
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VJH,

■ r~__
■ r ---

. Re9'ona/â /
pec/Oâ/.a r / Din viața organizației noastre

estBecesară o cotitură spre calitate
— Pe marginea conferinței regionale UCFS Argeș —

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

Anul XXI —Nr. 4673 Joi 27 mai 1965 4 pagini 25 bani

Recent, în. frumoasa sală a 
Teatrului „Al. Davila" din Pi
tești, a avut loc conferința re
gională UCFS Argeș, eveniment 
de o deosebită importanță pen
tru viața sportivă a regiunii. 
La lucrările conferinței, care a 
analizat pe farg toate aspectele 
muncii sportive din această 
parte a țării, au fost prezenți 
aproape 400 de delegați și in-

ACTUALITATEA SPORTIVA
Știința București—Știința Timișoara

in campionatul de handbal
• FLORETISTII NOȘTRI 
PARTICIPĂ LA „CUPA 

GIOVANINI"
Injstfele de 5 și 6 iunie, ora

șul Bologna va găzdui tradi
ționalul concurs internațional 
masculin de floretă dotat cu 
„Cupa Giovanini". La acest 
concurs vor participa și tră
gătorii noștri ionel 
(cîștigătorul ediției 
te), ștefan Haucler, 

rși Atila Csipler.

Miine (n.r. azi) oaspeții vor 
vizita Brașovul și împrejuri
mile, ier vineri vor juca la 
Sibiu.

C. GRUIA, coresp. reg.
Turneul final începe azi la Petroșeni

Drîmbă. 
preceden- 
Iuliu Falb

Duminică 30 mai, în Sala 
Sporturilor din Constanța, va 
avea loc meciul demonstrativ 
între o selecționată locală întă
rită și selecționata „Aii Stars".

DE O-• CONCURS 
RIENTARE TURIS
TICA

9 CURSURI DE ARBI 
TRI LA BIRLAD

Duminică a avut loc în pă
durea Câlugăreni <le pe ma
lul Neajlovului etapa raionala 
a campionatului republican de 
orientare turistică, organizată 
de clubul Progresul București. 
Au luat startul 45 de echipe— 
băieți si fete — din asociațiile 
Vulcan, I.T.B.. S.P.C., Electro
magnetica, Palatul Pionierilor, 
I.C.E.-T., Steagul roșu, Banca 
de investiții etc. întrecerea a 
fost cîștigatâ de echipele aso
ciațiilor sportive Vulcan — la 
băieți și l.C.E.T — la fete.

In vederea măririi număru
lui de arbitri la sporturile 
care sînt mai răspîndite în 
localitate, ca de pildă, hand
balul, atletismul, voleiul etc. 
consiliul orășenesc UCFS Bîr- 
lad organizează cursuri de 
arbitri. Fină acum au început 
cursurile la handbal și volei. 
Ele sînt urmate de 30 șl res
pectiv 11 tineri. In zilele ur
mătoare vor intra în pregătire 
șl viitorii arbitri de atletism șl 
fotbal.

S. ELIADE - coresp.

Turneul final al campionatu
lui republican de handbal femi
nin debutează astăzi cu o par- 
tidă-cheie, care opune actualei 
deținătoare a titlului, Știința 
Timișoara, pe liderul clasamen
tului, Știința București. Așadar, 
Iubitorii sportului din Petroșeni 
vor putea urmări chiar din pri
ma zi o pasionantă partidă — 
așa cum au fost întotdeauna în
trecerile dintre cele două echi
pe — de primă importantă pen
tru desfășurarea întregului tur 
neu.

Cele 4 finaliste, Știința și Ra
pid București, Știința Timișoara 
și Mureșul Tg. Mureș pornesc 
în această ultimă întrecere de 
la următoarea

Iată și programul primei părți 
a turneului final: 27 mai, de la 
ora 17: Rapid—Mureșul și Ști
ința Buc. — Știința Timișoara; 
28 mai, de la ora 17: Știința 
Timiș.—Mureșul și Știința Buc. 
—Rapid ; 29 mai, de Ia ora 17: 
Știința Buc.— Mureșul și Știința 
Timiș. — Rapid.

vitați, conducători ai organe
lor locale de partid și de stat 
precum și reprezentanți ai or
ganizațiilor U.T.M., sindicale și 
de femei.

Tovarășul MATEI ȘTEFAN, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Argeș al P.M.R., a 
adresat participanților la con
ferință și tuturor iubitorilor de 
sport din regiune un salut din 
partea Comitetului regional al 
P.M.R. în cuvîntul său, tova
rășul Matei Ștefan a subliniat 
rezultatele obținute în ultimii 
ani de către sportivii regiunii 
Argeș, condițiile din ce în ce 
mai bune ce se creează tine
retului, tuturor oamenilor 
muncii din regiune, pentru 
practicarea exercițiilor fizice 
și sportului. „Trebuie să ară
tăm însă — se spune in salu
tul Comitetului regional al 
P.M.R. — că rezultatele obți
nute în activitatea sportivă din 
regiunea noastră nu sînt încă 
la înălțimea condițiilor create 
de partid și a cerințelor mereu 
crescînde. în activitatea orga
nelor și organizațiilor sportive 
se manifestă încă lipsuri care 
se oglindesc atît în activitatea 
sportivă de mase cît și în cea 
de performantă".

Aceleași probleme importante 
au fost dezbătute și în darea 
de seamă prezentată de tov.

ION VLASCEANU, președintele 
consiliului regional UCFS 
Argeș și în discuțiile particj- 
panților. Lucrările conferinței 
au trecut în revistă principalele 
succese obținute în ultimii ani 
de sportivii argeșeni, scoțînd 
totodată la iveală neajunsurile 
existente încă și trasind jaloa
nele viitoarei activități, care se 
cere să fie mult mai rodnică.

O BOGATA ACTIVITATE 
DE MASE

In ultimii ani organele și or
ganizațiile UCFS din regiunea 
Argeș s-au preocupat intens de 
atragerea maselor de oameni 
ai muncii, a tinerelului, în prac
ticarea exercițiilor fizice și a 
sportului. De o largă partici
pare s-au bucurat tradiționa
lele competiții de mase ca, do 
pildă, spartachiadele de vară 
Șt de iarnă, campionatul aso
ciației sportive și alte diferite 
întreceri cu caracter popular. 
In unele raioan» (Slatina și 
Muscel) se organizează an de 
an, cu bune rezultate, întreceri 
sportive ale mecanizatorilor 
din S.M.T. și muncitorilor de la

T. RABȘAN

(Continuare In. pag. a 2-a)

situație :

© PROGRESUL A ÎN
VINS S.S.E. PETROȘENI 

LA HANDBAL
Ieri. într-un joc contind în 

seria a Il-a a campionatului 
republican, echipa feminină 
Progresul București a între
cut S.S.E. Petroșeni cu 7—5 
(5—3), după o partidă intere
santă Șt echilibrată. Au mar
cat: Bogan (4), Ghiță, Sotir 
și Mărmureanu (Progresul), 
Kellner (3). Barabas și Kiss 
(S.S.E. Petroșeni).

• CONCURS DE VI
TEZĂ PE CIRCUIT

Duminică dimineața, în Capi
tală, pe traseul din Șoseaua 
Nordului va avea loc un con
curs motociclist de viteză pe 
circuit cu participarea alergă
torilor de la cluburile sportive 
bucureștene și din provincie.

1. Știința Buc.
2. Știința Tim.
3. Rapid Buc.
4. Mureșul Tg.

18
18
18 

M.
18

12 3 3
12 1 5
12 1 5

11 1 6

156: 79
184: 97
194:123

199:112

27
25
25

23

de la meciul 1
Știința 

in

I

Un aspect
Știința București 
Timișoara, desfășurat 
toamnă la București.

Știri din regiunea 
Suceava

9 „ALL STARS" - 
SELECȚIONATA BRA

SOV 108-64
BRAȘOV, 26 (prin telefon). 

Evoluția profesioniștilor ame
ricani s-a bucurat de un fru
mos succes de public in ora- 
șuldeia poalele Tîmpei: 3 000 
de spectatori pe 
Tractorul. Scorul de 
(55—28) a fost realizat 
Howell (28), Gambee (26), 
(10), Embry (13), Costello 
Meschery (8), Thurmond 
pentru oaspeți. Reisenbliicher 
(15), Zereleș (12), Dumitrescu 
(14), Frantz (8), Birsan 
Deaki (4). Marian (2) și 
bancea (2) pentru gazde.

stadionul 
108—64 

de 
Ohl 
(8), 
(6)

(7). 
Bo-

Citiți în pag. a 3-a a- 
mănunfe cu 
desfășurarea 
internațional 
din Capitală.

privire la 
turneului 

de scrimă

Copii, învăȚați să înotați!
9 La 1 iunie se deschide centrul de inițiere de la ștrandul 

Tineretului • înscrierile încep azi
viitoare, mai 
iunie, ștrandul 

îșl

Săptămînă 
precis marți 1 
Tineretului din Capitală 
va deschide porțile pentru co
piii participanți la primul ciclu 
al centrului de inițiere în 
înot organizat de consiliul o- 
rășenesc UCFS. Desigur, eve
nimentul este așteptat cu mul
tă bucurie de copiii doritori 
să se inițieze în „tainele" 
cestui frumos și util sport, ne
răbdători să zburde în 
cristalină a bazinelor de 
„Tineretului". Cu același 
res este întlmpinat insă
organizatori, care se îngrijesc 
ca activitatea să se desfășoare 
în condiții optime.

