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ACTUALITĂȚI
PREGĂTIREA COPIILOR Șl JUNIORILOR ÎN DIS

CUȚIA SPECIALIȘTILOR

Sîmbătă la ora 11, Cenr 
trul sportiv experimental 

„Viitorul" organizează la 
sediul său o discuție me
todică cu tema: Particu
laritățile planificării pre
gătirii copiilor și juniori

lor. Sînt invitați să parti
cipe toți profesorii de edu
cație fizică și antrenorii 
din București care se o- 
cupă cu pregătirea copiilor 
și juniorilor.

RAPID - FLACĂRA ROȘIE,

CONCURS ATLETIC 
DE SALA LA MOSCOVA

Sîmbătă și duminică se 
va desfășura în sala de 
la Lujniki un mare con
curs internațional de at
letism, cu participarea u- 
nor sportivi din mai mul
te țări ale Europei. I-a în
treceri va lua ‘ parte și 
sprinterul nostru GHEOR- 
GHE ZAMFIRESCU.

DUMINICA ÎN GIULEȘTI

Patinaj

FINALA 
„VITEZIȘTILOR*

Campionatul republican 
de patinaj viteză a ajuns 
în faza finală. Mîine sînt 
programate, pe pista ame
najată pe lacul Ciucaș din 
Tușnad, ultimele întreceri 
ale acestei competiții. In 
program figurează probe 
pentru seniori și juniori 
de categoria I, iar con
comitent cu disputele a- 
cestora se desfășoară și 
un concurs republican pen
tru tinerii patinatori din 
categ&ride de vîrstă 15—16 
ani. 13—14 ani și copii.

La startul diferitelor 
probe vor fi prczenți Eva 
Farkaș (Mureșul Tg. Mu
reș), Crista Trailer (Di
namo Brașov), Eleonora 
Laurențiu ^(Știința Cluj), 
Emilian Papuc, Dan Lăză- 
rescu (Dinamo București), 
Andrei Ocoș (Dinamo Bra
șov). II oria Timiș (Știin
ța Cluj) și alți cunoscuți 
sportivi. L-am rugat pe 
fostul vi tezist, Florin Gă- 
mulea, actualmente antre-
nor federal, să ne spună 
cîteva cuvinte despre con
fruntările celor mai buni 
„viteziști“ din țara noas
tră: „Spre deosebire de
anii trecuți, patinatorii de 
viteză se află intr-un stadiu 
mai înaintat de pregătire, 
ei trecînd, piuă acum, și 
prin cîteva concursuri. Dacă 
tiăipul va fi favorabil cred 
că se vor obține rezultate 
bune. In orice caz, lupta 
pentru cucerirea titlurilor 
va fi aprigă, în special la 
băieți".

„Cupa Steaua" la

Mihail Georgescu (SSE 1) care a realizat, săptămîna 
trecută, un excelent rezultat de 8,0 sec. în cursa de 

55 mg juniori cat. a Il-a.

Copiii învatâ sâ înoate și în... miez de iarna. Deși foarte solicitata, apa bazinului Floreasca face loc și
acestor prichindei ai cursului de inițiere condus de harnica antrenoare E. Vitan» Profesoara efectuează 
cu viitorii performeri ai înotului o lecție „pe uscat"

Foto: Aurel Neagu

O întrecere a șahistelor 
noastre fruntașe

In programul competițio- 
nal al șahistelor noastre 
fruntașe figurează, în luna 
februarie, o întrecere de 
deosebită importanță. Este 
vorba despre turneul care 
va reuni la București pe 
cele mai bune jucătoare 
de șah din țară, la invita
ția federației noastre de 
specialitate. Turneul va în
cepe la data de 10 fe
bruarie.

Iată lista celor 14 com
petitoare: maestrele inter

naționale Alexandra Ni- 
colau—campioana țării—, 
Elisabeta Polihroniade, 
Margareta Teodorescu, Ma
ria Pogor etici; maestrele 
Eleonora Gogîlea-Jianu, 
Margareta Perevoznic, llo
dica Reich er, Elena Rădu- 
canu; candidatele de maes
tru Maria Desmireanu, Su- 
zana Makai, Gertrude 
Baumstarck, Tereza Ur
zică, Marieta Ionescu și 
Heidrun Brantsch.

atletism
Clubul steaua, cu spriji

nul comisiei orășenești de 
specialitate, organizează 
sîmbătă și duminică, în 
sala Floreasca II, un con
curs de atletism deschis 
juniorilor și copiilor. în 
program au fost înscrise 
următoarele probe : Juni
ori I: înălțime, lungime^ 
greutate, 40 mg (F), 55 mg 
(B); Juniori II (B și F) : 
50 m, înălțime, lungime; 
copii (B și F) : 50 m, lun
gime. probele de alergări 
se desfășoară în serii con
tra-timp.

Cluburile și asociațiile 
sportive pot înscrie cîte 
doi concurenți la fiecare 
probă. Va fi întocmit un 
clasament general mixt 
pentru toate cele trei ca
tegorii de vîrstă. Echipa 
care va totaliza cel mai 
mare număr de puncte va 
primi „Cupa Steaua". De 
asemenea vor fi premiați 
primii trei clasați la fie
care probă.
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Dezbaterea activității sportive i 
la II. F. S. Săvincști I 

„CÎTI fflffl fAC SPORT ?“_ j

Campionatul republican de hochei

UN VERITABIL DERBiTsmuT-BINAM0T2
Pasionantă din primul 

și pînă-n ultimul minut 
de joc, ediția de aseară a 
acestui nou derbi al ho
cheiului nostru, Steaua— 
Dinamo ! A fost un meci 
de un dinamism rar întîl- 
nit în campionatele noas
tre, un meci în care do
rința aprinsă de a obține 
victoria, de care au fost a- 
nimați jucătorii, ca și fap
tul că ci au făcut apel 
fără rezerve la întreaga 
gamă a cunoștințelor lor 
tehnice, au concurat la 
realizarea unui spectacol 
sportiv pentru care — în
vingători și învinși — me
rită toate felicitările. La 
capătul unei lupte spor
tive epuizante, Steaua a 
reușit să obțină o mult 
dorită revanșă, după în- 
frîngerea cu 6—2 suferită 
în turul anterior, Ia Mier
curea Cine. Deși au jucat 
fără Szabo I, campionii 
au reușit să egaleze de 
două ori în meciul dc a- 
seară, iar în repriza a treia 
să înscrie și un gol care 
le-a adus, pe merit, vic
toria.

Prima repriză a fost cea 
mai spectaculoasă. Dinamo 
a deschis scorul în min. 
6. prin Pană (acțiune in
dividuală viguroasă, în
cheiată cu un șut sec.). 
In min. 1.3, Ionescu a ob
ținut egalarea, pentru ca 
după 3 minute Dinamo să

Primul punct al partidei a fost înscris de dinamovistul E. Pană. In imaginea 
noastră faza golului

ia din nou conducerea prin 
golul marcat de Boldescu. 
După prima pauză, ritmul 
este la fel de susținut. 
Steaua egalează în min. 
29 (șut de la distanță al 
lui Vacar). Același Vacar 
aduce conducerea echipei 
sale în minutul al doilea 
al ultimei reprize, șutind 
imparabil de Ia linia al
bastră, sus, la colț : 3—2.

In vederea turneului pe 
care îl vor întreprinde în 
cursul lunii februarie 
peste hotare, fotbaliștii de 
la Rapid vor susține o se
rie de întîlnlri cu caracter 
de verificare. Duminică,

în plin sezon de schi
LA CÎMPULUNG MOL

DOVENESC, frumoasa sta
țiune de la poalele Rarău- 
lui, s-a desfășurat con
cursul regional de schi do
tat cu „Cupa speranțelor11, 
întrecerile acestei ediții i- 
naugurale s-au bucurat de 
un succes deplin și au fost 
cîștigate de fondiștii din 
Cîmpulung Moldovenesc, 
pregătiți de prof. Orest 
Frăfeanu. Pe locurile ur
mătoare, în clasamentul pe 
echipe, au urmat Vatra 
Dornei (prof, Rodica Șiri- 
dilaru-Pall) și Gura Hu
morului (prof. Ion Miron). 
Rezultate: fete 3 km: 1. 
Adriana Rusu (V. Dornei), 
2. Elena Zehaci (C. 
Lung), 3. Maria Papuc 
(C. Lung) ; băieți 6 km:
1. Hie Savu (C. Lung), 2. 
V. Papuc (C. Lung), 3. 
Z. Agostan (V. Dowci) ; 
ștafeta fete '3x3 km:

1. Vatra Dornei (Bighiu, 
Dumbravă, Rusu), 2. C. 
Lung, 3. Gura Humorului ; 
băiefi 3x6 km : 1. C.

Asistăm apoi la o între
cere dîrză, cu faze de-a 
dreptul dramatice Ia am
bele porți. Rezultatul in
cert, frumusețea întrecerii 
sportive fac ca publicul 
(aseară deosebit de nu
meros) să rămînă „pe 
locuri “ pînă la ultimul mi
nut cînd Dinamo, într-un 
ultim efort, scoate porta
rul și încearcă egal arca 
în 6 jucători de cîmp. 
Scor final, deci : Steaua— 
Dinamo 3—2 (1—2, 1—0, 
1—0). Arbitrii N. Turcea- 
nu și M. Hușanu și-au 
îndeplinit bine o misiune 
grea.

