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\SOSIT PRIMII OASPEȚI 
Al „EUROPENELOR" 
DE BASCHET FEMININ
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■. Hune
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ?

CONCURSUL NOSTRU DE FOTOGRAFII PE TEME SPORTIV!

Limit oaspeți ai seuropene- 
I de baschet feminin au 
|t ieri după-amiazâ în Ca- 
llă. Este vorba de echipa 
Bei care, în zilele ce au 
I rămas pînă la începerea 
ppeației, va efectua un an- 
Lament comun cu jucătoa- 
I noastre. Lotul ^squadrei 
ura” cuprinde următoarele 
Btoare : Pausich, Perși,
roni, Del Mestre, Cirio,
potto, Masetti, Bognolo, To- 
r, Alderighi, Zambon șl 
citto, însoțite de antreno- 
Criancarlo Primo.

G NEDELCU, 
DUBLU ÎNVINGĂTOR 
ÎN CONCURSUL DE 
IRITURI DE LA SOFIA
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I
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jWVicipînd la un concurs 
Bhizat la Soția pentru să- 
pii de la trambulină, pînă 
Ivîrsta de 18 ani, reprezen- 
Ltul României, Constantin 
pelcu (12 ani), a cucerit de
bt locul I și la trambulină 
fa platformă. Iată, de alt. 
I primii clasați : trambu- 
p : 1. C. Nedelcu (România) 
45 p, 2. P. Belcev (Bulga- 

h 325,45 p, 3. V. Diubomir 
blgaria) 298,90 p ; platformă : 
C. Nedelcu 380,85 p, 2. A. 
Lev (Bulgaria) 330,60 p, 3. V. 
kbomir 328,26 p.
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Astă-seară, o întîinire pugilistică de atracție

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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Dinamo București—Dynamo Berlin
La puține zile după încheie

rea turneului internațional de 
la Sofia, Boxerii de la Dinamo 
București și Dynamo Berlin vor 
urca din nou treptele ringului. 
De data aceasta la București, 
într-o confruntare directă, care 
se anunță deosebit de atractivă, 
întîlnirea de astă-seară este aș-

direct în turul al doilea in „C.C.E“
FRAGA 20 (Agerpres). — 
imele meciuri din cadrul 
‘upei campionilor europeni"

oncurs atletic
la snagov

de 
la 

re
ni :

ICu prilejul unui concurs 
letism desfășurat recent 
lagov au fost înregistrate 
lltatele: BĂRBAȚI: 1500 
frdache 3:57,8, Nicolae 3:58,0;
Isc: Hegheduș 45,14; ciocan : 
Iscovici 56,50, Tibulschi 56,22;
EMEI : 100 m: Schal 12,6; 
Io m: Gabor 2:09,2, Moldo-
în 2:11,6; suliță: Agîței 41,22; 
Isc: Menis 43,80.

la hochei pe gheață urmează 
să se desfășoare pînă la 26 
noiembrie. în prima etapă a 
acestei competiții se vor în- 
tîlni echipele campioane ale 
următoarelor țări: Elveția — 
Franța, Bulgaria — Polonia; 
R.F. Germană — Austria, Ita
lia — Iugoslavia și Norvegia— 
Finlanda. Echipele campioane 
ale Cehoslovaciei, U.R.S.S., 
R.D. Germane, României și 
Ungariei sînt calificate direct 
pentru turul doi al competi
ției care trebuie să se încheie 
la 26 decembrie. în turul doi 
învingătoarea dintre campioa
nele Poloniei și Bulgariei va 
juca cu campioana României.

teptată cu mult interes de iubi
torii boxului, dovadă fiind nu
mărul mare de bilete vîndute 
pînă în prezent. Gala v.a începe 
Ja ora 19 și se va disputa pe 
stadionul Dinamo. Organizatorii 
au avut însă în vedere și posi
bilitatea timpului nefavorabil, 
astfel că au montat un ring și 
în sala din incinta stadionului.

Antrenorii dinamoviști, Nour Șoșoiu - Sawerzweig ; semiușoa- 
și Dumitrescu, au avut de rezol
vat cîteva „probleme" legate de 
alcătuirea formației pe care o 
vor urca în ring. Se ștâe că la 
Sofia, Crudu a pierdut prin 
abandon, iar Stanef prin k.o. în 
prima repriză. în

ultimul nu va evolua în partida 
cu Dynamo Berlin. Se pare că 
nici Davidescu nu se află în cea 
mai bună formă sportivă, așa 
că, la categoria muscă are toate 
șansele să urce treptele ringului 
tînărul Ion Nica. După toate 
probabilitățile, programul galei 
de astă~seară este următorul : 
muscă: Nica - Hartung; cocoș:

mod sigur,

ră - Bădoi - Hartman ; ușoară : 
Deicu - Rotter ; semimijlocie : 
Ghiță - Rodel ; mijlocie ușoară : 
Covaci - Badegast ; mijlocie ; 
Oăteanu - <5gel ; semigrea : Mo
nta - Vogt ; grea : 
Mayer.

In zori...
Foto : Adam Mikloș student, BrașoV

Prin telefon, de la CRISTIAN MANTU, trimisul nostru special
Mariuțan -

si R. D. Germanes
• DUPĂ POPA, SI M. IONESCU ESTE ACCIDENTAT • HAIDU, 
PORTAR TITULAR • JOCUL DE LA GERA VA FI CONDUS 

DE TREI ARBITRI ENGLEZI • OLIMPICII AU SOSIT 
LA COTTBUS

eciul de atletism ROMÂNIA —ITALIA
CAMPIONII EUROPENI OTTOZ Șl FRINOLLI IAU STARTUL PE STADIONUL REPUBLICII

ESe spune, și pe bună dreptate, 
I forț# echipei masculine de at- 
Itism ă Italiei o constituie gar- 
Itura sa de sprinteri (Ottolina, 
jerrutf, Giani, Gianatasio, Squaz- 
Lro, Mello, Bianchi etc.) și mai 
li seamă grupa alergătorilor peste 
farduri. La „Europenele" de la 
ludapesta toți cei trei atleți ita- 
leni s-au calificat pentru finală 
| 110 m.g. (I—Ottoz 13,8, V— 
lornacchia 14,2, VI— Liani 
k,2) iar la 400 m.g. Roberto 
nnolli a cîștigat detașat medalia 
e aur.

In cadrul unui recent concurs 
desfășurat la Roma („Memorialul 
Zauli"), Frinolli a obținut pe 440 
yg 50,3 sec (la 0,1 sec. de re
cordul european al compatriotului 
său Morale, iar Ottoz a cîștigat 
110 m.g. cu 13,8 (cu cîteva zile 
înainte, la Bergamo, a egalat re
cordul țării cu 13,6 sec).

Se așteaptă ca sprinterii și aler
gătorii peste garduri să fie la înăl
țime și la întîlnirea de pe Sta
dionul Republicii, de sîmbătă și 
duminică. In întîlnirea amicală cu

sportivii români, 
putea urmări însă 
tor valoroși atleți 
nato Dionisi (4,94 m la prăjină), 
Francesco Arese (3:40,7 pe 1500 
m), Giuseppe Gentile (16,41 m 
la triplu), Paola Pigni (54,2 pe 

. 400 m)
Atleții 

seară de
jevo, își
tru meciul ROMANIA—ITALIA.
Ei sînt deciși să facă totul pentru 
o comportare cît mai bună.

spectatorii vor 
evoluția și al- 
italienî: Re-

ele.
noștri, reîntorși luni 

la Balcaniada de la Sara- 
continuă pregătirile pen

i. campionul european al cursei m

De la stingă: Nica (Dinamo 
Buc.), Hartung (Dynamo Ber
lin), Chită (Dinamo Buc.) și 
Badegașt (Dynamo Berlin).

Văzuți de
NEAGU RADULESCU

GERA, 20. ■— Miercuri, la ora 
16,30 (ora Bucureștiului), arbitrul 
englez Howley, ajutat la tușă de 
compatrioții săi Danings și Red- 
gards, va fluiera Începutul meciu
lui dintre primele garnituri ale 
României și R. D. Germane. 
Iată și formațiile care vor fi ali
niate:

ROMÂNIA : Haidu — Greavu, 
Nunweiller III, C. Dan, Mocanu— 
Ghergheli, Nunweiller VI — Pfr- 
eălab, Badea, Dridea, 5. Avram.

R. D. GERMANĂ : Blochwitz— 
Frassdorf, H alter, Geisler — 
Pankau, Korner — R. Ducke, 
Noldner, Frenzel, Erler, Vogel.

După cum remarcați, din echipa 
noastră va absenta un alt jucător 
de bază. Este vorba de portarul 
M. Ionescu care, după antrena
mentul efectuat marți dimineața 
aici, la Gera, a acuzat dureri la

umărul sting (după cum se ^tîe, 
el fusese accidentat miercuri la 
meciul de campionat Petrolul— 
Dinamo București). Antrenorii 
noștri, nevrînd să riște nimic, au 
hotărît introducerea lui Ilaidu în 
poartă. Să sperăm că tînărul ju
cător al Stelei se va achita cu 
cinste de misiunea primită. Jucă
torii noștri manifestă bună 
poziție, sînt în plenitudinea 
țelor și așteaptă cu încredere 
fruntarea cu prima echipă a R.D. 
Germane.

