de mai 
mult timp în centrul preo
cupărilor federației noastre 
de specialitate și a tehnicie-

SUCCESELE HALTEROFILILOR POT DEVENI Șl MAI MARI
Pentru a micșora decalajul existent trebuie să se țină seama de mai mulți factori: 

îmbunătățirea tehnicii, mărirea numărului de ore afectat pregătirii,lărgirea bazei de masă 
actual al performanțelor 
cere acum, mai mult decît 
Oricînd, o pregătire conștiin
cioasă, o totală dăruire pen
tru realizarea scopului pro
pus. Acei antrenori și hal
terofili care au înțeles acest 
imperativ au și cules prime
le satisfacții. Fără îndoială, 
că pentru atingerea marilor 
performanțe, trebuie create 
condiții materiale corespun
zătoare (o alimentație adec
vată, săli de antrenament 
bine utilate etc.), care, în 
continuele vor fi din ce în 
ce mai mult îmbunătățite. 
In marile centre din țară, 
unde sportul halterelor ocu
pă un loc de frunte (Bucu
rești, Cluj, Constanța), con
dițiile de pregătire a sporti
vilor fruntași se desfășoară

Nu exagerăm deloc, dacă 
afirmăm că anul 1973, a fost 
unul dintre cei mai rodnici 
în obținerea unor succese și 
a afirmării pe plan interna
țional în cei aproape 30 de 
ani de existență a sportului 
cu haltere din țara noastră. 
Cele 29 de recorduri națio
nale de seniori și 21 de ju
niori, ca și unele 
pe plan internațional 
dovezi grăitoare ale 
progrese remarcabile. Și, 
baza datelor statistice, 
permitem să afirmăm că 
ceste succese ar putea 
repetate, chiar dacă... 
limpiada ar

Realizările 
toresc unor 
sînt legate 
metodelor 
pregătirea fizică și tehnică. 
Dar, pentru a depăși nivelul

afirmări 
sînt 

unor 
pe 
ne 
a- 
fi 

„O- 
avea loc mîine" 

obținute se da- 
factori de care 

îmbunătățirile 
de antrenament,

de

la nivelul unor exigențe 
sporite. Există săli utilate cu 
o aparatură modernă pentru 
exerciții specifice și ajută
toare, unde majoritatea spor
tivilor se pot pregăti în con
diții optime.

Decalajul trebuie 
micșorat

Dacă la unele categorii
greutate (muscă — 52 kg; 
ușoară — 67,5 kg; și grea. 
— 110 kg) au fost obținute 
cîteva rezultate de valoare, 
în schimb, la altele, la ora 
actuală, decalajul între cele 
mai bune performanțe din 
lume și cele realizate de 
sportivii noștri, este foarte 
mare. Pentru a da unele e- 
xemple, este suficient să a- 
rătăm, că la majoritatea ca-

nilor. Se constată că avem 
juniori talentați, cu perspec
tive, dar 
un nivel 
stagnează, 
se observă 
plafonare, 
greșeli in 
trenament: fie că ele 
fost prea mult axate 
dezvoltarea forței, în detri
mentul tehnicii, fie că volu
mul de muncă pentru mări
rea puterii a fost prea mic 
Antrenorul sovietic A. 1.' 
Bojko, care se află în țara 
noastră și conduce împreună 
cu Lazăr Baroga pregătirile 
lotului olimpic, a observat 
unele deprinderi greșite în 
tehnica halterofililor frun
tași și acum se străduiește 
să le corecteze. Fără indoia-

după ce ei ating 
mediu, progresele 
ba chidr la UHU 
un regres sau o
Au existat multe 
metodica de an- 

au 
pe

lă, că 
ficilă, 
chiar 
mod firesc, e mai greu 
corectezi unele deprinderi 
învățate greșit, decit să în
cepi munca cu tineri folo
sind din capul locului o teh
nică corespunzătoare. Iată 
de ce, antrenorii noștri vor 
trebui să pună un accent 
deosebit pe elemeiitele tine
re, să-i învețe de la începu
tul activității lor însușirea 
unei tehnici perfecte.

Despre mărirea numărului 
de halterofili și a orelor 

de pregătire
Nu este un lucru necunos

cut că creșterea calitativă 
este determinată de baza de 
masă pe care o are o disci
plină sportivă- In prezent,în 
țară există 41 secții de hal
tere cu un efectiv de circa 
900 de halterofili activi, cla
sificați, care sînt pregătiți 
de aproximativ 30 de antre
nori salariați ți de alte cî- 
teva zeci de instructori. Fi
rește, cifrele sînt, în prezent, 
relativ mici, 
putea vorbi, 
sens al cuvîntului, de o bază 
de masă, de unde să fie re
crutați, 
neri cu 
loturile 
formele 
retului spre sportul cu 
tete este, fără îndoială, 
turismul. Deși interesul 
tru culturism în întreaga ța
ră este foarte mare, in a-

pentru a se 
în adevăratul

în permanență, 
perspective 
naționale. Una 
de atragere a

ti- 
pentru 

din 
tine-

pen-

ceastă
asociațiile sportive nu s-au 
preocupat de înființarea _ u- 
nor asemenea secții.
este posibil ca secții de hal
tere fruntașe, ca C.S.M. Cluj, 
Rapid Oradea, Steagul roșu 
Brașov, Vagonul Arad și 
Universitatea Iași să nu ai
bă secții de culturism 2

O altă cale foarte impor
tantă pentru îmbunătățirea 
rezultatelor o constituie mă
rirea numărului de ore afec
tat antrenamentului. Numă
rul de circa 600 de ore de 
antrenamente pe an efectu
ate de componenții lotului o- 
lirnpic și a celor 450 de ore 
folosite de către halterofilii 
echipelor fruntașe, constitu
ie cifre mult prea mici față 
de actualele exigențe inter
naționale. Incepînd din 1974, 
numărul orelor de antrena
mente se va apropia de 1000 
pentru membrii loturilor și 
de 600 ore pentru ■ ceilalți 
sportivi.

u-

★
Printre obiectivele prevă

zute de forul de specialitate 
în 1974 se află unele care 
privesc direct obținerea
nor rezultate de valoare in
ternațională. Iată-le: „ocu
parea unui loc (4—6) la
campionatele mondiale (care 
de fapt, echivalează cu Jocu
rile Olimpice), cucerirea 
două medalii de bronz 
campionatele europene i 
cuparea altor două 
printre primii șase 
La competițiile cu caracter 
regional se prevede ocuparea

a 
la 

și o- 
locuri 

clasați.

locului III Ia Cupa Dun&fii 
și locul II la Balcaniadă".

Obiectivele, sint, la prima 
vedere, destul de modeste. 
Dar cum Olimpiada nu va 
avea loc mîine, ți în 1976, 
obiectivele pentru această 
grandioasă competiție Vor 
trebui să fie mai mari. Și, 
nu ne îndoim, că ptintr-o 
muncă perseverentă, conști
incioasă, așa cum s-au obiș
nuit să lucreze în ultima vre
me halterofilii, ele vor fi 
realizate.

Bilanț internațional
In competițiile internațio

nale mai importante s-au 
obținut următoarele rezulta
te :

— O medalie de 
smuls și locul VI 
la 
(Ion Hortopan);

— O medalie de t. L— T- 
locul IV la total (ton it&rto- 
pan) și locul VI lă total 
(Zoro Fiat) la campionatele 
europene ; ,

— Două titluri balcanice 
(Ion Hortopan și Spiridon 
Herghelegiu), 5 medalii de 
aur, 18 medalii de argint, 3 
medalii de bronz, locul II 
pe echipe la Jocurile Balca
nice ;

— Patru recorduri europe
ne de juniori (Vasile Daniel 
la aruncat);

— Două victorii interna
ționale (România — Italia 
— 8—1 ; România — R S.S 
Bielorusă 8—1).

campionatele

bronz la 
la total. 
mondiale

bronz ți

lon OCH5ENFELD



)

Nr. 7726
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„Multe partlde-chele In a 
tra apariție de primăvară" 
titlul din pag. I a ziarului nostru 
de marți, ce prefața articolul- 
avancronică al etapei a XXI-a. lai
cele petrecute miercuri au confir
mat întocmai amintitul titlu. Nu 
numai că unele rezultate înregis
trate pot fi considerate decisive, 
după cum se va vedea rnai jos, dar 
cînd s-a mai întâmplat, de pildă, 
ca echipele gazdă să cîștige numai 
două jocuri din cele nouă progra
mate ? Sau, altfel spus, cînd au 
mal adunat oaspeții același număr 
de puncte ca și formațiile ce evo
luau la domiciliu ? Pentru că, 
miercuri, punctajul a fost egal: 
9—9 ! Cînd s-au mai înregistrat 
japte sau chiar șase goluri într-un 
singur meci, ca acum două zile, 
la Iași și la Constanța ?

Dar miercuri, cînd Universita
tea Craiova a ..aniversat 20 de 
prezențe consecutive pe primul loc 
In clasamentul primei divizii, s-au

pa- 
era • MARI OSCILAȚII ÎN EFICACITATEA ATACURILOR • 0 

TRADIȚIE NEDEZMINȚITĂ DE OPT ANI ! • LIDERUL ÎȘI 
CONFIRMĂ SPECIALITATEA DEPLASĂRILOR 9 DOAR CINCI 

ECHIPE Șl.AU PĂSTRAT LOCURILE ÎN CLASAMENT

Nu am trecut In categoria sur
prizelor rezultatul de la Pitești în 
care, reamintim, 
întrecut pe F.C. Argeș, 
pentru bunul motiv că 
brașovenilor au devenit 
în orașul automobilelor 
Din campionatul 1966—1967 
pînă acum (exceptând 
1958—1969, cînd Steagul roșu 
evoluat în „B"), piteștenii au cu
cerit victoria o singură dată, 4—3* 
în toamna lui 1966- în rest numai 
infrîngerî sau meciuri egale, indi
ferent că evoluau acasă sau ne

Steagul roșu a 
Și asta 
victoriile 

o tradiție 
românești, 

ji 
ediția 

a

Și anume, egalitatea consemnată 
în nocturna de “pe stadionul bucu- 
reștean „23 August", între Steaua 
și A-S.A, Tg. Mureș. Bucureștenii, 
cu Iordănescu (absolvit de pedeap
să de Biroul F.R. Fotbal) în for
mație, nu au mai realizat același 
joc din meciul cu F.C. Constanța 
cînd, ee e drept, au aliniat forma
ția completă. De data asta, Steaua 
a ținut parca să contrazică unele 
«aprecieri făcute atunci, jucînd fără 
nerv, fără vlagă, fără acea vioiciu
ne remarcată în partida cu forma
ția de pe litoral, incit cei ce au

Be

v -3 n ,

di.

