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Opt redactori au fost duminică în cele opt sectoare ale Capitalei

LA EMOȚIONANTA DESCHIDERE 
A ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

Copiii și organizatorii au „învins" frigul șl numea rea I
Duminică a fost pentru tineretul studios din Capitală o zi neobiș

nuită. O zi festivă. O invitație în săli și pe stadioane. în toate 
sectoarele s-a dat startul în noul an sportiv școlar. Mii de copil și 
elevi în întreceri sportive, alte mii de profesori și părinți în jurul 
pistelor de alergări, al terenurilor de „jocuri”, integrați într-o am
bianță antrenantă, emoționantă. Meritul copiilor șl al organizato
rilor este cu atît mai mare cu cit duminică vremea n-a fost deloc 
îmbietoare. Frig, burniță, un vînt tălo3. Cuvîntul de ordine a 
fost însă peste tot : „Participăm, indiferent da timp, de capriciile 
vremii !“. 8 redactori și fotoreporteri ai ziarului, prezenți în toate 
sectoarele Capitalei, au consemnat cele ce urmează...

CW SÂ-I SPUN? ĂM UN BĂIAT GROZAV PENTRU ATLETISM?
Din afară, complexul Steaua 

părea pustiu, rece ca diminea
ța de duminică. Doar un mur
mur surd de voci — multe, pu
ține ? — se auzea. Și glasul 
vîntului, aprig.

Aleile sint însă pline. Deo
camdată numai aleile, deși s-a 
făcut 8,30, dar vremea aceasta,

Urmașii lui Robin Hood la București ? Nu. Sint elevi din sectorul
4 al Capitalei, prezenți duminică, pe stadionul Olimpia, la des
chiderea anului sportiv școlar. Foto : Vasile BAGEAC

Fotbaliștii lui C. F. Barcelona au sosit aseară

CRUYFF ȘI NEESKENS PENTRU PRIMA OARĂ LA BUCUREȘTI
Aseară a sosit Ia București 

cunoscuta echipă spaniolă C. F. 
Barcelona. Antrenorul Minus 
Michels a deplasat întreg lotul 
de jucători, inclusiv pe Cruyff și 
Neeskens. Adversarii de mîi- 
ne ai formației Steaua sînt 
însoțiți de numeroși ziariști și 
suporteri. Primul care ne-a 
furnizat detalii despre forma
ția catalană a fost antrenorul 
Rinus Michels : „Duminică sea
ră am susținut la Barcelona 
partida de campionat împotriva 
lui Atletico Madrid, de care 
am dispus cu 1—0, prin golul 
marcat de Cruyff. A fost un 
meci foarte dur și cîțiva dintre 
jucătorii mei sînt ușor acciden
tați. Cu toate acestea, am de
plasat Ia București întreg efec
tivul, în speranța că pînă Ia 
ora jocului cu Steaua cu toții 
vor fi refăcuți. Avem un avan
taj de 4 goluri, așa că, la pri
ma vedere, returul cu Steaua 
pare a fi o simplă formalitate 
pentru noi. Să nu uităm insă 
că avem obligația, după acel 
5—1 de la Barcelona, să nu ne 
întoarcem învinși nici de la 
București”.

Iată componența lotului lui 
C. F. Barcelona : Mora și Arto-

D1NAMO BUCUREȘTI A 
SOSIT ASEARA 

LA MADRID 
Amănunte în pagina 
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de... iarnă, nu de plină toamnă, 
încurcă socotelile. Prof. Petre 
Vrinceanu, prim-vicepreședinte 
al C.E.F.S. din sectorul 7, și-a 
strîns colaboratorii, forfecînd 
programul și renunțînd la două- 
trei „momente”, greu de reali
zat pe un asemenea timp. Doar 
un profesor, de la „URBIS”,

la — portari ; Olmo, Costas, 
Carreno, Ramos și Cruz — a- 
părători ; Neeskens, Asensi, 
Sanchez și Enriquez — mijlo
cași ; Heredia, Cruyff, Clares, 
Zuviria și Bianquetl — atacanți. 
Cunoscuții internaționali olan
dezi Cruyff, șl Neeskens se 
află pentru prima oară la 
București. Imediat după so
sire, Cruyff ne-a declarat: „Joe 
pentru prima oară in România. 
Un motiv în plus ea în meciul 
cu Steaua să arătăm că repre
zentăm o formație puternică. 
Față de primul meci acum t! 
avem în echipă șl pe Nees
kens. Steaua, în ciuda celor 5 
goluri primite la Barcelona, 
mi-a lăsat o bună impresie și 

Cițiva dintre jucătorii spanioli la sosirea în Capitală. Al doilea 
din stingă : Neeskens. Al patrulea — Cruyff. Foto : I. MIHAICA

nu cedează. Și luptătorii, In su
marul lor echipament, vor fl 
pe „scenă”.

Nu mult după ora anunțată, 
copiii sectorului 7 — mal bine 
spus reprezentanții lor — încep 
defilarea. Apoi, prof. Ion Ro
taru primește raportul. Pe pistă 
apar bicicliști. Sînt purtătorii 
Ștafetei purtătorilor cravatelor 
roșii eu tricolor. Un nod de feti
ță, cu funde albe mai mari ca ea, 
Antone la Gruia, dă citire Mesa
jului prin care tinerele vlăstare 
ale țării își aduc prinosul de re
cunoștință față de partid, față de 
grija părintească a secretarului 
său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru condițiile 
minunate de viață, învățătură, 
sport. Răspunde tovarășul 
Ghearghe Istrate, secretar al 
Comitetului de partid al secto
rului 7. președintele C.E^F.S.

Zgribuliți, in tribună, specta
torii uită acum de frig. Pe un 
obraz îmbujorat apare o lacri
mă, pe care tînăra mamă și-o 
șterge în graba. Pe gazon, „șoi
mii”. Aceștia se joacă — de-a

Geo RAEȚCHÎ

(Continuare in pag. 2—3)

SCRIMA ÎN ACEST SEZON Romeo V1LARA

In acest sezon, scrimerii au 
la dispoziție un bogat calendar 
competițional care se adresează 
tuturor categoriilor. Astfel, ti
nerii scrimeri vor participa la 
campionatele naționale indivi
duale (toate cele patru arme), 
competiția desfășurindu-se în
tre 13 șl 15 octombrie la Bucu
rești. Diviziile naționale A și 
B programează tot în luna oc
tombrie ultima etapă, desem- 
nîndu-se echipele campioane pe 
acest an, după următorul pro- 

sînt convins că. de data aceas
ta, va face iotul ca să-și trea
că în palmares o victorie asu
pra noastră. Cred că C. F. Bar
celona și-a asigurat calificarea 
în turul al II-lea al Cupei 
U.E.FJL Dar să nu anticipăm, 
fotbalul este jocul cu cele mal 
multe surprize”.

Astăzi după-amiază C. F. 
Barcelona va efectua un antre
nament de. acomodare pe sta
dionul Steaua — unde miine va 
a ve» loe partida, începi nd de 
la ora 15 — după care antre
norul R. Michels va comunica 
formația pe care o va alinia 
în partida de mîine.

Gheorghe NERTEA

BILANȚUL GENERAL AL SEZONULUI
NU St ÎNSCRIE PL LINIA AȘTEPTĂRILOR

Automulțumirea, frînă a multora dintre atlețil noștri!
De foarte multă vreme n-am 

mai văzut la un concurs atletic 
atlt de mulți oameni (zgribuliți 
și încovoiați de frig) ca acum, 
la sfîrșitul săptămînU trecute, la 
Poiana Brașov. Frigul pătrunză
tor coborînd parcă, printre bra
zii foșnind, de pe înălțimile 
Postăvarului, s-a luat la între
cere cu atlețil participanțl la 
ultima etapă a competiției pe 
echipe „Cupa României”. O în
trecere nedreaptă, ‘inegală In 
care, firesc, cîștigul nu ar fi 
putut fl decît de partea frigu
lui I Șl totuși, chiar și așa, ar
bitrii concursului — la fel de 
zgribuliți ca și atlețil — au 
înregistrat, cu cronometrele ori 
cu ruleta, cîteva performanțe 
bune chiar și în vară, pe 
vreme frumoasă, darmite acum, 
pe un asemenea frig și la sfir- 
șît de sezon competițional!

Cap de afiș, ca la cele mai 
multe dintre concursurile aces
tui an. a fost Ileana Silai, ad
mirabilă, din nou, în strădaniile 
sale de a onora cum se cuvine 
această însemnata competiție a 
atletismului nostru, de a se o- 
nora, dacă vreți, pe sine însăși, 
ca atletă fruntașă, ca primă 
performeră a lumii. Deși 
evident că situația nu-i era 
favorabilă, ea a pornit în cursa 
de 1508 m cu dorința de a co
recta recordul țării. Nu a reu
șit în tentativa sa, dar tot res
pectul pentru Silai, pentru stră
daniile sale care au ieșit și mai 
pregnant în evidență în opoziție 
cu partenerele de cursă care 
au pornit-o într-un ritm de... 
maraton. Dealtfel, faptul că 
le-a întrecut cu mai bine de 200 
de metri probează cit se poate 
de clar diferența de optică, nu 
numai de valoare, dintre o atle
tă ca Ileana Silai șl adversare
le sale, cronometrate cu rezul
tate jenante, 4:47,4 a doua cla- 

gram : floretă masculin — 
29—21 octombrie, floretă femi
nin — 22—23, spadă — 27—28 
și sabie — 29—30 octombrie, 
etapa disputindu-se la Bucu
rești. La Brașov, între 3 șl 6 
noiembrie, va avea Ioc campio
natul național pe echipe al j u- 
niorilor mari, iar la Constanța 
(17—20 noiembrie) campionatul 
de calificare își va deruta e- 
tapa finală. „Cupa României”, 
ultima mare competiție indivi
duală a anului, are ca loc de 
desfășurare tot Capitala, între
10 și 13 noiembrie. Sezonul 
competițional intern se va în
chide prin campionatul națio
nal pe echipe de tineret (22-25 
decembrie, București), în timp 
ce Balcaniada (15—21 noiembrie 
— Ankara) va încheia activita
tea internațională a scrîmerl- 
lor noștri în acest an.

Campionatele naționale de tenis

AZI INTRĂ IN JOC
Aproape o sută de jucători, 

seniori și senioare, și-au dat 
întîlnire începind de luni dimi
neață pe terenurile de la Pro
gresul și T.C.B. pentru cam
pionatele naționale individuale 
de tenis. într-o primă etapă 
(care s-a încheiat aseară), 64 
de băieți și 32 de fete au con
curat pentru calificări, urmînd 
ca ceilalți 16 și, respectiv, 8 
capi de serii să intre în joc de 
azi.

în prima zi de întreceri, da
torită temperaturii deosebit de 
scăzute, jocurile s-au desfășu
rat în condiții destul de grele. 
Totuși, am asistat la cîteva 
dispute interesante. Așa au fost 
acelea în care Paul Bozdog 
(Progresul) a dispus in trei se
turi : 5—7, 6—2, 7—5 de colegul 
său de club Silvan Niculescu, 
în timp ce Cozmina Popescu 
(Tot înainte) a întrecut cu 6—4, 
6—3 pe Rodica Gheorghe (Ga
lați) șl apoi cu 6—3, 6—1 pe 
arădeanca Mariana Socaciu. 
Azi, de la ora 9, pe arena Pro
gresul sînt programate cîteva 
meciuri atractive, ca, de pildă, 
Dumitru Hărădău — Florin Se- 
gărceanu, Mariana Simionescu 
— Cozmina Popescu, Florența 
Mihai — Mariana Hadgiu.

REZULTATE. Seniori, turul I 
(calificări), s. Orășanu (Dinamo

AdmlrabUa noastră sportivă 
Ileana Silai a avut, la Poiana 
Brașov, o atitudine fată de con
curs șl o comportare tehnici pe 
care multi atiefi și atlete ar tre
bui s-o la ca exemplu.

sată și 5:27,3 (!!) a 14-a clasată. 
(Dealtfel, șapte dintre concu
rente au fost notate cu extrem 
de modeste rezultate — în ra
port cu pretențiile competiției 
— de peste 5 minute I). Și pen
tru ca exemplul acesta să fie 
și mai clar, vom arăta că rezul
tatul Ilenei Silai (4:09,8) a fost 
superior chiar șl unora dintre 
„performanțele” înregistrate în 
cursa băieților...

