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Pasionați! bobului au trăit, 
Joi seara, clipe de intensă e- 
moție, proprie marilor dispute 
echilibrate.

Datorită șl tragerii la sorți 
care a programat trei dintre 
principalii candidați la supre
mație printre primii șase par- 
tanți. lupta a intrat de la în
ceput „în plin“. După coborî- 
rile nescontat de rapide ale e- 
chipajelor Austria II și Italia 
II, a urmat bolidul pilotat de 
Panțuru, care și-a adjudecat 
din nou recordul pîrtiei. Deși 
au luat start mai slab ca de 
obicei, principalii noștri repre
zentanți la întrecerile olimpice 
de bob au cules pe merit ro
pote de aplauze: 1:10,20! Dar 
ceilalți maeștri ai alunecării 
rapide mai aveau de spus ceva 
și, după evoluția nesemnifica
tivă a unui echipaj spaniol, 
multiplul campion mondial 
Monti, excelent secondat de 
Dc Paolis, reușește un timp cu 
7 sutimi de secundă mai bun 
decît al* lui Panțuru: 1:10,13! 
Și următoarele două cupluri, 
Marea Britanie X (Nash-Dixon, 
campioni olimpici la Innsbruck) 
cu 1:10,57 și Elveția I (Wicky- 
Cangrian, campioni europeni la 
Saint Moritz) cu 1:10,60, emit 
pretenții pe care doar ultima 
manșă Ie va clarifica.

Au urmat boburi conduse 
mai puțin dibaci, unele dintre 
ele stricând pista (reparațiile 
au dus la întîrzieri serioase). 
A făcut excepție doar echipajul 
R. F. a Germaniei I — -
Fatter), oare a reușit 
1 ire în 1:10,76, ceea 
tnenține în prim plan.

După prima manșă, 
bune cinci timpuri erau urmă
toarele : Italia I 1:10,13, RO
MÂNIA I 1:10,20, Marea Brita
nie I 1:10,57, Elveția I 1:10,60 
și R. F. a Germaniei I 1:10,76.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Pentru a doua oară pucul intră in

AMĂNUNTE DE

Ora foarte tîrzie la care s-a 
încheiat primul joc al repre
zentativei noastre de hochei în 
grupa 
oferim 
Astăzi 
țări.

Caracteristica 
meciului 
libru de 
formații.

B nu ne-a permis 
cititorilor 

aducem

să 
amănunte, 

unele comple-

poarta apărată de

principală a 
evidentul echi-a fost

forțe dintre cele două 
Deși superiori sub ra-

Coborirea n-a mai avut loc... Cele două vedete ale schiului aus
triac, Karl Schranz (nr. 11) și Gerhard Nenning, așteaptă ulti
mele comunicări ale megafonului de pe pirtie. In fund, dreapta, 

îl vedem pe Jean-Claude Killy (nr. 14)
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KarI Pregl. Autorul golului — Iuliu Szabo, unul din factorii victoriei echipei române 
meciul de la Grenoble Telefoto : UPI - AGERPRES

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

Nu numai
vremea...
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port tehnic și tactic, românii 
s-au văzut depășiți în ceea ce 
privește forța și viteza. Totuși, 
în cele din urmă, plusul de va
loare in organizarea jocului, in 
minuirea crosei, in realizarea 
unor combinații eficiente a 
adus echipei noastre satisfacția 
unei vtlctorii, a unei victorii la 
limită, pentru care întreaga 
formație a muncit enorm, mo
tiv cei ne determină să apre
ciem că rezultatul favorabil 
nouă este pe deplin meritat.. 
Dincolo însă de aspectele de 
ordin tehnic și tactic, ceea ce a 
contribuit poate într-o mai mare 
măsură la realizarea acestei 
victorii a fost faptul că în fața 
jocului tare, practicat de aus
trieci, de foarte multe ori ne
regulamentar, cu atacuri cu 
brațele, acroșări cu crosa, pie
dici, jucătorii români au răs
puns cu calm, dovedind putere 
de stăpînire.

O scurtă descriere a parti
dei. Edificator este faptul că 
echipa română a tras 36 de 
șuturi la poarta excelent apă
rată de Pregl, în timp cc aus
triecii, conduși mereu de ti- 
nărul canadian naturalizat Del- 
jon, au șutat înspre poarta lui 
Dumitraș doar de 23 de ori.

Meciul a început în nota de 
dominare a austriecilor, care 
s-au năpustit pur și simplu 
spre treimea noastră. Surprin
să. echipa română a fost de
pășită sub raport fizic, majo
ritatea duelurilor pentru puc 
fiind cîștigate de adversari. 
Neavind o bază tehnică și tac
tică solidă, presiunea austrie
cilor s-a subțiat repede și ju
cătorii români, mai degajați, 
s-au putut mișca în voie în

;>• i |j| 5»
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K
: 'j'' ■

sovieticăPalinatoarea 
feminină de viteză pe 500

Femei 500 m

Femei 10 km

Echipaje de 2 pere 
soane

F- Manșa III
S" Manșa IV

Bărbați

Femei „non-stop?

GRUPA A
Suedia — R.F.G.
U.R1 sis?S.'U.Â.'
Canada — R.D.G.

GRUPA_B
România Franța 
iugoslavia — Austria

IMS
sinelui de gheață? 

ora 11—12
Titova (U.B.S.S.)
Holum (S.U.A.)

Stade de glace ora 14 Suedia
Stade de glace ora 17.30 U.B.S.S»
Stade de glace ora 22

Patin. Municipal ora 17,45

Canada

România
Fatih. Municipal ora 21.30 Iugoslavia

Cha.mrousse ora 12,45
Nenning, Zimmermann 
(Austria), Killy (Franța), 
Bruggman (Elveția)

Chamrousse
ora 13—15

Autrans ora 11

Kolcina (U.R.S.S.) 
Gustafsson (Suedia) 
Biegun (Polonia)

Alpe d’Huez
Italia,
România, R.F.G., 
Austria

Așa s-au petrecut lu
crurile întotdeauna. La 
început, atenția tuturor 
a fost atrasă, în pro
bele rezervate sportivi
lor gheții, de patinajul 
artistic și de jocurile de 
hochei. Dar numai la 
început, pentru că, pe 
măsură ce se desfășoară 
întrecerile Jocurilor O- 
limpice, ziariștii, și toti 
cei ce urmăresc îndea
proape aceste dispute, 
se întorc și spre pati-
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Nadejda Titova candidează la un loc fruntaș in proba
m Foto : TASS 1

FAVORITII INELULUI DE GHEATĂ

->

najul viteză, comentînd 
și făcînd pronosticuri 
pe marginea fantastice
lor curse găzduite de 
ovalul de gheață. De 
aceea, ne-am hotărît să 
nu mai respectăm astăzi 
tradilia și să vă olerim 
posibilitatea de a pă
trunde cu o clipă mai 
devreme, în lumea
cestui sport, un fel de 
transpunere a curselor 
atletice pe oglinda lu
cie a gheții.

In imediata apropiere 
a parcului „Paul Mis
tral" din Grenoble se

a-

află „Inelul de gheață", 
acum asaltat în fiecare 
zi, de dimineață și pînă 
seara tîrziu.

Rezultatele patinato
rilor s-au îmbunătățit 
serios în ultimul timp. 
Este și motivul pentru 
care acest sport a in
trat în actualitate mai 
devreme ca de obicei. 
Dintre rezultatele 
valoare pe primul 
se situează, fără i 
ială, cele ale 
germanului Eihard 
Ier, un mare „consuma
tor" de zecimi de se-

: de 
plan 

îndo- 
vest-
Kel-

Amînarea probelor . . 
rn'ercuri seara, 

TKMSSțgl reprogramarea curse;
lor de săniuțe, și mai 

A SlQvC' a'es imposibilitatea de
a S3 respecta programa- 

' rea cobcrîrii băieților în 
dimineața zilei de azi, 

joi 8 februarie, a zdruncinat neaștep
tat, și încă de la început, întregul eșa
fodaj pe care organizatorii _ îl pregă
tiseră, de altfel cu. multa grijă, pentru 
Olimpiada jubiliară.

Desigur, soluții se vor găsi pînă în 
cele din urmă, și, fcirâ îndoială, me
daliile olimpice vor fi atribuite în to
talitatea lor.

Aceste fapte disparate au ridicat cu 
multă acuitate o problemă pe care 
președintele C.I.O., Averry Brundage, 
o remarcase încă cu puțin înainte de 
începerea Olimpiadei, revpnind asupra 
ei, spre surprinderea organizatorilor, 
chiar în cuvîntul de deschidere a se
siunii obișnuite a C.LO.

Dacă dl. Averry Brundage ataca 
dispersarea probelor olimpice din 
punct de vedere al principiului olimpic, 
potrivit căruia toti participații trebuie 
să coabiteze pe toată durata întrece
rilor în incinta satului olimpic, cei care 
au reluat ' cu un ton acidulat discuția, 
o fundamentează pe cu totul alte 
baze.

Holărînd; angrenarea a 5 stațiuni în 
afară de Grenoble în campania olim
pică a actsstui an, organizatorii francezi 
au urmărit* fără îndoială și activizarea 
multiplă a; stațiunilor turistice _ din re
giune, cal|și o echilibrare din punct 
de vederej* al bazelor sportive în ceea 
ce priveșîte dotările materiale. Asumîn- 
du-și sordini —------
de cuprindere a .
comitetul de organizare a 
ultimă analiză ca acest efort să se re
percuteze iîntr-un viitor cît mai apro-- 
oiat asuplra economiei turistice dau- 
phineze.

lată, însă, că construind o pîrtie de 
bob la o mare altitudine, fapt care s-a 
soldat cu un reviriment și în domeniul 
construcțiilor turistice de la Alpe d’Huez, 
organizatorii s-au expus capriciilor vre
mii; făcînd același lucru la o altitudine 
redusă, ca cea de la Villard-de-Lans, 
pi s-au expus celeilalte extreme în ceea 
ce privește incertitudinea vremii, fiind 
puși în situația de a asista neputin
cioși la topirea gheții. lată de ce dis
persarea conștientă a probelor olim; 
pice în scopul înfloririi turismului unei 

I . întregi regiuni a provocat nemulțumiri
' printre participant^ la Olimpiadă, care 
: invocă dublul aspect al chestiunii: acela 

ol traiului în comun în satul olimpic, 
gîndindu-se de fapt la greutățile obiec
tive pe care repetatele amînori lp 
creează fiecărpi delegații în parle.

Se așteaptă ca tactul orqanizalorilor, 
care au reușit pînă in acest moment 
să depășească cu bine dificultățile ivite 
între timp (printre care cea a maie- 
rialelor sportive atinsese un punct cri
tic, aproape compromițător) să gă
sească si de data aceasta „pista" cea 
mai favorabilă calmării tuturor spiri
telor, în folosul total al unei bunp 
desfășurări a Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble.

Emanuel VALERIU
Grenoble, 8 februarie
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multiple pe marea rază 
competițiilor olimpice, 

înțeles în

cundă și deci de recor
duri mondiale. De cu- 
rînd, el a spulberat re
cordul probei de 500 ni. 
Mai întîi a egalat per- 

, formanța sovieticului
Lepeșkin. (39,7), după 

■ care, în primele zile ale 
anului 1968, a parcurs 
de două ori această dis
tantă în 39,5 stabilind 
un nou record al lumii. 
Acum citeva zile, pe 
pista de gheață de la 
Davos, Keller a realizat 
39,2 secunde, deci un 
alt
pe 
cel 
tor
Olimpice.

record mondial, fiind 
bună dreptate 
mai în formă 
al actualelor

(Continuare în
a 4-a)
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Reprogramări
Din cauza timpului 

nefavorabil, proba de 
coborîre bărbați, după 
mai multe aminări de 
citeva minute, nu a 
mai avut loc joi.

Comitetul respectivei 
probe, reunit în ședin
ță specială în cursul 
după amiezij de 
a hotărî t 
cursă 
șoare 
ora 
cumva 
juca 
Intr-o 
tuație 
în orice 
să aibă loc, în 
condiții, duminică.

Căldura 
la Villard-de-Lans 
a permis 
primelor 
cursei de 
ganizatorii 
Silit încă 
gramării.

ieri, 
această 
desfă- 

de 
dacă 

vremea ne 
o nouă festă ! 

asemenea si- 
s-a stabilit ca, 

caz, coborirea 
orice

ca 
să se 

vineri. 
12,45,

la 
nu 
va

excesivă de 
nu 

disputarea 
manșe ale 
săniuțe. Or- 
nu au sta» 
data repro-

Ieri la Floreases in meciurile de volei din C.G.E. de s ori 3-0 și.,.