Aici, la Gera, febra jocului se 
simte la fiecare pas. La antrena
mentele echipei noastre, de exem
plu, au asistat cîteva sute de 
spectatori și foarte mulți specia
liști și antrenori. A crescut mult 
cererea de bilete, deși partida va

dis- 
for- 
con-

(Continuare în pag. a 3-n)

Dacă fetele nu joacă fotbal
La Fabrica de tuburi fluo

rescente „Electrofar" din 
Capitală există o asocia.ție 
sportivă mare. Ea numără 
peste 900 de membri UCFS. 
Zilele trecute, ne-am dus 
pînă acolo pentru a cu
noaște felul în care mun
cește consiliul acestei aso
ciații, realizările obținute 
în cursul anului 1966. Ne-am 
dat seama cu acest prilej 
că la „Electrofar" activita
tea sportivă este foarte re
dusă : o echipă de fotbal 
și una de popice în cam
pionatul raional și o echipă 
de volei promovată recent 
în campionatul orășenesc. 
Este adevărat că s-au de
pus străduințe pentru a fi 
mobilizați cît mai mulți ti
neri și tinere la întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de 
vară și la concursurile pen
tru trecerea normelor Insig
nei de polisportiv, dar re
zultatele au fost 6ub posi
bilități. Asțfel, la sparta- 
chiadă au luat parte doar 
150 de persoane, iar Insig
na de polisportiv au cuce
rit-o numai 28 de tineri. Cu 
mare greutate 6-a reușit

să se organizeze campiona
tul asociației și numai la... 
fotbal. Situația pare de-a 
dreptul paradoxală: la a- 
ceastă asociație există pla
nuri de muncă concrete, co
laborare strînsă cu organi
zația U.T.G, se primește 
un sprijin efectiv din par
tea comitetului sindical a

La Electrofar

cărui secretară — Silvia 
Ion — a fost sportivă de 
performanță și totuși acti
vitatea 6por|tivă de masă 
bate pasul pe loc.

Explicația n-a fost greu 
de găsit. Consiliul asociați
ei nu muncește în colectiv, 
pleacă de la premisa falsă 
ram că după orele de mun
că tineretului nu-i mai... 
arde 6ă facă sport. Cum 6ă 
meargă treaba bine dacă 
înșiși membrii consiliului 
asociației gîndesc în acest 
fel ? In plus, preocuparea 
exclusivă a consiliului pen-

tru echipele de fotbal și 
popice a făcut ca activitatea 
sportivă de masă și mai a- 
les angrenarea în această 
activitate a elementului fe
minin care predomină în 
fabrică să fie complet ne
glijate. In repetate rînduri 
s-a atras atenția consiliului 
asociației că numărul de fe
mei care practică diferite 
sporturi este mic, cu totul 
nesatisfăcător. Și, cu toatte 
acestea tovarășii C. Nicu- 
lescu, Mariana Trifanov, V. 
Naciu și Cornelia Simion, 
membri ai consiliului, con
tinuă să 
de fotbal.

Recent, 
teren de 
fabricii. O
Din păcate, însă, el consti
tuie un... ornament și mai 
puțin' un loc unde să vezi . 
în fiecare zi pasionante în
treceri între muncitoarele 
diferitelor secții de produc
ție ale fabricii Electrofar.

Un sprijin mai eficient 
din partea clubului raional 
ar contribui — credem — 
la îndreptarea lucrurilor.

se ocupe numai

s-a amenajat un 
volei în curtea 
acțiune lăudabilă.

V. GODESCU



„FRUMOASĂ EȘTI, PATRIA MEA"!
ÎNSEMNĂRI DIN EXPOZIȚIA DE PASTELURI A LUi RADU DRAGOMIR

„...Dacă nu amesteci în culoarea ta și puțin din sufletul 
tău, totul nu va reprezenta decît un simulacru de original, 
o pastișă care nu va emoționa".

CICLISM rA XV-a ediție a „Turului Românii

REFLECȚII ÎN ZIUA DE ODIHNĂ

artistul și-a făcut o profesiune deCd 
credință din ideea de mai sus, că ea nu 
e doar o frază de efect înscrisă ca 
„motto" pe catalog, te convingi din mo
mentul în care începi să-i studiezi lu
crările. A tit în cele două teme alese, 
peisajul și muzica, cit și iu culoare, 
Radu Dragomir nu pune puțin, așa cum 
afirmă cu modestie, ci întreg sufletul 
său tie artist și cetățean. Te 
vizitînd expoziția de pasteluri din sala' 
Bibliotecii centrale universitare. In pas
telurile sale Radu Dragomir te deter
mină eu o delicată discreție să simți 
la fel cu el. Și, „înserare pe valuri- 
Sfinx" — o impresionantă confruntare 
dintre frumusețea umană și cea a na
turii constituie cel mai bun exemplu.

Păstrîndu-ne pe specific ne vom referi 
îndeosebi la marea dragoste ce o nu
trește artistul față de natură și dru
meție. Lucrări ca Bucșoiul Mare — iarna, 
Creasta Țigănești — iarna, Culmea 
Gropșoarele — Zăganul, frța sivul Ciucaș 
— „Tigăile Mari", 
și altele găsesc ecou 
vizitator. Faptul nu 
rece artistul însuși 
prieten al muntelui și un entuziast sus
ținător al activității turistice. Cu legi
timă mîndrie ne arăta Radu Dragomir 
brelocul de argint primit în dar de la 
elevii școlii de ghizi alpini, al cărei 
director a fost.

Demnă de laudă este și Comisia de 
Turism de pe lingă Consiliul orășenesc 
UCFS București sub auspiciile și cu con
cursul căreia s-a organizat Expoziția de 
pasteluri a lui Radu Dragomir. Nici că 
se putea o mai fericită colaborare între 
artă și sport.

convingi

Cabana Mălăiești 
în sufletul oricărui 
ne surprinde deod- 
este un credincios

In legătură cu popularizarea ar fi de 
obiectat faptul că nu s-a găsit posibili
tatea de către organizatori de a se con
fecționa un panou care să fie pus la in
trare, acoperită în aceste zile de sche
lele unei lucrări. Ar fi păcat ca o ase
menea expoziție interesantă (va dura 
doar pînă la 16 octombrie a.c.) să se 
desfășoare în anonimat.

G. OCTAVIAN

CLUJ, 20 (prin telefon, de la 
nostru^

Ne-am speriat degeaba: n-a venit 
toamna! Astăzi, la Cluj, soarele a stră
lucit din nou cu putere și frunțile ci
cliștilor s-au descrețit. I-am întîlnit ve
seli, plimbîndu-se pe malurile Someșu
lui, vizitînd Grădina botanică, privind 
cu admirație sumedenia de blocuri noi 
ce-și ridică semețe frunțile spre cer. 
După-amiază, i-am văzut rulînd spre 
Piatra Craiului pentru a se „aclimatiza" 
cu traseul etapei a Vlll-a...

Ziua de odihnă ne-a dat posibilitatea 
nouă, celor din caravana „Turului Ro
mâniei^, să reflectăm asupra tuturor pe
ripețiilor din cele șapte etape desfășurate 
pînă acum, să facem o selecție a obser
vațiilor. Turul i-a trecut pe cicliști prin 
„furcile caudine" ale „cursei munților" 
(Brașov—Tg. Mureș), prin „ziua celor 
două etape" cu contratimpul care selec
tează valorile, prin aspra dispută cu 
vîntul și frigul în etapele a Vl-a și a 
I II-a. Așadar, suficiente posibilități de 
verificare a valorii sportivilor, a pregă- 
tirii și dîrzeniei lor.

Și prima constatare care se impune este 
aceea că tinerii cicliști se află la înăl
țime. Gheorghe Suciu — liderul cursei 
— are 21 de ani, Tudor Vasile — aflat 
pe locul 2 — 19 ani, Ștefan Suciu și 
Alexandru Sofronie — locurile 7 și 8 — 
de asemenea 19 ani, iar C. Gonțea, cla
sat al 9-lea, face parte și el din noua 
generație ele rutieri. Nici o cursă de lung 
kilometraj, desfășurată pînă acum în 
țara noastră, nu a scos la suprafață

atîți alergători tineri. Tudor Vasile, 
Ștefan Suciu și Alex. Sofronie sînt încă 
juniori, dar au pășit în rîndul fruntași
lor cu siguranța unor cicliști cu vechi 
state de serviciu. Le-a dat, desigur, a- 
ceastă posibilitate experiența acumulată 
în cursele internaționale la startul cărora 
uu fost înscriși. Numai anul acesta, ei 
au concurat în Bulgaria, Franța, Iugo
slavia și R.D.G. și au luat contact cu 
mu Iți dintre rutierii de frunte ai Euro
pei. Se culeg deci roadele...

Ceea ce îi impune pe primul plan al 
cursei sînt combativitatea pe care o do
vedesc în fiecare zi, curajul cu care a- 
bordează dificultățile-surpriză, scoase în 
cale de o cursă ciclistă pe etape. Toată lu-

olandezi și a unor specialiști reci 
cuți ai probei, el ne-a convins pa 
plin de posibilitățile pe care le I

Succesul cicliștilor tineri este I 
goric mai ales pentru faptul că >i-l 
ceresc intr-o dispută acerbă cu veq 
cursei. Moiceanu, Dumitrescu și CI 
s au impus în finalul a patru etapd 
organizat evadări de lungă durata 
împreună cu Ardeleanu, au inc] 
„marea carte" la contratimp.

