
Vineri incep la Galafî

întrecerile finale 
ale campionatelor republicane 

de lupte greco-romane
Ediția din acest an a cam

pionatelor republicane indivi
duale de lupte greco-romane 
(seniori) se află la ultimul act : 
FINALELE. Evenimentul este 
așteptat cu interes deosebit de 
sportivi, antrenori, arbitri și 
organizatori, ca și de specta
torii gălățeni.

Pentru întrecerile finale au 
obținut dreptul de participare 
un număr record de luptători 
— 181 — între care toți cei 8 
campioni ai ediției de anul tre- 
cut. Citind listele concurenților, 

Znn mică ne-a fost mirarea cînd 
fcm întîlnit și numele maestru- 
Flui emerit al sportului D. Pîr- 
vulescu (Steaua). El ne-a măr
turisit, zilele acestea, că nu se 
va limita doar la... finalele re
publicane I „Ziariștii s-au gră
bit cînd au anunțat retragerea 
mea din activitatea competițio- 
nală... Mă antrenez cu sîrguință 
căci vreau să particip la C.M. 
din 1967 de la București"... a 
spus fostul campion olimpic. 
Maeștrii sportului S. Popescu 
(Steaua). M. Bolocan (C.S.M. 
Reșița), C. Turturea, I. Țăranu 
și N. Martiuescu (Dinamo) vor 
fi ei prezenți la întrecerile 
fîlfffe. Cu toate acestea, nu pot C. CHIRIAC

C. Turturea intr-un spectaculos supleu
Foto: N. Aurel

t Cum se vor 
desfășura întrecerile

Delegații F. I. B. A. 
și arbitrii neutri

Așadar, doar trei zile ne mai 
despart de „startul" în cea de a 
X-a ediție — jubiliară — a cam
pionatului european feminin de 
baschet.

După cum s-a mai scris, cele 
12 formații finaliste ale „euro
penelor" au fost împărțite în 
două grupe : A (Cluj)—U.R.S.S., 
România, Polonia, Italia, Unga
ria și Olanda ; B (Sibiu) — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F.G., Franța și Iugosla
via. Participantele își vor disputa 
un turneu în zilele de 2, 3, 4, 5 
și 6 octombrie, după următorul 
program : LA CLUJ •— 2 oc
tombrie : Polonia — Ungaria,
U.R.S.S.—Italia, România—Olan
da ; 3 octombrie: Italia—Olanda, 
Ungaria—U.R.S.S., Polonia—Ro
mânia ; 4 octombrie: U.R.S.S.—

Ieri au sosit reprezentativele U.R.S.S., R. D. Germane și Bulgariei
După reprezentativa Italiei, ve

nită în țara noastră încă de săp- 
tămîna trecută, ieri au sosit în 
Capitală alte trei echipe care vor 
participa la a X-a ediție a cam
pionatului european feminin de 
baschet și anume cele ale 
U.R.S.S., R. D. Germane și Bul
gariei.

Loturile sosite cuprind urmă
toarele jucătoare: U.R.S.S. :
Ninu Poznanskaia, Ravilia Pro

fi pronosticat! viitorii campio
ni republicani. Pîrvulescu îl va 
avea de înfruntat, în primul 
rînd, pe Gh. Stoiciu (Steaua), 
clasat pe locul IV la ultimele 
două ediții ale campionatelor 
mondiale. Turturea, evoluînd 
la o categorie de greutate su
perioară, va primi replica ta
lentatului I. Baciu (Steaua), cîș- 
tigător al medaliei de bronz 
la campionatele europene din 
acest an, iar ceilalți pretendenți 
la tricourile de campioni vor 
trebui să facă fată asaltului 
multor tineri dornici de afir
mare.

întrecerile vor constitui tot
odată și o verificare a posibi
lităților noastre de organizare 
în vederea campionatelor mon
diale de lupte greco-romane pe 
care le va găzdui Bucureștiul 
anul viitor. De aceea federația 
de specialitate a invitat la Ga
lați un impresionant număr de 
oficiali și arbitri : 48.

Prima reuniune va începe vi
neri la ora 17, în Sala sportu
rilor. întrecerile vor continua 
sîmbătă și duminică.

Olanda, Italia—Polonia, Unga
ria— România ; 5 octombrie: O- 
landa — Polonia, România — 
U.R.S.S., Ungaria—Italia ; 6 oc
tombrie : Ungaria — Olanda, Ro
mânia—Ttalia, U.R.S.S.-—Polonia; 
I.A SIBIU — 2 octombrie: R.D. 
Germană—R.F. Germană, Bulga
ria—Franța, Cehoslovacia—Iugo
slavia ; 3 octombrie: R. F. Ger
mană- Bulgaria, Franța—Iugo
slavia, R. D. Germană—Cehoslo
vacia ; 4 octombrie: R. F. Ger
mană—Cehoslovacia, F ranța—R. 
D. Germană, Bulgaria—Iugosla
via; 5 octombrie: Franța—R. F. 
Cermană, Iugoslavia—R. D. Ger
mană, Cehoslovacia—Bulgaria ; 6 
octombrie : Iugoslavia—R.F. Ger-
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kopenko, Raisa Mihailova, Liud
mila Bazarevici, Skaidrite Smild- 
zina, Silvia Krodere, Galina 
Madison, Tamara Slidenko, Feo
dora Orel, Galina Voronina, Neli 
Fominik, Laima Dkelene; R. I). 
GERMANA: l ut ta Schmidt, Re
mite Ameis, Regina Bartholomeus, 
Brigitte Brunning, Irene Krause, 
Heidi Fleischer, Barbara Kuhn, 
Cerda Thieme, Hannelore Venzke, 
Rilta Wand rev. Heine Zimmer
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IN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"Dinamo Pitești-F.C. Sevilla 2-0 dar scorul putea li mai mare
După cum a început meciul, 

se părea că dinamoviștii piteș- 
teni nu vor întîmpina o rezis
tentă prea mare din partea oas
peților, că vor obține victoria cu 
mare ușurință. La prima lor ac
țiune de atac. în min. 2, gazdele 
înscriu : Toachim Popescu exe
cută o lovitură liberă de la mar
ginea terenului, trimite balonul 
în careu, la Țurcan care — cu 
canul — îi pasează lui Radu, 
aflat în bună poziție de șut : 
acesta trimite scurt în poartă, 
surprinzîndu-1 pe Mutt. Deci, 
1—0 pentru Dinamo, la primul 
șut pe poartă. Eficacitatea star
tului dînamovist avea să fie 
confirmată foarte curînd. în min. 
10, Ia cel de-al doilea șut pe 
poartă, un nou gol, înscris în 
condiții oarecum similare cu 
primul : de la circa 30 m de 
poartă, Ioachim Popescu execută 
o lovitură liberă, pasînd la Țur
can în careu ; acesta trimite cu 
capul spre poartă, mingea lovește 
bara și revine în teren la Na glii, 
și acesta înscrie fără dificultate: 
2—0. Acest avantaj de două go
luri obținut atît de repede le-a 
dat, probabil, dinamoviștilor pi- 
teșteni, impresia că au o misiu
ne ușoară. Așa se explică faptul 
că ei au abordat în continuare 
meciul cu multă dezinvoltură, au 
combinat spectaculos (grație mai 
ales jocului tehnic și inteligent 
al lui Dobrin ca și efortului de
pus de Ioachim Popescu, care e 
pe tot terenul), și-au creat foar

Pe aeroportul Bănoasa, la cîte
va minute după sosirea bas
chetbalistelor sovietice, cam
pioane mondiale și europene

Foto: A. Neagu

L________ ________  

mann, Gabriele School; BUL
GARIA : Vania Voinova, Todorka 
Damian ova, Veselka Popova, Er- 
mila Popova, Katia Antonova, 
Tinka Dineva, Ana Panekova, 
Svetla Nestorova, Maria Niko- 
lova, Violeta Novkova, Julia 
Boianova și Veselina Manikova.

In cursul zilei de azi sînt aș 
lepta te să sosească eh i pe le Ce 
hoslovaciei, Franței și Poloniei.

Primul gol al piteștenilor Foto: P. Romoșan
te multe ocazii de gol. Nu exa
gerăm cu nimic dacă afirmăm 
că, în această perioadă, local
nicii mai puteau înscrie cel puțin 
3 goluri. în min. 18 după un 
„un-doi“ eu Radu, Naghi trage 
milimetric pc lîngă bara verticală;
în min. 21 Radu îl pune în po
ziție de șut pe Eftimie, dar lo
vitura cu capul este reținută pc 
linia porții de portarul spaniol ; 
după numai un minut, același Ef
timie trage în portar de la 12 m, 
iar în min. 26 și 27 Țurcan (lo
vitură cu capul, puțin peste 
bară) și Naghi (foarfecă pe 
spate, în careu) pierd ocazii

CONSTANTIN MACOVEI
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La închiderea ediției
F. C. LIVERPOOL - PETROLUL PLOIEȘTI

2-0 (0-0)

Aseară, în primul meci din „C.C.E.", Petrolul 
Ploiești a întîlnit la Liverpool campioana 
Angliei, F.C. Liverpool. Meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 2-0 (0-0) în favoarea gazde
lor. în prima repriză, fotbaliștii români au 
lăsat o frumoasă impresie. După pauză, en
glezii au dominat mai mult, în special în 
ultimele minute, cînd au reușit să înscrie de 
două ori. în min. 71, St. John a trimis ba
lonul cu capul în plasă la o centrare a lui 
Stevenson, iar 10 minute mai tîrziu, extrema 
dreaptă, Callaghan, a maiorat scorul printr-un 
șut fulgerător din voie. Mingea s-a lovit de 
bară, de unde a intrat în plasă. O impresie 
deosebită a lăsat portarul Sfetcu.

