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0 reuniune la care vor asista toți Iubitorii boxului

lîine dimineață ii vom cunoaște pe noii campioni ai țării
[îi prima semifinală: I. Dinu învins prin K. O. de Șt. Popoacă!

O singură reuniune — FINALA — a mai rămas de disputat pentru a cunoaște pe 
>n campioni de box ai Țării. După dispute aprige, ultimii 20 de pugiliști rămași în între- 
re vor încrucișa mănușile, mîine dimineață, pe stadionul Republicii, începînd de la ora 10. 
itilnirile se anunță deosebit de disputate, astfel că — lucru cert — spectatorii vor avea 
ilejul sa urmărească un spectacol pugilistic de calitate.
Primii finaliști ai campiona- 
or din acest an au fost de
tunați joi seara. Și de data 
easta am fost martorii unei 
rprize de proporții. Unui din- 
! pretendenții la titlu, I. Dinu 
tteaua), a fost nevoit să în- 
ne steagul în fața unui tînăr 
it. Popoacă — Progresul) 
spre care pînă mai ieri nu se 
a aproape nimic. Felul cum 
«ierdut Dinu — prin k.o. în 

tina repriză (min. 2) — ex- 
că comportarea sa nesatisfă- 
toare din ultima vreme. Se 
ate afirma cu certitudine că 
dor ia fulgerătoare a lui Po- 
acă a fost pregătită 
iurgistul N. Calița, 
eva seri în urmă îl 
se vizibil pe fostul
i seara, lui Popoacă nu i-au 
ibuit decît două „stîngi" la 
rbie, pentru a... încheia so- 
telile cu Dinu.

Reșițeanul C. Buzuliuc a boxat 
crispat, confuz, în meciul cu S. 
Costescu (Steaua), iar în ul-

r

de... me- 
care cu 
zdrnnci- 

campion.

Duminică dimineața, ora 10,00, 
pe Stadionul Republicii, va a- 
vea loc finala campionatului 
individual de box al R.P.R. 
Iată programul complet al în- 
tîlnirilor: cat. muscă: D. Da
videscu - C. Buzuliuc cat. co
coș: N. Puiu - C. Crudu; cat. 
pană: N. Moldovan - P. 
nea; cat. semiușoară: M. Bă- 
loiu - Gh. Stăncuț; cat ușoa
ră: I, Mihalic - Șt. Popoacă ; 
cat. semimtjlocie : C. Nicu- 
lescu - V. Mîrza; cat. mijlo
cie mică: P. Mircescu _ I. Ol- 
teanu ; cat. mijlocie: I. Mo- 
nea - M. Marluțan; cat. semi
grea: St. Cojan - M. Nico- 
lau; cat. grea: M. Gherghioni- 
V. Mariuțan.

tinia repriză, recepționînd un pu
ternic croșeu de dreapta, a fost 
trimis în corzi. Inițiativa în ac-

țiunî a avut-o -— cea mat mare 
parte a meciului — Costescu. 
Arbitrii l-au preferat însă — nu 
știm de ce — pe Buzuliuc. Sin
gurul judecător care s-a orientat 
bine în această întîlnire a fost 
Mihelfi, care l-a dat învingător 
pe Costescu. D. Davidescu (Di-

Va-

R. CALĂRĂȘANU

(Continuare in pag. a 8-a)

ȘI ACUM, FINALELE...
A u rămas în urmă jocurile din serii ale campionatelor europene
” de volei. Pentru amatorii de statistică să dăm o cifră 

exactă: 43 de meciuri s-au disputat pînă acum în orașele care 
găzduiesc a șasea ediție a marii competiții.

Mii și mii de spectatori au urmărit întrecerea maeștrilor 
acestui joc. Deși preliminare, multe partide s-au situat 1a 
un nivel tehnic ridicat, au oferit dispute pasionante. Grupa 

de la Cluj, de pildă, a prile
juit o sosire „la fotografie". 
Pentru a departaja echipele 
Iugoslaviei, Uniunii Sovietice 
și R.D. Germane a trebuit să 
intre în acțiune calculul mate
matic al seturilor cîștigate și 
pierdute.

Dar aceasta n-a fost singu
ra surpriză a seriilor. Cine se 
aștepta, de exemplu, ca echipa 
Uniunii Sovietice — campioa
nă a lumii — și cea a Ceho
slovaciei — deținătoarea titlu
lui european, să cunoască în- 
frîngerea încă înainte de a se 
fi dat startul în turneele fi
nale ? Ca echipele Olandei și 
Turciei să opună o rezistență 
atit de dîrză marilor 
iuindu-le multe puncte 
seturi ?

... Acum, amatorii 
au întors programele 
nalelor la paginile unde sînt 
publicate tabelele turneelor fi
nale. Și au și notat primele 
rezultate. Conform 
tului contează cele 
în întîlnirile directe

Astfel, formațiile

ale Romînieî, Bulgariei, Uni
unii Sovietice și Ungariei și 
cele feminine ale Uniunii So
vietice, Poloniei, Romîniei și 
Cehoslovaciei conduc în pri
mele clasamente ale turneelor 
care vor desemna ordinea lo
curilor de la întiiul la al op
tulea. In timp ce echipele Ce
hoslovaciei, Iugoslaviei, Fran
ței și Poloniei la băieți, ale 
Ungariei, R.D. Germane,
goslaviei și Bulgariei la fete

Iu-

au de refăcut din start handi
capul unei înfrîngeri.

Lupta se anunță echilibrată 
și grea, iar programul — deo
sebit de atractiv, am putea 
spune fără să greșim, excep
țional. Tragerea la sorți, efec
tuată joi seara, a făcut ca se
ria „partidelor cheie11 să în
ceapă încă de astăzi, din pri
ma zi. Iar capul de afiș îl de
ține, desigur, partida ROMI- 
NIA—IUGOSLAVIA.

Formația noastră masculină, 
care a străbătut cu succes 
„anticamera" campionatelor, are 
acum datoria de a demonstra 
toate cunoștințele sale, întreaga 
ei măiestrie, puiere de luptă 
și de concentrare, pentru a bi
rui în marea întrecere a volei
baliștilor europeni 1

favorite, 
și chiar

voleiului
campio-

regulamen- 
înregistrate 
in serii.

masculine

Zi de odihnă la Constanța
Meciurile din seriile a IlI-a șl 

a lF-a feminine incheindu-se joi 
seara, vineri a fost zi de odihnă 
la Constanța. Zi de „odihnă* e 
un fel de a spune, pentru că la 
sediul comisiei locale de organiza
re și la hotelul Continental — 
cele două „cartiere generale* ale 
întrecerilor feminine — a fost o 
fierbere continuă, caracteristică a- 
jimurilor marilor întreceri

Mni trudi, antrenorii celor patru 
echipe feminine Palifioate pentru 
turneul final, în urina jocurilor da 
aici, n-au putut... dormi, fiind 
cu gindnl mai mult la tragerea la 
sorfi efectuată la București. Apoi, > 
vineri au sosit formațiile Bulga
riei, Cehoslovaciei', Ungariei și

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiumiuiuiiiiiiiiiimniuiiiiinnniiiiniiiiniiiiiniiniiiiinn*
Interviul nostru

Gimnastica în producție și utilitatea ei
De vorbă cu ing. D. Fuiorea, directorul Șantierului 

Naval Constanța
* n drum spre Șantierul Naval Constanța, recapitulam cîteva date cu- 
’ noscute : 3—4 ani de activitate, mai bine de 100 de instructori, două 

puternice echipe de gimnastică — câștigătoare ale fazei regionale a 
ipartachiadei, numeroși aiți tineri care au început cu gimnastica în 
iroducție și au continuat cu activitatea competițională în diferitele sec- 

1 ale asociației sportive... Așadar, aici gimnastica în producție are 
..uiți prieteni și contribuie evident la atragerea tineretului spre practi- 
:area organizată a diferitelor ramuri sportive. Doream, însă, să cu
noaștem și alte aspecte — de fapt cele mai importante — care privesc 
eficacitatea practicării gimnasticii în producție, contribuția acestei acti- 
rități la îmbunătățirea muncii, la întărirea sănătății. L-am rugat să ne 
Torbe-ascâ, despre aceste probleme, pe ing. DUMITRU FUIOREA, direc- 
;orul Șantierului Naval Constanța.

De la bun început, trebuie sub
dat faptul că dacă astăzi gim- 
stica în producție este practi- 
tă cu mult interes în toate 
cțiile șantierului, aceasta se 
itorește ajutorului efectiv primit 
n partea comitetului de partid, 
eocupării permanente pe care 
mitetul sindical și organiza- 
i IJ.T.M. au arătat-o acestei 
it de utile activități. A fost ne- 
>ie — mai ales la început — 
• multă muncă, de populariza- 
a gimnasticii in producție, de 
scutii individuale cu privire la 
ectul pozitiv pe care îl poate 
ea asupra sănătății și produc- 
d.

— S-a căutat, desigur, o 
adaptare corespunzătoare a 
exercițiilor și a programare 
a timpului care să se înca
dreze în specificul întreprio- 
derii

— Firește. O dată cu măsurile 
ganizatorice, asociația noastră 
lortivă — cu sprijinul organe- 
r UCFS din Constanța 
anifestat
laptarea programului de exer- 
ții la nevoile și la specificul de 
oducție al diferitelor secții. Câ
inelui medical al șantierului 
ir. Lucian Dumitrescu) a fost 
igrenat permanent în această 
:țiune. In ceea ce privește tim- 
11, el corespunde într-adevăr 
trbei de efort și ține seama în 
tregime de necesitățile produc- 
:i.

— Extinderea gimnasticii 
în producție presupunea și 
sprijinul șefilor de secție, al 
maiștrilor...

— Gimnastica în producție se 
bucură 
zătoare 
Stoian

de o atenție corespun- 
din partea ing. Velicu 
de la sectorul teh-

Interviu luat de :
DAN G1RLEȘTEANU

a
preocupare pentru

(Conțintha-re în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

De la stingă: Dateu, Petru Emil, Constantin și Pirvălab.

De la stingă: ’/.ambala, Radovici, Braun și Belin.
văzuți de Neagu Kădulesou

a:

GIM-

Th.

asigurata 
voluntari.

a.

practi- 
gimna- 
de 154

Horațiu Nicolau plasează în stilul său caracteristic o minge 
peste blocajul advers. Fază din meciul Ronunia — Polonia 

(3-0)

Unguraanu-corasp.

SE AFIRMA
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LA RUGBI ; PRECIZIA SACELE — LOKOMOTIV 

LEIPZIG 8—0 (5—0)
In continuarea turneului pe care-1 întreprind în țara 

noastră, rugbîștîi de la Lokomotiv Leipzig cu jucat joi ia 
Săoele, cu echipa Precizia din campionatul de calificare. 
Gazdele au obținut o meritată victorie : â—0 (5—0), 

V. Secăreanu, coresp.

CREȘTE NUMĂRUL PARTICIPANTILOR LA 
NASTICA IN PRODUCȚIE

cum și demonstrarea 
că a exercițiilor de 
stică este 
instructori

Peste 8500 de oameni al 
muncii din orașul și raio
nul Botoșani participă în 
prezent la programele gim
nasticii în producție. Alcătui
rea acestor programe, pre-

TINERELE SCRIMERE

Miine, la ora 15, pe stadionul „23 August

DE MARE INTERES: ROMINIA-IUGOSLAVIA 
(SELECȚIONATE OLIMPICE)

BELGRAD, MECI INTRE ECHI PELE B ALE CELOR DOUA ȚARI -v

Iată-nc, așadar, prieteni iubitori ~* 
ai fotbalului din Capitali, în a- 
junul unei duminici în care nu 
ne așteaptă obișnuitul ouiplaj de 
categoria A. Cu o săptămîni înain
tea importantei întîlniri din pre
liminariile olimpice, cu Danemar
ca, echipa noastră reprezentativă 
sus(inc mîine, un joc de verifi
care. Dar, de data aceasta, vom 
vedea pe stadionul „23 August" 
un meci de verificare căruia i se 
poate atribui aricind calitatea de 
„cap de afiș": echipa noastră în- 
ttlnește în selecționata olimpică 
iugoslavă o puternică formație pe 
care o putem numi drept o ve
ritabilă echipă naționali.

Să ne explicăm. După cum 
știe, jucătorii care au luat parte 
la turneul final al campionatului 
mondial din Chile n-au drept dc 
participare la .locurile Olimpice.

s»

SC

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Ca Belgrad, a avut loc 
recent un important con- 
curs internațional de scri
mă, la care au luat parte 
sportivi din 10 țări. Țara 
noastră a fost reprezentată 
de tinerele sportive Mari
na Stanca, Suzana Tasi și 
Ecaterina Iencic. In seriile 
eliminatorii Stanca și Tasl 
s-au clasat pe primul loc. 
Stanca a învins-o pe ita
lianca Colombeti (cîștigă- 
toarea concursului). In ur-

disputării întrecerilor, 
baza sistemului de eli-

ma 
pe 
minare directă, clasamen
tul a fost următorul : 
1. Colombeti (Italia), 2. Go
rohova (U.R.S.S.), 3. STAN
CA (R.P.R.), 4. Vizutti (Ita
lia), 5. TASI (R.P.R.), 6. 
Ieftimiadis (Iugoslavia). 
O cupă specială i-a fost 
decernată Suzanei Tasi 
pentru tehnica demonstra
tă în concurs.

EXCURSII CICLOTURISTICE
sub- 
sfîr- 
Pri-

Școala sportivă de elevi nr. 1, în colaborare cu 
comisia orășeneasca de cicloturism organizează la 
șitul acestei săptămîni două excursii pe bicicletă, 
ma se va face la balta Greaca, în zilele de 26 și 27 oc
tombrie (cca 120 km dus-întors). Adunarea are loc în 
fața stadionului sportiv Dinamo, azi, la ora 13>

A doua excursie este rezervată elevilor bucureșteni și 
se organizează mîine la Mogoșoaia (circa 12 km dus- 
întors). La ea pot participa toți elevii și elevele din Ca
pitală, de la 10 ani în sus. Startul se va da duminică di
mineața la ora 9,30 din fața stadionului Tineretului.

CZ5
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PCAJTRU

raional

normelor

Campionatul

prilej 
de trecerea

uvulmă de^șurare
Ne scriu corespondenții

Duminică dimineață, sta
dionul Bumbacul din Ca
pitală a fost locul de des
fășurare a unei frumoa
se competiții de mase. 
Peste 300 de băieți și fete 
sau întrecut la alergări, 
sărituri, aruncarea greu
tății,. cros etc., în cadru] 
campionatului de atletism 
al raionului Tudor Vladi- 
«lircscii. Participanții, at- 
Jeți din asociațiile sportive Școala pro
fesională Timpuri noi, FI. roșie, Spartac, 
'Școala N'. Krețulescu, Aurora, Centrul 
școlar de construcții etc., au îndeplinit 
cu ocazia acestor întreceri și unele 
norme din „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv' (triatlon — 60 sau 100 
m plat, săritura în lungime, aruncarea 
greutății — cros etc.).

Dintre viitorii purtători ai Insignei 
de Polisportiv" s-au remarcat prin re- 
znitaiele bune pe care le-au obținut at- 
fcții Teodora Oarfă (Spartac), Eugenia 
Aron (Șc. Krețulescu), P. Marinescu

EMhI pregătirii: 11,9 sec. pc 100 m!
M.hi „Concursul pentru Insigna de Polisportiv“

Le aproape două luni, un mare număr 
de tineri cooperatori din Capitală se pre 
gătesc intens pentru trecerea normelor 
Indguci de Polisportiv. Midți dintre 
ei suit sportivi fruntași ai clubului Voin
ța. Alături de aceștia au pășit însă pe 
porțile terenurilor și numeroși începători 
Di sport. Acestora, îndeosebi, trebuie să 
li se asigure o pregătire corespunză 
toare, pentru ca intrind în „Concurs*, 
eă poată realiza rezultate cit mai bune.

viartid s-a dat, pe grupe. Cele 39 de 
asociații sportive ale clubului au fost 
împărțite în patru grupe, de fiecare 
grupă răspunzând cile un activist al clu
bului. Grupa a doua, de pildă, tn cadrul 
căreia tiu intrat salariațli cooperativelor 
Higiena. Progresul nuirochineri, Soarele, 
întreținerea. Meseriașii cizmari. Arta 
încălțămintei etc., a fost prezentă, în ul
timul timp, cu regularitate, pe terenurile 
clubului. Sub îndrumarea cunoscutului 
arbitru de box P. Epureanu, activist al 
clubului Voința, peste 420 de tineri au 
început, nu de mult, întrecerile. Ceea 
ce s-a remarcat, de-a lungul disputelor, 
• fost participarea masivă a sportivilor 
cooperatori, fapt ce dovedește seriozi
tatea cu care consiliile asociațiilor spor-

Gimnastica in producție și utilitatea ei
( U rmare din P“S- I)

șeful secției con«ologi, ing. I. Amira,
«trudii navale, ing. Radu Mihakea din 
secția mecanică, Ghinea Lucache și Tr. 
Munteanu din secția lemnoasă, .1 
Bucur și M. Vișan de la secția navală, 
K. Vieru din secția electrică...

Să nu uit să amintesc și de Teodor 
Spînu, unul dintre animatorii gimnas
ticii în producție în șantierul nostru.

— Am dori, acum, să cunoaștem 
părerile dv. în legătură cu efec
tele gimnasticii în producție.

-— Evident, practicarea exercițiilor
gimnasticii în producție are un rol im
portant și efecte multilaterale. In com
plexul de măsuri luate pentru asigura
rea creșterii producției, gimnastica în 
producție își aduce contribuția sa ia 
menținerea capacității de muncă la un 
nivel cit mai ridicat. Cele cîteva mi
nute de destindere fizică au ca rezul
tat înviorare.- organismului și am ob
servat deseori că munca este reluată 
Cu mai multă vioiciune, dispărînd total 
semnele de oboseală. In mod cu to
tul deosebit, aceste efecte pozitive au 
fost înregistrate în sediile unde mun
cesc sudorii, tubulatorii. strungarii, 
mecanicii de montaj, vopsitorii, ma- 

teu ehdri- tenii care, spre I»

(Flacăra roșie), D. Cercel (Șc. Timpuri 
noi) și alții.

O mențiune clubului Olimpia, antre
norilor și activiștilor săi obștești, pen
tru buna organizare a competiției.

în fotografie, profesoara de educa
ție fizică, FLORICA ANDRUȚA. de 
la Centrul 
moristrează 
„Concursul 
sportiv' - 
greutatea.