Dinamo și Steaua calificate pentru sferturile de finală
Conform previziunilor, ieri

Floreasca, voleibalistele și 
voleibaliștii fruntași ai cluburi
lor sportive bucureștene Dina
mo și Steaua au 
goric de echipele 
cadrul returului 
finală ale C.C.E., 
prin alte emoții decît acelea pe 
care mai mult singuri și le-au 
creat pe-alocuri, urmare a unei 
exagerate relaxări sau a unei 
inconstante atenții. Campioana 
noastră feminină — Dinamo — 
a întrecut-o cu 3—0 (l, 3, 5) 
în 38’ pe Hapoel Hamapil Tel- 
Aviv; campioana de seniori a 
țării — Steaua — cu 3—0 (1, 1, 
9) în 34’ pe Galatasaray Istan
bul i iar deținătoarea trofeului

dispus cate- 
întîlnite in 
1/8-imilor de 
fără a trece

competiției continentale mascu
line — Dinamo — cu 3—0 (10, 
1, 8) în 70’ pe Partizan Belgrad. 
Prin aceste rezultate, adăugate 
victoriilor obținute și-n tur de 
echipele noastre, ele s-au 
calificat pentru sferturile de 
finală ale întrecerii europe
ne, etapă în care vor lupta (în
tre 7 și 21 martie) cu adversa
rele ce le vor fi desemnate de 
optimile de la Cracovia, Barce
lona și Anvers : DINAMO (f) 
cu învingătoarea din meciul 
Wisla Cracovia-V.O.G. Anvers, 
STEAUA (m) cu Virtus Bolog
na sau Hispano Frances Barce
lona și DINAMO (m) cu Blok- 
keer Amsterdam sau Brabo An
vers.

Revenind Ia meciurile de ieri. 
Pentru desfășurarea lor, opu- 
nînd echipe net diferențiate va
loric, scorurile finale sînt per
fect ilustrative și marchează 
distinct perioadele de odihnă 
pe care și le-au îngăduit în
deosebi formațiile masculine 
bucureștene, mai puțin Steaua 
și mult mai mult Dinamo, ceea 
ce a favorizat cînd și cînd ma
terializarea combativității echi
pelor 
rărnîn 
istoric 
prima 
mân
(arbitrul turc delegat la meciul 
feminin nu s-a prezentat) și a 
doua de către C. Fachettin (Ita-

oaspete. Puține ne mai 
de spus. Aproape fără 
— primele două partide, 
condusă de cuplul ro- 

C. Florescu—V. Ranghel

lia) secondat de Em. Costoiu 
(România). A treia întîlnire, 
Dinamo-Parlizan, arbitrată bine 
de P. Bogyo (Ungaria) ajutat de 
V. Arhire (România), a fost sin
gura animată, cu citeva palpi
tante inversări de situații și 
numeroase schimbări de servi
cii : voleibaliștii iugoslavi au 
avut avantajul cu 4—3, 5—4 și 
6—4 în primul set, cu 2—J, 4—3 
și 5—4 în setul al treilea, în 
finaluri fiind depășiți clar. Din
tre jucătorii folosiți de cele 
două echipe, s-au evidențiat 
Corbeanu, Cozonici, Ganciu și 
Smerecinschi de la 
Gvozdenovic, Pilic și 
de la Partizan.

Dinamo, 
Bosniak

- c.
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PANORAMIC 
SPORTIV 
I N T E R N

Intilnireii.: cotidiană cu sec
vențele >olimpice de la Au- 
trans, Chainrousse și Grenoble 
solicită imțens — curiozitate, 
■frumusețe, , pasiune — tribuna 
de toate ‘t>îrstele a micului 
ecran.

Intr-adevifcr, ar fi păcat să 
absentăm de\ la acest serial ju
biliar al cellar mai mari între
ceri din sporturile de iarnă !

Dar, ne răxnîne destul timp și 
pentru întrecerile pe care o- 
bișnuitul nost ru panoramic spor
tiv intern va încerca și acum 
să le selecteze^ și — pe cît po
sibil — să le comenteze înain
tea finalului de săptămînă.

In sfîrșit — pentru atît de 
numeroșii amatori — din nou 
la fotbalâ! E drept, sezonul ofi
cial n-a început, dar mai bine 
cu „amiaale“ decît de loc ! Ca 
și săptămâna trecută, ne vom 
duce, deci, la repetiții și vom 
aplauda — sau nu — evoluția 
echipelor preferate, O vom face, 
desigur, cu exigență pentru că 
foarte curînd unele dintre aceste 
echipe urmează să susțină cî
teva partide internaționale. Și 
chiar dacă aceste partide sînt 
neoficiale, ar fi bine totuși să 
pornim cu dreptul...

După prelungite așteptări, 
puse exclusiv pe seama calen
darului competițional oficial 
(deși noi ceream concursuri a- 
micale între atleți cu diferite 
categorii de clasificare), iată-ne 
în pragul unui foarte important 
concurs republican, programat 
sîmbătă și duminică în sala 
Steaua. Din cîte sîntem infor
mați, federația de specialitate a 
depus eforturi deosebite pen
tru buna organizare a competi
ției. Era unul din pașii pe care 
îi aștepta.m.1 Se anunță o parti
cipare bogată (totuși, atît de 
puțini atleți din provincie prin
tre favoriți!) și probe foarte 
echilibrate (50 m plat băieți și 
fete, lungime băieți, 50 mg băieți 
și fete). Și acum, o anticipație 
pentru un viitor panoramic. La 
24 și 25 februarie : primul con. 
curs internațional (cu participa
rea sportivilor din țara noastră, 
din Bulgaria, Cehoslovacia și 
Polonia) de sală la atletism. 
Este, din nou, cazul să ne ex
primăm satisfacția pentru ase
menea inițiative într-un sport 
în care — așa cum s-a subli
niat și în ancheta ziarului nos
tru, intitulată : „Atletismul șpb 
reflector" — era nevoie, înainte

de toate, tocmiți de. acest lucru. 
Bineînțeles— plus pasiune, con
secvență, pricepere și... foarte 
mulți copii pe stadion !...

De azi, pînă duminică, „Cupa 
16 Februarie" la volei — 0 com
petiție care promite cîtevq. 
jocuri atractive între formațiile 
masculine Rapid. Steaua, Viito
rul Bacău și Zelezniciar (Bel
grad), Ca și „Cupa de iarnă", 
la care sînt angrenate echipele 
bucureștene (băieți și fete) din 
campionatele de calificare. In 
orice caz, sîntem — o spunem 
încă o dată — pentru asemenea

Concurs pentru cei mici la patinoarul

competiții care pe timpul iernii 
asigură continuitate în pregă
tire.

Cu discreția obișnuită, sportul 
popicelor semnează și în această 
săptămînă o prezență masivă, 
certificată de interesul sub seni
nul căruia se desfășoară cam
pionatul republican, dar — mai 
ales — prin numărul mare al 
echipelor participante — peste 
2 000 de formații de seniori, se
nioare și juniori! Sîm
bătă, duminică și luni — etapa 
orășenească și regională a com
petiției. 2 000 de echipe I S-ar

natural

cuveni să fim mâi des în tri
bunele arenelor de popice...

Absent de foarte mult timp 
(ce s-o fi întîmplat, oare ?) bo
xul reintră în actualitatea corn- 
petițională internă. Astă-seară 
—- la Dinâmo. — o gală pro
mițătoare prin valoarea unora 
dintre participanți, pugiliști ai 
formației gazdă și ai cluburilor 
Steaua și Metalul,

Rubrica de handbal continuă 
șă anunțe „Panoramicul" de 
desfășurare a unor noi întreceri 
în „Cupa F.R.H." și „Cupa 
Sportul", competiții importante

pe care le-am dori privite peste 
tot cu seriozitate și răspundere. 
Dar, mai este ceva. Sîmbătă 
seara, la Floreasca — recital 
(sperăm) al virtuoșilor: Steaua 
întîlnește în primul meci din 
semifinalele „C.p..E.“ redutabila 
formație Gummersbach (R. F. a 
Germaniei), deținătoarea tro
feului. Partidă foarte grea, cu 
„miză". Credem, însă, în reușita 
tentativei pe care Gruia, lacob, 
Oțelea și ceilalți jucători ro
mâni o vor face mîine seară 
pentru ca returul să fie mai

ușor și, dacă se va putea, 'fără 
emoții.

In plus — interesante com
petiții de scrimă, cîteva con
cursuri atractive de schi la 
Poiana, Predeal, Rîșnov și (din 
relatările corespondenților noș
tri) un program competițional 
local în multe orașe din țară.

Avem, din cîte se vede, ce 
să urmărim din tribune în aș
teptarea imaginilor olimpice de 
la Grenoble,

Dan GARLEȘTEANU

„CRITERIUL 
TINERETULUI"

Ieri la prînz, a avut loc la 
Federația de box tragerea la 
sorti a participanlilor care-și 
vor disputa întîietatea în ca
drul turneului denumit „Cri
teriul tineretului". Competiția 
se va disputa în sala Floreas
ca, în zilele de 24 (ora 18), 
25 (ora 10) și 27 februarie 
(ora 19). Iată programul pri
melor două gale t

24 februarie : Mihai Aurel— 
Silviu Lazăr ; Marin Lumezea- 
nu—Petre Ganea; Pavel Ne- 
delcea—Marin Dumilrașcu ; 
Vasile Kiss—Ion Petre; Cos
te] Gutui—Calislrat Cutov ; 
Tudor Miron—I. Ghinescu; 
Alexandru Popa—Gavrilă Gre- 
cu; Victor Silberman—Remus 
Lazea ; Alee Năstac—Tudcr 
Ivan i Vasile Lebăduș—Ion 
Albu i Ion Sănătescu—Mihai 
Niculescu.

25 februarie: Ion Nicolau— 
Pascale luga -, Francisc Mol
nar—Florian Lucaci ; Paul De- 
brescu—Vasile Potolea ,- Ga
briel Pometcu— Gheorghe Dru
gă) Stefan Marton—Valentin 
Prodan ; Gheorghe Ene—Vasile 
Tarnaș ,• Constantin Cocîrlea — 
Alexandru Matiuș; Gheorghe 
Călin—Dumitru Găinaru; Pe
tre Cojocaru—Petre Pirvu ; 
Anghel fancu—Dumitru Bucur.

In finala „Criteriului tine
retului" vor încrucișa mănu
șile învingătorii din primele 
două reuniuni. Afnintim că Ia 
această competiție l.S. Loțo- 
Pronosport va acorda premii 
celor mai valoroși pugiliști.

Astă-seară, la Dinamo
In ringul instalat la sala Di

namo din șoseaua Ștefan cel 
Mare vor evolua astă-seară 
câțiva din cei mai buni boxeri 
de la Cluburile Dinamo, Steaua 
și Metalul. Reuniunea cuprinde 
13 partide din care se des
prind, ca foarte atractive, 
întîlnirile: M. Dumitrescu—
I. Crăciun, G. Buzuliuc—C. 
Gheorghe. O. Cruda—Gh. 
Stan și, în special, meciul 
dintre I. Olteanu și P. Cîrrir 
peanu. Gala va începe la 
ora 19 cu următorul pro
gram : D Gi'igea—P. Pe
trescu ; Gh. Andrei—.4. Mo- 
raru ; 1. Crăciun-— N. Por- 
noi; G. Murea—N. Roșu ; 
N. Papalău—N. Andrei; T. 
Andrei—1. Popa ; I. Diaco- 
nescu—C. ștefan ; G. Cru
da—Gh.. Stan ; C. Negoesc'i— 
Gh. StănC’iț ; O. Buzuliuc— 
C. Gheorghe; M. Dumitres
cu— 1 Crăciun; Gh. Vlad— 
Gh. Farcaș; 1. Olteanu—P. 
Cimpeanu.