Aflindu-ne doar cu citeva 
zile Înaintea inaugurării cen
trului, se cuvine să aducem

apa 
la 

inte- 
și de

unele precizări asupra modu
lui cum se va desfășura procesul 
de Învățare a Înotului. La cen
trul de la ștrandul Tineretu
lui pot participa copii intre 
5—12 ani, pe baza Înscrieri
lor făcute cu cel puțin cinci 
zile Înainte de Începerea cic
lurilor. Pe toată durata verii 
vor fi șase cicluri (pină la 15 
septembrie), 
cite 15 
citatea 
1200 de 
permite
bazine, pentru a se asigura o 
bună instruire. La înscriere, 
copiii sînt împărțiți în func
ție de vlrstă, in cinci serii, 
lecțiile durind cile două ore, 
cu începere de la ora 8. Tre
buie precizat că preșcolarilor

fiecare durind 
zile lucrătoare. Capa- 
unui ciclu este de 
copii, adică atît cit 
suprafața celor două

le este rezervată seria a Il-a 
(de la ora 10,30 plnă la 12,30). 
In continuare, 
este împărțită 
15 zile copiii 
să înoate in
(cel mai rapid procedeu), sub 
îndrumarea instructorilor ca
lificați aleși dintre pofesorit 
de educație fizică și antrenorii 
din București. La sfîrșitul fie
cărui ciclu, copiii dau un exa
men la apă adîncă, în prezen
ța părinților. Cei mai talentați 
vor fi selecționați în grupele de 
perfecționare, conduse de an
trenori cu înaltă calificare.

In încheiere, o precizare: 
înscrierile pentru primul ciclu 
încep AZI la casele de la 
ștrandul Tineretului

fiecare grupă 
pe sexe, In cele 
vor fi învăț ați 
procedeul craul

Unde mergem?
SCRIMĂ : Sala Floreasca, 

de la ora 8 și ora 17 : Con
curs internațional cu parti
ciparea unor sportivi din 
Bulgaria, R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România (proba de floretă 
băieți — individual).

a R scent a avut loc pe stadio
nul Arini din Suceava un concurs 
triunghiular de atletism. La între
ceri au participat sportivi din ra
ioanele Botoșani, Rădăuți și ora
șul Suceava. Cu toate că timpul 
nefavorabil a influențat rezulta
tele, totuși au fost modificate 5 re
corduri regionale. In final, pri
mul loc a revenit atleților din 
Suceava cu 83 de puncte. Sportivii 
din Botoșani au avut o frumoasă 
comportare totalizînd 50 de punc
te. Mai slab au concurat cei din 

: Rădăuți, obținînd numai 11 pune- 
i te.

a Campionatul republican șco
lar de handbal se bucură de 

: multă popularitate. La etapa re- 
i gională, desfășurată zilele trecute 

la Suceava, au participat 9 echipe 
de băieți și 7 de fete. După dispu
tarea jocurilor pe primele locuri 
s-au clasat echipele școlii medii 
din Șiret, raionul Rădăuți.

a In raionul Dorohoi se acor
dă o atenție deosebită trecerii 
probelor din oadrul concursului 
pentru obținerea Insignei de poli
sportiv. In această săptămînă 445 
de tineri și tinere din Dorohoi 
și-au trecut toate probele obținînd 
insigna de gradul I.

Constantin Alexa, coresp. reg

i Bine ați venit! i

Infimul contact cu apa, prilej de joacă fi de veseli#

Bine ați venit ! Greu, greu ? Ei, da ! Peste 
2 300 de kilometri... Și frig ? Și ploaie ? 
Zăpadă chiar ? Extraordinar ! Păi, cum ? 
Anii trecuți... Tot așa ? Aha, vreasăzică 
știați ! Eu credeam că v-a luat așa, pe ne
puse masa. Și ploaia asta, și frigul, și ză
pada, erau — cum să spun — pe toată șo
seaua ? Sau numai pe... dreapta ? Sau, mai 
știu eu, pe stingă ? Să vă spun de ce v-am 
întrebat : la noi în cartier a plouat o dată 
cu găleata. Am plecat la unchiul Victor, cu 
galoși și cu umbrelă. Ce-a mai rîs unchiu’ !... 
In cartierul lui nu căzuse strop. D-aia zi
ceam. Poate că... Cum ? Peste tot ploua. Și 
ceilalți ce făceau ? Fugeau, să se încăl
zească ! ? Ei, așa o fi metoda pe la ei... Și 
voi ? Ați stat la adăpost... Stoica, mai ales !? 
Și Moiceanu ? Și Ziegler... Foarte bine ! Ce ? 

Era să luați tot vîntul ăla în față ?
Dar Dumitrescu ? Măi, măi, măi... Nu v-a ascultat ! 

N-a vrut să stea acolo, la coadă, unde era cald și 
bine !? O să cerem federației să fie sancționat. Păi. 
sigur ! Aveți dreptate ! S-a rupt de... colectiv ! Ce să-i 
faci ? Așa-i Dumitrescu !... Un egoist, un înfumurat... 
Vrea să fie primul ! Bine-ați făcut că nu v-ați lăsat 
antrenați ! Voi, vorba aia. băieți modești. Bravo ! O 

să spunem federației să vă facă maeștri ai sportu
lui... Sînteți ? Păcat !

Dar Ardeleanu ? Și el în... goană după glorie ! Ați 
văzut ? Băiat tînăr și... Numai Dumitrescu l-a stricat. 
Nu știți povestea cu merele ? Asta e !

Dar Zanoni ? Și el ! Bravo ! La anii lui, se bate 
cu puștii... Țțț, țțț. țțț !

Parcă auzeam că pe-acolo, pe la sprinturi, v-ați 
mai băgat și voi în față. Cum ? Se dădeau premii ? 
Aha ! Dar... pe echipe nu se dădeau ? Se dădeau, deci. 
Ați văzut voi ? Ei, voi știți... C-ați fost acolo...

Apropo ! Cum v-a plăcut plimbarea ? Frumos ! Și 
nu v-a costat nimic. A plătit UCFS-ul. Adică... E bună 
și cursa asta la ceva. Bravo ! Să vă mai duceți și la 
anul. Sau, știți ce ? Tot sînteți voi odihniți. Ce-ar fi 
să vă trimită și la „Tour de l’Avenir”? Mai vedeți 
și alte meleaguri. La urma-urmei. ce vă costă ?

MIRCEA COSTEA
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ÎNTRECERILE spartachiadei — 
PRILEJ DE ÎNTĂRIREA BAZEI 

MATERIALE

De curînd, tinerii din asociațiile 
sportive Voința Sascut-Tîrg și Voința 
Păunești au contribuit prin muncă pa
triotică la amenajarea a doua arene 
de popice. Acum, cu ocazia întrece
rilor Spartachiadei de vară a tinere
tului într-o serie de comune din ra
ionul Adjud s-au amenajat terenuri 
de handbal, volei, sectoare de atletism 
etc.

Eugen Teirău 
corespondent

AMENAJĂRI DE TERENURI 
SPORTIVE LA SIGHIȘOARA

La Școala generală de 8 ani nr. 3 
din localitate au fost amenajate te
renuri simple de volei, baschet, hand
bal, precum și gropi de sărituri. Con
siliul asociației sportive din Dumbră
veni a transformat curtea școlii medii 
intr-un mic stadion. Elevii au acum la 
dispoziție teren de baschet, handbal 
în 7, volei și sectoare pentru probele 
atletice.

Ion Turjan 
corespondent

Este necesară o cotitură spre calitate

Ștefan Băcăoanu a stabilit 
un nou și valoros 
record republican

(Urmare din pag. 1) 

exploatările forestiere. De multă 
popularitate se bucură și «duminicile 
cultural-sportive" ce se desfășoară 
în unele localități ca Stoicănești 
(raionul Drăgănești), Drăgășani, Cor- 
beni si alteie. La marea competiție 
sportivă a anului trecut, Spartachiada 
republicană, au fost prezenți Ia în
trecerile primei etape peste 200 000 
de tineri și tinere. Cu ocazia Spar
tachiadei au fost amenajate în re
giune 60 de terenuri sportive simple 
si au fost pregătiți peste 500 de ins
tructori sportivi și arbitri. într-o se
rie de scoli, cum sînt cele din Cim- 
pulung Muscel, Pitești, Rm. Vilcea. 
Curtea de Argeș etc. elevii participă 
în număr mare la competițiile spor
tive școlare, obținînd rezultate me
ritorii.

Tot Ia acest capitol se cuvine să 
amintim și organizarea a numeroase 
acțiuni turistice de mase, la care au 
participat, în ultimii ani, zeci de 
mii de oameni ai muncii.

REZERVA DE MÎINE
Marți dimineață, 

Clinceni, au început 
tivilor bucureșteni din cadrul etapei 
regionale a campionatului republican 
de parașutism. în prima probă — salt 
individual de Ia 1 000 m cu deschi
derea întârziată a parașutei pînă la 
10 sec. și aterizare la punct fix — 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
băieți j 1. Ștefan Băcăoanu 381,672 p 
(din 400 posibile) ; 2. _Ionel Iordă- 
nescu 
374.679 
371,564 
355,761 
354,894 v„.„ „„„ ,
beta Popescu 349,483 p ;

pe aerodromul 
întrecerile spor-

de lamedia celor două salturi
m : 0,235 m. Amintim că vechiul

Deci, 
1 500 
record republican Ia această probă 
era de 1,26 m și aparținea maestrului 
sportului Ion Roșu.