școlar de construcții, de- 
elevilor 
pentru

cum

— participant la 
Insigna de Poli- 
se aruncă corect

live Higiena (președinte C. Săiululescu), 
Progresul marochineri (Gh. Manțog), 
Soarele (C. Inmbru), întreținerea (Maria 
Gîugurtu), Meseriașii cizmari (Gherghi
na Periea), Arta încălțămintei (I. An 
ehei) au privit această importantă com
petiție.

Pe de altă parte, unele dintre rezul
tatele realizate de sportivi dovedesc că 
aceștia s-au pregătit temeinic, din timp. 
De pildă, junioara Viorica Cion (coop. 
Higiena) a sărit la lungime. 4,20 m, mai 
mult cu 1,20 m. față de norma stabi
lită de regulamentul „Concursului*. La 
„greutate*, I lorica Cion a aruncat bila 
de metal la 8,10 m, față de 6 m cit 
nrevede norma. Tinărul de 18 ani, l 
Sapira, de la aceeași cooperativă, a con
curat tn cadrul normelor de gradul II. 
El a realizat rezultate excelente pentru 
o întrecere sportivă de mase cum este 
..Concursul pentru Insigna de Polispor
tiv* : 11.9 sec. pe 100 m. (norma pe a- 
coastă distanță este de 14 sec..), 5.30 m 
la săritura în lungime (regulamentul pre
vede 4.50 m.) și 9,80 m. la aruncarea 
greutății (baremul este de 9,50 m.).

R. C.

sebire de cazangii, lăcătuși, construc
tori de nave, lucrează mai puțin in aer 
liber.

Nu s-au făcut experimente, dar se 
poate aprecia că practicarea acestor 
exerciții — și trebuie avut in vedere că 
gimnastica în producție are la noi o 
vechime de cîțiva ani — a influențat 
pozitiv procesul de producție, a con
tribuit la scăderea numărului de zile de 
scutire medicală etc. Așadar, este vor
ba de o influență binefăcătoare asupra 
organismului pe care-1 fortifică. Poate 
că ar trebui, însă, studiată mai bine 
problema grupării exercițiilor nu numai 
pe specificul întreprinderii, ci chiar pe 
specificul fiecărei secții de producție 
‘1 parte.

■— Observînd că acordați o apre
ciere deosebită utilității gimnasti
cii în producție, vă rugăm să ne 
spuneji — în încheiere — ce pă
rere avefi despre continuitatea 
acestei activități în lunile de iar
nă ?

— Fiind convinși că gimnastica în 
producție folosește, că ea are multilate
ral efecte pozitive, vom continua să prac
ticăm exercițiile și în lunile de iarnă. 
Nu avem nici un motiv să le ...aban- 
donam. Dimpotrivă I

RASPUNDEM
Continuăm astăzi să. răspundem

cititorii P. Dumitrescu-P/oieș/z, A. Savin-Brașoo și I; hMcu-Băilești cu pri
vire la modul cum trebuie organizate întrecerile din cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv".

TIR. Poziția de concurs este culcat 
rezemat, iar distanța de tragere 50 m. 
Gonctirenții vor trage 3 focuri de re
glaj și 5 focuri de efect. Se concu
rează cu arma sport de calibru 5,6 mm 
pe ținte cit diametrul de 162,4 mm 
(model FRT). Tragerile se vor efectua 
numai pe poligoane amenajate sau 
maluri de pămînt naturale cu respec
tarea strictă a condițiilor de securitate 
a poligonului

Tragerile vor fi efectuate sub îndru
marea obligatorie a instructorilor și a 
arbitrilor de tir.

TURISM. Norma de turism se poate 
obține prin participarea în colectiv la 
o excursie organizată de către asocia
țiile sportive, sindicate, organizațiile 
U.T.M.. școli etc. Excursiile pot fi or
ganizate cu biciclete, motociclete sau 
pe jos, respectîndu-se distanțele pre
văzute în tabelele cu norme.

ÎNOTUL. Proba de înot poate fi or
ganizată — în limita distanțelor și 
normelor prevăzute în tabelul de norme 
— atît în ape stătătoare (bazine, lacuri) 
cît și în ape curgătoare cu condiția să 
aibă adincimea de minimum 1.50 tn. 
Pentru gradul II proba de 100 m se 
va trece numai în ape stătătoare (pen
tru categoriile de vîrstă care au normă

în ajutorul consiliilor 
asociațiilor sportive

Porticul de gimnastică este o insta
lație sportivă simplă care poate fi am
plasată cu ușurință pe bazele sportive 
existente sau acolo unde dispunem de 
o suprafață liberă de cea. 40 m.p. (10 
m lungime și 4 m lățime). O dată cu 
introducerea Concurs ului pentru Insigna 
de Polisportiv44 această instalație a că
pătat o importanță deosebită, întrucît 
este folosită pentru o parte din pro
bele acestui concurs (cățărări cu ajuto
rul brațelor și picioarelor (pe prăjină 
sau frînghie), tracțiuni din atîrnat etc.).

Pentru cei ce doresc să construiască 
un portic de gimnastică cu posibilități 
locale, dăm mai jos cîteva date tehnice ;

Am ales porticul din lemn, însă acolo 
unde există posibilități acesta poate fi 
confecționat și din țeavă de oțel rebu- 
tată sau alte materiale.

Porticul este format dint r-un cadru 
de lemn de care se atîrnă următoarele 
aparate : prăjină fixă, prăjină mobilă, 
inele, frînghie. Aparatele se prind cil 
ajutorul unor cîrlige speciale. Acolo unde 
spațiul permite, grinda porticului poate 
fi mai lungă și în acest caz se pot mon
ta și trapeze, scări de frînghie etc.

La unul din capetele cadrului sc mon
tează o scară din lemn, iar la celălalt o 
bară fixă din țeavă de oțel 1” — l1//’. 
Cadrul se confecționează din grinzi de 
lemn de 25 x 25 cm avînd lungimea 
de 7 m.

Stîlpii cadrului se îngroapă în pă
mînt 1,80—2,00 m la distanța de 6 m 
iar gropile din jurul lor se umplu cu 
pietriș (în straturi de 20—25 cm.) care ! 
se bate cu maiul. Porțiunea îngropată 1 
va fi în prealabil carbolinizată sau arsă 1 
la suprafață cu lampa de benzină sau < 
cu paie. lai stîlpi se montează și contra- i 
fișe din lemn (20x20 cm), care ac î*- 
g.t oapă au panuul cca. 40 c*u. <

ÎNTRECEREA ELEVILOR
DIN FOCȘANI

eleveZilele trecute, 46 de elevi și 
de la școlile de 8 ani nr. 2, 6 și 7 
din orașul Focșani au venit pe sta
dion, pentru a-și trece o parte din 
normele necesare obținerii „Insignei 
de Polisportiv".

Prima probă pe care au îndeplinit-o 
a fosț cea de triatlon (6Q m plat, 
greutate și lungime). Rezultate bune 
au obținut elevii Nicolae Ionescu, Mi- 
hăiță Cojocaru, Teodora Mușat și Mihai 
Teodorescu.

Au început concursurile și la școlile 
medii nr. 1 și 2, la Centrul școlar 
agricol și la Școala de meserii, unde 
sub conducerea profesorilor de educație 
fizică H. Dulgheri), O. Gavrilă și G. 
.iwu. elevii au trecut o serie de probe.

A. Axente

PREGĂTIRI INTENSE

Consiliul raional UCFS Hațeg a luat 
măsura de a fi instruiți 60 de instruc
tori voluntari care împreună cu alte 
cadre de specialitate vor fi trimiși în 
asociațiile sportive din raion pentru a 
contribui la pregătirea viitorilor pur
tători ai insignei.

CITITORILOR
la întrebarea pe care ne-ati adresat-o 

cu timpi). Procedeul de înot rămîne 
la libera alegere a participanților 
(craul, bras etc.).

SCHIUL. Proba de schi se poate 
trece la alegere: slalom sau fond. 
Proba de slalom se va organiza pe 
pante a căror înclinare să fie de mi
nimum 25 de grade, iar lungimea 
între 200 și 300 m. Porțile vor fi am
plasate de așa natură îneît participanții 
să fie puși în situația de a efectua o . 
coborîre oblică cu două ocoliri pe 
slînga și două ocoliri pe dreapta și o 
trecere prin ghemuire pe sub poarla 
cu înălțimea de 1,50 m. Fiecare parti
cipant are dreptul la două încercări 
luîndu-se în considerare rezultatul cel 
mai bun. Probele de fond (2 000 și 
5 000 m ) se vor organiza pe teren 
plat sau ușor variat. Startul se va 
da pe grupe de maximum 10 concu
rent! sau individual.

CICLISM. Distanța de 1 000 m se 
va parcurge de către participant!' 
într-un singur sens (în linie dreaptă 
sau în circuit) pe un teren pe cît po
sibil plat (asfalt, drum de pămînt bă
tătorit, piste de atletism etc). Plecările 
se dau individual de pe loc. Concu- 
renții vor efectua proba numai cu bi
ciclete de turism.

Amenajarea porticului de gimnastică

,u» .

Grinda pe care se montează aparatele 
se fixează de stîlpi cu bride din fier 
lat de 50x5 mm. Bara fixată se mon
tează cu un capăt într-unul din stîlpii 
cadrului, iar la celălalt se montează un 
sțî'p de lemn de 25 x 25 cm, lung de 
3.5 in. care se Îngroapă in pdmiul 
«a 1 iu.

Pentru popularizarea acestei acțiuni 
s-a prelucrat în majoritatea asocia
țiilor sportive din raion regulamentul 
„Concursului", s-au confecționat foto
montaje care vor fi expuse la locuri 
vizibile în diferite localități.

N. Sbuchea ț

ARBITRI DE FOTBAL..

17 arbitri de fotbal din orașul Giur-> 
giu și-au dat întîlnire zilele trecute 
la baza sportivă „Cetatea" din locali
tate în vederea trecerii normelor din 
cadrul concursului polisportiv. Printre 
cei care și-au îndeplinit normele la gim
nastică, flotări, tir și triatlon se numără 
arbitrii T. Dobre, Gh. Emil, S. Stanică, 
M. Gheorghiu. I. Marinescu și alții.

T. Barbălată

TN COMUNA RĂȘINARI

în comuna Rășinari numeroși tineri 
au fost mobilizați pentru trecerea pro
belor din cadrul „Insignei de Poli
sportiv".

Asociația sportivă Păltiniș din Răși
nari a reușit să antreneze un număr 
de 70 tineri dintre care 36 fete, care 
au reușit să obțină rezultate bune la 
diferite probe.

S-au evidențiat tinerii Ioan Drăgoi, 
Rodica Bratu, Elena Drăgoi și Ana 
Bumbea

M. Lupuțiu

O ZI DE ÎNTRECERI 
PE SĂPTĂMÎNA

în fiecare săptămînă, miercurea, în 
cele 7 grupe sportive ale asociației 
Voința din orașul Constanța au loc în
treceri pentru „Insigna de Polisportiv".

Din foile de concurs aflate la aso
ciație reiese că pînă în prezent au par
ticipat la diferite probe 207 sportivi, 
dintre care 97 fete. Cele mai bune re
zultate le-au obținut la 100 m băieți 
D. Cosmici și M. Cadri 12,2 sec. iar 
O. Banga 12,3 sec. La fete pe aceeași 
distanță Floarea Pîrvu 13,8 sec. La 
greutate băieți: I. Zeicu a aruncat 
9,40 m și Ion Anton 8,90 m ; la lun
gime băieți Constantin Vartan a sărit 
5,49 m.

Em. lencec
-4"

Am mai primit știri în ultimul timp 
despre „Concursul pentru Insigna de Po
lisportiv” de la corespondenții noștri vo
luntari : O. Guțu (Cluj), Al. Momete 
(Pitești). A. Ioniță (Călărași), N. Cîrsf 
cea (Filiași), M. Dumitru (Buzău). 
Abramovicl (Botoșani). B. Scbăk. (Mier
curea Ciuc), I. Ionescu (Sibiu), M. Grl- 
șariu (Dorohoi). I. Hasașiu (Tîmăveni), 
I. Vieru (Buhuși).

Sub portic este recomandabil 
aștearnă un strat de nisip de cel puțin 
20 cm grosime

în schița alăturată puteți vedea un 
portic de gimnastică și uncie detalii de 
prindere a cirligelor și aparatelor

ing. C. ViRLAN



In meci de mare interes: Rominia-lugoslavia (selecționate olimpice)
j Pe teme ' 

educative | DHOi EXEMPLE
(Urmare din pag. 1)

tn actuala echipă națională a Iugo- 
riea nu mai sînt titulari cerți de- 
3 din jucătorii aflați sub această 

îrdicție a regulamentului: portarul 
kiei, fundașul Iusufi și atacantul 
tdaraț, care — de altfel — a lipsit 
timp destul de lung, în acest an, 
echipa națională. Toți ceilalți jucă- 
pe care federația iugoslavă îi chea- 
actualmente la trialurile echipei na- 

ale sînt jucători noi, iar marea lor 
oritatc au sosit ieri la prînz, pe ca- 
aerului, la București. La scurt timp 
ă s-osir’c, în hall-ul Hotelului Amba- 
i>r, am stat de vorbă cu secretarul 
arai al federației iugoslave, Slobo-

Ciosici, cu directorul tehnic al 
pci, Hugo Rusevljanin (care a con- 

reprezentativa iugoslavă în Chile) 
cu antrenorul echipei, fostul inter- 
onal Milan Antolkovici, care se arăta 
cesionat de fața nouă a Capitalei 
>tre, pe care o cunoscuse cu ani 
armă, ca jucător.
Echipa cu care am venit — ne-a 
i dl. Ciosici — este cea pe care 
tre gătim pentru apărarea titlului 
pic ci ști gat la Roma. După cum 
, tn calitate de cîștigători ai Olim- 
ei din 1960, noi sintem calificați 
ct, nu mai susținem preliminarii, 
iși, lucrăm de pe acum cu echipa, 
?are vrem să figureze tot ce are 
bun fotbalul iugoslav la ora res- 

'vâu.
im însoțit apoi, pe fotbaliștii iugo- 
1. la antrenamentul ușor pe care 
/ făcut ieri, pe înserate, pe stadio- 
„*3 August*4. Cu acest prilej, am 
t cunoștință cu cei 15 jucători. la- 
în ordinea posturilor din formație: 

kouici-Relin, Vujovici (Braun)- Ra
ci, Vasovici, Coo-Sarnardzic, Zamba- 
Smajlovici, Naumov ici, Lamza.
?zerve: Radovici II. Lukarici Kobes-

ntă dintre aceștia sînt internaționali, 
e și firesc, media de vîrstă a eehi- 

este foarte redusă. Singurul jucă- 
mai în vîrstă este Naumovici (28 
mi), iar cel mai tînăr e Ciurkovici 
de ani). Ceilalți au în jurul vîrstei 

!4 de ani.
acutn, despre echipa noastră. Joi 

i-a antrenat în compania Metalului 
trești. în prima repriză a jucat for- 
a: Datai-Popa, N unweiller 111,
un-Petru, Koszka-Pîrcălab, Constan- 
Dridea, Țircovnicu, Ilaidu, care a 
at cinci goluri (3 Țircovnicu. și 2 
ea), fără a primi vreunul. La re- 

a fost folosită formula: Suciu- 
va, Petescu, I van-N unweiller IV, 
".ka-llaidu. Constantin,^ Manolache, 
lai, Crăinieeanu. A mai fost utili 
și Raksi. Lotul a marcat 3 goluri 
ă prin Seredai și unul prin Ilaidu), 
Metalul un gol, prin Radu. Se pre- 
:e«ază, pentru meciul de mîine, echi- 
Datcu-Popa, Nunweiller III, Ivan- 
t, Koszka-Pîrcălab, Constantin, Ma
ke, Țircovnicu sau Seredai, II ai du

în aceeași zi s-a antrenat șl forma
ția noastră secundă, care joacă mîine 
la Belgrad, cu naționala B a Iugosla
viei. Echipa noastră a jucat o repriză 
de 30 minute ou Metalul Floreasca 
(4—0) și alte două a cite 30 minute 
cu Dinamo Victoria (4—1).

Reprezentativa E5 a țării noastre a pă
răsit Capitala ieri dimineață, pe calea 
aerului. Ea va începe jocul în următoa
rea alcătuire: Ionescu-M. Georgescu, D. 
Nicolae, Cimpeanu-Jcnei, Marin Marcel- 
Badea, Frăfilâ, FI. Vainea, N. Georgescu, 
Moldoveana. Aa mai făcut deplasarea: 
Adamache, C. Dan, D. Popescu, Ștefan, 
Negrea, Năftănădă.

Un tedefon la redacția ziarului „Sport” 
din Belgrad ne-a informat asupra pre
gătirilor echipei B a Iugoslaviei. Cu 
acest prilej am aflat că selecționerii iu

Echipele de categorie B și C, 
înaintea etapei a IX-a

Știința București joacă mtine, pe terenul Politehnica, cu Ceahlăul Piatra Neamț. 
In fotografie, o fază dinlr-un joc al studenților, pe același teren, cu Foresta 

Fălticeni.

ȘTIRI
Ă-SEARÂ, RAPID _ STEAUA, 

PE STADIONUL REPUBLICII 

adtonul Republicii din Capitală 
uiește azi un interesant program 
iv, ale cărui principale puncte de 
ție sînt jocurile Steaua (C.C.A.) — 
mo București (echipe alcătuite din 
jucători ai acestor două cluburi) 

ipid — Steaua. In meciul Steaua 
■A.) — Dinamo, ii vom revedea 
Ipolzan, Călinoiu, Bone, Nicușor. 
e, Costică Marinescu, Zavoda 1, 
3, Alexandrescu, Ene I, precum și 
Iți jucători care au îmbrăcat, în 
t, de nenumărate ori tricourile 
ei reprezentative. Programul in
ia ora 16,45 cu un meci între 
echipe de pitici de la Steaua, 
care va urma jocul foștilor in- 

ționali iar la ora 19 meciul amical 
ia — Rapid. Ia pauze, demonstrații 
îlărie și ciclism.

MECIURILE DE JUNIORI 
DIN CAPITALA

ipa de mîine a campionatului re
iau de juniori programează în 
'ești jocurile: Flamura roșie — 
no București (Timpuri noi, ora 
Dinamo Victoria — Tehnometal 
ion Veseliei, ora 10,15), Rapid — 
1 Constanța (Giulești I. ora 11), 
ui Electronica — Metalul Buc. 
z „23 August" IV. ora 8,30), 
a — Unirea Râcari (Steaua, ora 
Știința Buc. — Progresul Buc. 
'clinica CAM, ora 8,15).