Am insistat asupra acestui 
„caz” al Ilenei Silai deoarece ni 
se pare foarte edificator față 
de modul în care unii atieți, 
unii antrenori și unele unități

(Continuare In pag. 2—3)

MECIURI INTERNATIONALE
DE BASCHET ÎN CAPITALA

Aseară, în sala Dinamo din Ca
pitală. s-a disputat partida in
ternațională de baschet masculin 
dintre formația Dinamo Bucu
rești și selecționata armatei din 
Grecia. întilnirea s-a încheiat cu 
scorul de 93—68 (48—42) în favoa
rea sportivilor români.

Astăzi de la ora 18.00 în aceeași- 
sală selecționata armatei din 
Grecia întîlnește formația Steaua

BăschetbaUștll de ta Steaua au 
participat Ia un turneu inter
național la Atena unde au obți
nut următoarele rezultate: 94—82 
cu Panathlnalkos Atena. 83—82 
cu Olymplakos Pireu, 84—69 cu 
A.E.K. Atena, 70—82 cu Cinzano 
Milano.

PRiHCiPALll FAVORIȚI
Buc.) — C. Năstase (Jiul Petro
șani) 11—12, ab ; E. Pană (Di
namo Buc). — R. Hămuțlu (Poli 
Cluj-Napoca) 7—5, 6—3 ; D. Stă- 
nescu (Metalul Tîrgoviște) — L. 
Tom» (Progresul) 6—4, 6—4 ; R. 
Vintllă (Poll Cluj-Napoca) — L 
Ovlts (Mureșul Tg. Mureș) 6—4,
6—1; D. Bucătaru (T.C.B.) — V. 
Blru (Neptun Cîmpina) 6—2, 3—6. 
6—2 ; Fl. Borzea (Dinamo Bra
șov) — T. Miclea (Sănătatea O- 
radea) 6—3, 6—4 ; A. Dragomir
(Neptun Cimpina) — S. Nisiparu 
(Tot înainte) 6—1, 7—5 ; T. Vlad 
(Poli Cluj-Napoca) — V. Aghion 
(lași) 6—4, 6—2 ; V. Begu (Elec
trica Timișoara) — R. Enache 
(Pitești) 6—3, 6—4 ; A. Leonte
(Steaua) — Gh. Teodorescu (Bu
zău) 6—1. 6—1. Turul II : Al. 
Suto (Cuprom Baia Mare) — S. 
Orășanu 11—9. 6—1; Pană —
Gh. Copăceanu (Electrica Timi
șoara) 7—5, 6—0 ; Fl. Niță (C.S.U. 
Politehnica Buc.) — R. Vintilă 
6—2, 6—4 ; Fl. Manea (Jiul Pe
troșani) — Bucătaru 6—1, 3—6,
6— 3 ; V. Tomescu — L. Buka- 
resti (Mureșul Tg. Mureș) 6—2,
7— 5 ; Z. Nemeth (Cuprom Bala
Mare) — A Dărăban (Sănătatea 
Oradea) 6—4, 2—6. 10—8 ; C.
Curcă (C.S.U Politehnica Buc.) 
— FI. Borzea 6—3, 6—2 ; L 
Geantă (C.S.U.) — V. DlnicU
(Progresul) 7—5, 6—0 ; Fl. Se- 
gărceanu — A. Dragomir 6—3, 
6—3 ; Gh. Giurgiu (Poli Cluj-Na
poca) — T. Vlad 7—5. 8—3 : R. 
Bădiți (C.S.U.) - V. Begu 6—2,
8— 0 ; A. Leonte — I. Neagoe 
(Dolj) 6—8, 6—2.

Ion GAVRILESCU
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oamenii mici, de-a oamenii 
mari —, dansează, aleargă, rid. 
Unul, cel mai mic, pare ultimul, 
dar nu se lasă, se mișcă bine, 
îl cheamă Dănuț Mandache și 
Bate din palme, fericit, cînd 
Doris Arnăutu vine și-i strigă : 
„Ne dă Cupă 1“

întrecerile se încing. La vi
teză. handbal, fotbal, box, judo, 
lupte, tenis, cros. „Cartiștii" și-au 
etalat sîmbătă măiestria, pro- 
fesorul Gh. Cioranu, de la Casa 
pionierilor, fiind foarte mulțu
mit, în special, de N. Alexan
dru, C. Bălăci, M. Alecu. La 
fi,40, un băiat se interesează un
de se face demonstrația de 
scrimă. Iar peste 28 de minute, 
aceeași dilemă o va avea o fată. 
Poate vor afla răspuns la Școa
la sportivă Steaua, la profeso
rii care trebuiau să fie și ei, 
duminică, la teren (chiar dacă 
era — adevărat ! — cam frig), 
dar care au rămas indiferenți la 
drumul zadarnic spre stadion al 
elevilor lor...

Așa e mereu, mulți veniți, 
puțini... învingători. Adică 1500 
de elevi din școlile sectorului 
7 (dar să nu uităm a pomeni 
măcar de două grădinițe — nu
merele 246 și 57) și mult mal 
puțin laureați. Dintre aceștia : 
lÂceul industrial PTTR la hand
bal băieți (17—16 cu LM.E.B., 
după 14—16), Șc. gen. 204 la 
fotbal, Florina Dumitrache (Șc. 
gen. 203), Laura Pestrițu (Ide. 
Semănătoarea), Cornel Șmal 
(Șc. gen. 121) și Petre Rohan

(Lie. 28) — la viteză (păcat 
doar că frumosul efort al sprin
terilor se încheia cu o nedorită 
„îmbrățișare” a plasei de sîrmă 
din jurul terenului unde s-a a- 
menajat spațiul de alergare), 
Diana Prăvăliei (Șc.gen. 198), 
Daniela Toma (Lie. 
Cristian Ștefan (Șc. 
Cristian Petre (Iac. 
rea) — la cros.

Un tînăr profesor întreabă 
în dreapta și-n stînga : „Cui 
să-i spun ? Am un băiat grozav

Pedagogic), 
gen. 164) și • 
Semănătoa-

PE METALUL, INIMILE
Duminică, pe stadionul Meta

lul, nu s-a desfășurat numai des
chiderea anului sportiv școlar. 
Au avut loc, aici, concomitent 
cu sărbătoarea sportivă a gene
rației îmbrăcate în uniforma șco
lii, și festivalul de toamnă cul- 
tural-sportiv (ajuns la cea de a 
Vl-a ediție), pentru tineretul din 
întreprinderi și Instituții, pre
cum și trecerea în revistă, o 
splendidă paradă, a formațiilor 
premiate la „Cîntarea României".

Nu putem să nu lăudăm aceas
tă Inspirată inițiativă care a a- 
tras pe frumoasa bază din aripa 
estică a „cartierului oraș“-Pante- 
limon un numeros public spec
tator.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășul Vasile Caro- 
lică, prim-secretar al comitetu
lui sectorului 3 al P.C.R., a 
început frumosul spectacol. I-am 
aplaudat îndelung pe reprezen
tanții „șoimilor patriei", pe pur-

SÎRGUINȚA „ȘOIMILOR"
Pe cocheta șl frumoasa bază 

sportivă „Sălaj-Vicina", din sec
torul 8 al Capitalei, mal bine de 
600 de șoimi al patriei, pionieri 
șl școlari șl-au dat Intllnlre la 
festivitatea de deschidere a anu
lui sportiv școlar.

Cuvîntul de salut adresat ține
rilor sportivi a fost rostit de 
tovarășa Aneta Diaconii, secretar 
al Comitetului de partid al sec
torului 6. Un cuvlnt cald, care 
a ținut să puncteze reușitele co
piilor din acest sector In anul 
școlar precedent, totodată urări 
pentru noi succese, acum, odată 
cu reînceperea cursurilor.

In eluda frigului, toate terenu
rile de la „Sălaj-Vicina" au fre- 
mătat de voie bună. Micii com
batanți angajați In partide de 
handbal, baschet, volei 
au fost reprezentanți 
școli generale 
148, 150), al 
Bolin tineanu.

(126. 141, 
liceelor
Gheorghe

și fotbal 
al unor
138, 147, 

(Dimitrie
Lazăr,

•>

susținîndu-și cu aplomb echipele 
favorite. Fetele de la Șc. gen. 3 
se dovedesc a fi în cele din 
urmă cele mai bune. Prof. Julia
na Matei își sărută fericită ele
vele. Mirela Pavel, Carmen Ma- 

Violeta Andrei și colegele 
emoționate. La bă-

reș, 
lor zîmbesc 
ieți au învins voleibaliștii de la 
„171“, conduși de prof. C. Po
rumb. Pe pista de asfalt se în
trec... specialiștii în patinaj pe 
role. Cîștigă, la categoria sa, 
Aurelian Tudorache, de la Șc. 
gen. 173 („Nu este prima diplo
mă și cred că nu va fi nici ul
tima* — le spune colegilor). La

Unul din momentele foarte, reușite ale programului sportiv care 
a avut loc la complexul sportiv 
de ansamblu.

Steaua : „repriza" de gimnastică 
Foto : S. BAKCSY

CONSACRATELE AU... 14 ANI!

pentru atletism /*. Iar Octavian 
Viscopoleanu nu pierde prile
jul. De care am fi vrut să pro
fite însă și alții, căci și acesta 
e unul din scopurile „Dacia-

AU FOST MAI CALDE..
tătorii ..cravatelor roșii cu trico
lor- din școlile generale, pe ele
vii liceelor tehnice — Electroapa- 
rataj, 23 August, Mecanică fină 
— ai cluburilor școlare Viitorul 
ți nr. S» pe tinerii sportivi și 
sportive căliți la școala muncii, 
tn marile întreprinderi. Am a- 
plaudat îndelung reprizele de 
gimnastică, detașamentele mari
lor asociații Metalul, F.R.B., 
LM.U.A.B., formațiile artistice 
în pitoreștile lor costume națio
nale.

Programul primei părți a zilei 
a fost rezervat sportului — at
letism, jocuri sportive, demon
strații pe terenuri și pe scenă 
deschisă, Iar după-amiaza a fost 
destinată cîntecului și jocului, 
agrementului.

Duminică, mai ales dimineața, 
a suflat un vlnt rece. Pe Meta
lul, însă, inimile au fost mai 
calde...

baschet, victorie 
pei de fete de 
succesul fiind 
precizia la coș 
niela Ceaușescu __ ____
xaru. întreceri pasionante au fost 
șl la fotbal, și la șah, și la te
nis de cîmp, și la tenis de masă, 
mulți dintre învingători înscrl- 
lndu-și pentru prima oară o vic
torie în --------- ' "

Atmosfera < 
domnit multe 
la „Cireșarii*, 
gindu-se și în 
lui.

scontată a echl- 
la Șc. gen. 173, 

asigurat și prin 
a elevelor Da- 

și Mariana Brin-

„palmaresul sportiv", 
de sărbătoare a 

ore pe baza de 
disputele prelun- 
afara programu-

Emar.uel FANTANEANU

Ce înseamnă, de iapt, deschi
derea anului sportiv școlar ? 
Ne-am convins duminica dimi
neața, la „Voinicelul” sectorului 
4, că acest moment tradițional 
este marcat Intr-adevăr cu roșul 
bucuriei In calendarul multor e- 
levi, care Iubesc sportul din 
toată Inima. Șl ne-am convins 
de acest adevăr, trălndu-1 alături 
de micii competitori, pe terenu
rile traversate de un vlnt tăios 
și rece de sfirșlt de toamnă. In 
ciuda acestui adversar " " ~'
fair-play
— l-am 
cîndu-șl 
ballștil, 
de tenis 
simbolic 
școlar.

Și dacă s-ar fi acordat vreun 
premiu pentru prezență, am fi 
propus ca locul Inttl să fie ocu
pat de viitoarele baschetbaliste de 
performanță, azi eleve la Școa
la generală nr. 69 (cu clase spe
ciale In această disciplină spor
tivă). Ca un țlr da furnici harni
ce, care-șl urmează traiectoria 
precisă spre mușuroi, Intre tere
nurile „Voinicelului” șl școala de 
vizavi era un permanent du-te- 
vino. Cele opt echipe de la „69*
— din care s-a recrutat anul 
trecut campioană națională de 
mlnlbaschet șl In acest an vlce- 
campioana — au ținut să fie 
prezente In totalitate, lnceplnd 
cu novicele (cele născute in 
1967) și terminind cu „consacra
tele” (născute In 1963). Pe mar
gine. profesoara Floarea Roată — 
„prezentă mereu pe această bază 
sportivă a copilăriei cartlerntul”, 
ne spune Dan Ionescu, vicepre
ședintele Consiliului pentru edu
cație fizică șl sport al sectoru
lui — lșl îndeamnă elevele să 
lupte sub panou.