Tinerii — sau, mai bine spus, o n 
dintre ei — au rezistat cu succes, 
gîndu-ne să-i includem de pe acun 
pe ei pe lista vedetelor. Și mai exis 
listă pe care candidează cu succes' 
ceea a selecției pentru Jocurile O lini 
de la Ciudad de Mexico.

1.

HAHOBAL
MASCULIN, SERIA

Dinamo București
2. Steaua București
3. Universitatea Buc.
4. C.S.M. Reșița
5. Dinamo Brașov
6. Dinamo Bacău
7. Politehnica Tim.
8. Știința Galați
9. Rafinăria Teleajen 

10. Agronomia Iași

5
4
5
5
5
4
5
5
5
5

5
4
3
3
3
2
2
1
1
0

I

0
0
2

0-2
2
2
3
4
4
5

o 
o 
o
0 
0 
o 
o 
o 
o

Clasamentele la
7. Știința Lovrin
8. Tractorul Brașov
9. Textila Cisnădie 

Voința Sibiu
FEMININ, SERIA

Voința Odorhei 
S.S.E. Petroșeni
Textila Buhuși
S.S.E. Buzău

5. C.S.M. Sibiu
6. Partizanul roșu Brașov
7. Constructorul Tim.
8. Spartac Constanța
9. Favorit Oradea

10. S.S.E. nr. 2 Buc.

10.

1.
2.
3.
4.

zi
3 1
3 1
3 1
3 0

0 
0 
0 
0

2
2
2
3

49:54
47:56
50:64
38:41

2
2
2
0

A II-A

FEMININ, SERIA

1. Rulmentul Brașov
2. Universitatea Tim.
3. Rapid București
4. Liceul nr. 4 Tim.
5. Mureșul Tg. Mureș 
" Progresul Buc.

Voința Sighișoara
Confecția București 
Tractorul Brașov 
Universitatea București

MASCULIN, SERIA

1. Voința București
2. ~”
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

6.

Timișul Lugoj
Metalul Copșa Mică 
Tehnometal Timișoara 
Cauciucul Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej
Rapid București

I

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
2
2
2
1
1
1
0

o 
o 
o 
o 
o 
o
1
1 
o 
o

o
1
12
2
2
2
2
3
4

8
6
6
4
4
4
3
3
2
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
0
0 
o
1 
o 
o 
o 
o 
o

0
1
1
1
1
2
2
2
2
2

25:17
32:20
30:24
18:18
12:12
26:22
22:23
25:29 
25:37
23:36

5
4
4
4
3
2
2
2
2
2

Mare animație în centrul orașului Tg. Mureș, de unde s-a dat sfarq 
și unde a avut loc sosirea în etapa a Vl-a, contratimp individuali 

* a Turului ciclist al României A
Foto: A. Neagu

A II-A

3
3
3
3

3
2
2
2

o 
o 
o 
o

o
1
1
1

57:45 
49:39 
36:34
44:43

6
4
4
4

O nouă etapă in seria

3
3

1
1

1
1

1
1

46:39
30:31

3
3

„CUPA PROGRESUL11 A RĂMAS LA... PROGRESUL
Arena Voința 

găzduit recent o 
dotată cu „Cupa Progresul". Cel 
mai frumos rpeci al galei l-au fur
nizat juniorii A. Dumitrescu (Prog.) 
și Al. Mihalcea (Dinamo). Victoria 
a revenit pugilistului de la Pro
gresul. Iată celelalte rezultate teh
nice ; JUNIORI : Șt. Boboc (Prog.) 
b. p. V. Neagu (Olimpia), FI. Stan 
(Prog.) b. p. I. Dobrescu (Olimpia), 
I. Nastasiu (Ploiești) b. p. I. Crețu 
(Prog.), Gh. Ene (Dinamo) b. p. 
Gh. Bădilă (Prog.), I. Dan (Oiim-

din Capitală a 
reuniune de box

pia) b. k. o. 3 FI. Mînăstireanu 
(Prog.), I. Diculescu (S.P.C.) b. p. 
Gh. Grigore (Voința), M. Teofil 
(Voința) b.ab. 2. I. Ivănescu 
(S.P.C.). SENIORI: E. Popa (Plo
iești) b.p. V. Nițoi (Prog.), I. Lun- 
gu (Prog.) b.p. Al. Constantin, I. 
Țigănilă (Prog.) b.p. I. Cilic (Con
fecția), P. Anghel (Metalurgistul) 
b.
Progresul" a
nizator.

D.

p. Gh. Petre (S.P.C.). „Cupa 
revenit clubului orga-

DUMITRESCU-coresp.

echipelor studențești
Mii ne, în cadrul seriei a H’a stu

dențești este programată o etapă com
pletă. în cadrul acestei etape se vor 
desfășura următoarele jocuri : MAS
CULIN : Politehnica II Timișoara — 
Politehnica Brașov, Institutul Pedago
gic Bacău — Universitatea București, 
Universitatea Cluj — Medicina Tg. 
Mureș ; FEMININ : Institutul peda 
gogic Bacău — Universitatea Cluj, 
Politehnica Brașov—Institutul Pedago
gic Tg. Mureș. In Capitală au loc ur
mătoarele meciuri : I.C.F. — I.S.E. (f), 
jocul are loc azi de la ora 17 pe sta
dionul Tineretului ; Universitatea II 
București — Politehnica Galați (f), 
Politehnica București — Universitatea 
II Timișoara (f), I.C.F. — Știința Pe- 
troșeni (m). Politehnica București — 
Universitatea Craiova (m) — toate 
jocurile sînt programate pe stadionul 
Tineretului, începînd de la ora 14.

Tot mîine are loc la Bacău și un joc 
restanță din seria I masculină : DINA
MO BACĂU — STEAUA BUCU
REȘTI.

mea îl admiră îndeosebi pe ploieșteanul 
Tudor Vasile. El n-a scăpat nici o ac
țiune importantă, fiind alături de Moi
ceanu în prima zi a cursei, participînd 
activ la evadarea de 17 minute și la 
cea de 12, cîștigînd sprinturi, bătîndu- 
se în finalul etapelor pentru a-l scoate 
pe Cosma din „zona bonificațiilor". Ma
rea sa afirmare a avut loc la contra
timp. Clasat pe locul 5, înaintea a patru

Turul României continuă cu etapa 
VlII-a, programată miercuri pe rJ 
Cluj—Oradea (156 km). Exceptind li 
pul care poate deveni din nou can 
cios, cursa le rezervă tinerilor încă dd 
obstacole: etapa maraton, a Xl-a (De\ 
Călimănești — 196 km) și... acțiun 
veteranilor.

HRISTACHE NAUM

Jocurile europene pentru juniori
Vineri vor începe la Odessa întrece

rile din cadrul celei de a doua ediții a 
Jocurilor europene pentru juniori la atle
tism. La această importantă competiție 
a „speranțelor" vor fi prezenți o serie 
dintre cei mai valoroși atleți din tînăra 
generație, unii dintre ei la urea ți ai re
centelor campionate de la Budapesta.

Atletismul nostru va fi reprezentat I 
un grup de sportivi dintre care cita 
pe: Petre Ciobanu, Radu Rusii, O| 
Hidioșanu, Cristian Ivan, Stelian Giaq 
lan, Ștefan Șiscovici, Aura PeZresq 
Elisabeta Baciu, Maria Salomon, 
tina Menis, Marilena Ciurea. ț I

scniMA A început returul campionatului republican pe echipe

O ETAPĂ A SURPRIZELOR
La Tg. Mureș, prima etapă a re

turului „republicanelor" de scrimă 
pe echipe a consemnat cîteva rezul
tate surpriză, care determină sensi
bile modificări în clasament. La flo
retă băieți, de pildă, Unio Satu Mare 
nu numai că n-a putut trece de I.M.F. 
Tg. Mureș, dar a și pierdut la un 
scor de-a dreptul de necrezut: 2—14! 
Eșecul se explică prin forma slabă 
a principalului component al echi
pei din Satu Mare — A. Csipler 
— care n-a realizat decît o victorie. 
A doua victorie a formației Unio a 
„scos-o" Chiș. -Pentru I.M.F. au punc
tat : Dieneș și Sentchirali (cîte 4 vic
torii), Boga și Szabo (cîte 3 viețorii). 
Un rezultat nescontat au obținut și 
florelistele de la I.M.F., și tot în dau
na lui Unio : 10—6. De remarcat 
comportarea excelentă a trăgătoare
lor Sofia Orban și Elisabeta Baniai 
care au realizat cîte 3 victorii. Ce
lelalte victorii: Olga Naghi și Suza- 
®a Saplontai (cîte 2 victorii).

U spadă, I.M.F. Tg. Mureș — în

serie — a cîștigat partida cu C.S.M. 
Cluj, la tușaveraj 62—63 (8—8) I în 
aceeași probă, C.S.M. Cluj a dispus 
la limită (8—7) de Crișul Oradea, 
după un meci de-a dreptul dramatic. 
Revelația acestei partide a fost tînă- 
rul Vasile Agopcea care, la primul 
său concurs în rîndul seniorilor, a 
obținut 3 victorii, la fel ca și experi
mentatul său coleg de echipă Sinco.

Surprize au fost și la proba de sa
bie. S.P.O.B. a tranșat în favoarea 
sa disputa cu C.S.M. Cluj, dar la tuș
averaj : 61—64 (8—8). Tot o victorie 
la tușaveraj, dar neanticipată, a rea
lizat Unio la C.S.M. Cluj (60—64). 
Așadar, sabrerii clujeni au pierdut 
chiar pe... linia de sosire două me
ciuri foarte importante pentru pozi
ția lor în clasament.