NE, LA ORADEA Șl GALATI

e două echipe de categoria A din 
iria, care întreprind un turneu în 
loastră, joacă mîine la Oradea și 
i. unde amatorii de fotbal din 
► orașe vor putea viziona jocu- 
Crișul — Gortia Orpahauita și i 

ugistul — Locomotiu Sofia.

O nouă etapă — a IX-a — pentru 
echipele de categorie B și C: o etapă 
mai interesantă desigur decît cele des
fășurate pină acum, pentru că cu cit 
ne apropiem de sîîrșitul turului cu 
atît întrecerea pentru primele locuri 
sau pentru evitarea „lanternei" devine 
mai atractivă.

In categoria B, liderii celor două 
serii. Metalul Tîrgoviște și C.F.R. Ti
mișoara, susțin jocuri în deplasare: la 
Bacău și la Tg. Mureș. Amîndouă e- 
chipele au sarcini dificile, dar mai 
grea ni se pare aceea a tîrgovișteni- 
lor, care întîlnesc în Dinamo Bacău 
o formație dornică de reabilitare în 
fața propriului public. Băcăoanii au 
cîștigat duminică un punct prețios în 
meciul cu Metalul la București și mîi
ne vor lupta pentru două puncte cu 
care să poată reintra in plutonul frun
taș.

Timișorenii sînt neînvinși după 8 
etape și țin să-și păstreze performanța 
și după jocul cu Mureșul Tg. Mureș. 
Aliniind o formație redutabilă, în care

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
ȘTIINȚA CLUI — GORNA OREAHO- 

VIȚA 3—1 (2 — 1).

CLUJ, 25 (prin telefon). Desfășu
rată joi după-amiază pe stadionul din 
parcul orașului, întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre Știința Cluj și 
Goma Oreahovița (R.P. Bulgaria) 
s-a încheiat cu victoria studenților 
clujeni: 3—1 (2—1).

Punctele învingătorilor au fost în
scrise de: Popescu (min. 24), Adam 
(min. 41) și Marcu (mia 49). Pentru 
învinși a marcat Blîskov (min. 28). 
(V. Cacoveanu — coresp.)

VICTORIA GIURGIU — GORUPSA 
MADAN (BULGARIA) 4-2 (1-1)

GIURGIU, 25 (prin telefon). Joi 
după-amiază s-a disputat în localitate 
meciul amical dintre formația Victoria 
Giurgiu și Gorupsa Madan din cam
pionatul categoriei B al BulgarieL 
Localnicii au repurtat victoria cu 4—2 
(1—1) (T. Barbălată — coresp.).

PROGRESUL ȘI DINAMO PITEȘTI 
IN BULGARIA

Echipele Progresul București și Di
namo Pitești și-au început turneul iu 
Bulgaria.

Progresul a jucat la Kustendil cu 
formația locală Levski, de care a 

goslavi au introdus în această selecțio
nată secundă numai jucători sub 23 de 
ani, printre care și doi jucători care 
au evoluat în Turneul UEFA de lt 
București, Poklepovici și Skrbici. Iată, 
de altfel, „unsprczecelc” B al Iugo
slaviei: Poklepovici (Ihuduk)-Fazlaghici 
(Sarajevo), MUicevici (Steaua roșie )- 
Skrbici (Steaua roșie), Doicinovski (Var
dor, Brindci (Rijeka)-Iovicici (Trest- 
nevka), Osim (Jelezniciar), Moisov (Var
dor), Banovici (OFK Beograd), Jaici 
(Strania roșie).

Fără îndoială, fotbaliștii noștri au 
în față, mîine, la București și Belgrad, 
două examene dificile. Sintem însă con
vinși că ei vor ști să le facă față cir 
succes, comportîndu-se bine și obținînd 
rezultatele pe care sutele de mii de iu
bitori ai fotbalului le așteaptă de Ia a.

Foto: P. Stan 

apărarea n-a primit decît trei goluri 
pină în prezent, liderul seriei a Il-a 
poate spera cel puțin la un rezultat 
de egalitate.

In cele două serii, mai rețin atenția 
meciurile Știința Craiova—C.F.R. 
Pașcani (seria I) șl Minerul Baia 
Mare—Minerul Lupeni (seria a ll-a). 
In caz de victorie, echipele gazdă se 
vor putea menține în continuare în 
pozițiile de urmărire a liderilor.

In categoria C, fruntașele din trei 
serii. Laminorul Brăila (est), C.F.R. 
Roșiori (sud) și Pandurii Tg. Jiu 
(vest) sînt programate să joace „aca
să” și au deci șanse să-și păstreze 
pozițiile. Deși se deplasează la Bra
șov. unde va întîlni pe Metrom. Recol
ta Cărei, fruntașa seriei nord, este fa
vorită. Ea nu a pierdut nici un joc 
pînă în prezent, are 4 puncte avans 
față de a doua clasată și, în plus, 
experiența jocurilor mai grele, deoa
rece anul trecut a activat în catego
ria B.

dispus cu 2—1 (2—1) prin punctele 
înscrise de Mafteuță și Voinea (Iancu 
a înscris în proprie poartă pentru 
Levski) Duminică, Progresul va 
juca la Stanke Dimitrovo, cu forma
ția locală Marek.

Dinamo Pitești a susținut primul 
meci la Gabrovo, în compania forma
ției Ciardafon, cu care a terminat la 
egalitate: 2—2.

FARUL CONSTANȚA — 
LOKOMOTIV SOFIA 2—1 (2-1)

CONSTANTA, 25 (prin telefon). 
Stadionul 1 Mai din Constanța a 
găzduit joi după-amiază întîlnirea 
amicală dintre Farul Constanța și Lo
komotiv Sofia, echipă care activează 
în prima categorie a campionatului 
bulgar.

în prima repriză, constănțenii do
mină cu autoritate, dar scorul este 
deschis de oaspeți: in min. 15 Neacșu 
trimite o minge „acasă”, însă prea 
ușor, și Adamov, atent, interceptează 
și înscrie. 1—0. Egalarea survine in 
min. 25 prin Tufan care reia în goi 
mingea centrată de H. Moldovan. 
După egalare. Farul imprimă jocului 
mai mult dinamism și 10 minute mai 
tîrziu Ologu ridică scorul: 2—1.

Farul domină și în repriza a doua 
dar au reușește să majoreze sooruL

La Iași, cu ocazia desfășurării celui de al treilea concurs al etapei final» 
a campionatului republican individual, pe una din cele patru mesa 
avea toc meciul dintre arădeanul Demian și juniorul Silvia Dumitri» 

din București. Primul este un jucător fruntaș, superior ca valoare tehnică 
lui Silviu Dumitriu. care are doar 15 ani, este foarte talentat, dar fac» 
abia primii pași in concursuri. Prin urmare, nu se punea problema învin
gătorului, Demian pornitul ca mare favorit. La masă însă, pe parcursul 
Mîlnirii, Silviu Dumitriu (antrenor A. Ardeleana) nu s-a lăsat intimidai 
de adversarul său presupus mai puternic. Dimpotrivă, el a acționat curajos 
și a condus chiar cu 2—1 la seturi. A pierdut apoi pe cel de al patrulea 
și în setul decisiv, scorul a devenit la un moment dat egal: 19—19. Așadar, 
de două puncte depindea rezultatul final. Au urmat clteva schimburi si 
Demian trimite mingea... afară. Totul era in ordine si arbitrul se pregătea, 
să anunțe 20—19 pentru Dumitriu. cind acesta ridică mina si. pe un ton 
liniștit dar hotărît, spune că mingea a fost tuș. adică a atins muchia mesei. 
Lumea din sală rămtne surprinsă. La fel Demian si arbitrat. Nimeni nu 
văzuse și nit auzise acest tuș. Silviu Dumitriu repetă afirmația și arbitrul 
nu are altceva de făcut decît să consemneze punctul in favoarea lui Demian, 
care a și cîștigat partida.

Gestul lui Silvia Dumitriu a impresionat spectatorii si aplauzele caca 
i-au fost adresate le-a meritat cu prisosință. Intr-adevăr, Silvia Dwfdtrin, 
secretarul organizației U.T.M. a claselor a IX-a de la școala medie n> 25 
a raionului 16 Februarie din Capitală, de mai multe ori premiant, dăduse 
un frumos exemplu de corectitudine sportivă.

Din păcate, tot cu prilejul concursului amintit, au fost unii spot tivi 
care na au avut comportări corespunzătoare. Bunăoară. Dorin Giurguteă. 
El este jucătorul — în ultimul timp — cu ascensiunea cea mai verngtnoasd 
dintre tinerii noștri. Acest progres rapid nu este deloc inttmplâtor. Dorin 
Gitirgiucă este foarte sirguincios la antrenamente șe deosebit de dirz m 
întreceri. Așa a reușit el ca în scurt timp să devină unul din cei mai burii 
făcători din țară și de pe continent. Dar, unele atitudini ate lut Dorin 
Giurgiucă surprind neplăcut. Deseori el vociferează și gesticulează, iar ta 
terminarea unui meci pe care-l pierduse, Giurgiucă, supărat, a dărtmat pur 
și simpla filcul de la masă.

La lași. într una din partide, Giurgiucă s-a întilnit cu colegul său de 
echipă, A. Reti, ambii, elevi ai antrenorului emerit F. Paneth. La situația 
de 2—1 la seturi și 16—15 în cel de al patrulea pentru Giurgiucă. mingea 
trimisă de el a trecut printr-o spărtură a fileului și Reti. observmd aeed 
lucru — deși avea posibilitatea — nu a mai încercat să execute lovitura 
de răspuns. Arbitrul insă nu a văzut trecerea nereguiamenlară a mingii 
și a dictai 17—15 pentru Giurgiucă. Reti a protestat. Giurgiucă a negi» 
infracțiunea, iar publicul a început să manifeste zgomotos la adresa kotăririi 
arbitrului și a atitudinii lai Giurgiucă. După cîteva minute de întrerupere, 
partida a fost reluată de la scorul de 17—15 pentru Giurgiucă, care a 
terminat învingător. După meci. Giurgiucă însă a recunoscut, fără aii» 
explicații, că mingea trecuse prin spărtura fileului. Ceea ce înseamnă cd 
atunci cind a negat prima oară, a mințit, nu a fost corect. Și aceasta nurmd. 
din dorința de a ieși învingător cu orice preț. Ceea ce este nejust șt incom
patibil cu cerințele moralei noastre socialiste. Giurgiucă. care a fost sanc
ționat pentru această abatere, trebuie să știe că, pe lingă rezultate, con
tează și conduita sportivilor. Și în această privință este necesar ca și 
exigența antrenorului F. Paneth să se răsfrtngă in mod egal asupra tuturor 
elevilor săi.

Iată, așadar, două exemple opuse, din care însă sportivii noștri și 
antrenorii pot desprinde lucruri folositoare.

C. COMARNISCM1

fnrrra^i
întreceri spectaculoase la iași

La Iași a avut loc un reușit concurs 
de călărie, la care au participat și spor
tivii de la Dinamo București. în prima 
probă de obstacole — categoria ușoară 
— călăreții ieșeni au ocupat primele 
trei locuri, după baraj: 1. P. Cîobanu 
(cu Signal) ; 2. M. Poponea (cu Crin): 
3. R. Roman (cu Buchet). Cea de-a 
doua manșă rezervată cailor cu peste 
400 p a fost net dominată de călăreții 
dinamoviști: I. Al. Longo (cu Gloria): 
2. Victor Puîu (cu Peștera) : 3. Mihae- 
la Rădulescu (cu Savant). Tot btictt- 
reștenri au dominat și proba de ștafetă 
de doi călăreți: 1. AL Longo (cu Glo
ria)— V. Demian (cu Hala): 2. Vic
tor Puiu (cu Giovani)—Mihaela Ră
dulescu (cu Stog) : 3. Al. Longo (cit 
Sprinten)—V. Demian (cu Melchior). 
Cea mai spectaculoasă întrecere a fost

De la I. E. B. S.
Pentru jocurile din turneul final mas

culin al campionatului european de vo
lei, ce se desfășoară între 26.X—2.XI 
în sălile Floreasca și Dinamo, biletele 
se găsesc la casele din str. Ion -Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2 și la să
lile respective.

★
Pentru finala campionatului republi

can individual de box de duminică 27.X 
ora 10 de pe stadionul Republicii bile
tele se găsesc de vînzare la casele din 
str. Ion Vidu, Pronosport Victo
riei nr. 2 și stadionul Republicii.

★
Pentru jocul de fotbal dintre selec

ționatele olimpice ale R. P. Romîne și 
R.S.F. Iugoslavia din 27.X de pe sta
dionul „23 August44, biletele se găsesc 
de vînzare Ia casele obișnuite.

Aceleași casc vînd și bilete pentru 
competițiile sportive de astăzi de pe sta
dionul Republicii, printre care și jocul 
de fotbal Steaua — Rapid.

★
Patinoarul artificial este pus la dis

poziția publicului astăzi între orele 17 
și 19 și mîine, orele 10—13 și 15—17. 
Se închiriază ghete cu patine.

★
De luni 28.X casele din str. Ion Vidu 

și Pronosport cal. Victoriei nr. 2 vînd 
și bilete pentru jocurile internaționale 
de hochei dintre echipa suedeză Farje- 
stads B. K. Karlstad și selecționata 
de tineret din 29.X și cu selecționata 
București din 30.X. în zilele competi
țiilor bilețel» ac vor găsi la casele pa- 
tinoaruluuL. 

însă cea prilejuită de proba de „6 bare-, 
care s-a încheiat cu următoarele rezul
tate: 1—2. Cornel Cormanenco (ca 
Văzduh) de la C.S.M.S. lași șt V. Do 
mîan (cu Hala) de la Dinamo.

E. URSU, coresp.

• Astăzi și mîine, la Cluj, va avea 
loc un nou concurs de călărie la care 
vor participa sportivi din localitate și 
călăreți de la Steaua, Dinamo, Mon- 
dial-Lttgoj etc. Concursul este așteptai 
cu mult interes de iubitorii de sport 
din Cluj. (Gh. Benga, coresp.).

I.'MT! I

Mîine: primele joairi 
în „Cupa Voința’1

Campionatul republican de baschet* 
va începe în a doua jumătate a lunM. 
viitoare. Echipele fac antrenament», 
intense și susțin jocuri amicale, cai 
scopul de a-și verifica stadiul de pr*^, 
gătire atins.

In București, formațiile feminine att 
avut la dispoziție, în această direcțiaJ 
o competiție organizată de federația; 
acum două săptămini. De duminid^ 
ele vor participa la un nou tumea.1 
de data aceasta în patru etape și o*l 
meciuri de durată normali (prima, 
competiție a prevăzut jocuri ea duratt 
redusă). Turneul este organizat da 
Voința și dotat cu o cupă. Cele opt 
echipe participante au fost împărțit» 
în două serii: Voința, Rapid, Mătasea* 
Dudești și I.C.F. (seria I), Știînta., 
Unirea, Progresul și Olimpia (seria 
II). Prima etapă se dispută mîine la, 
sala I.C.F., după următorul programs 
I.C.F.—Rapid (ora 9). Știința—Glinn, 
pia (ora 10.15), Voința—Mătasea Dtn 
dești (ora 11.30) și Unirea—Progre
sul (ora 12.45). La 3 și 10 noiembri» 
vor avea loc etapele 11 și III, iar ta 
17 noiembrie finalele. — inițiativa clu
bului Voința este binevenită. Această 
competiție va servi foarte mult pregă
tirii echipelor feminine de mai sus.
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București
MASCULIN

Echipa masculină a țării noastre a 
încheiat fără înfrîngere disputa din pre
liminarii, obținînd joi seară victoria și 
în fața formației Olandei. Dar, mai greu 
decît se așteptau toți după categoricul 
succes repurtat în fața echipei Polo- 
niei, și oricît s-ar fi contat pe. progre
sele voleibaliștilor olandezi și pe dîrze- 
nia cu care ei au arătat că știu să-și 
apere șansele. După părerea noastră, 
expl'cația acestui 3 — 1 stă, bineînțe
les, și în amintitele merite ale olande
zilor (foarte combativi și desfășurînd 
un joc extrem de variat în atac), dar, 
mai ales, în exagerata relaxare cu care 
au acționat inițial sportivii noștri. Ur
marea a fost o insuficientă atenție și 
concentrare a echipei, în general în or
ganizarea apărării, dar, în special, a 
dublajelor. Iar în atac s-a făcut simțită 
absența lui Nicolau și a lui Plocon, 
neutilizați alaltăieri, pentru a putea fi 
„rodați" în vederea turneului final Băr
buță, Szocs, Coste, Schreiber. Ceea ce, 
cu ceva mai multă atenție din partea 
acestora, ar fi putut constitui o soluție 
integral reușită. Așa cum nădăjduim 
să ne prilejuiască toate meciurile viitoa
re ale echipei noastre.

lată evoluția animatei întîlniri de 
joi: ROMÎNIA —OLANDA, setul I: 
6—3, 1—3, 1—8, 6—8, 6—10, 11—10, 
11-14, 16—14; setul al 11-lea : 2-0, 
2—2,7—2, 7—3, 8—3, 8—5, 13—5, 
13—9, 15—9; setul al 111-lea: 0—2, 
1—2. ,1—8, 2—8, 2—10, 3—10, 3—11, 

' 7—12, 7—13, 8—13,
al IV-lea : 6—0, 6—1, 

12—3, 12—5, 13—5

4—11, 4-12, 
8—15; setul 
11—1, 11—3, 
13—6, 15—6.

Formațiile — ROMÎNIA: Chezan, 
DRAGAN, Grigorovici, FIERARU, Băr
buță, -DERZEI, Schreiber; Coste, Szocs; 
OLANDA: Korsloot. Koolen, TINK- 
HOF, Oosterbaan, SW1ETER, GOED- 
HALS, Wijnen, Stoep, Valster, Kook.

Âji arbitrat corect: D. Szelle (Un
garia) și J. Radvani (Iugoslavia).

Arbitrii Dimiter Ghigov (Bulgaria) 
șt lan Șpietz (Belgia) au avut o mi
siune ușoară în partida Polonia—Fin
landa, Polonezii, întîlnind un adversar 
destul de modest, care s-a bazat doaf , 
pe serviciile puternice ale lui Lahti și 
pe citeva atacuri ale lui Kosenen, n-au 
forțat, jucînd relaxat. Polonia a folosit 
întregul lot de jucători și a învins ca
tegoric. Acest meci de___ verificare
al polonezilor a scos din nou în eviden
ță forța de șut a „tunarilor" Ambro 
ziak și Sierszulski și jocul bun al „oa
menilor de la mijlocul terenului" Ceti' 
ga și Rusek, care și-au servit parte
nerii cu multe mingi excelente.