Fotbaliștii n-au putut fi pre
zenți In această duminică fes
tivă, echipele „Voinicelului” an
grenate In campionatul munici
pal de juniori fiind programate 
să joace In deplasare. Toate au 
trecut, Insă, pe „acasă* Înainte 
de a pleca spre cele patru col
țuri ale Capitalei.

Paul SLAVESCU
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Viorel TONCEANU

CU ȘEPCUȚE ROȘII...
Vulcan, Nr. 1 de științe naturale, 
de industrie alimentară) care 
s-au angajat în dispute aprige, 
fie pentru a-și apăra titlurile de 
campioni ai * ' “
zul celor de 
fotbal), fie 
frumusețea . _
nastică ritmică (ca de pildă, 
levele de la „Lazăr").

Un moment deosebit de agrea
bil din cadrul programului spor
tiv l-au oferit „șoimii patriei", 
cu frumoase șepcuțe roșii și cu 
ambiția de a fi neapărat prezenți 
în întrecerea de desen pe as
falt, dotat cu premii în ciocolată 
și bomboane.

La „Sălaj-Vicina" totul a pur
tat amprenta unei reușite săr
bători a sportului de masă, a 
unei zile în care copiii, sfidînd 
frigul, au scris o frumoasă pagi
nă în cartea mereu mai bogată 
a „Daciadei".

Modesto FERRARIN!

sectorului (este ca
la Vulcan la volei și 
pentru a demonstra 
exercițiilor de gim- 
‘ . ....................................e-

PLOUĂ, TUNĂ, FULGERĂ, TREBUIE SĂ FIM LA „190“!
O dimineață mohorîtă și rece.

Șl totuși, aproape 2 000 de copii 
pionieri și elevi 

să In
și bu-

— preșcolari, 
din sectorul 5 — reușesc 
frîngă rezistența mamelor 
nicelor :

— Plouă, tună, fulgeră, 
poate, trebuie să fim la

Adică acolo unde urma 
inaugureze noul an sportiv șco
lar, cu participarea celor aproa
pe 45 de unități de ' învățămînt 
din sector. Admirăm, mai întîi, 
o frumoasă „repriză" de gim
nastică de înviorare. Execută e- 
levi de la Liceul 17 de metrolo
gie, sub... bagheta unui inimos 
profesor, Mihai Ciucă.

— Iată, așa ar trebui să fie or
ganizate minutele de gimnastică 
în fiecare internat sau școală...

Profesoril de sport, mai tineri, 
stau cerc in jurul inspectoarei 
metodiste a sectorului, Aurelia 
Stoicescn șl își notează de zor 
fiecare exercițiu. ~

Deodată irump 
adresate „copiilor 
șl fete. Compun 
tratlon a Școlii generale 190, cam
pioană națională, anul acesta. 
Printre ei, Simona Dobre, Sorin 
Matei șl Nlcolela Vornieu, îi di
rijează fostul campion al țării 
la lungime, prof. Doru Bădlni. 
Are la „190“ o puternică pepini
eră de atlețl — peste 400 — pe 
care o modelează, Împreună cu 
alțl tehnicieni cunoscuțl (Gheor
ghe Teșu, Ștefan Lăzărescu, 
Ileana Grigore șa.).

Tiberiu STAMA

De mîine... 
aplauze. Sînt 
atlețl”. Băieți 
echipa de te-

e,MÂMICO, EU CÎND AM SĂ FUG AȘA TARE CA NENEA ?!“
eu tind am să fug 

ca nenea?” — șl Ioana, 
de vreo patru anișori, 
blond șl ochi albaștri, 
cu vădită admirație la 
elevul Dan Lăcătuș de 

lnd. nr. 12. ciștigătorul

voioșia, In
Un timp rece și umed avea 

să-i întîmpine pe elevii din Sec
torul 1 al Capitalei, care venise
ră, cu sutele, la Stadionul Tine
retului, să închege programul 
sărbătoresc dedicat inaugurării 
noului an sportiv școlar.

După ce au ascultat însă în
demnurile tovarășului Octavian 
Nistor, secretar al Comitetului 
P.C.R. al sectorului 1, și au re
ținut, între altele, sintagmele 
„campion național*4 șl „campion 
olimpic", „pachetele" de copii 
s-au destrămat și s-au împrăș
tiat ca puful de păpădie tn roz.a 
viaturilor, cu atîta voioșie de 
parcă acel frig înțepător și acea 
umezeală lipicioasă nu fuseseră 
decît o glumă proastă, cu ace și 
pelicanol... Pe pistă s-au Între
cut alergătorii de viteză (1. Mi
haela Budai, 2. Mariana Kiribeș, 
3. Silviana Gherghina ; 1. Mi
hai Gafencu, 2. Cătălin 
3. Mircea Purcăroiu — 
de la Școala generală 
pe alei s-au scurs, ca 
riapozi, alergătorii 
(învingători — 600 m : 
Budai ; 800 m : Măriuța 
—• Liceul nr. 16 ; 
tor Batog — Liceul 
1 200 m : Vasile Naciu 
Metaloglobus) ; .
volei s-au întrecut fetele de la 
Liceul nr. 6, Liceul nr. 2, 
ceul nr. 1 și Școala generală

1.
Agopian. 
toți șase 
nr. 172); 
niște mi- 
de cros 

Mihaela 
Potop 

800 m : Vic- 
nr. 2 ;
- Liceul 

pe terenurile de

800 DE ELEVI
LA ELECTRONICA

Li- 
nr.

lipsit de 
plouă 

copii fă- 
baschet- 
jucătorii

G,Bine că nu 
auzit pe mulți 
sînguri curaj), 
voleibaliștii șl 
s-eu aliniat la startul 
al noului an sportiv

ROZA VlNTURlLOR
1 și băieții de la Școala genera
lă nr. ie și Liceul nr. 1 ; ia ,.se
micercuri- au plonjat elevii și 
elevele Liceului poligrafic, ai Li
ceului de aeronautică și ai celui 
apicol șl mulți alțh ; minifotba- 
liștii de la Școala generală nr. 9 
i-au învins cu 2—1 pe prietenii 
lor de la „nr. 7* ; la poligonul 
de tir, cîștigătorl au fost alți 
reprezentanți ai iul „172- — Ra- 
luca Gheorghe și Răzvan Geor
gescu ; laurii sub panou l-au cu
cerit băieții șl fetele de la Li
ceul nr. 6 
a dat 
Clubul
va, 2. 
sportiv 
tele de

. „turnirul” rugbystic 
următorul clasament : 1.
sportiv școlar Locomot:- 
Grivița Roșie, 3. Clubul 
Școlarul, 4. Vulcan. Su- 
elevi au avut și musa

firi : campionii de oină de 
C.P.C.S., care le-au oferit o 
sătură de pase șl de șuturi 
Înaltă măiestrie.

Și astfel, această dimineață _ _ 
duminică s-a transformat, pas cu 
pas, intr-o deplină reușită.

Hona CRISTEA

la 
țe- 
de

de

„Mămico, 
așa tare 
o fetiță 
cu păr 
privește 
„nenea*, 
1* Lie. 
uneia din probele de cros des
fășurate la baza sportivă „Cire- 
șarii", din sectorul 8, la rîndul 
său vădit emoționat de succes. 
Alături de el, Mariana Savu, din 
clasa a V-a a școlii gen. 184, cu 
diploma în mînă, ne acordă pri
mul interviu diru. cariera sa

nr.

sportivă : „Sînt foarte bucuroasă 
că am cîștigat, aceasta nefiind 
însă prima mea victorie, deoare
ce am ' mai fost pe locul întîi 
și la alte întreceri. Dar să vedeți 
ce o să se bucure părinții..." A- 
semenea gînduri au și ceilalți 
cîștigătorl ai diferitelor probe de 
cros, Claudia Arsene, Rozalia 
Ciolan (Șc. gen. 170), Cristian 
Miclea, Eugen Deneș (Șc. gen. 
192), Cornel Vlad (Șc. gen. 182) 
și Silvia Pietraru (Lie. Grivița 
Roșie). La terenul de volei, at
mosferă înfierbîntată, galeriile

Atmosferă sărbătorească, dumi
nică dimineață în curtea Grupu
lui școlar „Electronica", de pe 
platforma industrială Pipera, pri
lejuită de deschiderea anului 
sportiv școlar. Peste 800 de elevi
— băieți și fete — de La cele 16 
școli generale și 8 licee care 
funcționează pe raza sectorului 2 
al Capitalei și-au dat întilnire la 
„Electronica". A fost o alegere 
cit se poate de nimerită, căci 
aici condițiile pentru practicarea 
sportului sînt dintre cele mai 
bune. La dispoziția elevilor stau 
două terenuri de baschet, altele 
de volei și handbal — toate bi- 
tuminizate, unul de minifo-tbal, 
frumos tăvălugit, pistă de atle
tism cu trei culoare, pistă de 
popice, portic de gimnastică pen
tru dezvoltarea forței. Ca să nu 
mai vorbim de frumoasa sală de 
gimnastică, pe care și-ar dori-o 
chiar, și unii sportivi de perfor
manță.

încă de la primele ore ale di
mineții. în jurul terenurilor s-au 
constituit adevărate „garduri vii" 
de spectatori — copii și părinți
— care au avut posibilitatea să 
asiste la un adevărat festival 
sportiv. „Uvertura" au constitu
it-o reprizele de gimnastică, ofe
rite de ansambluri, gazda între
cerilor prezentînd o frumoasă 
demonstrație de grație și armo
nie în interpretarea elevilor Li
ceului Electronica — pregătiți de 
prof. Elena Csavossy. Au urmat 
fetele de la Liceul sanitar (prof. 
Elena Chlnțoiu) care, în replică, 
au cules meritate aplauze pentru 
frumoasele lor exerciții avînd ca 
temă „Sportul și sănătatea". Au 
urmat jocurile sportive, aprig 
disputate.

Gheorghe NERTEA

CLUJ-NAPOCA
In divizia a la rugby

De comun acord, meciul 
rugby Dinamo — Agronomia 
Cluj-Napoca, contînd pentru ul
tima etapă a fazei pe grupe în 
campionatul Diviziei A, se va 
disputa, anticipat, astăzi, pe sta
dionul Olimpia, cu începere de 
la ora 10 a Reamintim că vineri 
se va juca la Constanța partida 
(restanță din etapa de duminică) 
dintre formația locală T.C. Ind. 
și Rapid. Ora de începere : 10.

RESTANȚĂ IN DIVIZIA 
DE LUPTE LIBERE

Sîmbătă și duminică, la Tg. 
Mureș, s-a disputat restanța din 
etapa a V-a din cadrul Diviziei 
de lupte libere, la care au fost 
prezenți componenții formațiilor 
dn seria a Il-a. Cum era de 
așteptat, sportivii de la Steagul 
roșu Brașov au dominat 
cursul, acumulînd cel mal mare 
număr de puncte : 41. O 
portare neașteptat de bună 
avut luptătorii de la 
Tg. Mureș (echipă 
cu retrogradarea), care au acu
mulat 40 de puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 3. C.S.M. 
Cluj-Napoca 32 p, 4. Mureșul Tg. 
Mureș 32 p, 5. Lemnarul Odorhei 
30 p, 6. C.S. Satu Mare 27 p.

Cîștigătoril, în ordinea cate
goriilor, au fost : S. Velicu 
(Steagul roșu Brașov), E. Balogh 
(Comerțul Tg. Mureș). AL Ba- 
rabaș (Comerțul Tg. Mureș), I. 
Breaz (Steagul roșu Brașov), P. 
Androne (Steagul roșu Brașov), 
C. Fodorc (Steagul roșu Brașov), 
L. Ambruș (Mureșul Tg. Mureș). 
A. Kemeneș (Lemnarul Odorhei), 
I. Marton (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Gh. Covad (C.S.M. Cluj-Napoca). 
(L PAUȘ-coresp.).
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„Cupa de toamnă1* la h

DECISIVĂ PREGĂTIRE
Etapa de duminică a „Cupei 

de toamnă" s-a înscris pe a- 
celeași coordonate ca și prece
dentele runde ale acestei com
petiții tranzitorii, fiind intere
santă din foarte multe puncte 
de vedere.