Returul meciului va avea loc la 12 octom
brie, la Ploiești.

DEBUTUL ECHIPEI INTERNAZIONALE
ÎN „C.C.E."

La Milano: Internazionale — Torpedo Mosco
va 1-0 în min. 63. Returul la 12 octombrie.. 
Gornik Zabrze - Vorwărts Berlin 2-1 (Returuh 
la 5 octombrie).

ÎN MECIUL CU SPARTAK MOSCOVA.„

...din „Cupa Cucelor’ O.F.K. Beograd a pier
dut pe teren propriu cu 3-1 1 Returul la 5 oc
tombrie. Sarmardjici (O.F.K.) a ratat două pe- 
naltiuri I Fiorentina — Vasas Gyor 1—0 în 
min. 70.

FARKAȘ A MARCAT 4 GOLURI...

...în meciul amical Ungaria - Franța disputat 
la Budapesta. Au învins gazdele cu 4-2 (1-1). 
Pentru oaspeți au înscris Gondet și Revelli. 
Meszoly a ratat un penalti.

A XV-a ediție a „Turului României**

Cicliștilor și antrenorilor din provincie,, 
un sincer bravo!

Desigur, discuția despre „eroii" 
„Turului României" din acest an 
nu poate începe fără o accentua
tă subliniere a meritului deosebit 
pe carc-1 au antrenorii din pro
vincie. Nimeni n-a bănuit că în- 
tr-o competiție de amploarea a- 
cesteîa ei vor reuși să înscrie la 
start oameni care să facă nu nu
mai o prezentă onorabilă, dar care 
să și contribuie efectiv la crea
rea principalelor faze.

Clasat al 5-lea, Ștefan Sucîu 
s-a dovedit a fi la înălțimea 
performanțelor cu care a încheiat 
junioratul. Cu mai multă atenție 
el putea urca una dintre treptele 
podiumului, dar și așa ne-a pro
bat calități de ruleur rapid și de 
sprinter remarcabil. Cîștigînd o 
etapă — a IlI-a — el a intrat 
în rîndul performerilor competi
ției. Așadar. Brașovul a fost din 
nou în frunte! Ploieșteanul Tu
dor Va sile a fost — pînă în apro
piere de Deva... — marea reve
lație a cursei. Cestul nesportiv 
comis în această etapă a întune
cat, în parte, strălucirea unei ex
celente comportări. Îndreptîndu-și 
din acest punct de vedere con
duita, Tudor Vasile poate con
stitui speranța nr. 1 a ciclismu
lui românesc. îndrăzneț, foarte

Argeș — Pleven
(R. P. Bulgaria)

180 - 152
La Pitești a avut loc meciul 

de atletism dintre echipele regi
unilor Argeș și Pleven (R.P.B.), 
contînd ca revanșă a întîlnirli 
desfășurate în luna iulie la Pleven 
și cîștigată de argeșeni cu 209— 
122.

Și acum victoria a revenit at- 
leților noștri, atît la masculin 
(110—97), cit și la feminin (70-55). 
Iată cîteva rezultate tehnice : 
BARBATI : ÎOO m : Tancov (Ple
ven) 10,9 ; 800 m : I. iordache
1:57,8 : 5000 m : I. Cioca 15:09.5 ; 
FEMEI : 400 m : CI. Iacob 59,8 ; 
800 m : CI. Iacob 2:17,2 ; 80 mg : 
Dimitrova (Pleven) 11,3.

bun la contratimp, avînd calitățîX 
de cățărător și sprinter, Tudorr 
Vasile poate să aducă ciclismului» 
nostru multe succese intemațîo-- 
nale. Poate, dar să nu uităm că'î 
pînă la realizarea acestor speran
țe antrenorul Sima Zosim și cer 
de la lotul republican vor trebui7 
să muncească încă mult cu el. 
Și Tudor Vasile va trebui să se» 
dovedească sîrguincios, receptiv 
la fiecare sfat, la fiecare îndru
mare.

Constantin Grigore si-a revenit^ 
spre sfîrșitul cursei. Startul slab»> 
este explicabil. Anul acesta el aiț 
avut un sezon greu. în primă* a 
vară a participat la o serie de* 
curse în Italia, apoi la marea»» 
competiție Praga—Varșovia- Bei** 
lin și, în continuare, la alte curse* 
interne și internaționale, printre!? 
care și „Turul Serbiei". Pentru! 
un ciclist care n-a depășit încăi 
vîrsta junioratului poate a fost| 
prea mult. Ambiția, marca sa dov 
rință de afirmare, l-au făcut însăf 
să reziste. Avem încredere deplină'! 
în talentul și sîrguință luî 
stantin Grigore, dar le eereiM'/

HRISTACHE NAIJM
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ștafeta <l€ marș
București - Giurgiu

8 din dreptul bornei

schimburi ale ștafetei 
km — 13 km — 10 
o serie de mărșăluitori

Consiliul orășenesc UCFS București 
organizează o ștafetă de marș pe șoseaua 
București—Giurgiu. Startul se va da du
minică la ora 
km 10.

în cele patru
(16 km — 15 
km) vor evolua
cunoscuți, în frunte cu proaspătul cam
pion balcanic Leonida Curaiosifoglu, ex
perimenta ții Ion Baboie, Ilie Popa, Ion 
Barbu și alții.

Pe ultimii 30 km se va desfășura și o 
probă pentru juniori (trei schimburi de 
cîtc 10 km), la care vor participa tineri 
mărșăluitori de la C.S.S., S.S.E. I, S.S.E. 
II, Metalul, Telefoane etc.

Startul festiv al competiției va fi dat 
la ora 7 din fața sediului Consiliului 
orășenesc UCFS, din strada Snagov.

CL
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„Producția" dc cadre tinere 
cerințelor
ză la nivelul cerințelor. Nu ne refe
rim la cei care au în pregătire și 
elemente cu valori certe (F. Paneth, 
E. Procopeț), ci la antrenorii secții
lor unde ponderea cea mai mare o 
au sportivii tineri (copii și juniori). 
E drept, unii antrenori depun o mun
că sîrguincio.asă. cu bune rezultate: 
Bălan (Craiova), Ardelcanu și Tuloea 
(București), Simionescu (Iași), Zam
fir (Brașov), Vcrzar (Tg. Mureș). Dar 
ceilalți ? De exemplu Stan Ilie (Bucu
rești). De multă vreme el este în „res
tanță* cu ridicarea elementelor tine
re, elevii lui nu se prea „văd" la nici 
un concurs. Și în activitatea altor an
trenori — mai ales la cei din Capita
lă — există deficiențe. Fie că nu sînt 
respectate criteriile de selecție, fie că 
instruirea se efectuează cu neajun
suri, se muncește puțin (volum .și in
tensitate). Și toate acestea, în pofida 
autocriticilor făcute în diferite șe
dințe.

Fără îndoială că antrenorii tre
buie să lucreze cu mai multă dragoste 
și cu tot simțul de răspundere. Este 
necesar însă ca și munca de îndru
mare și control să fie întărită. Or, 
în majoritatea cazurilor, activitatea, 
în această direcție, a membrilor bi
rourilor de secții și ai comisiilor Io- 
cale, a conducerilor cluburilor și aso
ciațiilor, a fost sporadică, ineficien
tă. De asemenea, ar fi de dorit ca și 
federația de specialitate să-și spo
rească «exigența, să intensifice munca 
de îndrumare și control, să procede
ze La luarea de măsuri concrete.

C. COMARNISCHI

nu sc ridică ta nivelul
în primele două decade ale lunii 

septembrie, federația de specialitate 
ne-a oferit ocazia să vizionăm finalele 
campionatelor republicane de juniori 
și seniori și un concurs internațio
nal (cu participarea unor juniori din 
U.R.S.S., Ungaria și R.F.G.).

Competițiile la care am asistat 
ne-au adus unele satisfacții. De pil
dă, comportarea celor mai mulți din
tre juniorii mici. Ne gîndim la Teo
dor Gheorghe, Nicolae Stelian, Sîn- 
georgean, Naftali, Macovei, Doboșiu, 
Domnaru, Gavriș, Bobocică — la 
băieți și la surorile Corodi și Badea, 
Tomescu, Alexandrescu, Coman, Spi
ridon, Hariga, Mușat — la fete. Toți 
aceștia au calități, pot deveni jucă
tori buni.

Carmen Crișan, campioana țării la 
junioare, deși nu a împlinit nici 15 
ani, este o sportivă talentată și cu
noscută. Ea a învins-o la începutul 
anului pe sovietica Grinberg, iar la 
Brașov a cîștigat la Mihalca și Cre- 
jec (în proba pe echipe). în schimb, 
în concursul internațional, Crișan a

ASAMEN T E

HALTERE

Un concurs reușit
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Mangasarova și Iva- 
jucătoare de o va- 
comparație cu Grin- 
Crejec. Nădăjduim 
pregătire la clubul 

aten-

„Cupa Progresul,,fost întrecută de 
nova (U.R.S.S.), 
loare scăzută în 
berg, Mihalca și 
că viitoarea ei 
Progresul se va bucura de toată 
ția.