FEMININ

Fără să folosească toate titularele 
formația feminină a Uniunii Sovifetice 
a cîștiga meciul cu echipa Turciei în 
mimai 31 de minute și o dată cu a- 
ceasta și seria de la București, fără a 
pierde vreun set. Cu un atac în care 
joi seara am remarcat din nou pe Alis 
Creseninnilcova șt Tamara Tihonina și 
eu un joc bun în apărare sovieticele 
n-au pierdut decît patru puncte în acest 
meci. Ele și-au continuat apoi în

Zi de odihnă la Constanta

Uniunii Sovietice, în timp ce echipele R.F. 
Germane și Austriei au părăsit Constan
ța îndreptindu-se spre Brașov. In sfirșit, 
la ora 18 a avut loc ședința tehnică 
de pregătire a turneului final.

La hotelul Continental și la sala 
Sporturilor, flutură acum drapelele celor 
opt țări calificate: Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Iugoslavia, Polo
nia, Romînia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică. J'a fi, desigur, o întrecere grea, 
un adevărat „maraton", după cum ne 
spunea d-na Raym Onde Van Der Meez 
din Bruxelles, reprezentanta federației 
fie volei belgiene: „Am venit în Româ
nia pentru a asista la campionatul fe
minin și a învăța din experiența re
cunoscută a dvs. în materie de organi
zare a întrecerilor sportive. Aceasta 
pentru că fede.ra|ia noastră și-a depus 
candidatura pentru organizarea campio
natelor europene din 1967. Aici, la

sala Floreasca II... o 
nament pentru turneul

oră de antre- 
r__ _ ____  final. Au con

dus bine V. Arhire (Romînia) și T. 
Todorov (Bulgaria).

Cluj
CAMPIONII MONDIALI ÎNVINȘI 

DE ECHIPA R.D. GERMANE

laUltima etapă a disputelor de 
Cluj a oferit spectatorilor două me
ciuri complet diametrale ca aspect. In 
primul, formația Iugoslaviei a câștigat 
cu ușurință întrecerea cu echipa Aus
triei pe care a întrecut-o net. Meciul 
nu a durat decît 33 de minute.

Partida a doua, în schimb, a prile
juit o luptă sportivă de toată frumu
sețea, la capătul căreia echipa R.D. 
Germane a înregistrat excelenta per
formanță de a învinge formația 
U.R.S.S. — campioană mondială. Par
tida a durat 150 de minute — timp, 
pînă acum „record". Voleibaliștii so
vietici au început jocul foarte puter
nic și au reușit să cîștige primele 
două seturi și să conducă cu 10—5 
în cel de al treilea. Văzîndu-se cali
ficați pentru turneul final de la Bucu
rești, sportivii sovietici au scăzut rit
mul, permițînd jucătorilor germani să 
preia inițiativa. Aceștia aruncă în 
focul luptei toată energia, se mobili
zează total și desfășurînd un joc com
plet reușesc să câștige ultimele trei 
seturi și să obțină o victorie de pres
tigiu, perfect meritată.

Constanta
Contrar așteptărilor, echipa Iugosla

viei a trecut destul de greu de repre 
zentativa R.F. Germane, trebuind să 
cedeze un set.

La început, jucătoarele vest-germanș 
se impun și conduc cu 6 — 2. Apoi, 
scorul devine egal 6 — 6, pentru ca mai 
tîrziu iugoslavele, datorită aportului 
substanțial adus in atac de Paula Hle- 
de, să aibă un avantaj de 2 punctat 
10 — 8. De cealaltă parte a fileului sa 
remarcă jocul complet al lui Ingeborg 
Kockel. un adevărat argint-viu. Ca ur 
mare, echipa vest-germană conduce cu 
14 —10. Socotind setul cîștigat, ea ce
dează insă inițiativa și-l pierde cu 
14 —16. In cel de-al doilea set iugo 
slavele păstrează un avantaj substan
țial de la Început pînă la sjîrșit, pentru 
ca în cel de-al treilea situația din fina
lul setului 1 să se repete, însă invers: 
Iugoslavia conduce cu 13 —10 și pier
de cu 13 — 15! Învingătoarele nu s-au 
impus decît la sfîrșitul celui de-al 4-lea 
set.

Celălalt meci de joi seara, R.D. Ger 
mană — Austria, a prilejuit un record 
al jocurilor disputate pînă acum la Con
stanța și probabil, al campionatelor: 
a durat doar 27 de minute)durat doar 27 de minute)

Brașov
CUM AU PIERDUT 

CAMPIONII EUROPENI

„Dacă vom învinge Cehoslovacia 
— ne declara înaintea meciurilor de 
miercuri, antrenorul Laszlo Pprubski — 
biletele noastre pentru Tokio sînt ca și 
asigurate. Cîștigînd- seria de la Brașov

Constanta, totul a fost pus la punct. 
Am avut multe de învățat".

Cuvintele sale au fost aprobate și 
de arbitrul belgian S1LVAIN FABRE, 
care ne-a vorbit despre meciurile văzute: 
„Toate echipele, chiar și cele care nu 
se socoteau favorite, s-au prezentat bine 
pregătite și în mare progres în ceea ce 
privește forța de atac. Comparativ cu 
campionatele ptrecedente, apărările nu 
mai sînt atît de eficace. Ca noutate teh
nică: preluarea de jos, eu ambele mâini, 
a balonului, a luat locul plonjonului. 

D-na TI1EDA 1IOCII, docență la fa
cultatea de educație fizică din Hanovra, 
și antrenoarea voleibalistelor din R.F. 
Germană, ne-a spus printre altele: „De
legația noastră a fost foarte mulțumită 
că sorții au adus-o la Constanța. Am 
putut vedea litoralul Mării Negre, oare, 
chiar dacă nu mai este însorit ca în zilele 
de vară, este minunat și ne-a deschis 
pofta ca vacanța din vara viitoare să 
uc o petrecem aici", 

vom avea ocazia să ne clasăm printre 
fruntașele acestui campionat și astfel 
să participăm la Jocurile Olimpice".

După cum se știe, maghiarii au reu
șit să învingă pe merit cu 3 — 2 (vio- 
toria putea fi și mai categorică) pe ae- 
tualii campioni europeni și în felul 
acesta și-pu asigurat primul loc în se
ria I de la Brașov. Cum a fost posibil 
'acest lucru? în primul rînd, formația 
R.P. Ungare a fost superioară echipei 
Cehoslovaciei prin jocul excelent la fi

In „calificări" echipa noastră feminină a jucat in sala sporturilor din Constanța. Iată o fază din intîlnirea R.P. R< 
mină — Austria. In plină ofensivă Ileana Enculescu.

- 1Uf p™
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leu J Tatar, Molnar, Galoș sau Florian 
au tras necruțător din a doua sau chiar 
din prima pasă. Văzînd acest lucru, 
echipa cehoslovacă a vrut să-și întă
rească sistemul defensiv (înlocuind pe 
Toman cu Humhal), dar măsura nu s-a 
dovedit salutară. Jucătorii maghiari au 
continuat să puncteze, în timp ce atacul 
cehoslovac a pierdut din eficacitate. In 
același timp, Czifka — animatorul în
tregii echipe — s-a dovedit în majori
tatea intervențiilor mult mai inspirat 
decît Paulus. Și astfel, deși conduși în 
setul 1 cu 7—2 sau în setul II cu 
5—1, voleibaliștii unguri au terminat 
de fiecare dată învingători. Blocajul 
campionilor europeni începînd apoi să 
funcționeze mai bine (și producîndu-se 
și accidentarea lui Molnar) echipa ceho
slovacă a putut reduce din handicap 
(1—2) iar la sfîrșitul setului IV să res
tabilească chiar egalitatea (2-—2) .Tre
buie subliniat însă, că în acest al pa
trulea set jucătorii maghiari au condus 
cu 13 — 8 și 14—11 (I) Selecționata 
cehoslovacă, printr-o serie de atacuri 
reușite (s^au evidențiat Smidl, Mușii, 
Sorm și Toman, care între timp fusese 
reintrodus) și citeva mingi puse cu 
multă dexteritate, a reușit să inverseze 
situația. Ultimul set a oferit (ca de 
altfel întreaga partidă) un spectacol 
excelent.

★
Cîștigînd și partida cu formația Bel

giei (6 — 0 în numai 55 de minute) 
reprezentativa Ungariei a ocupat primul 
loc în seria de la Brașov. Deși a „ru
lat" toatț rezervele echipa maghiară a 
dominat net. Mai echilibrat a fost se
tul trei, cînd belgienii au și condus 
cu 6—1. A arbitrat Edgar Blossfeld 
(R.F.G.).

Și echipa cehoslovacă a jucat cea 
mai mare parte a întîlnirii cu Italia fo
losind jucătorii de rezervă. Acest lucru 
a făcut ca jocul să fie mai interesant 
și mai echilibrat. Italienii au opus o 
rezistență dîrză mai ales în primele 
două seturi. Bun arbitrajul lui Alton 
Nejat (Turcia I

Tg. Mureș
După consumarea partidei-che'e, 

Franța — Turcia, cursul desfășurării 
grupei a IV-a preliminare s-a așezat 
într-o „albie" liniștită. Formațiile R.P. 
Bulgaria și Franței au cucerit practic 
dreptul de a lupta în finala de la 
București, în timp ce restul echipelor 
se vor îndrepta spre Cluj, unde se va 

stabili clasamentul echipelor mascu
line de la locul 9 în sus.

In sala I.M.F. am asistat la jocuri 
care nu au ridicat aproape nici un 
fel de probleme învingătorilor. In ziua 
a patra, R.P. Bulgaria a întrecut în 
30 de minute Danemarca cu 3—0 iar 
Franța a depășit clar formația R.F. 
Germane tot în trei seturi. De notat 
că ultimele două echipe au folosit 
în această întâlnire — ca într-un an
trenament oficial — întregul lor lot.

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiînniiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin  
= __ -.In seriile preliminare

Rezultate
ClasamentulCAMPIONATUL MASCULIN

SERIA I (Brașov) 1. Mominia
2. Polonia

3 3 v
3 2 1 6:3 121Ungaria—Belgia 3—0 (15—3, 15—4, 15—9) 3. Olanda 3 1 2 4:6 12!Cehoslovacia—Italia 3—0 (15—11,, 15—12. 4. Finlanda 3 0 3 0:9 41

15—10)
Clasamentul SERIA III (Cluj)

1. Ungaria 3 3 0 9:2 159:111 6 Iugoslavia—Austrie 3—0 (15—3,, 15--1,
2. Cehoslovacia 3 2 1 8:3 154:119 5 R. D. Germană—U.R.S.S. 3—2 (11—15, :
3. Italia 3 1 2 3:7 118:135 4 15—10, 15—8, 15—8)
4. Belgia 3 0 3 1:9 78:144 3 Clasamentul

SERIA II (București) 1. Iugoslavia 3 2 1 8:4 15!
Romînia—Olanda 3—1 (16—14, 15—9, 8—15, 2. U.R.S.S. 3 2 1 8:5 16!
15-6) 3. R. D. Germană 3 2 1 7:5 15!
Polonia—Finlanda 3—0 (15--5, 15-■5, 15—6) 4. Austria 3 0 3 0:9 2!

PROGRAMUL TI

Ora 
Ora

Ora 
Ora

Ora 
Ora

TURNEUL FINAL MASCULIN. 
LOCURILE 1—8, LA BUCUREȘTI 

ETAPA I, 26 OCTOMBRIE 
Sala Floreasca

Ora 16.00 : U.R.S.S.—Franța 
Ora 17.00 : Bulgaria—Polonia 
Oral8.00 : Iugoslavia—Romînia

ETAPA II, 27 OCTOMBRIE 
Sala Floreasca

17.30 : Polonia-Cehoslovacia
18.30 : Romînia—U.R.S.S.

Sala Dinam»
17.30 : Franța—Ungaria
18.30 : Bulgaria—Iugoslavia

ETAPA III. 28 OCTOMBRIE
Sala Floreasca

17.30 : U.R.S.S.—Bulgaria
18.30 : Ungaria—Romînia

Sala Dinamo
17.30 : Iugoslavia—Polonia
18.30 : Cehoslovacia—Franța
ETAPA IV. 29 OCTOMBRIE

Sala Floreasca
16.00 : Polonia—Franța
17.00 : Bulgaria—Ungaria 
18.00 : Romînia—Cehoslovacia

30 OCTOMBRIE : PAUZA 
ETAPA V. 31 OCTOMBRIE 

Sala Floreasca
17.30 : Franța—Romînia
18.30 : U.R.S.S.—Polonia

Sala Dinamo
17.30 : Ungaria—Iugoslavia
18.30 : Cehoslovacia—Bulgaria

ETAPA VI. 1 NOIEMBRIE
Sala Floreasca

17.30 : Iugoslavia—Cehoslovacia
18.30 : U.R.S.S.—Ungaria

Ora 
Ora

Ora 
Ora 
Ora

Ora 
Ora

Ora 
Ora

E Ora 
E Ora

Vineri după-amiază s-a tras cor 
peste întrecerile turneului desîășu 
în sala I.M.F. In penultima par 
Franța a dispus în trei seturi (5, 11 
de Danemarca. învingătorii au fol 
două echipe. In setul I prima garni 
și în continuare, rezervele. Fo 
eficace s-a dovedit Jean Cassini. I 
punctat la fileu cu succes în repe 
rînduri. Danezii au făcut un bun 
de apărare în setul II, cînd de al 
au și revenit puternic de la 3—1 
8—8. Ei au greșit însă folosin 
prea mult în atac pe Bengt Freds 
Au arbitrat: Z. Zwierjanschi (R.P 
șl Dinu Nicolau (R.P.R.).

și clasamente

Ora 
Ora 
Ora

Ora

ETAPA VII, 2 NOIEMBRIE
Sala Floreasca

16.00 : Ungaiia—Polonia
17.00 : Cehoslovacia—U.R.S.S.
18.00 : Romînia—Bulgaria

Sala Dinamo
16.00 : Franța—Iugoslavie*

TURNEUL FINAL MASCULIN 
TRU LOCURILE 0—17 LA CLU.

C1MPIA TURZ11

ETAPA 1. 26 OCTOMBRIE
La Cluj

15.00 : Danemaica—Italia
16.00 : Austria—Turcia
17.00 : Finlanda—R.D. Germană 
18.00: Belgia—Olanda

ETAPA II. 27 OCTOMBRIE
La Cluj

Ora 
Ora 
Ora 
Ora

Ora 16 00 : R.F. Germană—Belgia
Ora 17.00: Austria—Finlanda
Ora 18.00: R.D. Germană—Italia

ETAPA 111, 28 OCTOMBRIE
La Cluj

Ora 17.00 : Danemaica—R.D. Geiman
Ora 18.00 : Italia—Olanda

La Cîmpia Turzil
Ora 17.00 : Finlanda—R.F. Germană
Ora 18.00 : B elgia—Turcia

ETAPA IV, 29 OCTOMBRI
Ora 15.00 : Olanda—Danemarca
Ora 16.00 : Turcia—Finlanda
Ora 17.00 : R.D. Germană—Belgia

Ora 18.00 : R.F. Germană—Austria



I ■«t1?!; ii IM
JOCURI IMPORTANTE 

ÎN CATEGORIA A
AZI

HANDBAL : Terenul central Progresul, 
de la ora 15 : jocuri în cadrul turneului- 
iulger organizat de Progresul (echipe 
feminine).

partidă a după-amiezii, 
tigat în mai puțin de 40 
i fața R.F.G.: 3—0 (3, 
gătorii au jucat viguros 
iunile lor ofensive fiind
de jucătorul cu nr. 10, 

jermani au arătat ca și 
precedente tendința spre 

let, dar nu au putut face 
i, printr-un blocaj cores- 
iei loviturilor voleibaliști- 
ku arbitrat: A. Cinilin 
secondat de K. Schuster

Craiova
ma zi a turneului feminin 
•a, echipa Ungariei a dis- 
ficultate de reprezentativa 
Jucătoarele maghiare au 

rmație din. care au lipsit 
mente de bază (Kiss și 
condus excelent Carlo Fa- 
’ia) și Mircea Albtiț (Ro-

■ put at a fost meciul care 
\trecerile din grupă. Ceho- 
îniilnit Olanda. Neînvinsă 
'.rneu preliminar formația 

a ciștigat și de data 
3—1 dar surprinzător de 
la urmă maturitatea tac- 
us cuvlrdul. In setul trei 
joacă bine, conduc cu 

> și ciștigă la 12. In ulti- 
iptă echilibrată pînă la 
cehoslovacele, bine pregă- 
știgă cu 15—9. Cele mai 
iva, Sarmova și Tolarova 
a), Plant, Van Bellen și 
nda). Au arbitrat Peter 
9.(1.) și F. Catanzzaro

și comentarii de: V. 
0. FAUR, C. ALEXE, M. 
I, A. VAS1L1U, D. 
ESCU, N. MARDAN, T. 
olografii: P. ROMOȘAN, 
I.

IMPRESII
ANATOLI SEDOV — conducă

torul echipei masculine a U.R.S.S.:
„Am participat la multe compe

tiții de volei, de mare amploare, 
campionate europene și mondiale, 
așa că pot aprecia că organizarea 
acestei întreceri a fost foarte bună 
și a oferit echipelor condiții opti
me de participare. Plăcută (obiec
tivă și entuziastă) a fost atitudi
nea spectatorilor, care s-au dove
dit buni cunoscători ai jocului de 
volei, susținînd — cum e normal — 
echipele mai slabe'*.

IVO RONCHETTI — conducă
torul lotului italian :

„Zilele petrecute la Brașov au 
fost minunate. Vestita ospitalitate 
romînească, despre care s-a auzit 
pînă la noi, la Modena, nit a fost 
dezmințită. Apreciez din toată ini
ma eforturile organizatorilor, care ' 
ne-au oferit o ședere extrem de 
plăcută. Cît despre public, este o 
adevărată plăcere să joci în _ Ro
mînia. In încheiere, un sincer 
„BRAVO" pentru organizatori 1 Aș 
fi mîndru dacă la noi acasă am 
putea oferi unei mari competiții O 
organizare atît de perfectă".

ERICH SCHEUER — vicepre
ședintele Federației de volei din 
Austria :

„Pentru noi a fost clar de la 
început că nu vom avea șanse să 
cîștigăm măcar un set în grupa 
preliminară. în privința clasamen
tului final avem o singură dorință: 
să nu fim purtătorii „lanternei 
roșii". Principalul este să învă
țăm cît mai mult la aceste, cam
pionate, să ne însușim din „taine
le" voleiului modern. O notă bună 
pentru organizare: meciurile s-au 
desfășurat în condiții excelente și 
au contribuit la întărirea legături
lor de prietenie între țările parti
cipante".