La București am văzut două 
partide feminine foarte echili
brate, în care cele patru com
petitoare (Universitatea, Rapid, 
Confecția — toate din Bucu
rești și Hidrotehnica Constan
ța) au luptat cu multă ardoare 
pentru victorie. S-a jucat ra
pid, foarte bine în general in 
apărare, cu unele scăderi, mai 
ales în ce privește finalizarea, 
în atac. Astfel că, în cele din 
urmă, victoria a surîs acelor 
formații care au greșit mai pu
țin în atac și care au avut o 
pregătire fizică mai bună : Ra
pid și Confecția.

în derbyul timișorean, Uni
versitatea și Constructorul au

terminat n 
unui meci

în dispui 
line, prin I 
rii de yîrf I 
care-și ni» 
chiar dacă] 
lot, interes] 
confruntare!

REZU 
CE : M 
Relonul 
ința Bal 
seria a 
rad — 
ia Mari 
feminin, 
fecfia B 
tehnica 
(10-8). 
versiiatc 
(8-8) ; 
reșul T 
greșul 
(1—3).

IN DIVIZIA A, LA POPICE
în etapa a n-a a campionatu

lui Diviziei A la popice s-au în
registrat următoarele rezultate : 

FEMININ : ------ --- -------
rești — 
2397 pd 
victorie 
Olimpia, 
pionat. 
cu 1275—1233 p după 
trei, dar în final ' 
gheanu a pierdut la Grec eseu cu 
343—418... « Voința Cluj-Napoca
— Textila Timișoara 2479—2244 
(6—0) • C.S.M. Reșița — Voința
Oradea 2559—2473 (4—2). Foarte
bine a jucat din echipa reșițea- 
nă Maria Stanca — 446 pd. 
a Voința Craiova — Record 
Cluj-Napoca 2454—2449 (3—3).
• Voința Timișoara — Hidrome
canica Brașov 2432—2310 (5—1)
a Dermagant Tg. Mureș — Vo
ința Tg. Mureș 2356—2427 (3—3). 
Prima jucătoare de la Învingă
toare a fost Elisabeta Albert cu 
446 pd. • Rapid București — 
Gloria București 2515—2462 (3—3). 
A Voința Galați — Petrolul 
Băicoi : 
ința 
Ploiești 2346—2411 .
teanca Mioara Coman, cu 453 pd 
a bătut recordul arenei a Voința 
București 
2465—2371 
jucătoare

_ Olimpia Bucu- 
Laromet București 2456— 
(scor individual 3—3). O 
remarcabilă a echipei 
nou promovată Jn cam- 
Campioanele conduceau 

" " schimbul
junioara ȚI

Galați
2497—2471 (4—2). « Vo-

Constanța — Voința 
----- — (1—5). Ploieș-

— Metrom Brașov 
(5-1). Cele mal eficace 
au fost Elena An drees-

cu-Lupoae — 441 și, respectiv, 
Emma jstvan 431 pd.

MASCULIN : a Gloria Bucu
rești — Olimpia București 5187— 
5012 (4,5—1,5). un singur jucător 
cu rezultat de peste 900 pd. — 
Liță 913. • Aurul Baia Mare — 
Dermagant Tg. Mureș 5573—4998 ! 
(6—0). Din echipa Aurul, cam
pioana țării, s-a remarcat, în 
mod deosebit, I. Bice cu 983 pd 
— nou record al arenei. * Voin
ța Cluj-Napoca — Unio Satu 
Mare 5378—4826 ! (5—1) a Petrolul 
Teleajcn Ploiești — Petrolul 
Băicoi 5402—5102 ! (6—0) a Elec-
tromureș Tg. Mureș — Olimpia 
Reșița 5581—5243 (6—0). Doi dintre 
mureșeni au obținut rezultate 
foarte bune : Siklodl — 970 și 
Ordogh — 969. • Voința Tg. Mu
reș — Progresul Oradea 5049—4993 
(3—3). A C.F.R. Timișoara — Me
talul Hunedoara 5036—4896 (5—1)
• Rafinorul Ploiești — Construc
torul Galați 5315—5561 (2—4)
• Dacia Ploiești — Tehnometal
București 5220—5069 (5—1) • Vo
ința București — Rulmentul Bra
șov 5140—4909 (5—1). Cei mai
preciși jucători din cele două 
formații au fost C. Voicu 894 și, 
respectiv, R. Pavel 852.

Etapa a IlI-a a fost devansată, 
față de programul inițial, și se 
va disputa In zilele de 1—2 oc
tombrie.
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 
BRIE 1977

Categoria A: 2 variante a 25% 
autoturism Dacia ' .

20.50 variante a 5.718 lei;
61,25 variante a 1.914 lei i eau 
D; 3 301,25 a 60 lei. REPORT CA
TEGORIA A : 418.614 lei.

Autoturismele Dacia 1300 au 
fost obținute de participanții 
BURDUV MANOLE din CON
STANȚA șl TUNEA ANDREI din 
BUCUREȘTI.

a SEPTEM-

1300 ; cat. B : 
cat. C: 

lei ; cat.

Concursul Pronosport de mii-

ne, 28 septembrie 1977, este axat 
pe returul meciurilor din prima 
manșă a cupelor europene:

I. Atletico Madrid — Dinamo
II. „U“ Cv. — Olymp. Nicosia

III. A.E.K. — A.S.A. Tg. Mureș
IV. Steaua — C.F. Barcelona
V. Torpedo Moscova — Benfica

VI. Schalke 04 — Florentina
VII. Lazio — Boavista Porto 

VIII. Din. Tbilisi — Intemazionale
IX. F.C. Nantes — Dukla Praga

X. Milan — Betis Sevilla
XI. Apoel Nicosia — A.C. Torino 
xii. Din. Zagreb — Olymp. Pireu 

XIII. Manchester — St. Etienne
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Rezultate 
Rîmniccl (I. 
2. Fapta, 3 
ordinea 39, 
Cursa a II 
Tănasu) re

ian N■i
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Tot învinși înainte de Urni
tă (abandon in repriza secun
dă) au părăsit competiția fi 
VASILE DIDEA (mijlocie 
mică) și VALENTIN SILA
GHI (mijlocie). Primul, pus 
în dificultate (k.d. In urma 
unor puternice lovituri la 
cap) în meciul cu fostul 
campion european de la Bel
grad, Csjef (Ungaria), a fost 
oprit să mai continue lupta. 
Intr-o situație asemănătoare 
a pierdut ' '* - - -- ’ •
partida 
(U.R.S.S.) 
cursului, 
mitre seu 
tn repriza __ ,
rînd că lupta a devenit ine
gală șt periculoasă pentru 
elevul său.

Ion GyOrffl s-a accidentat 
tn primul meci (pe care l-a 
(Aștkjat) și a fost 
comisia medicală 
concureze. Ceilalți reprezen
tanți ai clubului Dinamo au 
fost tntrecuți la puncte : N. 
Șeitan și T. Dinu eu 3—2, 
iar J. Vancea cu 4—1.

Se cuvine, deci, să semna
lăm marea distanță care a 
existat Intre comportările bo
xerilor dlnamoviști, patru 
dintre ei cîștigtrud turneul tn 
timp ce alfi trei „cu nume", 
de la care așteptam evoluții 
corespunzătoare, au fost în
vinși, prin abandon I

Mihai TRANCA

asemănătoare 
fi tînărul V. Silaghi 

cu Tolmaciov 
— câștigătorul co-n- 
Antrenorul C. Du

ci aruncat prosopul 
secundă, conside

oprit de 
să mai

8

s
8

J

„CUPA ROMÂNIEI4
LA ATLETISM
(Urmare din pag. I)
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atletice privesc această compe
tiție cu caracter republican. Din 
păcate, Silai n-a găsit prea mulți 
alți concurent! care să Încerce 
s-o imite, si acum, la Poiana 
Brașov, dar și în alte competi
ții ale acestui sewn și de a- 
ceea bilanțul nostru general în 
anul 1977 nu se înscrie pe linia 
așteptărilor, avînd în vedere și 
faptul că acest sezon este pri
mul din cele patru ale noului 
ciclu olimpic, că atlețli fruntași 
au avut de onorat o serioasă 
datorie reportată de la Jocurile 
de la Montreal, datorie care va 
fi transferată, în bună parte, și 
pentru anul 1978.

Părerea noastră este că nu doar 
frigul (altădată căldura toridă, 
ori ploaia, ori vîntul...) determi
nă unele slabe rezultate, cît 
periculosul sentiment de sufi
ciență, de automulțumire în ac
tivitatea multora dintre atleți.

Cu o mai atentă și statorni
că preocupare pentru această 
competiție, reprezentativa clu
bului bucureștean Steaua a cu
cerit și în acest an titlul de 
campioană republicană pe echi
pe acordat formației câștigătoa
re a .Cupei României". Iată 
cum se prezintă, în final, cele 
trei clasamente ale competiției: 

GENERAL : 1. STEAUA 1234,5 
p, 2. Clubul atletic universitar 
1124 p, 3. Dinamo 1048 p, 4. Me
talul 627,5 p, 5. Cluj 566,5 p,
6. Constanța 561,5 p, 7. Iași
508 p, 8. Rapid 447 p, ». Brașov 
416 p ; bArbati : 1. steaua
889.5 p, 1. Dinamo 834 p, 3. 
C.Ă.U. 641 p, 4. Constanța 374 p,
5. Cluj 281,5 p, 6. Metalul 274 p,
7. Iași 263 p, 8. Brașov 261,5 p, 
9. Rapid 257,5 p ; FEMEI : 1. 
Clubul atletic universitar 483 p, 
2. Steaua 395 p, 3. Metalul 253,5 
p, 4. Cluj 285 p. 5. Dinamo 274 p,
6. Iași 245 p, 7. Rapid 189,5 p,
8. Constanța 187,5 p, 9. Brașov
154.5 p.
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ALT CARTONAȘ ȘI DIN 
NOU MiRCEA SANDU...
Mircea Sandu, vigurosul cen

tru Înaintaș al Sportului studen
țesc, a mai primit un cartonaș 
galben. Dealtfel. întîlnirea lui 
Mircea cu cartonașul galben a 
devenit ceva obișnuit. Care să 
fie explicația 7 Mircea Sandu nu 
este un jucător brutal, nu uzea
ză în mod frecvent de neregula- 
ritățt Dar el este mereu nemul
țumit de arbitru, de adversari și 
chiar de coechipieri. El protes
tează și vociferează în perma
nență, ca unele gospodine din 
filmele neorealiste italiene, stîr- 
nind nemulțumirea arbitrului, a 
adversarilor șl chiar a coechi
pierilor. tn meciul cu F.C. Bi
hor, arbitrul Chilibar, făcînd bi
lanțul tuturor protestelor lui M. 
Sandu in joc, l-a arătat carto
nașul galben. Nu cumva e mo
mentul ca Mircea Sandu să me
diteze asupra acestui ciudat 
mod de a-șl anula talentul 7

ECHIPELE HUNEDORENE 
(cu o... excepție) 
ÎNVINGĂTOARE I

Sfirșitul săptămtall trecute ■ 
fost deosebit de favorabil echi
pelor divizionare A șl B din jud. 
Hunedoara : cu o excepție — se 
va vedea... care — toate au ter
minat Învingătoare. Șl nu una 
sau două, cl șase din cele șap
te. Așadar, reușita de slmbătă 
a Jiului Petroșani (4—1 cu Di
namo, echipa campioană) a fost 
urmată duminică de Corvinul 
Hunedoara (2—0 cu „Poli* Timi
șoara. revelația ultimelor etape). 
Victoria Călan (3—1 cu „U“ Cluj- 
Napoca), Dacia Orăștie (2—0 cu 
Avîntul Reghin In deplasare), 
Aurul Brad (3—1 cu Armătura 
Zalău) șl Mureșul Deva. Aceasta 
din urmă ■ dștigat cu 1—0 In 
fața Minerului Lupem, din ace
lași județ, singura echipă care a 
rost Învinsă, pentru că una din,,. 
două trebuia să piardă.

Victoriile nu par ■ fl Intlm- 
plătoare, fotbalul beneficiind tn 
acest județ nu numai de bune 
condiții materiale șl de lucru, 
dar și de aportul unor cunoscuți 
tehnicieni (Tr. lonescu. Șt. 
Coldura, Gh. Ene. L,. Vlad, T. 
Pop. P. Libardl etc.).