O nouă ocazie ratată de studenții clujeni: Uifăleanu a reluat cu capul, dintr-un grup de apărători rapidiști, dar 
mingea va trece pe lingă poarta lui Răducanu. (Fază din meciul „U“ Cluj ~ ’Rapid, 0—0)

(Foto : M. HUZONI — Cluj)
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NI TREBUIE SA EI! EOLUNBO

DE GOLURI
lele" proprii și își manifestă su 
perioritatea cînd se află în depla
sare, are un av&ntej de 5 p pe 
care și-l poate păstra dacă în 
jocurile de pe „Centralul" cralo- 
vean va scăpa de complexul ce-l 
urmărește. 
ficativ că 
craioveniî 
plasare și 
și din nou șase goluri administrate 
în campionatul trecut Rapidului 
și Stelei, tot „afară", iată, 
campioana își manifestă din 
apetitul de gol în deplasare 
cînd de patru ori pe stadionul din 
Ct^zou.

Și pentru că am discutat de cele 
patru goluri înscrise de lider, să 
acordăm restul spațiului ațacanti 
lor celor 18 echipe din prima di 
vizie. Desigur, putem fi contraziși 
prin cele trei rezultate albe de 
miercuri, dar impresia noastră e 
că înaintașii au început să se 
miște mai bine. Cele șapte goluri 
marcate la Iași, sase la Constanta 
si cinci la București, în partida 
de ne Dinamo, pot constitui un 
început- După cum și cele două 
realizate în deplasare de Steagul 
roșu sau cele trei ale Politehnicii 
Timișoara au și ele importanta 
lor. Citeva dintre ceje 24 de goluri 
de miercuri au fost realizate după 
faze de mare spectacol, cum an 
fost cele reușite de craiovenî la 
Iași (în special ce! semnat do Mar
co). cele cu care Dumitrache și 
Varodi au deschis scorul pe Dina
mo și pe „23 August", pentru a 
nu aminti d-rît de cîteva.

Sj chiar dacă apărătorii con- 
stănțenj au greșit elementar, nu 
trebuie să-l felicităm pe Surdah, 
veteran al stadioanelor, nentru 
promptitudinea cu care a știut să 
sancționeze fiecare gafă a acesto
ra ?

Mirceo TUDORAN

De altfel, este semn;- 
în actualul campionat, 
au reușit 12 p. în de- 
18 acasă. După cele șase

vice-
nou 

mar-

POST SCRIPTUM

nai înregistrat și alte fapte dem
ne de notat, chiar și pe scurt. De 
jtildă: după șapte etape, Sport 
”lub Bacău a reușit să cedeze lan
terna roșie (nefericita deținătoare, 
sare își vede îngreuiate posibilită
ți? de salvare din zona ce aduce 
Divizia B. este tot • o echipă din 
Moldova, si anume „Il“'-le studen
ts® di» Iași) ; importantele pre- 
’acerj ale clasamentului (în afara 
liderului, doar patru echipe și-au 
păstrat vechile locuri : F-C. Argeș, 
»U“ Cluj, Rapid și Petrolul) ; 
LJ.T.A. pierde primui meci după 
apt etape în care s-a arătat de 
Seînvins, în timp ce Dinamo pri
cește primul gol în retur.

terenul de sub Tîmpa. Dar, iată si
tuația acestor 13 partide:
F.C. Argeș 13 1 4 8 14—25 6 p. 
Steagul roșu 13 8 4 1 25—14 20 p.

în ultimii șapte ani, piteștenii 
au reușit acasă, pe stadionul „ 1 
M.ai“, doar trei egalități, în rest 
— patru înfrîngeri! Desigur aceas
tă tradiție nu trebuie fetișizată, 
dar să recunoaștem că astfel de 
rezultate constituie sarea și pipe
rul în orice competiție. Și nu nu
mai în fotbal.

Nu putem trece cu vederea peste 
un alt rezultat care ar fi „încuiat" 
orice participant la Pronosport 
dacă etapa de miercuri ar fi con
stituit programul vreunui concurs.

venit la stadion să vadă echipa 
recenților internaționali Cristăehe 
și Iordănescu, au plecat cu aminti
rea jocului bun al team-ului din 
Tg. Mureș, care putea duce acasă 
chiar și două puncte,

Liderul a demonstrat că- depla
sările efectuate pe stadioanele din 
Moldova îi adiic puncte prețioase. 
După acel 4—3, de astă-toamnă, 
înregistrat la Bacău, iată, de data 
asta, încă un 4—3, la Iași. în în • 
trecere 
terenul 
Craiova 
chează 
„Eddy Merckx" al fotbalului noș 
tru, care se poticnește pe „șose-

cu ultima clasată, dar pe 
acesteia, Universitatea 

a lăsat impresia că mar- 
atunci cînd vrea. Acest

L'niversitatea Craiova știa prea 
bine că meciul de miercuri de la 
Iași poate fi un moment de răscruce 
pentru planul său. Și liderul s-a 
transfigurat, neașteptat de mult îna
intea partidei. Antrenorul Cernăianu 
și-a scos însă echipa cu aproape o 
jumătate de oră mal devreme la în
călzire, pentru a-i diminua emoțiile 
în forfotul tribunelor. Cineva a zis, 
atunci, înainte de joc, tn semn de în
curajare, că echipa a mai eîștigat in 
campionatul acesta în Moldova, ți 
tot în fața unei echipe gîtilită de e- 
moțiile retrogradării. Era o aluzie 
la acel 4—3 de la Bacău din tur. 
dar parcă nimeni nu putea crede în 
repetarea izbînzîi. Elevii lui Cernăia- 
nu au știut, însă, să organizeze din 
start „caruselul" marilor lor succese 
din acest campionat, cravașînd cu trei 
mijlocași in fața unei defensive aten
te, fără a uita cmiiva de contraatacu
rile care i-au adus atîtea bucurii. Și 
liderul a eîștigat. miercuri pentru a 
cincea dată în deplasare, în eeîe 11 
jocuri disputate afară. Măsura jocu
lui craiovfinilor în deplasare nu poa
te fi, însă, exprimată semnificativ de-

n

LA „FLACĂRA ROȘIE" DIN BUCUREȘTI

PUNCT DE PLECARE

Zi de zi, timp de aproape o saptamut», 
le-am aflat printre muncitorii blnecu- 
toscutei fabrici bucureștene de incălțâ- 
ninte „Flacăra roșie", urmărind să ex- 
ragem. dintr-o experiență bunâ dobîn- 
lită aici In activitatea sportivă de masă, 
Hteva concluzii folositoare și altora.
Despre ee realizări este vorba ?
Se știe că Hotărîrea Plenarei C.C. al 

z.C.R. din 23 februarie — 2 martie 1973 
leeomandâ. ca modalitate deosebit de 
eficientă de atragere a masei largi de 
lalariațl In practicarea sportului ca mij- 
Oc de agrement șl de fortificare a să- 
lătățll, mutarea centrului de greutate al 
întregii activități in atelier, secție, adică 
icoto unde oamenii sint grupați în mod 
firesc, ca urmare a organizării proce- 
mlul de producție. Tnțelegînd foarte bine 
.•ațiunea unor astfel de indicații, condti- 

- țerea sindicatului de la „Flacăra roșie" 
li asociația sportivă au reușit într-un an 
lă facă, într-adevăr, din atelier și secție 
peril de start al celor mal multe acțiuni. 
Ji tot în spiritul prevederilor documen- 

. tutui de partid, manifestările sportive au 
‘Spălat acea continuitate, acea rltmici- 
iSte care le asigură eficiența.

Nu ni s-a vorbit — și nici n-am fi 
iorit — îp timpul îndelungilor convor- 

' -Slfi purtate cu muncitori și muncitoare, 
v tu. maiștri șt telinhicieni. cu funcționari, 

ni conducerea fabricii despre cine știe 
:e acțiuni spectaculoase. Am intrat. în 
schimb — pentru a oferi un prim exem
plu — in secția mingi a fabricii șl ffnt 
făcut cunoștință cu o competiție de tenis 
de masă, volei si fotbal care, de aproape 
an an, se desfășoară în fiecare Sîmbătă 
iuoă amiază și duminică. întreceri ase
mănătoare au loc în secția marochinărie, 
ta tăbăcărie și articole tehnice. Am avut 
cun'oZit.ateă să aflăm de la un mtiricitor 
tem vede el. dar mai ales cum apreciază 
activitatea snortivă la care ia parte. 
„Mișcarea, exercițiile fizice, ne șînt ne
cesare anrbahe ea șl hrana. Dacă pină 
nu cu mult then în urmă noi nu pârfi- 
elnam la naivitățile suortive — he-a 
spus electricianul NictiȘOr Laloș — a-

ceasta se întimpia nu pentru că nu am 
fi dorit, ci pentru că eram chemați o 
dată sau de două ori pe au la un meci 
de fotbal, apoi nu se mai Inllmpla nimic. 
Acum știm că fieeare, in secția unde 
lucrăm, avem un campionat al nostru, 
la disciplinele dorite de noi. In tot 
timpul iernii am folosit frumoasa noa
stră sală de sport, dar acum leșini pe 
terenuri".

Intrind, recent. în micul birou al pre
ședintelui asociației. Constantin Toader, 
Încăpere aflată la etajul sălii de sport, 
l-am găsit acolo ne directorul adjunct 
al fabricii, tovarășa] Eftimie Iliescu. Fi
rește, ștllndu-i pasiunea pentru sport, 
aveam intenția să discutăm cu directo
rul fabricii.. Dar prezența sa chiar acolo 
unde se concepe Întreaga activitate, ne-a 
facilitat dialogul. Ar trebui cuvinte 
multe șl. elogioase, pentru a reda p 
parte măcar din meritele directorului 
acestei Întreprinderi In traiectoria nouă 
pe care sportul de masă a pornit la 
„Flacăra roșie". Dacă vom spune, doar, 
că directorul își găsise timp să vină la 
asociația sportivă pentru a află direct ce 
se intreprinde pentru extinderea gim
nasticii la locul de muncă, pentru a sta
bili ce măsuri să fie luate ca echipa de 
fotbal să meargă mal bine, pentru a se 
interesa la ce acțiuni urmau să ia parte 
muncitorii la sflrsitul săptămînil și. tn 
sllrșit. pentru a 
grupele sindicale 
cotizației pentru 
dacă acești bani 
rea de materiale ___ _______ ___
vom reda, credem, grija acestui condu- ...

Și 
sa 
ca 
Că

Nu mi se pare că trebuie să întreținem multe mis
tere și multe patimi în jurul acestui meci slab vă
zut simbâtă noapte* după „Columbo". Nu trebuie sâ 
fim columbienl, oameni cu perspicacitate enormă, 
care leagă un fir de păr eu o floare la catargul 
căpitanului pentru a dezlega enigma din Parc des 
Princes, N-a fost nici o enigma, n-o fost nici ceea 
ce ne așteptam, s-a jucat cum s-o jucat de ambele 
părți, duminică dimineață chler domnul de la Fsance- 
inter (postul de radio) 
pavoaza1'...