în deschidere, un meci 
— de asemenea — specta
culos și dinamic: Tîrnava 
O doritei — Știința Bucu
rești 7—5 (1—0, 2—3, 
4—2). Pentru învingători 
au înscris : Gali (5 dintre 
care unul din șut de pe
nalitate), Szocs și Gyorgy 
iar pentru Știința T. Va
car (2). Costescu. Bazi- 
lide, Mihăilescu. 0 men- 

rapidiștii vor evolua în 
compania echipei de cate
goria C, Flacăra roșie 
București.

Meciul se va desfășura 
în Giulești, de la ora 10.30.

Lung (Savu, Papuc, Sfor- 
ghiu), 2. Vatra Dornei, 3. 
Suceava. (GIT. BRATU- 
coresp.).

PESTE 100 DE COPII 
Șl TINERI au participat 
la concursul organizat de 
asociația sportivă Comerțul 
din Tg. Mureș. Condițiile 
bune de zăpadă și orga
nizarea excelentă au contri
buit din plin la reușita în
trecerilor. Cîștigătorii pro
belor : băiefi fond 8—10 
ani: A. Carol, 11—12 ani: 
Z. Szoverfi, 13—16 ani: 
Mihai Vada, 17—25 ani: 
M. Farkas, slalom uriaș 
8—10 ani: M. Dobru, 
11—14 ani: B. SchBn- 
feld, 15—16 ani: A Ier. 
Szabo; fete fond: Suza- 
na Szabo, slalom uriaș: 
Rodica Sabăuș. (IOAN 
PÂUȘ-coresp. regional).

INAUGURAREA SEZO
NULUI PENTRU SCHIO
RII CLUJENI a avut loc 

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : P. Romoșan

țiune pentru jocul excelent 
al lui Gali.

RADU URZICEANU
(Continuare în pag. a 4-a)

Handbalîștii 
din nou in pregătire

Abia întorși din turneul 
întreprins în R. D. Ger
mană și R.F. Germană șî 
iată că handbalîștii noș
tri fruntași — membri ai 
lotului reprezentativ — 
încep o nouă etapă a pre
gătirilor în vederea cam
pionatului mondial. In a- 
ceastă perioadă, lotul ur
mează să susțină șase par
tide in terță ri: la 19 fe
bruarie cu R. D. Germană 
la Magdeburg, la 24 cu 
Danemarca la Copenhaga, 
la 27 februarie și 1 mar
tie, la Sandefjord și Oslo, 
cu Norvegia și la Reykja
vik. între 4 și 6 martie, 
două jocuri cu Island».



Cîți tineri fac sport la Săvinești?
La Uzinele de fibre sintetice Săvinești sporlul și-a cîștigat prieteni 

printre tinerii muncitori chiar din vremea cînd eleganta uzină de astăzi 
nu era decît un imens șantier. Asociația sportivă RELONUL are peste 1 200 
de membri UCFS. în fiecare an se organizează unele campionate, compe
tiții și concursuri tradiționale — din păcate, puține la număr la care 
tineretul participă cu entuziasm. în ultima vreme însă, la Uzina de fibre 
sintetice Săvinești din cauza inactivității consiliului asociației sportive, 
numărul tinerilor cuprinși în competiții a scăzut simțitor. ÎN ANUL 1365 

DOAR 6—7 LA SUTA DIN CEI APROAPE 4 000 DE SALARIAȚI AI UZI

NEI AU PRACTICAT ÎN MOD ORGANIZAT SPORTUL. Care este cauza 

acestui regres ? Iată tema pe care am abordat-o în discuția cu o serie de 
factori de răspundere din uzină și cu tineri muncitori. Pentru sistemati

zarea discuțiilor, le-am adresai două întrebări :
1. ACTIVITATEA SPORTIVA A SLĂBIT MULT ÎN ULTIMUL^ TIMP

LA DV. CARE SÎNT CAUZELE^?

2. CE MĂSURI CREDEȚI CĂ SE IMPUN PENTRU ÎNVIORAREA AC-

TIVITÂTII SPORTIVE LA U.F.S. SĂVINEȘTI ?

Iată — succint — răspunsurile

Ing. GIT. CA- 
RANFIL — director 
general al U.F.S. 
Săvinești: „Perso
nal sînt nemulțumit 
de felul cum se 
desfășoară activita
tea sportivă în uzi
na noastră. Numă
rul de ramuri spor
tive este foarte re
strâns, activitatea 
competițională este 
săracă și — așa după cum s-a văzut— 
numărul celor care practică cu regulari
tate sportul este de asemenea ncmnlții- 
mitor. Fără îndoială. Ia această situa
ție s-a ajuns datorită faptului că con
siliul asociației și comitetul U.T.C. n-au 
desfășurat o susținută activitate de or
ganizare a întrecerilor sportive la o se
rie de discipline accesibile tineretului 
(atletism și schi -— după părerea mea), 
iar excursiile turistice n-au fost bine 
folosite pentru inițierea unor competiții 
atractive. Munca de mobilizare a pârti
ei paulilor la întreceri a fost foarte 
slabă. Conducerea uzinei dorește să 
sprijine activ îmbunătățirea activității 
sportive. Avem toate asigurările că în 
curînd va începe construirea clubului în
treprinderii, în care sportului îi va fi 
repartizat un spațiu corespunzător, 
conform nevoilor pc care le are. Sîntcm 
hotărî!i să sprijinim consiliul asociației 
sportive în organizarea întrecerilor și 
faptul că întreaga conducere a uzinei va 
participa la competiții va fi — sperăm — 
un stimulent și pentru ceilalți amatori 
de sport. Aș vrea să subliniez faptul că 
uzina noastră arc largi posibilități pen
tru organizarea unei puternice activități 
sportive*.

N1COLAE DRA
GA SON — secretar 
al comitetului de 
partid: „Nivelul ac
tivității sportive în 
uzina noastră este 
cu lotul sub posi
bilități. Este adevă
rat că se organi
zează — îndeosebi 
vara — unele com
petiții la fotbal, 
handbal și volei

Dar fală dc numărul marc de ti
neri din uzina noastră aceasta este in
suficient. Cauzele? Lipsa de preocupare 
a consiliului asociației sportive și fap
tul că nici comitetul U.T.C. nu s-a stră
duit să colaboreze mai îndeaproape cu 
consiliul asociației. Este drept că aso
ciația nu dispu-nc de terenuri de sport 
și nici de un club în rare să se poată 
desfășura în timpul iernii întreceri spor
tive. Scăzuta bază materială a asocia
ției noastre sportive este urmarea fi
rească a lipsei de inițativă pentru ame
najarea terenurilor și pentru strîngerea 
cotizațiilor sportive. In ceea ce privește 
posibilitatea de redresare a activității 
sportive cred că se impun următoarele 
măsuri: activizarea consiliului, asociației 
sportive, întărirea colaborării lui cu sin
dicatul și comitetul U.T.C., organizarea 
linei bogate activități competiționale de 
masă — susținută de o propagandă e- 
ficientă și amenajarea prin muncă vo
luntară a unor terenuri simple de sport 
atît în împrejurimii 
Piatra Neamț*.
ALEXANDRU POP 

■— președintele co
rni tetului sin di ca t u - 
lui : ..Părerea mea 
este că față de dez
voltarea uzinei, față 
de numărul marc 
de tineri și tinere 
care lucrează aid, 
față de dorința lor 
vie de a face sport 
— aivcluJ activității

primite :

de pregătire și competiționale este slab. 
De fapt aici se înțelege prin sport — 
fotbal. Dacă anul trecui am organizat 
o competiție dc fotbal pe asociație la 
care au participat 13 echipe, am soco
tit că la noi se face sport. Am dat 
însă uitării alte ramuri sportive care se 
bucură de aceeași simpatic din partea 
nnunritorilor. Membrii UCFS n-au plătit 
cotizația .pentru faptul că consiliul aso
ciației sportive n-a organizat întreceri. 
Oamenii s-au întrebat: de ce să plă
tească cotizația? Aici se află șȚ explica
ția scăzutei baze materiale. Consiliul a- 
sociației sportive Relonul n-a venit nici
odată să ne ceară sprijinul. Poate ar 
fi trebuit să le acordăm acest sprijin 
din proprie inițiativă. N-am făcut-o și 
aceasta este vina noastră. Pe viitor se 
impune ca — sub îndrumarea comite
tului de partid — să colaborăm atît noi 
cît și comitetul U.T.C. cu consiliul a- 
socialiei sportive. Va trebui să ne fa
cem un plan comun de muncă, să ne 
prevedem lucruri reale, pe măsura po
sibilităților noastre, pe care să le înde
plinim bine și la termen. Am hotărît 
ca birourile grupelor și comitetelor sin
dicale de secție să sprijine activitatea 
sportivă. După părerea mea este necesar 
să insistăm pe popularizarea unor ra
muri sportive pe care le consider fru
moase și care au și „priză*: handbal, 
atletism, volei, gimnastică și turism. 
Pentru acestea avem și posibilități de 
organizare. PRINCIPALA COMPETI
ȚIE CARE SE POATE BUCURA DE 
SUCCES CRED CĂ ESTE CAMPIO
NATUL ASOCIAȚIEI. Organizat pe e- 
tape, cu o programare stabilită judicios 
și cu sprijinul clubului sportiv oră
șenesc Ceahlăul în pregătirea participan- 
lilo-r sînt convins că vom face treabă 
bună*.

