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LUCRĂRILE SESIUNII

leri aimineață au continuat 
Naționale.

Ședința de dimineață a fost

lucrările sesiunii Marii Adunări

Ultimul start: FINALELE

Așadar, iată-ne in pragul fina
lelor grandioasei competiții de 
masă, Sp3rtachiada de iarnă a ti
neretului. La drept vorbind, iarna 
și-a trăit de mult ultimele zile, însă 
sezonul sportiv de iarnă se va în
cheia abia la sfîrșitul săptă-mînii 
în curs, ou întrecerile acestei po
pulare competiții.

De luni de zile, sute și mii de 
^tineri și tinere, care n-au pășit 
Bel pragul afirmării sportive, s-au 

pregătit cu asiduitate pentru a- 
ceste ultime asalturi care vor avea 
loc la Oradea (tenis de masă și 
șah) și lași (trintă), orașe In care 
au și început să sosească primit 
participant:.

La startul întrecerilor nu se vor 
alinia soortivi consacrați. Prota •> 
goniștii competiției sînt tineri șa
hiști, jucători de tenis de masă și 
Înotători de trîntă fără multă ex-

periență, cu puține veleități în 
sport, e drept, dar călăuziți de 
dorința vie de a obține performan
țe cit mai frumoase. Firește pal
maresul .eroilor" noștri este deci 
mai puțin impresionant decit cel 
al sportivilor de frunte, deoarece 
nu prin performanțele obținute și 
nici prin amploarea întrecerilor la 
care au fost părtași s-au eviden
țiat ei, ci prin deosebita semnifica
ție a victoriilor dobîndite, care 
i-au adus la startul întrecerilor 
finale.

Fiecare etapă a însemnat pentru 
participanți un nou salt valoric, o 
nouă poartă deschisă către măies
tria sportivă. Da, dragi cititori, 
6ă nu vi se pară exagerată aceasta 
afirmație : anuntiți-vă numai de 
numele atîtor și atîtor sportivi ale 
căror începuturi au fost la fel de 
modeste, dar care astăzi se află 
pe culmile consacrării în sport!

...Un telefon primit aseară ne a 
vestit că la Oradea au și sosit oas
peții!

finalele să se bucure 
de desfășurare cit mai 
stabilit ca șahiștii să 
în sala de sport a în- 

poligrafice „Beta

măsura forțele într-o întrecere 
dîrză.

Comitetul regional C.F.S. Ora
dea și comisia regională de orga
nizare au luat măsurile necesare 
pentru ca 
de condiții 
bune. S-a 
se întreacă 
treprinderii
Breiner", iar jucătorii de tenis de 
masă în sala de gimnastică a 
Școlii Pedagogice Mixte. Tot a- 
seară a avut loc și ședința tehnică 
în care au fost stabilite toate a- 
tnănuntele de organizare.

In celălalt centru de disputare a 
finalelor, la Iași, s-au încheiat de 
asemenea pregătirile pentru 
mirea oaspeților, finaliștli 
trintă.

Reamintind că întrecerile
șah și tenis de masă se vor disputa 
între 21—24 martie, iar cele de 
trintă între 22—24 martie, urăm 
deplin succes tuturor participan- 

a

pri - 
la

da

ților la cea de a doua ediție
Spartachiadei

Azi începe Săptămina 
Mondială a Tineretului

Asiăzi începe Săptămâna Mon
dială a Tineretului, prilej destrîa- 
gene a rîndurilor tinerilor din în
treaga lume în lupta pentru înde
plinirea celor mai scumpe idealuri 
ale lor: pacea, prietenia. Intrată 
• tradiția luptei tineretului mon-

al pentru pace și prietenie, pen
tru bună stare și progres social, 
Săptămâna Mondială a Tineretu
lui reprezintă și pentru tineretuil din

• țara noastră — a cărei organiza
ție, U.T.M., este afiliată la F.MT-D. 
— un eveniment de seamă. 
Cu acest prilej, noi ne exprimăm 
dorința de pace și prietenie, de soli
daritate cu tineretul din țările co
loniale și dependente, hotărîrea 
de a contribui la unitatea tinere
tului — in-djiepant .de naționali
tate, convingeri politice și credințe 
religioase, — în lupta pentru îm
bunătățirea relațiilor internațio
nale, pentru rezolvarea probleme
lor litigioase pe calea tratativelor, 
pentru coexistența pașnică a sis
temelor sociale diferite, pentru 
pace și un viitor luminos. Ti
neretul nostru va căpăta posibili
tatea să-și exprime .aceste gînduri 
cu ocazia nenumăratelor manifes- 
tațluffii. organizate în țara noastră 
cu prilejul Săptămînii Mondiale a 
Tineretului. In cadrul Săptămînii, 
ziua culturii fizice și sportului va 
constitui pentru întreg tineretul 
un prilej de a participa la nume
roase întreceri sportive

Anul acesta, sărbătorirea Săp
tămînii Mondiale a Tineretului se 
desfășoară ca un preludiu la marea 
întilmre internațională a tine
retului, Festivalul Mondial al Ti
neretului și Sttxfenților pentru 
Pace și Prietenie de la Moscova. 
Pregătirile care au loc în întîmpi- 
narea acestui măreț eveniment, la 
care participă și tinerii noștri spor
tivi dornici să ne reprezinte cu 
cinste la Intîlnirile sportive inter
naționale prietenești ce se vor 
desfășura în zilele Festivalului la 
Moscova, reprezintă încă o dovadă 
a spiritului ide pace și prietenie 
care animă tinar.a generație a po
porului nostru, constructoare a 
unei noi ortnduiri sociale în cart, 
tineretului îî sînt deschise toate 
căile spre o deplină realizare.

I. Mihăicâ)

Oaspeți dragi, care și

(Foto:

de iarnă!
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Anul trecut, la 

finala 
Sparta- 
lamă a 

popa - 
care

București, 
de șah a 
chiadei de 
confirmat
laritatea de 
se bucură șahul în 
rtndurSe tineretu
lui. In fotografie, 
un aspect din sala 
Floreasca unde aa 

loc intrece-

.... _ ______  prezidată de iov. Constantin Pirvu- -<F
lescu, președintele Marii Adunări Naționale.

Intrindu-se în ordinea de zi, au început discuțiile cu privire la 
Declarația asupra politicii interne și externe a guvernului Republicii 
Populare Romine, prezentată de tovarășul Chivu Stoica în ședința 
de marii după-amiază.

La discuții au luat cuvîntul deputății: Maxim Berghianu, din cir
cumscripția electorală Mediaș, regiunea Stalin, Alexandru Boabă, din 
circumscripția electorală Mizil, regiunea Ploești, Demostene Botez, din 
circumscripția electorală Casa Scînteii, orașul București, Ion Moangă, 
din circumscripția electorală Bilvănești, regiunea Craiova, Nagy Ist
van, din circumscripția electorală Fabrica de țigarete, regiunea Cluj, 
Antoaneta Manea AlexovicI, din circumscripția electorală 7 Noiembrie, 
orașul București.