în 
in

375,725 p ; 3. Tudor Haret 
p ; 4. Emil Dumitrașcu
p ; 5. Nicolae Grămescu

p ; fete : 1. Maria Iordănescu 
(din 400 posibile) ; 2. Elisa- 

—.— r . 3. Lucia 
Matei 341,170 p ; 4. Elena Arion
322,307 p ; 5. Doina Șuta 308,355 p.

Ieri. în proba de salt de la 1 500 m 
cu deschiderea întârziată a parașutei 
pînă la 15—20 sec. și aterizare la punct 
fix — Ștefan Băcăoanu a realizat un 
nou și valoros record republican : 
0,235 m — media celor două salturi, 
în prima evoluție de la 1 500 m, Ște
fan Băcăoanu a aterizat chiar în punc
tul fix : 0,00 m 1 Saltul următor a 
măsurat 0,47 m de la punctul fix.

Ultima etapă 
la „libere1 

seria A

Academia Militară.
campioană
masculină
a Capitalei

După șase luni de 
putate, campionatul 
pitaJei a luat sfîrșit cu victoria echipei 
Academia Militară condusă de maes
trul emerit al sportului Andrei Folbert. 
In afara formației învingătoare s-au 
mai evidențiat Voința, Electrificarea, 

și Universitatea

întreceri viu dis- 
masculin al Ca

I.P.G.G., IPROMET
Clasament final s
1. Acad. Militară 24 22 2 1771—1324 462. Voința 23 21 3 1759—1312 45
3. Universitatea 24 16 8 1620—1443 404. S.P.C. 24 16 8 1422—1408 40
5. Electrificarea 24 14 10 1530—1486 38
6. IPROMET 24 11 13 1391—1445 357. IPGG 24 11 13 1633—1650 358. I.C.F. 24 10 14 1486—1566 33
9. Inst. Construcții 24 10 14 1417—1470 33

10. ICHF 24 7 17 1144—1394 31
11. Inst. Politehnic 24 8 16 1301—1512 30
12. Proiect Buc. 24 6 18 1421—1604 30
13. Olimpia M. I. 24 4 20 1284—1565 26

_ Echipele Inst. Politehnic și Olimpia 
M.I. au pierdut cite două meciuri prin 
neprezentare, iar Inst. Construcții și 
I.C.F. cile unul. Formația Minerul a 
fost eliminată din campionat. (Cr 
POPESCU-coresp.).

Opt din cele 12 
echipe de lupte 
greco-romane, care 
participă în cam
pionatul republican 
minat întrecerile din turul competi
ției. Formațiile care alcătuiesc grupa I 
(Dinamo, Steaua, Rapid și Viitorul) 
și-au amînat meciurile pentru dumi
nică 13 iunie. întîlnirile vor constitui 
derbiul ultimei etape și vor avea Ioc 
în sala Giulești.

„Liberele" au și ele duminică ulti
ma etapă. Grupa I Ia București (Rapid, 
Progresul, Petrolul Ploiești, Mureșul 
Tg. Mureș), grupa a II-a, la Arad 
(Dinamo, Vagonul Arad, Steagul roșu 
Brașov, C.S.M. Cluj) și grupa a III-a, 
la Galați (C.S.O. Galați, A.S.M. Lugoj, 
Rulmentul Brașov, Steaua).

Iată Clasamentul la lupte greco-ro
mane :

seria A, au ter-

1. Steagul r. Brasov 11 9 0 2 102î 54 29
2. Steaua 8 8 0 0 104: 16 24
3. Dinamo 8 8 0 0 100: 20 24
4. Metalul Buc. 11 5 2 4 79: 89 23
5. C.S.O. Galați 11 6 0 5 92: 74 23
6. Unio Satu Mare 11 4 2 5 71: 83 21
7. C.S.O. Reșița 11 3 2 6 74: 80 19
8. C.F.R. Timișoara 11 4 0 7 68: 94 19
9. Rapid Buc. 8 5 0 3 67: 59 18

10. Chimistul Baia M. 11 2 1 8 54:114 16
11. Viitorul Buc. 8 2 1 5 61: 67 13
12. Rulmentul Brașov 11 0 0 11 20:150 11

..și la lupte libere înaintea ultimei
etape :

1. Steaua 8 8 0 0 98: 22 24
2. Dinamo 8 7 0 1 87: 29 22
3. Steagul r. Brasov 8 7 0 1 85: 31 22
4. Mureșul Tg. Mureș 8 5 0 3 81: 47 18
5. Progresul Buc. 8 5 0 3 61: 57 18
6. C.S.O. Galați 8 4 0 4 66: 40 15
7. A.S.M. Lugoj 8 3 0 5 39: 79 14
8. Rulmentul Brasov 8 2 1 5 45: 75 13
9. Prahova Ploiești 8 2 1 5 46: 80 13

10. C.S.M. Cluj 8 2 0 6 49: 79 12
11. Vagonul Arad 8 1 0 7 44: 78 10
12. Rapid Buc. 8 1 0 7 25:103 10

Ca si în alte regiuni ale țării, 
Argeș baza schimbului de mîine 
sportul de performanță o constituie 
tineretul școlar. Elevii dornici să 
practice sportul de performanță au 
la dispoziție unități specializate, cum 
sînt școlile sportive de elevi din Pi
tești (cu secții de atletism, volei și 
baschet), Rm. Vîlcea (gimnastică, 
baschet și handbal), Slatina (atletism), 
școli medii cu program special de 
educație fizică (Rm. Vîlcea și Cimpu- 
lung) și o școală sportivă UCFS — 
Ia Cîmpulung — cu secții de atletism 
și box. în general, se poate spune 
că în aceste școli, încadrate cu cei 
mai buni specialiști din regiune, se 
muncește cu multă tragere de inimă. 
Printre profesorii și antrenorii ai 
căror elevi au obținut o serie de re
zultate remarcabile sînt Emil Drăgan 
(atletism), C. Panaitescu (box), G. 
Bădescu (atletism), E. Prodescu (gim
nastică). I. Iovan (baschet). Sînt cu- 
noscuți in toată țara tinerii sportivi 
argeșeni 
aruncarea 
europene 
boxerii I. 
mion
UCFS din Cîmpulung). gimnaștii de 
la Școala medie nr. 1 din Rm. Vîlcea. 
de trei ori consecutiv campioni re
publicani ai școlilor medii.

Un fapt îmbucurător este și acela 
că din cei 24 de sportivi care în 
ultimul timp au fost selecționați in 
loturile republicane, marea majori
tate sînt tineri.

V. Țibulschi 
ciocanului la 
de atletism 
Vișinescu, G.

(pregătiți la școala sportivă

(locul II la 
campionatele 
de juniori), 
Badiu, A. Si

ACTIVITATEA DE PERFORMANȚA 
RĂMASA LA URMA

privire asupra 
din sportul ar-

Dacă aruncăm o 
unor cifre statistice 
geșean, la prima vedere ni se par

mai mult decît satisfăcătoare. Iată, 
de pildă, numărul sportivilor legiti
mați — 10 000, al secțiilor pe ramură 
de sport afiliate la federații — 850, 
al ramurilor sportive practicate — 
17 în 1964 (11 în 1962), 150 de noi 
recorduri regionale obținute în 1964 
etc. Analizate din punct de vedere 
al calității, al valorii lor, aceste re
zultate nu primesc însă nici califi
cativul satisfăcător. Să luăm, de 
pildă, valoarea cîtorva recorduri re
gionale de atletism și haltere și ra- 
portîndu-le numai la recordurile țării, 
vom afla diferențe apreciabile. Spre 
exemplificare, recordurile ta arun
carea greutății seniori — 13,86 m
(rec. țării 17,42 m), la suliță 58,06 m 
(rec. țării 81,21 m), la decatlon re
cordul regiunii este mai mic cu 
4 192 p față de cel mai bun rezultat 
românesc. La haltere decalajul este 
de ordinul sutelor de kilograme. Un 
singur exemplu va fi edificator: la 
categoria grea, diferența dintre re
cordul regiunii Argeș și cel republi
can este de 285 kg»

Vorbind despre sporturile de 
echipă putem spune că nici ele nu 
stau pe roze. La fotbal activează 5 
formații în campionatul republican: 
Dinamo Pitești — în categ. A, Unirea 
Rm. Vîlcea — în „B", Metalul Pitești, 
Muscelul Cîmpulung și Minerul 
Cîmpulung — în „C“. Dacă în cam
pionatul trecut Unirea Rm. Vîlcea era 
printre fruntașele seriei, în actuala 
ediție a competiției ea se numără 
printre echipele cu o comportare me
diocră. Nu putem spune lucruri mai 
bune nici despre Metalul Pitești sau 
Minerul Cîmpulung. La baschet și 
volei formațiile S.S.E. Rm. Vîlcea, 
respectiv Metalul Pitești n-au putut 
face față cerințelor din prima cate
gorie a campionatelor respective și 
anul acesta au retrogradat

Motivele acestor comportări ne
corespunzătoare (în regiune funcțio
nează 89 de profesori de educație 
fizică, 31 de antrenori calificați), se 
datoresc, în primul rînd, slabei munci 
de instruire, selecției defectuoase în 
secțiile pe ramură de sport și a ig
norării de către unii antrenori și pro
fesori de educație fizică a aplicării 
în practică a celor mai moderne prin
cipii de instruire.