TR. JUNCU — 
resp. resortului sport 
din comitetul UTC : 
„Avem aproape 3000 
de tineri în uzină. 
Nu există ședință 
U.T.C. sau discuție 
în care tinerii să 
nu ne întrebe de ce 
nu se poate face 
sport în uzină pe măsura dorinței lor. 
Spartachiada de iarnă a început la 1 de
cembrie doar la șah și tenis dc masă. 
Ne întrebați cîți partîcipanți și nu știm

In plin sezon de schi
(Urmare din pag. 1)

în pădurea Făget (probele de fond) și pe 
dealurile Floreștiului (probele alpine). 
S-au desfășurat de fapt două concursuri: 
unul rezervat elevilor, celălalt seniori
lor. Câștigătorii probelor: elevi fond 5 
km : Vasiie Selejan, ștafeta 3x5 km : 
Liceul nr. 4, slalom uriaș : Dan Alexan
dru, eleve fond 3 km: Eva Sandor, 
slalom uriaș: Unige Szasz. în clasa
mentul pe echipe, primul loc a fost cu
cerit de Liceul nr. 11, urmat de Liceul 
nr. 7 și Liceul nr. 12. Cursa de slalom 
uriaș rezervată seniorilor a fost cîști- 
gată de Dan Căpitan, după care s-au 
clasat Emil Horvath și Dan Suciu. 
(PETRE NAG Y-cores p.).

PE PÎRTIJLE DIN PREAJMA CA
BANEI STRAJA din Munții Vilcanu- 
lui, 50 de schiori de la Energia Pa- 
roșeni, Minerul Lupeni, Ș.S.E. Petro- 
șeni. Paring ui Petroșcui fi Metalul 

să vă răspundem' nici noi comitetul 
U.T.C. și nici consiliul asociației, pen
tru că întrecerile au loc la voia întîm- 
plării, pentru că nd există o evidență 
în organizarea competițiilor și populari
zarea lor și nici în înregistrarea rezul
tatelor realizate. Părerea mea și a to
varășei ALEXANDRINA VAS1LACHE — 
secretar al comitetului U.T.C. — este 
că printr-o colaborare eficientă se poate 
dezvolta activitatea sportivă din uzină. 
Noi am făcut dc acum un plan comun 
cu consiliul asociației — pe care va tre
bui să-l coordonăm cu sindicatul — și 
pe baza lui Va trebui să organizăm în
treceri în cadrul CAMPIONATULUI 
ASOCIAȚIEI la volei, handbal, șah, 
tenis de masă, fotbal și schi. 
Va trebui ca îfi acest an să mărim nu
mărul membrilor UCFS la peste 2 000 și, 
eu ajutorul tineretului, să amenajăm 
terenurile de sport necesare desfășurării 
competițiilor. Dacă clubul uzinei va fi 
gata intr-un timp scurt — așa cum ne-a 
anunțat tov. director general ing. Gh. 
Caranfil — iarna, în afara schiului care 
va trebui să fie la ordinea zilei, vom 
putea organiza întreceri și la alte spor
turi*.

Ing. CONSTAN
TIN IFTIMIA — 
președintele asocia
ției sportive: „Acti
vitatea sportivă a 
fost satisfăcătoare 
(!?!). Am organi
zat în anul trecut 
cîteva competiții 
care au antrenat In- 
tr-o activitate con
tinuă peste 250 dc 
tineri și tinere.

Dacă activitatea n-a fost mai hună 
ea se datorește următoarelor cauze: 
în consiliul asociației sportive au fost 
aleși tovarăși care sînt foarte ocupați; 
pînă la alegerea tovarășului Tr. Juncu 
ca responsabil al resortului sport în co
mitetul U.T.C. nu am fost sprijiniți de 
către organizația de tineret; membrii 
consiliului asociației n-au avut sarcini 
precise. Prin amenajarea terenurilor de 
sport s-ar putea asigura o activitate 
ceva mai bogată*.

ir ★
Acestea sînt părerile pe care te am auzit în dezbaterea de la Săvi

nești. Ne-a surprins îndeosebi privirea nerealistă a președintelui aso
ciației sportive și pesimismul lui. S-ar putea ca tocmai acestea să con
stituie și cauzele insuficientei activități sportive ce se desfășoară la 
Uzina de fibre sintetice Săvinești.

Participanții la discuții au scos în evidență posibilitățile de îmbu
nătățire a activității sportive, dintre care ne permitem să mai enume
răm cîteva: ACTIVIZAREA CONSILIULUI ASOCIAȚIEI SPORTIVE; 

COLABORAREA TEMEINICA — PE BAZA UNUI PLAN DE MUNCA 

COMUN — CU SINDICATUL ȘI U.T.C. ȘI SOLICITAREA SPRIJINULUI 

DIN PARTEA CONDUCERII UZINEI; AMENAJAREA TERENURILOR 

DE SPORT NECESARE ; ORGANIZAREA ÎNTRECERII SPORTIVE PE 

BAZA PREFERINȚELOR TINERETULUI; MĂRIREA NUMĂRULUI DE 

MEMBRI UCFS ȘI STRÎNGEREA COTIZAȚIILOR ; DESFĂȘURAREA 

UNEI BOGATE PROPAGANDE SPORTIVE. Pornind de la aceste pre

mise și organizîndu-și bine munca* mobilizînd întreg consiliul la înde
plinirea sarcinilor, asociația sportivă Relonul Săvinești va putea să se 
numere în curînd printre fruntașele regiunii Bacău și chiar ale țării.

HRISTACHE NAUM

Hunedoara și-au disputat întîietatea în 
cadrul tradiționalei cupe „24 Ianua
rie*. Iată primii clasați : slalom uriaș 
băieți: 1. Gr. Cioflica (Minerul), 2. 
V. Mihuț (S.S.E.), 3. Gh. Vclovan
(Minerul), fete: 1. Ana Schiclit (Mi
nerul), 2. Lidia Kelț (Energia), sla
lom special băieți: 1. Gh. Marinescu 
(Minerul), 2. Gh. Velovan, 3. P. 
Stoica (Energia), fete: 1. Ana
Schecht, 2. Lidia Kelt ; fond fete 3 
km: 1. Maria Imling (Energia), 2. 
Elena Dogaru (Energia), 3. Maria Ji- 
boc (Minerul), 5 km băieți: 1. G. 
Nemeș (Minerul), 2. D. Kalman (E- 
nergia), 3. A. Imling (Energia), șta
feta 3x3 km fete: 1. Energia Paroșcni,
2. Minerul Lupeni, ștafeta 3x3 km 
băieți: 1. Energia Paroșeni, 2. Minerul 
Lupeni, 3. Ș.S.E. Pctroșeni. Clasament fi
nal pe echipe: 1. Minerul Lupeni, 2. E- 
nergia Paroșeni, 3. Ș.S.E. Pctroșeni.

A. IMLING - coresp.

CIOCOIU'’ VIC
TORIA — opera
toare (extillstă:
„Din ințiatjva noas
tră a luat ființă Ia 
secția textilă * o e- 
chipă de handbal. 
Noi ne-am... selec
ționat și tot noi 
ne-am pregătit. Ne- 
avînd instructor 
sportiv ne-am antre
nat cum ne-am pri

ceput noi. La început n-am avut echipa
ment și mingi. Ne-am procurat. După a- 
ceea nu ni s-a mai dat voie să facem pre
gătire în sala școlii generale din Piatra 
Neamț. Cînd timpul s-a îmbunătățit 
ne-am dus pe un teren mărginaș. Apoi, 
fetele s-au descurajat fiindcă aici nu 
aveam loc de... fotbaliști. Cam acesta 
a fost sprijinul asociației sportive. Vă 
puteți forma din cele ce v-am spus o 
imagine asupra inițiativei, îndrumării 
și sprijinului pe care consiliul asociației 
sportive îl acordă tinerilor dornici sfi 
facă sport. Aș dori să ne amenajăm un 
teren de handbal, să ni se dea un ins
tructor priceput în acest sport și... atît. 
In ceea ce privește handbalistele, să 
nu vă faceți nici o grijă. Vor veni atîtea 
îneît va trebui să amenajăm și alte 
terenuri*.

EUGEN NACU 
— operator chimist: 
„Față de numărul 
tinerilor și de do
rința lor de a face 
sport, activitatea de 
la noi este cu to
tul insuficientă. Mie 
îmi place handbalul 
și tenisul de masă, 
dar nimeni nu s-a 
străduit să ne ofere, 
mie și altor tineri, posibilitatea de a 
le practica. Mulți dintre tinerii din uzina 
noastră doresc să practice boxul, hand
balul, schiul și înotul, fetele vor să 
joace handbal, volei și șah, să practice 
atletismul și gimnastica, să participe la 
excursii turistice. De ce nu se organi
zează antrenamente și competiții, con
cursuri dc selecție și campionate pe a- 
sociație ?*

PATINAJ: Concursul republican pentru copii 
și juniori

Cei mai tineri patinatori artistici 
din Capitală au luat startul, ieri după 
amiază, în întrecerile etapei regionale 
a concursului republican, rezervat co
piilor și juniorilor dc categoria a Il-a.

Primele figuri de școală au fost de
senate pe gheața artificială de la „Flo- 
reasca" de micii patinatori din catego
ria de virstă 8—10 ani. Ei au avut 
de executat „serpentina înainte", „du
blul trei în afară" și alte figuri im
puse, precum și două sărituri și o pi
ruetă obligatorie. Lucian Cozia a dove
dit mai multă precizie la figurile de 
școală, iar adversarul lui principal, 
Octavian Goga, a recuperat din han
dicap la semi-flip, Toren și pirueta 
joasă. Clasamentul după „impuse" : 1. 
Lucian Cozia (Constructorul) 74,5 p ;
2. Octavian Goga (Dinamo) 64 p; 3.