I
După o pauză, lucrările ședin ei au continuat sub președinția tov. 
Tiță Florea, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale.

In continuarea discuțiilor au luat cuvîntul deputății : Traian Să- 
vulescu, din circumscripția electorală Victoriei, orașul București, 
Vasile Vîlcu din circumscripția electorală Constanța-vest, regiunea 
Constanța, mitropolitul Moldovei Justin Moisescu, din circumscripția 
electorală Hîrlău, regiunea Iași, Ion Moldoveanu, din circumscripția 
electorală Filimon Sîrbu, orașul București.
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La propunerea tovarășului Anton Moisescu, vicepreședinte al Q 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, deputății Marii Adunări Națio- j)

Lucrările sesiunii au continuat in ședința de după-amiază sub 
președinția tov. Constantin Pîrvulescu.

nale au adoptat in unanimitate o hotărire prin care aprobă activita
tea guvernului Republicii Populare Romine in perioada celei de a 
doua legislaturi, precum și programul politicii interne și externe al 
guvernului Republicii Populare Romine expus in Declarația tovară
șului Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri.

Lucrările ședinței au luat apoi sfirșit.
Sesiunea Marii Adunări Na ionale continuă azi, 21 martie la 

ora 9 dimineața, avînd la ordin-a de zi proiectul de lege pentru 
aprobarea bugetului de stat al Republicii Populare Romine pe 
anul 1957.

(Agerpres)

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE JUNIORI
Poiana Stalin 20 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Marți au 
fost trecute primele examene din 
cadrul campionatului republican 
rezervat juniorilor. La probele de 
fond 3 km și 5 km (categoria I) 
favoriții Marcela Bratu IRecolta) 
și G. Oprea (Voința) au c'știgat 
fără emoții. In schimb, 'a proba 
de slalom uriaș, învingătorii a 
trebuit să fie selecționat diutr-un 
grup mai numeros, alcătuit din 
5—6 schiori de valori apropiate. 
Cîștigătorui acestei probe. Gh. 
Bălan (Rtcoita) s-a dovedit — 
cel puțin în această cursă — un 
tactician mai bun, un schior care 
a știut să-și tempereze starea de 
nervozitate specifică concursului. 
De altfel, această calitate, adău
gată la talentul și pregătirea sa. 
i-a dat posibilitatea să cucerească 
pentru prima oară titlul de cam
pion al R.P.R. Ceilalți concurenți 
care participau direct în lupta pen-

Din declarația tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri, asupra politicii 

interne și externe 
a guvernului RepubPc’i Populare Romîne

• Guvernul Republicii Populare Romine va con
tinua. cu aceeași fermitate politica de întărire 
multilaterală a orînduirii democrat-pop^Jare și de 
dezvoltare a democrației socialiste, politica de 

consolidare a statului democrat-popular, ca instru
ment al construcției socialiste, călăuzindu-se în
totdeauna după linia Partidului Muncitoresc Ro
mîn, după interesele fundamentale ale poporului 
muncitor. Guvernul Republicii Populare Romine 
Va urma cu aceeași consecvență ca și pină acum 
politica de dezvoltare și întărire a unității și soli
darității frățești cu țările lagărului socialist, de 
coexistență pașnică cu toate țările lumii, indife
rent de orînduirea lor socială și de stat

® Se lărgesc atribuțiile sfaturilor populare 
privind dezvoltarea învățămintului și activității 
culturale; ele vor asigura îndeplinirea planului de 
școlarizare, organizarea muncii de culturalizare a 
maselor, buna funcționare și dezvoltare a învăță- 
mîntului preșcolar, elementar și mediu și a insti- 

cultural-educative, precum și dezvoltarea 
fizice și a sportului de masă.
lărgesc drepturile conducerilor de în re
in gospodărirea fondului de salariu, in ra- 
nevoile producției. Pe baza ho ăririlor

tuțijior 
culturii 

■- ® Se 
prinderi 
port cu _________ . . ..................... ...... .
Consiliului de Miniștri adoptate recent cea mai 
mare parte din beneficiile peste plan vor fi lăsate 
la dispoziția întreprinderilor, iar prin îmbunătăți
rea condițiilor de formare și folosire a fondului 
întreprinderii, sume importante din acest fond vor 
putea, fi întrebuințate pentru acordarea de premii 
individuale, pentru construcții de locuințe desti
nate muncitorilor și funcționarilor, pentru cantine, 
creșe,. activitate socială și sportivă etc.

• Singura cale justă pentru ridicarea nivelului 
de frai, care corespunde intereselor oameni'or 
muncii, este creșterea productivității muncit, r?dn-

cerea prețului de cost, respectind cu strictele re
gimul sever de economii materiale și b.-nești. 
Aceasta este baza sigură a continuei întăriri a 
leului și a puterii de cumpărare a salariilor.

• Vom duce cu aceeași fermitate ca și pina 
acum politica de continuă întărire a frăției intre 
poporul romîn și naționalitățile conlocuitoare și 
vom combate cu toată hotărirea orice manifestări 
de șovinism și naționalism.

• Guvernul romîn. credincios intereselor fun
damentale ale poporului nostru și principiilor in
ternaționalismului socialist, va continua si de aci 
înainte să acționeze pentru dezvoltarea operei de 
colaborare și într ajutorare cu țările lagărului so
cialist pentru întărirea legăturilor lor de frățească 
prietenie.

• Guvernul romîn se pronunță pen'ru stabili
rea unui sistem de securitate colectivă în Europa, 
precum și pentru orice măsură intermediară în
dreptată in acest sens, cum ar fi încheierea unui 
pret de neagresiune între țările tratatului de la 
V rovia și cele ale Pactului Atlanticului de 
Nord.

In condifiile existenței pactului Atlanticului de 
nord și ale remilitarizării Germaniei occidentale, 
Rominia iși va întări capacitatea de apărare. îm
preună cu celelalte țări socialiste vom menține și 
consolida tratatul de la Varșovia in interesul a- 
părării păcii, securității și independenței popoare
lor noastre.

• Sub ochii noștri se împlinesc visurile a ge
nerații întregi ale poporului muncitor, ale celor 
mai luminate minți ale poporului nostru, ale clasei 
muncitoare, ale comuniștilor. Romînia soci’lls’ă 
va fi întruchiparea a tot ceea ce au visat m-i brn 
)r,<»’ntașii noștri.
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tru primul loc: K. Gohn, 
nu, I. Zangor, dornici de 
dar mai puțin prudenți, au riscat 
și au căzut toți trei la hotarul care 
delimitează Expresul de Zid. O; 
învățătură de mintfrcare le va foi 
losj în viitor...