TUȘNAD, 8 (prin telefon). 
Miercuri, în ziua a treia a fi
nalelor campionatelor republi
cane de patinaj viteză, concu- 
rentți (juniori mări și seniori) 
au avut de înfruntat un ad
versar redutabil — vîntul tă
ios, care a influențat în bună 
măsură rezultatele. Iptrecerile 
au tost, totuși, viu disputate. 
Cîștîgălorii : junioare, cat.
17—18 ani — 1 500 m : Ileana 
Antal (Avîntul M. Ciuc) 3:02,3,
2. Anelise Ștefani (Dinamo 
Bv.) 3:07,1, 3. Eva Ferenczi
(Mureșul Tg, Mureș) 3:37,6; 
3 000 m: 1. Ileana Antal 6:43.3,
2. Anelise Ștefani 6:54,2, 3. 
Valentina Chintoan (C.S M 
Cluj) 7:41,8 , 1 000 m : 1. Ane- 
lișe Ștelani 2:03,0, 2. Ileana
Antal 2:12,6, 3. Valentina
Chintoan 2:17,3. CLASAMENT 
GENERAL: 1. Ileana Antal 
250,882 p, 2. Anelise Ștefani 
250,999 p, 3. Eva Ferenczi 
295,449 p, junloii Sat. 17—18

Asemenea momente de mare dinamism vor fi întîlnite de multe 
ori în cadrul concursului republican al seniorilor

CORNEL OȚELEA: „Avem nevoie de o 
victorie la li goluri diferență
în meciul cu Gummersbach!“

„Haide Steaua I Haide Stea
ua I" este un „slogan" des au
zit în sala Floreasca — și nu 
numai acolo — care reflectă 
popularitatea de care se bucu
ră campioana de handbal a 
României. El își are geneza 
în jocul dinamic, debordant al 
stelișlilor. Climatul în care vor 
aborda prima manșă a meciu
lui cu VfL Gummersbach din 
sferturile de finală ale „C.C.E." 
le este, deci, favorabil.

„Pe acest lucru mizăm Si 
nor toarte mult — îmi spunea 
ieri la amiază Como! Oțelea, 
căpitanul echipei Steaua. Gum- 
tnetsbach — dețihăloatea tro
feului — este o formație re
dutabilă. N-am mai jucat cu 
ea pînă acum, dar este sufi
cient să-i parcurgem cu pri
virea palmaresul pentru a ve
dea că oaspeții de sîmbătă 
seara vin cu pretenții ridicate 
la București. Vom încerca să 
le opunem o apărare fermă, 
sigură, cate să permită declan

CAMPIONATELE DE PATINAJ VITEZĂ
au damiaat intreeerile slenidHlbr

ani, 3 000 m: 1. Gh. Pop (A- 
gronomia Cluj) 5:40,0, 2. Mi
hai Bărbulescu (Dinâmo Buc.) 
5:44,5, 3. Al. Boier (C.S.M.
Cluj) 5:48,41 1 500 m: 1. Al. 
Boier 2:45,0, 2. Gh, Pop 2:46,5,
3. Mihai Bărbulescu 2:46,6 ,• 
5 000 m: 1. Gh. Pop 10:06,9,
2. M Bărbulescu 10:11,5, 3. 
Al. Boier 10:31,5. CLASAMENT 
GENERAL: 1. M. Bărbulescu 
224,2.29 p, 2. Gh. Pop. 226,356 p,
3. T. Gage.sch (Agronomia 
Cluj) 228,469 p: șeniogre, 
500 m: 1. Crista Tracher (Di
namo Brașovj 53,4, 2. Maria 
Tasnadi (Dinamo Buc.) 54,2,
3. Eugenia Păun (Dinamo 
Buc.) 67,5: 1 500 m: 1. Ma
ria Tasnadi (în primul an de 
seniorat) 2:49,2, 2. Crista Tra
cher 2:59,3, 3. Elisabeta Ket- 
ves (Mureșul Tg. Mureș) 
3:26,3, seniori, 500 m ; 1. Vis- 
tșr Sotirescu (Dinâmo Bgc.) 
46,6, 2. Dan Lăzărescu (Di
nam® Bus.) 46,7, 3. Andrei 
©koș (Dinam® Brașov) 47,3;

Săritorii de triplusalt vor 
deschide — mîine, la ora 
15 — întrecerile concursului 
republican al seniorilor. Fa
vorit indiscutabil: Șerban
Ciochină, dublul recordman 
al probei (16,59 în aer liber, 
și 16,43 în sală).

La 50 metri, în lipsa lui 
Zamfirescu, concurează cu 

șarea contraatacurilor. JVe ba
zăm pe acest atu pentru că. 
fiind în ă Germaniei, am 
văzut ia televizor secvențe din 
partida ViL Gummersbach — 
U.S. Marseille și np-qm dat 
seama că echipa vest-germană 
— foarle masivă — se repli
ază greu. Pentru a ne asigura 
avantajul necesar calificării, 
trebuie să ne prezentăm la 
partidă retur de la Koln (17 
februarie) cu o diferență de 
cel puțin 6 goluri. Noi dorim 
s-o realizăm și, pentru aceas
ta, vom arunca in luptă toate 
resursele de care dispunem."

Echipa Steaua a făcut săp- 
tămîna trecută un „tur de 
forță" la antrenamente, iar zi
lele acestea și-a completat 
pregătirea. „7"-le de bază cu 
care va începe disputa de 
sîmbătă seara (Sala Floreasca, 
ora 19) este următorul: Din
ed—Gruia, Oțetea, Goran, Po
pescu, Marinescu, lacpb (în 
lot mai figurează : Belu, Ro- 
șescu, Cristian, Alboaica, 
Savu).

Partida va fi arbitrată de 
ing. Ștefan Nemec (Cehoslo
vacia). Să sperăm că steliștii 
ne vor confirma așteptările și 
că performanta lor ne va face 
șă mai uităm ceva din amă
răciunea înfrîngerii rapidisle- 
lor...

Hrislache NĂUM

5 000 m: 1. Dan Lăzărescu 
9:27,6, 2. loan Roșea (Dinamo 
Buc.) 9:28,5, 3. Horia Timiș 
(Dinamo Buc.) 9:33,0.

Ultima reuniune a finalelor 
campionatelor republicane de 
patinaj viteză, rezervată ex
clusiv seniorilor, a fost mar
cată de cîteva surprize. Ast
fel, după ce campioana abso
lută a tării, Crista Tracher, a 
cîștigat la mare luptă cursa de 
1000 m, ea a cedat cea mai 
lungă probă a poliatlonului 
— 3000 m — in fala tinerei 
Maria Tasnadi, care și-a de
posedat adversara de titlul su
prem. Și la băieți campiona
tele s-au încheiat cu o lovi
tură de teatru. Proba de 
1 500 m a revenit în mod sur
prinzător, dar pe deplin me
ritat, lui loan Roșea, în timp 
ce veteranul finalelor, Dan 
Lăzărescu, cîșligînd detașat 
cursa de maraton (10 000 m), 
a devenit campion absolut al 
țării, țițlu după care a rîv- 

șanse egale la primul loc M, 
Vosminșchi și AI. Muntea- 
nu (I.C.F.), B. Iliescu (Meta
lul), P. Ciobanu (Dinamo) și 
chiar V. Sărucan (C.Ș M. 
Cluj). La fete, în aceeași 
probă, favorite principale 
sînț: Mariana Goth (Meta
lul) și Aura Petrescu 
(Steaua).

La lungime femei se re
marcă prezența recordma
nei Viorica Viscopoleanu 
(Steaua) și a pentatloniste- 
lor M. Pândele (Metalul) și 
El. Vintilă (Dinamo).

Maestra șportului . Ana 
Să'iăgean, care s-a antrenat 
asiduu în ultima perioadă, 
poate obține un rezultat bun 
la aruncarea greutății. Recor
dul a’e sală îi aparține — 
deocamdată — cu; 15,40 m. 
Săritura în înălțime — care
va încheia prima zi de i 
curs — poate aduce, de 

menea, un 
" a h'&T’ record. Ziua! ralli doua va începe
/sfii I cu Probele de

50 metri garduri

con- 
ase- 
nou 

i a

femei (primul start 
la ora 9,30) în care concurează 
și cunoscuta atletă Valeria 
Bufanu (Metalul). La 50 mg 
bărbați. probă disputată 
pînă în prezent o singură 
dată (în urmă cu trei șăptă- 
mîni). recordul stabilit de 
H. Cernescu (7,1 s) nu are 
șanse să rămînă „în pi
cioare".

Mihai Zaharia (Rapid) și 
Vasile Sărucan la lungi
me, Adrian Gagea (Dinamo) 
— la greutate și Virginia 
Bonei (Rapid) — Ia înăl
țime, sînt favorit» ultime
lor probe ale concursului.

Și sfîrșitu! acestei săptă- 
rnini cuprinde în program 
concursuri în Poiană Brașov 
și Predeal. Astfel, pîrtiile 
din Kantzer găzduiesc un 
concurs internațional stu
dențesc. Iau parte „alpini" 
reprezențînd Politehnica 
Brașov, Universitatea Cluj,
I.C.F.,  o selecționată studen
țească din Italia, precum și 
—- invitați — școala sporti
vă din Brașov. întrecerea 
este dotată cu „Cupa Poli
tehnica".

Trambulina din Poiana va 
fi solicitată duminică de 
săritorii care își dispută în
tîietatea în etapa regională 
a campionatului național, 
atît la seniori cît și la am
bele categorii de juniori.

La Predeal, tot sîmbătă și 
duminică, se întrec fondițtii 
pentru „Cupa României", 
în prima zi de concurs au 
loc probele individuale (10

nit atîtia ani. Cei doi noi 
campioni la poliatlon aparțin 
clubului Dinamo București, ai 
cărui reprezentanți au domi
nat copios întrecerile seniori
lor.

Rezultatele ultimelor două 
probe : senioare — 1 000 m:
1. CRISTA TRACHER (Dinamo 
Brașov) 1:51,3 — campioană 
republicană, 2. Maria Tasnadi 
(Dinamo București) 1:52,0, 3. 
Elisabela Kedves (Mureșul Tg. 
Mureș) 2:12,1,- 3 000 m: 1.
MARIA TASNADI 6:12,0 - 
campioană republicană, 2. 
Crista Tracher 6:28,7, 3. Eli- 
sabeta Kedves 7:18,7; seniori, 
1 500 m: 1. IO AN ROȘCA 
(Dinamo București) 2:33,2 — 
campion republican, 2. Andrei 
Okos (Dinamo Brașov) 2:34,6, 
3. Dan Lăzărescu (Dinamo 
București) 2:35,5; 10 000 m; 
1. DAN LĂZĂRESCU 19:30,3

ACTUALITĂȚI DIN SCRIMĂ
B TRĂGĂTORII SENIORI TSI CONTINUĂ ÎNTRECERILE 
® CONCURSURILE DE LA VARȘOVIA Șl HAVANA, 
PRIMELE COLOCVII INTERNATIONALE ALE SCRIMERI- 
LOR NOȘTRI ÎN ACEST AN • ÎNCEP ASALTURILE 
PENTRU CAMPIONATELE REPUBLICANE PE ECHIPE

• In luna februarie, activita
tea cornpet ițipnală la . scrimă va 
fi foarte bogată. In Capitală 
continuă întrecerile pentru de
semnarea campionilor primului 
oraș al țării la toate probele- 
seniori. De ieri, competiția a 
adus pe planșe floretiști și flore- 
tiște. O săptămînă mai tîrziu 
vor intra în concurs spadasinii 
și sabrerii.

• Inlre 15 și 18 februarie, 
orașul Constanța va găzdui În
trecerile din cadrul fazei I a 
campionatelor republicane pe 
echipe. Vor participa forma
țiile care aspiră la un loc în 
categoria B. In principiu, cîte 7, 
8 echipe de fiecare probă, re- 
prezentînd aproape toate cen
trele de scrimă din țară.

® Tot Ia jumătatea lunii este 
programată și prima „ieșire" in
ternațională a scrimerilor noș
tri : concursul internațional de 
la Varșovia (15—18) rezervat 
trăgătorilor pînă la 20 de ani, 
floretiști și floretiste. La con
curs vor lua parte, printre, alții, 
Gheorghe Burtea, campionul

DIN ȚARĂ 
km seniori, 10 km tineret, 
5 km juniori, 5 km senioare 
și 3 km junioare) iar într-a 
doua ștafetele (lO-j-lO-J-5+5 
masculină si 3x3 feminină).

® Cîștigătorii în „Cupa Ro
mâniei" la probe alpine, 
disputată la Sinaia: MAS
CULIN, slalom uriaș, seniori 
C. Tăbăraș (CI. Sp. Sinaia), 
senioare Mihaela Sandu 
(Dinamo Brașov), juniori 
Gh. Vulpe (CI. Sp. Sinaia), 
tineret I. Mușat (CI. Sp. Si
naia). junioare Elena Neagoe 
(I C.F.); slalom special, se
niori M Focșeneanu (CI. Sp. 
Sinaia), senioare Mihaela San
du. juniori Gh. Vulpe, tineret 
V. Brenci (A.Ș.A. Brașov), ju
nioare Elena Neagoe. în clasa
mentul pe echipe: CI. Sp. Si
naia 80 de puncte, A.S.A. Bra
șov 124 p., Dinamo 131 p., 
Steagul roșu Brașov 193 p., 
Șc. Sp. Brașov 223 p, Reșița 
231 p„ l.C.F. 252 p„ Cluj 243 p., 
Petrbșen.i 271 p. și Politehnica 
Brașov 357 p.