In general, această primă etapă a 
returului a evidențiat grija pentru 
calitate, manifestată la spadă și, par
țial, la sabie. In special, spadasinii 
de la I.M.F. Tg. Mureș au dovedit 
că perioada de vacanță n-a însem
nat o .etapă" de stagnare în pregă

tire ci, dimpotrivă, de muncă conti
nuă, susținută. Sub așteptări, sub as
pectul calității — ambele probe de 
floretă.

Iată și celelalte rezultate tehnicei 
floretă băieți: Unio Satu Mare — 
C.S.M. Cluj 7—9, C.S.M. Cluj — 
I.M.F. 9—7, C.S.M. Cluj — Petrolul 
Ploiești 12—4, I.M.F. Tg. Mureș — 
Petrolul Ploiești 14—2. Floretă fete ; 
S.P.O.B. — I.M.F. Tg. Mureș 9—7. 
Spadă: I.M.F. Tg. Mureș — Progre
sul București 11—5, C.S.M. Cluj — 
Progresul Buc. 11—5, I.M.F. Tg. M. 
— Crișul Oradea 9—7. Sabie : 
S.P.O.B. — Dinamo Brașov 9—7, Di
namo Brașov — C.S.M. Cluj 9—7, 
Dinamo Brașov — Unio Satu Mare 
10—6.

încheind aceste sumare considera- 
țiuni asupra competiției trebuie să 
relevăm organizarea bună asigurată 
etapei de către comisia regională de 
scrimă și de conducerea clubului 
I.M.F. din Tg. Mureș.

TIBERIU STAMA

Scenariul și regia : MICHAEL CACOYANNIS 
după romanul lui NIKOS KAZANTZAKIS

în âlte rob

ALAN BATES, IRENE PAPAS, LILA KEDROVA

Film distins cu :
Oscar 1964 pentru imagine și scenografie,
Oscar 1964 artistei Lila Kedrova pentru cea mai bună interpreta 
feminina, în rol secundar.



TENIS DE CÎMP*

La încheierea a două importante
competiții internaționale

I O dată cu apropierea finalului de se- 
lon competițional în aer liber iubitorilor 
lenisului li s-a oferit prilejul de a ur- 
liări în întrecere o seric de jucători și 
lucătoare de renume, reprezentînd 12 
fcri, unele dintre acestea cu o veche 
tadiție în „sportul alb". Concursurile 
litcrnaționale de la București și Mamaia 
Iu stîmit un interes justificat, atît prin 
laloarea concurenților, cît și prin spec- 
pculozitatea multora dintre partidele 
lisputate.
I Principala probă a turneului de la 
București — simplu bărbați — a adus 
lață în față doi sportivi români, inaes- 
Irul emerit al sportului Ion Țiriac și 
■nărui său coechipier Ilie Năstase. A 
|U£l_iin meci de zile mari, cu faze care 
■renioționat pe spectatori, iar rezulta
nt l a constituit o veritabilă surpriză. 
Lonfirmînd valoarea ară Lată în cursul a- 
lestui an, Ilie Năstase — unul dintre 
lactorii principali ai victoriei românești 
lin ultima ediție a Balcaniadei — și-a 
Idăugat în palmares un nou succes de 
rezonanță. El l-a întrecut pe Ion Țiriac, 
handicapat poate de oboseala ultimelor 
kirnee, dar dovedindu-se același tenis- 
pan de clasă, cu mari resurse.

îmbucurător este faptul că, la ora 
Ictuală, tenisul nostru contează pe doi 
ucători de certă valoare internațională,

capabili să formeze o echipă în adevă
ratul sens al cuvîntului, redutabilă pen
tru orice altă formație de pe continent. 
Sperăm că, pe parcurs, această nouă e- 
chipă se va suda, va adăuga calităților 
tehnice cunoscute ale celor doi tenis- 
mani și acea omogenitate necesară pen- jucătoare ale noastre 
tru obținerea marilor rezultate. Ion Ți
riac, primul nostru jucător, cu experiența 
și forța sa de joc, trebuie să fie acum 
și un bun îndrumător pentru tînărul său 
partener, care-1 va seconda de aici îna
inte în competițiile de amploare.

Cele două concursuri internaționale, au 
confirmat și ascensiunea altor tineri te- 
nismani fruntași cum sînt P. Mărmu- 
reanu, S. Dron. C. Dumitrescu, V. Marcu, 
1. Sântei. Toți aceștia sînt capabili de 
rezultate și mai bune dacă vor continua 
să se antreneze cu sîrg. Progresele în
registrate trebuie să constituie în ace
lași timp un exemplu și pentru alți ti
neri jucători în formare, iar antrenori
lor din secții să le fie un stimulent 
pentru intensificarea muncii de depistare 
și pregătire de noi elemente.

Totodată, ar fi de dorit ca succesele 
actuale să nu ducă pe jucători și antre
nori la o 
existente, 
care este 
adversar.

supraevaluare a posibilităților 
la o Înfumurare nejustificată, 
Întotdeauna cel mai periculos

NAT AT IE

Agendă internațională
AZI Șl MÎINE - DOUA RESTANȚE ÎN CAMPIONATUL DE POLO

în perioada care urmează, înotătorii 
oștri fruntași vor fi angajați într-o 
erie de noi întreceri internaționale. 
In prim lot de tineri sportivi alcătuit 
in VI. Belea, G. Cerbeanu, A. Boroș, 
f. Hohoiu, E. Șilianu, D. Gheorghe, 
L ~ ......................~~Spandonide și 
lineri în U.R.S.S. 
a două concursuri 
ii și Soci.

M. Rău va pleca 
pentru a participa 
organizate la Baiu-

1 și 2 octombrie,

EE2Z223I

• în zilele de 
eprezentativele masculină și femini- 
lă ale orașului București se vor de' 
dasa în capitala Poloniei pentru a 
usținc o întîlnire amicală cu înotăto- 
ii din Varșovia. în continuare, 5 din-

tre sportivii noștri vor concura la două 
întreceri internaționale care vor fi 
organizate (în bazin de 25 m) la Cra
covia și Wroclaw.

• Un alt lot de sportivi format din 
recentul recordman al țării Gavril 
Moraru, Herman Schie? și Arcadie 
Soos va lua parte la campionatele in
ternaționale ale Bulgariei 
orașul Sofia în zilele de 
tombrie.

găzduite de
8 și 9 oc-

al campio

ni

TIR

Cupa Steagul roșu"
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 

lesfăștlrat la Brașov cea de-a III-a 
diție a „Cupei Steagul roșu" la arme 
peciale. La întreceri au luat parte 
răgători de la cluburile bucureștene 
Jlimpia și Dinamo, precum și sportivi 
e la clubul organizator. Steagul roșu 
Irașov. în general, rezultatele au fost 
nulțumitoare.
REZULTATE: 

iru redus 3 x 40 
orschî (Dinamo) 
onal) — pe poziții : culcat 395 p, 
jenunchî 386 p, picioare 355 p). 2. Gh. 
i'asilescu (Olimpia) 1126 p, 3. M. Fe- 
ecatu (Din.) 1117 p ; armă standard
x 20 f. seniori : 1. Gh. Sicorschi 

60 p, 2. Gh. Vasilescu 558 p, 3. M. 
’avei (Din.) 557 p (rec. pers.) ; se- 
ioare : 1. Matilda Tîrnoveanu (Stea- 
ul roșu Brașov) 541 p (rec. pers.), 
. Rodica Hnat (Din.) 536 p, 3. Ja- 
ueline Zvoncvschi (Din.) 532 p ; ju- 
ioare : 1. Veronica Stroe (Din.) 539 p, 
fee. pers.), 2. Mariana Borcea (Din.) 
£7 p, 3. Florica Enache (St. r B.) 530

(rec. pers.) ; juniori : 1. N. Vlad 
Ol.) 541 p (rec. pers.), 2. S. Dumitrescu 
St. r. B.) 530 p (rec. pers.) ; Pistol li
ter : 1. I. Pieptea (Ol) 545 p, 2. G. 
daghiar (Din.) 543 p, 3. T. Jeglinschi 
Din.) 529 p.

P. GORETI — antrenor

• într -un meci restant
natului republican de polo desfășurat 
la Arad, campioana țării — Dinamo 
București — a întrecut formația lo
cală I.C.A. cu scorul de 7—0 (2-0, 30, 
2-0, 0-0) prin punctele înscrise de
Zahan 3, Kroner, Mărculescu, Mihăi- 
lescu și Zamfirescu.

• Astăzi și mîine sînt programate 
în Capitală (ștrandul Tineretului, de 
la ora 18) alte două meciuri restante 
din campionatul republican : Steaua - 
Progresul și Steaua - Rapid.

Cîteva cuvinte sînt de spus relativ la 
tenisul nostru feminin. Aici, din păcate, 
avem prea puține motive de satisfacție. 
Cu excepția lui Iudit Dibar, campioana 
țării, care a ajuns pînă în semifinale 
(la București), aproape toate celelalte 

au continuat să 
evolueze în anonimat. De aceea, în a- 
ceastă direcție, se cuvine o mai susți
nută muncă de selecție și de instruire, 
la nivelul cerințelor unor întreceri de 
forța celor încheiate recent. Comparativ, 
competițiile feminine au reunit în fața 
fileu lui nume mai sonore.