Evoluția noului campion de 
niori, Adrian Șimandan, a fost 
cată de multe zig-zaguri : 
toare în partidele cu seniorii, 
vingătoare în competiția 
nală. Procedeele sale 
voi>e încă de retușuri, 
rul arădean trebuie să 
mai multă seriozitate, 
bucureșteanul Ion P-anait, el nu a con
firmat așteptările. Cu mari carențe în 
comportare, Panait prezintă și un re
pertoriu tehnic foarte sărac : numai 
servicii și lovitura de topspin (exe
cutată la nesfîrșit). în acest mod el 
nu va putea înregistra vreun progres.

Alăturînd numelor citate pînă a- 
cum și pe cele ale Liviei Căruceru 
și Arjoca, vom pune punct enumeră
rilor cadrelor tinere pe care contează 
în prezent tenisul nostru de masă. 
Deci 12 băieți și tot atîtea fete. Cîți 
dintre aceștia vor ajunge pe treptele 
superioare ale piramidei internaționa
le și cîți se vor pierde pe drum (din 
motive obiective și subiective) ? Dacă 
ne gîndim la numărul antrenorilor 
(26, 13 fiind din București, și 16 in
structori voluntari), trebuie să recu
noaștem că cei 24 de tineri cu pers
pective reprezintă foarte puțin.

Intr-un cuvînt, „producția" antreno
rilor de tenis de masă nu se situea-

ju- 
mar- 

satisfăcă- 
necon- 

internațio- 
tehnice au ne- 
în plus, junio- 
dea dovadă de 
Cît privește pe

Tinerii halterofili din Capitală au fi 
invitați (în sfîrșit, după opt luni < 
inactivitate competițională I) sîmbătă 
duminică La concursul organizat de ci 
bul Progresul. Au răspuns „prezent” 
nerii de la cluburile Olimpia, Dinam 
Viitorul, Steaua, Metalul și Progrest

Printre concurenți, alături de r-ecor 
manii șl campionii republicani T. Apo 
toi și Gh. Enclu (Progresul). C. Dinesi 
și N. Iancov (Olimpia) și T. Petriși 
(Viitorul), au evoluat și o serie de l 
neri talentați. Ne referim, la Șt. Cristl 
(Metalul), M. Saranciuc (Progresul), 
Dobre (Viitorul) șl la alții care au o) 
ținut rezultate promițătoare.

Trebuie să subliniem îndeosebi no 
record republican de juniori, la cat. 
kg, realizat de CRISTIAN DINF.SC 
care a totalizat, la cele trei stiluri, 2 
kg (vechiul record : 272,5 kg îi apa 
ținea).

Iată și primii clasați : cat. 52 kg. 1 
Vasile (Steaua) 185 kg, H. Cioban 
(Progresul) 167,5 kg, Șt. Cristici (Pr 
greșul) 142,5 kg ; cat. 56 kg. T. Apo 
toi 257 5 kg, P. Haralambie (Steau; 
220 kg, E. Enache (Viitorul) 202,5 F 
cat. 60 kg. C. Dinescu 275 kg, C. Ba. 
(Steaua) 240 kg, S. Dobre 235 kg ; i 
67,5 kg. Gh. Enciu 315 kg, I. Garol- 
(Metalul), 270 kg, I. Dragomirescu (Pr< 
greșul) 265 kg ; cat. 75 kg A. Sana 
(Steaua) 280 kg. N. Iancov (Olimpii 
280 kg. V. Davldoiu (Viitorul) 265 k( 
cat. S2,5 kg. V. Dinu (Steaua) 295 kf 
I. Alexandrescu (Viitorul) 252,5 kg, 
Biustureanu (Viitorul) 247,5 kg ; cat. I 
kg, M. Saranciuc (Progresul) 277„5 k; 
D. Mihiș (Olimpia) 267,5 kg, Fi. Mihăes 
cu (Metalul) 262,5 kg : cat. + 90 kg, Ș 
Ionescu (Steaua) 250 kg, E. Balaba 
(Steaua) 247,5 kg.

Pe echipe primul loc a Tevenlt clu 
bului Steaua (16 p) decernîndu-i-s 
„Cupa Progresul". Ău urmat : Progre 
sul (36 p). Viitorul (29 p), Olimpia (35 p 
Metalul (38 p) și Dinamo (S6 p).

Cîștigătorilor le-au fost oferite prem 
șl diplome. (C. Ch.)

1

5
4

19:15
35:27

1
0

1
2

4
4

2
2

3. GS.M. Sibiu
4. S.S.E. Petroșeni
5. Constructorul

Timișoara
6. S.S.E. Buzău

7—“3. S.S.E. nr. 2 Buc.
7—^.Favorit Oradea

9. Partizanul 
roșu Brașov

10. Sparta c
Constanta

4
4
4
4

2
2
2
2

0
0
0
o

2
2
2
2

31:27
22:27
81:41
31:41

4 
■4
4
4

4 1 0 3 31:30 2

văzut rar,

91: 84 
74: 99 
68:109 
54:121
I

4
4
2
0

30:3701 8 24 Cicliștilor și antrenorilor din provincie 
un sincer bravo!

4
5
C

o 
o 
o

Știința Galați 6 
Rafinăria Telj. -6 
Agronomia Iași 6 '

FEMININ, 1
Universitatea 

Timișoara 
Rapid București 
Rulmentul Brașov

4. Liceul nr. 4
Timișoara

5. Mureșul
Tg.

6. Progresul Buc.
7. Confecția ~
8. Voința 1
9. Tractorul Brașov 

10. Universitatea Buc. 5
MASCULIN, SERIA

4
3
3

S.
9.

10.

1.

2.
3.

5
5
5

4
4
4

0
0
0

1
1
1

58:22
47:29
67:52

8
8
8

5 3 0 2 34:31 6

Mureș

Buc.
Odorhei

5
5
5
5
5

2
2
1
1
1
1

0 
0
2
1
1
0
A
0
1
0

30:42
43:56
34:53
38:47
33:48
31:35

3
3
2
3
3
4
II-A
0 73:58
1 64:54
1 61:50

1. Voința Buc. 4
2. Rapid București 5
3. Tehnometal Tim. 4
4. Cauciucul Oraș Gh.

4211 63:51
4
5

Gheorghiu-Dej
5. 'lextila Cisnădie
6. Timișul Lugoj
7. Metalul

Copșa Mică
8. Tractorul Brașov
9. Știința Lovrin

10. Voința Sibiu

Capitală joculIeri, s-a disputat în 
masculin din seria a Il-a studențească 
dintre formațiile Universitatea II Bucu
rești și I.C.F. Victoria a revenit echi
pei Universitatea cu scorul de 17—10 
(7-3).

Reamintim cititorilor noștri că astăzi 
are loc o nouă etapă în cadrul seriei a 
Il-a studențești, care programează în 
București trei meciuri, ce vor avea loc 
pe stadionul Tineretului, începînd de la 
ora 14,30.

(Urmare din pag. 1)

ei or-
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FEMININ, SERIA A
1. Textila Buh uși 4 3 0
2. Voința Odorhei 4 2 1

2
3

80:76
75:75

43:51 
57:70
61:84
50:58

2
3
3
4
II-A
1 38:29
1 29:23

4
4
4
3
3
2

8
7
6

5
4
4

4
2
2
0

BOX

Campionatul pe echipe
în cifre

S-a încheiat turul campionatului re
publican pe 
astfel :

echipe. Clasamentul

SERIA I

arată

1. București
2. Galați

Dobrogea
Argeș —
Iași—Bacău—Suceava

SERIA A

3.
4.
5.

Ploiești

1
1
1
1
4

36 24
36:24
35:25
34:26
19:61

7
7
7
7
4

1. Oltenia
2. Crișana — Maramureș
3. Cluj—Hunedoara? • 4. Banat
5. Brașov—Mureș A.M.

51:29
40 :40
37:23
30:30
26:54

10
8
7
6
5

antrenorilor o mai justă dozare a 
turilor tinerilor alergători. în această 
chestiune și federația de specialitate 
trebuie să aibă un cuvînt de spus.

Ștefan Cernea și Alexandru Sofronie 
au avut perioade de ascensiune, urma
te de altele de vertiginoasă cădere. Ex
periența dobîndită în „Turul României64 
le va fi însă de mare folos.

Revenind la alergătorii din provin
cie, să subliniem cu multă bucurie fru
moasa comportare a clujeanului Vasile 
Sălăjan. Cîștigător al premiului ziaru
lui „Scînteia tineretului46, elevul antre
norului Vasile Chiș a îndreptățit spe
ranțele. Bun la urcuș, combativ, el s-a 
dovedit un ciclist cu certe pers
pective. Un accident la începutul cursei 
l-a oprit din ascensiunea spre locurile 
fruntașe, dar l-a făcut să muncească 
și mai mult și să ne dezvăluie în a- 
cest fel resursele pe care le are. 
pare că după Emil Rusu, Clujul 
pregătește să dea ciclismului un alt 
de bază.

Nicolae David (Tg. Mureș), Ion

Se 
se 

om

Ră-

Programul campionatului 
masculin (seria

ETAPA I 2 OCTOMBRIE

BASCHET

I) ediția 1966 — 1967

dăcină (Ploiești), A. Gliior- 
. fi (Tg. Mureș), Ștefan 
Rtisen (Brăila) — au con
stituit surprize plăcute în 
această 
ială, cu ei va 
cit încă mult.
speranțe.