® „Cupa Steagul roșu" (pro
be alpine) este prevăzută în ca
lendarul F.R.S.B pentru datele 
de 10—11 februarie la Poiana 
Brașov, dar am fost anunțați 
că nu va avea loc. Epidemie 
în Brașov ? Poate C.R.E.F.S. 
să-i găsească leacul...

— campion republican, 2. 
loan Roșea 19:49,0, 3, Carol 
Komjatszegyi (Agronomia Cluj) 
20:00,0.

★
Clasamentele generale : femi

nin — 1. Maria Tasnadi (Di
namo București) 228,766 puncte ;
2. Crista Tracher (Dinamo Bra
șov) 233,599 p ; 3. Elisabeta Ked
ves (Mureșul Tg. Mureș) 280,132 
p ; 4. Eugenia Păun (Dinamo Bu
curești) 289,466 p ,• masculin — 
1. Dan Lăzărescu (Dinamo Bucu
rești) 213,808 p ; 2. loan Roșea 
(Dinamo București) 215,366 p ;
3. Andrei Okos (Dinamo Brașov)
217,663 p ; 4. Carol Komjat
szegyi (Agronomia Cluj) 221,720 
p ; 5. Horia Timiș (Dinamo 
București) 221,898 p ; 6. Valeriu 
Mureșan (Dinamo București) 
225,690 p ; 7. Alexandru Spitzer 
(Agronomia Cluj) 227,960 p.

Tr. IOANIȚESCU 

țării la juniori și Luminița Po
pescu, una din speranțele flo
retei noastre feminine.

® Aproximativ în aceeași pe
rioadă (17—26), în capitala Cubei 
se va desfășura pn foarte inte
resant „turneu al speranțelor 
olimpice", individual și pe echi
pe. Tara noastră va deplasa la 
acest turneu un lot valoros care 
cuprinde pe Adriaria Moroșan, 
Suzana Sapiontai, Maria Voinea, 
Gabriel Ursovici — floretă. An
ton Pongraț, Alexandru Istrate 
— spadă, Iosif Budahazi, Dan 
Irimiciuc — sabie etc. Altfel 
spus, trăgători care vor intra 
în discuție pentru lotul Româ
niei la Campionatele mondiale 
de tineret de la Londra, din luna 
aprilie.

In continuarea turneului de la 
Havana va avea loc un concurs 
internațional individual la care 
vor fi prezenți, alături de spor
tivi sub 20 de ani, și trăgători 
seniori. Reprezentanții țării noa
stre vor evolua și în cadrul 
acestui concurs.

• Ultima competiție a lunii 
februarie (24—25) se va desfă
șura în Capitală : campionatul 
pe echipe al orașului București, 
etapa I.

FLORIN GHEORGHIU 
NE RĂSPUNDE 

LA 3 ÎNTREBĂRI
Un fapt care a trecut poate 

neobservat de cititorii mai pu
țin aten.ți ai știrilor noastre 
de peste hotare. Două mari 
turnee de șah, de la început 
de an — Hastings și Bever
wijk — au fost trecute de 
campionul țării noastre, marele 
maestru Florin Gheorghiu, fără 
nici o singură partidă pier
dută I Evident, pentru o ase
menea performantă, pe dis
tanta totală a 24 de runde, a 
fost nevoie de o consistență 
provizie de remize, nu mal 
puțin de 19. Dar panașul de 
jucător invincibil a rămas ne
pătat și aceasta este spre cin
stea campionului nostru. A- 
ceasta a și fost tema primei 
întrebări a interviului nostru 
ocazional.

1. Pentru a rămîne ne
învins in fata unor mari 
maeștri și maeștri inter
naționali de talia celor în- 
iiihiți, în Anglia și Olan
da, ați adoptat probabil o 
tactică de prudentă. Refe- 
rindu-ne în special la Be
verwijk, ce v-a determinat 
să renunțați la stilul ofen
siv, care vă este propriu ?

— Explicația ar putea fi 
dată, ne răspunde cel inter
vievat, printr-un singur cu- 
vînt: Korcinoi... Ca să fiu sin
cer, nu aveam intenția șă 
continui la Beverwijk metoda 
de prudentă adoptată la Has
tings, unde m-au preocupat 
unele experimentări în dome
niul deschiderilor, ceea ce 
m-a făcut șă consum mult 
timp la începutul partidelor, 
pentru ca apoi, sub amenința
rea crizei de timp, să trebu
iască să caut soluții pașnice 
pe tablă, ta Beverwijk, am 
venit decis să atac. Dar a- 
celeași intenții le avea și ex
traordinarul Viktor Korcinoi. 
Cu 7 puncte din primele 7 
partide, el a impus o trenă 
menită să sufoce și pe cel 
mai tenace urmăritor. încă o 
dată m-am convins de adevă
rul unor păreri din lumea șa
hului, care afirmă că Kor- 
cinoi joacă uneori la valori 
superioare unui campion mon
dial. Așa este. în fața unei 
asemenea situații, mi-am res
tructurat planul. Mi-am dat 
seama că mulți dintre fruntași 
vor risca, încercînd să tină 
pasul cu Korcinoi. Eu urma 
să profit de „stopurile" aces
tora și — căutînd să nu pierd 
nimic — aveam astfel șanse 
la un Iog printre premiali. Am 
fost, astfel, mereu pe locul 
doi în clasament, pînă la a- 
proplerea finișului, eînd s-au

AZI, ÎNCEPE LA GIULEȘTI,

„CUPA 16 FEBRUARIE"
In sala Glulești, astăzi după* 

amiază se desfășoară Jopurile 
primei etape a turneului de vo
lei dotat cu „Cupa 16 Februarie", 
organizat de clubul sportiv Rapid 
București.

La edăȚia de anul acesta a . Cu* 
pel iau parte, precum am. anun
țat, trei echipe masculine frun
tașe de la noi campioana re
publicană Steaua și Rapid din 
Capitală și Viitorul Bacău — și 
garnitura feroviară iugoslavă Ze
lezniciar Belgrad.

O atractivă întrecere. consti
tuind pentru divizionarele noa?>- 
tre un nou și foarte bun priit j 
de â-și verifica potențialul ui 
vederea apropiatei reluări v~ 
săptămîna care vine — a.. con
fruntării din „A“. tar Steaua și 
pentru disputele grele care-o aș
teaptă în ,.Cupa campionilor eu» 
ropeni“. . =

Etapa .de azi a ..Cupei 16 Fe
bruarie" începe la ora 17.30. a- 
vînd. programate. în ordine, me
ciurile Steaua ~ Viitorul și Ze
lezniciar — Rapid.

Jocurile celei de-a. dpua etape 
a competiției; .care s§. desfășoară 
mîine. cu începere tot de la ora 
17,30. sînt Zele/niciâr -?■ Steaua 
și Rapid — Viitorul. Programul 
ultimei etape, care are loc du
minică. în sala. Ciulești ca si ă.?i 
și sîmbătă, dar încenînd. de „ la 
ora 9. cuprinde întîlnirile- ’Vii
torul — Zelezniciar (în deschi
dere) și Rapid — Steaua.

FL. GHEORGHIU
Văzut de NEAGV RADULESCU 

produs surprize printre rezttl- 
tate. ce m^au dezavantajat di. 
rect. Korcinoi a pierdut lă 
Portisch, apoi Hort a cîști
gat în ultima rundă un punct 
nesperat, iar eu după o po
ziție mai bună în fala iui 
Rosolimo — contind pe vic
torie — am comis o greșeală 
în jocul de mijloc, ceea ce 
m-a adus în dezavantaj, tre
buind să lupt pentru egalitate 
în final. Am terminat, cum 
știți, pe locul 5,

2, Ce ne puteți spune 
despre rezultatul lui Victor 
Ciocîltea, în turneul se
cund de la Beverwijk ?

— Victor a jucat bine pri
ma jumătate a turneului, 
care, între altele fie spus, a 
fost și el de o forță deose
bită. Dar, ca și în multe alte 
ocazii asemănătoare, o singură 
înfrîngere, neașteptată, cea fii 
fata olandezului Crabbendam, 
a ayut darul să-l descurajeze 
complet. El n-a mai jucat la 
valoarea sa, deși a făcut efor
turi vizibile. O ultimă ratate, 
cînd a încercat să forțeze cu 
negrele în fata rutinatului 
Ujtelky, apoi o remiză cu ita
lianul Tatai, l-au distantat pe 
Victor Ciocîltea la numai 
1 punct de cei trei învingători 
ai turneului, Doda—Medina— 
Ostoici. Păcat...

3. Și acum — ca să fn„- 
eheiem optimist — cîteva 
cuvinte despre succesul 
Alexandrei Nicolau ?

— In turneele feminine de 
la Beverwijk, care — trebuie 
să vă spun — sînt urmărite 
cu un deosebit interes de pu, 
blic, o prezentă pe primul loc 
a maestrei noastre este consi
derat un fapt normal. Vă gîn- 
diti, Alexandra Nicolau a ter
minat învingătoare în edițiile 
din 1966 șl 1967, iar acum ișt 
înscrie pentru a treia oară nu
mele pe tabelul de onoare. Este 
probabil un adevărat record, 
pentru care merită sincerele 
noastre felicitări,

Rd. V.
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Se gindesc
la meciurile de baraj...
■j ... Aceasta ar fl concluzia 
unei recente ședințe la care 
am, fiarțicipțjt, de curînd, la 
POIANĂ CÎMPINA. Desigur, 
e o dorință a conducerii sec
ției de fotbal, a antrenorilor 
și, deși rj-au spus-o (credem) 
și a jucătorilor. Privită prin 
prisma clasamentului, ea pare 
totuși greu de realizat. La 
jumătatea campionatului, Po
iana Cimpina ocupă locul VII, 
la țrei puncte de Ceahlăul P. 
Neamț, situată momentan pe 
... locul mult visat, dă dreptul 
la barajul pentru divizia Ă. 
Dar, cum nimic nu e impo
sibil, cîmpinenii și-au prevă
zut acest obiectiv.

Pentru Poiana Cimpina un 
loc II în clasamentul diviziei 
B nu este o noutate. Cu ani 
în urmă această formație se 
număra printre echipele care 
atacau locul 1 în categoria B. 
Practica un fotbal curat, jucă
torii. săi erau preocupați de 
realizarea unor subtilități teh
nice. De vreo doi ani însă, 
echipa cam șchioapătă. Duri
tatea, jocurilor din divizia se
cundă â cam depășit-o. Mai 
ales în deplasare, Dar, cum 
sintem in perioada pregătiri
lor, ce a fost a fost. Să ve
dem ce va fi.

De la 1 februarie, echipa 
antrenată de Th. Beta și Gh. 
Ionescu se antrenează la Buș
teni (înțîrzierea deplasării la 
munte a fost cauzată de fap-

MECIURI AMICALE
Steaua - Progresul 1-0 (1-0)

tul că nouă jucători sînt elevi 
— unii cu note foarte bune — 
la Școala de maiștri sau la Li
ceul seral. Pentru aceasta, 
bravo!) Apoi, vor urma me
ciurile de verificare. Mai în- 
tîi, cu echipe din campiona
tul regional și după aceea, 
pentru ca solicitările să spo
rească, cu Metalul Plopeni, 
Politehnica București, A.S.A. 
Tg. Mureș, Petrolul și Univer
sitatea Cluj. Meciuri destul 
de tari. Antrenorii ne spuneau 
că în echipă domnește o at
mosferă de lucru și disciplină 
exemplară și că programul va 
fi îndeplinit. Singurul caz de 
abateri de la viața sportivă — 
Bejan — s-a rezolvat, jucăto
rului în cauză dîndu-i-se dez
legarea.

Poiana Cimpina va porni la 
lucru în acest sezon cu ur
mătorul lot: Opanschi, Mihă- 
iescu, Șovăială, Popa, Postola- 
che, Aniță și Chirilă (veniți 
la începutul campionatului de 
la Petrolul), Iordache, Voicu, 
Fătu, Silaghi, Matei, Traian 
Popescu, N. Georgescu, fos
tul. rapidist, care la 31 de ani 
speră să. mai joace încă trei, 
patru sezoane în orașul său 
natal, unde a învățat abece
darul fotbalului. Lotul va fi 
completat cu Dragomir de la 
A.S.A. Tg, Mureș și, probabil, 
cu Dridea II. După cum se 
vede, echipa cuprinde jucători 
cu reale posibilități, capabili 
să aducă Poiana Cimpina pe 
poziția fruntașă de aită dată. 
Și mai ales care să practice 
jocul ce le adusese acum cîți- 
va ani cîmpinenilor aprecierile 
multor spectatori. Dar să ve
dem...