Ceea ce m-o amărît 
faptul că în echipă au 
care se vedea limpede 
dorință certă de a se bate cu ufr 
sistem de joc încă ingrat și potriv
nic talentului lor: erou Bălăci (ca
re, sincer. îmi place tot mai mult), 
Kun, Iordănescu, BeldedTîu și Cris- 
tache. S din 11 — deja jumote 
echipă de fotbal. E de ajuns de 
mult, nu ? Dar au ieșit de ajuns 
de puține...

Și nici un puteau să iasă preo 
multe cînd densitatea noastră ofen
sivă e nulă, ctacanfii jucînd la 
distorițâ de. cite 20-~30 de metri 
unii de alții, cînd în jurul celui 
care afe mingea Io pictor nu se 
grupează nimeni și omul e lăsat 
să arunce o pasă de 20—-30 de 
metri înainte după care fuge cite 
un nefericit. Iordănescu vina în propriul careu, ca 
Gerd Muller, muncește, se zbate lingă Beldacnu și 
Batoci — băieți de evident talent —, lingă Dinu și 
Antonescu, apărarea e aglomerată, în schimb ata
cul nu se vede. Atunci de ce mai aglomerezi o apă
rare ? Nu trebuie să li Columbo ca să pricepi că 
azi aglomerezi o apărare pentru ca să ci «n atac 
dens și — dacă vreți paradoxul ~ 
Te aperi cu toți ca sâ dtaeî cu cit 
nu spun că ataci cu toți căci 
vin adeptii ideii că ce faci dacă 
pe contraatacul advers, ca Poli lași 
care practicienii normali la minte 
punda : dacă am un atac dens, în care omul e 
sprijinit de oamenii săi, dau mai rnuTte goluri decît ' 
primesc pe contraatacul desfășurat de adversar în 
l—*2 oameni ! Simplu: îmi trebuie oameni care să 
focă din fotbal — hoefvey ! Nu trebuie să ne speriem 
de scoruri ca 7—5, 6—4. Nu vreau să fac nici pe 
deșteptul, mi-e urît să teoretizat după o înfrfngere 
— dat nu se poate să no vezi câ nouă ne place 
să luăm ealeo mult mai ușoară o aglomerării în 
apărare, decît să gîndim la mecanismele moderne 
ale atacului aglomerat șl chiar supraaglomerat. In
cit avem o echipă care e un conglomerat de talen
te mai așa și mai așa (în orice coz e nedrept sa
te „iei" de Anghelini...). care face ce face să nu 
creeze mari pericole pentru adversar, adică nu se 
vede „pe atac".

spuneo că „n-avem de ce

n-o fost doct rezuftqtul, ci 
existai cel puțin 5 oameni 

că au poftii ds joe. latent,

Tot osta e situația și in campionat. ,,U' Craiova, 
cea mai bună echipă românească la ora asta, dez 
voltă la rjaximum șl unilateral arma contraatacului 
— am văzut-o cu ochii noștri miercuri cînd a dat 
peste naivii din lași — dar cînd e acasă și trebuie 
să otoCe pur și simplu ni se vorbește despre „com
plexul jocului pe teren propriu'... Nu e nici un mis
ter îrt acest complex : cea moi bună echipă din 
România și-a însușit binișor mecanismele contraata
cului, eficace în deplasare, dar „deasă 
fiindcă alte mecanișme ofensive (și 
acelea ale atacului propriu-zis, fără 
mai puțin bine. Firește, eu am încredere în 
noastră generație

- fot aglomerat 
mai multi, ca sâ 
dacă spun ' așa, 
râm’i descoperit 
cu Craiova ? La 
știu ce sâ râs- 

care omul e

-

«*•
Mtt*

dă puțin 
onume chiar 

„contre") se știu 
noua 
toată 
unor 
cînd 

Wun- 
ba-

de fotbotști, eu cred cu 
convingerea în posibilitatea 
bune 
lingă un Dumitru, 
weiller. Dinu, pot 
Iaci, un Beldeanu, 
vorba aforismului 
săptâmino trecută 
bucurejteanâ 
așteaptă un viitor luminos, să-l b 
săm

O. 
balul 
ar fi 
e în 
ta a 
să orimesc o scrisoare (Eugen A- 
fint — str. T., Vladimirescu 18, 
Roman) ccro-mi impută nici, mar 

puțin câ ,,n-am analizat bine surrsul 
„văzut deosebirea” dintre zîmbe-

rezultate fotbalistice
Dobrin, ' 

a oare un 
un Dudu, dar 

excelent citit 
într-o revistă 

do ce dacă ne 
la

so se impacienteze ? 
desigur, altfel ar fi daca fot- 
nostru ar fi cum or ti, daca 
ca handbalul in 7... Dar el 
11... Oricum, handbalul aces- 
cucerit mulțimile. Am ajuns

mult nici mai 
lui Pertu", că n-am 
tul lui cînd primește gol și cînd apără genial. Măr
turisesc că n-am văzut, într-adevăr, deosebirea și 
poate că imputoroa e justificată. Dar nici sâ mă 
gîndeSc că Pen’u, cu surîsul lui, face concurență 
Giacondei ‘ — nu mi-a trecut prin cap și „râu ai 
dat-O' în bară" cum zice amicul din Roman. Nu 
ascund că alți doi corespondenți ț$. Novac — str: 
Di'mei 6, Caransebeș, și L. Vanghele — str. Prof. 
I, Soțjdart 12, București) se declară mulțumiți de 
articolul subsemnatului, tovarășul Vanghele mergînd 
pînâ acolo că-mi cere să fac o paralelă întie suri 
sul lui Pena șî cel al lui Răduconu, care „surîs dă 
și el un serios suport moral echipei", ech'pă națio 
nală în cofe dtnsul are o mare încredere, aducînd 
ca argument al convingerilor sale faptul că într-un 
colectiv de oameni foarte compeleriți, a fost singurul 
care a Susținut Că vom juca în Mexic, ceea ce i a 
permis ca în zilele de aur, cu trei sori în frunte, ato 
Guadalajarei, să primească în fiecare dimineață, sa
luturile respectuoase ele celor comoetenți, sceptici și 
înfrînți : „bunâ dimineața, nene"... E drenî câ singura 
echipă cu care ține tov. Vanghele e „Progresul" — 
ceea ce, după propriiie-i spuse, îi asigură o sufe
rință de un sfert de veac. Dor așa se echilibrează 
lucrurile pe lumea asta : ce iei la Medias, dai aca
să, la București. Nici din asta nu vom. muri.

BELPHEGOR

LA ETAPA A XXba DIN DIVIZIA A ARBITRI ROMANI PESTE HOTARE

cit de numărul golurilor marcate pe 
terenuri străine : 19 ! Aceasta este 
credem, 0 cifră carte reprezintă m 
primul tind o anumită stere de 
spirit.

Miercuri, Universitatea Craiova a 
Înscris din nou patru goluri în fața 
unei echipe care a alergat cum n-am 
văzut-o de mult în ultimii ani, dar 
care, in disperarea înecatului de a 
atinge țărmul, a avut naivitatea să 
pornească în iureș, la asalt, Ultlnd 
de garda redutei, unde portarul Coș- 
taș are două goluri pe conștiință. 
Craiovenii s-au bucurat, firesc, pen
tru acest succes care, după primul 
lor gol, n-a fost jiiis la îndoială nici 
un moment. Și, totuși, după partida, 
liderul își imputa momentele de re
laxare care l-au dominat (și l-au 
costat!).

Mircea M. IONESCU

LUCIDITATEA CONTRA DERUTEI
P4i xoTidul al unei suGestinua'i

ou rădăcini pglii-oiogico {repetăm, dg 8 
arii, Steagul roșu nu a rnai fost înviiisă 
în Txivale)^ jnsueefewl de miercuri. &l. 
lui F.C. Argeș are șl cauz£ obiective, 
izbucnite. în paralei, c-u momentul 
Ui confruntâti cu hanidk&p. Ne gândim 
la iMDrtn Trdi, dCmă pit&e gteie din 
atatMil- fritftjȘteah, aflațî îa Ora ln-
tr-im oGhfHct. cu «î inșlși, reflectat per
fect și de absența unuia sau prestația 
irisuflCieiită a C’ciuHaît, lâ riațion^Iă.

Nu r«utern, tire'ște, pune integra] 
seama .rjLidAinentului minim al <-.eior doi, 
înfrlrigerea F.C. .Argeșului in fieful pro- 
pfid. Pe c&rențele individuale Și colec- 
tJve aîe gazdelor’ au cteseut repede, pe 
Un teren fertil, atu-uri-k* oaspeților, cu 

sperau, probabil, aă obțină ^meciul 
nuiG efe aur, din deplasare : fermitatea 
$i abilitatea apărării, mabilhate*. libiei 
medieric, pricepură» pe contraatac a unui 
Pescaru sau Gyotft. steagul roșu mâi 
fire $î meritul de a-și fi păstrat nealte- 
ratS puterea de luptă, nefădhd nici un 
»-abat stării de Spirit 
pe. cafe argeșenii au 
din mitt. S', cS.nd aii
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lueifle, echilibrate, 
pierdut-o de fapt, 
primit prfsnul goi-

Ion CUPEN

MINUTE!

Foto : Ion MIHAlCAGereb

Cine nu a lost martorul surprizei 
de la Constanță, și nu a Văzut ava
lanșa de goluri marcate acolo, acel 
3—3 greu de crezut chiar șl pentru 
suporterii timișoreni, și-ar putea în
chipui că echipa locală a fost în mare 
difieultate, că partenera sa de între
cere a jucat tot timpul de la egal Ia 
egal. Ei bine, nu o fost așa. se știe 
și din scurta relatare apărută in zia
rul nostru de Ieri. Precizăm azi că 
oaspeții, cU aproximație, au JtiCitt in 
ofensivă, cam 12 minute, în medic 
4 minate după fiecare goi — avantaj 
realizat de echipa F. C. Constanța !

Sigur că toate răsturnările de si
tuații au la bază și marile inexacti
tăți ale compartimentului defensiv al

echipei antrenată de Hașotî care a 
dărîmat tot ce atacul realiza ia un 
moment dat ; dar trebuie apreciat 
că, iii acele 12 minute de .loc. ni s-au 
dezvăluit realele disponibilități ale li
nei echipe în care no găsești nume de 
rezonanță : acest „11“ a punctat de
cisiv pe contraatacurile rapid de
clanșat* de liungău, sprijinite de f’o- 
valflc, Lața și Floare? și concretizate 
excelent de admirabilul Sttrdan — 
veteranul echipei, exemplu de intui
ție și clarviziune, jucător care la 
acei 34 de ani a fost golgeterui unei 
formații ambițioase — și cuminte.