Proba de sIslorrT.'W'Taș rezervată 
junioarelor a deziluzionat, în pri
mul rînd din cauza participării ex-> 
trem de reduse (7 concurente), în 
al doilea rîrid din cauza nivelului 
tehnic mediocru

Iată rezultatele fehnice în reglai 
trate: slalom uriaș junioare; 
(Sulinax, lungime 1000 m. diferen
ță de nivel 200 m. 38 porțf): 1. 
Gertrude Lexen (Știința) 1:39,1 —i 
campioană a R.P.R. pe anul 1957; 
2. Rodica Bucur (Progresul)) 
1:44,3; 3. Edith Horvath (Voința)) 
1:48,3; 4 Mihaela Ghioarcă (Voj 
ința) 2:07,2; 5. Henke Schuller! 
(FL roșie) 2:11,4; 6. Olimpia Su- 
ciu (Energia) 2:24,3; Slalom uriaș 
juniori (lungimea pîrtiei 1800 m., 
diferență de nivel 400 m., 54 por- 
ți): 1. Gh. Bălan (Recolta) 2:08,9 
— campion al R.P.R, pe anul 1957;
2. C. Tăbăraș (Progresul) 2:11,3;'
3. H. Schmidt (Știința) 2-15,6; 4, 
A. Bătușaru (Voința) 2:18,7; 5. 
M. Sulică (Voința) 2.22,3; 6. R; 
Banu (Progresul) 2:22,7. Fond 3 
km. junioare (categoria I-a)r I- 
Marcela Bratu (Recolta). 18:23,0—■ 
campioană a R.P.R. pe anul 1957;;
2 Estera Adam (Recolta) 18:52,0;!
3 Iuiia Gotfas (FI. roșie)! 
19:10,0; fond 5 km. juniori: 1. Gj 
Oprea (Voința) 24:44,0; 2. I. Ori 
ban (Recolta) 26:37,0; 3—4. NJ 
Carabela (Progresul) și Ștefan- 
Miklos (Recolta) 26.55,0.

In cea de a doua zi a carhpto> 
natelor s-au desfășurat probele <to-, 
coborire și cele de fond pe dls*- 
tanțele de 5 și 10 km. Pentru dea- 
semnarea învingătorului, la probai 
de coborire rezervată juniorilor,, 
un rol hotărîtor l-a avut ceruirea,. 
deoarece zăpada a fost foarte moar
to. Iată rezultatele: coborire Jui- 
nioare : 1. Gertrude Lexen (Ști
ința) 1:24,3 — campioană a R.P.R.s
2. Henke Schuler (Fir roșie) 1:24,3;-.
3. Edith Horvath (Voința) 1:27,3 
coborire juniori: 
(Recolta) 1:16,9 
R.P.R.: 
1:18,0; 
1:18,9;
Estera Adam 
campioană a R.P.R.; _ 
Balaș (Progr.) 30:21.0; 
lise Biles (Voința) 31:14,0; Fond 
10 km.
(Voința) 
R.P.R.: 
47:18,0 ; 
48:25,0.

R. Bai 
succes.

»• 
1. Gh. Bălan- 

campion al!
2. I. Zangor (FI. roșie)] 

3. H. Schmidt (Știința)’ 
Fond — 5 km. fete: I.-

(Rec.) 29:31.0 — 
" ~ ; 2. lolanda

3. Ane-

băieți: 1. Dinu Petre 
44:52,0 — campion al.

2. A. Zeidel (FI. roșie))
3. I. Bogdan (Voința)’

I..OPRESCLB j



Ciclocrosul își
peAdnotări

0
La sfîrșitul săptămînii trecute 

{terenul Dinamo din Orașul Stalin 
;a găzduit întrecerile unui concurs 
;atletic de verificare. Cu acest pri- 
dej au fost înregistrate următoarele 
rezultate: BARBAȚI: 50 m. (jun.): 
•Lad. Bandu (T. D.) 6,2; 35 m. g.: 
JA Moarcăș (D) 5,5; lungimi: St. 
jlamandi (V) 6,36; disc; Tr. Vilsan 
|(D) 32,19; suliță: (jun.) A. Ham
pel (T. D.) 55,50; FEMEI: 50 m.: 
ți. Knobloch (E) 7,8; 35 m. g.: 
IE. Knal 6,2; lungime: I. Knobloch 
15,25. greutate: A. Coman (D) 13,45; 
IE. Scherer (V) 13,00. In același 
timp a avut ioc și un concurs de 
verificare al crosiștilor, încheiat cu 
următoarele rezultate: seniori
,(4.000 m): I. Nagy (V); M. Vași 
{(D); juniori (2.000 m.): I. Fleni- 
•ceanu (T.D.).

I

O XBNOU I

Maria Bisak, tatonată de Herta Schuster.,
(Foto: H. NAUM)

AL. DINCA
Comisia orășenească de atletism 

din Sibiu a organizat duminică 
lin concurs la ca'e au participat 
cei mai buni atleți din localitate. 
Cu această ocazie tînărul săritor 
Cornel Porumb (Fl. roșie Comerț) 

| A apărut nr. 2 (8) al revistei 

l „Caiete de atletism” 
V Cu următorul sumar: Volu- 
X mul și intensitatea în antrena- 
ik mentele aruncătorilor din perioa- 
Îv da pregătitoare; Hires Laszlo 

își răsfoiește agenda; Poate a- 
runca Maria Diți peste 50 m.?; 
Rostogolirea ventrală; Recordu- 

q rile — obiectiv important; Lis
ta recordurilor republicane de 
seniori și senioare la 1 ianua
rie 1957.

De vînzare la centrele de 
difuzare a presei.

C E

de la Voința

■ In jurul datei 
de 20 aprilie va 
sosi la București 
selecționata de 
box a asociației

iStart din R. P. 
...Polonă. Pugilîștii 
^polonezi vor în
toarce astfel vizi
ta pe care boxerii 

.-au făcut-o nu de mult în această 
•.tară. Intîlnirile dintre boxerii noș
tri și reprezentanții asociației 
tStart, așteptate cu un firesc inte- 
:res, dată fiind valoarea boxului 
'polonez, vor avea loc la Bucu
rești, Galați și Brăila. După ce 
vor face oficiul de gazde, pugili- 

.știi de la Voința vor începe, în 
.-scurtă vreme, pregătirile pentru 
Turneul pe care urmează să-l în
treprindă în R. D. Germană. In- 
rtr-arlevăr, în cursul lunii iunie, 
Iboxerii de la Voința vor susține 
«două întîlniri, la Berlin și într-un 
«oraș care urmează să fie desem
nat, în compania echipei Traktor.