Constantin ALEXE

Un atac al jucătorilor de la Steaua este oprit de portarul 
Tyiatache

(Fază din meciul amical Steaua—Progresul București) 
Foto : F. BRANDRUP

Meciul amical dintre cele două 
echipe bucureștene — disputat 
pe terenul Ghencea — a fost ur
mărit de numeroși spectatori. In 
prima parte, jucătorii de la 
Steaua au reușit să înscrie uni
cul gol prin Șoo, în min. 44. 
După pauza, prin introducerea 
Iul Mateianu. atacul formației 
Progresul a fost mal sigur și a 
pus deseori în pericol poarta a- 
părată de Suciu. In mod deosebit 
s-au evidențiat Pantea și Cons
tantin, ambii de la Steaua.

O. VINTILĂ — coresp.

PROGRAMUl RETURULUI CAMPIONATULIII 
DIVIZIEI C, SEUIA SUD, 1S67-I968

Rapid - Dunărea Giurgiu
2-1 (0-1)

în general,- jocul echipei Rapid 
nu a satisfăcut. Feroviarii au 
urmărit doar să cîs-tige partida. 
Jucătorii de la Dunărea au dat o 
replic^, dîrză bucureștenilor, însă, 
în final ău „c,Mzut“. Golurile au 
fost marcate de Mustață (min. 
32) pentru Dunărea, și de Neagu 
(min. 68 și 78) pentru Rapid.

Jocul ă fost bine condus de Iile 
Dră ghici.

V. SANDULESCU — coresp

Crișul Oradea —
A. S. A. Tg. Mureș

2-0 (1-0)

ORADEA 7. — Pe sta
dionul Voința, într-un meci 
de verificare, echipa locală 
Crișul a învins cu 2—0 
(1—0) formația divizionară A 
A.S.A. Tg. Mureș. Golu
rile au fost înscrise de To- 
meș (min. 20) și Szilaghi 
(min. 74).

Deși terenul a fost des
fundat, împiedicând execu
țiile tehnice, totuși jocul a 
fost destul de bun, ambele 
echipe abordînd această 
pârtidă-ântrenament cu toa
tă convingerea.

ILIE GHIȘA—coresp principal

ETAPA I, 10 MARTIE 1968

Electrica Constanța Flacăra roșie București 
Progresul Brăila — Ș. N. Oltenița
Oltul Sf. Gheorghe — Rapid Plopeni 
Rapid C. F. București —. Viitorul Fieni 
Ț-M-U. Medgidia — Stuful Tulcea: 
Dunărea Giurgiu —■. Chimia Tr. Măgurele 
Metalul Tîrgoviște — T.U.G. București

ETAPA A ll-A, 17 MARTIE 1968

$. N. Oltenița — Rapid C. F. București 
Flacăra roșie București — Oltul $f. Gheorghe 
TiU.G. București — Dunărea Giurgiu 
Rapid,.. Plppeni — Electrică Constanța 
Chimia Tr. Măgurele Metalul Tîrgoviște 
Stuful Tulcea — Progresul Brăila
Viitorul Fieni — I.M.U. Medgidia

ETAPA A IU-A, 24 MARTIE 1968

Metalul Tîrgoviște — Stuful Tulcea 
Rapid C. F. București. — Progresul Brăila 
Viitorul Fieni — Rapid Plopeni
T.U.G. București — Chimia Tr. Măgurele 
I.M.U. Medgidia — Flacăra roșie București 
Eiectrica Constanța — Dunărea Giurgiu
Oltul Sf. Gheorghe — §. N. Oltenița

ETAPA A IV-A, 31 MARTIE 1968

Rapid Plopeni — T.U.G. București 
Stuful Tulcea — Oltul Sf. Gheorghe
Flacăra roșie București —- Rapid C. F. București 
Progresul Brăila — Electrica Constanța
$. N. Oltenița — Viitorul Fieni
Chimia Tr. Măgurele — I. M. U. Medgidia 
Dunărea Giurgiu. — Metalul Tîrgoviște

ETAPA A V-A, 7 APRILIE 1968

Oltul Sf. Gheorghe —- Progresul Brăila
Metalul Tîrgoviște — Viitorul Fieni
Stuful Tulcea — Electrica Constăpța
Chimia Tr. Măgurele — Rapid C. F. București 
Dunărea Giurgiu- — I.M.U. Medgidia
Flacăra roșie București — Rapid Plopeni 
T.U.G. București — $. N. Oltenița

ETAPA A VI-A, 14 APRILIE 1968

Electrica Copșțanța — Chimia Tr. Măgurele
Ș. N. Oltenița — Dunărea Giurgiu
Rapid Plopeni — Metalul Tîrgoviște 
I.M.U. Medgidia — Oltul Șf.. Gheorghe.
Rapid C. F. București — Stuful Tulcea 
Viitorul Fieni — T.U.G. București
Progresul Brăila — Flacăra roșie București

ETAPA A VII-A, 21 APRILIE 1968

OIțul Sf. Gheorghe •— Dunărea Giurgiu 
Rapid C. F. București ■— T.U.G. București
I.M.U. Medgidia — Electrica Constanța

Flacăra roșie București — Viitorul Fieni 
Chimia Tr. Măgurele — $. N. Oltenița 
Metalul Tîrgoviște — Progresul Brăila
Rapid Plopeni — Stuful Tulcea

ETAPA A VIII-A, 28 APRILIE 1968

Progresul Brăila — V.iițoru.1 Fieni
Ș. N. Oltenița .—.Metalul ȚîrgQy.îște 
Stuful -Tulcea — Flacăra roșie București 
Electrica Constanța — Oltul Sf. Gheorghe 
T.U.G. București — I.M.U. Medgidia 
Chimia Tr. Măgurele — Rapid Plopeni
Dunărea Giurgiu — Rapid C. F. București

ETAPA A iX-A, 5 MAI 1968

I.M.U: Medgidia — Ș. N. Oltenița
Oltul SL Gheorghe — T.U.G. București 
Viitorul Fieni — Electrica Constanța
Flacăra roșie București — Chimia Tr. Măgurele 
S’uful Tulcea — Dunărea Giurgiu
Rapid C, F. București —. Metalul Tîrgoviște 
Rapid Plopeni — Progresul Brăila

ETAPA A X-A, 12 MAI 1968

Progresul- Brăila — Dunărea Giurgiu 
$. NE Oltenița — Rapid Plopeni
T U.G. București Flacăra roșie București 
Viitorul Fieni — Stuful Tulcea
Metalul Tîrgoviște -- I.M U. Medgidia 
Chimia Tr. Măgurele -— Oltul Sf. Gheorghe 
Rapid C. F. București — Electrica Constanța

ETAPA A Xl-A, 19 MAI 1968

Electrica Constanța — Metalul Tîrgoviște
Stuful Tulcea —- Chimia Tr. Măgurele
Dunărea Giurgiu — Rapid Plopeni
Ș N. Oltenița — Flacăra roșie București 
Oltul. Sf. Gheorghe — Viitorul Fieni
I.M.U. Medgidia — Rapid C. F. București 
T.U.G. București — Progresul Brăila

ETAPA A XII Â, 26 MAI 1968

Progresul Brăila — I.M.U. Medgidia 
Electrica Constanța — T U.G; București.
Oltul Sf; Gheorghe — Metalul Tîrgoviște 
Rapid Ploppni — Rapid C. F. București
Stuful Tulcea — Ș. N. Oltenița..
Flacăra roșie București — Dunărea Giurgiu 
Viitorul Fieni — Chimia Tr. Măgurele.

ETAPA A XII1-A, 2 IUNIE 1968

Metalul Tîrgoviște — Flacăra roșie. București 
Dunărea Giurgiu — Viitorul Fieni
T.U.G. București — Stuful Tulcea 
Chimia Tr. Măgurele — Progresul Șrăîla .
Rapid C> F. București • Oftul Sf. Gheorghe 
I.M.U. Medgidia — Rapid Plopeni.
Ș. N. Oltenița — Electrica Constanța
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UN CONGRES INTERNA
ȚIONAL al „Dreptului sportiv" 
va avea loc între 26 și 30 
Iunie )a Ciudad dp Mexico. 
Acest congres are loc sub 
auspiciile Universității Națio
nale și ale comitetului de or
ganizare a J.O. de Ia Ciudad 
de Mexico. Scopul acestui 
congres este de a studia di
feritele aspecte ale activității 
sportive Internationale. La 
congres au fost Invitați să 
participe juriști din numeroase 
țări, conducători sportivi și 
delegați ai comitetului olim
pic internațional. Pînă în 
prezent delegați din Franța, 
S.U.A.. U.R.S.S., Anglia, R. F. 
a Germaniei, Italia, Argen
tina si Brazilia au acceptat să 
participe la congres.

GUVERNUL BRITANIC a 
acceptat să contribuie cu 50 
la sută la cheltuielile necesi
tate de deplasarea echipelor 
britanice la Jocurile Olimpice 
din Mexic. Este pentru prima 
oară cînd guvernul britanic 
își aduce o contribuție mai 
substanțială în finanțarea pre
gătirii sportivilor englezi în 
vederea participării lor la 
Jocurile Olimpice.

gheață disputat la Koln, echi
pa cehoslovacă Dukla Jihlava 
a întrecut cu scorul de 6—2 
(2—1, 2—1, 2—0) formația ves- 
germană E. K. KSln.

34 A FOST ODATĂ UN CAMPION

Reggio Emilta, 1942...
Lucian Popescu alături de cel mai bun prieten al 
său, Petre Antonescu, înaintea meciului cu Gino 

Bondavalli

la rosr odata un campion
Nu-1 mlcioclafă

prea
In țară, cel mai redutabil adversar al lui Lu

cian este tot un Popescu: Gheorghe. Ploieșteanul, 
un pugilist bine format, ambițios și tehnic, a sus
ținut mulie meciuri peste hotare. E bine cotat 
și la Paris și mulți au simțit gustul amar al 
croșeului său de stingă. între Lucian și Gheorghe 
Popescu există o veche rivalitate sportivă. Ea 
a-nceput la Ploiești la 25 august 1934 cînd 
Lucian și-a pus în joc titlul național la „pană". 
Meciul a avut loc seara Ia grădina „Berbec" și 
incinte să fi bătut primul gong, un suporter în- 
tlăcârat al lui Gheorghiță a sărit în ring, a ară
tat un punct pe podea și a strigat: „Aici să 
mi-1 pui, Gheorghiță 1“

Lucian nu s-a sinchisit prea mult de acest in
termezzo și a ■cîștigat la puncte. Din ziua aceea, 
cei doi Popescu s-au mai răiuiț in ring de trei 
ori, fără ca Gheorghe să-l depășească pe Lucian 
Două meciuri s-au încheiat la egalitate iar in 
ultimul (1945) Lucian a obținut din nou decizia. 
Gheorghe Popescu, așa cum recunoaște și azi 
Lucian, a lost cel mai loial adversar. In ring 
lupta cu toată ambiția și dîrzenia. Urmărea 'o 
lovitură decisivă, pe care n-a reușit în cele din 
ui mă s-o găsească 1 Cînd coborau însă treptele 
ringului, Gheotghe recunoștea cu franchețe: 
„Ai fost mai bun, Lucian". La meciurile dificile, 
Lucian știa că are îrț Gheorghe Popescu uri 
ptieten și — un sfătuitor l Gheorghe venea la 
colțul său și-l încuraja ca pe un frate I Gheor
ghe Popescu l-a bătut pe Toma Aurel înainte ca 
acesta să plece în America și i-a luat titlul la 
categoria pană. Apoi, fericit, i-a spus lui Lucian 
(care pierduse titlul în fata lui Toma Aurel) 
„Lucică, titlul e tot la un Popescu, deci tot în ... 
familia noastră!"

...In seara cînd se bucura de triumful tui 
Toma Aurel asupra lui Decico, Lucian pleacă 
spre casă îngindurat...