Am fi dorit ca și băieții noștri să 
fie solicitați de mai mulți adversari 
din elita tenisului european. Asemenea 
„examene" au o pondere deosebită în 
stabilirea profilului unui tenisman în 
plină creștere. Cu un aport mai con
sistent al federației noastre de speciali
tate, acest deziderat va fi împlinit poate 
la edițiile viitoare ale concursurilor 
noastre internaționale, care au început 
de pe acum să capete patina tradiției.

Pentru reușita unei competiții de an
vergură este însă nevoie nu numai de 
inițiativă, ci și de un lot valoros de con- 
curcnți. Se cere, de asemenea, o capa
citate organizatorică bine folosită. In 
primul rînd, în concursul de la București 
s-a simțit lipsa unui program realist 
conceput, în măsură să satisfacă deopo
trivă jucătorii și publicul. Programările 
s-au 
bări 
dus

Și 
ni za re, nu pot 
unele lacune în ce privește arbitrajele. 
Mai întîi, a fost surprinzătoare absența 
arbitrilor de linie, mai ales în etapele 
superioare ale competiției (semifinale și, 
chiar, finale). Apoi, înșiși arbitrii de 
scaun au. dat dovadă uneori de neatenție 
și ezitări. Este o problemă care revine 
cu regularitate de cîte ori avem în față 
meciuri dc importanță. La ora actuală 
contăm efectiv doar pe doi arbitri cu 
experiență, M. Constantinescu și FI. 
Marinescu. Primul a fost prea des soli
citat în zilele concursului, ceea ce ex
plică în parte unele erori comise, iar 
cel de-al doilea a fost mai puțin folosit 
de această dată. Oricum, numărul arbi
trilor coinpetenți e infim. Este necesar 
ca forul de specialitate să organizeze 
cursuri de pregătire și perfecționare pen
tru arbitri, astfel ca în viitorul apropiat 
să existe un lot mai numeros de condu
cători de joc, capabili să facă față vo
lumului actual de competiții și să con
tribuie la progresul tenisului nostru.

Duminică, o dată cu meciurile din ca
drul campionatelor A, B și G, se va 
disputa și faza a doua (inter-regională) 
din cadrul „Gupei României", 
1966—1967. Iată programul:

Fulgerul Dorohoi—Foresta
Humorului, Volanul Hîrlău—Viitorul
Botoșani, Recolta Costești—Unirea Ro
man, Constructorul Vaslui—Chimia 0- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej, Progresul 0- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej—Unirea Bacău, 
Foresta Gogești—I.U.T. Galați, Tracto
rul Viziru—Laminorul Brăila, Metalul 
Mangalia—I.T.C. Constanța, Ideal Cer
navodă—Cimentul Medgidia, Cimentul
Fieni—Victoria Florești, Victoria Boboc— 
Metalul Plopeni, Voința Slobozia—Tim
puri noi București, Gloria Fundeni— 
IPROFIL București, C.A.P. Dragomi- 
rești—Vîscoza București, Flacăra Vi
dele—Comerțul Alexandria, Unirea Cos
tești—Forestierul 
Dră găneș ti—Lotrul 
Craiova—Răsăritul 
tul Sadu—Minerul
dova Nouă—Dinamo Timișoara, 
Arad—Metalul Oțelul roșu,

ediția

Gura

Stîlpeni, Tractorul 
Brezoi, Metalul 

Caracal, Metalurgis- 
Motru, Minerul Mol- 

Teba
Chimistul

LUPTE

Armă liberă caii- 
focuri : 1. Gh. Si- 
1136 p (record per-

CAMPIONATELE REPUBLICANE

Duminică se va da startul în carr.- 
jiontelc republicane de seniori pe 
966. Programul prevede întreceri la 
oate probele de armă, inclusiv armă 
port, probă care a lipsit ani de zile 
le la „republicane". La pistoale se 
lispută probele de viteză, precizie și 
allibru mare. La armă de vînătoare 
ire loc doar proba de skeet (talere 
truncate din turn). La proba de skeet 
gncursul va avea un caracter inter- 
■țlonal întrucît la ea și-au anunțat 
uxrticiparea și trăgători cu arma ele 
înătoarc din R.F.G.

făcut mereu cu întîrziere, cu schiin- 
de pe o zi pe alta, ceea ce a pro- 
o serie de confuzii.
pentru că sîntem la capitolul orga- 

fi trecute cu vederea

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

A început returul categoriei B
După cum ne-au relatat corespondenții 

noștri voluntari, formațiile de lupte 
greco-romane și libere care au' evoluat 
în cea de a treia etapă a campionatului 
categoriei B au furnizat meciuri atrac
tive, cu multe procedee tehnice. S-au 
evidențiat echipele Metalul București, 
Metalul Tîrgoviște, Marina Mangalia, 
Constructorul Marghita, A.S.A. Cluj, 
Rulmentul Brașov, Unio Satu Mare și 
C.S.M.S. Iași.

REZULTATE — ^greco-romane" : Pra
hova Ploiești eu C.S.M.S. Iași 10—18 șl 
cu I.M.U. Medgidia 17—11. C.S.M.S. Iași
— I.M.U. Medgidia 25—7. Carpați Sinaia 
cu Tractorul Rădăuți 19,5—12,5 și Cu Fi. 
roșie Tulcea 19,5—12,5. FI. roșie Tulcea
— Tractorul Rădăuți 25—7. Rulmentul
Brașov cu C.S.M. Cluj 23—5 și cu Crișul 
Oradea 27—5. Crișul Oradea 
Cluj 14,5—13,5. I.G.O. ~ 
gonul Arad 18,5—13,5 și cu A.S.A. Cluj 
9,5—22,5. A.S.A. Cluj " - - -

C.S.M.
Baia Mare cu Va-

Vagonul Arad

26—6. 
torul 
rul Marghita 
Marghita — 
20—12. ‘ -
București 17—15 (!!) și cu Dinamo Pi
tești 18—10. Progresul Buc. — Dinamo 
Pitești 17—11 ; „libere” : Metalul Tîrgo- 
viște cu FI. roșie Tulcea 32—0 (!!!) și 
cu C.S.M. Reșița 23—9. FI. roșie Tulcea 
— C.S.M. Reșița 28,5—3,5. Metalul Buc. 
cu Rapid 20—12 și cu I.M.U. Medgidia 
22—6. Rapid — I.M.U. Medgidia 16,5—11,5. 
Energia Constanța cu Electroputere Cra
iova 23—9 și cu A.S.A. Buzău 9,5—22,5. 
A.S.A. Buzău — Electroputere Craiova 
22—6. C/F.R. Timișoara cu Autosport Sf. 
Gheorghe 18,5—15,5 și cu Chimistul Baia 
Mare 16,5—15,5. Chimistul Baia Mare — 
Autosport Sf. Gheorghe 16—16. A.S.A. 
Brașov cu Unio Satu Mare 14,5—13,5 și 
cu Jiul Petrila 20—4. Unio Satu Mare— 
Jiul Petrila 31—1 (!!).

Mureșul Tg. Mureș cu Construc- 
Hunedoara 24—8 și cu Constructo- lg,g—115 constructorul

Constructorul Hunedoara 
Marina Mangalia cu Progresul

CUM PUTETI PARTICIPA 
LA TRAGEREA 

AUTOTURISMELOR LOTO PR N

Baia Mare—Rapid C.F.R. Jibou, Trac
torul Nușfalău—Unirea Oradea, Crișul 
Ineu—Victoria Criș, Electrica Baia 
Mare — Unio Satu Mare, Izolatorul 
Turda—G.F.R. Teiuș sau Dacia Orăștie, 
Progresul Năsăud—Unirea Cluj, Aurul 
Brad—Știința Petroșeni, Minerul Bă
lan—Ciocanul Tg. Mureș, Avîntul Re
ghin—Știința Tg. Mureș, Flamura roșie 

Zăr-

-- uiunuiui xg, muicp, zvviiiiii 
ghin—Știința Tg. Mureș, Flamura 
Cîrța—Textila Mediaș, Celuloza 
nești—Rulmentul Brașov.

• Toate jocurile vor începe la orele 
15,30. Excepții: partida Cimentul Fieni— 
Victoria Florești va începe la ora 14, 
deoarece se joacă în cuplaj cu meciul 
Electrica Fieni—Electrica Constanța (ca
tegoria C) care începe la ora 16, iar 
jocurile Electrica Baia Mare—Unio Satu 
Mare și Chimistul Baia Mare—Rapid 
C.F.R. Jibou se vor disputa în cuplaj, 
primul la ora 13,30, cel de al doilea 
la ora 15,30.

• Meciurile echipelor care activează 
în campionatele regionale și raionale 
fixate pentru data de 25 septembrie se 
amînă din oficiu pentru miercuri 28 
septembrie.

Fază din meciul Dinamo București—Progresul P. Romoșan

1—3 (0—2}3—1 (1—0) RAPID PETROLULDINAMO — PROGRESUL

Capitală a 
amicală de

Stadionul Dinamo din 
găzduit ieri întîlnirea 
fotbal dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Progresul. Meciul a con
stituit pentru antrenorii celor două 
formații un bun prilej de verificare 
a potențialului valoric al rezervelor.