■ In așteptarea acestor intere- 
s'sante întreceri internaționale, bo
xerii de la Voința vor apare sîm-

îbătă seara în fața publicului bucu- 
reștean, în cadrul unei reuniuni

• care prezintă multe puncte de 
atracție. Este vorba de reuniunea 
•organizată de consiliul regional 
București al asociației Voința și

• care va avea loc în sala Dinamo, 
cu începere de la ora 19. Printre 
meciurile acestei reuniuni se nu
mără următoarele: Ludovic Am- 
bruș-Gheorghe Stoian; Toma Ilie- 
Aurel Morăruș; Gheorghe Lache-

Hulian Mihai; Ion Militaru-Dumi- 
Tru Boiangiu; C. Gherasim-Stan 
Bogoi; Dumitru Adam-Vasile Bo- 
goi; Iosif Schwartz-Manon Flo- 
rescu; Ion Pintea-Petre Popescu 

•ș.a.
■ Tot la sfîrșitul acestei săp- 

.tămîni, la Timișoara, boxerii din 
•cadrul colectivului Energia I.M.B.’ 
'Timișoara vor primi vizita echi-
pci Vojvodina Novi-Sad (R.P.F. 
Iugoslavia). Oaspeții vor susține 
întîlnirea de la Timișoara la 24 
martie, urmînd ca. după două zile 
să evolueze la Reșița. Printre pu- 
giliștii iugoslavi se numără: Zvon- 

iko Tkalcic (învinsul lui Dragnea
• de la Zagreb), Djordje Markovic, 
ÎPetar Stojanov, Stevan Madja- 
iraev etc. Timișorenii vor alinia
• o formație din rîndurile căreia nu 
wor lipsi Dănilă Done, Gheorghe 
Sgomesicu, Vasile Marjuțan, \An- 
<drei Farkaș, Francisc Pazmany, 
îPetre Deca, Nîcolae Alexandru 
«■a.

■ Luni a început în Capitală, 
rcursul de reîmprospătare a cunoș
tințelor pentru arbitrii-judecători 
Țde box din provincie. Acest curs 
<eie ni durată sde o săptămbiă. 

a obținut un rezultat foarte bun 
la săritura în înălțime: 1,80 m. 
De remarcat că în cursul săptă
mînii trecute el a sărit 1,82 m. 
și a doborît de puțin la 1,86 m. 
Alte rezultate: 50 m.: N. Tămaș 
6,3; lungime: C. Porumb 5,77 m.; 
greutate: I. Costăchescu 11,40.

Colectivul sportiv Locomotiva 
Ploești a organizat duminică cro
sul dotat cu „Cupa Primăverii". 
Iată rezultatele înregistrate: a- 
pansați: T. Chirjliuc (En.) V. Pu- 
iuleț (En.); începători: G. Ghio- 
nea (Loc.); Gh. Toma (Loc.) ; în
cepătoare: Viorica Ciurcan (En.); 
Maria Scripcaru (Sc. sp. tin.). 
Crosul s-a bucurat de un frumos 
succes.

Ion Iordache, corespondent

• NOI ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE ALE BOXERILOR 
NOȘTRI
• SIMBĂTA SEARA, O INTERESANTĂ GALA IN BUCU
REȘTI

• A ÎNCEPUT CURSUL PENTRU ARBITRII - JUDECĂ
TORI
• CARE SINT CAMPIONII DE ZONA (CALIFICARE)

Aseară a început și cursul de re
împrospătare a cunoștințelor pen
tru arbitrii-judecători din Capitală, 
acesta fiind eșalonat pe o pe
rioadă mai îndelungată (3 luni).

■ Zilele trecute a luat sfîrșit 
faza de zonă a campionatului re
publican de calificare, la care au 
participat campionii de regiuni. 
Iată cîteva amănunte în legătură 
cu aceste întreceri:

TIMIȘOARA. La reuniunile care 
s-au desfășurat timp de 3 zile au 
luat parte pugiliști din regiunile 
Stalin, Craiova, Hunedoara și Ti
mișoara. Ultimii și-au impus net 
superioritatea, cîșligînd 7 titluri. 
Organizarea a fost bună, iar me
ciurile de nivel tehnic acceptabil. 
Campionii de zonă sînt: V Smeu, 
V. Pleș, Gh. Iordache, V. Stoiano- 
vici, Fr. Pazmany, VI. Carvanschi, 
I. Kakosi, I. Hayer, C. Peterman 
și Gh. Simion.

SALONTA. Acor'dîndu-se acestui 
mic orășel de lîngă Oradea orga-

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ȘAH PE ECHIPE

8 echipe de șah își dispută întîie- 
tatea în cadrul finalelor pe Capitala 
ale campionatului republican. Dintre 
rezultatele primei runde remarcăm 
victoria, surprinzător de categorică, 
a Științei asupra Progresului Sănă
tatea. La primele mese s-au înregis
trat rezultatele: Ghlțescu-Urseanu 
1-0, Drimer-Trolanescu 1-0, Botez-Sa. 
marian 'A—'/a- Tot în prima rundă, E- 
nergia (cu Ciocîltea la prima masă) 
a întrecut categoric Locomotiva MCF 
(6-0 și 2 întrerupte).

Duminică s-a desfășurat a doua 
rundă a turneului. In cel mai im
portant meci, Energia a întrecut 
clar pe Progresul Sănătatea (5"/2—'/« 
și 2 întrerupte). De notat că Troia- 
nescu (cu alb) a fost învins de Cio
cîltea.

CONCURS DE MOTOCICLISM
Duminică dimineața, motocicliștll 

bucureștenl vor participa la o nouă 
competiție de regularitate. Concursul 
este organizat de Comitetul orășe- 

.pesc A.V.S.A.P. $1 se ya desfășura

CiclocrosU'l continuă să lie 
tit la noi „ruda săracă"

scco- 
a ci- 

clismului, o activitate complimen
tară a fondiștilor, o- punte da 
trecere de la perioada de odihnă 
activă la perioada pregătitoare.

Antrenorii îl recomandă începă
torilor ca pe o poartă de intrare 
în ciclism, iar avansatilor ca pe 
un prilej de perfecționare a înde- 
mînării, de stimulare a curajului... 
Și totuși, ciclocrostil este o probă 
de sine stătătoare — așa cum 
sînt, de pildă, probele de fond și 
de pistă — o probă variată și 
spectaculoasă care are dreptul (cu
cerit de mult în alte țări) la „au
tonomie".

Sînt insă o serie de elemente care 
concurează la menținerea în ano
nimat a acestui gen de întreceri. 
Iată cîteva dintre ele: a) neres- 

de 
dat

nizarea etapei 
zonă, i s-a 
o meritată răspla
tă pentru intensa 
activitate pugilis- 
tică desfășurată în 
ultimii ani. Au 
participat campi
onii Tcgiuniior Ba

ia Mare, Oradea și R.A.M. Echi
pa regiunii Cluj, sosind cu 48 
ore întîrziere, 
din întrecere, 
maiori: C. 
D. Roman, B 
Fr. Nagy, I.

fost eliminată 
sînt ur- 

Dande,

calitate,

a
Campionii 
Gui, St. 
Szpa-.ios, I. Iriza

Sicula, N.
Fr. Miklos, Toth Gheza, 
kadi, A Zsigmond.