I
I
I
I
I
I

Campionatul republican se apropie 
de sfîrșit. Astăzi și mîine, se va des
fășura etapa a XX-a, penultima.

Astăzi, după-amiază, Steaua — vir
tuală campioană pe acest an — va în- 
tîln.1 formația Progresul. Celelalte par
tide sînt programate mîine. Dinamoviștii 
vor juca pe stadionul din Ștefan cel 
Mare cu Rulmentul Bîrlad și, In mod 
firesc, nu pot scăpa victoria. Mai echi
librat se anunță meciul pe care-l va 
găzdui terenul din Parcul Copilului. 
Grivița Roșie va întîlni formația ieșea
nă, care manifestă un reviriment în 
acest sfîrșit de campionat. Foarte im
portant peighru ambele echipe, jocul 
Unirea — Farul Constanța promite, de 
asemenea, o întrecere echilibrată.

In țară, vor avea loc două partide. 
La Petroșeni, studenții din localitate pri
mesc vizita colegilor din Timișoara, iar 
la Cluj, Știința va juca cu formația 
bucureșteană Gloria.

Clasamentul înaintea etape! a XX-a
1. Steaua 19 17 2 13 272: 58 55
2. Dinamo 19 14 2 3 239:100 49
3. Grivița Roșie 19 13 3 3 247: 58 48
4. Progresul 19 9 4 6 135: 80 41
5. Gloria 19 7 6 6 98:105 39
6. Știința Cluj 19 6 6 7 111:117 37
7. Știința Petroșeni 19 7 1 11 80:197 34
8. C.S.M.S. Iași 19 6 3 10 69:117 34
9. Rulmentul Bîrlad 19 5 3 11 79:153 32

10. Unirea 19 5 2 12 68:131 31
11. Știința Timișoara 19 4 1 14 55:181 28
12. Farul Constanța 19 4 1 14 62:218 28

iimmmmmmmnmmnniiiiiimiiiimnimmmimmmiimmmimmiiimmmnmiiiimn^
Tg. Mureg)
maica 3—0 (15—3, 15—6,

mea 3—0 (15—5, 15—11, 15—7)
irmanâ 3—0 (15—3, 15—8, 15—3) 
Clasamentul

ermană 3—0 (15—5, 15—7,

4 4 0 12: 0 180: 59 8
4 3 1 9: 5 177:140 7
4 2 2 8: 6 168:142 6
4 1 3 3: 9 86:169 5
4 0 4 0:12 79:180 4

3NATUL FEMININ

Clasamentul

Cehoslovacia—Olanda 3—1 (15—13, 18—16. 
12—15, 15—9).

1. Cehoslovacia 3 3 0 9:2 160:107 6
2. Ungaria 3 2 1 7:3 133: 98 5
3. Olanda 3 1 2 4:6 134': 110 4
4. Danemarca 3 0 3 0:9 23:135 3

SERIA III (Constanța)
Iugoslavia—R. F. Germană 3-1 (16—14.
15—2, 13—15, 15—11)

Clasamentul
1. Polonia 2 2 0 6:0 90:37 4
2. Iugoslavia 2 1 1 3:4 84:87 3
3. R. F. Germană 2 0 2 1:6 54:104 2nemeșii)

t 3—0 (15—1, 15-3, 15—0)
Clasamentul

2 2 0 6:0 90:31 4
2 1 1 3:3 72:52 3
2 0 2 0:6 11:90 2

Ciciova)
naica 3—0 (15-0. 15—5.

SEBIA IV (Constanța)

Clasamentul

R. D. Germană—Austria 3—0 (15—1, 15—0, 
15—0)

1. Romînia 2 2 0 6:1 106:48 4
2. R. D. Germană 2 1 1 4:3 90:62 3
3. Austria 2 0 2 0:6 4:90 2

îLOR FINALE
V, 30 OCTOMBRIE

La Cluj
gia—Austria 
lia—Turcia 
anda—R.D. Germană

VI. 31 OCTOMBRIE
La Cluj

’. Geimanâ—Italia 
reia—Olanda
a Clmpla Turzll
istria—Danemarca 
landa—Belgia

VII. 1 NOIEMBRIE 
La Cluj

Sanda—R.F. Germană 
lia—Austria
D. Geimanâ—Turcia 
rnemaica—Finlanda

VIII, 2 NOIEMBRIE 
La Cluj

stria—Olanda
Germana—R.D. Germanâ 

ilanda—Italia 
îlgia—Danemarca

)L FINAL FEMININ,
’ 1—8 LA CONSTANȚA
I, 26 OCTOMBRIE

□slavia—Ungaria 
lonia- R.D. Germană 
loslovacia—U.R.S.S.
aînia—Bulgaria

II, 27 OCTOMBRIE
S.S.—Iugoslavia 

garia—Cehoslovacia 
D. Germană—Ungaria 
lonia—Romînia

ETAPA III, 28 OCTOMBRIE
Ora 16.00 : Iugoslavia—Bulgaria
Ora 17.00 : Ungaria—U.R.S.S.
Ora 18.00 : Cehoslovacia—Polonia

ETAPA IV. 29 OCTOMBRIE
Ora 16.00 : Bulgaria—Ungaria 
Ora 17.00 : R. D. Germană—U.R.S.S.
Ora 18.00 : Romînia—Cehoslovacia
30 OCTOMBRIE: ZI DE ODIHNA 

ETAPA V. 31 OCTOMBRIE
Ora 16.00 : Ungaria—Polonia
Ora 17.00 : Iugoslavia—Romînia
Ora 18.00 : Cehoslovacia—R. D. Germană

ETAPA VI, 1 NOIEMBRIE
Ora 10.00 : Cehoslovacia—Iugoslavia
Ora 16.00 : R. D. Germană—Bulgaria
Ora 17.00 : Polonia—U.R.S.S.
Ora 18.00 Romînia—Ungaria

ETAPA VII, 2 NOIEMBRIE
Ora 16.00 : Iugoslavia—R. D. Germană 
Ora 17.00 : Bulgaria—Polonia
Ora 18.00 : U.R.S.S.—Romînia

TURNEUL FINAL FEMININ, 
LOCURILE 9—13. LA BRAȘOV 

ETAPA I. 26 OCTOMBRIE
Ora 17.00 : Turcia—Danemarca 
Ora 18 00 : Olanda—Ausliia

ETAPA II, 27 OCTOMBRIE
Ora 11.0 : R. F. Germană—Turcia

ETAPA 111, 28 OCTOMBRIE
Ora 17.00 : Austria—Danemarca
Ora 18.00 : Olanda—R. F. Germană

ETAPA IV, 29 OCTOMBRIE
Ora 17.00 : R. F. Germană—Austria
Ora 18.00 : Turcia—Olanda

ETAPA V. 30 OCTOMBRIE
Ora 17.00 : Danemarca—R. F. Germană
Ora 18.00 : Austria—Turcia

BUGBI : Teren Steaua, oto 15,30 : 
Steaua—Progresul.

FOTBAL : Stadionul Republicii, de la 
ora 16,15 : Steaua I — Steaua II (ju
niori), Dinamo—Steaua (meci între foș
tii internaționali) și Steaua—Rapid (aml< 
cal).

MÎINE

BASCHET : Sala I.C.F., de la ora 91 
Jocuri în cadrul „Cupei Voința", pen
tru echipele feminine din București* 
cat. A.

HANDBAL : Teren central Progresul, de 
la ora 9 : Jocuri în cadrul turneului- 
fulger, organizat de Progresul (echipe 
feminine).

RUGBI : Stadionul Dlnamo, ora 9 î 
Dinamo — Rulmentul Bîrlad ; Parcul Co
pilului, ora 11 : Grivița Roșie — CSMS 
Iași ; teren Unirea, ora 15 : Unirea — 
Farul Constanța.

POLO î Ștrandul Tineretului, ora 10 : 
Știința București — Industria Linii, ora 
11 : Dinamo — Steaua.

BOX : Stadionul Republicii, de la ora 
10 : finala campionatului republican in
dividual.

OICLISIMI

FOTBAL; Stadionul ,23 August", ora 15: 
R. P. Romînă (echipa olimpică) — R.S.F. 
Iugoslavia (echipa olimpică) ; ora 13 : 
Dinamo Victoria — Tehnometal (cat. C); 
teren Politehnica (CAM), ora 10 : Știința 
București — Ceahlăul P. Neamț (cat. B); 
teren Timpuri noi (Dudești), ora 10 : 
Flacăra roșie — Electrica Fieni (cat. C); 
ora 12 : Flacăra roșie — Dinamo Bucu
rești (camp, juniori) ; stadionul Giulești, 
ora 11 : Rapid — Portul Constanța 
(camp, juniori) ; teren Steaua, ora 11 : 
Steaua — Unirea Răcari (camp, juniori); 
teren Veseliei, ora 10,15 : Dinamo Vic
toria — Tehnometal (camp, juniori) ; 
teren IV 23 August, ora 8,30 : Viitorul 
Electronica — Metalul București (camp, 
juniori) ; teren Politehnica (CAM), 
ora 8,15 : Știința București — Progresul 
(camp, juniori).

închiderea sezonului...
I Practic, sezonul ciclist al anului 1963 

a luat sfîrșit: pc circuitul din str. Ma
ior Coravu a avut loc duminică ultima 
întrecere oficială a fondiștilor — cam
pionatul republican de semifo-nd. Aler- 

I gătorii vor mai participa la cîteva între
ceri, vor intra apoi într-o scurtă pe
rioadă de odihnă activă, pentru ca să 
reînceapă cu și mai multă intensitate 
lucrul în vederea bogatului sezon ciclist 
al anului 1964. Se cuvine însă să spu- 

Inem cîteva cuvinte despre întrecerile care 
au marcat încheierea actualului sezon 
rutier.

O bună bucată de timp desfășurarea 
campionatului republican de contra-timp 

Ipe echipe (penultima întrecere care a 
avut loc vineri 18 octombrie) a stat 
sub semnul Incertitudinii. Aceasta pentru 
faptul că o serie de antrenori au decla
rat că nu au... alergători. Este cazul 
antrenorului Alexandru Someșan (Voin- 

Ița București) care — numai în acest an 
— a primit transfer pentru 11 alergători! 
Cunoscând faptul că acest antrenor mun
cește cu multă tragere de inimă nea

mirat pur și simplu... dezinvoltura cu 
care s-a scuzat în fața federației în
tr-o situație în care orice explicație era 
totahnente nemotivată. Aceeași atitudinea 
avut-o și antrenorul Marin Niculescu 
(Olimpia). Mai mult, acest antrenor a 
spus la un moment dat în ședința cu 
secretarul federației că: „Văd că sînteți 
într-o situație grea și am să încerc să 
vă ajut (! ? !). Poate voi putea încropi 
o... echipă". Cei de față au fost stu
pefia ți de moduli în care putea să ju
dece antrenorul Marin Niculescu. Adică 
pe cine voia să ajute ? Federația ? Nu 
era cazul oare să se ajute pe sine în
suși și să se întrebe pentru ce primește 
salariu dacă nu poate alcătui o echipă 
de patru alergători la startul unui cam
pionat republican ? Mai grav este fap
tul că clubul sportiv Olimpia — prin 
tov. VardeJa — a încercat să i ia apă
rarea.

Pînă la urmă ede două cluburi s-au 
prezentat cu câte o echipă la startul 
întrecerii: Voința cu 3 cicliști și Olim
pia cu 4. Se vedea de departe — în
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DE LA START LA SOSIRE

timp ce urmăream competiția :— că aceste 
două formații sînt improvizate și com
plect ntepregărite. în plus, chiar și 
celelalte formații se dovedeau defici
tare la capitolul pregătire. Unii dintre 
cea prezenți la întrecere se întrebau — 
pe bună dreptate — dacă aceasta este 
toată floarea ciclismului romînesc ? La 
start se aflau 27 de alergători, marea 
majoritate slab pregătiți. Acesta să Fie 
oare efectivul complet al cluburilor 
ijortive diii Capitală și din celelalte 
orașe ale țării? Firește, nu F A fost 
însă vorba de comoditatea condamna-’ 
bilă a unor antrenori, de lipsa de răs
pundere a unor cluburi și asociații spor
tive care s-au mulțumit să asculte mo*'1 ‘ 
tivările antrenorilor. Unele dintre du-»’ 
buri și-au făcut socoteala că au „recol-j: 
tat“ suficiente titluri pentru acest se^ț 
zom și că se poate trece la... odihnă-; 
Și-au pus însă cluburile sportive în cau-1 
ză întrebarea dacă performanțele reali-.’ 
zate sînt la nivelul celor înregistrată 
pe plan internațional ? Dacă și-ar ’fi 
pus această problemă, ar fi constatat 
că nu au de ce să fie atît de mulțu
miți. Chiar și semifondul de duminică, 
deși ca nivel de luptă a fost accepta
bil, a nemulțumit ca medie orară. Toa
te aceste lucruri vor trebui discutate în 
cluburi și în secțiile pe ramură de sport 
în această perioadă. Concluziile desprin
se vor trebui să formeze jaloane pentru ‘ 
activitatea de pregătire în vederea sezo-; 
nul ui 1964.

• Astăzi și mîine se vor 
desfășura la Constanța în
trecerile finalei a doua a 
campionatului republican pe 
echipe reprezentative de re
giuni (pentru desemnarea 
locurilor 14—22). Partici
pă echipele regiunilor: Ga
lați, București, Oltenia, 
Maramureș, Hunedoara, Su- 
ceva și formațiile raioane- 
lor bucureștene Grivița Ro
șie, 23 August și 30 De
cembrie.

• In cadrul unui con
curs al atleților de la SSE I 
și II din Capitală Vasile 
Atanasiu (SSE I) a stabilii 
un nou record republican 
de juniori cat. a 11-a în 
proba de 3 km marș cu re
zultatul de 14:55,1.

• Zilele trecute a avut 
loc etapa raională a cam
pionatelor republicane de 
cros, individual și pe echi
pe, a căror finale sînt pro
gramate în primăvara anu
lui viitor la Rm. Vîlcea. 
Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate: C-LUNG MOL
DOVENESC: junioare I: 
A. Duh ac — echipe: Știin
ța Moldovița ; junioare II: 
V. Bejan—Pionierul G.- 
lung; juniori I: Gh. Daho- 
taru—Steaua C-lung; ju
niori II: V. Năstăsescu—
Constructorul G-lung; seniori: G. Sas—■ 
Steaua C-lung. (Gh. Bratu-corcsp.)’, 
CĂLĂRAȘI. La etapa pe asociații au 
luat parte 2900 de concurenți, dintre 
care 1700 de fete. Iată cîșt-i gătorii eta
pei raionale: juniori I: E. Ghiță; ju
niori II; J. Dcoulcsqu; junioare I;

A. Manolache; junioare II: F. Bombiță. 
(I. Achim-eoresp.).

In cadrul concursului desfășurat du
minică la Constanța, tînărul Mihai Is- 
bășescu (in fotografic), a realizat, un 
rezultat promițător pc 100 m (10,7 sec) 
cu care a egalat recordul republican 
de j unicii.

HR1STACHE NAUM

UN INTERESANT TURNEU-FULSEU 
LA „PROGRESUL"

Echipele feminine de handbal in 7, 
ca și cele masculine, de altfel, nu și-au 
încheiat activitatea. Ele își continuă 
antrenamentele, avînd de data aceasta
— drept obiectiv— competițiile de sală, 
care vor începe în curînd. De asemenea, 
echipele susțin jocuri amicale, care le 
permit verificări ale pregătirilor. Ast
fel de partide dispută azi și mîine 
toate formațiile feminine din Capitală, 
care activează în categoria A și la care 
se adaugă o echipă orășenească, Fa
brica de timbre. Este vorba de jocuri 
în cadrul unui turneu-fulger, organizat 
de clubul Progresul, pe terenul său din 
str. dr. Staicovici. Turneul începe azi 
și continuă miine după următorul pro
gram :

SIMBATA, de la ora 15: Rapid — 
Confecția, Știința — Electromagnetica, 
Progresul — Fabrica de timbre, Rapid
— Electromagnetica, Știința — Fabrică 
de timbre, Progresul — Confecția.

DUMINICA, de la ora 9: Electro* 
magnetica — Fabrica de tin.bre, Știin
ța,— Confecția, Progresul ■— Rapid, 
Confecția — Electromagnetica, Rapid
— Fabrica de timbre, Progresul — 
Știința, Confecția—Fabrica de timbre. 
Progresul — Electromagnetica și Rapid
— Știința.

Meciurile se vor disputa în cîte două 
reprize a 10 minute, cu o pauză 
3 minute.



g

Sfe meci
te

'-Wiine dimineață ___ __________ _
feportului din Capitală se vor îndrepta 
ispne ștrandul Tineretului pentru a 
■sista la întîlnirea-derbi care va opună 
echipele Dinamo și Steaua. Interesul cu 
care este așteptat acest meci este justi
ficat : Dinamo are un singur punct 
■vans față de Steaua (înaintea ulti
mei etape) și nu va putea sâ-și păs
treze titlul de campioană decît dacă nu 
părăsește bazinul învinsă.

Ambele echipe s-au pregătit cu aten
ție în cursul acestei săptămîni, ca înain
tea celui mai dificil examen de care 
depinde titlul de campioană ediția 
1963. Antrenorii Adalbert Balîni 
(Steaua) și Carol Corcea (Dinamo) 
vor alinia cele mai bune garnituri din 
care nu var lipsi: Zahan, Grințescu, 
Croner de la Dinamo și Szabo, Firoiu, 
Culineac de la Steaua. Intîlnirea va 
începe la ora 11 și va fi condusă de ar
bitrul sovietic Arhipov.

Această ultimă etapă a campionatu
lui mai programează următoarele jocuri: 
Știința Buc. — Ind. Lînii (ștrandul Ti
neretului, ora 10). Știința Cluj — I. G. 
Arad, Crișul — Rapid și C.S. Mureșul 
—G.S.M. Cluj.