Dinamoviștii s-au prezentat mai 
bine pregătiți din punct de vedere 
fizic și tehnic, au dovedit un bun 
control al balonului și o coeziune 
deplină între compartimente.

Duminică dimineața 
pid și Petrolul s-au întîlnit pe Giu- 
lești într-un meci amical, cîștigat pe 
merit de fotbaliștii ploieșteni. Jocul 
a fost de slabă factură tehnică, bucu- 
reștenii dînd o replică slabă adver
sarilor lor. Este adevărat că ambele 
formații au jucat fără o serie de titu
lari.

echipele Ra-

Dubla întîlnire internațională amicală
dintre echipele României și R. D. Germane

(Urmare din pag. 1)

de radio, 
din R.D.

fi transmisă atît de posturile 
cît și de cele de televiziune 
Germană.

Stadionul din Gera are o 
de 35 000 de locuri și se aseamănă foar
te mult cu cel al clubului Tractorul 
din Brașov. Ziarele apărpte marți în lo
calitate, ca și cele sosite din Berlin, 
acordă o mare importanță atît jocului 
de la Gera, cît și celui de joi, de la 
Cottbus, unde se vor întîlni selecționa
tele olimpice ale celor două țări. în 
presă au apărut informații, reportaje, 
declarații și fotografii ale fotbaliștilor 
români. Trebuie reținut optimismul pe 
care-1 manifestă gazdele noastre în pri
vința rezultatului. După părerea mea, 
atît meciul dc miercuri cît și cel de joi 
constituie serioase examene pentru jucă
torii noștri, acum, la începutul unui nou 
sezon internațional. în jocurile pe care 
le susțin aici, ei vor trebui să depună

capacitate

eforturi serioase, multă pasiune și curaj, 
vor trebui să-și desfășoare toate cunoș
tințele lor tehnice în fața jucătorilor ger
mani, recunoscuți pentru fotbalul lor at
letic, în viteză și eficace.

Cele două echipe românești aflate în 
R. D. Germană sînt despărțite dc a- 
proapc 250 km. Marți, prin telefon, am 
aflat unele amănunte despre „olimpicii" 
noștri, sosiți la Cottbus. Antrenorul B. 
Marian, cu care am discutat, nc-a co
municat că băieții lui sînt hotărîți să 
obțină un rezultat bun în partida cu e- 
chipa olimpică a R. D. Germane. Marți, 
la Cottbus, ei au făcut un ușor antre-1 
nainent. Formația noastră va fi definiti
vată în ziua meciului. Trebuie amintit 
că tinerii noștri fotbaliști vor avea în 
față un adversar destul de dificil. Re
prezentativa olimpică a R. D. Germane 
și-a îmbogățit duminică palmaresul cu o 
victorie (2—1) obținută în deplasare, la 
Baden-Wien, asupra selecționatei Aus
triei de Nord.

SP RT
La tragerea autoturismelor Loto 

din 27 septembrie 1966, participarea 
Se face prin indicarea a 3 numere, pe 
5 feluri de bilete de vaiori diferite, 
la alegere : seria A (2 Iei), seria B 
(4 lei), seria T (8 lei), seria G (10 lei) 
și seria F (20 lei).

Autoturismele care se atribuie sînt 
următoarele :

Faza 1: 5 extrageri de cîte 3 nu
mere din 90 : caț. I : bilete de 10 și 
20 lei : autoturisme „Fiat 1800" (tutu
ror variantelor cîștigătoare de la 
cat. I)

Faza a II-a : 4 extrageri de cîte 3

numere din 90 : cat. a II-a : bilete de 
8 lei și 20 lei : 2 autoturisme „Renault 
10 Major" (prin tragere la sorți) și 
autoturisme „Fiat 850“ 4~ 12.000 lei în 
numerar (tuturor celorlalte variante 
de la categoria a Il’a rămase după 
atribuirea celor două autoturisme „Re
nault 10 Major").

Faza a IlI-a : 2 extrageri de cîte 3 
numere din 90 : cat. a III-a : bilete de 
4 (lei : autoturisme : „Fiat 000" (tutu
ror variantelor cîștigătoare de la ca
tegoria a III-a).

Fa®a a IV-a : 1 extragere de 3 nu

mere din 90 : cat. a IV-a : bilete de 
2 lei și 20 lei : autoturisme : „Trabant 
601“ (tuturor variantelor cîștigătoare 
de la categ. a IV-a).

Deoi. cu bilete de 20 lei puteți cb 
ține autoturisme Fiat 
Major, Fiat 850 + 
rar sau Trabant 601. Cu bilete de 10 
lei puteți cîștiga autoturisme „Fia* 
1800", cu cele de 8 lei autoturisme

4-
lei
de

1800, Renault 10 
12.000 Ici nume*

„Renault 10 Major" sau „Fiat 850" 
12.000 lei în numerar, cu cele de 4 
autoturisme „Fiat 600" iar cu cele 
2 lei. autoturisme „Trabant 601".

Variantele cu 2 numere câștigătoare 
primesc premii în bani.

Pentru a vă mări șansele de cîștig 
este indicat să vă procurați bilete de 
24 lei (unul de 20 lei și unul de 4 lei).- 
Firește, cu cît numărul seturilor de bi
lete de 24 lei este mai mare, cu atît 
cresc și șansele.

Nu uitați I Peste 100 de autoturisme 
s-au distribuit la precedentele trageri 
ale autoturismelor la Loto. Procura- 
ți-vă din vreme biletele.

★
Tragerea concursului Pronoexpres 

de azi are loc la ora 18.30 la Turnu 
Severin.

Rubrică redactată de Administrația 
de Slat Loto-Pionosport.



AUTOMOBILISM

Raliul Dunării-Castrol
Astăzi, la ora 01,00, au intrat în tara 

noastră participanții la cea de a IlI-a 
ediție a competiției automobilistice inter
naționale „RALIUL DUNĂRII—CAS
TROL".

Cele 32 de echipaje participante au 
hiat startul din Ingolstadt (R.F.G.) și 
Fraga, marți 20 septembrie 1966 la ora 
01,55, s-au întîlnit la Grein (Austria), 
de unde au intrat în traseul comun prin 
Viena spre Budapesta—Oradea. După

ce concurenții vor parcurge aproximativ 
1200 km, trecînd prin 18 puncte de con
trol organizate prin localitățile din fru
moasele regiuni din nordul țării (Bistri
ța, Mureșenii Bîrgăului, Vatra Domei, 
Suceava, Piatra Neamț, Bicaz, Lacul 
Roșu, Brașov) vor sosi în București în 
jurul orei 19 la controlul orar din fața 
Casei Scînteii și vor pomi spre Mamaia, 
unde vor ajunge în jurul orei 22,45.

Corespondente speciale pentru „SPORTUL POPULAR

BERLIN: Baschetbalistele din R. D. German, 
vor să confirme rezultatele bune ale acestui sezo

de baschetPentru echipa feminină
R. D. Germane campionatul euro-

ȘTIRI, REZULTATE M 7
BUDAPESTA. In cadrul 

internaționale de alergări de 
Budapesta, marele premiu rezervat cailor 
de doi ani a fost ciștigat de Neghina, 
«părtinind hergheliilor din România. 
Premiul „Williams" a revenit lui Alexine 
(RDG), iar marele premiu al Ungariei 
lui Normala (Ungaria).

reuniunilor 
trap de la

MALTA. — lntr-un med tur contînd 
pentru „Cupa cupelor*4 ia fotbal, Flo- 
riana Malta și Sparta Rotterdam au ter
minat la egalitate: 1—1.

a
pean 1966 va fi, fără îndoială, un exa
men deosebit de greu. în primul rînd, 
trebuie confirmate o serie de rezul
tate bune obținute 1 
în al doilea rînd, 
performanța de la 
ceri continentale: 
locul 6.

La startul ediției 
zentativa R. D. Germane se prezintă 
cu unele rezultate de valoare: vic
torii asupra Cehoslovaciei, Bulgariei 
și României. Moralul fetelor va fi, 
deci, foarte ridicat. Dar ele au obli-

în ultima vreme ; 
trebuie depășită 
trecutele între- 

Budapesta, 1964,

jubiliare, repre-

gația de a demonstra că nu a fost 
ceva întîmplător, iar treaba aceasta 
nu e de loc ușoară. Pe lingă con
siderentul normal al pregătirilor 
efectuate de celelalte echipe, pentru 
formația R. D. Germane se mai pune 
și problema unor indisponibilități: 
Erika Fichtner, Kaete Grieser, Maria 
Magnus și Christel Ploigt. Așa se 
face că printre candidatele la un Iog 
în lotul ce va juca în România fi
gurează și jucătoare mai vîrstnice, 
cunoscute încă de la Budapesta, cum 
ar fi Inge Laabs și Friedgard Scholz.

în cadrul pregătirilor a intrat și 
un turneu in U.R.S.S., soldat cu 4 
victorii și două înfrîngeri: 61—68 și

PARIS. — La 28 septembrie, echipa 
selecționată de fotbal a Franței va în- 
tîlni în meci amical la Budapesta echipa 
Ungariei. în vederea acestui meci, fo
rul francez de specialitate a alcătuit ur
mătoarea formație: Carnus, Djorkaef, 
Bosquier, Budzinski, Chorda, Simon, 
Suaudeau, Blanchet, Gondet, Revelli, 
Hausser. Aripa stingă, Gerard Hausser, 
face parte din echipa Strasbourg.