Rezultatele ar trebui să consti
tuie Insă și un imbold pentru 
creșterea de tineri fotbaliști In 
Valea Jiului, domeniu In care 
echipele citate sînt toate res
tante.

SUPĂRAREA LUI FAZEKAS
La sflrșitul meciului A.S.A. — 

F.C. Constanța, extrema dreaptă 
a mureșenilor, Fazckaș, arbora, 
la cabine, mina omului supărat, 
întrucît — pentru a 3-a oară 
consecutiv — antrenorul îl înlo
cuise cu o rezerva. Nu realiza 
nici acum MOTIVUL scoaterii 
lui : COMPLICAREA ACȚIUNI

LOR — prlntr-un dribling în 
plus, prin întârzierea centrării — 
In apropierea sau în interiorul 
„16“-lui advers. Eroare de con
cepție. care — în condițiile unei 
apărări aglomerate, cum a fost, 
de pildă, și aceea a formației 
constănțene — îți sare în ochi. 
Dotat cu certe calități (tehnică, 
viteză de reacție ; de ce nu șl 
de execuție 7), Fazekaș ar trebui 
să fie supărat pe el însuși.

OFSAID, FAULT, HENȚ Șl 
TOTUȘI NIMIC...

Med de slabă calitate la Satu 
Mare. De ce? Pentru că In prlm- 
plan se afla lupta 
oarbă pentru puncte, 
uneori disperarea, 
de parcă era final 
de campionat ! Ie
șenii. dominați au
toritar uneori, au 
tras cu dinții pen
tru un egal, fără 
să șuteze măcar o 
dată pe spațiul por
ții iul Pusztai. Bta- 
rea lor nervoasă a 
„explodat" in mo
mentul primirii go
lului, Unii cereau 
ofsaid, dar Bathori 
H a centrat îna
poi, la Mathe. Alții au
cerut henț la acesta, dar
Mathe a preluat cu pieptul șl 
s-a răsudt cu fața spre poartă, 
șutind din voleu. Clnd Naște a 
venit la arbitru, un jucător Ie
șean de pe banca rezervelor a 
crezut că portarul acuză vreun 
fault, dar Bathori n a sărit co
rect la cap. Protesta șl Dănllă, 
aflat departe de fază. Era supă
rat, dar supărarea Iul ar 11 tre
buit să fie mult mai mare a- 
tund dnd a ratat copilărește, 
ta mln. 28, trimițlnd balonul pe 
Ungă poarta goală, din poziție 
exedentă I A fost cea mai mare 
ocazie de gol, cum n-a avut nld 
Olimpia, care a dominat atlt de 
mult...

DE CE AU DORMIT 
JUNIORII IN TREN ?

Meciul de juniori Jiul — Dina
mo a fost programat de gazde

\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

pe terenul din Lonea, ta scopul 
menajării terenului din Petro
șani (îmbibat de ploaie) pe care 
urma să se dispute partida din
tre echipele de seniori. Șl cum 
idee a cuplajului nu mal putea 
fi realizată In aceste condiții, 
oaspeții au solldtat, firesc, orga
nizatorilor programarea meciului 
de la Lonea mal devreme cu o 
jumătate de oră pentru ca tine
rii jucători bucureștenl să poată 
pleca cu trenul de 15 șl. 15 spre 
casă. Ce s-a Inttmplat în reali
tate î Medul a Început cu 25 de 
minute... mai tlrziu decît ora 
oficiată, pentru că a trebuit să 
se aștepte marcarea terenului re
gulamentar I Așa stlnd lucrurile, 

juniorii dinamovlștl 
au pierdut trenul 
de 15 șl 15, din Pe
troșani, trebuind să 
aștepte, adăpostin- 
du-se pe unde au 
putut de ploaie, pl- 
nă la ora 23,20. dnd 
au plecat spre 
București, unde au 
ajuns duminică di
mineața la ora 5 ! 
Rupțl de oboseală 
și Înfrigurați, ta loc 
să fi fost aoasă de 
slmbătă seara la 
ora 80,48. Aceasta 
dacă, bineînțeles,

ar C existat din partea clubului 
Jiul Petroșani un pic de Înțe
legere.

TATARU IN ALB Șl 
NEGRU

Duminică, ta medul cu Steaua, 
talentatul jucător tlrgoviștean 
Tătara s-a Înfățișat publicului In 
două Ipostaze etice contradicto
rii. Mal iutii, Intr-un moment 
din prima repriză, el a Ieșit In 
„evidență" printr-un atac peri
culos șl nejustificat asupra lui 
Agiu, urmat de o altercație In
tre cel doi, care le-a atras me
ritat un avertisment din partea 
arbitrului. A doua oară, după 
pauză. Tătara s-a remarcat prin- 
tr-un gest de astă-dată frumos. 
La un fault obișnuit făcut de 
Ion Ion asupra Iul, arbitrul s-a 
grăbit să arate cartonașul galben 
jucătorului stdist. Tătara a In
tervenit ta favoarea parteneru
lui de întrecere, încerdnd să-1 
determine pe arbitru să renunțe 
la acest avertisment dat cu afita 
ușurință. Șl cu toate că pledoa-
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simplu 8. ordinea 15, event 51. 
Cursa a Ill-a — Juvenil (I.
Niculae) rec. 1,30,6, 2. Hogar, 3. 
Janulia, simplu 8, ordinea 16, 
event 61, ordinea triplă 192. Cursa 
a iV-a — Egreta (B. Manea) rec. 
1,31,0, 2. Melisa, simplu 3,90, or
dinea 10. event 22. Cursa a V-a
— Simca (D. Tuduță) rec. 1,26,7, 
2. Vlăhița, 3. Meriș, simplu 10, 
ordinea 95, event 69, ordinea 
triplă 822. Cursa a Vl-a — Sonica 
(I. Oană) rec. 1,27,3, 2. Frîu, 
simplu 5, ordinea 37, event 148. 
triplu cîștigător 787. Cursa a 
Vil-a — Bavari (G. Avram) rec. 
1,24,2, 2. Rondo, 3. Diascop, sim
plu 10, ordinea 29, event 161, or
dinea triplă 621. Cursa a VIII-a
— Oran (Stef. Aurel) rec. 1,30,7, 
2. Hurdusa, simplu 6. ordinea 92, 
event 272, triplu cîștigător 546. 
Cursa a IX-a — Hertz (I. Nicu
lae) rec. 1,26,5, 2. Sonica, 3. Frîu, 
simplu 6, ordinea 29, event 323. 
Cursa a X-a — Hînsar (V. Pă- 
trașcu) rec. 1.31,5, 2. Ostil, simplu 
2, ordinea 11. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 49 788 lei și 
s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU
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ria sa — vizibilă și din tribune 
— nu a avut succes, ea a fost 
unanim apreciată de cd prezenți 
la joc. Ceea ce nu a putut șter
ge, Insă, cu totul amintirea faul
tului grosolan din prima repriză, 
comis de același jucător.

UNDE AU FOST OAMENII 
DE ORDINE ?

Am asistat pe stadionul din 
Pitești la o scenă cu totul ne
plăcută. Ea ne-a lăsat un gust 
amar. Am văzut cum un grup 
de 20—30 de falși suporteri, ple
cați din stingă tribunei princi
pale, spre colțul sting al peluzei 
de la tabela de marcaj, au re
dus la tăcere mica galerie plo- 
ieșteană. Turbulenții au năvălit 
în acel loc și le-au luat petroliș
tilor steagurile. Timp de cîteva 
minute a fost în acel colț de 
peluză un mare tărăboi, pentru 
ca la plecarea grupului să se 
dea foc unui steag cu Însemnele 
Petrolului. Huliganism în toată 
regula, fără ca organele de or
dine să-l pună pe făptași ime
diat la punct 1 Ne întrebăm unde 
au fost oamenii de ordine, de 
ce au tolerat ei asemenea mani
festări ?

„AM JUCAT NOUA ANI 
LA REȘIȚA"

La începutul săptămînii trecu
te, Ioan Reinhardt și-a dat de
misia de la conducerea tehnică 
a echipei reșițene. Noul antre
nor al formației este Cicerone 
Manolache, care a început să 
joace, ca junior, în 1950, la e- 
chipa de pe Bîrzava. „Am deci 
o obligație morală față de pri
ma mea echipă, căreia i-am a- 
părat culorile timp de 9 ani — 
afirma el duminică, la Craiova. 
Și nutresc ferma convingere că 
F.C.M. Reșița se va redresa în- 
tr-un timp scurt. Cind afirm a- 
cest lucru, mă bazez pe valoa
rea lui Windt, pc experiența ce
lor doi fundași centrali Porațchl 
și Hergane, pe luciditatea și pu
terea de luptă a mijlocașilor Ga
bel și Bora, pe viteza extreme
lor Atodiresei și Florea. Este un 
AX DE ECHIPA care poate func
ționa cu bune rezultate in eta
pele viitoare".

• F.C. BIHOR — SELECȚIO
NATA DAMASC. Partida se va 
disputa astăzi după-amiază. la 
Oradea, pe stadionul F.C. Bihor, 
de la ora 16. Cu aceasta, oas
peții își vor Încheia turneul în 
țara noastră.

• ROMÂNIA — POLONIA (ti
neret), LA 8 OCTOMBRIE. In 
continuarea pregătirilor în ve
derea partidelor oficiale din C.E. 
pe care le va disputa în aceas
tă toamnă, reprezentativa de ti
neret a României (21 de ani) va

ACTUALITĂȚI
susține an meci internațional a- 
mical cu selecționata similară a 
Poloniei. Partida se va disputa 
slmbătă 8 octombrie și nu Ia 9 
octombrie, clnd este programat 
meciul primelor reprezentative.

• INCA DOUA JOCURI PEN
TRU JUVENTUS SAO PAULO. 
Astăzi, pe stadionul Dunărea din 
Galați, cunoscuta formație bra

ziliană Juventus din Sao Paulo,’ 
care întreprinde un turneu In 
țara noastră, va juca cu divizio
nara ,.B” F.C.M. Joi, 29 septem
brie, oaspeții vor susține ultimul 
meci la Buceava, In compania 
echipei C.S.M. din localitate.

• TRIAL DE JUNIORI. Astăzi 
șl mîine va avea loc pe Stadio
nul Republicii din Capitală un 
nou trial de juniori, la care au 
fost convocați 30 de tineri Jucă
tori care evoluează In formațiile 
din eșalonul secund.

REZULTATELE ETAPEI A VI-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Avîntul T.C.M.M. Frasin — Minerul 
Gura Humorului 1—2 (0-2), A.S.A.
Cîmpulu-ng Moldovenesc — Cimentul 
Bicaz 3—0 (1—0), — s-a jucat la 
Rădăuți, I.T.A. Piatra Neamț — 
Metalul Botoșani 2—1 (1-0), Foresta
Fălticeni — Șiretul Bucecea 2—0 
(1—0), Cetatea Tq. Neamț — Zimbrul 
Suceava 4-2 (2-0), Cristalul Dorohof

— Laminorul Roman 1—2 (0-1),
Dorna Vatra Dornel — Unirea Șiret 
8-0 (1-0), Metalul Rădăuți — Bradul 
Roznov 4—1 (2—0).

Pe primele locuri în clasament 
după etapa a Vl-a : t. MINERUL 
GURA HUMORULUI 11 p (14-4), Z 
Laminorul Roman 10 p (13-9), 3. 
A.S.A Cîmpulung 9 p (12—5)... pe 
ultimele : 15. Zimbrul Suceava 2 p
(6-12), 16. Unirea Șiret 2 p (3-18)-

SERIA A U-a

Constructorul lași — Chimia Mă- 
râșeștl 5—0 (4—0), Oituz Tg. Ocna — 
Rulmentul Bîrlad 2-0 (1-0), TEPRO 
lași — Flacăra Murgeni 5-0 (0-0),
Letea Bacău — C.S.M. Borzești 0-0, 
Constructorul Vaslui — Nicotină lași 
1-0 (1—0), Energia Gh. Gheorghiu-
Dej — Petrolistul Dărmănești 2—0 
(2—0), Aripile Bacău — Petro-Iul Mol- 
nești 0-3 (0-3), Minerul Comăneștl

— Partizanul Bacău 5-2 (3—1).

Pe primele locuri î 1. CONSTRUC
TORUL IAȘI 10 p (16-2), 2. Petrolul 
Moinești 10 p (13-3), 3. TEPRO 
lași 8 p (11—5)... pe ultimele : 1i 
Partizanul Bacău 4 p (9-16), 16.
Flacăra Murgeni 0 p (2—24).