In urma jocurilor restanță, desfășu
rate joi — Dinamo — P"«reșul 5—0 și 
Steaua — Știința Buc. \^-0 (neprezen-

multi iubitori ai tare) — clasamentul se prezintă astfel:
1. Dinarno 17 16 1 0 t13: 24 33
2. Steaua 17 15 2 0 118: 17 32
3. Știința Cluj 17 8 3 6 85: 50 19
4. Crișul 17 8 3 6 59: 48 19
5. Știința Buc. 17 7 2 8 62: 67 16
6. Indus. Lînii 17 5 3 9 66:102 13
7. I. C. Arad 17 4 4 9 40: 81 12
8. C.S.M. Cluj 17 3 4 10 43: 69 10
9. C.S. Mureșul 17 4 1 12 30: 83 9

10. Rapid 17 2 3 12 33: 88 7

VOINȚA CLUJ A 
CAMPIONATUL DE

C IȘTI GAT 
CALIFICARE

A fost întocmit clasamentul oficial al 
campionatului de calificare. Iată-I :
1. Voința Chij
2. Progresul Buc.
3. Rapid Oradea
4. Constr. Lugoj
5. Olimpia B. Mare
6. G.S.O. “

10 8 2
10 7 1
10 4 0
10 2 3
10 3 0
10 1 2

49:15
47:38
25:52 
39:58
22:07

18
15 
M

7
6
4Timișoara

★
internațional
— Ruda Hvezda Praga des-

din treMectul
LC. Arad . _____ „
fășurat miercuri în nocturnă s-a termi
nat nedecis: 3—3. A arbitrat bine E. 
Beniamin. ‘

echipele

Citiți numărul 10 (octombrie)
ai revistei

! SPORT ȘI TEHNICĂ
șl bogat ilus-i Din sumarul variat

Ș trai menționăm : 
ț — 3000 de kilometri 
j — Radiolocatorul in 
j — Realizări și perspectivă în aviația 
| supersonică.
| — Taina lichenilor albaștri (poves

tire științifico-fantasticăj.
— Autovehicule de teren.
— N oi posibilități ale motorului 

electroaprindere.
— Amplificatoare cu tranzistor!.

cu motocicleta, 
acțiune.

i

ț
I - _________ —__ _______
r —.Sfaturi practice pentru '^dioama-

J

ț

cu

tort.
— Îmbrăcămintea cosmonautului.
— Cum a naufragiat „Thresher".

Reportaje și fotoreportaje de la 
„A ILa ediție a Motocrosului Prie- 
teniei", „Concursul international de 
dirt-track", „Campionatul republican 
de aeromodele", „Campionatul euro
pean de Vtnătoare de vulpi".

Numeroase noutăți tehnice, știri, 
magazin, cuvinte încrucișate etc. etc.

Procurați-vă, chiar azi, revista 
„SPORT ȘI TEHNICA".

=

SPORTURI NRUTICE

Prima etapă a returului
Simbătă și duminică cele 16 echipe 

de lupte participante la campionatul 
republican au început întrecerile din 
cadrul returului competiției republi
cane. Liderii clasamentului. Dinamo, 
Steaua și Steagul roșu Brașov au tre
cut și de această dată cu ușurință de 
toți adversarii din grupele respective. 
In revenire de formă s-au prezentat 
și formațiile Voința Tg. Mureș. C.S.O. 
Galați și îndeosebi C.S.M. Reșița care 
se pare și-a însușit critica făcută de 
ziar și a trecut la o pregătire mai te
meinică. In toate cele patru grupe, 
după cum ne-au semnalat coresponden
ții noștri, arbitrajeie au corespuns în 
întregime.

Iată rezultatele: grupa de la Bucu
rești : Dinamo cu Chimistul Baia Mare 
32—0 (16—0 la libere și 16—0 la cla
sice), cu .Metalul Buc. 26—6 (12—4 
și 14—2) și cu Rapid Buc. 30—2 (14-2 
și 16—0). Chimistul Baia Mare cu 
Metalul Buc. 15-15 (7-7 și 8-8) și 
cu Rapid 8—24 (2—14 și 6—10). Me
talul Buc.—Rapid 14—18 (6—10 și 
8—8).

*
GALAȚI (prin telefon). Echipele par

ticipante in această grupă au oferit un

Canotorii timișoreni învingători
în „Cupa Mureș -Bega“

Duminică, pe Bega, s-a desfășurat Birău) ; Caiac 4 b.: Timișoara (Pavlo- 
cea de-a șaptea ediție a tradiționalei —:1* —-■*—' - z'-
competiții de sporturi nautice „Cupa 
Bega-Mureș“. La această întrecere iau 
parte în fiecare an sportiv din orașele 
Timișoara și Arad. In această toamnă 
au participat ca invitați, în afară de 
concurs, și sportivi din Reșița, ceea 
ce a făcut ca nivelul tehnic al între
cerilor să crească, mai ales la caiac. 
Amintim că în liecare an. „Cupa Mu- 
reș-Bega“ se desfășoară în două „man
șe" t una de primăvară și alta de 
toamna, clasamentul anual făcindu-se 
prin adițiunea numărului de victorii. 
In prima manșă, desfășurată la Arad, 
timișorenii au repurtat victoria în 12 
probe, față de 3 victorii arădene. In 
„retur", duminică la Timișoara, gaz
dele au cîștigat la lei de categoriei 
12-4, rezultatele parțiale fiind : 5-3 la 
caiac-canoe și 7-1 la canotaj acade
mic.

Iată echipajele învingătoare:
Caiac 1 f: Timișoara (Anita Fell

ner); Caiac 2 f: Arad (Maria Doboș, 
Maria Fekete); Caiac 4 f.: Timișoara 
(Hoffman, Maticek, Huwe, Taloș); 
Caiac 1 b: Arad (Milicin Manoilă): 
Caiac 2 b.: Arad (Anton Verba, Ioan

viei, Lauko, Gavrilă, Croitoruj; Ca
noe 1: Timișoara (Aurel Rîbu) ; Ca
noe 2: Timișoara (Gh. Toth. Alexan
dru Miron).

S 1 f.: Arad (Ileana Cutnic) : S 2 
f.: Timișoara (M. Bochiș, E. Bugariu); 
S 4+1 rame f.: Timișoara (Szerenci, 
Vorindan, Balog, Baranid-Zsak); S 
4+1 aisle f.: Timișoara (Solomon, 
Lemnei, Ehling. Riess4Codrea); S 1 
b.: Timișoara (N. Augustin); S 2 b.: 
Timișoara (Covaci, Forvirt); S 4+1 
b.: Timișoara (Krombauer, Paulovici, 
Klain. Huștiuc + Lavrenschi) ; S 8+1 
b.: Timișoara (Tibescu, Moise, Con- 
stantinescu, Kopnik, L6vy, Pavlic. 
Such, Pflanzer+Fielgut).

Victoria a revenit pe merit sportivi
lor timișoreni, care au fost mai bine 
pregătiți. Arădenii s-au prezentat sub 
așteptări în special la canotaj acade
mic

O mențiune specială pentru tinerii 
sportivi ai noului centru nautic Re
șița, care au concurat toarte bine la 
caiac. Dintre ei, s-au remarcat : Mag
da Știopu, Mihaela Știopu, Maria Co
vaci și echipajele de caiac 4 băieți 
fete și caiac dublu băieți.

Pronosport» Pronoexpres ©Pronosport
Pentru documentarea particîpanjilor la 

concursul Pronosport de tnîine (nr. 43 
«Sin 27 octombrie 1963), prezentăm mai 
/jos pronosticurile „Programului Loto- 
Pronosport" și rezultatele întîlnirilor an
terioare dintre protagonistele acestui
•oncurs:

1. R.P. Pomină — R.S.F. Iugoslavia 
(select, olimpice). Aflate la prima con
fruntare, cele două formații vor căuta 
«I facă din intîlnirea de verificare ■ 
laturilor o 
I Pronostic:
I B. R.S.F.
Mnâ B. 0 
laa jucători 
t W. R.P. Ungară — Austria: 1961: 1—2 
JB-1—2; 1962: 2—0. Pronostic: 1,
!ț ' --

partidă spectaculoasă.
I x.
Iugoslavia B — R.P. Ro- 
întllnire în care vor ero
de valoare. Pronostic: l.x.

4. Foresta Fălticeni — Metalul Bucu
rești. — Meci deschis oricărui rezultat. 
Pronostic: 1, 2.

5. Arieșul Turda — C.S.M. Reșița. 
Pronostic : 1, x.

6. Mureșul—C.F.R Timișoara: 1960/61: 
2—0 și 0—4; 1961/62: 0—1 și 3—5; 
1962/63: 1—0 și 0—2. Pronostic: 1.

7. 4.S. Cugir — Industria Sîrmei: 
1962/63: 1—1 și 1—1. Pronostic: 1, 2.

8. Barl — Catania: 1960/61: 0—1 și 
1—3.

9.
1—0
1963:

10.

11. Roma — Internationale: 1961/62:
1—2 și 1—4; 1962/63: 4—1 și 1—5. 
Pronostic: x, 1.

12. Spăl — Bologna: 1960/61: 0—1 
Și 1—3; 1961/62: 1—3 Și 0—2; 1962/63 
0—1 și 1—4. Pronostic: x, 2.

LOTO CENTRAL

tragerea Loto Central

[*•

a corespuns

Pronostic: 1.
Juventus — Torino: 1960/61 : 
ți 0—0; 1961/62: 0—1 ți 3—1; 
0—1 și 1—0. Pronostic: x, 1, 2. 
Messina — Lazio: 1961/62: 1—2

și 1—4; 1962/63: 4—1 și 1—5. Pro
nostic: 1, x.

La
25^fctombrie 1963 au fost extrase 
urnă următoarele numere :

6 26 81 19 78 79 41

Premii suplimentare : 20 30 28.

Fond de premii: 636 647 lei.

Tragerea următoare va avea Ioc 
ziua de 1 noiembrie 1963 îa București.

ULTIMUL CONCURS AL 
ANULUI

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT
din 20 octombrie 1963Nr. 42

WLSPORTEXPRES
18 AUTOTURISME.
51 MOTOCICLETE 
EXCURSII. FRIGIDERE,

os "
IN VALOARE BE

ji enn nnn

Categoria
lei.

Categoria
1016 lei.

Categoria
138 lei.

Rubrică redactată de Loto Pronosport.

spectacol plăcut. Luptătorii au dovedit 
o bună pregătire tehnică și fizică.

Rezultate: Steaua cu Electroputere 
Craiova 30—2 (16—0 și 14—2). cu 
C.S.O. Galați 23—7 (14—2 și 9—5) șî 
cu Rulmentul Brașov 31—1 (16—0 șt 
15—1). Electroputere cu C.S.O. Galați 
7—23 (5—11 și 2—12) și cu Rulmen
tul 6—24 (4—12 și 2—12). C.S.O. Ga
lați—Rulmentul 20—12 (10—6 și 
10—6).

N. CRICICA și T. SIKIOPOL 
corespondenți

toate tor-

ts! Unio
6—8). cu

SATU MARE (prin telefon). Sur
priza acestei etape a fumizat-o echipa 
din Reșița, care a întrecut 
mațiile cu care s-a întîlnit.

Rezultate: C.S.M. Reșița 
Satu Mare 14—12 (8—4 și
A.S.M. Lugoj’ 16—10 (10—6 și 6—4) și 
cu Progresul Buc. 25—3 (13—1 și 
12—2). Unio Satu Mare cu A.S.M. Lu
goj 15—13 (3—9 și 12—4) și cu Pro
gresul Buc. 22—10 (12—4 și 10—6), 
A.S.M. Lugoj—Progresul Buc. 11—9 
(7—3 și 4—6).

A. VERBA — coresp.

MUREȘ (prin telefon). Din a- 
grupă am remarcat pe luptă-

TG.
ceasta
torii Isfache și Tampa de la Steagul 
roșu, C. Hathazi și Fr. Boia de la 
Voința, ca și arbitrajul mulțumitor al 
lui V. Toth

Rezultate t
Voința Tg.
12—6), cu

(Buc.).
Steagul roșu Brașov 
Mureș 23—5 (11—5 
C.F.R. Timișoara 26—2

cu
Si

(14—2 și 12—0) și cu Vagonul Arat 
26—6 (10—6 și 16—0). Voința Tf 
Mureș cu C.F.R. Timișoara 16—1 
(10—6 și 6—8) și cu Vagonul Ara 
23—7 (14—2 și 9—5). Vagonul Arai 
—C.F.R. Timișoara 13—19 (8—8 { 
5—11).

I. PĂUȘ — cores p. reg.

Campionatul R.P.S. pe anul 1963Campionatul R.P.R. pe anul 1963

BAIA MARE 25 (prin telefon de !< 
trimisul nostru). In localitate a tn 
ceput vineri dimineața finala pe tară < 
celei mai importante competiții de oină 
campionatul R.P.R.

Iată rezultatele din prima zi: Dinam 
Ploiești — Minerul Baia Mare 7—' 
(6—0), Biruința Gherăești — Combina 
tul Poligrafic București 7—15 (5—8) 
G.A.C. Radu Negru — A.S. Bega Ti 
mișoara 0—21 (0—14), Torpedo Bra 
șov — Avtntul Frasin 1—21 (0—6) 
C.P.B. — Dinamo Ploiești 17—f
(12—1) : Minerul Baia Mare — Bi 
ruința Gherăești 7—6 (2—0): Torpe 
do Brașov — A. S. Bega Timișoarei 
9—6 (8—6); Dinamo Ploiești — A.S 
Bega Timișoara 14—13 (2—12): 
aerul Baia Mare — G.A.C. Radu Negn 
11—2 (8—0). întrecerile continuă azi 
și miine.

TR. IOANIȚESCU

ȘTIRI, REZULTATE
• Campionii republicani Dumitru 

Dumitru și Maria Stanca au plecat 
ieri în R.D.G. pentru a participa la 
tradiționalul concurs internațional in
dividual de la Bautzen.

• Loturile de tineret (masculin și 
feminin) au susținut recent un con
curs de verificare în vederea întîlniri- 
lor cu R.D. Germană din luna noiem
brie. La băieți (10 participant), con
cursul a fost cîștigat de D. Constan

tin (Ploiești) cu o medie de 423,5 p.d, 
(4284-419), urmat, în clasament, de 
Gh. Silvestru (Ploiești) 398,5 (402-f- 
395) și E. Kis (Mediaș) 397 ( 4014* 
393). La fete, primul loc a fost ocupat 
de " 
p.d.
re :
39G
stanța) 388,5 ( 3874-390). Au parti
cipat 12 concurente.

Cr. losifescu (Ploiești) cu 402.5 
(3794-426). Pe locurile următoa- 
2. Ecat. Damo II (Tg. Mureș) 
(3734-407) ; 3. Em. Stama (Con-

^foefenie

66 8

In legătură cu concertele cîntăreței de muzică ușoară
I, 4,3 variante a 13 687

• II-a, 69,5 variante a

a IlI-a, 764,1 variante a

AZI ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
la concursul PRONOSPORT 

de mîine.

ceasurile

DALIDA
ce vor avea loc la Sala Palatului R.P.&-

în perioada 22-27 noiembrie a.c., O.S.T.A. anunță: 
întreprinderile și instituțiile pot depune cereri pentru bilete 
la casa O.S.T.Â. (Calea Victoriei 63-70, telefon 13.53.75), 

pînâ la data de 1 noiembrie inclusiv.
Biletele repartizate vor putea fi ridicate între 5-10 

noiembrie a.c.



in luptă cu recordul Iui Moina

O ultimă privire aruncată liniei finișului, apoi capul s® 
i apleca, relaxat, în așteptarea momentului plecării. 
HEORGHE ZAMFIRESCU — autorul acelei impetuoase 
ictorii la ,.internaționalele" de la București — se află la 
artul unei noi încercări în lupta cu recordul lui MOINA, 
ar performanța de 21,3 sec. pe 203 m, deși ații de bă- 
Lnă, se Iasă doborîtă greu. In acest an, însă, Zamfirescu 
fost aproape (iar uneori chiar foarte aproape) de ceea ce 

-au reușit cîteva generații de sprinteri romîni. A alergat 
e 5 ori 21,5 și de două ori 21,4. Acum a mai rămas 
ultimă zecime de secundă. Poate că tînărul și talenia- 

nostru alergător va găsi timp încă in acest an s-o 
cadă din „toialurile*’ sale. Ii urăm succes 1

Foto: T. Roibu

„Prietena" lui Mamadou...

AUREL GOROG, BAJA 
IARE. — în urmă cu 25 
e frni, o echipă din ora
lii dv.. F.C. Carpați, a 
ctivat în divizia A la fot- 
al. De vreo cîțiva ani, și 
linerul Baia Mare dă tir- 
oale categorici A, dar par- 
ă nu îndrăznește să intre, 
ă vedem, își ia inima în 
inți în ediția aceasta ? 
-ocul pc care îl ocupă în 
lasament este promițător, 
n orice caz: la două puncte 
e lider, C.F.R. timișoara, 
n ce ne privește, ne ab- 
inem ca să-i facem vreo 
rare, ca să nu se supere 
ei din Timișoara !
GI1. C1OC1RLIE, COMU- 

IA TOPLET. — 1) Anul 
957—1958 a fost cel mai 
•uctuos din activitatea fot- 
j-listică a Științei Timi- 
oara. A cîștigat Cupa 
l.P.R. (1—0 în finală cu 
Vogresul) și s-a clasat 
•e locul al treilea în eam- 
•ionat, realizînd același nu- 
năr de puncte, 27, ca și 
•rimele două clasate, Pe
rului și Steaua. A fost 
-dată ca niciodată... 2) 
/«omotiva Timișoara n-a 
lîșligat campionatul țării 
a fotbal. V-a spus asta

posTR mhghzin*poșta magazin >posth Macnzm
vreun timișorean ? Fotba
liștii de la Locomotiva Ti
mișoara au totuși o perfor
manță de care își aduc a- 
minte cu plăcere: locul al 
doilea, după U.T.A., în edi
ția 1917—1918 a campio
natului categoriei A.

VICTOR MARINESCU, 
RUSCA MONTANA—Eu
genia Ghiban este o tînă- 
ră trăgătoare legitimată la 
C.S.M.S. lași. Eugenia Oar- 
gă, care a practicat și ea 
tirul, n-a mai activat în 
ultimul timp pe tărîm spor
tiv-, limitîndu-se Ia munca 
dc medic, la Galați.

DINCĂ DUMITRU, 
BUCUREȘTI. — 1) De 
ce nu mai apare Ștefănescu 
în linia de mijloc a Ra
pidului ? Fiindcă... joacă 
acum la C.S.M.S. Iași. Du
minică, la București, în me
ciul cu Progresul, a jucat 
centru înaintaș. Și a ju
cat excelent. 2) In mo
mentul de față în lotul de 
fotbal al Rapidului sînt 
doi maeștri ai sportului: 
Georgescu și Ozon.