Vorbind despre munca de selecție 
și depistare a tinerilor talentați, tre
buie să spunem că în regiunea Ar
geș sînt o serie de cadre tehnice 
care pot fi date ca exemple pe țară 
de ielul cum își recrutează și pre
gătesc elevii, ca de pildă E. Drăgan 
și soții Bădescu (atletism), C. Panai
tescu (box), E. Prodescu (gimnastică) 
etc. Dar, ce folos că experiența 
muncii lor nu este preluată de cei
lalți prolesori și antrenori I O se
rioasă vină pentru aceasta au, în

primul rind, biroul consiliului regio
nal UCFS și comisiile regionale pe 
ramură de sport.

O situație cu totul ieșită din comun v 
este faptul că la Pitești studenții de 
la Institutul pedagogic lipsesc cu de
săvârșire din activitatea competițio- 
nală de performanță și nici nu sînt 
perspective ca lucrurile să ia o în
torsătură pozitivă. Ne-a surprins și 
poziția pe care a avut-o la confe
rință prof. I. Macovei, ȘEFUL CA
TEDREI DE EDUCAȚIE FIZICA de 
Ia Institutul pedagogic, care a afir
mat în cuvîntul său că „studenții 
piteșteni nu au înclinații spre spor
tul de performantă și, deci, lucrurile 
nu se pot schimba...".

Nu știm dacă un singur om din re
giune poate fi de acord cu poziția 
tovarășului Macovei.

In încheierea lucrărilor conferinței 
a luat cuvîntul tov. MIRON OLTEA- 
NU, vicepreședinte al UCFS, care 
a subliniat că sportivii din regiunea 
Argeș au obținut în ultimii ani o 
serie de succese, îndeosebi pe linia 
activității de mase. Activitatea spor
tivă recreativă cuprinde mase largi 
de oameni ai muncii, competițiile 
populare atrag la startul concursuri
lor nn număr mare de tineri, de or
dinul sutelor de mii. Dar — spunea 
vorbitorul — ce folos dacă dintre"'- 
aceștia un număr infim ajunge în 
competițiile oficiale, chiar de nivel 
raional sau regional!? Pe tărîmul per
formanței rezultatele sînt cu mult 
sub posibilitățile existente în regiune. 
Rezultatele sportivilor argeșeni nu se 
pot compara cu performanțele ce se cer 
azi în marile competiții internațio
nale. Posibilități sînt, cadre tehnice 
cu o înaltă calificare există, mii și 
mii de tineri doresc să facă sport (în 
regiune sînt peste 11 000 de elevi și 
aproape 500 de studenți). Explicația 
rezultatelor necorespunzătoare tre
buia căutată, în primul rind, în sti
lul și metodele de muncă ale organe
lor UCFS, ale cadrelor tehnice. în 
plus, în școli profesorii de educație 
fizică privesc cu prea multă ușurință 
participarea elevilor la orele de edu
cație fizică, sînt lipsiți de exigență. 
Deși în regiune muncesc o serie de 
profesori de educație fizică și antre
nori care au obținut rezultate supe
rioare în pregătirea juniorilor, ex
periența lor nu este generalizată pe 
plan regional.

în viitor — arăta tov. MIRON OL- 
TEANU — organele UCFS. din re
giune trebuie să muncească cu mai 
mult simț de răspundere pentru or
ganizarea la un nivel superior atao- 
petițiilor locale, să se preocupe mat 
mult de sprijinirea secțiilor pe ra
mură de sport care activează in cam
pionate oficiale și să aibă in centrul 
preocupării lor îndeplinirea obiecti
velor prevăzute în holărîrea confe
rinței organizației regionale, in care 
calitatea este pusă pe primul plan.

w | La Timișoara: concursul republican
— I . ■■■■■■■>

ifiiMwasTicâ
pentru copii și juniori II

Orașul Timișoara 
găzduiește la sfîr- 

șitul săptămînii o importantă com
petiție de gimnastică — a treia

SPARTAC BUCUREȘTI ELIMINATĂ

DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN!

ediție a concursului republican pen
tru copii. Iși vor da întîlnire în 
fața aparatelor de concurs peste 400 
de tineri gimnaști din întreaga țară, 
calificați la etapa finală a acestui 
concurs republican în urma întrece
rilor regionale. Este îmbucurător 
faptul că la întrecerea aceasta 
vor lua startul reprezentanți ai 
tuturor regiunilor tării, fapt ce atestă 
că în ultimul timp preocuparea pen
tru dezvoltarea gimnasticii este pre
zentă în toate colturile țării.

Pentru această a treia ediție

Cea mai mare surpriză a semifina
lelor campionatului republican pe 
echipe s-a produs la Craiova, unde 
echipa locală Autorapid a reușit să 
se califice în dauna formației Spar- 
tac București. In meci direct, cra- 
iovenii au cîștigat cu 4—2, promo- 
vînd astfel pe locul doi al clasamen
tului final (Neamțu l-a învins pe 
Sutiman la prima masă, iar Bratu 
pe L. Radulescu; la fete, Rodica 
Bhișa a cîștigat la Domnița Suti- 
nan). lată clasamentul grupei deja 
?raiova : Știința Timișoara și Auto-

Craiova 16'/,, Spanac Buc. 16,

Petrolul Pitești și Metalul Hune
doara 6.

★
In ultima semifinală, cea de la Su

ceava, fosta campioană a tării, e- 
chipa Petrolul Ploiești, deși a între
cut cu 3'/2—2’/2 pe Crișul Oradea, 
s-a clasat în urma acesteia. Ploîeș- 
nii au împărțit locurile 2—3 cu Ban
ca de Investiții București, dar se 
califică pentru finală, beneficiind de 
mai multe victorii. Clasament: Cri
șul Oradea 17, Petrolul Ploiești si 
Banca de Investiții Buc. 15, Chimis
tul Baia Mare 9‘A, Unirea Suceava 
37».

a 
concursului republican pentru copii, 
federația de specialitate a preconi
zat un sistem îmbunătățit de dis
putare. în sensul că Ia concurs vor 
putea evolua și gimnaștii de catego
ria a doua juniori, deci aceia care 
au participat Ia primele două 
ții ale competiției.

Fiecare selecționată regională 
fi alcătuită din cite 6 copii și 
niori II (băieți și fete), întrecerea 
organizîndu-se atît pe echipe cît și 
individual.

In timpul liber parlicipanții la 
, concurs vor putea urinări numeroase 
j filme documentare (de pildă, întrece

rile de gimnastică de la Tokio), ki- 
I nograme etc.

edi-

va 
ju-

I



IhAII.ȘIlI IN DISCUȚIE

sfîrșitul săptămînii trecute bi- 
secției de fotbal a clubului spor- 

Steagui roșu a ținut ședința de 
ză pe marginea comportării ne- 
ăcătoare a echipei în jocul cu 
mo București, cînd echipa bra- 
tnu a fost învinsă la un scor 
îșnuit : 10—1. La ședință au luat 
: activiștii sportivi din asociații, 
ucerea clubului și, firește, jucă- 
și antrenorii echipei.

n capul locului s-a arătat că 
>a s-a comportat sub orice critică, 
afrîngerea suferită a creat o at- 
jă neplăcută asupra echipei.

nt multe semne de întrebare că- 
nu li s-au găsit răspunsuri con- 

ătoare. Este posibil ca o echipă 
primă categorie să nu aibă în- 
it un program în ziua jocului, 
rivelul cerințelor ? Sau poate fi 
icat faptul că jucătorilor nu li 
asigurat odihna necesară înaintea 
ului ? La aceste întrebări, ca de 
1 și altora de ordin tehnico-tactic 
îai ales al pregătirii morale, cu 

s-au putut găsi explicațiile res- 
ive.
in discuțiile purtate, mai ales de 
tori, a reieșit că una din marile

tul de tineret—Poiana Cîmpina 1-1 (0-1)
■OIEȘTI 26 (prin telefon). — 

jrcuri s-a disputat în localitate 
iul de verificare a lotului de
5 înaintea partidei cu reprezen- 

Î-i similară a Cehoslovaciei. In- 
rea a luat sfîrșit cu un rezultat 
egalitate (1—1), prin punctele în- 

Ise de Iordache (min 44) pentru 
jna și Codreanu (min. 50) pentru 

1 de tineret. Trebuie spus că ju- 
>rii din lot au deziluzionat, prac- 
id un fotbal confuz, lipsit de vi- 
re. Ei au fost dominați mult timp 
repriza întîi și numai introduce- 
lui Soo în locul lui Sfîrlogea a 
adus un oarecare reviriment în

Ciivîntnl cititorului

lași, juniorii n-au drept

ioc pe stadionul mare?

de juniori din cadrul campio- 
rep'jblican dintre C.S.M.S. și 
Fălticeni. Atît afișele din o- 

și presa locală anunțau înce-

j multă nerăbdare și interes a 
așteptat de iubitorii sportului cu 

mul rotund din Iași meciul dintre 
M.S. și Dinamo București. Orga- 
torii au programat în deschidere 
ida 
i lui 
?sta 
cît
ia jocului de juniori la ora 15,15, 
:ificîndu-se că în caz de ploaie 
ida va avea loc pe terenul II.
, ziua meciului, la lași timpul a 

excelent, ceea ce a făcut ca și 
nul de joc să se prezinte în con- 

foarte bune. Cu toate acestea, 
:tatoru veniți din vreme la sta- 
i n-au avut posibilitatea să asis- 
la meciul juniorilor, deoarece 
il se disputa pe terenul II. Cum 
irezenta acesta ? In condiții care-1 
au inapt găzduirii unui meci o- 
il, din cadrul unui campionat re- 
lican: plase rupte, bare strîmbe, 
rtatori pe terenul de joc (nu era 
rejmuit).
> pune întrebarea : de ce atîta 
ăsare din partea clubului C.S.M.S., 

de meciurile de juniori? Apoi, 
:e echipa de juniori, care obținu- 
rezultate atît de frumoase în 
pionat (mai frumoase decît ale 
prilor I) nu poate să arate pubF 
î ceea ce știe ? De ce la Iași nu 
ibișnniește să se programeze îna 
a meciurilor din categoria A par- 

din campionatul de juniori, din 
goria C sau din campionatul re
al ? Iată cîteva întrebări care-și 
aptă răspunsul.