SERIA A lll-a

Progresul Brăila - Electrica Con
stanța 3—0 (2—0), Șoimii Cernavodă
— I.M.U. Medgidia 1—0 (0—0), Oțelul
Galați — Unirea Eforie 2—0 (2-0),
Dacia Unirea Brăila — Marina 
Mangalia 2-1 (1-1) - s-a jucat la
Macin, Granitul Babadag — Unirea 
Tricolor Brăila 1-1 (1-0), Chimpex
Constanța — Autobuzul Fâurei 3—0 
(1—0), Minerul Măcin — Ancora Ga
lați 1—3 (0—0), Cimentul Medgidia — 
Dunărea Tulcea 0-3 - Cimentul 
fiind suspendată.

Meciul Unirea Eforie — Cimentul 
Medgidia, din etapa a V-a (între
rupt în min. 73 la 1-0) s-a omolo
gat cu 3—0 în favoarea echipei Uni
rea.

Tulcea 8 p (12—7)... pe ultimele : 
15. Autobuzul Fâurei 3 p (2—11), 16. 
Marina Mangalia 2 p (7—13).

SERJA A IV-a

Chimia Buzău — Unirea Focșani 
3—1 (2-0), Victoria Florești — Vic
toria Țăndărei 3-0 (2-0), Dinamo
Focșani — Olimpia Rm. Sărat 2-1 
(1—0), Petrolul Teleajen Ploiești — 
Azotul Slobozia 1-3 (0-1), Chimia
Brazi — Petrolistul Boldești 2—1 
(0-0), Foresta Gogești — Petrolul 
Bâlcol 0—0, Luceafărul Focșani — 
Victoria Lehliu 4-0 (1-0), Petrolul
Berea — Avîntul Mîneciu 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA
BRAZI,10 p (13-3), 2. Chimia Buzău 
9 p (14—6), 3—4. Azotul Slobozia
8 p (11—8), Petrolul Berea 8 p 
(8—5)... pe ultimele : 15. Victoria
Lehliu 4 p (4—12), 16. Petrolul Te
leajen 1 p (3—12).

SERIA A V-a

Automatica București — I.C.S.I.M. 
București 2—0 (0-0), T.M. București
— Automecanica București 2-0 (0-0), 
Ș.N. Oltenița — Unirea Tricolor 
București 2—0 (1-0), Sirena Bucu
rești — Flacăra roșie București 2—1 
(1—1), Tehnometal București — Me
canica fină București 1—1 (0-1),
Electronica București — Avîntul Ur- 
ziceni 1—1 (0-1), I.O.R. București — 
Șoimii TAROM București 0—0, Aba
torul București — Voința București 
1-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. Ș.N. OLTE
NIȚA 9 p (10—3), 2. Electronica
București 9 p (9—5), 3. I.C.S.I.M.
București 8 p (6-4)... pe ultimele : 
15. Unirea Tricolor București 4 p 
(2—5), 16. Flacăra roșie București 
4 p (3-7).

SERIA A Vl-a

Pe primele locuri : 1.
GALAȚI 11 p (14-1), 2. 
Brăila 10 p (15-5), 3.

ANCORA
Progresul 
Dunărea

Automobilul Curtea de Argeș — 
Flacăra Automecanica Moroni 0—1 
(0—0), Petrolul Videle — Progresul 
Pucioasa 2-0 (1—0), Dacia Pitești — 
Cetatea Tr. Măgurele 6-0 (3-0),
ROVA Roșiori - Metalul Mija 4-0 
(1-0), Chimia Găești — Progresul 
Corabia 1—1 (0—1), Electrodul Sla
tina — Constructorul Pitești 0—1 
(0—0), Cimentul Fieni — Recolta 
Stoicănești 3-1 (1—0), Petrolul Tîr-
goviște — Viitorul Scomicești 1—2 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. PROGRESUL 
CORABIA 9 p (9—4), 2. Viitorul
Scomicești 8 p (14—6) — victorie di
rectă în meciul cu Flacăra Moreni,

3. Flacăra Moreni 8 p (11-3)... pe 
ultimele : 15. Electrodul Slatina 4 p 
(7—17), 16. Petrolul Tîrgoviște 3 p
(9-12).

SERIA A VII a

Lotrul Brezol — Unirea Drăgășani 
3-0 (1—0), Minerul Motru — Progre
sul Băiieștl 1-0 (0—0), C.F.R. Craio
va — Mecanizatorul Simian 6-2 
(2-0), C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
- LO.B. Balș 2-0 (1-0), Chimistul 
Rm. Vîicea — Constructorul Tg. Jiu 
5-1 (0—1), Știința Petroșani — Con
structorul Craiova 4—1 (2-0), Dierna 
Orșova — Minerul Rovinari 3-0 
(2-0), Metalurgistul Sadu — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 2-0 (1-0).

P« primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN 9 p (14-iF,
2. Chimistul Rm. Vîicea 8 p (12—6),
3. LO.B. Balș 8 p (11-7)... pe ul
timele : 15. Unirea Drobeta Tr. Se
verin 3 p (4—12), 16. Constructorul
Craiova 1 p (3-11).

SERIA A VIII-a

Vulturii Textila Lugoj — Electromo
tor Timișoara 6-2 (2-1), Unirea Sîn- 
nicolau Mare — Gloria Reșița 0—0, 
Minerul Vulcan — Unirea Tomnatic
1- 0 (0—0), Minerul Anina — Meta
lul Oțelu Roșu 4—0 (2—0), Nera
Bozovici — Minerul Ghelar 2—0 
(1-0), Laminorul Teliuc — Laminorul 
Nădrag 1-0 (0-0), F.I.L. Orăștie — 
C.F.R. Simeria 0-1 (0-0), Minerul
Oravița — Metalul Bocșa 2-0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
ANINA 9 p (18-4), 2. C.F.R. Sime
ria 8 p (7—3). 3. Minerul Vulcan 
8 p (8—5)... pe ultimele : 15. Nera 
Bozovici 4 p (5—13), 16. Electromo
tor Timișoara 4 p (7—16).

SERIA A IX-a

Someșul Satu Mare — Oțelul Bi
hor 4—0 (3-0), Oașul Negrești —
Minerul llba Seini 2—1 (1—0), Voin
ța Oradea — Bihoreana Marghita
2— 0 (1—0), Minerul Bihor — Con
structorul Arad 3-0 (0—0), Gloria
Arad — Voința Cărei 4—0 (2—0),
Recolta Salonta — Rapid Arad 1—0 
(0—0), Strungul Arad — înfrățirea 
Oradea 1-0 (0—0), Rapid Jibou —
Minerul Sunculuș 2—0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. STRUNGUL 
ARAD 10 p (7—2), 2. înfrățirea Ora
dea 9 p (8—2), 3. Voința Oradea 
8 p (9—3)... pe ultimele : 15. Re
colta Salonta 4 p (3-10), 16. Voința 
Cărei 2 p (2—10),

SERIA A X-a

Construcții Cluj-Napoca — Hebe 
Sîngeorz Băi 3-2 (1-0), CUPROM
Baia Mare — Unirea Dej 4-2 (2—1), 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Oțelul Re
ghin 1—2 (0—0), Minerul Rodna —
Minerul Cavnic 3-0 (1—0), Bradul
Vișeu — Dermata Cluj-Napoca 3—1 
(1—0), Minerul Băiuț — Foresta Bis
trița 3—2 (2-2), Minerul Bâița —
Minerul Baia Sprie 2-0 (1-0), C.I.L 
Gherla — Lâpușul Tg. Lâpuș 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. OȚELUL RE
GHIN 10 p (11-3), 2. Minerul Baia 
Sprie 9 p (18—8), 3. Minerul Rodna 
9 p (20—12)... pe ultimele : 15. Der
mata Cluj-Napoca 2 p (3—10), 16. 
Foresta Bistrița 1 p (3—11).

SERIA A Xl-a

Minerul Bălan — Poiana Cîmpina
1— 1 (0—1), I.U.P.S. Miercurea Ciuc
— Metalul Tg. Secuiesc 1—0 (1-0),
Metrom Brașov — Viitorul Gheorghi- 
eni 3-0 (1—0), Chimia Or. Victoria
— Minerul Baraolt 4—1 (2—1), I.R.A.
Cîmpina — Precizia Săcele 0—0, Car- 
pați Brașov — Progresul Odorhel
2— 1 (0—1), Torpedo Zârnești — C.P.L
Sf. Gheorghe 2-1 (1-0), Caraima-
nwl Bușteni — C.S.U. Brașov 1—4 
(0-3).

Pe primele locuri : 1. POIANA
CÎMPINA 11 p (11-1), 2. C.S.U.
Brașov 11 p (9-1), 3. Metrom Bra
șov 9 p (10-2)... pe ultimele : 15.
Metalul Tg. Secuiesc 4 p (1—6), 16. 
Caraimanul Bușteni 2 p (3—10).

SERIA A Xll-a

Metalul Copșa Mică — I.M.I.X. 
Agnita 4-0 (3-0), Industria sîrmel
C. Turzii — Soda Ocna Mureș 5-C 
(4—0), Carpați Mîrșa - Sticla Turda 
2—0 (1—0), Inter Sibiu — I.P.A. Sl« 
biu 2-1 (1-0), Textila Cisnădie -
Metalul Sighișoara 1—1 (1—0), Utila
jul Făgăraș — Mureșul Luduș 6—1 
(1-0), Unirea Alba lulia — Construc
torul Alba lulia 1—0 (0—0), Metalul
Aiud — Automecanica Mediaș 1—1 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. INDUSTRIA
SIRMEI O TURZII 11 p (21-1), 2. 
Sticla Turda 9 p (7—3), 3. Textila 
Cisnâdie 9 p (6—2)... pe ultijnele :
15. Soda Ocna Mureș 4 p (5—16),
16. Utilajul Făgăraș 3 p (9—15).

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective. —j —*



în ziua a doua a C. E. de volei
IW IJUMBU JIUMMMM————■— SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI PESTE HOTARE

BĂIEȚII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI, 
ÎNVINSEFETELE

ȘAH : A. Urzică, învingător 
la Varșovia

șah

HELSINKI, 26 (prin telex). Se 
pare că nimeni din delegația vo
leibaliștilor români — reprezen
tanți ai federației, antrenori, me
dic sau sportivi — nu găsește 
explicația debutului „cu stîngul” 
al echipei noastre in cea de a 
10-a ediție a campionatului eu
ropean masculin, a jocului lipsit 
de orizont șl astfel a înfrîngeril 
suferite în fața „squadrei azzur-

PROGRAMUL DE ASTĂZI
MASCULIN : grupa I s Iu-' 

g-oslavia — România, Franța
- Finlanda, Italia — Unga
ria ; grupa a il-a : Bulgaria
— Cehoslovacia, Olanda — 
Polonia, R.D. Germanei — 
U.R.S.S.

FEMININ : grupa il ! R.D. 
Germana — Polonia, Italia — 
Finlanda, Bulgaria — R. F. 
Germania ; grupa a l!-a : 
România — Ungaria, Iugosla
via — U.R.S.S., Olanda — 
Cehoslovacia.

ra”. Infringe re care a stîrnlt mare 
vîlvă șl vil comentarii aici, la 
Helsinki, constituind „clou“-ul 
zilei... Antrenorul George Eremia 
conchidea aseară, la conferința 
de presă de după meci, că vina 
principală o poartă ridicătorii 
care nu au reușit să Impună un 
joc variat, In viteză, furnlzînd 
mingi la înălțime mică deasupra 
benzii flleulul șl punîndu-i pe 
trăgători în situația de a fi de
seori bloeațl de către adversari, 
mai scunzi dar mat rapizi în 
mișcări șl mereu pe fază la a- 
semenea mingi. Desigur, poate fl 
sl aceasta o explicație, însă 
iouă nl se pare că nu a fost 
singurul cusur al jocului lor 
șters în toate compartimentele.

După meci, eîțiva dintre jucă
tori mărturiseau că pur șl slm- 
->lu nu-șl pot da seama ce a 
rost cu el. că după primul set 
simțeau că 11 se tale picioarele. 
Cu toții Insă sini de părere că 
ișl vor reintra In normal șl că 
vor obține, totuși, calificarea în 
semifinale. înaintea meciului cu 
Franța, antrenorul George Ere
ctila ne-a declarat că va încerca 
o nouă formulă de echipă cu 
Chlș coordonator de joc.