IAȘI. întîlniri de slabă 
însă disputate cu multă dîrzenie. 
Au participat boxeri din regiunile 
Suceava, Bacău, Galați și Iași. 
Campionii sînt următorii: V. 
Maloș, I. Rudeanu, C. Anghele- 
scu, O. Rafet, Nicu Popa. D- Pu- 
pșa, Gh Burdujean, I. 
N. Sosceanu, S. Poșca, 
I. Băncilă.

■ Duminică începe în 
o competiție de box „Cupa Păcii' 
Ta care vor participa boxeri de 
toate categoriile de clasificare. 
Meciurile vor avea loc în sălile 
Mao Tze-dun, Semănătoarea și 
fosta sală a cinematografului 

Flacăra.

Mocear, 
I. Sar-

Forman,
I. Reșca,

Capitalău

H. NAUM

ruta București-Bîldana-Titu-Gă- 
ești-Tîrgoviște și retur.
A PATRA ETAPA A CAMPIONA

TULUI DE LUPTE PE ECHIPE
© întrecerile etapei a iV-a a cam

pionatului republican de lupte pe 
echipe vor constitui pentru compo- 
nenții reprezentativei noastre o ul
timă verificare înaintea turneului 
De care echipa R.P.R. îl întreprinde 
în R.F. Germană și R. Cehoslovacă. 
Cum marea majoritate a selecționa- 
bililor se află în echipele Dinamo 
București și Energia DGSM este fi
resc ca atenția noastră să fie în
dreptată către grupele în care vor 
concura aceste formații.

Dinamo București se deplasează la 
Tg. Mureș unde va întîlni Locomo
tiva Timișoara, Voința Tg. Mureș 
și Energia B. Mare. Desigur, în în- 
tîlnirile pe echipe bucureștenii își 
vor impune superioritatea. Sînt însă 
de așteptat meciuri individuale 
foarte disputate. Energia DGSM are 
de suportat la Reșița asaltul Ener
giei Reșița, Locomotivei Oradea și a 
Flamurii roșii Arad. Fără îndoială 
ca ploeștenii ’
mai bună decît a celorlalte echipe 
— se vor 
grupei. La 
cele mai 
etapei, în 
Hunedoara . _ r________ ____
în primele trei etape) au un ușor 
ascendent asupra celorlalți. Aci mai

avînd o formație

clasa pe primul loc aJ 
Lugoj se vor desfășura 

echilibrate întreceri ale 
care luptătorii Energiei 
(care s-au prezentat bine

cere drepturile I 
marginea finalelor 

pectarea regulamentului interna
țional care prevede parcurgerea 
traseului la libera alegere a con
curentului și nu fixarea porțiuni
lor de rulaj și alergare, așa cum 
se face Ia noi; b) lipsa de preo
cupare a forurilor de resort pen
tru organizarea unor întreceri in
ternaționale sau contractarea u- 
nor întîlniri interțări; d) fixa
rea unei perioade foarte scurte de 
desfășurare a întrecerilor de ci- 
ciocros.

Este firesc ca, în această situa
ție, alergătorii să nu fie atrași 
spre practicarea regulată a ciclo- 
crosului, deși majoritatea îl apre
ciază și ar dori să i se dedice. 
Perspectivele sînt însă foarte să
race și astfel majoritatea alergă
torilor se îndepărtează, încercîn- 
du-și șansele Ia fond sau îa pistă 
(tind aveam concursuri).

Neam întrebat, după finala 
desfășurată duminică la Cluj, da
că ciclocrosiștii noștri n-ar putea 
concura cu succes la competiții in
ternaționale și, eventual, chiar la 
campionatele mondiale ?

Răspunsul l-am găsit. în parte, 
chiar în discuțiile cu cicliștii. Iată, 
de pildă, ce ne-a mărturisit maes
trul sportului C. Dumitrescu:

„N-arrt cunoscut pînă acum fru
musețea competițiilor de ciclocros. 
Astăzi insă mă puteți socoti îndră
gostit de această probă. Cred că 
noi avem mari posibilități pentru 
a obține performanțe foarte bune. 
Este necesar însă să ne specia
lizăm în ciclocros. O serie de e- 
lemente ca Ion Stoica, Ion Baciu, 
N. Stenanian, D. Dragomir, I. Mo- 

_ raru, C. Baciu, P. Soltuz. M Kam. 
mer și alții pot renunța la probele 
de fond în favoarea ciclocrosului. 
Socotesc că sînt necesare și o serie 
de întreceri internaționale în care 
să ne verificăm pregătirea."

De fapt, C. Dumitrescu a pus 
degetul pe rană. Pentru progresul 
acestui gen de întreceri socotim 
necesare : 1. specializarea unor ci
cliști în această probă (rămîn'nd 
ca o serie de fondiști să ia parte 
la competiții în limita timpului 
disponibil) ; 2. aplicarea strictă a 
regulamentului internațional; 3.
mărirea perioadei competiționale. 
în felul următor: toamna să în
ceapă concursurile de la sfîrșitul 
lunii septembrie, continuînd în 
primăvară pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie (urmînd ca alergătorii spe
cialiști la această probă să concu
reze în timpul verii alternativ la 
probe scurte de ciclism pe șosea 
și la probe atletice de fond) ; 4. 
organizarea unor competiții inter
țări ; 5. alegerea de trasee cît mai 
variate și cu obstacole naturale 
cit mai dificile.

In acest fel socotim că ciclocro- 
sul și-ar putea cuceri locul me
ritat I

V-
au

Șl

vor începe
Progresul 

pe țară 
la

la ora 11 
lucrările cons- 
a antrenorilor 
care

concurează Energia Orașul Stalin 
și — bineînțeles — formația locală 
Progresul. In sfîrșit, la București, 
C.C.A. poate obține victoria în gru
pa sa în fața modestelor formații 
Progresul București, Dinamo S. Ma
re și Fl. roșie Cluj.

$ Rezultatele exacte ale întîlniri- 
lor susținute de Energia Hunedoara 
în etapa a Il-a sînt următoarele: 
cu Energia B. Mare și Dinamo Satu 
Mare 12-4, iar cu Energia Reșița 
4-8. Facem cuvenita rectificare 
nînd seama că — la timpul K>r 
scorurile meciurilor respective 
apărut greșit.
CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 

ANTRENORILOR DE HANDBAL
Astăzi 

în sala 
fătuirii 
de handbal, 
invitați 45 de tehnicieni, 
provincie, cît și din București. Con
sfătuirea antrenorilor va dura pînă 
duminică 24 martie, dată pînă la 
care, în cadrul lucrărilor, vor fi 
prezentate o scrie de referate inte
resante. Cu acest prilej cîțiva dintre 
antrenorii noștri fruntași vor pre
zenta scurte referate privind felul 
in care stabilesc tactica echipei lor 
și mijloacele prin care reușesc s-o 
imprime formației.