... Știe că nu mai e în forma lui de aur. Nici 
mîinile nu-1 mai ascultă l Se strică la primul 
contact mai violent. Nimeni nu-1 crede I Doar 
doctorul Lascăr cunoaște adevărul... Lucian o 
acumulat experiența în ring, e sigur pe el, dar 
ce folos? Mîinile, aceste miini de oțel cate iz
beau fără cruțare, trebuie manevrate acum cu 
prudență, menajate tot timpul. Nu mai e un se
cret pentru nimeni că de multe ori înaintea 
unui meci Lucian își înțeapă mîna stingă cu 
seringa cri novocaină, ca să poată boxa fără du
reri 1... Si, totuși, boxul e frumos... e minu
nat /... Poți să părăsești ringul la 25 de ani, 
fără să mai încerci o dată marea performanță ? 
Nul Regretul te-ar urmări toată viața, n-ai mai 
reuși să alungi tristețea cu nici un preț 1

Trebuie. Trebuie să mai încerce măcar o dată.
...Trec trei ani... Lucian boxează mai mult 

în țară. Cucerește de la Ion Mihail titlul la 
„ușoară", apoi îl întrece pe Doicescu, Vasile 
Stoian și D. Iordane seu. Face meci nul cu porto- 
ricanut Martinez și cu Tapisse (la Paris). In 27 
ianuarie 1939, cu Leclerc în colț, îl întrece 
categoric la puncte la Edimburg, pe Tommy 
Carr. Apoi, lovitura de teatru: îi provoacă pe 
Phil Dolhelm, campionul european la categoria
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UN FAPT FĂRĂ PRECE
DENT s-a petrecut cu ocazia 
meciului disputat la Moyo- 
bamba (Peru) între formația 
„Caii" șl echipa „Progreso". 
Arbitrul întîlnirii a încercat 
să-și impună autoritatea pe 
teren, urmărindu-I cu un cuțit 
în mînă, pe un jucător (al 
echipei Caii), care protestase 
la una din deciziile sale. Po
liția nu a intervenit Echipa 
Progreso a cîștigat cu sco
rul de 3—2. Reprezentantul 
echipei Caii a cerut anularea 
rezultatului și sancționarea 
arbitrului.

B

LA ST. LOUIS au continuat 
întrecerile turneului Interna
tional de tenis rezervat jucă
torilor profesioniști. Tenisma- 
nul american Denis Ralston 
I-a învins cu 31—20, 31—29 
pe australianul John Newcom
be. iar Roger Taylor (Anglia) 
a dispus cu 31—26, 25—31, 
5—4 de Nikola Pilici (Iugo
slavia). Alte rezultate: Tony 
Roche (Australia) — Earl
Bucholtz (S.U.A.) 31—27,
31—23; Cliff Drysdale (Repu- 
blica Sud-Africană) — Pierre
Barthes (Franța) 91—18,
31—28.

ÎNTR-UN MECI contînd pen
tru „Cupa campionilor Ame- 
ricii de Sud" la fotbal, dispu
tat Ia Montevideo echipa 
Penarol Montevideo a între
cut cu scorul de 4—0 (2—0) 
formația Libertad (Paraguay).

ÎN FINALA „Cupei ligii 
profesioniste engleze" la fot
bal se vor întîlni în acest an 
echipele Arsenal Londra și 
Leeds United. Meciul se va 
desfășura la 2 martie în capi
tala Angliei. în cea de a doua 
semifinală, Leeds United a 
învins cu scorul de 3—2 (1—0) 
formația Derby.

B
CU PRILEJUL UNUI CON

CURS DE ATLETISM pe teren 
acoperit desfășurat la Bratis
lava, sportiva cehoslovacă 
Maria Faithova a stabilit un 
nou record de sală ai tării 
sale în. proba de săritură în 
înălțime, realizînd performanta 
de 1,75 m.

H

CONTINUÎNDU-ȘI turneul 
în Europa, echipa feminină de 
volei a Japoniei a jucat la 
Lodz cu selecționata orașului. 
Sporfivele japoneze au obți
nut victoria cu scorul de 3—1 
(15—5; 5—15; 15—13; 15—5). 

t
B

ECHIPA DE FOTBAL Vor- 
wărts Berlin, aflată în pre
zent în turneu în Irak, a sus
ținut o întîlhire amicală în 
compania Selecționatei arma
tei irakiene. Victoria a reve
nit fotbaliștilor din R. D. 
Germană cu scorul de 2—0 
(2—0) prin golurile marcate 
de Die.tz.sch (min. 12) și Be- 
gerad (min. 15). Partida a fost 
urmărită de 15 000 de specta
tori.

S
ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIO

NALĂ de volei disputată la 
Londra între reprezentativele 
masculine ale Angliei șl Da
nemarcei s-a încheiat cu vic
toria oaspeților la scorul de 
3—0 (15—3, 15—12, 15—4).

B
ÎNTR-UN MECI internațio

nal amical de hochei pe

LA PRAGA S-A DISPUTAT 
MECIUL dintre reprezentati
vele Cehoslovaciei și Unga
riei, coclind pentru „Cupa 
Europei" (echipe mixte) la 
tenis de masă. La căpătui 
unei întilniri echilibrate, g'az- 
dele au terminat învingătoare 
Ia limită; 4—3. în meciul de
cisiv, la scorul de 3—3, Ste- 
panek l-a învins cu 2—1 
(12—21, 21—19, 21—10) pe
Berzsoi.

E
ÎN CADRUL' „CUPEI CAM

PIONII OR EUROPENI' ' fă 
handbal feminin, la Kaunas 
s-a desfășurat primul meci .ăl 
semifinalei dintre echipele 
Jalgiris Kaunas șl Cracovia. 
Au. cîștigat handbalistele so
vietice cu scorul ăe 17—9 
(9-2).

S
ÎN ORAȘUL NOVOKUZ

NETSK s-a disputat meciul de 
hochei pe gheață dintre echi
pa locala „Metalurg" șl se
lecționata de tineret a Româ
niei. Gazdele an cîștigat cu 
scorul de 14—0 (6—0, 3—0, 
5—0).

B f 
I

LA PRAGA' s-a desfășurat 
întîlnlrea internațională de 
box dintre . reprezentativele 
Cehoslovaciei și Țării Gali
lor. Pugiliștiî cehoslovaci ău 
obtinut victoria cu 14—6.

CU PRILEJUL unui con
curs de atletism pe teren aco
perit, desfășurat Ia Leningrad 
cu participarea unor atleți so
vietici fruntași, Igor Ter Ova- 
nesîân a realizat Ia săritura th 
lungime performanța de 8,05 
ni. Iuri Hanafih a cîștigăt 
proba de săritură cu prăjina 
cu 4,91 m, Iar Viktor Bolșov 
s-a clasat pe primul loc la 
înălțime cu 2,06 m. Cursa de 
800 m s-a încheiat cu victo
ria lui Valeri Bulîșev, crono
metrat cu timpul de 1:52.8. 
Ia tripliisalt victoria a reve
nit lui Ghenadi Beșonov cu 
16,14 m, iar în proba de 3 000 
m Lazar Narodilki a obținut 
timnnl de 8:09,2. în cele două 
probe feminine disputate. Li
dia Alfeeva a realizat 6,10 m 
Ia lungime, iar Kiavdia Pus- 
kareva 1,68 m Ia săritura în 
înălțime.

B
CURTEA DE APEL DIN 

TOULOUSE l-a condamnat Ia 
100 franci amendă pe cîcliș- 
tul Jean Dupont acuzat că în 
timpul „Turului Franței” — 
ediția 1966 — ar fi folosit 
medicamente interzise sporti
vilor. Această pedeapsă pare 
relativ ușoară în comparație 
cu cea aplicată ciclistului bel
gian Van Coningsloo sus
pendat pe doi ani (pentru 
folosirea dopingului) de la 
orice activitate competiționajă 
în țara sa. Coningsloo va a- 
vea drept să participe numai 
la concursurile de peste ho
tare.

FOTBAtlȘIit BGMÂM 
ÎNVINȘI IN HfCIfE
Selecționata română de fot

bal, aflată în turneu în. Bra
zilia, a jucat cu formația ora
șului Recife. Partida s-a ter
minat cu scorul de 3—2 în 
favoarea gazdelor. La pauză 
fotbaliștii români conduceau 
cu 2—1. (Agerpres). Igor Ter-Ovanesian în plin efort
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pană. Meci pentru titlu la București l Belgianul 
acceptă. Bucureștenii sîht sceptici: „Uite în că 
aventură a intrat!“ Dar Lucian Popescu măi 
crede încă în steaua lui...

Phil Dolhelm. sosește la București vineri 2 iu
nie, însoțit de Lavroche (manager), Pascal 
Bierna (arbitru) și aiți doi pugiliști belgieni, 
Marc Noben și Jean Simon, care vor fi opuși 
lui M. Spakow și — respectiv — Vasile Ser bă 
nescu. Dolhelm ocupă camera 327 la Grand Ho
tel și declară ziariștilor: „Am venit campion. 
Voi pleca campion!" Dolhelm e superstițios. In 
cabină — înaintea meciului — arborează o su
perbă blană de tigru. Susține că i-a adus întot- 
deuna noroc. Lucian glumește intr-un cerc d.Ș 
prieteni: „Voi face, totul ca să-și lase blana de 
tigru aici". Dolhelm are 26 de ani și e tatăl g 
doi copii. L-a bătut pe Augier care la rîndul său 
obținuse decizia în fața spaniolului Girones, în
vingătorul lui Lucian Popescu.

Scriitorul ionel Teodoreanu declară înainte de 
meci: „Doresc să învingă sportul. Și apoi do
resc, victoria lui Lucian!"

George Vraca: „In box voința învinge. îi do
resc lui Lucian o voință de fier. Cît despre rest, 
sînt sigur de el"...

Jean Moscopol: „Lucian s-a antrenat serios. 
Ca niciodată. Victoria nu-i poate scăpa'căci e la 
el acasă !“

Și iată — în sfîrșit — clipa mult așteptată. 
Lucian și Dolhelm iață-n față, ascultind tăcuți și 
emoționați ultimele instrucțiuni ale arbitrului 
italian Anselmo Villa.

Iată filmul meciului:
Repriza I: Tatonare. Lucian trimite la lucru 

„stingă". Dolhelm ripostează. Egalitate. Repriza 
a Il-a: Lucian s-a încălzit. Atacurile sale sînt 
bine calculate și stingă e manevrată magistral. 
Avantaj, Lucian. Repriza a IlI-a ; Dolhelm e lovit 
mereu la cap. Ochiul sting e atins serios. Lu
cian insistă. Avantaj, Lucian. Repriza a IV-a: 
După un clinei. Lucian plasează o magnifică di
rectă în vîrfui bărbiei lui Dolhelm. Acesta cade. 
E numărat pînă Ia „patru". Se ridică, dar recep
ționând un teribil croșeu, cade iarăși. E salvat 
de gong. Mare avantaj, Lucian. Repriza a V-a: 
„Stingă" Iui Lucian face minuni. Arena aclamă. 
E același Lucian din seara memorabilă a me
ciului cu Iiid Oliva, cu nouă ani în urmă. Mare 
avantaj, Lucian. Reprizele VI—VII i egale. Re-

priza a VllI-a: După o scurtă relaxare, Lucian 
preia inițiativa. Lovește puternici și variat. Dol
helm e în mare inferioritate. Avantaj Lucian. 
Repriza a JX-a : Lucian execută un dans fantas
tic in jurul adversarului, lovește precis și ten
tează admirabil. Avantaj, Lucian. Repriza a X-a : 
Dolhelm recurge la obstrucții. Lucian primește 
o. lovitură sub centură și imediat alta cu capul, 
Anselmo Villa îi dă avertișmeni lui Dolhelm. 
Avantaj, Luciqn. Repriza a Xl-a: Lucian are me
ciul cîștigat. Trece la deiensivă. Dolhelm urmă
rește o lovitură decisivă. Lucian însă dejoacă 
toate planurile belgianului care cîștigă repriza. 
Repriza a Xli-a; a XIII-a și a XlV-a : belgianul 

I pleacă orbește la atac dar e contrat mereu și în 
ciuda efortului său disperat nu mai poate 
schimba soarta partidei. Repriza a XV-a: Dol
helm încearcă prin orice mijloace să plașeze o 
iovitură decisivă I Lucian parează tot, face 
scrimă pugilistică și termină meciul cu un avans 
confortabil... Arbitrul italian Anselmo Villa ri
dică minți lui Lucian Popescu înainte de a mai 
anunța decizia spikerul. Toți șpeciatorii de la 
Arenele Romane ovaționează în picioare. Lu
cian Popescu este pentru a treia oară campion 
european. De data aceasta la categoria „păiiă".