Steîiun TRANDAFIR ESCU

se interesa dacă toate 
sint la zi cil încasarea 
asociația sportivă. și 
ajung pentru procura
și echipament nou —

câtor pentru ca sportul să devină 
auxiliar prețios produeței. Ne 
mărturisea, de altfel, că intenția 
este de a ajuta la crearea condițiilor 
in toate secțiile muncitorii să .știe 
o zi pe sȘptăfnidă ie este rezervată în
trecerilor la disciplinele alese de ei. Să 
mai adăugăm, de asemenea, că preșe
dinta comitetului sindicatului. tovarășa 
Elenă Ciobanu, nu lăsă sâ treacă nicr o

MINERILOR LE PLACE SPORTUL
Poate că simțind mai mult decît alții nevoia dl a sta în mijlocul naturii, 

poate datorită faptului că în conducerea asociației Sportive se află oameni 
pasionați, cert este că la Exploatarea minieră Ghelar din județul Hune
doara, se desfășoară o bogată activitate. Președintele comitetului sindica
tului, Dorel Toma ne vorbea în cunoștință de cauză de manifestările la 
care au luat parte minerii. „în cadrul întrecerilor din „Cupa tineretului" 
— ne spunea interlocutorul — muncitorii și minerii noștri au fost pre- 
zenți nu nurrlai la întreceri de șah și tenis de masă, dar și la competiții 
le schi".

Da Ghelar sportul popicelor se bucură de mare audiență. Așa stînd lu
crurile, asociația sportivă și comitetul sindicatului au luat măsuri de ame
najare a unei noi popicarii. Aici a și început campionatul intern cu 
12 echipe. S-au format, de asemenea, 12 echipe de volei ale minerilor, 
precum și 12 de fotbal care au început întrecerile în cadrul campionatului 
asociației. (Ioan VLAD — coresp.).

I

»'

întiburea dintre eehioete Feyenoord 
Rotterdam — V.f.B. Stuttgart. conttnd 
pentru semifinalele „Cupei U.E.F.A.", va 
fi arbitrată de o brigadă de „cavaleri ai 
fluierului" din tara noastră. La centru 
— Nlcolae Hainea, ajutat la linie de t- 
CimfHMinu șl V. Topan. Jocul se va dis
puta Sn «lua de 10 aprilie, la Rotterdam.- 

-------  '. un alt arbitru român.
pata in Ziua de

tn aceeași ai. __ ... ..
Olto Andcrco (împreună eu tușierii Ro- 
raeo StSftcan și Constantin 
va conduce ...........
din „Clipa 
zeatatlveior 
co va mai 
viltOate. în 
internațional : 
eontînd pentru preliminările 
de juniori ti.E.F.A.

. __ r______ Dinulcscu)
partida Polonia — Bulgaria, 
Europei". I te*
de tineret. Tot Oito Andcr- 
arbltra. ia 
ziua de 7 aprilie.

Iugoslavia —

rezervată repre-

începutul lunți 
un meci 
Ungaria, 

turneului

SIM8ÎTÂ. PE STADIONUL CIULEȘTI
Stadionul Ciulești va găzdui simbăta 

un atractiv cuplaj fotbalistic. Cu înce
pere de la oi-a 14.30 se vor intîlni echi
pele feminine Rapid șl Luceafărul. dună 
care va urma Ha ora 16) partida ofi
cială dintre formațiile de Hneret-rezerve 
Rapid și Steaua.

3t
De asemenea, simbăiă după amiază, pe 

stadionul Politehnica, de la ora 16, va 
tivea loc partida, dî,titre echipele de ti- 
neret-rezerve Sportul studențesc și Di
li amu.

I A
Biletele de Intrare pentru cu

plajul Interbucureștaan de fotbal 
dintre Rapid — Steaua și Sportul 
studențesc — Dinamo, care se va 
desfășura î» ziua. de duminică 31 
martie 1974, începînd de la ora 
K.00. se pun în vtazare din ziua 
de 39 martie 1-974 la casele de bi
lete obișnuite, iar în ziua, cupla
jului la casele de bilete de Ia 
stadionul 23 August, începînd de 
la ora lâ.fto.

RugAfti publicul spectator să-și 
procure din timp biletele de in- 
fraxe, pentru a evita aglomera
țiile de ultimul moment la casele 
<Ie bilete.

în fiecare zi, la ora 11,55, in secția articole tehnice a fabricii bucureștene 
de încălțăminte „Flacăra roșie" începe repriza de gimnastică la locul de 
muncă. Instructoare: Maria Luiza "
zi fără a se interesa cum merge 
vltatea sportivă și că ajută efectiv 
eiața; lat secretarul comitetului 
partid al fabricii, tovarășul Ion 
nesett nu numai controlează, 
șt îndrumă activitatea sportivă — și 
Întregi tabloul unei colaborări rc

derllor Hotărfril Plenarei C.C. al P.C.R. _
Știind toate acestea, apreciem șl i„— 

bind inițiativa secției sport și turiSm de

acti- 
aso- 

de 
Voi- 
dar 

vom 
____ _______________  __ i rodnice 
pentru transpunerea in, țdajă a^preye- 

știind "toate acestea, apreciem șl mal

Ia Consiliul Central aț U.G.S.R. de e-1 
fi Invitat pe președintele asociației spor
tive „Flacăra roșie" să expună, în ca
drul unui schimb de experiență pe țară, 
desfășurat recent la Brașov, metode din 
activitatea ea de muncă, precum st ho- 
tărîrea C.M.E.F.s. și a Consiliului rilutil- 
cipal București al sindicatelor de a ex
perimenta aici normele complexului 
„Sport și sănătate".

LA O ÎNTREPRINDERE CU MII DE SALARIATE

fi *

TOATE PREOCUPĂRILE SE INVÎRT
ÎN JURUL... FOTBALULUI!

t-a întreprinderea „Textila" din Pitești 
activitatea sportivă de masa a Început 
să capete oarecare oontur. Deși lipsit de 
continuitate, campionatul asociației spor
tive reușește să mobilizeze un număr de 
satariați. dar cu deosebire pe terenul de 
fotbal. In secțiile mecanic șef, finisaj și 
C.T.C. s-a introdus practicarea gimnas
ticii la locul de muncă, dar nici aceasta 
nu se face în toate schimburile, deși ar 
exista condiții.

Cam la aceasta s-ir rezuma, întreaga 
muncă a consiliului/ asociației sportive. 
Mii se poate afirma fe- însă — tă e.ă .Co
respunde cerințelor impuse de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. Cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice și 
sportului, dar mai ales posibilităților 
create la această nouă și modernă în
treprindere a industriei ușoare piteștene. 
Principala cerință, aceea ca activitatea 
sportivă de masă sâ cuprindă majorita
tea oamenilor șl întregul tineret, nu s-a 
realizat nici pe departe : procentul celor * 
angrenați în vreo activitate sportivă este 
sub 10 la sută ! Cauza principală a aces
tei situații o constituie faptul că, în 
organizarea activităților sportive, comi
tetul sindicatului și organizația U.T.C. 
nu s-au adresat nucleelor de bază ale 
întreprinderii — linia de fabricație, ate
lierul. secția, sectorul. Aici nu se ocupă 
nimeni de atragerea salariatelor în prac
ticarea exercițlilor fizice, deși acestea ar 
fi dispuse să se înroleze într-o aseme
nea aetlvitate.

mult de 
feminin, 
se orga-

Dln totalul salarlaților, mal 
80 la sută îl deține elementul 
Ar fi mai mult decît firesc să 
riizeze unele acțiuni Specifice. Dar toate 
fondurile, toate preocupările sint În
dreptate numai spre menținerea echipei 
de fotbal. Din ceie peste 5 000 de sala
riate care lucrează aici, dintre care ma
joritatea sint toarte tinere, doar 12 au 
fost prezente la întreceri de... haltere în 
cadrul „Cupei tineretului". în timp ce In 
anul 1972 a tost amenajat — este drept, 
cu forțe proprii — un excelent, teren de 
fotbal, gazonat șl împrejmuit, a 6Sriii 
valoare se ridică la peste 300 00(1 de lei, 
pentru masa mare de salariate care vor 
să practice sportul, s-au găsit cu greu 
fonduri necesare cumpărării unei mese 
de tenis și a două jocuri dă șah

Comitetul sindicatului și asociația spor
tivă și-au întocmit planuri bogate de 
măsuri in anul care a trecut. Dar ca
racterul top formal a fost mai fnult de
cît evident, din moment ce ele nu s-au 
îndeplinit, și din moment ce consiliul 
asociației a discutat — de fiecare dată 
cînd se întrunea — problemele majore 
(!!) ale echipei de fotbal.

Credem rț este de datoria comitetului 
sindicatului' al întreprinderii să ia ur
gente niâsurl de îndreptare a situației, 
astfel ca activitatea snortlvă de masă să 
se ridice la cotele exigentelor documen
telor de partid (t.B. MAHIN-cofesp.)

Rubrică realirată- de
Ion GAVRILESCU

m-

„UNDI AȘ PUTEA SA INVÂȚ î
•

„Mă numesc MIOARA 
POPA, ăiP 16 ani și lo
cuiesc în București, 
str. Sighet, nr. 40. încă 
de mică m-au pasionat 
două sporturi : gimnas
tica și patinajul artis
tic. Dat pîftă acum nil 
am avut posibilitatea 
Să practic hic» măcat 
unul din aceste spor
turi, pentrii că pătlnțU 
mei nu ml-au
De-abia acum

dat voie.
am că-

pătat puterea de a-mî 
convinge părihții să mă 
lase să fac măcar unui 
din sporturi. Dar âcufii 
eu nu știu la ce Club 
să mă înscriu. De ace
ea v-am scris această 
scrisoare pentru a vă 
întreba la ce club mă 
puteți îndruma a mă 
înscrie și dacă credeți 
că ăvînd 16 ani sș mai 
avea posibilitatea să 
mă înscriu la vreun 
club ?“

Nu slnteți prea... hă- 
trînă pentru a începe 
să practicați sporturile 
favorite. Bineînțeles că 
îritfe exercițiul fizic și 
sportul de performantă 
este o diferență apreci
abilă. în măsura în ca
re aptitudini deosebi
te își vor da mină cu 

de 
as- 
de

UN ATENT PARTICIPANT 
LA PRONOSPORT...

Citltorul nostru C. COlWfANftfcfiSCU, din 
Tîrgoviște, aleea Trandafirilor. M. P5. frecvent 
participant la concursurile Pronosport, ne se
sizează că „ziarul Sporttli de luni 11 martie 
a.c. (ăpre deosebiră de Altă dftți) publică re
zultatele meciurilor din campionatul 
tr-o ordine inversă decît cea din 
programul I.oto-Pronosport. Sînteți 
in măsură să elucidați această si
tuație, nefirească și foarte curioa
să, deoarece rezultatele meciurilor 
din campionatul italian, publicate 
de dv. pîtlă acum, concordau per
fect cu cele publicate în programul 
respectiv".