Fruntașii cursei au fost 
mai tot timpul în atenția 
noastră. Despre ei am vor
bit în fiecare cronică. Voiu 
face acum doar cîteva apre
cieri critice. Gh. Suciu 
este lipsit de îndrăznea h 
necesară pentru oh ținerea 
marilor performanțe inter
naționale, Constantin Cio
can se complace intr-un a- 
nonimat inexplicabil, iar 
Nicolae Ciumeti (deși are 
mari calități) este încă so
cotit de colegii săi de în- 
trecere... chiulangiu în ceea 
ce privește munca la trenă. 
Fr. Gera și Ion Ardelca- 
nu nu au fost în totali
tate la înălțimea încrede
rii ce li s-a acordat (in
troducerea în prima echipă 
a țării) avînd comportări 
oscilatorii: cînd bune,
cmd slabe. W. Egyed s-a 
iar C. Conțea ne uimește cu ușurința 
cu care renunță la luptă.

Nc-am ocupat în această ultimă parte 
a materialului doar de unii dintre aler
gătorii fruntași. Am făcut-o în dorința

cursă. Fără îndo- 
trebui niun- 
Există insă

București : Steaua — Academia Militară
București : Rapid — I.C.F.
Brașov ; Steagul roșu — Universitatea Timișoara 
Tg. Mureș : Medicina — Universitatea Cluj
Oradea ; Dinamo —- Dinamo București
Galati : Politehnica — Politehnica București.

ETAPA A II-A 9 OCTOMBRIE

Oradea : Dinamo — Steaua
Tg. Mureș : Medicina — Academia Militară : 
Brașov : Steagul roșu — Rapid

de a arăta acestor cicliști — în afar: 
calităților remarcate cu diferite prile 
j’uri — și lipsurile care au ieșit îr 
evidență în mod deosebit. Sperăm ci 
în acest fel i-am ajutat mai mult...

ETAPA A VII-A 6 NOIEMBRIE

București : 
București : 
București : 
«București :
Cluj : Universitatea 
Timișoara : Universitatea

Dinamo — Politehnica Galați 
Politehnica — Medicina Tg. Mureș 

I.C.F. București — Steagul roșu Brașov
Academia Militară — Rapid

«Steaua
Dinarno Oradea

București : Dinamo — Steagul roșu
București : Politehnica — Academia Militară 
Galați : Politehnica — I.C.F.
Tg. Mureș : Medicina — Rapid
Timișoara : Universitatea — Steaua
Cluj : Universitatea — Dinamo Oradea

ETAPA A VIII-A, JOI 10 NOIEMBRIE

ETAPA A III-A 16 OCTOMBRIE

București : 
București : 
București : 
Tg. Mureș 
Oradea : Dinamo — 
Cluj : Universitatea

Rapid — Universitatea Timișoara 
I.C.F. — Academia Militară
Steaua — Steagul roșu Brașov 

: Medicina — Dinamo București 
------ Politehnica Galați

— Politehnica București.
ETAPA A IV-A 23 OCTOMBRIE

București : Academia Militară — Universitatea Tim. 
București : I.C.F. — Dinamo București
București : Steaua — Politehnica Galați
București : Rapid — Universitatea Cluj
Brașov : Steagul roșu — Politehnica București 
Oradea : Dinamo — Medicina Tg. Mureș

ETAPA A IX-A, 13 NOIEMBRIE

București : Academia Militară — Universitatea Cluj
Brașov : Steagul roșu — Dinamo Oradea
Galați : Politehnica — Universitatea Tim.
Tg. Mureș : Medicina — I.C.F.

^București : I.C.F. — Steaua
./București : Politehnica — Dinamo Oradea 
-«București : Dinamo — Universitatea Cluj 

’-Brașov : Steagul roșu — Academia Militară
Timișoara : Universitatea — Medicina Tg. Mureș 
Galați : Politehnica — Rapid

ETAPA A V-A JOI 27 OCTOMBRIE

București : I.C.F. — Universitatea Cluj
București : Steaua — Medicina Tg. Mureș
București : Academia Militară — Dinamo București
București : Rapid — Dinamo Oradea
Galați : Politehnica — Steagul roșu
Timișoara : Universitatea — Politehnica București

ETAPA A VI-A 30 OCTOMBRIE

Buourești : Dinamo — Universitatea Timisoara 
București : Politehnica — I.C.F.

: Universitate» — PoUtahnica Galați

TURNEUL INTERBUCUREȘTEAN : 18—20 NOIEMBRIE

18 noiembrie
18 noiembrie
19 noiembrie
19 noiembrie
10 noiembrie
io noiembrie

1966 : Dinamo — Politehnica 
1966 : Steaua — Rapid
1966 : Politehnica — Steaua 
1966 : Dinamo — Rapid
1966 : Rapid — Politehnica 
1966 : Steaua — Dinamo
ETAPA A X-A; 20 NOIEMBRIE

București : Academia Militară — Dinamo Oradea 
Cluj : Universitatea — Steagul roșu
Timișoara : Universitatea — I.C.F.
Galați : Politehnica — Medicina Tg. Mureș

ETAPA A XI-A, 27 NOIEMBRIE
București : Academia Militară — Politehnica Galați 
Tg. Mureș : Medicina — Steagul roșu
Oradea : Dinamo — I.C.F.
Cluj : Universitatea — Universitatea Timișoara

Concurs de fotografii
Reamintim că ziarul „Sportul popular" și revista ilustrată „Sport" 

organizează un concurs de fotografii cu subiect sportiv, deschis tuturor 
iubitorilor genului, amatori și profesioniști.

Participanților le este oferită o tematică deosebit de bogată : 
imagini din activitatea sportivă de masă din asociații și cluburi, din 
întreprinderi, instituții, școli și universități, de la sate; aspecte din 
întreceri oficiale, fotografii ale marilor stadioane și baze sportive, 
sau ale terenurilor simple amenajate de iubitorii sportului, instantanee - 
turistice, activitatea sportivă din stațiuni și parcuri de odihnă, porirete- 
de sportivi fruntași etc.

Fotografiile vor trebui executate în alb-negru, pe hîrtie lucioasă 
de format 18/24 cm și vor fi însoțite de numele și prenumele auto
rului, adresa și ocupația. Menționăm că nu vor fi acceptate fotografii 
care au fost publicate.

La sfîrșitul concursului, juriul va acorda premii separate pentru 
participanții profesioniști și cei amatori.

profesioniști : premii oferite de ziarul „Sportul popular"Pentru

Pentru

Premiul 1
Premiul 11

amatori : premii oferite

1 000 lei
600 lei

Fotografiile vor fi trimise pînă 
poștei) pe adresa ziarului „Sportul 
raionul „30 Decembrie" 
concursul de fotografii".

.Premiul III
Cinci mențiuni a

de revista ilustrată „Sport"

Premiul III
Cinci mențiuni a

500
200

300
100

lei 
lei

lei 
lei

la data de 15 octombrie a.c. (data 
popular" : str. Vasile Conta nr. 16, 

București, cu mențiunea pe plic „Pentru



1

Dan Coe
LĂUZE PENTRU

Fără îndoială, Rapid a obținut un 
zultat remarcabil pe stadionul din 
etroșani, aducînd prima înfrîngere a 
tizdelor pe teren propriu. Spectatorii 
festei partide au avut cuvinte de 
udă pentru exactitatea intervențiilor 
mirării feroviare, din care s-a deta
il fundașul central Dan Coe. Apâ- 
itorii giuleșteni au alcătuit un zid 
0 ne trecut în jața celei mai „pro- 
uclivef* linii de atac a campionatului.
DtHKoe a fost din nou... Dan Coe. 

trierea sa de luptă a contribuit bătă
tor la mobilizarea colegilor săi pen
ii obținerea unui rezultat favorabil, 
ăst rid la o parte „artificiile** și „dia- 
► gurile** cu tribuna, fundașul echipei 
icureștene și al echipei naționale a 
icul o partidă foarte bună. Este și 
iptul pentru care ii acordăm acest 
K, deși nu el a primit cea mai 
are notă din partea cronicarilor 
arului nostru.

DUPĂ CINCI
Șinei etape desfășurate în campio- 
ul categoriei B. Suficientă distan- 
parcursă de către cele 28 de echi- 
pentru a ne îngădui cîteva consta- 

i privind evoluția >lor în acest în- 
»ut de sezon.
>i am începe cu faptul că fostele 
vizionare A", Sidcrurgistul Galați 
Grișul Oradea, simt deja recunos" 
a duritate a întrecerii „secunde- 

Da, viața este dificilă în „B“. 
pă cinci etape, Siderurgistul n-a 
ut J-rca decît pînă la poziția a 
ra în^clasament (seria I), iar Cri- 

tot pînă la locul IV. Sînt reali- 
cu care suporterii celor două for- 

ții se împacă greu, sperînd mai 
It de la viitor. Deocamdată, pri- 
Te locuri în cele două serii sînt 
pate de vechi candidate la catego- 
A — Dinamo Bacău (seria 1) și 

LA. Tg. Mureș, echipe care se pare 
au făcut „meditații*1 serioase pen- 
„admiterea" pe care vor s-o dea 

campionatul care a început. Pri- 
e probe le-au trecut. Dar greul 
a începe. Antrenorii celor două 
mâții — Constantin Teașcă (Dina- 
Bacău) și maestrul emerit al spor

ii Tiberiu Bone (AS.A. Tg. Mu- 
I au însă la dispoziție jucători ta- 
tați. dornici să obțină galoanele 
sacrării.
>e altfel, se pare că, în ansamblu, 
a de talent a crescut la nivelul

Politehnica Timișoara-Steagul roșu 1-1 (1-0)
Timișoara 28 (prin telefon). — Pe 

stadionul „1 Mai“ s-a disputat astăzi 
meciul restanță dintre Politehnica 
Timișoara și Steagul roșu Brașov.