DUBLIN. — Cunoscutul atlet Kip- 
choge Keino (Kcnia) a făcut la Dublin 
o tentativă pentru doborîrea recordului 
mondial în proba de o milă. Tentativa 
n-a fost încununată de succes. Keino a 
parcurs această distanță în 3:57,4. Re
cordul mondial oficial este de 3:51,3 și 
aparține americanului Jim Ryun.

paris: Echipa Franței

SOFIA. — După 4 etape, în Turul 
ciclist al Bulgariei conduce Ampler (R.D. 
(Armână), care totalizează 9h26:12,0. 
Pe echipe conduce R.D. Germană.

NEW YORK. — Turneul internațional 
de tenis de la Fort Worth (Texas) a fost 
cîștigat de mexicanul Rafael Osuna. El 
l-a învins în finală cu 6—2, 3—6, 6—3 
pe Cliff Drysdale (Republica Sud A- 
fricană). în seminalele turneului, 
Osuna l-a învins cu 9—11, 6—1, 7—5 
pe spaniolul Manuel Santana.

la a 9-a participare

55—53 cu R.S.S. Ucraineană, 47—■ 
și 40—45 cu R.S.S. Azerbaidjean 
83—44 cu R.S.S. Armeană și 54— 
cu R.S.S. Gruzină.

Echipa va fi definitivată doar 
ajunul plecării spre România, dar d 
lotul condus de președintele feder 
ției de specialitate, Hans Joachi 
Otto, nu vor lipsi următoarele : R 
NATE AMIES (D.H.F.K. Leipziț 
189 cm, 36 de jocuri internațional 
HELGA ZIMMERMANN (D.H.F. 
Leipzig), 169, 31, JUTTA SCHMID 
PAULICK (D.H.F.K. Leipzig) 168, 3 
REGINA BARTHOLOMEUS (Chem 
Halle), 170, 25, BRIGITTE BRUI 
NING (Chemie Halle) 168, 11, Ga 
BRIELE SCHAAL (Chemie Halle), 16 
38, HANNELORE WENTZKE (Cft 
mie Halle), 172, 8, IRENE KRAT 
(T.S.C. Berlin), 177, 39, WILJA KUI 
(T.S.C. Berlin), 176, 46, GERD
THIEME (T.S.C. Berlin), 182, 33, R 
TA WANDREY (T.S.C. Berlin), 16 
35. Vă mai amintim, în încheier 
că echipa R. D. Germane a mai pa 
ticipat la campionatele europene di 
anii 1952 (Moscova, locul 12), 191 
(Lodz, locul 9) și 1964 (Budapest 
locul 6).

STOCKHOLM. — Echipa masculină 
de băscheî a Franței a jucat ia Stock
holm în compania echipei Suediei. Bas- 
chetbaliștii francezi au obținut victoria 
cu scorul de 79—68 (59—38). Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost suedezul 
llansson care a înscris 34 de puncte.

BERLIN. — Selecționata masculină 
de volei a Siriei și-a început turneul în 
R.D. Germană, jucînd la Berlin cu o 
reprezentativă a cluburilor din Leipzig 
și Schwerin. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—0.

BELGRAD. — In finala campionate
lor internaționale de tenis ale Iugosla
viei de la Belgrad, iugoslavul Pilici l-a 
învins Cu 6-—4.’6—-3, 6-—4 pe' italianul 
Pietrangeli. La feminin a cîștigat Ana 
Dmitrieva (URSS).

LONDRA. — Turneul internațional de 
tenis rezervat profesioniștilor desfășurat 
la Londra a fost cîștigat de australianul 
Rod Laver, care l-a învins cu 6—2, 6—2, 
6—3 pe-compatriotul său Ken Rosewall.

REGATA TATA“
BUDAPESTA (prin telefon). La sfîr- 

șitiil săptâmîhii trecute s-au desfășurat 
în R.P. Ungară întrecerile celei de a 25-a 
ediții a „Regatei Tata" la caiac-canoe. 
La acest concurs jubiliar au participat 
primele ambarcații din Polonia, R.F.G., 
Bulgaria, R.D.G., Austria, S.U.A., Un
garia. Țara noastră a fost reprezentată 
de Sofia Confolenco, Simion Cuciuc, pre
cum și de un lot de 8 juniori.

De remarcat că în această competiție 
de amploare, la care au participat mulți 
medaliați de la Griinau, tinerele noas
tre speranțe au trecut cu succes de „se
rii" și semifinale, participînd cu toții 
în întrecerile finale.

Rezultate tehnice: ‘Saiac 4—1000 m 
(Tcrente, lacob, Pavlovici, Cuciuc) — 
locul IV, după cele trei formații ale 
Ungariei. Canoe 1—1 000 m (Maxim Si
mion) locul V- Primii clasați: 1. Was- 
man (Ungaria) 2. I’etricovici (Ungaria), 
3. Haiba (Ungaria), 4. Lubenov (Bul
garia). Caiac 4x500 m (Tcrentc, lacob, 
Pavlovici, Cuciuc), locul VI. Caiac 1 — 
500 m (Ion lacob) locul VIII. Caiac 
2—500 m (A. Pavlovici, Gh. Sciotnic) 
locul IX. Caiac 4x500 m (fete) Sofia 
Contolenco — locul II — într-o combi
nată România—Polonia.

ZCRICTI. — După cum s-a mai anun
țat, în noua ediție a turneului de fotbal 
UEFA, rezervat echipelor de juniori, se 
vor desfășura cîteva meciuri preliminarii 
după cum urmează: Franța—Elveția,
Portugalia—Spania, Scoția—Anglia, 0- 
landa—R. F. Germană, Albania—Iugo
slavia. Bulgaria—Grecia și Ungaria— 
Cehoslovacia. Meciurile se vor disputa 
tur-retur și vor trebui jucate pînă la 
1 aprilie 1967. După cum se știe, echi
pa României este calificată direct în 
grupa a 3-a alături - de echipele R.D. 
Germane, URSS și Suediei. Celelalte 
echipe care vor obține dreptul de a juca 
în grupe vor fi repartizate în grupele 
1, 2 și 4.

MADRID. Înaintea începerii campio
natului de fotbal al Spaniei, echipa Real 
Madrid a susținut la Madrid un meci 
amical în compania echipei S. V. Ham
burg. Cu acest prilej, jucătorul Santa
maria a evoluat pentru ultima oară în 
echipa madrilenă, deoarece s-a retras din 
activitatea sportivă. Echipa oaspete a 
obținut victoria cu scorul de 2—1 prin 
punctele marcate de Uwe Seeler. Pentru 
gazde a înscris Ruiz.

MOSCOVA. în campionatul unional de 
fotbal Sahtior a învins la Moscova cu 
1—0 pe Torpedo ! Alte rezultate î Zenit 
Leningrad—Lokomotiv Moscova 2—1 • 
S.K.A.—Cernomore Odesa 0—2 ; Aripile 
Sovietelor—Kairat Alma Ata 0—0.

Echipa Franței se pregătește pen
tru a 9-a participare la campionatul 
european de baschet feminin. După 
turneele la care a luat parte în luna 
iulie în Italia, și în care a obținut 
cîteva frumoase succese 
Cehoslovaciei (44—43),
(54—46) și Italiei (44—41), noul an
trenor al formației, Joe Jaunay, s-a 
fixat asupra următorului 
jucătoare:

YANNICK STEPHAN
l, 68 m, de 82 de ori în
țională), MARIE CLAUDE LE CROM 
(26, 1,72 m, 43), MICHELE CHEVA
LIER (18, 1,71 m, 5), JACQUELINE 
CÂTOR (32, 1,77 m, 69) JACQUELINE 
DELACHET (22, 1,67 m, 30), JACQUE
LINE VEROTS (24, 1,70 m, 38),
JACQUELINE CHAZALON (21, 1,72
m, 20), ANNIE PRUGNEAU (31, 1,80
m, 63), GENEVIEVE GUINCHARD 
(26, 1,74 ---------- -------------
(27, 1,83 
(21, 1,80 
SEMARD
tea, Jackie Chazalon (coșgetera tu
turor turneelor din Italia în această 
vară) și Yannick Stephan dețin o va
loare unanim recunoscută de toți 
specialiștii străini. Antrenorul Joe

în fața
Bulgariei

lot de 12

(27 ani, 
echipa na-

m, 34), NICOLE ROBERT 
m, 32), DANIELLE PETER 
m, 31) și COLETTE PAS- 
(20, 1,72 m, 3). Dintre aces-

Jaunay a făcut reprezentanților pre
sei următoarea declarație : „Baschet
balistele franceze vor avea de în
fruntat chiar în grupă (Sibiu) adver
sare de cerlă valoare ca Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană și Iugo
slavia, peste care va fi greu de tre
cut. Nu ne rămîne decît să jucăm 
cit mai spectaculos, să ciștigăm sim
patia publicului".