Ordinea meciurilor din progra
mul etapei din 10 martie, ca și re
zultatele lor, valabile, sint cele pu
blicate în programul I.oto-Prono- 
spOrt. în ziarul nostru ele âti apă
rut în altă 
luării lor 
transmis de 
din Italia

ordine din cauză pte- 
dintr-un comentariu 
corespondentul nostru

italian în-

uri mare volum 
mutică veți putea 
pira și la sportul 
performanță. Deocam
dată, pentru a vă ini
ția in cele două disci
pline preferate vă pu
teți adresa imediat Clu
bului sportiv școlar 
sau Școlii sportive nr. 2 
din Capitală, pentru 
gimnastică și in luna 
noiembrie ia patinoa
rele „23 August" și 
„Floreasca", pentru ini
țiere Ia patinaj artistic-

RĂSPUNSURI LA RUBRICA 
NOASTRĂ

Ca să firii sinceri, nu ne-am așteptat 
ca răspunsul președintelui Consiliului 
popular aî comunei Mhiăstirea Cașin 
(Jud. Bacău) să fie autocritic. pentru 
feimphtl motiv că din scrisoarea trimisă, 
ziarului de uri grup de tineri din această 
comună reiese că acesta nu manifestă 
dragoste pentru sport. Totuși, răspunsul 
semnat de către (ovătășul președinte N. 
Dinulescu, îneepe prin a afirma *. „,Sint 
un adept al sportului" .„Ce măsuri s-au 
luat'? „S-a stabilit un program de func
ționare pentru activitate de club 1ă că
minul cultural și la biblioteca comunală. 
ăf.î.șîndu~se lâ loc vizibil pentru a putea 
fi curio-seut de către tinerii dlii comună: 
pină la ») martie 1974 se vor amenaja 
din nou barele pentru terenurile de fot
bal : pe terenurile sportive de la ș^li 
se va permite în continuare desfășurarea 
activității sportive cu avtetil conducerii 
școlilor; s-a stabilit în continuare ca 
pe aceste terenuri să nu se desfășoare 
acțiuni de fotbal cu tinerii maturi (’? — 
n.r.) întrucît ne distrug gardurile și 
spatiile verzi (!? — n.r.): în legătură cu 
celelriltrt a»pe-dte publicate in ziar co
municăm următoarele : pe ziua de 10 
februarie 1974 s-au aplicat un număr de 
trei amenzi unor tineri caro mu contra- 
venit prevederilor Decretului 153/1971 s; 
30S/1.973 (cu re anume, concret, nu aflăm 
— n.r.); nienț.ioriăfn că nu am avut lo
cal pentru club în comună. Iar pînft în 
anul 1971 în sala despre care se vorbește 
a funcționat biblioteca comunală unde 
se desfășura $i activități de club. Fiind 
un local nwwespunzătof, biblioteca s-a 
mutat în sala de ședințe a Consiliului 
popular, iar sa'a rămasă disponibil^ s-a 
ambnajat provizoriu pentru diverse' se- 
dinte... Averri îfi vedere, în continuare, 
âriiicarea hotărîrilor de partid și de 
stat privind activitatea cultufai-STX>ftivă. 
$1 educativă îti cadrul comiinfei. Ne vom 
ocupa rriai fnult de îndrumarea organ4- 
zatfeî. tl.T.C. în organizarea activității 
c’jHu,rai~spdrtlve la care să participe un 
număr cit mal mare dn cetățeni''.

Am rfttlmitș în special, acest ultim pa- 
ragraf si sperăm că primarul comunei 
Mlnăstireâ Cașin va și acționa în acest 
spirit.

LOTO * 
PRONOSPORTW

CIȘTIGtIMLK IftAbSnll LOTO IUN 2Z 
MARTIE 197»

I : Categofia 1 •• 2 variante 
lei i cat. 2 : 2,S0 j 26 656 
13,65 a 3 468 lei ; cat 4 : 

ci:

Extragerea 
19% * «îl» 
lei î cat. s ; & o -»v<* ... ,
23,Sfl a 3 317 lei ; Cat. 5: 72,35 a 1 032 
cat. 6 : 152,10 a 491 lei.

Extragerea a n-a : categoria B ; 
variante a 934 lei ; cat. c : 12.90

3 :

2,25
â

5 047 lei ; cat. D : 29,75 a 2 188 lei : cat. 
E : 132,63 a 4&1 Iei : cat. F : 182,45 a 357 
lei ; eat. X : 2 125.33 a 100 Iei.

R«£ort categoria A : 108 502 Lei.
Ciștiguriîe de 62 198 lei âu revenit par- 

ticițiantilOT TODOR DOREL din Bobda — 
Timiș șl CONSTANTINESCU ELENA din 
Vidra — Vrancea — care obțin cîte un 
autoturism SRodă S-ioo, plus diferența 
în numwai*.

f i



LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marea Adunare Națională a adop
tat, de asemenea, prin' vot secret. 
Legea privind modificarea unor pre
vederi ale regulamentului de funcțio
nare a Marii Adunări Naționale, 
Acest act a fost elaborat de Birou) 
Marii Adunări Naționale, împreună 
eu un grup de 42 de deputati, ca 
urmare a modificărilor aduse Consti
tuției Republicii Socialiste România.

Tot in cadrul ședinței de diminea
ță, Marea Adunare Națională a vali
dat alegerea unor deputati, -

La amiază, la redeschiderea ședin
ței, Marea Adunare Națională a apro
bat includerea pe ordinea de zi a 
celei de-a XII-a sesiuni, adoptată an
terior, a următoarelor puncte :

1. — Eliberarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri’;

2. — Alegerea președintelui Consi
liului de Miniștri ;

3. — Eliberarea unui vicepreședinte 
al Consiliului de Stat ;

4. — Eliberarea președintelui Marii 
Adunări Naționale ;

5. — Alegerea unui vicepreședinte 
al Consiliului de Stat ;

6. — Alegerea președintelui Marii 
Adunări Naționale :

7. — Proiectul de lege a presei din 
Republica Socialistă România ;

8. — Proiectul de lege privind a- 
tribuțîile și răspunderile consiliilor de 
conducere, președinților, inginerilor 
șefi, contabililor șefi, ale celorlalte 
cadre tehnice și economice din co
operativele agricole de producție, pre
cum și ale direcțiilor generale jude
țene pentru agricultură, industria ali
mentară și ape :

9. — Proiectul de lege privind a- 
tribuțiile și răspunderile comitetelor 
oamenilor muncii, directorilor, ingine
rilor șefi, contabililor șefi, șefilor de 
ferme și ale celorlalte cadre tehnice 
și economice din unitățile agricole 
de stat, precum și ale organelor de 
conducere colectivă și directorilor din 
trusturile județene de întreprinderi 
agricole de stat ;

10. — Proiectul de- lege privind 
principalele atribuții ale consiliilor 
populare în domeniul agriculturii :

11. — Proiectul de lege cu privire 
la realizarea, exploatarea, întreține
rea și finanțarea amenajărilor de 
irigații și a celorlalte lucrări de îm
bunătățiri funciare :

12. — Proiectul de lege a apelor :
13. — Proiectul de lege privind 

controlul financiar preventiv ;
14. — Proiectul de lege privind re- 

ehizițiile :
15. — Proiectul legii remunerării 

după cantitatea și calitatea muncii :
16. — Proiectul legii privind siste

matizarea teritoriului și a localităților 
urbane și rurale ;

DUBLA ÎNTÎLNIRE DE POPICE 
ROMÂNIA - UNGARIA

Reprezentativele țării noastre, 
care se pregătesc pentru campiona
tele mondiale de popice (17—23 
mai, Eppenheim — R.F.G.), susțin 
zilele acestea noi jocuri de verifi
care, Ia Budapesta, în compania 
puternicelor selecționate ale Unga
riei, aflate șj ele în febra mondi
alelor. Intilnirea de sîmbătă și du
minică, din capitala ungară, este al 
treilea test internațional din acest 
sezon al popicarilor noștri frun
tași. Luna viitoare, echipele româ
ne vor mai susține încă două jocuri 
internaționale, cu Iugoslavia (20—21 
aprilie) și R. D. Germană (27—28 
aprilie).

Sportivii noștri privesc cu multă 
seriozitate întîlnirea de la Buda
pesta, care va fi cea de a 12-a 
dublă confruntare amicală dintre 
popicarii celor două țări (pînă 
acum scorul general este favorabil 
românilor cu 12—10, băieții noștri

„CRITERIUL TINERETULUI" LA BOX

AU FOST DESEMNAȚI FINALIȘTII
GALAȚI, 28 (prin telefon). în 

prima semifinală ,a „Criteriului ti- 
neretului,‘ disputată în localitate 
au evoluat speranțele boxului 
nostru la categoriile semîmuscă, 
cocoș, ușoară, semimijlocie, mijlo
cie și grea. Cu multă nerăbdare 
au așteptat selecționerii întrecerile 
din cadrul categoriei mijlocie, de
oarece aici se ridică semnul de 
întrebare în ceea ce privește re
prezentarea. pugilismul românesc 
la Campionatele europene de la 
Kiev. De la început trebuie - să 
spunem că nici după consumarea 
celor două partide, în care Aurel 
Stana (UM Timișoara) și Grigore 
Sasu (Metalul Suceava^ și-au în
vins adversarii, antrenorii nu pot 
spune că... au găsit soluția. De pil
dă, Grigore Sasu este un tinăr 
bine dotat pentru această catego
rie. dar din păcate bagajul său de 
cunoștințe tehnice este mult prea 
modest și este greu de presupus 
că pînă la C.E. se va putea reali
za cu el saltul calitativ necesar.

Favoriții și-au onorat cartea de 
vizită, impunîndu-se printr-o su
perioritate tehnică, care explică de 
altfel prezența lor în lot. Ne refe
rim la semimusca Paul Dragu, la 
cocoșul Constantin Buzduceanu, 
Carol Hajnaî (ușoară), Damian 
Cimpoieșu (semimijlocie) și Costică 
Dafinoiu (grea). Toți aceștia au 
obținut deciziile în unanimitate, 
Hajnal și Dafinoiu fiind singurii 
învingători înainte de limită. Re
marcăm cu satisfacție apariția 
unul nou pugilist de categorie grea, 
care ar putea intra în vederile 
selecționerilor. Ne referim la Ma
rini Galeș (Crișul Oradea), care 
deși a pierdut partida cu Dafinoiu 
* dovedit nu numai calități teh
nice deosebite el și un apreciabil 
bagaj de cunoștințe tehnice. Timp 
de o repriză și jumătate el l-a pus 
de cîteva ori în dificultate pe Da
finoiu șl numai o lovitură fericită 
a ultimului a pus capăt unei parti
de care se anunța pe cît de inte
resantă, pe atît de echilibrată.