1 Călin Tulpan (Dinamo) 57,4 j>.

ȘAH: Campionatul Capitalei
în sala clubului „Progresul" din str. 

Lipscani nr. 14 au început intîlnirile din 
cadrul turneelor finale ale campionatu
lui feminin și masculin (individual) al 
Capitalei. Se joacă în flecare luni, 
miercuri și vineri, ;de la orele 17.30.

în întrecerea rezervată fetelor iau 
parte 14 jucătoare. Iată rezultatele în
registrate în primele trei runde : Bog- 
dan-Pitpinic 1—0, Steroiu — Murafa 1—0, 
Radu — Apostolescu 0—1. Nicolici — 
Simu 1—0, Lăpușneanu — Solomonovici 
0—1 (runda I); Schapira — Solomonovici 
0—1, Zsigmond — Lăpușneanu 1—0, A- 
postolescu — Nicolici 0—1, FiMpescu — 
Bogdan 1—0 runda II); Bogdan — Scha
pira D—1, Radu — Pitpinlc 1—0, Nicolici
— Murafa 0—1 (runda III). în clasament 
conduce Aurelia Solomonovici cu 2 
puncte și o partidă amînată, urmată de 
Virginia Steroiu 1 (2), Veturia Simu 1 
(2), Vera Zsigmond 1 (2).

în întrecerea masculină iau parte 14 
jucători : 5 candidați maeștri șl 9 jucă
tori de categoria I. în primele două run
de au fost înregistrate rezultatele : Ott — 
Bondoc 1—0 !, Bardan — Georgescu 1—0. 
S-au întrerupt partidele : Ionescu — 
Ghizdavu, Pitpinic — Andrițolu, David
— Schlesinger, Albrecht — Țucă și Chi
ri cuță — Mardare (runda I). In runda 
a n-a au fost decise două partide : 
Georgescu — Albrecht 0—1 șl Schlesin
ger — Bardan 1—0.

T. NICOARĂ

HALTERE • Noul regulament 

al campionatului de juniori — 
o măsură binevenită

Sîntcm în ajunul primei competiții 
oficiale dc haltere a anului. Sîmbălă și 
duminică sînt programate întrecerile din 
cadrul fazei regionale a campionului ui 
republican (individual) dc juniori care, 
în acest an, se desfășoară -după un re
gulament nou.

Prima și cea mai importantă modi
ficare este alcătuirea celor două
categorii de vîrstă, pentru toate
limitele de greutate: juniori mici
(între 14 și 17 ani) și juniori mari 
(între 18 și 20 ani). Această diferen
țiere prezintă mai multe aspecte pozitive. 
Ea oferă posibilitatea unei participări 
mai mari a juniorilor „mici* în com
petițiile oficiale. Pînă acum am văzut 
prea puțini tineri, de această vîrstă, 
concurînd la un campionat de juniori, 
pentru că decalajul valoric între un con
curent de, să zicem, 14—15 ani, și al
tul de 20 de ani era evident. In afară 
de aceasta, alcătuirea celor două cate
gorii de vîrstă prezintă avantajul că an
trenorii își pot da mai bine seama de 
valoarea reală a elevilor pe care-i pre
gătesc, de perspectivele ce Ic au.

A doua modificare importantă constă 
în faptul că întrecerile campionatului de 
juniori vor fi organizate la 8 categorii 
în loc de 7 cîte erau pînă acum, prin 
introducerea categoriei muscă (52 kg). 
O inițiativă cît se poate de bună, de
oarece foarte mulți juniori mici vor pu
tea evolua într-o categorie potrivită greu
tății lor corporale.

In București, faza regională va avea 
loc sîmbătă și duminică, în sala Di
namo II. Nu înțelegem însă de ce con
cursul a fost programat în această sală, 
improprie pentru întreceri, mai cu sca
mă că se scontează pe participarea a 
peste 100 de sportivi. Oare nu exislă 
în București o altă sală corespunzătoare? 
Sau este vorba dc comoditatea comisiei 
orășenești de haltere?

Concursul este deschis numai pentru 
sportivii de categoria a Ill-a și înce
pători. Primi clasați la cele 8 categorii, 
precum și cei de categoria 1 și a Il-a 
(care nu participă la faza regională) 
se vor califica direct pentru finală, care 
va avea loc în februarie la Craiova.

I. O.

La fete, au figurat pe foile de con
curs 8 patinatoare. Toate au executat 
numai prima figură obligatorie, deoa
rece la ora 17 au intrat pe gheată zeci 
de copii înscriși la cursurile dc inițiere. 
Intrebindu-1 pe antrenorul Nicolae 
Gliga, de ce s-a întrerupt concursul, 
acesta ne-a explicat că întrecerile au 
început cu mare întîrzierc, deoarece 
arbitrii nu au venit la timp. Intrucît 
această situație se repetă, devine cert 
că arbitrii nu acordă atenția cuvenită 
concursurilor rezervate micilor pati
naj. Păcat !

După prima figură conduce Carmen 
Stegărescu (Constructorul) cu 6,7 p, 
urmată, în ordine, de Doina Mitricică 
(S.S.E. nr. 2) cu 5,2 p, Cornelia Picu, 
(S.S.E. nr. 2) 4,5 etc. întrecerile con
tinuă azi pe patinoarul Florcasca de 
la ora 15,30.



>REOATim.„ ANTRENAMENTE... PREGĂTIRI
HANDBAL: Duminică—o nouă ediție

a derbiului Dinamo — Steaua

pionatului. De aceea ei și-au șeNnt 
antrenamentele de la 7 ianuarie. De 
atunci, de trei ori pe săptămînă, în 
sala Politehnica și în aer liber, 
îndrumarea antrenorilor I. Voica 
St. Miu, fotbaliștii se antrenează de 
zor. Pregătirea este completată 
jocuri de handbal, volei, exetciții ;cu 
mingi medicinale etc.

După 15 februarie accentul se va 
pune pe pregătirea specifică și jocuri 
amicale, prilej cu care va fi verifi
cat întregul efectiv, adică : Ojoc, Ră- 
mureanu, Manta, Rădulescu, Urseanu, 
Grecea, Anton, Sîrbu, Angelescu, Cicu, 
Ciornoavă, Păiș, Lucescu, Rotaru, Va- 
silescu, Stancîu, Goia, Filip și Ghiță. 
Afară de aceștia, cei doi 
și-au îndreptat atenția spre ,__
Conturache și Cojocaru, care vor 
promovați în prima garnitură.

N. TOKACEK—coresp.

sub
ți

cu

antrenori 
juniorii 

: fi

PREGATIRI FĂRĂ ANTRENOR 
LA OLTUL RM. VTLCEA I

suficient'să subliniem prezența 
derbi pe afiș pentru ca pro- 
handbalistic de duminică, din 

să atragă atenția în

acestui 
gramul 
sala Floreasca, i 
mod deosebit.

Programul de 
prinde însă și alte 
meciul feminin de 
Tractorul Brașov, 
din cadrul etapei 
Sportul popular" S.S.E. nr. 1 — câș
tigătoarea din regiunea Oltenia (ju
nioare) și C.S.S. București — învingă- 
toarea din centrul Petroșeni (juniori). 
Iată, de altfel, programul complet 
al jocurilor de la Floreasca (de la 
ora 13.30): Știința—Rafinăria Telea- 
jen (m) și Progresul — Fabr. de 
timbre (f) în „Cupa F.R.H." ; S.S.E. 
nr. 1 — cîștigătoarea din regiunea 
Oltenia (f) și C.S.S. — învingătoarea 
din centrul Petroșeni (m) în „Cupa 
Sportul popular"; Rapid—Tractorul 
Brașov în campionatul feminin : Di
namo—Steaua (m), Voința—Rapid (m) 
si Voința—I.C.F. (f) în „Cupa FRH".

duminică mai cu- 
puncte de atracție : 
campionat Rapid— 
precum și Jocurile 
a doua a „Cupei

BOȚAN - GOLGETERA CAM
PIONATULUI

In cele 
acum, cele 
cat Ana Boțan, de la Rapid Bucu
rești : 20. O urmează, în ordine : E- 
caterina Maghiari (Voința Odorhei), 
cu 18 goluri; Elena Hedeșiu (Rapid). 
Rozalia Soos (Mureșul), Iuliana Naco 
(Tractorul), Simona Arghir (Lie. nr. 
4 Timișoara) cu 17 goluri; Tereza 
Secheli (Știința Timișoara) și Elena 
Dobîrceanu (Știința Bucureștii cu 16 
goluri

cinci etape disputate pînă 
mai multe goluri le-a mar-

ECHIPE CALIFICATE ÎN 
„CUPA SPORTUL POPULAR

S.S.E. Constanța (juniori-junioare), 
Lie. nr. 2 Brașov (juniori-junioare), 
Lie. nr. 4 Timișoara (juniori-junioa- 
re), S.S.E. Ploiești (junioare), S.S.E. 
Buzău (juniori), S.S.E. nr. 2 și 1 
București (junioare), Dinamo Bucu
rești și C.S.S. București (juniori).