Două zile mai tîrau, «îmbăta 
martie, va începe șl consfătuirea 
anuală a arbiUHor de handbal,

au fost 
atît dm

Cine e de vină?
Așa cum s-a mai anunțat, par

tida de baschet dintre Dinamo 
București și Stiînfa I.M.F. Cluj s-a 
încheiat în min. 37, pentru că Ști
ința a rămas cu un singur jucă
tor pe teren. Acestea sînt faptele. 
De ce au ajuns însă studenții în 
această situație și de ce au pre
zentat numai cinci jucători la în
ceputul meciului ? iată cîteva în
trebări la care ne-a răspuns Gh. 
Rusu, antrenorul echipei clujene :

„Avem 12 jucători în total și am 
socotjt că meciul eu Dinamo Bucu
rești îl vom pierde în orice caz. 
De aceea, pentru a face economii, 
am hotărîț împreună cu conduce
rea colectivului să venim numai 
opt jucători și cu mine. Dar la 
plecarea din Cluj, jucătorii Gu- 
san și Bugnariu, nu s-au prezen
tat, astfel că am ajuns la Bucu
rești duminică dimineața la ora 9 
numai cu șase jucători. Cu sur
prindere am auzit că meciul avea 
loc dimineața, lucru pe care ins
pecția de baschet nu ni l-a co
municat. In afară de aceasta, la 
sală, atunci tind treceam jucătorii 
pe foaia de arbitraj, am aflat că 
jucătorul Budișan care făcuse de
plasarea. era suspendat pe o eta
pă. AstFel că rămas în cinci".

Explicația dată de antrenorul 
clujean este plauzibilă. Sînteni și
puri că La Cluj, înlr-o viitoare șe- 
din’ă a secȚci de baschet, jucă
torii Gusan și Bugnariu își vor re
cunoaște greșea’a că nti au anun
țat din timp indisponibilitatea lor. 
Problema se pune însă și altfel : 
de ce n-a fost înștiințată la timp 
echira clujeană de suspendarea Iui 
Budișan ca și de faptul că meciul 
va avea loc dimineața ?

O vizită la inspecția de baschet 
ne-a lămurit, oarecum : în ședința 
subcomisiei de disciplină de 
miercuri 13 martie se luase hotă- 
rîrea suspendării lui Budișan și se 
comunicase comitetului C.F.S. 
Cluj printr-o telegramă la 14 
martie, telegramă care n-a ajuns 
însă pînă la colectiv. Cît despre 
anun+area faptului că meciul are 
loc dimineața, tov. Friedman, ins
pectorul de baschet, ne-a spus că 
echipele provinciale sînt anunțate 
în mod special numai dacă au 
programate meciurile sîmbătă. In 
schimb, pentru jocurile de dumi
nică, formațiile provinciale iau 
cunoștință de ora disputării abia 
la sosirea în Capitală.

Pentru a se înlătura asemenea 
situa'ii neplăcute în viitor soco
tim că ar fi mai bine ca ședințele 
susnumitei comisii să aibă loc în 
fiecare marii, iar gchipelor vizita
toare să li se anunțe totdeauna 
ora disputării meciurilor.

M. TUDORAN

A APARUT
REVISTA DE ȘAH nr. 3/1951

cu următorul cuprins:

— Din nou despre problema clasi
ficărilor.

— Din trecutul șahului (J. R. Ca- 
pablanca) de S. Samarian.

— Partide și finaluri (de la cam
pionatul R.P.R. și de la concursuri 
de peste hotare).

— P. Farago: Idei noi în șahul ar
tistic recenzie de E. DoLrescu.

— Activitatea șahistă în țară.
— Studii și probleme.
Maestrul M. Wrobel despre orga

nizarea problemistlcii poloneze.
Concursul anual internațional. 
Tema Siers (de P. vătărescu).
Lista Jucătorilor retrogradați pe 

anul 195C.
Combinații, partide seurte.

care vor participa 45 de arbitri. De 
menționat este faptul că se vor ține 
ședințe comune cu arbitrii și antre
norii. Consfătuirea arbitrilor va dura 
pînă luni 25 martie.

UN NOU CONCURS DE SCHI 
PENTRU COPII

Consiliul regional Dinamo Or. 
Stalin organizează duminică pe Can- 
țer (Cristianul Mare) un concurs de 
schi rezervat copiilor. Competiția 
este dotată eu „Cupa Tînărul Di- 
namovlst” și se va desfășura la ur
mătoarele probe: cob’orîre, slalom 
uriaș și sărituri pe trambulina din 
Canțer. La întreceri vor participa 
centrele de schi pentru copii de la: 
Predeal, Bușteni, Sinaia, Azuga și 
Or. Stalin.

REZULTATELE COMPETIȚIEI DE 
HOCHEI ÎN SALA DIN 

CAPITALA

s-a desfășurat în sala 
a I.C.F.-ului un turneu 
în sală cu participarea 
Știința I.C.F., Dinamo,

Sîmbătă 
de sport 
de hochei 
echipelor: , ,
Flamura roșie și Voința. Iată rezul
tatele înregistrate: Știința-Dinamo 
8-3; FI. roșie-Voința 10-6; Voința- 
Dinaxno 0-4; Știința-Fl. roșie 7-7; 
Știința-Voința 21 4; FI. roșie-Dina- 
mo 6-4. In clasament, pe primul loc 
s-a clasat Știința la egalitate de 
puncte cu Fl. roșie însă cu un gol
averaj mai bun.
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Sâmbăta pe Stadionul Republicii

■

Deschiderea sezonului 
sporturi nautice se apropie cu 
pași repezi.

Vîslașij au și ieșit pe apă, 
dornici să se pregătească pen
tru a se întrece în competiții. 
Intr-adevăr, canotorii noștri au 
în față un sezon bogat în care 
îi așteaptă multe concursuri 
internaționale dificile, cu atît 
mai dificile cu cît ei vor avea 
de apărat 
stabilit,

lată de 
competiții, 
vom face 
la caiac ?

Este o problemă care s-a 
mai ridicat în canotajul nostru 
șî în anii trecuți dar căreia, 
din păcate, trebuie să-i căutăm 
încă și azi soluțiile.

La probele masculine am a- 
tius mai de mult valoarea in
terna ională și concurăm pentru 
locuri fruntașe. In schimb, la 
cele feminine, media perfor
manțelor noastre e foarte de
parte de nivelul performanțe
lor de peste hotare. Cîteva ci
fre : la Melbourne, Dementieva 
a cîștigat proba de 500 in. cu 
timpul de 2:18,9; concurenta 
clasată pe locul 8 a realizat 
2:27,9 ; iar la noi periormanțele 
celor cîteva caiaciste pe care le 
avem sînt în jur de 230. 
Sporadic, și în condiții fa
vorabile, caiacistele noastre co
boară uneori sub 2.30, dar pe 
plan 
s-ar 
mai 
care 
mai 
numai una, cum a fost la O- 
limpiadă. De altfel, anul tre
cut, la Berlin, într-un concurs 
la care au participat numai

un prestigiu bine

ce acum, în prag de 
ne întrebăm: ce 

cu probele feminine

iriernațional ele „nici 'nu 
vedea" cu aceste cifre, 

ales într-un concurs în 
o tară ar putea prezenta 
multe concurente și nu

caiacistele noastre și cele din 
R.D.G., reprezentantele noas
tre s-au clasat pe locurile... de 
la 4 în jos!