Gazdele au intrat hotărîte ca, după 
cele 4 insuccese consecutive, să pa
seze „lanterna roșie”. Pe de altă 
parte, stimulați de victoria obținută 
la București, fotbaliștii de la poa
lele Tîmpei au ținut să arate 
că au ieșit din „pasa neagră”. Pu
țin a lipsit ca brașovenii să-și îm
bogățească zestrea cu încă 2 puncte, 
pentru că în min. 89 un gol perfect 
valabil semnat de Ivăncescu, în urma 
unei execuții impecabile la o lovitu
ră liberă de la 30 m este anulat de 
arbitrul V. Pădureanu (București). 
Motivul ? Pescaru și Năftănăilă au 
fost, chipurile, în ofsaid.

Cî’t despre desfășurarea partidei, 
vom menționa că timișorenii au do
minat teritorial, creîndu-și ocazii nu
meroase, irosite însă cu larghețe de 
atacanți. O ocazie rarisimă a stu
denților a fost ratată de Mițaru 
(min. 63), cînd — singur cu portarul 
Pîlcă — este împiedicat să șuteze 
de... Popanică. Un argument în plus 
în ce privește dominarea timișoreană 
îl constituie și raportul de cornere, 
net în favoarea gazdelor (7—0). 
Steagul roșu a jucat atent și sobru 
în apărare, avînd în Campo și Ivăn- 
cescu doi piloni greu de trecut. Ju- 
cînd mai retras, Năftănăilă a adus 
un plus de luciditate și siguranță în 
jocul de mijloc al stegarilor.

Cele două goluri s-au marcat ast
fel : în min. 10, Mițaru — aflat pe 
partea stîngă a terenului — centrea
ză pînă la Cotormani. Acesta lasă 
mingea să „curgă1 la Mihăilă, care 
șutează de la 16 m în gol. Egalarea 
survine în min. 75 datorită unei ezi
tări a apărării timișorene, speculată 
de Alecu, care a marcat din apro
piere.

POLITEHNICA: Popa 7 - Sur- 
dan 7, Petrovici 6, Lereter 7, Rota
ru 6 — Mihăilă 7, Bodrojan 6 — 
Cotormani 5, Regep 4 (min. 70 Gri- 
zea), Popanică 5, Mițaru 4 (min. 70 
Regep).

STEAGUL ROȘU: Pîlcă 7 — 
Ivăncescu 8, Jenei 7, Campo 8, Na- 
ghi 7 — Pescaru 6, Alecu 8 — Seli- 
mesi 5 (min. 46 Goran), Goran 5 
(min. 46 Necula 6), Năftănăilă 9, 
Gyorfi 6.

SIMION STAN —coresp.

; „ziua
CLASAMENTUL
CATEGORIEI A

1. Progresul 6 4 2 0 8-3 10
2. Știința Craiova 6 4 11 9—7 9
3. Steaua 6 3 2 1 13—6 8
4. Rapid 6 2 3 1 11—4 7
5. Dinamo București 6 3 12 12—7 7
6. Farul 5 3 11 9—6 7
7. Dinamo Pitești 6 3 0 3 6—7 6
8. Petrolul 5 2 12 6—5 5
9. C.S.M.S. 6 2 13 8—19 5

10. Jiul 6 2 0 4 14—9 4
n. U.T.A. 6 0 4 2 4—7 4
12. Steagul roșu 6 12 3 3—12 4
13. Politehnica Timișoara 6 114 4-9 3
14. Universitatea Cluj 6 114 2-8 3

Dinamo Pitești-F. C. Sevilla 2-0 - 
dar scorul putea fi mai mare

(Vrmare din pag. 1)

extrem de favorabile. Și acestea sînt 
doar cîteva din marile... ratări ale e- 
chipei gazdă. Dar, timpul a trecut, sco
rul a rămas 2—0 și Dinamo a început 
să dea senine de oboseală. încep să de
vină periculoase și acțiunile oaspeților: 
Barbu și, mai ales, Olteanu sînt tot 
mai solicitați de Oliveros, Suarez și 
Diegues, iar în min. 35 un șut al ex
tremei stingi spaniole, foarte puternic 
de altfel, a trecut cu puțin peste bara 
transversală. La sfîrșitul reprizei un 
spectator din apropiere couchidea : „Mă 
mulțumește jocul ca spectacol fotbalis
tic, mă bucură faptul că echipa mea 
favorită conduce, dar sînt nemulțumit 
de ocaziile ratate de dinamoviști. Mă 
tem de repriza a doua...“

Și temerea aceasta avea să aibă te
mei. In partea a doua a meciului diria- 
moviștii au apărut vlăguiți, au înce
tinit serios ritmul, inițiativa fiind pre
luată de oaspeți. Ei întreprind dese in-

cursiuni în terenul și chiar careul "gaz
delor, șutează de aproape și de la dis
tanță. Dar apărarea dinamoviștilor nu 
poate fi „bătută66, datorită îndeosebi 
intervențiilor prompte și sigure ale por
tarului Coman — în primul rînd —, 
Stclian și Barbu. In min. 70 Ioachim 
Popescu salvează de pe linia porții... 
Dintre ocaziile ratate de dinamoviști 
amintim pe cele din min. 80 — cînd 
Eftimie este deposedat de minge în 
careu de portarul Matt — și de cea 
a lui Naghi, din min. 86, care a prefe
rat să... rateze decît să paseze lui Efti
mie, aflat în poziție excelentă de a în
scrie.

Dinamo Pitești și-a înscris în palma
res o frumoasă victorie internațională, 
dar a pierdut din vedere că al doilea 
meci se dispută la Sevilla, jucîndu-se 
cu ocaziile de gol și neglijând să acu
muleze o zestre mai bogată de goluri. 
Rămîne ca miercurea viitoare fotba
liștii piteșteni să încerce să apere și să

I 
I 
I 
l 
l 
i 
l 
l 
I 
I 
i 
l 
I 
i 
l 
I 
I 
l 
l 
l 
l 
i 
I 
l 
I

ETAPE ÎN CATEGORIA 6
categoriei B, un prim rezultat fiind 
valoarea tehnică destul de ridicată a 
majorității partidelor disputate pînă 
acum. Evoluțiile unor echipe, ca de 
pildă A.S.A. Tg. Mureș. Știința Bucu
rești, Dinamo Bacău, C.F.R. Timișoa
ra, Siderurgistul Galați, Crișul Ora
dea *și altele sînt urmărite de un 
mare număr de spectatori (10 000, de 
exemplu, la jocul A.S.A. Tg. Mureș 
— C.S.M. Reșița) și se bucură de 
aprecierile acestora. Tehnicieni ai fo
rului de specialitate, prezenți ca ob
servatori la meciurile de B, consideră 
că în ultimii doi ani această catego
rie a întinerit și valoarea jocurilor 
este în strînsă legătură cu acest fapt. 
Iată un punct cîștigat pentru catego
ria B, pentru fotbalul nostru în ge
neral.

Un alt aspect interesant în activi
tatea „secundelor” îl constituie aten
ția tot mai mare acordată probleme
lor de ordin tactic. Există preocu
pări pentru o mai judicioasă înțele
gere a legilor de bază ale jocului, 
pentru aplicarea în practică a teoriei 
moderne a fotbalului (Dinamo Bacău, 
A.S.A. Tg. Mureș, Crișul, Știința 
București, Siderurgistul, C.F.R. Timi
șoara și altele).

Un aspect negativ îl constituie indis
ciplina, prezentă — din păcate — în 
prea multe dintre jocurile de B. în 
ziarul nostru s-a dat recent, un sem-

nai Be alarmă privind acest aspect 
negativ al activității jucătorilor și an
trenorilor din categoria B. Din aceas
tă cauză, în rînduri'.e de față rea
mintim doar problema, adăugind o 
observație știută de toată lumea : cu 
disciplina sînt certați aceiași oameni 
care se află în „relații proaste” și cu 
fotbalul. Deci...

VALENTIN PĂUNESCU

consolideze avantajul de două goluri 
luat astăzi.

Arbitrul Ratko (Iugoslavia) a condus 
bine următoarele echipe:

DINAMO : Coman — Popescu, Barbu, 
I. Stdian, Olteanu — Dobrtn, Țîrcov- 
nicu — Radu, Eftimie, Naghi, Țurcan.

F. C. SEVILLA: Mutt — Eloy, 
Costa, Achucarro, Rebellom — Dello, 
Cabral — Oliveros, Suarez, Liz.arralde, 
Diegues.

I 
I 
I
I
I 
I

Fuzu din meciul Știința București— Siderurgistul disputat ieri în Capitală I
Foto : Șt. Ciotloș |

RECOLTEI"
• Sportivii din cele 76 de asocia

ții din raionul Giurgiu fac, in aceste 
zile, intense pregăliii în vederea con
cursurilor prilejuite de sărbătorirea 
„Zilei recoltei64. Ei se vor întrece la 
atletism, volei, handbal, baschet, tir, 
popice, călărie, fotbal și lupte și vor 
lua parte la diverse întreceri distrac
tive, printre care fuga cu oul în lin
gură, fuga cu paharul cu apă în far
furie, cățărări etc. Câștigătorii de la 
fiecare disciplină sportivă vor piimi 
premii oferite de cooperativele agrico
le de producție. De remarcat că, dato
rită sprijinului Uniunii raionale a 
C.A.P., asociațiile sportive din comu
nele raionului au putut fi dotate, zi
lele acestea, cu echipament sportiv în 
valoare de peste 30 000 de lei.