Formația studenților timișoreni se află la al 11-lea antrenament. Cei doi 
nori C. Voroncovsclii și I. Ionescu au stabilit lotul pentru etapele returului: 
i, P. Popa și Roman (portari), Surdan, Petrovici, Răcelescu, Speriosu, Ilo- 

Griz.ea, Rus, Miliăilă. Morovan, Cotormani, Loncer, Lazăr, Pîrvu, Regep, 
>pa, Lereter și Mițaru. De remarcat că in lot apar citeva nume noi: Roman, 
ea și Rus au fost promovați din rîndul juniorilor Științei.

P. ARCAN - coresp. reg. 
(Foto : N. Marines)

La 21 ianuarie (cam tîrziu !) si-a 
început pregătirile formația vîlceană 
Oltul. Antrenamentele au loc sub con
ducerea antrenorului secund, prof. D 
Anescu.

La pregătiri, care se efectuează al
ternativ, o zi în sală, o zi în aer li
ber, participă următorii jucători : San
da, Popa. Vulpeanu, Suciu. Petrică, 
Păciulete, Mateescu, Bratu, Bob, Ma
rinescu, Mîhăilescu, Dahîrcă, Țifirel, 
Bolovan.

CAMPIONII LA KULN

APID'w TEHNOMETAL 1-0

după amiază rapidiștii au sus- 
în Giulești primul meci amical 
Irul programului de pregătire pe 
fac în vederea reluării campio- 
. S-au jucat 3 reprize a 30 de 
, scor pe reprize 1—0, 0—0,
\utorul golului — Jamaischi. 
dîrșitul jocului antrenorul Va- 
Stănescu s-a declarat mulțumit 
iportarea elevilor săi.
d a folosit în primele două re- 
formația : Andrei — Lupescu, 
, Dan, Ștefan — Jamaischi, 
seu — Năsturescu, Ionescu, Du- 
■Codreanu. în repriza a treia au 
Răducanu — Gîtejan, Costea, 
Popescu, Ștefan — Jamaischi, 

nco — Adrian Popescu, Kraus, 
Mitroi. Nu au putut fi folosiți 

Treavu și Mihai, care sînt ușor 
tați.

buic scoasă în evidență grija antreno
rului C. Teașcă pentru întocmirea do
cumentelor de planificare etc. Se parc 
însă că nu aceeași atenție o acordă 
antrenamentelor și tovarășii din biroul 
secției de fotbal. Lucrul este ilustrat 
și prin faptul că nici pînă azi nu a 
avut loc ședința de analiză a activității 
secției, cu toate că multe probleme își 
așteaptă rezolvarea. Un amănunt : din 
efectivul avut la începutul campiona
tului au fost scoși pentru abateri sau 
ca necorespunzători 11 jucători 1

C. MOISESCU

HANDBAL SI VOLEI LA ANTRENA
MENTELE FOTBALIȘTILOR DE LA

STIINTA BUCUREȘTI

Locul 4 ocupat în clasament îi 
gă pe studenții bucureșteni la o 
portare cît mai bună în returul

obli- 
com- 
carn-

D. VIȘAN — coresp.
!î 3 
>18 

LA
ale că pînă la reînceperea cam- 
lui categoriei B mai este multă 
fotbaliștii de la Dinamo Bacău 
enează cu o sîrguintă deose- 
’Vadă numărul mare de antre- 
: cțcctuat pînă acum : 18. 
■rioada lunilor februarie si 
un accent deosebit se va pune 
ătifea fizică specifică, pregăti- 
lică și se vor face jocuri școa- 
crificare și omogenizare. Tre-

—

ANTRENAMENTE 
DINAMO BACĂU !

iați ca
jucători de la Rapid București 
îtorit anul trecut ? E vorba de 
Lupescu. Jamaischi, Vrziceanu. 
•u și Dumitriu. Din întreaga 
>ar Motroc și Dinu sînt celiba-

a Craiova nu are nici acum 
principal și nicilic ?

<r „Ateneu" care apare la Bacău 
rubrica de sport fragmente din- 
vplu.m despre fotbal scris de 

*Cj Teașcă ?
f» SL4 » * .
•ioana vacanței studențești echi- 
a <păj, Știjnța Timișoara, Știin- 
■Ști C.S.M.S. • Iași ș.a. se vor 
n comun în tabăra centrali- 
IA1S.R, ? Tabăra va fi orga- 
T’i'edeal.

orul Nicolae Nutescu de la
Vilcea nu s-a prezentat nici 
la echipa sa?

Fotbal a , trimis tuturor echi- 
pștegoriile B și C o circu- 
eare cere părerea asociațiilor 
lor respective asupra dispu- 
iurilor duminica dimineața ? 
n care echipele vor fi de a- 
eplnd cu această primăvară 
de B și 0 vor începe le

D. ROȘIANU—coresp.

22 DE JUCĂTORI ÎN LOTUL ECHIPEI 
METALURGISTUL BUCUREȘTI

Impărțiți în grupe, pe posturi apro 
piate, cei 22 dc fotbaliști de la Meta
lurgistul se antrenează și susțin jocuri 
pe teren redus sub îndrumarea antre
norului Gică Petrescu. In afara pre
gătirilor în aer liber, se desfășoară 
antrenamente și în sală unde se exer
sează în special procedee tehnice, toa
te executate cu mingi mici. Printre cei 
mai activi se dovedesc Pantelimon, 
Roman, I. Popescu, Szabo, Buzatu, ca 
și tinerii Nedclcu. Bălănescu, Băcanu 
și Emil, promovați din echipa de ju
niori.

D. DUMITRESCU—coresp.

După cum am anunțat, ieri, lotul 
de jucători a] echipei campioane — 
Dinamo — s-a înapoiat miercuri în țară, 
venind din R.F.G. unde a participat 
la un turneu international, pe care l-a 
cîștigat cu brio, și apoi a mai susți
nut un meci cu Durren 99, pe care 
— de asemenea — I-a terminat învin
gător. Evoluția campionilor noștri la 
Koln a lăsat o excelentă impresie prin 
dinamismul și spectaculozitatea jocu
lui practicat, contribuind astfel la în
tărirea prestigiului de care se bucură 
Dinamo peste hotare, și, în general, 
handbalul românesc. De altfel, dina- 
moviștilor li s-a făcut o foarte bună 
primire.

In ultimă partidă, cea de marți, 
campionii au făcut din nou c> reușită 
demonstrație a virtuozității lor, în
scriind — prin Moser, Nica, Ivănes- 
cu, Lieu, Costache II, Mureșan, Fa
bian și Ionescu — goluri spectacu
loase, la capătul unor acțiuni mult 
aplaudate de spectatori

O MODIFICARE ÎN CAMPIONA
TUL FEMININ

NJci arbitrii nu se odihnesc...
în vederea noului sezon fotbalistic 

arbitrii gălăteni au început să des
fășoare un intens program de antre
nament. Pregătirea fizică generală se 
face de două ori pe săptămină sub 
conducerea profesorului E. Boscos. 
De la 16 februarie antrenamentele 
vor avea loc pe stadionul Metalo- 
sport și vor consta din lecții prac
tice privind aplicarea și interpreta
rea regulamentului.

De menționat faptul că pregătirea 
teoretică a început încă de la 13 ia
nuarie, lecțiile teoretice fiind predate 
de dr. Grigore Bîrsan, V. Paladescu, 
Gh. Botezatu și Fr. Balmoș. în con
tinuarea programului, cei 50 de ar
bitri gălăteni vor conduce înlîlmri 
amicale care se vor disputa în loca
litate.

Același program îl efectuează și 
ceilalți arbitri din regiunea Galati.

T. SIRIOPOL și ȘT. 
CONSTANTINESCU — coresp.

Concomitent cu pregătirea teoretică 
arbitrii clujeni participă și la antre
namente și la ședințe de pregătire 
fizică. Ele se desfășoară sub condu
cerea antrenorului Ștefan Naghi în 
sala de gimnastică a Școlii medii nr. 
12 și în aer liber pe stadionul C.F.R. 
Printre arbitrii din lotul republican, 
prezenti la antrenamente, se numără 
loan Cîmpeanu, Romulus Sabău, Va- 
sile 
sile

Duminică este programat meciul 
dintre Voința Odorhei și Știința Ti- 

va 
unui

două e-

mișoara Intîlnirea aceasta se 
disputa la Timișoara, în urma 
acord intervenit între cele 
chipe și aprobat de federație. Jocul
din retur se va disputa ta Odorhei.

O

■*
Zilele trecute și-a reluat activitatea 

și colegiul regional Cluj. In ședințele 
săptămînale sînt dezbătute o serie 
de probleme de arbitraj legate de 
continua evoluție a jocului de fotbal.

Programul concursurilor Prono
sport A 5 și B 5 de duminică cuprin
de, după cum am mai anunlat, me
ciuri din campionatul italian.

Pentru a veni în ajutorul partici- 
pantilor la indicarea pronosticurilor, 
dăm mai jos 
tîlniri dintre 
proqramul :

I. Brescia
II. Brescia
1965—1966

III. Catania
IV. Catania
1965—1966
V. Foggia — Milan

VI. Foqoia — Milan
1964—1965 - 1—2 și

rezultatele ultimelor în- 
echipele care alcătuiesc

spectaculoasă aruncare la pourtu din 
plonjon, executată de Nicolau (Rapid) 
în meciul cu Steaua, din cadrul „Cupei 

F.R.H."
Foto : T. Roibu

VOLEI: Vești din Ploiești și Timișoara
Mesaroș, 
Topan.