De ce acest 
loarea fetelor 
lor. la caiac?

Credem, în . 
antrenorii se ocupă insuficient 
(nu de instruirea) de RECRU
TAREA elementelor pentru pro
bele feminine. Trebuie căutate 
vîslașe cu calități fizice cores
punzătoare, care să facă față 
pretențiilor antrenamentului ac
tual.

De asemenea, trebuie, curma
tă mentalitatea greșită care 
domnește în rîndurile unor vis- 
lași și — din păcate — chiar 
ale unor conducători de colec
tive sau secții de sporturi nau
tice, după care caiacul ar fi o 
„cenușăreasă", o ramură infe
rioară a sporturilor nautice...

Ceea ce face ca, de obicei, 
clementele noi care in'ră in
tr-o secție să se îndrepte (sau 
să fie îndreptate) de preferință 
spre canotajul academic, mai 
accesibil parcă și în ca.re 
de-acum o certă valoare.

Anul trecut, secția de 
„Tînărul dinamovist" a 
cîfiva pași buni pi 
dicării 
nih.

A și promovat chiar două- 
trei elemente cu perspective.

Baze nautice avem, caiace 
stau în toate hangarele, tinere 
dornice de a face canotaj 
în toate uzinele, în toate șco
lile...

Să începem în 
măvară „bătălia 
minin !“

RADU URZ1CEANU

decalaj între va- 
și cea a băieți-

primul rînd, că

avem

caiac 
_ făcut 

drumul ri- 
caiacului nostru femi-

sînt

pri-această . 
caiacului fe-

î»

Comisia centrală de handbal pe un

Handbalul va deveni un 
rîndurile

drum bun

larg răspîndit în
sport 
elevilor

Pînă mai 
ai fi reușit 
dârele compefiționale aîe handba
lului nici măcar 6 „urmă" de în
trecere rezervată juniorilor. Asta 
în ciuda faptului că la fiecare pri
lej se sublinia cu toată seriozita
tea importanța problemei juniori
lor ca și măsurile care trebuie 
luate pentru îmbunătățirea activi
tății în această direcție. De cele 
mai multe ori aceste măsuri s-au 
dovedit doar vortie goale, în timp 
ce juniorii rămîneau fără compe
tiții.

Anul 1957 ne-a rezervat însă o 
surpriză. Și încă dintre cele mai 
plăcute: preconizarea unor măsuri 
de angrenare în masă a școlarilor, 

în diferite competiții de handbal 
organizate de comisia centrală prin 
subcomisia de juniori și în colabo
rare cu Ministerul fnvățămîntului 
și Culturii. In programul campio
natelor școlare a fost introdusă o 
competiție de handbal de cîmp pen
tru băieți cu faze pe școală, oraș 
(raion), regiune, zonă și finală, în
tre 5 aprilie și 2 iunie. De aseme
nea, pentru fete, tot în programul 
campionatelor școlare, a fost in
trodusă o competiție de handbal 
de cîmp cu faze pe unități școlare 
și oraș în octombrie-decembrie 
1957. Vom sublinia faptul că în
trecerile de mai sus sînt prevăzute 
numai pentru școlile medii.

In afară de aceasta, în progra
mul Soartachladei pionierilor și 
școlarilor a fost introdusă o com
petiție de handbal mic (pe măsura 
participanților...), în 7 jucători, 
pentru băieți și fete din ciclul doi 
elementar. Ar mai trebui să amin
tim aci organizarea unei compe
tiții denumită „Cupa orașelor", la 
care vor participa echipele de ju
niori a 8 orașe, la fete și băieți, 
în intervalul de timp aprilie-iunie.

Veți spune, poate, că acestea 
sînt deocamdată numai măsuri și 
că de asemenea măsuri am mai 
auzit... Ei bine, de această dată 
lucrurile stau altfel. Proba evi
dentă că s-a pornit pe drumul cel 
bun este competiția școlară de 
handbal de sală organizată recent 
în București. Cîteva cuvinte des
pre această întrecere pentru a pu
tea aprecia judicios minunatele 
roade ale acțiunii respective ca și 
interesul stîrnit de organizarea 
ei în rîndurile elevilor bucureșteni. 
Competiția s-a desfășurat pe ra
ioane ți a angrenat 27 de echipe

acum c.'tva Lmp nu 
să găsești prin caîen-

de fete. Pentru unde băieți și 16 
început, cifrele sînt promițătoare. 
Dar mai promițătoare se anunță 
o serie de elemente tinere care 
s-au făcut remarcate cu a£est pri
lej. Așadar se pare că succesul sii- 
rîde inimoșilor organizatori (sub
comisia de 
centrală de handbal) și deci exem
plul lor ar putea fi urmat și de 
alte orașe.

Dar pentru a vă face o imagine 
și mai clară despre valoarea mi
cuților handbaliști, despre ambiția 
cu care au luptat și despre inte
resul cu care a fost urmărită în
trecerea în lumea școlarilor, vă 
invităm la finale, car? se vor des
fășura mîine in sala Floreasca, 
după următorul program: ora 18: 
Școala II—Școala 18 (băieți pen
tru locurile 7—8); ora 18,30: 
Școala de Comerț — Școala 17 
(fete pentru locurile 3—4): 
19: Școala 4—Școala 
pentru locurile 7—8); 
Școala 15—Școala 22 
tru locurile 5—6); ora 
Germană — Școala 7 
tru locurile 1—2); ora 20,40: 
la 17 — Școala 1 (băieți, 
locurile 1—2); ora 21,10: 
7 — Școala 13 (băieți, 
locurile 3—4); ora 21,50: 
23 — Școală 3 (băieți, 
locurile 5—6).

juniori din comisia

ora 
(fete.16 

ora 19,30: 
(fete, pen- 
20: Școala 
(fete, pen- 

Școa- 
pețtru 
Școala 
pentru 
Școala 
pentru

După cite știți, programul de du
minică 24 martie cuprinde pe lîngă 
alte meciuri și două înt Uniri din ca
drul cat. B italiene. Ia revista ,.Pro
gramul Pronosport” de săptămîna 
aceasta au apărut unele date docu
mentare despre aceste două meciuri.