Coin petiții de amploare vor avea 
loc în comunele Vedea, Călugăreai, 
Bănea sa, Vidra, Izvorul și Grădiștea. 
(Traian Rarbălatâ-coresp.).

® în cinstea „Zilei recoltei46 tine
rii sportivi din comuna Vîrtop (raio
nul Corabia), sub îndrumarea consi
liului asociației sportive înainte, și-au 
amenajat, în centrul comunei, alături 
de terenul de fotbal, un teren de 
handbal, unul de volei, o groapă de 
sărituri, pistă de alergări și o popi
că rie.

Pentru a întregi această frumoasă 
lucrare, a fost amenajat și un mic loc 
dc odihnă cu bănci și alei. Inițiativa 
merită să fie urmată și de alte aso
ciații sportive. (T. Costin-coresp.).

• Bazele sportive din orașu 1 Tg- 
Jiu vor cunoaște o animație deosebi
tă. Ele vor găzdui etapa regională a 
„Cupei petrolistului64 la fotbal, tir, ci
clism și volei. Participau ți : sportivii 
din asociațiile Flacăra Tg. Jiu, Pe
trolul Cărbuneșli, Sondorul Craiova și 
Petrolul Țicleni. De asemenea, spor
tivii din raionul Gorj și orașul 'Kg. 
Jiu vor participa la competiții dc a- 
tletism, tenis de masă, tenis de câmp, 
box, fotbal, tir, volei și altele, orga
nizate în cinstea „Zilei recoltei44. în 
pauza unuia dintre meciurile de fot
bal se va primi ștafeta plecată din 
patru puncte ale raionului, care va 
aduce salutul sportivilor gorjeni. (M. 
Răloi-coresp.).

® în comunele raionului Tîrgoviște 
vor avea loc pasionante întreceri spor
tive la care vor participa handbaliști, 
voleibaliști, fotbaliști și atleți. Tinerii 
din comuna Comișani lucrează de zor 
să termine terenul de fotbal, sectoa
rele de aruncări și pista de atletism. 
De asemenea, la Voinești, s-a sporit 
ritmul lucrărilor la baza sportivă.

O Pentru a asigura o bună des
fășurare a întrecerilor din ziua de 2 
octombrie, Consiliul raional UCFS Fă
găraș a repartizat câte un membru al 
săia în toate cele 26 de centre de co
mune unde vor avea loc manifesta
țiile sportive. Nu a fost neglijat nici 
orașul Victoria, unde întrecerile vor 
avea un caracter mai amplu. De ase
menea, in comuna Voila se vor des
fășura interesante concursuri de călă
rie în care vor evolua sportivii de la 
G.A.S. Sâmbăta de J-os (E. Sioiciu- 
coresp.).

Restantă in categoria B

■jința București—Siderurgistul Z-l (1-1)
PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT

344.186 LEI REPORT LA TRAGEREA LOTO DE MîiNE

seri s-a desfășurat, pe stadionul 
litehnica din Capitală, partida reș
ița din etapa a V-a a campiona- 
ui categoriei B, seria I, între for- 
țiile Știința București și Siderur- 
tul Galați. Meciul a plăcut dato- 
i spectaculozității fazelor con- 
uite de ambele echipe, care aspi- 
I, în egală măsură, la cele două 
icte puse în joc. De la început, 
denții bucureșteni au asaltat 
irta lui Enache, dar apărarea gă- 
ană — foarte calmă—a făcut față 

succes atacurilor insistente ale 
lintării gazdelor. în atac Siderur- 
tul a contat mai mult pe pătrun- 
rile derutante ale Iui Stătescu care, 

fiecare dată cînd avea mingea, 
/ducea panică în careul advers, 
ftin. 31, Unguroiu a primit o pasă 
pSJtgiuea careului și a șutat la 

colț: 1—0 pentru Știința. După nu
mai cîteva secunde de la repunerea 
balonului la centru, gălățenii obțin 
o lovitură liberă de la 80 de metri. 
Stătescu execută puternic și Ojoc, 
prins pe picior greșit, nu poate inter
veni. Deci 1—1.

După pauză, jocul s-a desfășurat 
mai mult în jumătatea de teren a 
oaspeților, dar golul victoriei în- 
tîrzia să „cadă”. Cînd nimeni nu mai 
spera într-o modificare de rezultat, 
în min. 86, Unguroiu, la o centrare 
în careu, trimite cu capul mingea în 
plasă. Și astfel studenții au obținut 
o victorie pentru care au depus 
multe eforturi și pe care o merită 
din^ plin. A arbitrat bine Zaharia 
Drăghici (Constanța).

(A. B.)

PLATA PREMIILOR LA TRAGEREA 
LOTO DIN 23 SEPTEMBRIE 1966

ÎN CAPITALA premiile se vor 
plăti începînd cu data de sîmbătă 
1 octombrie a-c., la casieriile Loto- 
Pronosport din cadrul fiecărui raion.

ÎN PROVINCIE premiile se vor 
plăti prin casele raionale C.E.C. după 
2—4 zile de la începerea plăților în 
Capitală, timp necesar pentru cir
cuitul poștal și bancar al documen
telor.

Pentru participanfii cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal începînd cu data 

1 de sîmbătă 1 octombrie a.c.

LOTO

Premiile întregi și sferturi de la 
tragerea Loto din 23 septembrie 1966.

Categoria I : 5 variante a 13.086 
lei , și 6 variante a 3.271 lei ; cate
goria a II-a : 9 variante a 7.560 lei 
și 9 variante a 1.890 lei ; categoria 
a IlI-a ; 24 variante a 2.637 lei și 
33 variante a 659 lei ; categoria a 
IV-a : 38 variante a 1.582 lei și 63 
variante a 395 lei ; categoria a V-a : 
51 variante a 1.283 lei și 61 variante 
a 320 Iei ; categoria a Vl-a : 95 va
riante a 691 lei și 112 variante a 172 
lei ; categoria a Vil-a : 141 variante 
a 444 lei și 202 variante a 111 lei ; 
categoria a VIII-a : 129 variante a 
477 lei și 197 variante a 119 lei.

Report pentru premiul special 
344.186 Iei.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres tir. 39 din 28 septembrie 1966, 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 26 31 24 10 35 32

Numere de rezervă : 42 23

Fond de premii : 568.120 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 5 octombrie 1966, Ia Bucu
rești.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto—Pronosport.



Ia baschet G. Bosch l-a învins
Desfășurată ca un preludiu al 

pionatului, „Cupa Federației* a
pauză campionii conduc doar cu un 
punct t 34—33. La reluare, Steaua

cam-
piunaiuiiu, n'-ujja x cuciațicj. a prO- • w» «w» *^***%**^, —------
qramat în întrecere echipe valoroase realizează din nou un avans de 8—9 
din Capitală, cu „state" mai vechi 
(Steaua, Dinamo, Rapid) sau mai noi 
(Academia Militc’ă șl I.G.F.) în ca
tegoria A. Competiția a arătat stadiul 
do preqătire a fiecărei echipe, acum, 
cînd, pînă la începerea campionatu
lui au mai rămas doar cîteva zile, 
în ultima etapă a întrecerii s-au în- 
tîlnit pentru desemnarea cîștîqătoa- 
rei cupei formațiile Dinamo și Steaua. 
Partida a început cu o tatonare a 
posibilităților, deși fiecare cunoștea 
jocul adversarei. Semnalul de atac 
a fost dat de echipa Steaua care a 
înscris 
tai de 7—8 puncte și creînd impre
sia Că 
asa cum a făcut-o, de altfel, în ul- 
îimele meciuri susținute cu Dinamo.
Dar. prea siguri de victorie, jucătorii 
de la Steaua nu mai insistă, 
greșeli elementare în apărare 
namoviștii, cu Spiridon în 
deosebită, refac din handicap

îteva coșuri, luînd un avan-

va cîstiga și de data aceasta,

comit 
și di- 
vervă 
și la

puncte, pe care îl pierde însă repede 
din cauza unor pase date în mîinile... 
adversarilor. în continuare, dinamo- 
viștii, bine conduși de antrenorul 
Dan Niculescu, își creează la rîndul 
lor un avantaj de 8—9 puncte șl cîș 
tigă fără emoții meciul șl, o dată 
cu aceasta — „Gupa Federației*. 
Scor final: 81—70. Gel mai bunii 
Spiridon, Viciu, Novac de la Di
namo, Barău și Novacek de la Steaua. 
Au arbitrat bine P. Marin și ~ ‘ ’
raleu.

Meciul dintre Academia 
șl I.G.F. a revenit primei 
la un coș diferență, înscris 
mele secunde de Leca. 
'47—45 (27—24). Au condus bine Cr. 
Popescu și R. Simion.

Clasament final: 1. Dinamo, 2.
Steaua, 3. Rapid, 4. Academia Mili
tară, 5. I.G.F.