Dumănoiu șl Tutovan vor că
mine trăgători principali, tar 
Pop șl Udlșteanu (prima rezer
vă : Țerbea) vor acționa ca se
cunzi, iui Arbuzov revenlndu-1 
rolul de ridicător fals.

Firește, în ziua a doua era de 
așteptat ca voleibaliștii noștri să 
obțină o victorie clară în partida 
eu Franța. Șl au obținut-o eu 
3—0 (3. 7. 3) tn sextetul : Chlș, 
Dumănolu. Pop, Arbuzov, Tuto-

van, Udișteanu, care nu a fost 
modificat pe tot parcursul jo
cului. Acțiunile au „curs4* mal 
curat, s-au făcut și combinații 
pe centrul flleulul, deși începutul 
partidei (0—5 în setul întîi) a 
fost tot rigid, neconvingător.

In legătură cu meciul de Ieri 
susținut de echipa noastră femi
nină, ziarul de seară Ilta Sanomat 
notează : „meciul cei mal agitat 
s-a desfășurat seara între echi
pele României șl Iugoslaviei. A 
fost nevoie ca româncele să de
pună multe eforturi pentru a 
cLștiga. Acestora le-a fost greu 
să se apere La atacurile iugosla
vei Cjiveta Staklci a cărei forță 
este aproape la fel cu a unui 
bărbat. Grație el Iugoslavele au 
cîștigat setul 4, dar numai efor
tul ei nu a fost suficient...*

ALTE REZULTATE: masculin: 
Ungaria — Iugoslavia 3—0, Ceho
slovacia — Olanda 3—1, U.R.3.S. 
— Bulgaria 3—0, R.D.G. — Po
lonia 3—2, Ii alia — Finlanda 
3—2 ; feminin 
lla 3-0. 
Ungaria 
garia —

• La 1 
slovacia 
3-2 (8,

Turneul internațional de 
de la Varșovia s-a Încheiat cu 
victoria maestrului român Aurel 
Urzică; acesta a totalizat 8 punc
te în 10 runde. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Lara Snel- 
der (Suedia) 7l/i p, Andrzej Ma- 
clejewskl (Polonia) — 7 p. Wal- 
demar Mazul, Jan Swlc. Zbigni
ew Senk (toți Polonia) — cîte 
6l/i p, Istvăn Bokor (Ungaria), 
Adam Kuligowskl șt Wtodzlml- 
erz Kruszynskl (ambii Polonia) 
— cîte 6 p în ultimele două par
tide, Aurei Urzică l-a învins pe 
polonezul Sledzlewskl șl a re
mizat cu Mazul. La acest turneu,

t®s Aagdcs candidează

disputat In „sistem elvețian-, au 
participat 40 de șahiști.

BOX : Gh. Oțelea — cițtigător 
la „Memorialul Prohaska"

A luat sfîrșit turneul Interna
țional „Memorialul Prohaska”, 
desfășurat la Ostrava, cu parti
ciparea a 81 de puguiștl din 10 
țări. Un frumos succes a obținut 
boxerul român Gheorghe Oțelea, 
care a cucerit primul loc la ca
tegoria pană (57 kg), oțelea l-a 
învins în finală, cu o decizie de 
4—1, pe cehoslovacul O. Koziak. 
In limitele cat. grea, sportivul 
sovietic Igor Vîsoțki a dispus la 
puncte (decizie 3—2) de Dletmar 
Mayer (R.D. Germană). Alte re
zultate : cat. semiușoară : ~
Lazo (Cuba) b.p. F. 
(R.D.G.) ; cat. ușoară : VI. 
rokln (U.R.S.S.) b. ab. _ 
becker (R.D.G.) : cat.................... ..
V. Kusnarev (U.R.S.S.) b.p. (de
cizie 3—2) V. Montoya (Cuba).

(35—40) cu rdiaui-st Zemun (iu
goslavia) și 69—60 (32—32) cu for
mația Wissenschafl Leipzig (R.D. 
Germană). In ambele meciuri 
coșgeterul echipei române a fost 
Dan Vlădescu. Baschetbaliștll de 

—-~1J ... . . scorul
cu

Kaunas

ta Rapid 
de 75—115 
formația 
(U.R.S.S.).

au pierdut cu 
(43—70) partida 

Jalghiris

★
internațional _______
de la Varșovia a fost 
echipa Spartak Mos- 

învingătoare cu

feminin

B.
Kunzel

So- 
C. He- 

mijlocie :

Turneul 
de baschet 
cîștigat de 
cova, învingătoare cu 85—50 
(49—30) în finala susținută cu 
formația Wlsla Cracovia. în me
ciul pentru locul 3 
varșovia a întrecut 
(37—34) formația 
București

„Polonia”
CU 74—67 

Politehnica

HOCHEI : Steaua - iacul J 
in „Cupa Stocker"

Poionia —
, R.D.G. — RJF.G.

— Iugoslavia 3—9, 
Finlanda 3—0.

închiderea ediției: Ceho- 
— România (feminin) 

10. —9, —14, 13).
Aurelian BREBEANU

Ita-
3-9. 
Bal

pentru J. 0. 43c iară 1984
NEW YORK, S6 (Agerpres). 

în cadrul unei ședințe a Comi
tetului olimpic al S.U.A., care 
a avut loc la Colorado Springs, 
s-a stabilit ca Los Angeles să 
candideze la organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară din anul 
1984. Orașul Los Angeles a mai 
fost gazdă a Olimpiadei de vară 
în anul 1932.

HANDBAL : Dîrromo Brașov, 
pe primul loc la Halle

Competiția Internațională mas
culină de handbal desfășurată In 
Sala sporturilor din Halle (B.D. 
Germană) a fost clștîgată de ®- 
chipa Dinamo Brașov, urmată în 
clasament de formațiile S. C. 
Magdeburg și Dynamo Halle. In 
ultimul med al ‘ - - -
baliștll români 
egalitate : 10—10 
S.C. Magdeburg.

turneului, hand- 
au terminat la 
(5—4) cu echipa

Cu ocazia partldei-relur eu 
S.C. Berna din cadrul C.C.E. Ia 
hochei. echipa bucureșteană 
Steaua a luat parte șl la un tur
neu în capitala Elveției. Compe
tiția. dotată cu „Cupa Stocker”, 
s-a încheiat cu victoria echipei 
8.C. Berna. în meciul pentru lo
cui 3, Steaua a întîinlt formați.» 
Frisk Aske din Norvegia. După 
consumarea timpului regulamen
tar de joc scorul era egal: 3—3 

9—1), prin punctele 
: Bucur 1—n (min. 

(min. 34), An-

BTOOfim r ALEKSEEV, CAMPION MffllM 
PtTO A 5-a OARĂ!

MUNCHEN, 26 (Agerpre3). — 
.Campionatele mondiale de hal
tere s-au încheiat la Stuttgart 
cu întrecerile de la categoria su- 
pergrea, In care victoria a reve-

BASCHET : Rapid București — 
doua victorii în Polonia

în cadrul turneului internatio
nal masculin de baschet de la 
Varșovia, echipa Rapid București 
a obținut două victorii : 79—77

(1—9, 1—1, (
înscrise de : _
16), Nistor 3—0__ __ ___
dressen 2—1 (min. 23) si Eagk- 
Vist 3—2 (min. 43). Pentru de
semnarea învingătoare! s-au exe
cutat cîte 5 șuturi de penalitate: 
au transformat loniță, Sarosi șî 
Olenicl pentru Steaua, norvegie
nii reușind doar unul (Andres- 
sen). Astfel, Steaua ’ ‘ 
scorul total de 5—3.

sosește

ATLETISM A La Hanovra. Irena 
S rewînst a o cîștigat 400 mg în 
56,62, Iar în proba masculină de 
300 m victoria a revenit Iul Stan 
McLean - 1:47,7, în timp ce prin
cipalul favorit. Mitre Boit, a ocupat 
locul 4 cu 1*49,0. Alte rezultate : 
100 m - Williams 10,53 : disc — 
Wagner 62 m : 200 m — Don Qaur- 

------ ... . BuciarsW 5,30
su-

BIRIESOI, IN SERIE
Penultima rundă a conșolldat 

poziția de lider a Iul IOAN BI- 
RIESCU In turneu! Internațional 
de șah de la Constanța. Contl- 
nuîndu-șl „seria”, el l-a învins 
pe Jkj.a, detașindu-se la un 
punct, ceea ce îi asigură practic 
victoria In concurs. El mal poa
te fi doar ajuns pe primul loc.

Celelalte partide încheiate au 
fost remize : Onat — Pantalee», 
Grabcewski — Voiculescu, Stan- 
ciu — Kertesz șl MitUelo — 
Martin. Valsman a întrerupt cu 
ușor avantaj la Szmetan.

Clasamentul înaintea ultimei 
runde (In care se dispută par
tidele derby Biriescu — Sianclu 
șl Valsman — Mitltelu) este ur
mătorul : 1, Biriescu 7‘A. 3. Stân
cii» 6’A. 3. Valsman S’/i (1), 6.
Mititel u S‘A, 5—8. Hijin, Grab- 
eewskl, Voiculescu, Onat 5, 9. 
Pantaleev 4VS, 1». Kertess 4, 11. 
Szmetan 31/, (1), li. Martin 3
puncte.

nit cunoscutului sportiv sovietic 
Vasili Alekseev cu un total de 
439 kg. In virată de S5 de ani, 
Vasili Alekseev cucerește astfel 
al 6-lea titlu mondial în prodi
gioasa sa carieră i " ' 
locurile următoare 
Aslanbek Enaldiev ( 
422,500 kg și JUrgen 1 
Germană) — 420 kg. 
uă stiluri, medaliile 
fost clștlgate tot de 
seev, cu 135 kg la 
245 kg la „aruncat”.

La categoria pînă 
titlul de campion al 
venit halterofilului 
lentin Hristov — 405 kg (130 kg 
plus 225 kg).

sportivă. Pe 
s-au clasat 

(U.R.S.S.) -
Heuser (R.D.
La ceîe do- 
de aur au 

Vasili Atek- 
i „smuls” șl

ta 119 kg, 
lumii a re- 
bulgar Va-

VIITOAREI EDIȚIE A C E.
DE DASCRET h ITALIA

Cu prilejul recentei ediții a 
campionatului european mascu
lin de baschet din Belgia s-a 
hotărît ca viitoarea ediție a a- 
cestei importante competiții 
să se desfășoare în anul 1979, în 
Italia. Pentru găzduirea meciuri
lor acestei ediții a C.E. șî-au de
pus candidatura orașele Milano. 
Torino și Bologna.

a ctșt’ga* cu
Echipa stea- 

Cnpitală.

om
CAMPIONATE

iria 20,82 ; prăjind 
m ; greutate - Capes 20,08 cm : 
lițâ - Paragî 84.24 m ; 100 m (0 
— Lannaman 11.31.

CICLISM « Competiția „Taur de 
T’Avenîr* a fost cîștîgatâ de rutîeruî 
belgian 'Eddv Schepers. * Tu”" 
clist a? Buîqarîeî a revenit 
irului Scheme;s>er (R.DX3.). 
mental ce echipe : * “
R D. Germana ; a.
4. Bulgaria - tineret : 5.
6, Polonia ; 7. România ;
vegla ; 9 Selecționata
biiiaarâ ; 10. Ungaria ; 1*

ȘAH A A 9-a partida 
dintre maestrele Elena 
șî Maia Cîburdanîdre, 
semifinala a turneului 
la titlul mondial, s-a ___
mutarea 41. .« în turneul 
Zabrze duna 9 runde -------
Knaak (R.D.G.) cu 7,5 p urmat de 
Mihai Ghinda (România) 5 p (1). 
Szimczak (Polonia) 5 p. în runda a 
9-a, Knaak » cîștigat ta Kupka, tar 
G'nindâ l-a învins pe Szimczak a 
Dupâ cum se anunța de la Secre
tariatul Federației internaționale de 
șah. finala turneului candîdaților la 
titlul mondial dintre marM maeștri 
Boris Spasski $1 Viktor Korcînol se 
va disputa cu începere de la 15 no
iembrie în localitatea iugoslava 
Dubrovnik. Cîștigâtorul acestei în- 
tîlnîrî va juca anul viitor pentru tit
lul mondial cu actualul campion al 
lumii, marele maestru sovietic Ana- 
to’" Karpov.