IOAN

Gheorghe Vereș și Va-

BRĂȚAN — coresp

atbitrilor ieșeni au în-Pregătirile 
ceput cu informarea asupra proble
melor discutate în ședința de ana
liză a Colegiului central. Apoi a 
fost stabilit un plan de lecții teore
tice la care vor participa toti cei 35 
de arbitri din localitate lată titlurile 
cîtorva lecții care vor fi predate in
tre 26 ianuarie și 16 februarie : .Of
saidul", „Greșeli și incorectitudini", 
„Lovitura de pedeapsă". In ziua de 
23 februarie arbitrii din regiunea 
Iași vor susține un examen la pro
bele fizice.

PLOIEȘTI. — La Ploiești și la Bu
zău s-au desfășurat meciurile primei 
etape, pe localități, a competiției 
masculine de volei organizate de co
misia 
dotate 
dintre 
iești: 
A.S.A.

A început totodată turul campio
natului republican de juniori, mai 
disputate dintre partidele celei din
ții etape a fazei locale fiind S.S.E. I 
— A.S.A. 3—0, Petrolul — Viitorul 
3—0, S.S.E. II —- Constructorul 3—0.

regională de specialitate și 
cu „Cupa de iarnă". Două 

rezultatele înregistrate la Plo- 
Centrofarm — Prahova 3—0, 
— Farul 3—1.

T. ONIGA — coresp.

M. SIMA — coresp.
*

TIMIȘOARA. — Comportarea ne
satisfăcătoare din turul campionatului 
republican a echipei masculine divi-

@ B T
- 0—1
Roma
Roma
- 2—0 și 0—2 
_ 2—0

la pauză 
final

0—1
1—1

LA.

— Fiorentina
— Fiorentina
— 0—0 si
— Napoli
— Napoli
— 0—3

la

0—2
la

pauză 
final

pauză 
final

la

0-1

pauză 
final

1965—1966
VII. Spăl —

VIII. Spăl —
1963— 1964
1965—1966

IX. Bologna — Varese
1964— 1965 - 3—0 și 0—0
1965— 1966 - 4—1
X. Juventus — Atalanta
1963— 1964 - 0—0 și
1964— 1965 - 0—0 și
1965— 1966 - 0—-0

XL Lazio — Torino
1964— 1965 -
1965— 1966 -

XII. Sampdoria
1964— 1965 -
1965— 1966 -

0—3
0—0

1— 1 și
2— 2
— Cagliari
1—0 și 1—1
1—1

0-2

XIII. Internazâonale — Lanerossi
1963— 1964 - 0—0 și
1964— 1965 - 3—2 și
1965— 1966 - 1—1
• NU UITAȚI SĂ JUCAȚI

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 
PENTRU AUTOTURISME DIN 1 FE
BRUARIE 1965.

AU MAI RĂMAS 4 ZILE PÎNĂ LA 
ÎNCHIDEREA VÎNZĂRI1.

& Tragerea LOTO de azi va avea 
loc la București 
7 Noiembrie din 
165. Urmează un

în sala clubului 
calea Dudești ni. 

film artistic.

zionare iimișorene Știința din seria 
1 (antrenor M. Koin) a făcut obiec
tul unor ședințe de temeinică ana
liză. La Știința (clasată la finele tu
rului pe penultimul loc), discuțiile 
și apoi concluziile trase de președin
tele secției, prof. A. Dragomir, au 
scos în evidentă că această compor
tare s-a datorat în parte și faptului 
că lotul a fost parțiail lipsit de apor
tul jucătorilor Costea, Coste, Sch&itz- 
ner și Kohn I; hotărîtoare au fost 
mai ales, greșelile comise pe par
cursul întrecerii, insuficienta concen
trare a voleibaliștilor în finalurile 
multor seturi, lipsa lor de voință, de 
pasiune, uneori neseriozitatea în joc 
(Susan), pregătirea neîndestulătoare 
(Coste, lordache, Susan, Kohn I, 
Gheorghită), randamentul necores
punzător așteptărilor al unor jucă
tori de bază, între care și Copaci. 
Această analiză și măsurile care 
s-au luat au determinat un plus de 
conștiinciozitate, eforturi sporite în 
pregătirile pentru retur.

în localitate s-au jucat recent două 
interesante meciuri între formațiile 
masculine și feminine ale Ș.S.E. 
din Timișoara și ale Ș.S.E. Si
biu, toate cele patru echipe cuprin- 
zînd în efectivele lor numeroase e- 
lemente de perspectivă. Ambele par
tide, viu disputate și de bun nivel 
tehnic, au luat
echipelor timișorene, la scorul 
3—1 cea masculină și la scorul de 
3—2

sfîrșit cu victoria 
de

cea feminină.

Rubrică reduclatâ de Loto Pronosport. P. ARCAN — coresp. reg.



/
Un veritabil derbi:

Steaua—Dinamo 3-2
(Urmare din pag. i)

VOINȚA Miercurea Ciuc a avut ieri 
dimineață un joc ușor. Știința Cluj — 
eu toate că și-a adăugat încă un jucă
tor debilului său efectiv (e vorba de 
Islai) — n-a putut opune decît o re
zistență palidă, în repriza a doua. La 
început, Voința a părut că vrea să-și 
menajeze adversarul, că nu vrea să-i 
^adminfetreie" un scor prea sever. 

După numai 3 minute de joc, formația 
din Miercurea Ciuc conducea cu 3—0! 
Iar în minutul 9 cu 5—0! Și Voința 
a oprit motoarele... A intervenit însă 
un element neașteptat. După ce a mar
cat patru goluri, Szabo II și-a dat seama 
că poate aspira la doborîrea recordului 
stabilit de Calamar cu o zi înainte: 
7 goluri într-un meci. Dorința sa de 
a înscrie a fost susținută și de ceilalți 
coechipieri și Voința — în general — 
a început să forțeze jocul în ultimele 
20 de minute. Scorul a ajuns astfel la 
14—1 (5—0, 3—0, 6—1) dar Szabo II 
n-a reușit să doboare ci doar să egaleze 
cifra golurilor marcate într-un meci de 
Calamar de la Steaua, colegul său de 
linie în echipa națională. Așadar, 
Szabo II a înscris jumătate din totalul 
golurilor Voinței (7), celelalte fiind rea
lizate de Ioanovici (2), Csiszer (2), 
Z. Antal, C. Antal, A, Balint. Unicul 
punct al clujenilor a fost înscris de 
Alexa.

Intîlnirea a fost arbitrată de H. Preiss 
și V. Veltber.

★
ora 9 Voința—Tîrnava, ora 17 
Cluj—Dinamo, ora 19 Steaua— 
Buc.

Partizan Belgrad-Dinamo Ducureș' 
în „C. C. E.“ la polo

BEVERWIJK: Alexandra Nicolau continuă 
să conducă in clasament

(Agcrpres). — Cu trei 
de terminarea turneului 

feminin de șah de la 
A-

HAGA 27 
runde înainte 
internațional 
Beverwijk, reprezentanta României,
lexandra Nicolau, se menține în fruntea 
clasamentului, avînd 6 puncte din 8 po
sibile. Ea este urmată de Karakas (Un
garia) cu 5,5 puncte, Katia Jovanovici 
(Iugoslavia) 5 puncte etc. Elisabeta Po- 
lihroniade ocupă locul 7 cu 3,5 puncte 
și o partidă întreruptă. In runda a 8-a 
Nicolan a remizat cu Polihroniade, 
Heemskerk a învins-o cu piesele negre 
pe Rujița Jovanovici, Litmanowicz a 
pierdut la Karakas, iar Katia Jovanovici 
a împărțit punctul cu Timmer.

In turneul maeștrilor, șahistul român 
Theodor Ghițescu, jucînd cu piesele 
gre, a obținut remiză în partida cu 
goslavul Ostojici. Ghițescu se află 
primul loc în clasament cu 6 puncte,

cundat de Ostojici, la o jumătate 
punct. Finlandezul Vesterinen ocupă 
cui trei cu 5 puncte și o partidă între
ruptă (în poziție complicată) la cam
pioana mondială, Nona Gaprindașvili.

de
lo-

ZAGREB 27 (prin telefon). După 
un drum de 24 de ore, echipa de polo 
Dinamo București a ajuns miercuri 
noaptea în localitate, instalîndu-se la 
hotelul Dubrovnik unde sînt cazate 
toate cele 4 formații care se vor în
trece, începînd de vineri seara și 
pînă duminică, în cadrul primei gru
pe semifinale a „C.C.E.". Campionii 
noștri au deplasat un lot de 11 ju
cători care cuprinde pe Frățilă și 
Ciser (portari), Zahan, Kroner, Grin- 
țescu, Mărculescu, Blajec, Novac, 
Zamfirescu, Mihăilescu și Fleșeriu.

Tată și programul definitiv al me
ciurilor : VINERI — Partizan Belgrad 
— Dinamo București și Dynamo Mag
deburg — Amateur Duisburg,- SÎM 
BĂTĂ: Dinamo București — Ama
teur și Partizan — Dynamo Magde-

burq; DUMINICĂ: Dinamo Bu 
rești — Dynamo Magdeburg și F 
tizan — Amateur. Arbitrii întrec 
lor: M. Manguillot (Spania) și 
Seifert (Iugoslavia).