DOREL MUNTEANU
strungar — lași

Dinamo Pitești — Sparta Rotterdam 1-2 (0-1)
PITEȘTI 26 (prin telefon). Echipa 

olandeză a ținut parcă să demonstre
ze cum nu se joacă fotbal. A jucat 
extrem de dur, în repriza a doua, 
meciul fiind întrerupt de nenumărate 
ori ca urmare a busculadelor provo
cate de oaspeți, în urma cărora au 
fost accidentați Barbu, Țîrcovnicu și 
Badea. în min. 85 Adelaar a fost e- 
liminat de pe teren pentru lovirea 
intenționată a adversarului.

Jocul, în cea mai mare parte, a fost 
dominat de dinamoviști, care n-au re
ușit însă să concretizeze, datorită ner
vozității înaintașilor. Golurile au fost 
marcate de Bosveld (min. 28), Hase- 
broek (min. 59), care a reluat o min- 

DUPĂ ACEL 10-1
greutăți întîmpinate a fost căldura. 
Că schimbarea de temperatură a fost 
un handicap peste care n-au putut 
trece. Ar fi ceva. Dar la ora 17, cînd 
a început meciul și mai ales după 
prima repriză, canicula n-a mai fost 
chiar... caniculă ! Și oare cum au jucat 
cei din deschidere (n.n. Rapid — 
Știința Craiova) pe o asemenea vre
me ? Mai hotărîtor ni se pare aspec
tul legat de neasigurarea odihnei ju
cătorilor înaintea meciului. Dar pen
tru a lămuri această problemă tre
buie să arătăm care a fost programul 
zilei de miercuri (ziua jocului cu Di
namo). După masa de dimineață echi
pa a fost la cinema pînă la ora 11, 
apoi o scurtă plimbare, masa de prînz 
și la hotei. Ajunși la hotel au găsit 
bagajele scoase în hol, deoarece nu li 
se mai rezervaseră camerele. Ce să 
faci ! O „mică” neglijență din partea 
conducerii secției... Neavînd altceva 
de făcut, jucătorii s-au îmbarcat în 
autobuzul care-i transportase din Bra
șov, pornind la odihnă pe... malul 
Herăstrăului, unde au stat, la umbră, 
pînă aproape de ora meciului cu Di
namo. Cine se face vinovat de toate 
acestea ? Nu se știa că după masa de 

în ceea ce-i privește pe fotbaliștii din 
Cîmpina aceștia au dat o replică 
viguroasă, au depus toate eforturile 
pentru ca să-și aducă din plin con
tribuția la verificarea lotului nostru 
de tineret.

Meciul a fost condus de arbitrul M. 
Vasiliu (Ploiești).

Lotul de tineret a aliniat următoa
rea formație: Andrei — Lupescu (Al. 
Georgescu), D. Nicoiae, Grăjdeanu. 
Deleanu — Năftănăilă, D. Popescu — 
Năsturescu, Sfirlogea (Soo). Frățilă, 
Codreanu.

M. BEDROSIAN 
GH. ALEXANDRESCU - coresp.

ÎN MECI AMICAL; SÂTMĂREANA 
— CRIȘUL ORADEA 1—1 (1—1)

SATU MARE 26, (prin telefon). — 
A fost un joc viu disputat, înche
iat cu un rezultat de egalitate : 1—1. 
Oaspeții au prestat un joc mai teh
nic, dar au fost lipsiți de eficacitate 
în fața porții. Au marcat t Tiron (min. 
14) pentru gazde și Damian (min 
19 din 11 m) pentru oaspeți. In min. 
54. Duca (Crișul) a apărat un 11 m.

A. VERBA - coresp.

Antrenorul de box M. 
Raicu de la Hunedoara a 
părăsit de vreo lună aso
ciația. Fără a încunoștiința 
pe cineva de aceasta — 

el a plecat la Galați

m DCTiame : echipa de fotsa l _

florile :noștri din Florești, ca 
unu roșu, unu alb, unu galben...

— Ce să fac ? Am o fire 
păcătoasă; nu pot suporta 
sărutările de despărțire, dis
cursurile, batistele fluturate... 

ge scăpată din mîini de Matache și 
de David (min. 81).

Arbitrul francez Pierre Schwinte a 
condus bine echipele :

DINAMO : Matache (71 Niculescu) 
— Radu, Barbu (23 Zimmer), I. Ste- 
lian, Badea (70 Dobrin) — Țîrcovni- 
cu, Stoenescu — Ionescu (83 G. Radu), 
Țurcan (46 Varga), Naghi, David.

SPARTA : Hertos — Croot, Bent- 
zon — Vladeros, Euken, Broek 
(Kemper) — Hasebroek, Verhoeven, 
Prinzen, Bosveld, Adelaar.

I. UDRESCU, I. CHILIBAR 
corespondenți.

■ ■ ■

prînz este obligatorie odihna ? Bi
roul secției și antrenorii n-au putut 
răspunde prea mult în această ches
tiune a odihnei ; iar cît privește pro
gramul zilei, în care era inclusă vi
zionarea unui film pe o asemenea 
zăpușeală, ni se pare extrem de cu
rios.

Dar dacă acestea au fost argumen
tele care constituiau eventualele scuze, 
să vedem și aspectele celelalte, legate 
direct de comportarea jucătorilor. 
Oare — așa cum s-a discutat în a- 
ceastă ședință de analiză — jucătorii 
echipei au dat tot ce au știut și mai 
ales tot ce au putut pe teren ? Hașoti, 
de exemplu, a arătat că echipa a avut 
o slabă dispoziție de joc, lipsindu-i 
complet pregătirea morală, ceea ce a 
făcut să nu se regăsească tot timpul 
meciului, iar Adamache a declarat 
foarte candid că i-a fost teamă de 
această partidă !

Dar jucătorilor de la Steagul roșu 
nu le-a lipsit numai pregătirea mo
rală. Ei au uitat complet că repre
zintă o uzină atît de mare și miile de 
susținători brașoveni, dînd dovadă de 
multă lipsă de răspundere și de inte
res față de culorile clubului. Că au 
jucat cu teamă, aceasta dovedește lipsa 
lor de pregătire, însă curios este fap
tul că, în ultimele partide, arătaseră 
că sînt în formă și că există premisa 
unui joc la un nivel superior în com
pania dinamoviștilor bucureșteni. De 
altfel, antrenorul Silviu Ploeșteanu 
declara în ziua plecării din Brașov 
că la București echipa este hotărîtă 
să facă un joc frumos, bun sub as
pect tehnic și, mai ales, eficace 1 Re
zultatul s-a văzut !

Pentru ca asemenea comportări să 
fie evitate pe viitor conducerea clu
bului și a secției a luat măsuri față 
de jucători și a recomandat consi
liului regional Brașov al UCFS să 
analizeze și să ia măsuri corespun
zătoare față de antrenorul Silviu 
Ploeșteanu. Jucătorii vor trebui să 
se încadreze cu toată răspunderea în 
procesul de producție, să stea mai 
mult în mijlocul muncitorilor, de la 
care trebuie să învețe foarte mu?e 
lucruri, cum ar fi atașamentul față de 
uzină, dăruirea pentru ceea ce lu
crează în uzină sau pe terenul de 
sport, iar la indicația organelor de 
partid locale, clubul Steagul roșu și 
consiliul regional Brașov al UCFS, 
vor analiza activitatea biroului secției 
de fotbal și vor lua hotărîrile cu
venite.

Criticile aduse prin presa centrală 
și locală, nemulțumirile iubitorilor 
fotbalului din Brașov, credem că i-au 
trezit la realitate pe fotbaliștii de la 
Steagul roșu.

C. GRUIA, coresp. reg.

in joi în
în meciul din cadrul campionatului 

raional 
rești și 
Florești 
diferite

dintre echipele Avântul FIo- 
Scînteia Crevedia, echipa din 
a jucat cu echipament de 
culori.

ai fot-(Un grup de iubitori 
balului din comuna Florești)

CONCURSUL IMIEHNAIiOVAL Of SCRIMĂ DE LA BUCUREȘTI

pe locul II - reprezentativa României

care deschid 
4—3 cu Mende- 
însă. Drîmbă nu 
în fața lui Sza- 
că scorul devine

Miercuri, în ziua a 2-a a concursu
lui internațional de la București a 
fost programată întrecerea de floretă 
fete — echipe, care s-a desfășurat 
sistem turneu.