Consemnăm cu dezamăgire evo
luția cu mult sub așteptări a pu- 
gilistului ieșean Nicolae Chipirog.

BRAILA, 28 (prin telefon). Răs- 
punzînd cererii unui număr mare 
de iubitori ai sportului cu mănuși 
din Brăila, organizatorii „Crite
riului tineretului" au... mutat cea 
de a doua semifinală în orașul

17. — Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Supusă votului, completarea ordinii 
de zi a fost adoptată în unanimitate 
de Marea Adunare Națională.

Cunoașteți — a arătat președintele 
Marii Adunări Naționale — că recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. și plenara 
Consiliului National al Frontului Uni
tății Socialiste au aprobat cererea de 
eliberare din funcția de • președinte al 
Consiliului de Miniștri a tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, exprimată în 
scrisoarea adresată secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român. 
Biroul Marii Adunări Naționale pro
pune eliberarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, la cererea sa, din 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri. ' >

Supusă votului, cererea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer de eliberare 
din funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri a fost aprobată de 
Marea Adunare Națională.

în legătură cu aceasta, Marea 
Adunare Națională a adoptat o botă- 
rire prin care se exprimă înalta a- 
preciere a forului legislativ suprem 
fată de activitatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer.

Adresîndu-se Marii Adunări Națio
nale. tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a mulțumit pentru cuvintele atît de 
elogioase cuprinse în hotărîrea adop
tată. In încheierea alocuțiunii sale, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
spus : Vă mulțumesc încă o dală 
pentru gindurile bune exprimate în 
această hotărîre. Este inutil să vă a- 
sigur că tot ce îmi va sta în putință 
voi face pentru a servi cauza pe care 
am slujit-o pînă acum.

S-a trecut apoi la următorul punct 
de pe ordinea de zi, privind alegerea 
președintelui Consiliului de Miniștri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a propus, în numele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, în 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri pe tovarășul Manea Mă- 
nescu.

Marea Adunare Națională a ales în 
unanimitate pe tovarășul Manea 
Mănescu în funcția de președinte ai 
Consiliului de Miniștri.

în fafa deputajilor a luat apoi co
rintul președintele Consiliului de Mi
niștri.

în continuarea lucrărilor. Marea 
Adunare Națională a aprobat prin vot 
recomandările Plenarei C.C. al P.C.R. 
in legătură cu eliberarea tovarășului 
Mtron Constantincscu din funcția de 

cîștigînd de șapte ori, iar fetele de 
cinci ori), și va contribui efectiv la 
conturarea echipelor pe care le 
vom alinia la C.M Partidele vor fi 
dificile, întrucît din selecționatele 
Ungariei fac parte și o serie de 
tineri jucători cu un bogat palma
res internațional, cum sînt Bela 
Csanyi, triplu campion european la 
juniori și Agneș Vati, medaliată 
cu argint la C.E. de junioare de 
acum un an.

Sub conducerea antrenorilor A- 
lexandru Andrei și Tiberiu Sze- 
roănyi s-au deplasat ieri la Buda
pesta următoarele formații: Elena 
Trandafir, Cornelia Petrușcă, Ana 
Petrescu, Margareta Bordei, Mari
ana Constantin, Vasilica Pințea și 
Elisabeta Szilagyi, respectiv Ilie 
Băiaș, Iosif Tismănaru, Gheorghe 
Silvestru, Iuiiu Bice, Alexandru Că- 
tineanu, Ion Ștefucz și Grigore 
Marin.

fraților Cuțov. Și pentru ca setea 
de bbx a brăilenilor să fie satis
făcută, programul galei a fost 
completat cu două întîlniri ami
cale între juniorii localnici.

în această a doua reuniune se
mifinală a competiției, organizată 
de ziarul „Munca", în colaborare 
cu F.R. Box și organele sportive 
locale, s-au disputate partidele la 
următoarele categorii de greutate: 
muscă, pană, semiușoară, mijlo
cie mică și semigrea.

în meciul de debut, brăileanul 
Niță Robu, unul dintre valoroșii 
membri ai lotului de tineret, l-a 
întîlnit pe Mihai Donciti (Ceah
lăul Piatra Neamț), un junior ce 
practică boxul de numai doi ani. 
Cu atît mai mare a fost surpriza 
pe care acesta din urmă ne-a o- 
ferit-o. El a făcut o partidă ex
celentă în compania titularului ca
tegoriei muscă, dovedind frumoase 
cunoștințe tehnice și calități ce-1 
pot ajuta să ajungă la marea per
formanță. Numai o serie prelungi
tă, executată de Robu în ultimul 
minut al partidei, a făcut ca ba
lanța victoriei să se încline de par
tea sa. Deosebit de frumoasă a fost 
și cealaltă semifinală a categoriei, 
care i-a adus în ring pe cîștigăto- 
rul ediției trecute, Nicolae Stoenes- 
cu (Box-club Galați) și pe Constan
tin Voinescu (Box-club Brăila). Cu 
stiluri asemănătoare de box cei doi 
pugiliști au oferit un frumos spec
tacol, făcînd o bună propagandă 
sportului cu mănuși. Meciul a fost 
foarte echilibrat, dar cum trebuia 
să fie desemnat un învingător, pro
babil pentru un plus de claritate 
în loviturile de la distanță, Stoe- 
neecu a primit decizia.

Celelalte rezultate: categoria 
pan®: Titi Tudor (Rafinorul Plo
iești) b.p. loan Mantu (Ceahlăul 
Piatra Neamț) | Adrian Turcltu 
(C.S.M. Craiova) b.p. Florian Livă- 
daru (Steaua); cât, semiușoară : 
Virgil Sirbu (Dinamo Brașov) b.p. 
Paul Iancu (C.S.M. Craiova); Flo
rian Niță (Electroputere Craiova) 
b.ab.II Nicolae Dolcan (Ceahlăul 
Piatra Neamț); cat. mijlocie mică: 
Paul Papp (C.S. Baia Mare) b.p. 
Vasile Drăghia (Energia București); 
Costache Ciochină (B.C. Brăila) 
b.desc.III Ștefan Turcuș (Crișul 
Oradea); cat. semigrea : Mircea 
Simon (Dinamo București) b.ab. I. 
Dumitru Căpățînă (Metalul Dro- 
beta Tr. Severin).

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ 

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
în vederea îndeplinirii altor sarcini, 
și a tovarășului Ștefan Voitec din 
funcția de președinte al Marii Adu
nări Naționale, în vederea îndepli
nirii altor sarcini.

Marea Adunare Națională, in- 
sușindu-și propunerile Plenarei C.C. 
al-* P.C.R., a ales in unanimitate pe 
tovarășul Ștefan Voitec în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Stal 
și pe tovarășul Miron Constantinescu 
în funcția de președinte al Marii 
Adunări Naționale.

După pauză, lucrările sesiunii sînt 
prezidate de tovarășul Miron Con
stantinescu, care a luat cuvîntul mul
țumind pentru încrederea acordată.

Marea Adunare Națională a trecut 
apoi la dezbaterea proiectului de Lege 
a presei din Republica Socialistă 
România.

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. a prezentat 
proiectul de lege din însărcinarea 
C.C. al P.C.R.

în continuare. deputatul Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al Co
misiei juridice, a prezentat raportul 
acestei comisii asupra proiectului de 
lege. La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății : Alexandru Iones- 
cu, Titus Popovici, Anton Breiten- 
hofer, Ștefan Voicu și Suto Andras.

După discuția pe articole. Marea 
Adunare Națională a votat in unani
mitate Legea presei din Republica 
Socialistă România.

La următorul punct de pe ordinea 
de zi a luat cuvîntul tovarășul Aldea 
Militaru, președintele Uniunii Națio
nale a cooperativelor agricole de pro
ducție, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, care a prezentat 
proiectul dc Lege privind atribuțiile 
și răspunderile consiliilor de condu
cere, președinților, inginerilor șefi, 
contabililor șefi, ale celorlalte cadre 
tehnice și economice din cooperative
le agricole de producție, precum și 
ale direcțiilor generale județene pen
tru agricultură, industria alimentară 
și apei.

Raportul comisiilor permanente care 
au avizat proiectul de lege amintit a 
fost prezentat de deputatul Dumitru 
Coliu. președintele comisiei pentru 
agricultură și silvicultură a Marii 
Adunări Naționale.

La discuția generală au luat cuvin- 
tul deputății : Iosif Uglar, Anghel 
Mircea Dan. Petre Giăvan.

Marea Adunare Națională, după 
discuția pe articole. a adoptat in 
unanimitate Legea.

Lucrările Marii Adunări Naționale 
se reiau vineri, 29 martie.

TURNEE DIVIZIONARE
DE BASCHET

Azi în sala Floreasea. încep pri
mele turnee ale .ultimului tur al 
echipelor "feminine participante la 
grupa 1—6 și al celor masculine 
din grupa 7—12 din cadrul cam
pionatelor republicane.

De la ora 12,30, vor avea loc, 
non-stop, meciurile : Politehnica
București — C.S.U. Galați (m), 
I.C.H.F. — Voința Timișoara (m), 
Rapid — Politehnica Cluj (m), 
Voința București — „U“ Cluj (f), 
I.E.F.S. — Rapid (f) și Politehnica 
București — „U“ Timișoara (f).

TURNEE DE TENIS
ROTTERDAM. — tn primele partide ale 

probei de dublu, perechea Ilie Năstase 
— Pierre Barthes a eliminat cu 7—6, 
6—7, 7—5 pe australienii Alexander — 
Dent. Rezultate de simplu : Hewitt — 
Carmichael 6—4. 6—3; Orantes — Fleury 
6—3, 6—3; Van Dillen — Hordijk 4—6, 
6—3, 6—2; Riessen — Chanfreau 6—3, 
6—4; Okker — Estep 6—3, 6—4

ATLANTA. — Mottram, jucătorul care 
în primul tur a reușit să-l elimine pe 
supercamplonul american Stan Smith, a 
pierdut la Masters cu 7—5, 6—1. Gottfried 
l-a învins cu 6—4, 6—2 pe Phillips Moore, 
iar Fairlie a cîștigat cu 0—6, 6—4, 6—2 
partida cu Franulovicl.

PALM DESERT. — Americanul Harold 
Solomon l-a întrecut cu 6—2. 6—1 pe

MECIURI AMICALE LA ROTTERDAM,
DRESDA $1 FRANKFURT PE MAIN

multe nume noi ÎN ECHIPA olandei
ROTTERDAM. 28 (prin telex). Echipa 

Olandei a terminat la egalitate (1—1) cu 
formația Austriei. Rezultatul în sine 
ilustrează desigu£ comportarea deocam
dată nesatisfăcătoare a olandezilor, care 
au aliniat o formație \cu multe nume 
r.oi. Au jucat totuși Cruyff — venit spe
cial de la Barcelona, Van Hanegen, Re- 
senbrinek, Neeskens, Kroll și Rep.