• Cum s-au calificat cele 4 
mâții: PARTIZAN BELGRAD 
11—1 cu G. N. Marseille, 11—1 
Etnikos Pireu și 7—1 cu C. N. I 
celona; DINAMO BUCUREȘTI 

8—3 cu Legia Varșovia, 4—5 cu 
rencvaros Budapesta și 8—0 cu 
van Piesnany ; DYNAMO MAGI 
BURG — 18—0 cu Simseillskap ) 
sinki, 4—2 cu Tunafors Eskilstun 
5—6 cu V.M.F. Leningrad (după 
în min. 15 conducea cu 5—li); Al 
TEUR DUISBURG — 7—5 cu C 
Bruxelles, 1—5 cu Pro Recco Gei 
și 4—5 cu AZPC Amersvoort.

Corespondență specială din Bratislav
a

In așteptarea celor mai buni patinatori europe

ne- 
iu-
Pe

se-

Locuitorii Bratislavei sînt pur și sim
plu îndrăgostiți de patinajul artistic... 
Ei au făcut cunoștință mai îndeaproape 
cu această frumoasă disciplină sportivă 
în 1958, cînd orașul de pe malurile Du
nării a găzduit campionatele europene. 
In perioada care a trecut de la acea 
dată, aici s-au organizat și alte nume
roase concursuri internaționale, care s-au 
bucurat — și ele — de un remarcabil

Iată de ce 
Bratislava a

pentru anul 1966 
fost desemnat să 
campionatele euro-

Bilanț atletic 1965 (VI)

Cu excepția cursei de 3000 m obstacole 
sîntem departe de valorile internaționale
Cursele peste garduri și cea de 3000 

m obstacole au prilejuit, în sezonul com- 
petițional al anului trecut, înregistrarea 
unor performanțe superioare celor din 
1964. Ne bucură, fără discuție, acest 
salt al tinerilor noștri atleți, dar nu 
putem omite faptul că performanțele lor 
sînt încă departe de plafonul interna
tional. Avem însă speranțe în atletul 
ieșean Viorel Suciu care, îmbunătățin- 
du-si serios viteza și mobilitatea, are 
posibilități să se apropie, chiar în acest 
an. de „granița" celor 14,0 secunde.

O situație cu mult mai bună întîlnim 
la proba de 3000 m obstacole unde Zol
tan Vamoș si Victor Caramihai ocupă 
poziții fruntașe în clasamentul mondial. 
Din păcate și aici, în afara lor, valoarea 
celorlalți alergători a fost departe de 
pretențiile internaționale. Există însă 
perspectiva ca tinerii Căpraru, Iordache 
și Scheible, antrenîndu-se serios, să 
poată obține în 1966 rezultate sub 9 mi
nute.

La cursele de marș, cu cîteva excep
ții, cifrele din 1965 n-au atins valoarea 
așteptată, dar atît la 20 cît și la 50 km, 
avem o serie de concurenți care ar pu
tea înregistra performanțe cu mult mai 
bune. Pentru aceasta se cere însă mai 
multă seriozitate în pregătire și o re
vedere a planurilor generale de antre
nament.

Pentru a putea depăși situația actuală, 
se cere antrenorilor și, în primul rînd, 
atletilor noștri să muncească cu și mai 
multă răspundere, cu tot entuziasmul.

110 M GARDURI
RECORD MONDIAL : 13,2 M.

(R.F.G.) 1959 : Lee Calhoun (S.U.A.)
BILANȚ EUROPEAN 1965 :

13.6
13.7
13.8
13.9 
13,9 
13,3 , , ______ ___  ,, . ,
13,9 (14,0) Heinrich John (RFG) 
13,° (13.°' Werner Trzmiel (RFG)
13,9 (14,c, Giovanni Comacchia (Italia)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— seniori 14,3 V. Jurcă 1962
— juniori I 14,5 V. Suciu 1965

x 13,7 V. Suciu 1965
— juniori n xx 12,2 V. Suciu 1962
BILANȚ REPUBLICAN 1965 î

14,5 (14,7) Viorel Suciu (CSMS Iași)
14.7 (15,0) Curt Sokol (Știința Cluj)
14.8 (14,5) Nicolae Macovel (Steaua)
14.8 (15,4) TiLeriv Salomon (Met. Huned.)
14.8 (14,7) Valeriu Jurcă (Dinamo Buc.)
14.8 (15,1) Adalbert Schneider (Banatul 

Timișoara).
14.9 ( — ) Liviu Preda (Știința Buc.)
15,0 (15,4) “ ‘ " ----------- - ‘
15.0 (14,9) 
15,0 (15.6)

C-lung)

Lauer 
I960.

(13.8)
(13,7)
(13.9)
(14,4)
(14,0) —
( — ) Michel Chardel (Franța)

Eddy Ottoz (Italia)
Anatoli Mihailov (URSS) 
Bo Forsander (Suedia) 
Viaceslav Skoromohov (URSS) 
Ol eg Stepanenko (URSS)

Ervin Jerger (Banatul Timiș.) 
Ton Mesaros (Banatul Timiș.) 
Ion Dumitrașcu (Șc. SP. UCFS

Vasili Anisimov (URSS) 
Roberto Frinolli (Italia) 
Imants
Edvins
Robert

Kuklici (URSS) 
Zageris (URSS) 
Poirrier (Franța) 
Kosakov (URSS)

400 M GARDURI
RECORD MONDIAL : 49,1 W. Cawley 

(S.U.A.) 1964
RECORD EUROPEAN : 49,2 S. Morale 

(Italia) 1962
BILANȚ EUROPEAN 1965 :

49.5 (50,3)
50,0 (49,6)
50.5 (50,9)
50.5 (51,2)
50.6 (51,0)
50.8 (— ) Anatoli
50.9 (50,1) John Cooper (Anglia)
51,2 (52,3) John Sherwood (Anglia)
51,2 (51,1) Peter Warden (Anglia)
51,2 (51,7) Maurice Hebrard (Franța)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— seniori 51,1 V. Jurcă 1964
— juniori I 54.3 M. Ursac 1956

succes, 
orașul 
găzduiască din nou 
pene de patinaj artistic. Intre 1 și 6 
februarie, aicî își vor da întîlnire cei 
mai buni patinatori, care — cu cunos
cuta lor măiestrie — vor desena pe lu
ciul gheții cele mai dificile figuri.

Pregătirile organizatorice au început 
mai de mult. La ora actuală se poate 
spune că ele au fost — practic — în
cheiate. Ca noutate putem aminti fap
tul că stadionul a fost înzestrat cu o 
nouă instalație de iluminat, de 3 ori mai 
puternică decît cea anterioară. Pentru 
calcularea rezultatelor au fost coman
date aparate electronice, scutindu-se ast
fel secretariatul de această operație 
destul de dificilă.

Interesul pentru aceste campionate 
este deosebit. Se contează pe un număr 
mare 
terie

condiții normale, titlul nu poate s 
însă perechii sovietice Belousova— 
topopov. La dansuri sînt favorite 
chile engleze Sauwbride—Lane,
Ier—Ford și Suddick—Kennerson. 
probele individuale, cele mai mari 1 
le au austriecii Danzer și Schwart 
la fete, lupta pentru primul loc s 
da probabil între austriaca Regine 
zer, Gabrielle Seyfert (R.D.G.) și 
cole Hassler (Franța).

In ultima zi a campionatului, s 
desfășura „spectacolul festiv al 
pionilor", apoi participanții sînt in 
la „balul campionatului", la care s 
desemna totodată și o „regină a fi 
seții", încheiere pitorească a acest 
treceri bogate în atracții.

Porno ș în cursa de la Timișoara. în care a realizat recordul de 8:36,0 pe 3000 
m obstacole

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :
52.2 (53,8) Bertold Albrecht (Știința Buc.)
52,7 (53,3) Ion Rățoi (Dinamo Buc.).
52,7 (51,9) Ion Mesaros (Banatul Timiș.)
54,9 (54,6) Adalbert Schneider ~ —’ 

Timiș.).
55.2 (54,4) Constantin Grangure 

Timiș.).
55,2 (55.9) Virgil Mihăescu (CSMS Iași)
55,2 ( — ) Ion Dumitrașcu (Șc. Sp. UCFS 

C-lung).
55,6 (— ) Iulian Fulger (Știința Buc.)
56.1 (55,5) Viorel Suciu (CSMS Iași)
56.2 ( — ) Gh. Luncanu (Dinamo Buc.)

3000 M OBSTACOLE
RECORD MONDIAL î 8:26,4 G. Roelants 

(Belgia) 1965
BILANȚ EUROPEAN 1965 -•

8:26,4
8:29,6
8:31,0
8:31,6
8:32,6
8:34,2___ _________________
8:36,0 (8:56,0) Zoltan Vamoș (România) 
8:36,2 (8:32.4) Maurice Herriott (Anglia) 
8:37,6 (8:43,4) Jouko Kuha (Finlanda) 
8:37,8 (8:53.4) Victor Caramihai (România)

RECORDURILE ROMÂNIEI •
— seniori 8:36,0 Z. Vamoș 1965
BILANȚ REPUBLICAN 1965 t

8:36,0
8:37,8
9:07,2
9:07,8
9:10,8
9:11,8
9:17,6
9:23,8
9:24,4
9:26,0
9:26,0

(Banatul

(Banatul

Foto: R. Filam
Gerhard Sperling (R.D.G.) 
Alexei Kotov (U.R.S.S.) 
Antal Kiss (Ungaria)_ _ 
Georg Gutpeltz 
Janis - • ’ • 
Janis

(U.R.S.S.) 
Sviedris (U.R.S.S.) 
Poldmaa (U.R.S.S.)
ROMÂNIEI : 1.33.43,0

(8:30,8) 
(8:33,8) 
(8:39,8) 
(8:51,2) 
(8:31.8) 
(8-39,6)

Gaston Roelants (Belgia) 
Ivan Beliaev (URSS)
Viktor Kudinski (URSS) 
Aleksandr Morozov (URSS) 
Adolfas Alekseenas (URSS) 
Bengt Persson (Suedia)

1.28:47,2 
1.28:52,0 
1.29:08,2 
1.29:22,8 
1.29:23,0 
1.29:23,2

RECORDUL 
Popa 1964

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :
1.34:03,0
1.37:02,8 
1.38:33.4 
1.40:46.2 
1.41:44,4 
1.42:26,4 
1.42:53.0 
1.44:53,2 
1.44:57.6 
1.47:24.4

I.