G. Chi-

Militară 
formații 
în ulti- 

Rezul’at i

PAUL IOVAN

Performanțe de valoare 
la campionatele de tir

Vremea nespus de frumoasă «le ieri 
la constituit parcă un stimulent în plus 
pentru participant» campionatelor re
publicane la proba de armă liberă ca- 
llibru redus 3x40 focuri bărbați. Și, 
într-adevăr. unii dintre concurenți au 
reușit o serie de rezultate foarte bune, 
'de valoare internațională. Astfel. Ni- 
colae Rotaru a cucerit trei titluri de 
campion republican, obț min’d două 
eifre remarcabile : 374 p. la poziția 
în picioare și 1’152 p. lă cele trei po- 
Ssiții. De asemenea, o performanță 
lună (nju record al țării) este și cifra 
'de 1451 p. cu care a cîștigat formația 
clubului Steaua titlul la poziția în pi
cioare. Merită a mai fi evidențiat șl 
tînărul trăgător dinamovist, Gheorghe 
Sicorschi, aflat în continuu progres.

Rezultate tehnice : armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri bărbați, pozi
ția culcat (rezultatele contează doar 
în clasamentul pe cele trei pcrf'îțiî): 

' 1. P. Șandor 393 p., 2. N. Rotaru 393

p., 8. GK. Sicorschi 393 p.; poziția

pe I. Năstase!

Cum se vor desfășura
întrecerile

(Urmare din pag. 7)ri
; mană, 
{ R. D.

Sibiu.
; cepe la ora 17, al doilea la ora 18,20, 

•1 treilea la ora 19,40.
• La încheierea acestor turnee, echipele 
l-vor avea o zi de pauză (7 octombrie), 

■ ’Jupă care vor urma partidele semifinale 
Vtoate găzduite de Sala sporturilor din 
ClnD după sistemul numit -în cruciș*. 

’Adică, echipa clasată pe locul 1 fa 
(• grupa A va juca cu cea clasată pe locul 

«ecund în grupa B, cea de pe locul 
i «ecund în grupa A cu cea aflată pe 

primul loc în grupa B. deținătoarea lo
cului TTT din grupa A ”
locul TV în grupa B. locul IV din 
grupa A eu locul HI 
ș.a.ivd. în ziua de 9 
avea loc partidele care

5 cîștigătoarea titlului și -ocupantele -ce
lorlalte locuri în clasamentul final: În
vingătoarele din semifinale vor juca 
pentru locurile T și II, învinsele pen
tru IIT și IV și așa mai departe pînă 
la stabilirea întregului clasament. în 
această ultimă zi, jocurile vor începe de 
la ora 9 (pentru Tocurile 11—12, 9—10 
și 7—8) și de la ora 17 (pentru locu 
rile 5—6, 3—4 și 1—2). îSa ora 21 
va avea loc festivitatea de închidere 
a campionatului.

Delegați ai F.I.B.A. vor fi la Sibîu 
’dl. William Jones, secretar general al 
F.I.B.A. și d-ra Ursula Franck, secre
tara F.I.B.A., iar la Cluj dl. Josef An- 
drle, președintele Comisiei feminine din 
cadrul F.I.B.A.

Meciurile vor fi conduse atît de ar
bitri neutri (Ata Ylimaz Cakolz—Turcia 
și Aiifraghi Marcon—Grecia, la Cluj’ ; 
Ernest Berger—Elveția și Gheorghe Di
neseu—-România, la Sibiu), cît și dc 
arbitrii ce însoțesc delegațiile partici
pante.

Cehoslovacia-—Franța, Bulgaria— 
Germană. Atlt la Cluj, eît și la 
în fiecare zi primul meci va tn-

ip., 8. Gh. Sicorschi 898 p.; poziția in 
genunchi : 1. Nicolae Rotaru (Steaua) 
885 p. — campion al României ; 2. 
Gh'. Sicorschi 384 p., 3. I. Olarescu 
881 p., 4. Șt. Caban 380 p., 5. Gh. 
Stoian 379 p., 6. M. Ferecatu 877 p. ; 
echipe : Dinamo (Sicorschi 384 p., Ca
ban 380 p., Ferecatu 877 p.. Pavcl 
372 p.) 1513 p. — campioană a Ro
mâniei, 2. Steaua 1503 p., 3. Arhitec
tura 1490 p. poziția în picioare: 1. 
Nicolae Rotaru (Steaua) 874 p. — 
campion al României ; 2. Gh. Vasî- 
lescu 366 p., 3. M. Ferecatu 364 p., 
4. T. Cifulu 360 p., 5. Gh. Sicorschi 
859 p. (15x10), 6. L. Cristescu 859 p. 
(13x10), 7. Șt. Caban 359 p. (10x10); 
echipe: 1. Steaua (Rotaru 374 p., 
Ciulu 860 p., Cristescu 359 p., Șan- 
'dor 858 p.) 1451 p. — nou record re
publican (v.r. 1447 p.) — campioană 
a României ; 2. Dinamo 1421 p., 3. 
Olimpia 1387 p. ; trei poziții: 1. Ni
colae Rotaru (Steaua) 1152 p. — cam
pion al României ; 2. Gh. Sicorschi 
1186 p., 8. M. Ferecatu 1134 p., 4. I. 
Olăresou 1129 p., 5. T. Ciulu 1127 
6. Șt. Caban 1125 p. ; echipe: 
Steaua (Rotaru 1152 p., Ciulu 1127 
Șandor 1123 p., Cristescu 1120 
4522 p. — campioană a României ;
2. Dinamo 4490 p., 3. Arhitectura
4430 p.

Astăzi, tot pe poligonul Tunari, se 
va desfășura proba de armă standard 
8x20 focuri bărbați. Concursul începe 
la ora 9.

După trei zile de întreceri, finalele 
campionatelor republicane de tenis au 
ajuns în faza lor decisivă, cea a tur
neelor pe grupe. Regulamentul compe
tiției prevede ca după sferturile de fi
nală meciurile de simplu să nu se mai 
dispute eliminatoriu, ci în cadrul gru
pelor (le cîte patru jucători. Se va sta
bili astfel clasamentul definitiv, la punc
tajele j’ucătorilor adunîndu-se și cele 
obținute de ci în prima manșă a între
cerii, disputată în iulie la Brasov. Să 
amintim că tn probele de simplu con
duc Ton Țiriac (punctai 0). urmat de 
Tlie Năstase (2 p.), P. Mărmureanu 
(3 p.), Codin Dumitrescu (4 p.), G. 
Bosch (5 p.) și, respectiv. Eleonora Du
mitrescu (0 p.), Tudît Dibar (2 p.), 
Ecaterina TTorșa (3 p.), Agneta Cun 
(4 p.), Mariana Ciogolea (5 p.).

Ieri s-au disputat jocurile din sfer
turi de finală care 
componenta grupelor fruntașe, 
pentru primul turneu final s-au calificat 
dinamovistele Tudît 
Ciogolea, Eleonora Dumitrescu 
și Ecaterina TTorșa (Progresul). Meciu
rile din sferturi 
dîrzenie, fără a 
tehnic 
Felicia 
dîrjită 
6—3, 
trescu 
luptă mai strînsă decît arată scorul : 
6—3, 2—6, 6—0 pentru prima. Rcvan 
sîndu-se neutru înfrîngerea 
Brasov, Mariana Ciogolea 
cînd „îndrăznește" să vină 
dispus de Agneta Cun cu 
învinsa 
în fine, Tudît Dibar n-a avut probleme 
decît în setul întîî cu Aneta Verone t 
6__4. 6—0

S-au calificat în turneul final mas
culin : I. Țiriac (6—3, 7—5, 6—3 cu 
Boaghe), G. Bosch (6-3r 7—5, 6—2 
cu I. Năstase), P. Mărmureanu (6—3, 
6—0, 3—6, 9—7 cu D. Viziru) și C. 
Năstase (7—5, 6—3, 6—1 cu
povici).

Azi dimineață, la Progresul, se 
pută sferturile la dublu bărbați, 
după amiază programul cuprinde 
mele jocuri din turneele finale feminine 
&i semifinalele la dublu bărbați. (RD. V.)

au stabilit astfel
La fete,

Dibar și Mariana
(Steaua)

au fost disputate cu 
atinge însă un nivel 

satisfăcător. Tînăra brașoveancă 
Bucur a 

Ecaterinei 
7—5. La 
și Sanda

opus o rezistență în- 
Tforșa. învingătoare cu 
fel, Eleonora Thimi- 
Ciogolea an dat o

a acționat parca

suferită la 
( periculoasă 
la fileu) a 
6-4, 6—3. 
fără vlagă.

Po-

dis- 
iar 

pri-

cu cea de pe

din crupa B 
octombrie vor 
vor desemna

P-,
1.

p.,
P)

C. CONSTANTIN

Ieri a părăsit Capitala deleqația pescarilor sportivi români ca 
participa la cea de-a XIII-a ediție a campionatului mondial de p 
staționar și la Congresul C.I.P.S. Echipa noastră, campioană mondiî 
anul 1965, este compusă din Ion Pană, Marin Stoenescu, Nicolae Ev 
Alexandru Vegh și Ovidiu Tudoran. Cu excepția lui Tudoran, toți^E 
pescari sportivi au făcut parte din echipa care acum un an, la Gal 
cucerit titlul suprem.

Delegația noastră este însoțită de tov. Florea Tiță, președ 
A.G.V.P.S. și Vasile Constantinescu, secretarul A.G.V.P.S., care vor 
cipa la cel de-al XIII-lea Congres al Confederației Internaționale a I 
rilor Sportivi.