Reprezentativa Franței a trebuit să 
joace în turneul de baraj de la 
Kralovec pentru a se califica în în
trecerile finale. Ea a învins Dane
marca cu 69—27 și a pierdut în fața 
Iugoslaviei cu 50—63. Baschetbaliste
le noastre au avut cele mai bune 
comportări în această mare compe
tiție la primele două ediții (1938 și 
1950 — locul IV). în continuare ele 
au navigat printre locurile 6—8, 
pentru ca la ultima confruntare să 
ajungă pe ultimul loc (10). Specia
liștii francezi consideră însă 
ziua de 9 octombrie, la Cluj, 
zentativa Franței va avea un 
ment incomparabil mai bun...

că în 
repre- 
clasa-

PIERRE TESSIER, 
ziarist la „l'Equipe"

HANS OEFTGER 
ziarist la „Sport Echo*1

Scrimerii de la Steaua
au plecat la Chișinău

ț
Luni seara a părăsit Capitala >’ 

dreptîndu-se spre Chișinău lotul < 
scrimă al echipei Steaua Bucureșl 
campioană a țării. La Chișinău, trăg: 
torii de la Steaua vor susține un mg 
la toate probele în compania cai) 
pioanei Uniunii Sovietice, formaț: 
Ț.S.K.A. Moscova.

Din lotul echipei bucureștene _f< 
parte Falb, Drîmbă, Țiu, Weissboc 
Haukler (floretă băieți),Olga Orbai 
Szabo, care își reia cu acest prii» 
activitatea, Iencic, Drîmbă, Bejan 
Tasi (floretă fete), Marinescu, fraț 
Istrate și Moldanschi (spadă), Vintil: 
Mustață, Culcea. Alexe și .
(sabie).

Lotul este
A. Vîlcea și C. Ciocîrlie, precum 
de prof. Dan Apostol, arbitru.

Bădesc

însoțit de -antrenor

Cum se antrenează campion

Sesiunea AIBA
ROMA 20 (Agerpres). — La Roma 

s-au desfășurat timp de cîteva zile lu
crările sesiunii Asociației internaționale 
de box amator (AIBA). In cadrul lu
crărilor s-a stabilit introducerea unei noi 
categorii „muscă", sub 48 kg. AIBA 
nu a fost de acord cu propunerea de 
a se crea categoria supergrea. De ase
menea, forul a respins proiectul ca la 
fiecare doi ani, după J.O., să se orga
nizeze campionate mondiale pentru ama
tori. S-a acceptat să se studieze posibi 
litatea introducerii unor mănuși în parte 
vopsite cu culoare albă, pentru a se 
verifica mai bine dacă pugiliștii lovesc 
regulamentar cu pumnul. Se studiază 
proiectul unui turneu preliminar conti
nental pentru desemnarea a cîtc 16 boxeri 
de categorie, care să participe la Jocurile 
Olimpice. Actualul președinte al AIBA, 
Russel, a fost reales în această funcție 
pentru încă o perioadă de 4 ani.

„Romanul" campionatelor mondiale continuă
— De la corespondentul nostru din Italia

de fapte. Dar aceasta este situația: o- 
biceiul presei noastre este îndeobște cu
noscut și nu este cazul să ne mai minu
năm.

Astăzi (n.r. luni), federația a hotărît: 
suspendarea lui Fabbri s-a transformat 
în „scutirea" acestuia de a se mai ocupa

„Romanul" campionatelor., mondiale 
continuă. După suspendarea lui Fabbri 
din postul de antrenor a4 naționalei Ita
liei, s-a așteptat întrunirea consiliului 
federației de fotbal care trebuia să ho
tărască destinul antrenorului. Opinia pu
blică era nerăbdătoare să cunoască ra
portul prezentat de Fabbri și deciziile, de reprezentativa țării și timona bărcii 
federației în scopul „însănătoșirii" 
mosferei din fotbalul italian.

Sînt cunoscute întîmplările care au 
urmat înfrîngerii squadrei azzura 
Anglia, sînt cunoscute declarațiile unor 
jucători care au imputat unele lucruri 
antrenorului și medicului federal și sînt 
cunoscute, de asemenea, reacțiile celor 
interesați, respectiv ale lui Fabbri și ale 
doctorului Fini.

Joi și vineri s-a întrunit, în sfîrșit, 
consiliul federal, pentru a examina „ca
zul" care a luat proporții nebănuîte. 
Inutil să spunem că presa crease o at
mosferă cu totul disproporționată față

aț

in

„azurilor" a fost încredințată președin
telui federației, dr. Pasquale, care ar 
fi trebuit să împartă cu Fabbri respon
sabilitatea înfrîngerii din Anglia.

Aceasta nu este însă totul: raportul 
lui Fabbri a fost apreciat ca nesatisfă
cător. S-a hotărît, în sfîrșit, să se des
chidă o anchetă privind acuzațiile for
mulate de Fabbri în raportul său și pen
tru a decide dacă antrenorul răspunde 
personal de insuccesul echipei. Adică — 
mai pe înțelesul tuturor — dacă Fabbri 
va mai primi sau nu cele 70 de milioane 
de lire drept lichidare, contractul său cu 
federația fiind desfăcut unilateral. Pen-

tni această anchetă, conducerea federa
ției a făcut un apel la cele mai înalte 
personaje din magistratura italiană.

Fabbri n-a vrut să facă nici o decla
rație, dar în locul lui a vorbit avocatul 
său din Bologna, care și-a asumat sar
cina de a apăra interesele lui Fabbri. 
Acesta a declarat că dacă acuzațiile 
grave care au fost aduse lui Fabbri vor 
fi urmate și de o anchetă atunci și clien
tul său va trebui să găsească căile le
gale care să facă lumină în toată pro
blema. Avocatul bolognez a adăugat că 
Fabbri „are multe alte argumente pe 
care la momentul oportun le va putea 
arunca în luptă, pentru apărarea bunei 
sale reputații și a demnității sale*. 
Întrebat care sînt aceste argumente, re
prezentantul lui Fabbri a declarat că 
meseria sa îl obligă să nu dea în vileag 
secretele clienților.

CESARE TRENTINI

IRENA KIRSZENSTEIN
la Buda~ 
mai bun

Europenele de atletism de 
pesta au desemnat drept cel 
sportiv al campionatelor pe atleta po
loneză Irene Kirszenstein. Ea s-a năs
cut la 24 mai 1946. Are un fizic armo
nios, clădit parcă anume pentru aler
gări (1,76 m înălțime și 59 kg). în pre
zent, este studentă în anul III la Uni
versitatea din Varșovia, facultatea de 
științe politice și sociale. S-a remarcat 
în atletism din anul 1961, deși ea

sînt cuprinse între 1—3 minute. Pen 
tru dezvoltarea forței folosește exer 
ciții cu haltere (variind între 20—5 
kg) executate însă cu viteză ridicați 
Totodată, face un mare număr d 
exerciții de sărituri pe același picior 
de pe un picior pe altul, peste -jtardur 
etc.

întrucît startul este elementul ei ten 
nic deficitar, acesta se bucură de j 

iză de 
lungimi

practica din 1959 : atenție specială: ea ef
100 200

15 ani — 1961 12,6 .27,9
16 anii — 1962 11,9 25,4
17 ani — 1963 11.6 24,2
18 ani — 1964 IU 23,1
19 ani — 1965 11,1 22,7
20 ani — 1966 11,2 23,1
Este pregătită de cunoscutul antrenor plecări din bloc-starturi

Andrzej Piotrowski. în cadrul antre
namentelor, Irena depune o cantitate 
de muncă imensă, astfel că este grea 
să copiezi, pentru o altă atletă, pro
gramele ei de lutru. în perioada de 
iarnă (decembrie - aprilie) volumul său 
de lucru este foarte ridicat, iar inten
sitatea antrenamentelor crește gradat, 
dar continuu. Din mai încep antrena
mentele de control, iar apoi — sezo
nul de concursuri.

Alergările le efectuează pe porțiuni 
cuprinse între 40 și SOOm. Toate „pis
tele" de alergare sînt cronometrate. 
Unele dintre acestea sînt în pantă. 
Intervalele de odihnă între alergări

Turneul de box de la Budapesta
Luni seara a început în sala „Sport- 

csamok" din Budapesta un 
național de box. In 
evoluat și trei boxeri 
rești. Aurel Simion 
puncte de Keltuch

turneu inter- 
reuniune au 

Steaua Bucu-
prima 
de la 
a fost învins la 
(R.D. Germană), 

Vasile Dobre a pierdut în fața lui Szallay 
(Ungaria), iar H. Stumpf l-a întrecut 
la puncte pe Stagho (Cehoslovacia).

5,10
5,72
5,82
6,60
6.54
6.55

pe distant
scurte (20—40 ni).

Irena ia parte la multe crosuri, aler 
gări prin pădure, jocuri sportive - 
în spedal baschet. Dată fiind impoi 
tanța care se acordă în Polonia pro 
belor de ștafetă, în fiecare săptămîn 
face antrenament de schimburi cu co 
echipierele sale.

Irena Kirszenstein participă period: 
la trecerea normelor de control ca. 
îi permit să vadă în ce stadiu de pre 
gătire se află. Unele rezultate la aces 
te probe sînt foarte interesante și deo 
sebit de bune : 2,75 m ia lungime făr 
elan, 8,80 m la triplusalt fără elai 
detenta de pe loc — 63 cm, obține re 
zultate remarcabile la diferite prob 
de alergare pe distanțe neclasice, diir 
tre care în mod cu totul deosebit r< 
ține atenția 37,0 la 300 m 1 Aceast 
performanță, într-adevăr extraordi 
nară, este completată de însăși dorin 
•ța Irenei de a fi, într-un viitor apro 
piat, prima atletă care să parcurg 
400 m în mai puțin de 50 sec.

Prin prisma rezultatelor obținute r< 
cent la Budapesta, Irena Kirszenstei 
candidează de pe acum la unele mc 
dalii olimpice la J.O. din 1968.

N. M.
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