AUREL POPESCU, 
BUCUREȘTI. — Antreno
rii alcătuiesc formațiile în 
funcție dc forma jucători

Dialoguri cu... mănuși
în tribuna întîi de la 

„Republicii”, mii de iubi
tori ai nobilei arte a 
pugilatului execută, sea
ra, zeci de reprize de 
box cu... frigul. Croșee, 
directe, laterale, toate pen
tru... încălzire. Și glume
le zboară de la unul la 
altul. Dialoguri cu... mă
nuși.

★
— Ce faci, dragă? 

Tremuri? Ți-e frig?
— Oho! Și încă cum!
— Iți dau cureaua mea.
— îți arde de glume 

pe „umbra" asta?
— Deloc. Uite, băieții 

aceștia din ring: numai 
gindul că ar putea pune

lor, de adversarul pe care 
U întîlnesc, de tactica pe 
care urmează s-o aplice. Nu 
putem fi, deci, de acord cu 
întrebarea dv: de ce este 
pus în formație cutare ju
cător ? Antrenorii sînt, în 
orice caz, mai îndriduiți să 
alcătuiască formațiile de- 
cît... suporterii. De altfel, 
vă asigur că Traian Io
nesco vrea și el, ca și dv., 
ca Dinamo București să ob
țină cit mai multe victorii. 
Noi credem că se poate 
și asupra lui Real Madrid!

IOAN UNGUR, HAȚEG. 
— 0 singură echipă din 
Bacău a jucat în categoria 
A: Dinamo. Primul an de 
activitate în această cate
gorie a fost în 1956, dnpă 
ce băcăoanii cîștigascră se
ria a lll-a a categoriei B. 
In același an an promovat 
în „A“ și Locomotiva Bucu
rești și Progresul Oradea, 
care au jucat în 1955 în 
,B“-

VASILE FORSEA, BUCU
REȘTI. — Atletul senega- 
lea Abdou Seye a concu
rat la București în anul 
I960, sub culorile Franței. 
El a devenit campion inter
național al țării noastre la 

mina pe o „centură" U 
face să transpire atita...

★
Mircescu — biihtișea- 

nul — se luptă din greu 
cu Pițigoi care-1 cam tri
mite în corzi. O voce:

— Mircescule, fii atent 
băiatule, Pițigai nu-i 
„stilist" ca Badea și s-ar 
putea să te bată!

— Și nici nu-i din lot 
— completează altă voce 
anonimă.

Antrenorii federali în
ghit în sec. Cam slab 
„bilanțul” selecționa bi Ii
lor. Leov, Badea, Dinu și 
alții vor privi finala, du
minică dimineața, din 
tribună.

proba de 400 de metri. A- 
cnm el este antrenorul echi
pei de atletism a Senegalu
lui.

O. TURCU, SINAIA. — 
Așa cum am mai arătat, 
cel mai mare stadion de 
fotbal din lume este „Ma- 
racana“, din Rio de Janei

ro, care are în jur d» 
200 000 de locuri numero
tate (jumătate din ele a- 
coperite). Stadionul Soco- 
lilor din Praga, uriaș și el, 
nu este folosit pentru fot
bal, ci pentru mari de
monstrații sportive.

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUD1U

In timpul a două întîl- 
niri, în plină luptă, se 
stinge lampa de deasu
pra ringului. Mucalitul 
din tribună nu pierde 
ocazia:

— Băieți, nu vă bateți 
ca... orbeții, chiar dacă 
nu-i lumină. Străluciți 
voi...

★
Gala s-a terminat. 

Spectatorii se îndreaptă 
spre ieșire, comentînd 
partidele disputate și mai 
ales unele decizii ale ar
bitrilor, îndeosebi hotărî- 
rea dată în meciul I. 
Olteanu — Gh. Ionel. 
Aud pe cineva lingă 
mine:

— Acum îmi dau sea
ma care ar fi cea mai 
mare dezamăgtfe pecă're 
mt-âf produce-o băiatul 
meu Gigei...

Altcineva:
— Care?
— Să se hotărască să 

devină arbitru de box. îl 
reneg!

Ce ziceți cavalerilor 
în... alb?

VALENTIN PAUNESCU

0 ștafetă pe
Pentru desemnarea țării 

și a orașului care vor 
organiza ediția din 1968 
a Jocurilor Olimpice, s-a 
dat o dirză luptă propa
gandistică. în ultimul 
timp, pe primul plan al 
acestei dispute se aflau 
Lyon (Franța'), Detroit 
(S.U.A.) și Mexico City 
(Mexico). primele două 
orașe păririd să aibă cele 
mai mari șanse.

în speranța că va cîș- 
tiga bătălia propagandis
tică pentru organizarea 
Olimpiadei din 1968, fo
rurile sportive din S..UA. 
au „pus pe picioare" o 
ștafetă uriașă, compusă 
din 280 de atleți, care să 
transporte cu anticipație 
flacăra olimpică, de la

Dialog pc litoral.
— Cînd ai venit la 

noi, Mamadou?
— Ia ’611 Conakry- 

București. Și, în decem
brie...returul.

— Așadar, din nou 
acasă. Cu ce amintiri?

Diarson Mamadou pri
vește nostalgic întinderea 
nesfîrșită a mării. Valu
rile se sparg, parcă, în 
coasta Atlanticului.

— Mi-e dor de Gui
neea, dar voi regreta 
mult Romînia...

îmi împărtășește im
presiile despre frumuse
țea Timișoarei, a Clujului 
și, bineînțeles, a Bucu- 
reștiului. Acum, litoralul 
cu Mamaia, Constanța,

Eforia... Vorbește perfect 
rominește. Cind a intrat 
prima oară în sala de 
curs a Institutului de 
Cultură Fizică nu știa 
tiîcî un cuvînt. Acum cu
noaște chiar anumite ex
presii hazlii... ncomologa- 
te de dicționar. A făcut 
atletismul. Vorbește cu 
însuflețire de prieteni, co
legi de Institut care l-au 
învățat să spună: „sprint", 
„alergare", „probă" și 
mai tîrziu i-au fost to
varăși de studiu.

4056 kilometri
Los Angelos la Detroit, 
pe o distanță de 4 056 
kilometri parcursă cu o 
medie orară de 12 kilo
metri de fiecare schimb 
de ștafetă.

Plecarea s-a dat pe o 
căldură de 40 de grade, 
primul schimb de ștafetă 
fiind cunoscutul jondist 
Jim Beatty.

în ciuda acestei de
monstrații spectaculoase, 
cinstea de a organiza 
Olimpiada din 1968. pe 
care și-o disputau In spe
cial Detroitul și Lyonul, 
a fost acordată... Mexicu
lui, confirmindu-se inch 
o dată vechiul proverb: 
„cînd doi se ceartă al 
treilea cîștigă”.

— îmi închipui că ai 
mulți prieteni, nu?

— Da. Și o...prietenă.
— Frumoasă?
— Chiar dacă aș 

vorbi cea mai curată 
limbă romînească n-aș 
putea s-o descriu.

— Tînără?
— Peste cîteva luni 

împlinește 20 de ani 1
Mă gîndesc cine poate 

fi fata căreia profesorul 
din Conakry îi va purta 
această scumpă amintire. 
La cine se va gîndi Ma
madou în serile cînd an
trenamentul cu tinerii cul
tivatori de orez din Fo- 
tagealon se va fi sfîrșit 
și noul meu prieten va 
spune semifondistului Kei- 
ta Fode cum se antre
nează atleții romini?

Să nu se supere, 
schimb vorba:

— Alte pasiuni, afară 
de atletism?

— Fotbalul! Bine că 
„apuc" să văd pe Dina
mo cu Real Madrid...

Și, totuși...
— Mamadou, mai spu

ne-mi ceva. Dar, te rog, 
nu te supăra. Cum o 
cheamă?

— Pe cine?
— Pe prietena despre 

care mi-ai vorbit cu atita 
căldură și pasiune.

— N-ai ghicit? O chea- 
miU JțO-MI-NI-A“J

Vintul mtngiie crestele 
valurilor, purtînd cuvin
tele departe, spre Atlan
ticul însorit al Guineei...

DAN GIRLEȘTEANU

In patru rinduri
Francezul Kopa, 

din echipa „restului 
lumii”, n-a strălucit 
în partida cu An
glia.

Cînd au observat că are 
O modestă comportare : 
Și-au spus mulți în Europa: 
— Uite Kopa, nu e Kopa •

Poliștii de la Ra
pid dețin coada cla
samentului.

Slabele lor rezultate 
Ne-au uimit pe toți, 

profund.
Dacă ei știu să înoate 
Pentru ce s-au dat 

la . . . fund ?

V. D. POPA

Unui „boxer”.
Boxeri tari ca el, desigur, 
Nu sînt mulți... să

se pretindă 
Tremură de frică singur 
Cînd ... se vede in 

oglindă.

EMIL NEICIULESCU

de CLEMENT C. BACIU
Candidat în științe medicale

Medic primar al Clinicii de Ortopedic și Trauma
tologie de la Spitalul Brîncovenesc

> Zu etajul doi, de unde mă aflu, prin întunertcul nopții, 
do de acoperișurile caselor, se vede o pală tul insă și di- 
de lumină. Și din cînd l* cînd se aude vuetul mulțimii, 

un „aaaa**, care pornește brusc ca un start la sută, crește 
^screște la fel de brusc. La campionatele internaționale se 
cu prăjina...

i doctor în halat și cu păr cărunt, un cadru de fereastră, 
ieric și undeva departe în beznă, pata aceea de lumină 
îndeamnă la trăiri intense și la reîntoarceri în trecut. Nu 
nimic, nu știu nimic precis, dar trăiesc în pala aceea de 
iă, simt esențialul celor ce se petrec acolo. Anii modifică 
U amănuntele..,
icheta este undeva sus, cocoțată în dreptul reflectoarelor. 
'Jiul are o tentă verde albicioasă, de parcă ar fi fost lustruit 
aftalină. Oficialii în alb sînt zgribuliți de frig și pe figura 
cenușie se citește frămîntarea eternei întrebări: „Cît mai au 
țînd să sară ?“ Au început doar la 15.30... Concurența 
adunați ca aricii, făcuți ghem în pleduri, în care se retrag 

uște fortărețe, să se apare de zgomot, de ceilalți, de 
de noapte, de lumina reflect oarelor.

iul s-a mișcat, și-a dat jos treningul, și-a luat prăjina... 
tal orii au umerii adunați și mîinile în buzunare. Zeci de

2 De la fereastra camerei de gardă

mii de ochi se îndreaptă asupra unui singur punct de stadion. 
Zeci de mii de ochi ca unul singur imens, fără margini, în care 
se reflectă fiecare mișcare a celui de jos, a celui care va sări 
în noapte spre lumina reflectoarelor. Zeci de mii de oameni, ca 
o singură ființă, respiră o dată. Nu mai există persoane, indi
vizi, există numai stadionul, cu zeci de mii de inimi care bat 
sincron.

Un ultim control al punctelor de reper de pe pistă. Mina 
strînge ritmic prăjina, chemînd-o calm și drăgăstos, dar ferm, 
să se integreze. De acum încolo, săritor și prăjină, sînt una 
fiindcă umil fără altul nu pot cuceri înălțimile. Prăjina devine 
stiloul scriitorului, bagheta dirijorului, frînghia și pitonul alpi
nistului. Săritorul devine pasăre.

O respirație profundă șl aerul umed și rece al toamnei bucu- 
reștene încurcă și ultimele alveole vacante. „îmi va fi oare dat 
să-mi bat aici recordul ?“ întrebarea ți-o pui pc fiecare stadion. 
Acesta este de altfel unul din marile merite ale sportului, care 
înseamnă nu numai performanță, ci și călătorii și lărgirea ori
zonturilor.

...A pornit. Cîțiva pași mai înceți, primul reper, și repede, cit 
mai repede, înainte. De acum încolo, fiecare mișcare se desfă
șoară după un dfru bine stabilit, întocmai mecanismului unui 
creier electronic. Nu poate exista greșeală sau deviere, fiecare 
pas este calculat la centimetri, fiecare respirație se face la un 
anumit punct al alergării. Coordonarea sportivă este rodul a zi
le și ani de muncă, rezultatul firesc al unei năzuințe continue 
și a unor strădanii neîntrerupte, în vederea unui aceluiași și 
mereu aceluiași țel. Sportul te învață, de la primii pași, că nu 
poți nimic obține declt prin eforturi susținute și organizate. 
O dată deprins astfel, por ți asupra ta neprețuita cheie a multor 
rezolvări viitoare.

Ultimii pași și prăjina a lovit peretele cutiei. Zvicnirea bătăii 
și pieptul în sus înainte, spre prăjină, de care atîrni ca o lumâ.

De la fereastra camerei de gardă

Prăjina se îndoaie ca un arc și te trimite săgeată, cu nic:oarele 
în sus, peste ștachetă. Sînt numai zecimi de secundă, dar de 
aici de sus vezi totul, prăjina pe care ești în echilibru, fixată 
în cutie, nisipul din cutie, figura îngrijorată și totodată sur
prinsă a oficialului. O împingere puternică în brațe, ștacheta se 
învîrtește sub tine, vezi vîrful stîlpului și apoi cazi. în zbor 
planat, adunîndu-ți membrele pe care parcă ți le smulge aerul 
supărat că i-ai atacat înălțimile. Mulțimea vuiește, cu acei 
„aaaa^, care pornește brusc ca un start la sută și cuprinde ca 
un freamăt contagios lot stadionul.

...Cine a sărit acum ? Pata de lumină de peste acoperișurile 
caselor pare că se destinde cu fiecare vuiet, ca un foc uriaș 
cind suflă vîntul și apoi revine. Nu știu cine, dar cu cei de acolo, 
la campionate, a fost și un doctor în halat și cu năr cărunt, 
care privea de departe prin noapte, de la fereastra camerei 
de gardă...

P.S. „Știi, mi-a spus un cunoscut care, indiscret, a citit înain
te de publicare cele scrise mai sus, seamănă cu o scrisoare 
sentimentală a unei fete bătrîne.

— Asta și este — am răspuns fără să ezit — o scrisoare 
sentimentală a unei fete bătrîne^ despre prima ei iubire Afirma
ția fusese făcută de un om care nu practicase niciodată sportul 
de performanță și nu înțelegea nici frumusețea trăirii lui. nici 
efectele lui la distanță. Pentru acești oameni ruuLiirile mele 
vor cămine totdeauna scrise în hieroglife.

★
P.S. la... P.S. (De data aceasta din partea redacției): doc

torul Clement („Bebe“) Baciu, așa cum își aduc aminte citi
torii mai vîrstnici, a fost, în urmă cu 15—20 de ani, un atlet 
multilateral. El a cîștigat de mai multe ori titlul de campion 
al țării Ia săritura în lungime, la 110 m garduri, la pentati*®. 
la decatlon și ma-i ales la ...prăjină, probă pe care a îndrăgit-® 
cd mai mult .

S..UA


Mîine dimineață
pe noii campioni

JI

îi vom cunoaște : Luptători români 
de box ai țării tR- D* Ge*mană

(Urmare din pag, 1)

namo) a ajuns în finale trecînd, mai 
ușor decît se credea, de I. Otvdș (G. 
Turzii). Acționînd rapid, păcălindu-și 
deseori adversarul și punctînd din vi
teză, dinamovistul a obținut decizia 
de învingător.

La semiușoară, o victorie neașteptată, 
dar pe deplin meritată. Autorul eir
M. Băloiu (Voința). In primele două 
reprize avantajul a fost însă de partea 
lui D. Minea (Metalul), care, sigur 
de el, plasa una după alta, lovituri pu
ternice. Departe de a se recunoaște în
vins, Băloiu a trimis cu adresă multe 
contre, pe care Minea —■ preocupat 
exclusiv de a ataca — nu le-a... luat 
în seamă. Le-au luat însă în seamă 
arbitrii-judecători la „totalul general" 
de pe buletine, mat- cu seamă că în 
repriza a 3-a inițiativa trecuse de par
tea lui Băloiu. La aceeași categorie, 
Gh. Stăncuț (Progresul) a obținut de
cizia în față lui C. Rusu (Brăila) după 
o dispută destul de echilibrată. Un 
meci spectaculos au furnizat „ușorii"

★ ★

Cea de a doua semifinală desfășu- 
j rată aseară pe stadionul Republicii 
ia făcut cunoscuți publicului bucu- 
i reșlean încă 10 finaliști care își vor 
[disputa întîietatea mîine dimineață 
pentru cucerirea titlului de campion 

i republican.
Iată filmul întâlnirilor: cat. cocoș t 

!H. Puiu b. K.O. r. a H-a S. Crăciun 
'(Sibiu). După o repriză de studiu, în 
repriza secundă, Puiu plasează o pu
ternică stîngă la ficat, care îi aduce 
victoria prin K.O. După două reprize 
fegale, C. Grudu (Dinamo) își pune 
fa valoare pregătirea fizică superioară 
pi oîștigă clar ultima repriză'-în întîl- 

.Jiirea cu N. Mîndreanu (Steaua), cîș- 
Hgîtid totodată și meciul. Cat. pană î
N. Moldovan (Reghin) 
(Dinamo). Moldovan a 
prudență cîștigînd clar 
singură dată în ultima 
mei reprize A. Vasile
nimerească pe Moldovan dar gongul 
oare a bătut, a salvat situația. In 
continuare Moldovan domină catego
ric. A. Olteanu (Metalul) a confirmat 
și . de data aceasta forma slabă din 
ultima vreme. El a pierdut prin des
calificare întîlnirea cu P. Vanea (Cluj).

Neatenția arbitrului din ring
Brînzeanu putea să-l coste... scump

> O

b.p. A. Vasile 
boxat cu multă 
întîlnirea.. O 

secundă a pri- 
a reușit să-l

I în orașul Leipzig din R. D. Germană 
I. Mihalic (Dinamo) și Gh. Manea T se desfășoară în aceste zile un mare 
(C-lung Muscel). Decizia a aparținutIturneu preolimpic de lupte clasice și 
lui Mihalic. Ț "

Cu 3—2 a cîștigat P. Mircescu (Bu-I 
huși) întîlnirea cu I. Pițigoi (Voința).£ 
Aceasta, bineînțeles, după părerea ar-Ț 
bitrilor. In ceea ce ne privește avem £ 
însă unele rezerve. Cînd spunem Y 
aceasta ne referim la eficacitatea și Ț 
claritatea loviturilor lui Pițigoi. Bo- + 
xerul din Buhuși s-a comportat sur-Ț 
prinzător de slab față de evoluția sa 4- 
anterioară, cînd a luptat cu Badea. Y 
Arbitrii Lazăr, Boamfă și Teodoru i-âul 
acordat „gratuit" decizia, trimițîndu-1 y 
astfel în finale. Un verdict care a Ț 
stîrnit multe discuții s-a dat și în me-4 
ciul dintre Gh. Ionel (Bocșa) și I. Ol-Y 
teanu (Dinamo). Decizia a aparținui Ț 

tot cu 3:2 — lui Olteanu care, după^ 
cum susțin judecătorii Șeitan, Vasiliu I 
și Bocîrriea „a boxat mai variat, mai£ 
tehnic".