I se oferă flori. Lucian le dăruiește lui Phil 
Dolhelm, iar acesta le împarte publicului... Se 
verifică buletinele de arbitraj. Ele arată astfel: 
C. Aureliu (România) — Lucian Popescu, avan
taj 20 p, Anselmo Villa (Italia) — Lucian Po
pescu, avantaj 14 p, Pascal Bierna (Belgia) Phil 
Dolhelm... avantaj 1 pl...

Dolhelm declară ziariștilor: „Lucian Popescu 
e cel mai dificil adversar pe care l-am întîlftit. 
E imposibil să-1 păcălești. 2 un excelent esCri- 
meur!".

Lucian Popescu, calm și relaxat își desface cu 
grijă bandajele și spune, vădit emoționat: „Am 
cîștigat pentru că am avut ambiția să aduc țării 
încă un titlu continental!".

Și încă un amănunt: în seara acestei victorii, 
Lucian își serba ziua onomastică. Și-a ofetii 
singur cel mai frumos cadou: titlul de campion 
european la categoria „pană" I

George MIHALACHE

CAPITOLUL VIITOR: ... Șl acum ce facem 
cu Gino Caltaneo, Ernst Weiss șl Gino Bonda
valli ?



Amănunte 
de la meciul
România — Austria

(Urmare din pag. 1)

zona neutră. In minutul 8, 
Bașa a atacat cu curaj un ad
versar in treimea de apărare 
a austriecilor, acesta a greșit 
pasa ; Moiș a interceptat pucul, 
s-a dus singur spre poartă și 
a înscris. Nici nu s-a reluat 
bine jocul și arbitrul Gross 
(R.D.G.) l-a eliminat din joc 
pe Ștefan. Va fi prima și sin
gura eliminare din acest joc 
dictată împotriva echipei noas
tre. După reintrarea lui Ștefan 
a urmat o lungă perioadă de 
dominare a selecționatei româ
ne, dar în min. 17 Iuliu Szabo, 
singur cu portarul, a ratat o 
mare ocazie. Ultimele 60 de 
secunde ale primei reprize au 
fost dramatice. Calamar a în
cercat un dribling în apropie
rea porții lui Dumitraș (cind 
se vor dezobișnui oare jucăto
rii noștri de asemenea artifi
cii ?) dar a pierdut pucul. S-a 
creat o învălmășeală, pucul 
s-a plimbat de vreo două ori 
pe lingă linia porții și în cele 
din urmă Schupp l-a aruncat 
în plasă : 1—1. După zece se
cunde Iuliu Szabo șutează im- 
parabil chiar după angajamen
tul de la centru și... 2—1 !

In repriza secundă, primele 
10 minute de joc s-au disputat 
numai în treimea de apărare 
a echipei austriece. Dar, deși 
aveau superioritatea numerică, 
jucătorii români s-au văzut 
egalați... Excelentul jucător 
Deljon a reușit acest lucru 
(min. 33), profitînd însă și de 
lipsa de atenție a hocheiștilor 
noștri care l-au lăsat pur și 
simplu să-și facă loc și să tra
gă. Insă, și de această dată, 
bucuria austriecilor a fost 
foarte scurtă. Nici nu apucase 
țșecundarul cronometrului de. 
ia patinoar să-și facă o cursă 
"întreagă și o acțiune a lui Io- 
nescu l-a adus pe acesta in 
poziție bună. Jucătorul român 
a realizat un dribling scurt, a 
pasat lui Ștefan și acesta a 
înscris ultimul gol al meciului : 
3—2. Ultima repriză a fost 

extrem de disputată. Austriecii 
au avut cîteva ocazii bune, re
zolvate cu succes .de Dumitraș, 
iar jucătorii români ar mai fi 
putut să înscrie cel puțin încă 
trei-patru goluri.

la start!
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Kidd, prezent

Fleming desenează...Peggy

mondiale 
aproape 
Seyfert

Reveniți fără emoții de pe pirtia. de la Cham- 
rousse, austriecii Gerhard Nenning și Karl

Schranz fac o partidă de... anecdote

tanta noastră 
reze pe locul 
consolăm cu 
Sonja Ilenie 
limpiada sa de debut.

Telefoto : UPI - AGERPRES

CEHOSLOVACIA — R.F. a 
GERMANIEI 5—1 (1—0,2—0,

în această par- 
conflrmat — dacă 
nevoie — că atit 

A cit și> în 
grupa B s-a realizat o a- 
propiere valorică între forma
țiile participante. Din păcate, 
însă, nu printr-o îmbunătățire 
generală a jocului, ci printr-o 
scădere evidentă de potential 
tehnic își tactic pe care o do
vedesc selecționatele socotite 
pînă acum ca foarte bune : 
Cehoslovacia, Suedia, Canada, 
S.U.A. In această partidă, e- 
chipa cehoslovacă s-a impus 
fără să strălucească în fata 
unui adversar care nu i-a opus 
decît ambiția de a obține un 
rezultat cit mai strîns. Meciul 
a fost echilibrat mai ales in 
reprizele I și a III-a. Au în
scris Hrbaty (min 14), Golonka 
(min 37), Havel (min 38), 
Hejma (min 43), Sevcik (min

60) — pentru Cehoslovacia și 
Lax (min 54) — pentru R.F. a 
Germaniei.

în ultimele meciuri de 
aseară s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :
— CANADA 5—2
2—1) în grupa A
GIA — FRANȚA
2—0, 1—0).

i „non-stop" nu este 
propriu zisă, ci o 

de ultimă oră de 
a concurențiîor cu 
concurs. La cursa 
de miercuri, ame-

U.R.S.S.
Cehoslovacia
Canada
Suedia
Finlanda
S.U.A.
R.D.G.
B.F.G.

1. Iugoslavia
2. Norvegia
3. România
4. Austria
5. Franța
6. Japonia

1 1-4
1 1—5

o 
o

Coborîrea 
o întrecere 
modalitate 
acomodare 
pîrtia de i 
„non-stop" 
ricanul Kidd, unul dintre cei 
mai buni schiori de peste 
Ocean, a avut o căzătură 
foarte spectaculoasă. Transpor
tat de la Chamrousse la Gre
noble el a fost supravegheat 
îndeaproape de dr. Bob Beattie, 
medicul echipei S.U.A., care 
ne-a declarat : „Accidentul nu 
ește atit de periculos prin el 
însuși, ci prin faptul că această 
entorsă, de o gravitate me
die, s-a produs tot la glezna 
stingă, acolo unde Kidd a avut 
un grav accident acum doi ani“.

Joi, la ora startului, spre 
surprinderea tuturor, Kidd a 
fost prezent la concurs, gata 
de... plecare 1 Amînarea cursei 
a venit în sprijinul curajosu
lui schior care va mai avea 
astfel cîtăva vreme de refa
cere.

CATALOGUL 
FIGURILOR 
IMPUSE 
S-A ÎNCHIS

Cu o siguranță nealterată nici 
de dificultățile ultimelor doua 
figuri impuse (paragraf-buciă și 
paragraf-contratrei), americanca 
Peggy Gale Fleming a continuat 
să mărească distanța de puncte 
ce o separă de urmăritoarea sa 
cea mai apropiată, ex-campioana 
europeană Gabriele Seyfert. 
Acum, admirabila patinatoare de 
peste ocean este foarte aproape 
de a-și adăuga în palmaresul ce 
cuprinde două titluri «.<■»»«
și pe cel olimpic. Cu 
80 p avans față de „
si mai mult de 100 p față de 
celelalte fruntașe ale clasamentu
lui după proba obligatoriilor, ea 
are tot dreptul să se considere 
virtuală campioană olimpică.

Arbitrii au fost unanimi în a 
acorda lui Peggy Fleming locul 
întii la toate cele 5 figuri. Iar 
media notelor americancei repre
zintă un adevărat record : peste 
4,50 ’ Trebuie precizat că la fi
gurile impuse arbitrii sînt întot
deauna cu mult mai „zgîrciți" în 
puncte și zecimi, decît în proba 
de libere.

Actuala deținătoare a titlului 
european, patinatoarea cehoslo
vacă Hana Maskova, a reușit să 
mai salte un loc în clasament, în. 
ultima zi a probei obligatorii. 
Maskova mai are un pas de fă
cut pentru a trece de austriaca 
Schuba, ceea ce o va face să 
urce șî ea pe ultima treaptă a 
podiumului, sîmbătă seara la în
cheierea competiției. Trixy Schu
ba (16 ani) rămîne totuși marea 
revelație a actualului sezon.

In timp ce fruntașele între
cerii dădeau lupta pentru pri
mele locuri, în partea de jos 
a clasamentului o dispută strînsă 
anima pe cele mai tinere con
curente. Beatrice Huștiu, mezina 
întrecerii, a luptat cu curaj pen
tru a se menține Ia mică distanță 
de adversarele sale din fa.ă, spe- 
rînd desigur într-o revenire Ia 
proba de figuri libere. Beatrice 
a desenat bine penultima figură, 
unde a întrecut pe Sonja Mor
genstern (R li.G.) și I.ee (Coreea 
de Sud), care o depășesc totuși 
la totalul de puncte. Reprezen-

© Comentînd re
portajul televizat al 
festivității de deschi
dere a Jocurilor, zia
rul PEquipe subli
niază că secvențele 
cele mai frumoase au 
fost cele care au în
fățișat pe: Alain Cal
mat în „mărețul său 
urcuș" spre cupa un
de a aprins flacăra 
olimpică, pe „tînăra 
și minuscula patina
toare româncă (N.R. 
— Beatrice Huștiu) 
freeîndu-se la nas și 
pe mica fetiță anoni
mă care ridică de jos 
un trandafir".

© Schiorul austriac 
Egon Zimmermann, 
ciștigătorul probei de 
coborire la prece
denta ediție a Jocu
rilor, a împlinit la 8 
februarie 28 de ani.

® Micul stat euro
pean Lichtenstein 
este reprezentat pen
tru prima oară intr-o 
probă feminină la 
Jocurile Olimpice. 
Este vorba de schioa- 
ra Marthe Byler, care 
a împlinit ieri 17 ani. 
Ei i-a revenit și cin
stea de a purta dra
pelul țării la festivi
tatea de deschidere.

• La Paris, în ho
lul agenției companiei 
americane de aviație 
T.VV./l., transmisiile 
televizate de la Gre
noble pot fi urmărite 
pe un ecran uriaș de 
15 metri pătrați.

® Actrița de cine
ma Audrei Hepburn

— binecunoscută și 
publicului nostru — 
a venit la Grenoble 
împreună cu soția 
actorului american 
Yul Brynner cu in
tenția de a asista nu
mai la festivitatea de 
deschidere a Jocuri
lor. Ambianța de aci 
a cucerit-o însă pe 
Audrey în asemenea 
măsură, incit ea a 
hotărit să mai rămî- 
nă la Grenoble pînă 
la 10 februarie pen
tru a asista la cîteva 
întreceri.

© Pentru amatorii 
de cifre : instrumen
tele fanfarei gărzii 
republicane care și-a 
dat concursul la fes
tivitatea de deschide
re a Jocurilor totali
zează respectabila 
greutate de... 12 tone.

© Ciștigătorul pro
bei de 50 km fond 
de la J.O. de iarnă 
din 1964, suedezul 
Sixten Jernberg, în
soțește în calitate de 
tehnician lotul biat- 
loniștilor suedezi. A- 
laltăieri, el și-a ser
bat cea de a 39-a a- 
niversare, intr-o at
mosferă de loc rece, 
întrucî.t Jernberg 
continuă să fie con
siderat figura centra
lă a lotului suedez 
de schi. Reputatul 
campion ne-a decla
rat, ca un lucru mai 
puțin cunoscut, dar 
nu mai puțin impor
tant, pentru el, că 
Innsbruck

la

continuă să 
penultim, dar 
gîndui că celebra 
era ultima la O-

INDIVIDUAL FEMININ (8.II.) 
(Figuri obligatorii)

1. Peggy Fleming (S.U.A.) 1062,1 
p ; 2. Gabriele Seyfert (R.D.G.) 
984,9 p ; 3. Beatrix Schuba (Aus
tria) 959,0 p ; 4. Hanna Maskova 
(Cehosl.) 943,2 p ; 5. Albertina
Noyes (S.U.A.) 941,9 p ; 6. Zsuzsa 
Almassy (Ung.) 919,2 p ; 7. Sally- 
Ann Stapleford (Anglia) 898,3 p ;
8. Kumiko Okawa (Jap.) 896,4 p ;
9. Patricia Dodd (Anglia) 886.8
p ; 10 Karen Magnusson (Can.) 
§81.7 p... 29- Sonja Morgen
stern (R.D.G.) 711,0 p ; 30.
Hynn-Jmo Dee (Coreea de Sud) 
682 6 p; 31, Beatrice Huștiu (Ro
mânia) 671,5 p; ' 32. Hae-Kyun 
Kim (Coreea de Sud) 670,1 p.