Dimineața, reprezentativa tării 
noastre a susținut trei meciuri înche
iate cu tot alîtea victorii: România — 
R.D.G. 13—3 (Iencic 4 v., Szabo,
Drîmbă și Tasi cîte 3 v., respectiv 
Fleischer 3 v). România — Polonia 
13—3 (Szabo 4 v„ Vicol, Iencic și 
Drîmbă cîte 3 v„ respectiv Fukala 2 
v și Czimerman 1 v) și România — 
Ungaria 8—8, victorie la tușe a flore- 
tistelor noastre (53—44). Ultima întîl
nire a fost și cea mai interesantă.

începutul meciului a aparținut tră
gătoarelor României, 
scorul prin Iencic: - 
lenyi. In continuare 
reușește să reziste 
kovitz (2—4). astfel 
egal. Reluăm conducerea imediat prin 
cele două victorii realizate de Vicol 
(4—3 cu Szalontay) și Szabo (4—1 cu 
Marosi). Floretistele noastre, sur
prinzător, scad ritmul, încît permit 
adversarelor lor să egaleze pentru a 
doua oară. (Mendelenyi — Drîmbă 
4—3 și Szalontay — Iencic 4—3) și 
apoi să preia conducerea (Szakovitz 
— Szabo 4—1 !...). Vicol este aceea 
care readuce egalitatea : 4—1 cu
Marosi. Apoi din nou emoții pentru 
suporterii echipei române, deoarece 
Drîmbă a pierdut la Szalontay (4—3) 
și Szabo la Mendelenyi (4—3). 
Situația critică. Totuși, cu 
plus de voință, Iencic reduce 
handicap (4—0 cu Marosi), iar Vicol

un 
din

Pronosport -1x2- Pronosport

LOTO PRONOEXPRES și

tragerile speciale care au 
număr important de auto-

Succesul fără precedent în privința 
lărgirii bazei de atribuire a autoturis
melor la toate sistemele LOTO-PRO- 
NOSPORT s-a concretizat, pînă în pre
zent, prin distribuirea a peste 130 auto
turisme la ~ “
LOZ PLIC.

Una din 
acordat un _____
turisme a fost și tragerea specială LOTO 
din 30 aprilie.

Zilnic continuă să se prezinte, la Di
recția generală, cîștigători pentru a-și 
primi autoturismele. Marți 25 și miercuri 
26 mai și-au ridicat autoturismele cîști- 
gate la tragerea specială LOTO din 30 
aprilie următorii :

Constantin Robu din Bădeni-Muscel 
WARTBURG-STANDARD cu radio. Du
mitru Pinciu din Timișoara „FIAT 1100 
F“. Stelian Ene din Ogrezeni-Videle 
„FIAT 1100 D“ și Constantin Ghervan 
din Brăilița WARTBURG-STANDARD. 
In zilele următoare sînt așteptați să 
sosească și ceilalți cîștigători.

Un nou prilei pentru a obține auto
turisme ! La 1 iunie are loc O NOUA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA. Numărul 
autoturismelor este NELIMITAT. Deci 
fiecare participant poate concura fie la 
marca de autoturism preferată, fie (ceea 
ce este mai recomandabil) la toate ca
tegoriile de autoturisme : „FIAT 1100 F«, 
„FIAT 1100 D“, WARTBURG-STAN
DARD", .TRABANT-COMBI".

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 21 din 26 mai a.c. au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

32 16 1 38 8 29
Numere de rezervă : 28 3
Fond de premii: 801 215 lei din 

131 242 lei report la categoria I.
Premiul de 25 000 lei oferit cîștigători- 

lor de categoria a na: la concursul 
Pronoexpres nr. 20 din 19 mai a.c. a 
revenit participantului Hațegan Ion din 
Vulcan — Hunedoara.

care

JOI
în comuna Sărăteanca (raionul Buzău) s-au 
amenajat piste de popice unde se joacă 
pe băutură. Unii membri ai consiliului 
asociației 
asemenea

în loc să ia măsuri încurajează 
practici care n-au nimic comun 

cu sportul

— In calitate de membru al consiliului aso
ciației ofer acest trofeu învingătorului in 

speranța că vom ti invitații lui...
\V. Dragomir — coresp.) Desene de S. NOVAC

Batulinska

echilibrează situația: 4—1 cu Szako- 
vitz.

In ultimul tur al meciului, Szabo 
dispune ușor de Szalontay (4—1), 
dar Drîmbă, foarte slabă în această 
înîlnire, pierde și la Marosi (3—4). 
Pentru a 4-a oară, scor egal. Nu mai 
sînt de tras decît două asalturi. In 
primul, Vicol, stînd prea mult în 
defensivă, pierde Ia Mendelenvi 
(3—4), dar Iencic cîștigă cu 4—1 Ia 
Szakovitz.

După-amiază, reprezentativa Ro
mâniei a dispus de cea a Bulgariei 
cu 13—3 (Tasi și Drîmbă cîte 4 v., 
Vicol 2 v. și Iencic 3 v„ respectiv 
Brankova, Gheorghieva și 
cu cîte o victorie).

In cel mai important 
întîlnit echipele României 
neînvinse. Rezultat final 
victorie la tușe a trăgătoarelor sovie
tice : Szabo 3 v„ Vicol și Iencic cîte 
2 v și Drlmbâ 1 v, respectiv Goroho
va și Prudtkova cite 3 v și Koroleva 
2 v.

In celelalte meciuri: JJ.R S.S. — 
Polonia 11—5, Ungaria — Bulgaria 

U.R.S.S. — Ungaria 11—5, 
— Bulgaria 13—3, Polonia — 

11—5, U.R.S.S. — Bulgaria
Ungaria — Polonia 9—7,

meci s-au 
și U.R.S.S., 
8—8, dar

13—3,
R.D.G.
R.D.G.
16—0,
U.R.S.S. — R.D.G 15—1, Polonia — 
Bulgaria 12—4 și Ungaria — R.D.G. 
12—4. Clasament: 1. U.R.S.S. 10 pt 
2. România 8 p; 3. Ungaria 6 p-, 4. 
Polonia 4 p; 5. R. D. Germană 2 p-, 
6. Bulgaria 0 p.

Joi — proba de floretă băieți, indi
vidual.

LOTO

Premiile întregi și sferturi la tragerea 
Loto du 21 mei 1965.

Suplimentar I : 3 a 41.832 lei și 5 a 
10.458 lei; suplimentar n: 7 a 10.519 lei 
și 5 a 2.629 lei; Categoria I: 1 a 24.800 lei 
șl 10. a 6.200 lei; Categoria a n-a: 10 a 
6.312 iei și 15 a 1.578 lei; Categoria a 
IlI-e: 39 a 1.727 lei și 45 a 431 lei; Cate
goria a TV-a; 50 a 1.417 lei și 45 a 354 
lei; categoria a V-a: 93 a 766 lei șt 81 a 
191 lei; Categoria a Vl-a: 149 a 488 lei 
și 115 a 122 lei; Categoria a Vil-a: 216 a 
320 lei si 219 a 80 iei; Categoria a VIII-a: 
251 a 265 lei și 304 a 66 lei.

Câștigători la premiul suplimentar I 
întreg: Dolofan Ion — Pitești, Dumitres
cu Petre — Giurgiu și Antonovici Au
rel București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

De la I. E. B. S
• Pentru întîlnirea internațională de 

fotbal R. P. ROMANA-R. S. CEHO
SLOVACA din 30 mai, de pe stadionul 
„23 August”, biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite: str. Ion Vida, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 Au
gust", Republicii, Dinamo și Giulești. 
La această întîlnire sînt valabile urmă
toarele legitimații eliberate de UCFS'CG: 
roșii și maro în piele, albastre în der- 
matin, verzi în dermatin precum și legi
timațiile eliberate maeștrilor sportului 
la fotbal, maeștrilor emerițl și antreno
rilor emeriți ai sportului, arbitrilor și 
antrenorilor de fotbal, membrilor comi
siilor și colegiilor F.R. Fotbal.