TEN^S a t-a Tbilisi s-a desfășurat 
cea de a doua întîinîre amicala 
dintre selecționatele U.R.S.S. și
5. ’J.A Oaspeți» au obținut victoria
cu scorul de 3-2. Rezultate tehnice 
(s-a jucat un singur set) : Billie 
Jean King - Olga Morozova 6—3, 
Marina Kroșina - Kristien Shaw 
7—5. Aleksandr Metrevell — Mike 
Estep 7—6. Raz Reid — Teimuraz Ka- 
kulia 6—4. Estep, Reid — Kakulia, 
8orisov 6-3 * Finala turneului de
la Los Angeles. se va disputa între 
Raul Ramirez și Brian Gottfried. In 
semifinale. : Ramirez - Orantes 6—4, 
6—2 ; Gottfried — Dibbs 6—2, 3—6,
6-4 ft P»cba de simplu femei a 
turneului de la Paris a revenit Fio- 
rellel Bonicelll (Uruguay), care a 
învins-o în finala cu 2—6, 7—5, 6—2 
pe Nathalie Fuchs (Franța). Proba 
de simplu bărbați a fost cîștlaatâ 
de argentinianul Guillermo Vilas, 
care l-a învins în finalâ cu 6—2, 
6-1, 7-6 pe francezul Roger Vasse- 
lin.

Turul ci- 
rutia* 

Cîasa- 
1. Bulgaria : 2. 

3. Cehoslovacia ; 
- U.R.S.S. 1 

8. Nor- 
sindicalâ 

11. Elveția- 
a meciului 

Ahmîlovska'a 
contind ca 
candidatelor 
întrerupt la 

de la 
conduce

MULT ZGOMOT PENTRU 0... RACHETĂ
EonlroKrsc la Jurul cordajulul fluftlu" la tenis

După echipamentul colorat, 
după racheta metalică, tie-break 
șl sistemul open, o nouă „mo
dă" pare să Invadeze tenisul. 
Aparent, o inovație tehnică cu 
conținut minor, ea începe să 
dea bătăi de cap tuturor celor 
care administrează activitatea 
„sportului alb" și celor care-I 
practică. Este vorba despre un 
nou sistem de racordare a ra
chetei, un „dublu cordaj" cum 
1 se spune. Adică, aceleași corzi, 
obișnuite, slnt așezate într-o 
împletitură diferită, dublă. E- 
fectul se arată demn de inte
res. Mingea capătă viteză mai 
mare, efortul jucătorului se re
duce sensibil. Un asemenea 
sistem de racordai este indus
trializat de firma americană 
„Wonder" șî el începe să facă 
furori în rîndul tenismanilor de 
categorie superioară șl al ad
miratorilor lor, bineînțeles, tot
deauna dispuși să-șt copieze cu 
fidelitate modelul.

Pînă a se stabili exact an
vergura consecințelor pe care 
le aduce adoptarea cordajului 
dublu el a și început să creeze 
serioase controverse pe teren. 
Cu prilejul turneului internați
onal de la Paris, disputat săp- 
tămîna trecută, jucătorul fran
cez Patrice Dominguez a adre
sat organizatorilor un protest, 
cerînd să se interzică folosirea 
rachetei „Wonder". Motivul ? 
Reclamantul fusese învins de 
australianul Dick Crealy, care 
folosește o asemenea rachetă. 
Un alt adept al dublului cordaj, 
Georges Go ven, l-a învins pe 
Hie Năstase. De fiecare dată, 
discuțiile aprinse de pe teren 
și din tribune au continuat a 
doua zi în coloanele presei.

Protestul lui Dominguez 
urma să fie examinat intr-o șe
dință a federației franceze de 
specialitate. Nu cunoaștem încă 
decizia forului galic, dar ea nu 
putea fi decît una de amînare. 
Practic, nu este posibilă o in
terzicere a acestui tip de ra
chetă, cel puțin pînă cînd pro
blema nu va 13 discutată de 
către federația internațională 
de tenis (F.I.LT.). Proxima sa 
reuniune 
Barcelona, 
viitoare.

Este de 
tul actualului regulament al 
jocului de tenis, aprobat de 
F.I.L.T., nu există nici o pre
vedere expresă care să limiteze 
in vreun fel oarecare dimen
siunile rachetelor sau folosirea 
unor anumite materiale pentru 
confecționarea lor. Toate modi
ficările aduse în tehnica fabri
cării de rachete au fost accep
tate, pînă acum, prin consens.

Discutate — și discutabile — 
vor fi desigur orice inovații 
aduse echipamentului de tenis. 
Așa a fost cazul rachetei me
talice. Se părea că forța în 
plus adusă loviturilor va decide 
în favoarea ei comparația cu 
racheta clasică, cea din lemn. 
N-a fost decît o falsă alarmă. 
Avantajele, destul de reduse, 
ale metalului sînt contracarate 
de dezavantaje notabile în teh
nica mînuirii rachetei. Așadar, 
metalul s-a dovedit 
tăișuri...

Așa va fi 
Experiența 
lămuri mai

IUGOSLAVIA (et. 3) : Sloboda
— Badnlcki Niș 3—1. Velez — Ri
jeka 4—1, Cellk — Banja Luka 
i—4, Buducnost — Partizan 0—1, 
Hajduk — Zagreb 3—1. Dynamo 
Zagreb — Olimpia 1—1. O.F.K. 
Belgrad — Sarajevo 2—0, steaua 
Roșie — Osljek 4—1, Trepca 
Vojvodina 1—0. Clasament : 
Partizan 14 p, 3. Hajduk 14 
3. Dynamo 13 p.

UNGARIA (et. 6) : Szeged 
Vasas t—2. Dîosgydr — Pecs
0—2, Ferencvăros — Szâkesfehâr- 
văr 1—0, Dunaujvăros — Uj pești 
Dozsa 1—1. Bâkâscsaba — M.T.K. 
1—2. Honvâd — Tatabănya 2—0, 
Csepel — Raba Eto 2—0. video
ton — Szombatheiy 6—0. Kapos- 
văr — Zalaegerszeg 2—2. Clasa
ment : 1. ujpestl Dozsa io p. 3. 
Tatabănya 10 p. 3. Csepel 10 p.

CEHOSLOVACIA (et. 5) : Spar
ta Praga .— Slavia Praga 0—0, 
Z.V.L. Zlllna — Union Tepltce 
3—1, zbrojovka — jednota Tren- 
cLn 4—0. Spartak Trnava — 
Dukla i—l, Banlk — Skoda Plsea
1— 0. Slovan Bratislava — Loko
motiv Kosice 1—2, Tatran — In
ter Bratislava 1—1. Clasament s 
1. Zbrojovka 7 p, S. Inter 7 p, 
3. Lokomotiv 7 p.

POLONIA (et. 9) : Odra — Stal
2— 0, SzombierM Bytom — 
Arka Gdynia 3—0, L.K.S? 
Lodz — Wldzew Lodz 2—1, 
Slask — Zawlsza 1—9, Zagleble
— Polonia Bytom 2—0, Pogon — 
Wlsla Cracovia 9—1, Lech — Le- 
gla 1—9, Ruch Chorzow — Gor- 
ntk i—l. Clasament : 1. wlsla 
16 p. 2. L.K.S. 12 p, 8. Lech 12 p.

SPANIA (et. 4) : Derbyul «-a 
disputat între echipele C.F. Bar
celona șl Atletico Madrid, adver
sarele formațiilor Steaua Bucu
rești șl Dinamo București In cu
pele europene. Partida, desfășu
rată la Barcelona, a-a încheiat 
cu 1—0 în favoarea gazdelor, go
tul fiind înscris tn mtn. 52 da 
Cruyff. Alte rezultate : Real Ma-

1. 
P.

drid - 
gos — Espanol 3—2» 
Sevilla l—o. Elche — 
2—1. 
1—1, 
Real 
Beția 
1. C.
Madrid S p, 
AUetlco Madrid 3 p.

MECIURI e TURNEE
a LA TUNIS s-a disputat pri

mul meci dintre selecționatele 
Tunisiei și Nigeriei contind pen
tru preliminariile C.M. Rezultat: 
0—0. Returul, la 12 noiembrie, La 
Lagos.
• TURNEUL INTERNATIONAL 

de juniori desfășurat la Pol a 
(Iugoslavia) s-a încheiat cu vic
toria selecționatei țării gazdă 
urmată în clasamentul final da 
formațiile Ungariei. Bulgariei șl 
Austriei. Ultimele rezultate: Un
garia — Austria 4—1. Bulgaria — 
Iugoslavia 1—0.

APELUL LUi MANCHESTER 
UNITED, ADMIS !

După cum s-a comunicat asea
ră de Ia sediul U.E.F.A., decizia 
Comisiei de disciplină a forului 
european privind descalificarea 
echipei Manchester United pen
tru întreg sezonul 1977 șl exclu
derea el din Cupa cupelor, pen
tru comportarea nesportivă a su
porterilor săi la meciul tur da 
la St. Etienne, a fost anulată. 
Stadionul formației engleze a 
fost suspendat șl meciul va tre
bui să albă loc pe un alt teren, 
aflat la o distanță de minimum 
299 km de Manchester. Partida 
va trebui disputată pînă la 5 oc
tombrie. Clubul organizator este 
dator să comunice stadlonut pe 
care se va disputa meclul-retur 
ptnă joi M septembrie ora 13. 
în caz contrar, St. Etienne va fl 
declarată cîștlgătoare 
prin neprezentarea 
care va fi amendată 
franci elvețieni.

Athletic Bilbao 1—0, Bur- 
Espanol 3—2. Gljon — 

Salamanca 
Vatlecano — Las Palmas 

Valencia — Hercules 6—l, 
Socledad — Santander 2—0. 
— Cadiz 3—0. Clasament : 
F. Barcelona S p. 2. Reat 

3. Betis 5 p... 13.

CU s—o 
adversarei, 

cu 30 MO

este programată la 
la începutul lunii

menționat că in tex-

și „dublul 
viitorului 
bine.

cu două

cordaj"7 
ne va

Radu VOIA

ÎN CAPITALA SPANIEI MARE WTERES
PENTRU JOCUL ATLETICO-DINAMO

MADRID, 26 (prin telefon), 
începînd de luni, ora 17, Di
namo București se află în ca
pitala Spaniei, pentru meciul 
retur cu Atletico Madrid. Că
lătoria dificilă — cu escală de 
două ore la Roma — i-a de
terminat pe antrenori să pro
grameze un antrenament 
„reactivizare» 
sosire, 
ratura 
Echipa 
pinată cu foarte mult interes 
de numeroși comentatori de 
presă, radio și t.v. Cel mai vi
zați de reporteri sînt antre
norul Ștefan Covaci, care în
soțește echipa dinamovistă, și 
Dudu Georgescu. La primul 
antrenament a participat în
treg lotul : Ștefan, Eftimescu 
— Cheran, Ghiță, Sătmăreanu 
II, Dobrău. G. Sandu — Mate- 
escu, Dragnea, Augustin, Ion 
Marin, Custov — Al. Moldovan, 
Țălnar, Dudu Georgescu și 
Vrînceanu.

de 
imediat după 

Aici, la Madrid, tempe- 
este ridicată : 26 grade. 
Dinamo a fost întîm-

Cîteva vești din tabăra e- 
chipeî madrilene. Atletico a 
jucat duminică un meci de 
campionat, în deplasare, la— 
C.F. Barcelona. Rezultat : 0—1. 
prin golul înscris de Cruyff, 
în urma unui joc presărat cu 
multe durități. Antrenorul Luiz 
are destule dificultăți cu alcă
tuirea formației, în centrul a- 
tenției sale fiind problema în
locuirii lui Pereira și Robi, 
care nu vor putea juca, fiind 
sancționați, ca și Lucuță și I. 
Moldovan. Formațiile ambelor 
echipe vor fi date publicității 
după antrenamentele de marți. 
Dinamo va face un nou an
trenament (de adaptare) marți 
la ora 18, pe stadionul „Vicen
te Calderon". în ambele tabere 
se simte o atenție concentrată 
pentru jocul de miercuri seara. 
Locațiunea biletelor înregis
trează o creștere deosebită.

Mihai IONESCU

Keaacțla șl administrația î București, gtr. V. Conta tl : tei. centrali li.10.05 î secția coresp. 11.51.O9 j interurban 437 ț telex : 10.350 romsp. Tiparul L P. „Informația" 10 363
Pentru străinătate : abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. P.O. Box 136—137, telex 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3 B 4.