In fața celor 30 000 de spectatori, gaz
dele s-au impus doar prin controlarea 
Jocului, nu și prin finalizări. Este însă 
foarte adevărat că portarul austriac a 
apărat excelent, salvînd în repetate rîn- 
duri buturile formației sale. Spre sur
prinderea generală, cei care au deschis

MECI CONFUZ, MULTE
FRANKFURT PE MAIN, 28 

(prin telefon). Peste 60 000 de spec
tatori au fost prezenți pe „Wald- 
stadion" din localitate, la meciul 
dintre R. F. Germania și Scoția, 
încheiat cu victoria la limită a 
gazdelor; 2—1 (2—0). Deși echipa 
vest-germană a dominat mai miilt, 
întîlnirea a fost destul de confuză, 
fără să se ridice la nivelul aștep
tărilor. Din formația gazdă au lip
sit Netzer și Overath, in timp ce 
de la oaspeți au absentat toți in
ternaționalii de la Leeds. Astfel, 
scoțienii au venit cu numeroși ju
cători insuficient de experimentați. 
Cele două goluri ale gazdelor au 
fost marcate în urma unor greșeli 
comise de apărători. In min. 33 
Wimer este faultat în careu, după 
care penalty-ul este transformat de 
Breitner, Două minute mai tîrziu, 
Stanton degajează greșit pînă la 
Grabowski, care înscrie nestinghe
rit. în repriza secundă jocul se e- 
chilibrează, dar oaspeții nu reuse.se 
să înscrie decît un gol prin Dal- 
gish (min. 78).

C. M. DE HOCHEI - GRUPA B

SE ANUNȚĂ
UN FINIȘ FURTUNOS

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. UNGARĂ

LAUREAȚII PRESEI SPORTIVE
LJUBLJANA, 28 (prin telefon).

— Etapa a V-a a Campionatului 
mondial de hochei (grupa B), 
disputata miercuri s-a dovedit a 
fi deosebit de importantă în des
fășurarea competiției, rezolvînd 
două din principalele necunoscute 
care planau deasupra turneului. 
Lupta pentru întîtetate și pentru 
promovarea în eșalonul de elită al 
hocheiului se va da intre echipele 
S.U.A. și R. F. Germania, neîn
vinse pînă acum, detașate în clasa
ment și a căror intîlnire derby 
este programată sîmbătă seara, în 
meciul de închidere a campiona
tului. De asemenea, ocupantele 
ultimelor două locuri, care urmea
ză să retrogradeze în grupa C sini 
și ele, practic, cunoscute în per
soana formațiilor Norvegiei și 
Austriei. Prima ar mai putea spe
ra într-o salvare de ultimă oră, 
dar numai în situația cînd ar câș
tiga jocurile cu Japonia și Aus
tria, iar rezultatele colaterale i-ar 
fi favorabile în întregime. Dar. 
este greu de presupus că se va 
întîmpla așa ceva. Deși dominat 
de surprize, hocheiul nu s-a trans
format încă intr-o... loterie.

★
Partida-vedetă a rundei de 

miercuri a opus formațiile Iugo
slaviei și Japoniei. După cum a 
început, se părea, că meciul va fi 
la discreția gazdelor. Și cu toate 
că japonezii au deschis scorul, 
albaștrii dominau copios, inițiind 
atac după atac. Ei au egalat spre 
sfîrșitul primei reprize și au urcat 
treptat scorul pînă la 4—1, in min. 
48 cînd părea că meciul este jucat. 
Din acest moment însă, s-a produs 
o formidabilă revenire a niponilor, 
care au pus stăpînire pe joc și 
prin contraatacuri incisive au reu
șit nu numai aă reducă din handi
cap, dar să restabilească egalitatea 
în min. 56 : 4—4 ! Finalul a fost 
de-a dreptul dramatic. Cu 20 de 
secunde înaintea sirenei care urma 
să anunțe sfîrșitul meciului, iu
goslavii (în 4 pe gheață) au înscris 
golul acestei victorii meritate, dar 
neașteptat de dificile. Așadar, 
Iugoslavia — Japonia 5—4 (1—1, 
2—0. 2—3) prin punctele marcate 
de Tisler, Puterle, G. Hiti, Goja- 
novici și Jug, respectiv, Hanzawa, 
Tonazaki, Tanaka și Hikigi.

Iugoslavia a urcat pe locul 3 
în clasament, urmată de formații
le României, Japoniei și Olandei. 
Situația în această zonă continuă 
să fie însă foarte instabilă. Elibe
rate de coșmarul retrogradării în 
bună măsură, toate cele 4 echipe 
țintesc acum a treia treaptă a po
diumului, ceea ce ar reprezenta o 
poziție onorantă într-o întrecere 
de o asemenea valoare.

Ultimele două etape programea

Ion Tiriac. Alte rezultate : Kodes —
Gerken 6—3, 6—4; Laver — Vasquez 
7—6. 7—5; Tanner — Kreiss 6—4, 6—2; 
Cox — Vilas 6—1, 6—2; Ralston — Bat
trick 6—3, 6—3; Ashe — Bengtson 2—6, 
6—1, 7—6.

NEW YORK. — în turneul feminin 
„Indoor”. Francolse Durr (Franța) a dis
pus cu scorul de 2—6, 6—1, 6—2 de Olga 
Morozova (U.R.S.S.). iar Rosemarie Ca
sals (S.U.A.) a ellmlnat-o cu 6—1, 6—0 
pe compatrioata sa Kathy Kuykendall.

TEMPE. — Ian Crookenden (Nouaj 
Zeelandă) a cîștigat cu 6—4, 5—7, 6—3 
partida susținută în compania lui Ion 
Sântei (România). Cîteva rezultate mai 
importante : Fassbender — Benavidez 
6—1, 6—1; Molina — Pisecki 6—4. 6—2;
Mayer — Warwick 6—0. 6—3.

scorul au fost oaspeții, care au marcat 
prin Krankl (min. 37). Cu prețul unor 
mari eforturi, olandezii au reușit să ega
leze prin Kroll, în ultimelfe secunde ale 
primei reprize.

După pauză, poarta austriecilor, a fost 
pur și simplu asaltată de atacanții olan
dezi, dar mingea a refuzat să intre în 
poartă.. .

Au evoluat formațiile :
OLANDA : Shiwers — Van Irsel, Not- 

ten, Neeskens. Kroll, Jong, Van Hane
gen, Rep. Gels. Cruyff, Resenbrinck.

AUSTRIA : Rettensteiner - Kriess, 
Horvath, Schmidradncr, Eigenstiller, 
Krieger, Hickersberger, Hof, Kreuz, 
Krankl, Kogelberger.

GREȘELI DE APĂRARE
Arbitrul austriac Schiller a con

dus echipele:
R. F. GERMANIA i Maier — 

Vogts, Schwarzenbeck, Beckenbau
er, Breitner, Cullmann, HSness, 
Wlnmer, Grabowski, MUller, Her
zog.

SCOȚIA: Alan — Jardine, Scha- 
edler, Barne (Robinson), Buchan, 
Stanton, Morgan, Hay, Law (Ford), 
Dalgish, Hutchinson.

• Campionatul european feroviar a 
revenit Ia actuala ediție echipei Lo
komotiv Moscova, care a învins la 
Soci, cu scorul de 3—0 (3—0) pe Lo
komotiv Sofia, în partida retur a 
finalei. Golurile au fost marcate de 
Cesnokov (2) și Rijkov.

• în meci amical la Port au Prin
ce : Haiti — Uruguay 0—1 (0—1)

• La Lisabona, în cadrul preli
minariilor turneului U.E.F.A. pentru 
juniori s-au întîlnit echipele Portu 

ză întîlniri cu caracter decisiv în 
această privință. După ziua liberă 
de joi. formația noastră va întîlni 
consecutiv S U.A. și Japonia. Ea 
ar avea nevoie de 3 puncte în 
aceste două meciuri spre a putea 
obține medaliile de bronz și. a urca 
astfel, cu un loc, față de acela o- 
cupat anul trecut la Graz.

Iugoslavia are de jucat cu R.F.G, 
și Olanda, două meciuri foarte 
grele, pentru că hocheiștii vest- 
germani îi tatonează pe cei ame
ricani, iar olandezii speră în locul 
3 avînd în prealabil o întiftiire cu 
Austria care trebuie să le aducă, 
în mod normal, două puncte.

Japonia, în sfîrșit, înaintea jocu
lui cu România, urmează să încru
cișeze crosele cu Norvegia, forma
ție care n-a renunțat încă la ideea 
că poate rămîne în grupa B.

După cum ,se vede, finișul cam
pionatului se anunță furtunos, la 
fel cum a fost' — de altfel — șt 
startul lui. Consulting datele sta-, 
tistice vom constata că. niciodată 
pînă acum, nu s-au înregistrat în 
grupa B a C.M. rezultate atît de 
strînse. ceea ce se explică prin 
creșterea nivelului de pregătire și 
de joc al tuturor echipelor parti
cipante. Mirajul de a lua loc, mă
car o singură dată, în fotoliile dip. 
salonul înaltei societăți a pucului 
și crosei este foarte puternic, el 
reușește să mobilizeze energii și’ 
să scoată la iveală resurse deseori 
nebănuite.

Aici, la Ljubljana, în martie 
1974, aproape fiecare joc a purtat 
amprenta ambiției și a dorinței de 
autodepășire. Intr-o asemenea con
junctură, hocheiul nu are decît de 
cîștigat 1

Voleriu CH1OSE

CLASAMENT
1. S.U.A 5 5.0 0 30—11 102. R. F. Germania 5 5 0 0 28—13 103. Iugoslavia 5 2 2 1 22—19 64. România 5 2 1 2 25—18 55. Olanda 5 2 0 3 26—25 4
6. Japonia 5 2 0 3 22—27 47. Norvegia 5 0 14 12—27 18 Austria 5 0 0 5 9—34 0

ȘAHISTELE NOASTRE 

CONDUC IN TURNEUL 

DE LA VRNJACKA BANJA
BELGRAD, 28 (Agerpres). — La 

Vrnjacka Banja (Iugoslavia) a în
ceput turneul hexagonal feminin de 
șah. In prima rundă, echipa Româ
niei conduce cu 2*/3—■/, p în fața 
formației Poloniei, o partidă fiind 
întreruptă. Echipa Ungariei a învins 
cu 3i/2—i/2 Iugoslavia, iar Bulgaria, 
la același scor, formația Poloniei.

In runda a 2-a, echipa României a 
dispus de Iugoslavia cu 3%—1/3 și 
conduce în clasament avînd 6 p (o 
partidă întreruptă), urmată de Bul
garia cu 3% p (I), Polonia 1 p (1), 
Iugoslavia 1 p.