Buc.)(8:56,0) Zoltan Vamoș (Din.
(8:53,4) Victor Caramihai (Steaua) 
( — ) Ton Căpraru (Steaua) 
(9:04,2) Ovidiu Lupu (Steaua) 
( — ) Nicolae Mustață (Dinamo) 
(9:27,4) Constantin Perju (Steaua) 
( — ) Constantin Grecescu (Met.) 
(9:29,4) Ton David (Banatul Timiș.) 
(9:30,4) Paul Kordsl (CSO Huned.) 
( — ) Ton Iordache (Din. Buc.) 
( — ) Ortwin Scheible (Din. Braș.)

20 KM. MARS
RECORD MONDIAL 1.27:05,0 Viktor Go- 

lubnicl (URSS)
BILANȚ EUROPEAN 1965 î

1.27:21,8 Adolf PatUS (R.D G.) 
1.27:32,4 Hans Reimann (R.D.G.) 
1.28:31,0 Dieter Lindner (R.D.G.) 
1.28:42,0 Henri Delerue (Franța)

Iile Popa (Steaua)
Ion Barbu (Telefoane Buc.). 
Leonida Caraiosifoglu (Dinamo) 
Vasilie Ilie (Metalul Buc.). 
Marin Perșinaru (Știința Buc.) 
Ion Urse (Metalul Buc.) 
Ion Babole (Telef. Buc.). 
Victor Furnică (Dinamo Buc.) 
Dumitru Chiose (Telef. Buc.) 
Valerlu Mitrea (Telef. Buc.).

50 KM MARȘ
RECORD MONDIAL : 4.10:51.» C. Hohne 

(RDG) 1965
BILANȚ EUROPEAN 1965 t

3.55:36,0 Ghenadi Agapov (URSS) 
3.57:28,0 “ ' “ -------- ----------
4.02:08,0 
4.03:14,0 
4.00:01,5 
4.05:15,0 
4.06:40,1 . ____ _
4.06:43,0 Vltantos Zurnla (URSS) 
4.09:14,1 Donald Thompson (Anglia) 
4.09:47,0 Serghei Bondarenko (URSS)

RECORDUL ROMÂNIEI : 4.29:41,0 I. 
bole 1953

BILANȚ REPUBLICAN 1965 1
4.32:50,0 
4.49:44,6 
4.53:32,4 
4.54:09,6 
4.58:53,2 
5.01:45,0 
5.06:56.0 
5.09:49,0 
5.14:45,8 
5.23:54,4

Notă : x-=garduri de 91 cm, xx=cursa 
de 90 mg. In paranteză cele mai bune 
performanțe din 1964.

Alexander Scerbina (URSS) 
Ghenadi Klimov (URSS) 
Christoph HOhne (RDG) 
Burkhord Leuschke (RDG) 
Mihail Korsunov (URSS) 
Abdon Pamich (Italia)

Ba-

Hie Popa (Steaua)
Vasile Farcaș (Steaua)
Ion Urse (Metalul)
Ion Babole (Telef. Buc.).
Valeriu Mitrea (Telef. Buc.) 
Ion Pop (Steaua)
Stelian Pavelescu (Olimpia Buc. 
Marin Perșinaru (Steaua) 
Victor Such (Olimpia Buc.) 
Vasile Teodoslu (Telef. Buc.).

!.)

de turiști străini. Recordul în ma
se pare că-1 vor bate austriecii: 
acum 5 000 de turiști și-au anun- 
participarca. Se vor bate recor- 
și în materie de participări. La 

întreceri voi concura sportivi din 15 țări, 
alături de... 253 de ziariști, foto — ra
dio — și telereporteri.

Deschiderea festivă a campionatelor 
va avea loc Ia 31 ianuarie.

Se pare că din punct de vedere orga
nizatoric campionatele vor fi superioare 
edițiilor precedente. Se pune acum o 
întrebare: vor fi mai buni patinatorii 
din acest an decît cei de la campiona
tele anterioare? Răspunsul e dificil, pen
tru că o serie de „vedete", au trecut 
la profesionism. Astfel, frații Roman și 
olandeza Djikstra apar în reviste pe 
gheață, iar perechea Kilius—Băum-
ler, cehoslovacul Divin, france
zul Calmat au dispărut de ase
menea 
Firește, 
furniza 
babil o 
și care

iar 
cehoslovacul Divin,

Calmat au dispărut
i din circuitul marilor întreceri, 

apropiatele campionate ne pot 
multe surprize. Vor apare pro- 
serie de tineri necunoscuți încă 
vor asalta primele locuri. In

ȘTIRI...

JAN NOVAK
redactor al ziarului „Cesl 

vensky Sport" Bratislav

In minutul 75, 
Corinthians Sao Pr<

conducea cu 3-0
Telegramele agențiilor de presă, 

în cursul zilei de ieri, aduc am 
asupra meciului susținut miercuri 
la Sao Paulo (Brazilia) de către 
zentativa de fotbal a U.R.S.S., ci 
prilej fotbaliștii sovietici au fost 
cuți cu 3—1 de formația locală < 
hians.

Cu un sfert de oră înaintea în< 
partidei, brazilienii conduceau c 
prin punctele marcate de Tal^s, 
(din 11 m) și Rivelino. Punctul 
noare al oaspeților a fost însc 
Voronin, la o lovitură de colț.

Din echipa sovietică au lipsit 1 
Iașin, Metreveli, Sabo și Hmelnițk 
mii doi au jucat la Tbilisi în f< 
lui Dinamo Kiev, în meciul susți 
Celtic Glasgow (1—1). Ei vor cc 
lotul reprezentativ, al U.R.S.S, 
viitoarele meciuri din cadrul tv 
în America de Sud.

h
-ț—

REZULTATE
ROMA. — Participanții la campio

natele mondiale de 
desfășura sîmbătă 
Cortina d'Ampezzo, 
namente pe pîrtia de concurs. Cel 
mai bun rezultat, în cele două man
șe, a fost obținut de echipajul ita
lian Monti-Siorapes cu timpul total 
de 2:36,68. Urmează: Gaspari-Ca- 
vallini (Italia) 2:36,89 și Penzenber- 
ger-Wurz (R.F.G.) 2:37,83. Echipajul 
Monti-Sioranes a îealizat și cea mai 
rapidă coborîre — 1:17,88.

WELLINGTON. — Australiana Pa
mela Kilborn a întrecut-o din nou 
pe atleta sovietică Irina Press, rea- 
lizînd 10,8 pe 80 m garduri. Pe 5 000

bob, care se vor 
și duminică la 
au făcut antre-

m plat : Bill Baillie (Noua Zp 
13:59,6 (sovieticul Leonid Iv 
fost cronometrat cu 14:01,2).

BERLIN. — Reprezentativa 
chei a Iugoslaviei a susținut 
Marx-Stadt un ioc în compani 
pei secunde a R. D. Germani 
cheiștii germani au obținut 
cu 5—4 (2—2, 1—0. 2—2).

MEXICO. — în 
de la Ciudad de 
Praga a învins cu 
dalajara, iar Atlas 
de Vasco da Gama, 
conduc, neînvinse după pafrt 
Sparta Praga și Atlas cu ci

turneul d<
Mexicp,

2-i (2-0) r 
a dispus 

în , 4

LA ÎNCHIDEREA EDIȚ]
PATINATORII SOVIETICI 

AU DOMINAT PROBA DE SPRINT 
LA DAVOS

DAVOS 27 (Agerpres). — Proba de
500 m a concursului internațional de 
patinaj viteză de la Davos a fost cîș- 
tigată de sportivul sovietic V. Orlov, 
cronometrat în 40,2. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatrioții săi 
B. Guliaev — 40,9 și „veteranul" Ev- 
gheni Grișin — 41,1. Pe 5000 m a tri
umfat patinatorul olandez K. Verkerk 
— medaliat cu argint la „europenele" 
de la Deventer — care a realizat 
timpul de 7:38,9 stabilind și un nou

record al pistei. In urma să, < 
bune timpuri au fost obțî 
Stiansen (Norvegia) — 7:45,4 
recht (Olanda) — 7:47,0.

REZULTATE DIN „CI 
ORAȘELOR TÎRGURI

competiția internațională

jocuri. Real Sara

în .
bal „Cupa orașelor tîrguri,* 
putat noi [ '
Hearts au terminat la egalitaf 
Cum și în tur rezultatul a d 
(3—3), urmează un al tre 
Dunfermline a dispus de Spar 
cu 2—0, în primul joc.

1 Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr 16 telefon 11.10.05. Interurban 72 și 286 Telex: sportrom buc. 180 Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezolanu 23—2b.
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