întrecerile campionatului mondial vor avea loc In localitatea 
Yarmouth (Anglia), în ziua de 2 octombrie. La această mare comj 
a pescarilor sportivi, participă peste 20 de țări.

ȘTIRI, REZULTAT
SOFIA. Cea de-a XVI-a ediție a 

„Turului ciclist al Bulgariei" s-a în
cheiat cu victoria sportivului bulgar 
Ivan Bobekov, urmat de Klaus Am
pler. (R.D. Germană) la 1:20,0, Kirilov 
(Bulgaria) la 1:37,0, Quagliotto 
(Italia) Ia 2:28,0, Vavra (Cehoslovacia) 
la 8:28.0, Sokolov (U.R.S.S.) la 9:13,0. 
Pe echipe, competiția a revenit re
prezentativei Bulgariei cu 134h26:49,0. 
Pe locurile următoare s-au 
selecționatele U.R.S.S., R.D. 
mane, Cehoslovaciei. Ultima 
desfășurată între localitățile
și Sofia (159 km) a fost cîștîgată de 
rutierul bulgar Nicolov. cronometrat 
în 4h27:18,0.

precum și atragerea în compe 
mondiale a echipelor care nu p 
jucători foarte înalți.

VARȘOVIA.
rului ciclist al
pe distanța de 62 km conlrac 
metru, pe echipe. Victoria 
formației Legia Varșovia 
de lh50:15,0.

Etapa a doua
Poloniei" s-a

a re
cu t

clasat
Ger- 

etapă 
Vrafa

MOSCOVA. Consiliul

PRAGA. Meciul international de 
polo pe apă desfășurat la Plsen, 
între echipa locală V.S. Plsen și for
mația T.S.C. Berlin (R.D. Germanăl. 
s-a încheiat 
2—1, 2—1, 
delor.

cu scorul de 6—5 (2—1, 
0—2) în favoarea

Busnel, fostul 
masculine de

gaz-

PARIS. Robert 
trenor al echipei 
chet a Franței, actualmente preșe
dintele Federației franceze de bas
chet, a declarat că intenționează să 
propună organizarea unui campionat 
mondial cu jucători a căror înălțime 
să nu depășească 1,85 m. Un astfel 
de campionat ar permite, după pă
rerea tehnicianului francez, afirma
rea și a jucătorilor de statură medie,

an- 
bas-

cenfr 
organizațiilor și asociațiilor sp< 
din U.R.S.S. a aprobat dispr 
unui campionat unional de i 
Sportul cu balonul oval a cun 
în ultimii ani o nare dezvolta 
U.R.S.S., dar activitatea țe duc< 
plan local. Primul cai^^ne 
rugbi al U.R.S.S. va începe în to 
acestui an și va reuni 30 de e 
din 13 orașe. întrecerile se vor 
fășura pe patru zone geografice 
tigătorii urmînd să se înlîln 
într-un turneu final pentru atrib 
titlului de campioană unională^

HAGA. — In localitatea Vcnloi 
landa) s-a desfășurat un concurs 
ghiular de haltere cu participarea 
pclor Belgiei, Olandei și Luxeml 
lui. în cadrul întrecerilor, bel. 
Reeding a obținut un nou reeo 
țării sale la categoria grea, tota 
525 kg. Pe echipe, concursul a fo< 
tigat de Olanda (15 p) urmată <1 
gia (13 p) și Luxemburg (12 p.)

în competițiile europene de fotba
în cadrul primului tur al competi

țiilor europene de fotbal, s-au 
fășurat numeroase partide.

în „CUPA CAMPIONILOR 
ROPENI". La Sofia. în primul
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia a dis
pus cu 
Greciei, 
va avea

Prin
Noiembrie'

des-

EU- 
mcci,

3—I (0—1) de campioana 
Olympiakos Pireu. Returul 
loc la 12 octombrie, 
retragerea formației

Tirana, echipa
„17 

Valcr-

iengcn Helsinki s-a calificat pentru 
turul

In
fast:
gers
Bavern Miinchen 1—1.
A.E.K.

următor.
„CUPA CUPELOR". La Bel- 
Glentoran — Glasgow Ran- 
1—1. La Prcșov : Tatran — 

La Atena :
Sporting Braga O—1.

Toate meciurile retur vor avea loc 
la 5 octombrie.

In „CUPA ORAȘEI.OR TIR- 
GURI“. Formația engleză Burnley a în
vins pe V.f.B. Stuttgart cu 2—0 și

s-a calificat pentru turul urn 
deoarece primul meci se Vtrrr 
la egalitate. (1—I). Lokon/jtive 
zig — Djurgarden : 2—1. Tu p
joc, Locomotive cîștigase cu 
Astfel, Ixikomotive a obținut « 
carea.

Formația suedeză Urgyte Got 
a cîștigat prima întîlnire cu , 
la scorul de 2—1. (Returul va 
loc la 5 octombrie).
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CU TOATE că s-a... retras 

tncă tn 1961 din sport, la 
numai cîteva săptămîni îna
intea împlinirii vîrstei de IR 
ani, „Meteor" a rămas pînă 
azi, pe baza celor 500 de vic
torii și o mie de trofee ob
ținute, cel mai bun 
obstacole din lume, 
obfinute în cei zece 
concurs însumează 
mărci. Calul, denumit „Gra
sul" din pricina greutății 
sale de 650 kg., este probabil 
fi singurul animal căruia i 
sra ridicat încă tn timpul 
vieții o statuie. El a murit 
recent, de bătrînefe, la mar
ginea hipodromului orășelului 
Elmshorn (R.F.G.) unde ar
măsarul își petrecea ultimii 
ani din viată. Simpatia de 
care se bucura de ani de zile 
„Meteor", participant la trei 
Olimpiade, se exprimă acum 
tn florile depuse pe mormtn- 
tul său. Nici unui cal de ob
stacole din R.F.G. nu i se mal 
poate da numele de „Meteor". 
Iată-l pe Meteor la ultimul 
concurs de obstacole.

POTRIVIT declarațiilor

cal da 
Premiile
ani da 

ISO 000

categoria 
murit la

Illinois

președintelui clubului Atletico 
Madrid, noul stadion al clu
bului — Mauzanarcs — de
ține un... record : evacuarea 
celor 70 000 de spectatori se 
face în șapte minute.

DUPĂ meciul Santos—In- 
ternazionale, ctștigat de echi
pa Santos au 4—I, Pele a 
declarat : „In meciul cu cea

lume 
nu a

mai bună apărare din 
am demonstrat că Pele 
murit4*.

ECHIPA Standard
Liege (Belgia) nu va merge
în Cipru pentru a întîlnî în 
retur echipa Limassol, în

din

„Cupa cupelor*. Limassol a 
cerut ca ambele meciuri să 
se j’oace în Belgia, deoarece 
în Cipru nu este certă pre
zența la meci a 18 000 de 
spectatori, spre a se încasa 
banii necesari pentru acope
rirea cheltuielilor.

JOHNNY CONNORS, cam
pion mondial la 
muscă în 1894, a 
Spring field, statul
(S.U.A.), în vîrstă de 98 de 
ani. In toată viața sa, Con
nors n-a depășit niciodată 
greutatea de... 45,3 kg!

LA MADRID și Barcelona 
se turnează un film despre 
viața tenismanului Manuel 
Santana. învingătorul de la 
Wimbledon va juca el însuși 
rolul principal, ceea ce va 
duce la economii considerabi
le pentru producători, deoare
ce aceștia nu mai plătesc o 
dublură pentru secvențele de 
tenis.

LA 84 DE ANI, 
Anthoine (Franța), cunoscut 
pentru recordurile sale 
mărșăluitor, continuă 
meargă. Pînă acum el 
parcurs decît... un milion de

Emile

de 
să...

n-a

kilometri, ceea ce înseamn^ 
de 25 de ori înconjurul p< 
mint ului pe jos. Anlhoin 
n-are de gînd să moară înaini 
de. a rotunji această cifră 1 
30, ceea ce înseamnă încă. 
200 000 de kilometri !

PROBLEMA altitudinii 1 
J. O. din Mexic preocupă ț 
pe mexicani. Aceștia se pn 
gătesc să contracareze șanse 
lui Kcino, Tumu și A bebe B 
kila, obișnui|i să alerge j 
platourile înalte. Profesor] 
Filiberto Gomez a pus ] 
punct un proiect de antren 
TTPent pentru un grup de tar; 
humari, care ar putea îaî 
ravagii pe 10 000 m și ] 
maraton. Se știe că t arabi 
marii — băștinași din Mex 
— sînt neobosiți și de o rozi 
tentă atît de mare, îneît ! 
întrec și cu... caii în prol 
de rezistență. Pînă acum x 
de ani, aceștia își disputa 
curse de 24 și chiar de 4 
de ore. Tarabumarii sînt îns 
greu de disciplinat. Prin ; 
plicarca proiectului profesi 
rului F. Gomez, atletismi 
mexican speră să fie la. 
înălțime.

Caleidoscop • CALEIDOSCOP • Caleidosco

12 2 4 Redacția șl administrația: sir Vasile Conta nr. 16. telefoD II 1005. interurban 72 ?l 286. Telex: sport rom bue. 180. Tiparul-. L P. .Inlormația*, str. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMEN1 ULUI : 1 lună: 6.50 leii 3 ioni: 19,50 leii 6 luni: 39 leii 1 an: 78 leL