GHIȚESCU
PIERDE TEREN...

MADRID, 28 (Agerpres). — în run
da a 9-a a turneului de șah de la 
Oloț, spaniolul Modesto Bartrina a 
cîștigat partida cu Theodor Ghițescu. 
Adorjan a obținut victoria la Pomar, 
iar Ostoici la Martin (Spania). în 
clasament, pe primul lcc se află A- 
dorjan și Ostoici cu cîte 7 puncte, 
urmați de Ghițescu — 5*/a p, Quinte
ros și Lombardi 5 p.

Extrema stingă, a echipei R. D. Germane, Vogel, centrează, cu toată opo
ziția unui fundaș advers

KREISCHE A REINTRAT CU SUCCES
BERLIN 28 (prin telex). Pe sta

dionul din Dresda s-au întîlnit re
prezentativele R. *D. Germane și 
Cehoslovaciei; Scorul se cunoaște, 
1—0 în favoarea gazdelor. Meciul, 
urmărit doar de 15 000 de specta
tori, s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic, oferind faze spectaculoase 
la ambele porți, chiar dacă nu s-a 
înscris decît un singur gal. Iniția
tiva a aparținut gazdelor, care însă 
nu s-au putut detașa de adversari, 
datorită' formei excelente a porta
rului Viktor, pus uneori la grea 
încercare de L8we, Irmscher șl 
Vogel.

în echipa R. D. Germane, cel 
mai bun jucător a fost Kreische, 

galiel și Elveției. Net superiori, tine
rii fotbaliști portughezi au terminat 
învingători cu scorul de 5—1 (3—1). 

Returul va avea loc la Zurich.

ȘTIRI, REZULTATE
• Disputat la Bautzen, meciul din

tre echipele de tineret ale R. D. Ger
mane și Cehoslovaciei s-a terminat 
cu scorul de 3—1 (2—0) în favoarea

în pregătirea decernării pre
miilor internaționale „fair-play" 
ale presei sportive, gazetarii de 
specialitate din Ungaria și-au de
semnat laureații pe anul trecut. 
Este vorba de floretistuț dr. Jeno 
Kamuti, trăgătorul Andrea Kdrt- 

velyesi, marele maestru de șah 
Lajos Portisch și întreaga echipa 
de fotbal P-E.Ă.C. Trofeul prin
cipal revine deci unui reprezen
tant al' școlii de scrimă maghiare, 

’El s-a distins în cadrul finalelor 
campionatului național, c# care 
prilej adversarul său accraentîn-

CUBA

UN RIVAL PENTRU STEVENSON?
Cuba se pregătește intens pentru 

desfășurarea primului campionat 
mondial de box care se va desfă
șura în Forum-ul sportiv al Hava
nei. Jorge Garcia Bango, directorul 
general al I.N.D.E.R., a declarat 
recent că la mult așteptatul cam
pionat mondial vor lua parte re
prezentanți din 60 de țări.

Președintele Federației de box 
cubaneze, Valdo Santiago, a comu
nicat că meciurile se vor desfășura 
în cursul dimineții, după amiaza și 
seara. Pentru echipele străine, gaz
dele vor pune la dispoziție 21 săli 
de antrenament. Interesul pentru 
evenimentul cel mai de seamă al 
boxului mondial este atît de mare 
îneît meciurile programate seara se 
vor desfășura pe marele stadion de 
baseball „America Latina", care 
are o capacitate de 60 000 de spec
tatori. Diferitele organizații de ma
să din Havana, ca și conducerea 
unor mari întreprinderi, vor prelua 
patronajul diferitelor echipe parti
cipante. Oaspeții vor locui la hote
lul „Habana Libre", la o depărtare 
de 15 minute de locul de desfășu
rare a meciurilor. La același hotel 
vor avea loc reuniunile forurilor 
diriguitoare ale boxului amator in
ternațional și tot aici va fi adăpos
tit și centrul de presă.

complet restabilit după accidentul 
suferit în toamna anului trecut. 
De altfel, el a fost autorul singurului 
gol al meciului. La min. 13 centra
rea lui Vogel a fost reluată cu 
capul de Kreische.

Arbitrul sovietic Lipatin. a con
dus echipele :

R. D. GERMANA: Croy — 
Kurbjuweit, Bransch, Weise, Wfit- 
zlich, Lauck, Irmscher, Schnupha- 
se, Streich (Lbwe), Kreische (Rie
del), Vogel (Sparwasser).

CEHOSLOVACIA: Viktor —
Pivarnlk, Samek, Ondres, Bend!, 
Pekarik (Dobias), Hikovski, Gajdu- 
sek, Masrna (Vesely), Nehoda, Cap- 
kovici (Element).

gazdelor. Au marcat Heidler. Kotte, 
Pommerenke, respectiv Albrecht.

• în cea de a 30-a etapă a cam
pionatului Franței, lidera clasamen
tului, echipa Saint Etienne, a . dis
pus cu 1—0 de Nisa, iar Nantes a în
vins cu 1—0 pe Sedan. Alte rezultate: 
Metz—Lens 1—0 ; Sochaux—Angers 

4—2 ; Bordeaux—Nîmes 1—1 ; Marsi
lia—Bastia 2—1 ; Monaco—Lyon 1—1 ; 
Reims—Troyes 3—2 ; F.C. Paris— 
Renneg 0—0. Tn clasament, St. Etienne 
49 p, Nantes 46 p (un joc mai puțin). 
Lyon și Angers 43 p. 

du-se, dr. Kamuti a cerut perso
nal ca întîlnirea să fie întreruptă. 
De profesiune medic, acesta a dat 
îngrijirile necesare celui acciden
tat, care — după zece minute — 
a fost apt să reia lupta împotriva 
sa. Pentru acest gest de desăvîr- 

șită sportivitate, îi revine ioc J 
inii) in acest clasament ai făt:- 
play-ului.

In fotografie : laureatul presei 
sportive iși primește premiul d:n 
miinile dr. Alfonz Kereszty, mem
bru al Comitetului olimpic dini 
Ungaria. x

Este de la sine înțeles că oficia
lii cubanezi se gîndesc nu numai 
Ia problemele organizatorice, ci și 
ia o cît mai bună prezentare a for
țelor proprii. O nouă echipă cuba
neză va evolua pe ringul campio
natului mondial. In afara campio
nului olimpic Teofito Stevenson, a 
apărut un nou „greu" de calitate 
excepțională : tînărul sportiv An
gel Millian, din localitatea Pinar 
del Rio. Mari nădejdi sînt legate 
de numele lui Orlando Martinez 
(categoria semimuscă) și Douglas 
Rodriguez (cat. ușoară).

TELEX
în cadrul unui interviu acordat presei 
sportive, Roy Evans, președintele Fede
rației internaționale de tenis de masă, a 
confirmat că anul viitor campionatele 
mondiale se vor desfășura în organizare;! 
federației indiei. întrecerile vor avea loc 
între 1 și 10 februarie, la Calcutta.g
Federația belgiană de atletism l-a sus
pendat. pînă la 31 iulie, pe celebrul aler
gător de fond Emile Puttemans, record
man mondial în proba de 5 000 m plat. 
Puttemans nu a respectat regulamentul 
federației, participînd la o serie de con
cursuri. fără avizul în prealabil al foru
lui național.

Selecționatele de hochei ale Cehoslovaciei 
și Finlandei s-au întîlnit din nou la 
Fraga Intr-un joc de verificare înaintea 
C.M. de la Helsinki. Hocheiștii ceho
slovaci au terminat învingători cu'scorui 
de 4—2 (4—0, 0—2. 0—0). Stastny. Holik, 
Weith șl Nedomanski au marcat punctele 
învingătorilor.»
H
Selecționata de hochei pe gheață (tine
ret) a U.R.S.S., care se află In tumeu în 
R.D. Ger®ană, a susținut la Dresda un 
nou _meci în compania echipei țării 
gazdă. Hocheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 6—2 (2—1, 1—0,
3—1). în prima partidă, cele două echipe 
terminaseră la egalitate • 4—4.■
Echipa de hochei pe gheață a Poloniei 
a susținut la Varșovia un joc de verifi
care cu selecționata secundă a U.R.S.S. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 7—1 
(1—1, 4—0. 2—0) în favoarea oaspeților.

Concursul internațional de cros de la 
Rabat a fost cîștigat de italianul Franco 
Fava. cronometrat pe 12 km cu 36:16- 
L-au urmat tunisianul Abdelkader zed- 
dam — 36:21, Italianul Luigi Lavero — 
36:40 si marocanul Mohamed Ghanouchl 
— 36:51. In clasamentul pe echipe, pe 
primul loc s-a situat selecționata Maro
cului, cu 46 n. urmată de formațiile Ita
liei — 85 p. Tunisiei — 112 p, Franței — 
149 p etc.

Turul ciclist al Cataloniel a continuat cu 
desfășurarea etaoei a 3-a pe distanța 
Gerone — Castelldefels (210 km), primul 
a trecut linia de sosire olandezul Kar
stens. cronometrat In 5 h 37:02. în cla
samentul general continuă să conducă 
olandezul Bal — 17 h 11:05. urmat de 
spaniolul Lașa — 17 h 16:05 șl de belgia
nul Merckx — cu același timp.

In semifinalele „Cupei campionilor euro- 
P^P1“. ’* tenls de masă feminin, echipa „Statistika" din Budapesta a învins cu 

. 5—1 formația vest-germană TTK Kiel. în finală, sportivele maghiare vor întîlni echipa Galnsford (Anglia).

Tradiționala competiție de eioHsm fcCri- 
țerlul National^, desfășurată ia Selves p» 
distanta de 228,574 km. a fost eîSttg’W 
Ia această ediție de Bernard Thever.et. 
cronometrat eu timpul de «h 21:12 (me
die orară 25.977 km). Christian Raymond 
s-a clasat pe locul doi, ia 1 minut urmat de Drtlrte, Poulldor" Pingeon ,î

■
Cu prilejul unul concurs feminin de 
natațle, desfășurat 1» New Haven (Con
necticut). la care au partielpat compo
nentele lotului S.U.A., Kathy Heddy a stabilit un nou record național In proba 
de 200 yarzl liber cu performanța de 1:50.02. Kathy Heddy a cîștigat si proba de 100 yarzl liber, în care a egalat re
cordul american deținut de Barbara ’Mw. cu timpul de 51,6.■
în meci retur pentru semifinalele com
petiției internaționale masculine de bas
chet „Cupa Koracl". echipa franceză 
Villeurbanne a întrecut pe teren pro
priu, cu scorul de 94—76 (45—40), for
mația italiană Forst Cantu. învingătoare 
în primul joc cu 99—68, echipa Forst 
Cantu s-a calificat în finala competiției, 
și va întîlni formația iugoslavă Partizan 
Belgrad.
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