PANTURU-NEAGOE
*

O NEDISIMULATA (Urmare din pag. 1)

SURPRIZA

TON! SAILER]
5 favorite la coborire!

Ziarul „Dauphină Libere" 
publică o interesantă declara
ție a lui Toni Sailer. „La actu
ala ediție, în proba de cobo 
rîre femei, sini posibile cinci 
cîștigătoare : canadianca Nan
cy Greene, austriecele Olga 
Pal, Christi Haas și reprezen
tantele Franței, Isabelle Mir 
și Marielle Goitschel, (La ul
timul antrenament Haas a că
zut în porțiunea denumită 
„culoarul mare" dar, din feri 
pire, accidentul nu a avut ur
mări). Ce pot spune despre 
pista de coborire ? Prima por
țiune este cea mai dificilă, 
mijlocul este destul de ușor 
de trecut și, în fine, ultima 
porțiune solicită concurențiîor 
o excelentă tehnică închein- 
du-se cu un „schuss" spectacu
los".

Hochelștii echipei S.U.A. îl poartă pe brațe pe 
colegul lor Craig Falkman, accidentat In meciul 

cu Suedia
Telefoto : UPI - AGERPRES

înaintea aniversării 
sale ciștigase medalia 
de aur la marele 
fond. Aceasta este o 
evidență mai intimă, 
pe care Jernberg ne-a 
mărturisit-o in pre
zența frumoasei sale 
soții, ce îl însoțește 
aici, obligîndu-i pe 
fotografi la serioase 
sacrificii de peliculă.

rului echipei fran
ceze de schi fond, dr. 
Mandrin, care încă 
cu două zile înaintea 
probei a declarat : 
„Sînt foarte mulți fa- 
voriți în această pro
bă, dar singura sur
priză va veni numai 
din partea Italiei. In 
acest sens eu îl văd 
cîștigător pe Franco 
Nones“.

© Pentru meda
lierea lui Nones, în
tregul lot al sportivi
lor italieni s-a reunit 
pe „Stadionul de 
gheață", venind din 
toate stațiunile olim
pice grenobleze. Cu 
același prilej, sporti
vii italieni au păstrat 
un moment de recu
legere în memoria 
maserului echipei lor 
de fond, care a de
cedat cu o zi înainte 
de victoria lui Nones, 
în urma unui atac de 
cord.

© Singurul pro
nostic care prevedea 
victoria italianului 
Nones, pierdut prin
tre celelalte, a fost 
scos la lumina zilei. 
El aparține antreno-

© La Centrul de 
presă, una din aten
țiile organizatorilor 
a fost aceea de a cere 
firmei „Olivetti“. ca
re s-a oferit să asi
gure numărul de ma
șini de scris necesar 
ziariștilor, numeroa
se exemplare . cu 
caractere nu nu
mai latine, ci și gre
cești, cirilice etc. Cu 
evidentă surpriză a 
fost primită declara
ția ziariștilor sovie
tici și anume că a- 
tunci cînd lucrează 
la mașina de scris ei 
folosesc caracterele 
latine. Această cons
tatare neașteptată a 
necesitat, bineînțeles, 
înlocuirea claviaturi
lor.

k

LUPTA PENTRU MEDALII
Bucureștiului) juriul anunța cU 
regret celor cîteva mii de spec
tatori amînarea pentru azi 
(n.r. ieri) a primelor două man
șe din proba de 2 persoane. 
Echipajul italian Monti - De 
Paolis care continuă să fie con
siderat principalul favorit, era 
cuprins la acea oră de o vi
zibilă stare de nervozitate. în 
schimb, Panțuru 
care au stat tot 
pîrtie la lociîl de 
tîndu-i chiar pe 
au lăsat impresia
calm care le-ar putea fi 
jutor în întrecere.

timp
con- 
este

tea de a urmări în 
cel puțin 2 sau 3 
secutive.
iluminată electric într-o culoa
re mai puțin obișnuită — gal
ben intens spre portocaliu — 
care deformează toate culorile 
pînă la dispariția unora, in 
schimb avantajează total cu
loarea albă și mai ales puter
nicele reflexe ale gheții și ale 
zăpezii. Aceasta este singura 
pistă de bob din lume a cărei 
înghețare se face prin inter
mediul electricității și ale că
rei reparații de urgență sint 
rezolvate cu ajutorul unei in
stalații mobile de amoniac așe
zată pe o platformă prevăzută 
cu șenile de cauciuc care urcă 
panta cu o viteză surprinză
toare — aș compara-o cu cea 
a unui păianjen pe un perete, 
evident păstrînd proporțiile.

Inaugurarea concursului 
bob, care din păcate avea 
fie amînat pentru joi, s-a 
cut printr-o coborire ținînd 
domeniul fantasticului, 
vîrful muntelui Alpe d’Huez, 
de la peste 2 800 m, executată 
de cîteva sute de monitori de 
schi din regiunea respectivă, 
fiecare din ei purtînd o torță 
aprinsă și executînd, de sus și 
pînă 
părea 
dar 
mare

Să
rea cu care vă parvine acest 
reportaj, dar proba de bob de 
miercuri seara s-a amînat, ini
țial, de la orele 20 la 21 pen-

același 
viraje 

în plus, pîrtia

tru a începe de fapt prin cele 
cîteva coborîri ale deschizăto
rilor de pîrtie abia la orele 
22,20 — adică la 23,20 ora Bucu
reștiului. La miezul nopții de 
miercuri spre joi nu se exe
cutaseră decît cinci coboriri, 
cea de a șasea, în care urma 
echipajul secund al României, 
fiind mai intîi oprită pentru 
repararea virajului 7, spart 
de primul bob american în 
coborîrea efectuată. între timp
— pentru că nu trebuie să ui
tați, ne aflăm la peste 2 400 m
— s-a stirnit o furtună care a 
expediat pe pîrtia ca de sticlă 
noi 
de

și Neagoe, 
timpul pe 

plecare aju- 
organizatori, 
unui mare

presă, In-

închiderii 
rezultatele 
numărul

nu în- 
ediției, 

și a- 
nostru

oară, 
bine 

mare

era 
de probă, 
putea să~i 
nici unul 
țintea di-

a fost construită în 
a înlesni urmărirea 
spectacol ceea ce — 
spune — reprezintă 

mondială deoarece

jos, un slalom care ne 
lent din cauza distanței 
creînd un spectacol de 
originalitate și efect, 
nu vă surprindă întîrzie-

surpriză amatorilor de 
de iarnă autohtoni dar 
din străinătate. Este 
pentru cine se depla-

porții de zăpadă nedorită 
concurenți. La 24,30

de bob constituie

încep întrecerea azieetele își
cu
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Cel mai bun bober italian, Eugenio Monti (mijloc) discută 
doi concurenți vest-germani: L. Liebert și .-1. Pensbcrger

îndată după sosirea în proba 
de 30 km, Franco Nones, vameșul 
italian de lingă orașul Trento, a 
fost îneîntat să poată vorbi unor 
ziariști români, pentru că așa 
cum ne-a declarat cunoaște Ro
mânia încă din 1963, cînd îm
preună cu de Dorigo a concurat 
în ștafeta de 3x15 km, cîștigată 
de echipa sa. Intre amintirile Iul 
Nones șl curiozitatea noastră 
față de performanta celui din
ții campion olimpic al ediției 
a X-a a marilor Jocuri s-a des
fășurat întreaga conversație la 
care a participat și de Dorigo.

Nones consideră că la fel de 
mare ca și succesul său personal 
trebuie privită și comportarea 
coechipierului său Julio de Flo
rian sosit pe locul 5, în proba 
inaugurală a J.O. Momentul în 
care consideră că s-a decis cursa 
a fost între km 19 și 20. Atunci 
fondiștii nordici și-au plasat ata
cul pe care l-au dorit decisiv, 
întreaga echipă italiană 
convinsă, încă înainte 
că una din medalii va 
revină, dar sigur că 
dintre membrii el nu 
rect spre cea de aur.

Faptul că întreaga

clusiv cea italiană, își manifestă 
o nedisimulată surpriză față de 
prezența unui reprezentant al la
tinității în fruntea ierarhiei unei 
probe nordice, se datorează ne
cunoașterii particularității schiu
lui de fond. Astfel, nu se știe 
probabil că la ora actuală antre
namentul specific scandinavilor 
șl sovieticilor este perfect cunos
cut întregii lumi sportive și prac
ticat în condiții asemănătoare de 
cei care urmăresc realizarea de 
mari performanțe.

în încheiere, Nones își amin
tește, printre altele, de pîrtia 
de bob de la Poiana Brașov și își 
exprimă nedumerirea pentru 
construirea acesteia din lemn, 
aflînd cu un regret sincer că ea 
nu mai este folosită. El a urat 
echipajului român Panțuru — 
Neagoe succes în întrecerea cu 
Monti—De Paolis, deoarece consi
deră că romanii sînt capabili 
să-i învingă șl că dacă medalia 
olimpică nu va încorona retra
gerea din competiție, anunțată 
de Monti pentru a... 20-a 
ea va sta sigur mult mal 
în palmaresul unul tînăr de 
curaj, cum este panțuru.

Din păcate, echipajul România 
II (Maftei-Nedelcu), plecat cu 
numărul de start 20, s-a răs
turnat.

întrucit manșa- a Il-a 
cepuse la ora 
vom publica 
mănunte în 
de miine.

întrecerile
una din marile atracții ale ac
tualei Olimpiade pentru că a- 
cest sport este mai puțin cu
noscut în Franța și pentru că, 
organizatorii construind pirtia 
de la Alpe d’Huez au produs 
o mare 
sporturi 
și celor 
evident 
sează la fața locului că pirtia 
respectivă 
ideea de. 
întregului 
se poate 
o noutate 
chiar și pentru spectatorul si
tuat intr-un loc anume, pîrtia 
oferă în întregime privirilor 
profilul traseului și posibilita-

(Ut mare din pag. 1)

Dar, Keller este un sprin
ter, iar programul de întrecere 
olimpic cuprinde și alte pro
be: 1 500 mr 5 000 m, 10 000 m. 
Pe distantele lungi, mari sur
prize a produs în întrecerile 
preolimpice norvegianul Mag-

ne Thomassen, sportiv pe cate 
s-a contat mai puțin. Chiar 
în ajunul întrecerilor olimpice, 
Thomassen a realizat, tot la 
Davos, un nou record mondi
al în proba de 1 500 m, aco
perind distanta în 2:02,5, timp 
cu care a depășit vechiul re
cord al olandezului Kees Ver- 
keerk (2:03,9).

La 5 000 și 10 000 m o oare
care superioritate par a avea 
olandezul Kees Verkeerk și 
norvegianul Anton Maior. 
Ambii au dominat întrecerile 
disputate în ultimul timp și

se anunță drept cei mai con
stanți în rezultate.

în întrecerile feminine pro
blemele nu sînt chiar așa do 
complicate. Calcînd pe ur
mele celebrilor sportivi din 
tara sa, olandeza Stien Kaiser 
a colecționat recent, inclusiv 
la campionatele Europei, o se
rie de victorii. în localitalea 
Davos, ea și-a îmbunătățit 
cordul lumii în proba 
3 000 m cu 4:54,6 (vechiul 
cord — 4:56,8). La proba
sprint 500 m ea se prezintă 
mai slab, realizînd timpuri în

re
de 
re
de

jurul a 45,7 — 45,9 secunde, 
cu care însă, în mod cert, nu 
poate aspira nici măcar la 
un loc pe podiumul olimpic, 
în această probă mari șanse 
la victorie are sovietica Ta
tiana Sidorova, care, tot la 
Davos, a dus recordul lumii 
la 44,7 s (trecutul record — 
44,9 — îi aparținea Ingăi Ar
tamonova). Așa că, în ciuda 
excelentei sale forme sportive, 
este improbabil ca Stien Kai
ser să repete marea perfor
manță de la Innsbruck a Li- 
dieî Skoblikova, care a cuce
rit atunci toate medaliile de 
aur puse în joc.

Cronici și comentarii 
de la trimișii noștri speciali 

Emanuel VALERIU, Călin ANTONESCU 
și Dumitru STĂNCULESCU

niiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînniniînniiînnnnniHiiniiînnînniiiiiniiiiininiiniiinifi