® La bazinul acoperit Fioreasca con
tinuă cursul de inițiere In înot pentru 
copii. înscrieri la bazin.

fn timpul meciului dintre re- 
orezentativa comunei Strău- 
ani — raion Panciu — și 
C.F.R. Mărășești, jucătorii e- 
chipei din Străunai au lovit 
pe arbitru, i-au aruncat flu
ierul și au rupt foaia de ar

bitraj
(Băieșu loan — coresp.)
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Trimisal nostru special la campionatele europene de box M. TRANCĂ, transmite
Pe San Siro și pe ecranele televizoarel

GÎJU SI ANTONIU ÎNVINGĂTORI, STANEF SI MIHALIC ÎNVINȘI, * ’ ■»

A Marea finală: Inter-Benfic
IN REUNIUNILE DE IERI

Dintre cei trei boxeri români care 
au evoluat miercuri după-amiază în 
sferturile de finală ale campionate
lor europene de box numai unul 
— Nicolae Gîju — a obținut cali
ficarea în semifinale, deci... o me
dalie. Acesta este un frumos succes 
pentru tînărul nostru sportiv debu
tant într-o competiție internațională 
de o asemenea amploare. Gîju a 
întrecut la puncte — pe „teren 
propriu" — o mare speranță a bo
xului din R.D.G., Rainer Poser. 
Constantin Stanef a pierdut onorabil 
în fața unui boxer cu multă expe
riență, polonezul Bendig. Cel de-al 
treilea reprezentant al nostru, losif 
Mihalic, n-a obținut calificarea pe 
care o așteptam. El a fost declarat 
învins la puncte în fața austriacu- 
lui Konig. La această surpriză are 
o contribuție largă arbitrul polonez

0 din ring, Laukedrey.
Și acum, filmul celor trei me- 

țs ciuri ale boxerilor români. Catego- 
ria cocoș : Gîiu-Poser. în prima re- 

S; priză reprezentantul nostru boxează 
i? în stilul său caracteristic, se depla- 
G sează excelent și punctează cu di- 

recte de dreapta. Poser atacă me- 
reu, dar nu realizează aproape ni- 
mic. în cel de al doilea rund, 
boxerul german pornește dezlănțuit

la atac, dar Gîju se apără prin de
plasări și eschive (uneori prea joase, 
pentru care primește un avertis
ment). în ultima repriză, Gîju fiind 
mai „proaspăt" și mai bun tehni
cian, trece la ofensivă, lovind spec
taculos și cîștigînd detașat repriza. 
Acest final, în care superioritatea 
este netă de partea boxerului ro
mân, hotărăște soarta partidei : în
vingător la puncte, Gîju I în semi
finale, reprezentantul nostru il va 
întîlni pe Grigoriev (U.R.S.S.).

La categoria pană : Stanef-Ben- 
dig. Tînărul nostru reprezentant nu 
se impresionează de renumele ad
versarului său, atacă hotărît, lovește 
puternic și cîștigă repriza. Stanef 
atacă și în repriza următoare, dar 
dezorganizat. Aceasta îl favorizează 
pe Bendig, care contrează precis și 
îl temperează pe boxerul nostru, 
în continuare, Stanef acționează 
fără nerv, permițindu-i polonezului 
să cîștige repriza.

Categ. ușoară : Mihalic-Konig. Mi
halic începe mai tare ca de obicei 
și, cu serii scurte și precise, îl plim
bă pe Konig prin toate colțurile 
ringului. Acesta „ține" și, după 
șase (1) „atenții" consecutive arbi
trul polonez Laukedrey îi dă în 
sfîrșit un prim avertisment. Arbi-

trul își repară însă „greșeala" dîn- 
du-i lui Mihalic, în ultima repriză, 
două avertismente consecutive, în 
situația în care boxerul austriac ob- 
strucționa mai mult. Aceste avertis
mente au cîntărit, firește, mult în 
acordarea deciziei, atribuită boxe
rului austriac.

Deși publicul a aplaudat frenetic 
apariția în ring a boxerului Tauber 
(R.D.G.), totuși Antoniu nu s-a in
timidat, a boxat cu mult calm, 
a lovit puternic și precis, acumu- 
lînd un ușor avantaj în primele 
două reprize. în ultimul rund bo
xerul nostru atacă dezlănțuit și își 
plimbă adversarul printre corzi. 
Tauber este lovit, cade la podea, 
este numărat, se ridică cu greu
tate și termină meciul dificil. în
vingător la puncte : V. Antoniu I

Alte rezultate ale reuniunii de 
miercuri: cocos: Grigoriev (U.R.S.S.) 
b.p. Papp (Ungaria) ; pană : Hub- 
ner (R.D.G.) b. dese. Russel (An
glia) ; ușoară: Rahmussen (Dane
marca) b.p. Daractiev (Bulgaria) ; 
semiinijlocie : Dahn (R.D.G.) b.p. 
Hollo (Ungaria) ; Patruno (Italia) 
b.p. Salzburger (Austria) ; semigrea ; 
Horvath (Elveția) b.p. Tambuliev 
(Bulgaria) ; Pozniak (U.R.S.S.) b.ab. 
Edocs (Ungaria).

Astă-seară, la ora 22,30, arbitrul 
elvețian Gottfried Dienst va fluiera 
pe stadionul San Siro din Milano în
ceputul celei de a X-a ediții a finalei 
„Cupei campionilor europeni’ la fot
bal. Se întîlnesc: Benfica Lisabona 
(de două ori cîștigătoare a compe
tiției și pentru a patra oară în finală) 
și Internazionale Milano (deținătoarea 
trofeului).

Pe lîngă cei 100 000 de spectatori 
de pe San Siro întîlnirea va fi urmă
rită — pe micul ecran al televizoare
lor — de alte milioane de amatori 
ai sportului cu balonul rotund, prin
tre care ;i telespectatorii din țara 
noastră care vor putea viziona trans
misia directă în jurul orei 22,25.

întrebarea pe care și-o pun iubit, 
de fotbal este firească : cine va 
vinge ? Aparent, Inter nu poate sc; 
trofeul, deoarece beneficiază de av 
tajul terenului și s-a dovedit că c 
în forma cea mai bună. Dar, c 
surprizele nu sînt excluse în fotl 
Benfica are ocazia să se afirme ■ 
nou. AntrenotTd echipei portughe 
Elek Schwartz, a fost foarte laco 
în ultima sa declarație : „N-am ve 
la Milano să ne apărăm. Vom ji 
ofensiv, pentru că nu avem 
pierde...1*.

De asemenea, întîlnirea va fi 
mărită de peste 350 ziariști și apr: 
pe 100 de specialiști din diverse ț 
ale Europei și lumii.

Știri • Rezultate • Știri • Rezultat
CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR 

— SKEET

în cea de a doua manșă a probei 
de skeet din cadrul campionatelor 
europene de tir de la Lisabona, pe 
primul loc s-a clasat sportivul ro
mân Gheorghe Sencovici, cu 73 
puncte, urmat de suedezul Lennard, 
cu același rezultat. Celălalt concu
rent român, Bogdan Marinescu, a o- 
cupat locul 4, cu 72 puncte. După 
două manșe, clasamentul pe echipe 
arată astfel: 1. U.R.S.S. 571 p; 2.

I
CALEIDOSCOP

FOSTUL campion mouuial de box 
la categoria grea, suedezul Ingemar 
Johansson, se gindește să se înapo
ieze in ring. Organizatorul suedez Ed
win Ahlquist a oferit suma de 
200 000 dolari pentru o a patra intîl- 
nire între Johansson și Floyd Patter
son. care ar urma să aibă loc la Got- 
teborg, in luna septembrie. Singurul 
impediment în calea acestui pian 
pare să fie, după cum a mărturisit-o 
chiar pugilistul suedez, veto-ul... so
ției sale î

DUPĂ prăjinile din material plas
tic, fibrele din sticlă pătrund in noi 
domenii ale sportului. Finlandezul 
Eino Suvonen e lansat pe piață un 
nou model de ștachetă pentru pro
bele de săritură cu prăjina și sări
tura în înălțime confecționate din 
material plastic presat, acoperit cu 
fibre din sticlă. Noile ștachete sînt 
conforme în toate privințele cu nor
mele Federației internaționale de at
letism și prezintă multe avantaje 
față de cele actuale confecționate din 
lemn »au metal. Ele sînt mai ușoare, 
mai durabile, nu se rup si nu rănesc 
ne sportivi. Ștachetele vor fi folosite 
pentru prima oară la 4 iunie la Hel
sinki. cu prilejul unui concurs inter
național.

PREȘEDINTELE Societății medicale 
britanice, sir Arthur Porrit, a lansat 
un nou avertisment, într.un articol 
publicat în ultimul număr al Bule
tinului Comitetului Internațional O- 
limpic, privind efectele dăunătoare 
aJe folosirii doping urilor de către 
sportivi. El a subliniat că „medica
mentele folosite de sportivi în sco
puri stimulative sînt potențial otră
vitoare și de aceea extrem de pri
mejdioase". Porrit a fost în tinerele 
un cunoscut sportiv, fiind finalist 
olimpic in proba de 100 m și repre
zentant al Noii Zeelande in Comi
tetul Internațional Olimpic.

CU 121 DE VICTORII consecutive 
în meciurile desfășurate 
propriu și 11 titluri de .
națională^ dintre care 5 consecutive, 
echipa da fotbal Real Madrid a adău
gat trei recorduri la palmaresul pe 
oare-1 deține. în total echipa madri-

pe teren 
campioană

lena a disputat pînă acum 880 de 
meciuri de campionat, dintre care a 
cîștigat 511, a terminat 144 la egali
tate și a pierdut 225. Golaveraj 2106- 
1167

CUNOSCUTUL schior italian Mar
cello de Dorigo, care în luna noiem
brie 1964, in timp ce se afla într-o 
tabără de antrenament în suedia, s-a 
rătăcit în munți și a fost surprins 
de viscol, a ieșit de curînd din spi
tal. En ciuda celor peste cinci luni 
de spitalizare și de tratament, el nu 

incă complet restabilit. Din pri- 
degerăturilor, cinci degete i-au 
amputate.
UNGARIA activează 6 000 de

este 
cina 
fost

IN
cluburi și asociații sportive cu 950 000 
de membri.

GEN^O, celebrul jucător de la Real 
Madrid, a donat Grădinii Zoologice 
din Madrid un cimpanzeu pe care îl 
primise cadou de la un admirator și 
pe care îl ținuse timp de un an în 
apartamentul său, ca... mascotă.

JUNIORUL austriac Walter Pektor 
a îmbunătățit cu peste 4 m recordul 
de seniori al țării sale la aruncarea 
suliței, obținînd 75,48 m.