Alte rezultate:
(Steaua) b.p.

libere, la care participă sportivi din 
7 țări. Federația noastră de speciali
tate a trimis și la această confrun
tare un număr de 6 luptători pentru 
a le verifica stadiul de pregătire în 
vederea Jocurilor Olimpice. Au făcut 
deplasarea P. Coinan, Al. Geantă și 
Fr. Boia la lupte libere și C. Cornea- 
nu, C. Bușoiu și N. Martinescu la 
lupte clasice.

Seria jocurilor internaționale pe care 
le vor viziona tn cursul acestui sezon 
amatorii de hochei pe gheață din Bucu
rești va fi inaugurată de înHlnirile din
tre selecționata noastră și echipa sue
deză FÂRJESTADS BOLLKLUBB.

Așa cum am mai anunțat, printre ju
cătorii. pe care îi vom putea vedea „la 
lucru" se numără portarul de rezervă 
al naționalei suedeze, IIăggrolh. Tn afară 
de el, la Fărjestads B.K. mai joacă 
și un alt cunoscut internațional: este 
vorba de Gunnar Segerman, un vechi și 
apreciat jucător de hochei pe gheață, 
care a făcut parte de nenumărate ori

Agențiile de presă transmit
• In sferturile de finală 

pionatelor internaționale de 
Angliei, care au loc pe teren acoperit 
la Londra, Milrs (Anglia) a reușit 
să-1 învingă în 4 seturi (6—4; 5—7; 
6—3; 6—4) pe favoritul turneului Mike 
Sangster (Anglia). Willson (Anglia) 
l-a întrecut cu 6—3; 6—2; 3—6; 7—5

-.pe iugoslavul Pilici, în timp ce Jo- 
pe G. Niculescu (Progr.) în partida jvanovici (Iugoslavia) a dispus cu

well (Anglia). Pentru semifinale s-au 
calificat Mills, Willson, Taylor și Jo- 
vanovici la masculin, iar la feminin 

l Truman, Schuurman și Catt.
• In prezent se află în turneu în

M. Gheorghîoni 
(Steaua) b.p. N. Motoc (Voința) ; 

V. Mariuțati (Dinamo) b.p. O. Cioloca 
(Galați).

ale cam- 
tenis ale

cu I. Pițu (Dinamo). Superior în pri-T2—Ș; 6—0; 5—7^ 6—3; 6—3 de Stig- 
mele două reprize, Niculescu recepțio-, 
nează în ultima repriză un croșeu dej 
stînga, care îl trimite la podea. Arbi->Jonei

nu- -
_■ -Finlanda echipa selecționată de ho- 

",as""chei pe gheață a R.P. Polone. In 
nu Și-ar„kprjmu[ meci, 1<

fi revenit imediat și Pițu ar fi spe-"evoluat la Helsinki în compania repre- 
culat greșeală arbitrului care nu a--zentativei Finlandei. Gazdele *" 

--minat învingătoare cu scorul 
["(2—1; 3—0; 1—2).
't • Cu două runde înainte

truil din ring depășit de fază, 
numără și lupta se continuă. In aceas-i 
tă situație, dacă Niculescu hocheiștii polonezi au

numărat, meciul putea să capete o. 
întorsătură radicală. Niculescu ar fii

T V.U UVUd IUIIUC llldliliv

avut suficient avantaj, așa îneît chiar"minarea turneului zonal de la 
nuxnățaj, el ar fi fost învingător. [jderul clasamentului este
Mîrza (Dinamo) b. p. M, Anghel. 
(Progr.). Cat. mijlocie : M. Mariuțan 
(Progr.) b. ab. r. I. D.
(Cluj) ; P. Deca (Craiova)
o replică curajoasă lui Ion 
dar . superioritatea evidentă a 
nea nu i-a lăsat nici

* iugoslav Zvetozar GJigorid

au 
de

ter-
6—3

ter-de
Ensche- 
șahistul 

cu 11,5
'--puncte, urmat de Lengyel (R.P. Un- 

Șandru_ țgarg) pUncte> Darga (R.F. Ger- 
a servit"mană) . . . ’

Monea,--Cehoslovacă), Penrose (Anglia), Po- 
lui Mo-"_ 
speranță j ț‘

Cat. semigrea! I. Ivan (Steaua) su-;* 
perior în repriza a doua a fost în-4- 
vins în cele din urmă de Șt. Cojan 
(Galați). In ultima repriză, Ivan a 
fost depășit categoric și... numărat. M.- ■ 
NicoJau (Steaua) b. p. P. MentzeL »'• 
(Dinamo).

N. ■ .

10,5 puncte, dr. Filip (R.S.

mar (Spania) 9,5 puncte. Primii trei 
clasați se vor califica pentru turneul 
interzonal.

• Orașul Cottbus (R.D. Germană) 
a găzduit un mare turneu internațio
nal de hochei pe gheață la care au 
participat echipe din Suedia, Finlanda, 
R.S. Cehoslovacă și R.D. Germană. 
Iată cîteva din rezultatele înregistrate: 
Djurgaarden Suedia — Weiswasser 
6—3 (1—2, 1—2, 3—0); Dinamo Ber
lin — Tanpere Finlanda 3—0 (2—0, 
0—0, 1—0); Ceske Budejovice — 
Djurgaarden 3—2 (1—0, 2—1, 0—1); 
Dinamo Berlin — Ceske Budejovice 
4-2 (1—1, 2—0, 1—1).

• La Glasgow s-a 
internațional de box 
tativele Scoției și 
Pugiliștii scoțieni au 
gători cu scorul de 
prilej și-a făcut reintrarea internațio
nalul Mc. Taggart, fost camp'on al 
Europei. Taggart l-a învins la puncte 
pe Joriakov. Fischer (semigrea) a 
dispus prin K.O. de Petrov, iar „coco
șul" Mallon a cîștigat la puncte în 
fața lui Markov. La categoria „mus
că", finalistui campionatului european, 
bulgarul Panaiotov, a dispus la 
puncte de Mc. Cluskey.

din echipa reprezentativă a Suediei. 1 
prezent Gunnar Segerman a lăsat loci 
altor jucători mai tineri, continuind îns 
să joace la echipa sa și fiind unul di 
golgeterii campionatului. Celălalt porlr 
al formației Fărjestads B.K. este 
el un nume cunoscut: Bjom Fagerlun< 
selecționat de 11 ori in reprezentații 
suedeză. Alături de aceștia mai pute 
nota pe Sune Alinqvist, socotit tn pr 
zent unul din cei mai buni jucători l 
hochei bandy din Suedia, participant i 
jucător tn echipa suedeză la ultimi 
campionat mondial al acestui spor 
Ceea ce nu-l împiedică să fie și un foa 
te periculos atacant la hocheiul cu puc.

Antrenorul echipei care ne va vizi 
țara este unul din vechii internaționa 
suedezi, Stig Carlsson, care a fost sete 
ționat de 122 de ori în reprezentații 
Suediei. Oaspeții sini așteptați să s 
sească în ziua de 28 octombrie, urmii 
ca tn zilele de 29 și 30 octombrie ■ 
dispute cele două tntthuri cu selecți 
mila noastră (c.a.),

18 echipe invitate
m „Cursa Păcii44

P-

o...

MIHAI TRANCĂ

.Maestrul internațional VICTOR CIOCÎLTEA a realizat pînă acum scorul ' 
record al semifinalelor t 9l/2 puncte din 10 posibile I

In întrecerea șahiștilor

disputat meciul 
dintre reprezen- 
R.P. Bulgaria, 
terminat învin- 

6—4. Cu acest

de a XVII-a ediție a tradition 
; „Cursa Păcii" 

va desfășura între 9—24 mai 1964, 
ruta Varșovia—Berlin—Praga. Trase
cursei va măsura 2197 km și va 
parcurs în 14 etape. Organizatorii î 
trecerii au anunțat că la viitoarea ex 
ție a „Cursei Păcii" au fost I 
18 echipe. Pentru prima oară va co 
cura și o echipă internațională alcătui 
din cicliști australieni, elvețieni și m 
rocani. Celelalte țări invitate sînt <j 
mătoarele: Austria, Anglia, Belgia, R. 
Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Franț 
R.F. Germană, Iugoslavia, Italia, Oland 
R.P. Romînă, R.P. Ungară, U.R.S.S 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă și R.l 
Germană.

Cea
lei competiții cicliste

RESTANȚELE „CUPEI CUPELOR"COMENTARIU DUPĂ

Meciul Anglia—Restul lumii con- 
de reporterii 
miercuri la 

pe stadionul 
Cu toții sînt 
aceasta s-a 
cu adevărat 

perfect spirit 
cu excelente 

faze de joc. „Victoria Angliei cu 2—1, 
comentatorul agenției France 

a confirmat într-un fel re-

"tinuă să fie comentat 
și tehnicienii prezenți

- - marea confruntare de 
j' Wembley din Londra.
■ - de acord că de data 
j ț putut vedea un fotbal 
«► clasic, disputat într-un
■ - sportiv și pigmentat 
"f—
- - scrie
■ țj Presse,
--nașterea fotbalului englez. Alf Ram- 
"sey, noul director tehnic al echipei, 
j^a aliniat un „11“ foarte omogen, do-
■ - tat cu un mare potențial de luptă și 
"numai superbele intervenții ale por- 
--tarului sovietic lașin, în prima re- 
" priză au salvat echipa mondială de 
..la o înfrîngere mai grea. Să nu uităm 
"că englezilor, care au dominat în

toate compartimentele, li s-a refuzat 
--un gol perfect valabil în repriza a 
"doua și că de două ori bara a „res- 
--pins“ șuturile înaintașilor britanici 

în repriza secundă. Evident, echipa 
i i Angliei s-a angajat total, dorind cu 
"orice preț victoria în acest joc care
■ - marca centenarul fotbalului insular.

Components echipei mondiale, 
buie să recunoaștem, au lăsat impre
sia că ei consideră acest meci ca 
un prilej de a-și etala fiecare ta
lentul și cîțiva dintre ei au și 
reușit acest lucru, mai ales Eusebio, 
scoțianul Law, cehoslovacul Popluliar 
și spaniolul Gento. Compartimentul 
mai slab al 
tuși atacul, 
mult și au 
nale.

lașin a 
corespondentul agenției 
mult nu s-a văzut un asemenea por
tar pe un stadion din Anglia. Cal
mul și promptiiudinea cu care a in
tervenit la șuturile lui " 
Eastham au impresionat 
După meci, selecționerul 
Cavan a spus: intr-adevăr nu 
înșelat cînd l-am selecționat pe

Antrenorul echipei engleze, Ram
sey, era fericit : „Am avut o apărare 
foarte bună, declară el. Dacă porta
rul Banks a... șomat oarecum, în 
schimb Armfield, Norman și Moore 
au avut de lucru dar și-au făcut da
toria. Mă bucură mai ales jocul lui 
Paine. Se pare că Anglia a găsit în 
sfîrșit extrema dreaptă care îi lipsea 
atît de mult Greaves și Bobby Charl
ton au fost sufletul înaintării 
tre“.

. Ziarul italian „Corriere
Sport" remarcă spiritual că echipa

--învinsă la Wembley nu putea purta
’' numele do Selecționata lumii din 

ce din ea au lipsit...
cei mai buni 

„Semnificativ 
I — că cel 

mai bun echipier al selecționatei a

„mondialilor** a fost to- 
Inaintașii au pasat prea 
jucat lent în fazele fi-

fost fantastic, transmite
Reuter. De

Greaves și 
publicul. 

Harry 
m-am 
lașin.

noas-

dello

Semifinalele au trecut de jumătate
Crețulescu — Ciocîltea 0—1, Ro(dr«-Țeste apoi'— scrie” ziarul 

!/•—V- Gnnriîri—î^nrlnriiri Q—1 „1
Semifinalele campionatului republi- 

lican masculin de șah au trecut de 
jumătatea desfășurării și lupta pentru 
^calificare în ultima etapă a întrecerii 
Meoine deosebit de interesantă.

In prima grupă bucureșteană. trei 
Voncurenți au obținut cel mai mare 
număr de puncte, pînă acum — 6l/2. 
ȚBhițescu, Georgescu și Stanciu se
\aftă, la egalitate. In fruntea clasa- 
\jmentului după nouă runde. De notat 
\că ultimii doi au făcut remiză între 
tei, iar Stanciu — fapt important — 
are o partidă mai puțin. în urma 
acestora, alți trei jucători au totalizat 

puncte, auînd și partide între
rupte: Sutiman (3), G. Alexandresca 
(2). Voiculescu (1). în sfîrșit, pentru

calificare mai candidează și Botez, 
cu 4 (2) puncte. Citeva rezultate mai 
importante: Sutiman — Voiculescu
*/2—V2. Bozdogliină — Stanciu */z— 
l/2, Ghițescu — Olteanu V2—V2, Co- 
culeanu — Georgescu 0—1 (întrerup
te)! Georgescu — Stanciu >/2—‘/2, 
Suta — Ghițescu 0—1 (runda 9).

★
Situația pare ceva mai limpede în 

a doua grupă, care are un lider auto
ritar în persoana maestrului interna
țional V. Ciocîltea. Pînă acum el n-a 
„lăsat" decît o jumătate de punct, 
cîștigînd 8 partide! Al doilea în cla
sament este Radovici 7( 1), urmat de 
Troianescu 6, Crețulescu 6, Găurită și 
Rotaru 5l/2, Nacu 5l/t (1). Rezultate: 
Ciocîltea — Seimeanu 1—0 (într.),

: ► momentul
’ Charlton și Greaves, 

«- oameni ai meciului.ai meciului.

Daricea ’/s—'/2, Gavrilă—-Radovici 0—1,Ta._  __ _ __________ _
Buzoianu -troianescu 0—1, Nacu - /o-*fost tot un fotbalist britanic: Denis 
nescu 1—0 (runda 9).

Aseară, s-au mai înregistrat rezul- ___ ________ ________ ____ s_
talele: Ciocîltea - Rotarii 1—0, Cor---lui Pele, ca și a italienilor Maldini 
mos - Troianescu 0—1, Ghițescu-Co-Wși Sivori. Comentatorul postului de 
vaci 1—0, Sutiman - Macri 1—0, Bă- -- radio britanic consideră că înlocuirile 
lănel - Georgescu 0—1, Porojan-Voi- 
culescu l!t—*/2.

★
TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). —

După zece runde, Ș ’ 
continuă să fie neînvins și conduce 
în clasament, aoînd 7 puncte și o par-XeLxf destul de important pe ‘plan 
tidă întreruptă. La jumătate de punct,■ ■ ■ ■■
îl urmează Em. Reicher, iar Buza și— echipa
1. Szabp au 6 puncte — toți cu clteT Verriest îl rechemase pentru meciul 
o partidă întreruptă. de astăzi cu R.P. Bulgaria.

Law...**
Desigur, este remarcată absența

ii făcute după pauză în formația selec- 
--ționatei au ușurat sarcina învingă- 
"torilor. „Portarul lașin ar fi reținut 
■-.probabil balonul în faza primului 

Șerban Neamțu-^gol" — afirmă radiocomentatorul.
'..Li Meciul de la Londra a avut și un

internațional. Kopa a fost exclus din 
i Franței după ce antrenorul

In „Cupa cupelor" rămăseseră de d 
semnat două echipe pentru „optimii* 
de finală, deoarece cele două jocu 
(tur-retur) au adus formațiile respe 
tive la egalitate. Era necesar deci, t 
al treilea joc. Astfel, Olimpiakos 
și Zaglebie Sosnovviec de o pa 
Dynamo Zagreb și Linzer ASK, de alt 
s-au întîlnit din nou. Dacă Olimpiak» 
a reușit să obțină victoria cu 2— 
asupra echipei poloneze, în schimb D 
namo Zagreb și LASK n-au izbutit să 
departajeze nici după alte 120 dc n 
nute de joc (în total, ele au jucat 51 
de minute !). Acest al treilea meci s 
terminat la egalitate, 2—2, după pr 
lungiri. Și cum un al patrulea joc ni 
prevăzut de regulamentul competiție 
au intervenit... sorții, care au dat „ci 
tig de cauză" 
Olimpiakos și Dynamo 
pentru optimi, în cadrul cărora vor 
tîlni 
doua

echipei iugoslave. Astf< 
s-au calific.

prima pe Olympițpie Lyon, iar 
pe Celtic Glasgow.

ȘTIRI, REZULTATE

In• 
Londra 
Pentru 
însă. Arsenal, victorioasă în primul me 
cu 7—1.

• Meciul 
Ungare și K.D. 
la Pecs, s-a 
liștilor maghiari ou 4—1 (1—0).

• In „Cupa Rappan": Odra Opole - 
Norrkoping 3—2.

• Miercuri s-a disputat etapa a VII 
a campionatului italian: Atalanta 
Juventus 3—0 (!), Bari — Internazi 
nale 1—1, Lanerossi — Fiorentina 1— 
Milan ,—■ Catania 3—1, Modena — Laz 
2—1, Roma ■— Messina 2—0, Sa-mpc 
ria — Bologna 2—0, Torino — Gen 
2—1, Spăl — Mantova atninat pentru 
Schnellinger a jucat în Selecționa 
lumii. In clasament conduc Milan 
Lanerossi cu cîte 11 p.

• Jocuri internaționale, azi: Irlan<
de Nord — Spania (1—I în tur) Ia B< 
fast, în cadrul „Cupei Europei"; 
Franța — - - -
în primul 
Suedia — 
Franța — 
luninariilor 
Austria Ia

„Cupa orașelor tîrguri": Arsen 
— Kopenhagen BK 2—3 ( ! 
finala grupei II s-a calific

dintre echipele B ale R.
Germane, desfășor 

încheiat cu victoria foth

nwin 
Bulgaria la Paris (0— 
meci), în „Cupa Europei 
Ungaria (la Goteborg) 
Cehoslovacia în cadrul pi 
turneului olimpic: Ungaria- 
B uda pesta (amical).

X X Redaotla ți administrația s atr. Vasile Conta ar. 18, telefon U.18.05, Interurban 7^ ar, 1— 2, întreprinderea Poligrafiott „Informația", sir. Bcesoianu 23—25. 40351