OPERETA dintr-un scandal ! Așa 
se poate caracteriza știrea care vine 
din S.U.A. După memoriile lui Dawn 
Fraser, se pregătește in S.U.A. o ope
retă în care principala parte va fi 
consacrată „episodului" de la Tokio. 
Rolul principal în operetă va fi in
terpretat de cunoscuta cintăreată 
Patricia Musel.

ÎNTÎLNIREA Harada — Jofre, dis
putată recent în Japonia, era să 
fie contramandată din cauza... mănu
șilor de box. în contract era prevă
zut ca meciul să se dispute cu mă
nuși de fabricație americană sau me
xicană și nu japoneză. Mănușile co- . 
mandate pentru acest meci nu au 
sosit la timp. Atunci organizatorii au 
cumpărat cîteva perechi de mănuși 
de fabricație mexicană, de la Manil
la, care au fost aduse în ultimul mo
ment cu avionul. Mănușile au sosit 
la Nagoya, orașul care a găzduit acest 
meci, cu 
începerii

o jumătate de oră înaintea 
întîlnirii.

NU ESTE vorba de o fi
gură de balet modern, în 
care soliștii apar îmbră
cat! în costume de fotba
liști ! Avem de-a face pur 
și simplu cu trei jucători 
de fotbal surprinși de o- 
biectivul aparatului de fo
tografiat intr-o poziție cu 
totul inedită. Fotografia a 
fost realizată în timpul u- 
nei intilniri de fotbal din 
cadrul campionatului R.F. 
Germane, între echipele 
Borussia Dortmund și Bo
russia Neunkirchen. Cei 
trei „balerini” sînt (de la 
stingă la dreapta) Leist, 
Melecher — de la Neunkir
chen — și Konietzka de la 
Dortmund. De notat că 
primii dci au făcut parte 
din echipa care 
2—2 cu lotul 
noastre în ziua 
la București .

a realizat 
naționalei 

de 12 mai

Sonny Liston a căzut! Clay, „temperat"

Cum l-a învins
NEW YORK 26 (Agerpres). — Me

ciul revanșă pentru titlul mondial de 
box la categoria grea, disputat marți 
seara la Lewiston (statul Maine) între 
Cassius Clay și Sonny Liston, a durat 
un singur minut. Cassius Clay, în
vingător prin abandon în prima sa 
întîlnire cu Liston, a cîștigat de data 
aceasta prin k.o. după 50 de secunde. 
Chiar de la primul sunet de gong, 
Clay a pornit decis la atac, dar a 
trebuit să se retragă la riposta lui 
Liston. Se părea că Liston domină 
lupta, însă pe neașteptate Clay a pla
sat un „jab" cu dreapta la cap, ex- 
fiediindu-1 pe șalanjerul său Ia podea, 
n timp ce arbitrul Jersey Joe Walcott 

număra secundele și Liston încerca să 
se ridice, cronometrorul a anunțat 
scurgerea celor 10 secunde. Walcott 
ajunsese însă cu numărătoarea pînă la 
8, surprins și el de dramatismul si
tuației. Auzind gongul, arbitrul a ezi
tat o secundă înainte de a face semn 
că meciul s-a terminat. între timp, 
Liston se ridicase și era în poziție 
de luptă. Crainicul a anunțat decizia 
oficială : Clay învinge pe Liston prin 
k. c.

Comentatorul agenției France Presse 
scrie că este dificil de luat în serios 
acest. meci, deoarece după opinia, spe
cialiștilor de lingă ring Liston nu era 
groggy și ar fi putut continua lupta. 
Rămîne de stabilit, remarcă același 
comentator, dacă knokdownul a durat 
exact 10 secunde.

Disputat într-o sală de sport din 
orășelul Lewiston, meciul a atras doar 
4 000 de spectatori, un sfert din locuri 
rămînînd nevîndute. Clay s-a prezen
tat la greutate cu 93,440 kg, în timp 
ce Liston a cîntărit 97,635 kg. După 
riieci, Listpn părea resemnat. „Totul

de arbitrul Walcott, privește surprins. 
(Telefoto : U.P.I.)

Clay pe Liston
părea să fie in favoarea mea, a de
clarat el. Clay nu mă incomodase pînă 
în momentul cînd m-a surprins cu o 
dreaptă la maxilar". Clay a declarat 
că este rîndul lui Floyd Patterson. Voi 
boxa cu el Ja toamnă. Rămîne doar 
să semnăm contractele.

R. F. Germană 566 p. La feminin, 
proba de skeet pe locul I s-a 
Smirnova (U.R.S.S.) cu 134 p din i 
posibile. După încheierea celei de 
treia manșe vor fi cunoscuti învi 
qătorii, la individual și pe echipe.

• Timp de două zile, în api 
pierea orașului Varna, în statiun 
balneară Nisipurile de Aur, a av 
loc o întilnire prietenească înl 
alleții bulgari și sovietici. Iată < 
teva rezultate înregistrate: MA
CULIN : 100 tn : Traikov (R.P.l 
10,3 — record bulgar egalat , 2 
m: Politiko (U.R.S.S.) 21,5; 400 n 

800 n 
Kazanti , 

(R.P.l 
lu

Bulîșev (U.R.S.S.) 49,6;
Bulîșev 1:51,8; 3 000 m: 
(U.R.S.S.) 8:16,9; Ivan Peev 
8:17,1 — nou record bulgar; 
gime: Ovanesian (U.R.S.S.) 7,91 n 
FEMININ : 100 m : Talîșeva (U.R.S.S 
11,8; 200 m: Samotesova (U.R.S.S: 
24,1 Maslovskaia (U.R.S.S.) 24, (
80 m.g.: Talîșeva 12,0; Kerkox 
(R.P.B.) 12,4; înălțime: Pușkarev 
(U.R.S.S.) 1,70 m ; Blagoeva (R.P.B.) - 
18 ani — 1,65 m, nou record bulq, 
pentru junioare și senioare ; lungii 
lorgova (R.P.B.) 6,08 m; disc: See 
bakova (U.R.S.S.) 51,03 m; greutate 
Hristova (R.P.B.) 15,69 m.

• în „Cupa celor 5 națiuni' 
baschet masculin reprezentativa R.S.Ș 
Iugoslavia a întrecut echipa R. I 
Polone cu scorul de 71—51 (38—15 
Meciul s-a desfășurat la Ljubliana.

• După trei probe, în concurși 
internațional de pentatlon modern d 
la Budapesta conduce sovieticul Lei 
nev cu 3054 puncte. El este urmi, 
de Fraundorfcr (R. F. Germană) - 
2812 puncte și Szanislo (F_ P. Ungă 
ră) — 2808 Dunele

TURUL CICLIST AL ITALIEI

Etapa a 11-a a Turului ciclist a 
Italiei, disputată pe ruta Palermo 
Agrigento (146 km) a revenit I 
sprint lui Guido Carlesi în 4h20:40. 
(medie orară 33,607 km). In cU: . 
mentul general individual conținu 
să conducă Bruno Mealli, urmat l 
36 sec. de Vittorio Adorni și 1 
2:46,0 de Luciano Galbo.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Au lost programate primele intilniri 

din semifinalele CI. la box
Ora tîrzie la permis să aflămcare s-au încheiat meciurile nu ne-a

numele tuturor boxerilor calificați în semifinale. Iată cîteva din partidele 
semifinale care se vor desfășura vineri: cat. muscă: Mc. Cluskey (Scoția)
— Freistadt (R.F.G.); C. CIUCÂ — Skrzupzak (Polonia); cat. cocoș:
N. GÎJU — Grigoriev (U.R.S.S.); Galazka (Polonia) — Rascher (R. F. G.) 
cat. pană: Bendig (Polonia) — Hubner (R.D.G.); Stepașkin (U.R.S.S.) —:
Buchnan (Scoția); cat. semiușoară : V. ANTONIU — Grudzien (Polonia),- 
Baranikov (U.R.S.S.) — Mc.Court (Irlanda); cat. ușoară: Konig (Austria)— 
Rasmussen (Danemarca); cat semimijlocie: Dahn (R.D.G.) — Patruno
(Italia); cat. mijlocie mică: Doicev (Bulgaria) — Schnedl (Austria); 
Agheev (U.R.S.S.) — Casalti (Italia); cat. mijlocie : Slowakiewicz (Polonia),
— Popencenko (U.R.S.S.); Trodler (R.D.G.) — Robinson (Anglia); cat. 
semigrea: Horvath (Elveția) — Pozniak (U.R.S.S.); cat. grea: Rybanski 
(Cehoslovacia) — Izosimov (U.R.S.S.); Pandov (Bulgaria) — Szenăssf 
(Ungaria).

Poliștii români învingători
LEIPZIG 26 (prin telefon). Miercuri 

seara a început în localitate un tur
neu internațional de polo pe apă. în 
prima întîlnire, echipa R. P. Române 
a obținut victoria cu 4—3 (0—1, 1—1, 
1—0, 2—I) în fața reprezentativei 
R. D. Germane. Punctele au fost mar-

în primul meci la Leipzig
cate de Culineac (2), Popa și Blajek 
respectiv Thill și Fost (2). Alte re
zultate : R. S. Cehoslovacă—Belgia 
7—4 ; R. S. F. Iugoslavia — R. P. 
Bulgaria 4—1. Joi echipa R. P. Româ
ne întîlnește formația R. S. Ceho
slovace.
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