In momentul de față, insă, sîatern 
în posesia clasamentului cat. B ita
liene, în întregime. Considerăm că

CAMPIONATULUI 
(Valabil la 18

General

CLASAMENTUL

Finalele „Cupei Festivalului": Dinamo-C.C.A„ 
și Locomotiva - Dinamo Orașul Stalin

au forțat 
ma parte 
s-au apropiat de comportarea ii. 1 
prima repriză a partidei cu C.C.A. 
„Rareori a corespuns echipa >n 
meciurile din cursul săptămînii"
— ne explica antrenorul V. Mar- 
dărescu. Sîmbătă însă, veți vedea
— cel puțin așa sper — un alt 
joc, poate chiar cu aceeași echipă: 
Bucur (Furnea) — Szakacs 11, 
Hulea, Cincu — Hidișan Campo 
— Mihai (Florescu), Radulescu, 
Szakacs I, Csegezi, Eftimie", '

In „vedetă", Dinamo București 
a manifestat multă dispoziție de 
joc, încurajată și de un adversar 
(Fl. roșie 7 Noiembrie) care pe 
măsură ce trecea timpul ceda pa
sul și primea tot m3i multe goluri. 
Atacul dinamovist s-a oprit la 
rul de 12—0 (4—0), realizat 
R. Lazăr (4), Nicușor (3i, 
(3). Călinoiu și V. Anghel. 
general, formația din prima 
priză a satisfăcut mai mult și e 
probabil că va fi folosită în finala 
cu C.C.A. : Cozma — Al. Vasile. !. 
Lazăr, Izghireanu — Călinoiu, 
Nunweiller — Boian, Nicușor, 
Ene, R. Lazăr, Suni. Au maț ju
cat : Llțu, Fl. Anghel (stoper) și 
V. Anghel (extrem stingă).

meciul C.C.A.—Dinamo Orașul 
, mai e nevoie de multe explicații: z<
fotograful nostru a „prins- momentul cînd V. Moldovan, dezechili- <S 
braț în urma fontului comis asupra lui cu o clipă înainte de Hulea, S 
(care^nu sg vede in fotografie) e pe punctul de a cădea la pămînt.
Za „il metri clar! Z<

Clar pentru oricine, . cfară de arbitrul Negoițescu, care a rezol- K 
val faza cu pricina, ca să spunem așa, printr-o... inovație: cum in 
cădere (oricît a încercai să evite acest lucru), V. Moldovan s-a G 
ciocnit cu portarul dinamovist Bucur, arbitrul Negoițescu a dictat 
fault împotriva lui... V. Moldovan! %

Ar fi de dorit că asemenea greșeli care îșiau originea, mai ales 
ui fuga de răspundere .a unora dintre arbitri, să nu se mai repete. 

A fi arbitru — judecător unic cu toate prerogativele' de rigoare 
— însemnează nu numai a cunoaște regulamentul, dar a avea în 
primul rînd hotărîrea necesară in aplicarea lui. Aceasta e legea de 
bază a bunului arbitru.

Ultimele pregătiri in vederea 
etapei finale a „Cupei Festivalu
lui", programată sîmbătă pe Sta
dionul Republicii:

In Giulești — surpriză, dacă se 
poate numi astfel rezultatul unui 
meci de antrenament: Locomoti
va — Progresul I.T.B. 1—1 (1—0). 
Feroviarii au făcut o primă 
repriză bună, dar au înscris 
un singur gol (prin Ene II) 
din cauza jocului ineficace al 
înaintării (cel care a tras cel 
mai mult la poartă a fost... Neam
țu...) Ineficacitatea s-a făcut re-

simțită șl după pauză, cînd s-a 
adăugat și o bună doză de nervo
zitate produsă de egalare (Pro
gresul I.T.B. a înscris prin Coșer). 
In general, o comportare influen
țată de o formație incompletă: 
Dungu (Szilagyi) — Vărzan, 
Stancu, Greavu — Bodo, Neamțu 
— Virgil, Langa, Ene II, Mafteuță, 
Filote.

Cu o surpriză a început și cu
plajul de ieri de la Dinamo: Di
namo Orașul Stalin a întîlnit E- 
nergia I Mai Ploești și a pierdut 
cu 2—0 (1—0). Dinamoviștii nu

nota jocului decît în pri- 
a reprizei a doua, cin 1

ZaAți asistat — duminică —
Stalin? Dacă ați fost de față, nu

T ri/ r,, 7 .. z-. —- -.**  - „Capa Festivalului 
in țară

In numeroase orașe din țară
aiu loc întîlniri de fotbal pentru 
„Cupa Festivalului", cu prilejul 
Săptămtoii Mondiale a Tineretu
lui. Asemenea întîlniri au avut loc 
duminică la Constanța, Baia Mare 
eiic. și vor continua duminica a- 
ceasta și în alte centre.

La lași, de pildă, Selecționata 
orașului va juca în compania Știin
ței . lași. In regiunea Timișoara, 
comitetul CFS organizează dumi
nică opt meciuri și anume: Loco 
motiva Timișoara—Energia Metalul 
Arad la Timișoara, Hamura roșie 
U.T.A. Arad—Știința Timișoara și 
Energia Constr. Arad—Fl. roșie 
7 Nov. Arad la Arad, Energia 1 
Reșița—Locomotiva Arad la Re
șița, Energia Constr. Jimbotia— 
Progresul Timișoara la Jimbolia, 
Energia Oțelul Roșu—Energia 3 
Reșița la Oțelul Roșu, Selecționata 
Lugoj—Selecționata Timișoara la 
Lugoj și Progresul Sinnicolaul 
Mare—Fl. roșie FZ Timișoara la 
Sînnicolaul Mare.

IN JURUL BALONULUI ROTUND
• Intr-un meci amical disputat 

recent la Lugoj, Energia Minerul 
Petroșani a dispus de FI. roșie Lu
goj cu 6-2.

• Dinamo Bîrlad își va susține 
jocurile din primăvară la Tecuci, 
deoarece terenul din Bîrlad este re- 
gazonat și nu poate găzdui partide 
în tot cursul acestui sezon.

• Jocul amical știința Cluj-Energia 
Hunedoara se dispută azi la Hune
doara în loc de Cluj, în urma unui 
acord între cele două echipe.

• Dumi/ilcă, Locomotiva MCF joa
că în Giulești, de la ora 10 dim., cu 
Energia Flacăra Ploești.

onosport
acesta ar servi la alcătuirea prono
sticurilor dvs.

ITALIAN CATEGORIA B 
martie 1957)

Acasă Deplasare

1. Catania 24 14 5 5 37 — 19 33 13 10 3 0 11 4 2 5
2. Alessandria 24 13 6 5 43 — 27 32 12 10 2 0 12 3 4 5
3. Verona 24 12 7 5 34 — 19 31 11 8 3 0 M 4 4 5
4. Venezia 24 12 5 7 36 — 21 29 11 10 0 1 13 2 5 6
5. Como 24 10 8 6 27 — 23 28 12 9 2 1 12 1 6 5
6. Brescia 24 11 5 8 27 — 23 27 12 7 3 2 n 4 2 6
7. Novara 24 8 10 6 29 — 24 26 13 7 6 0 ii 1 4 6
8. Bari 24 11 4 9 26 — 28 26 12 9 1 2 12 2 3 7
9. Cagliari 24 8 8 8 17 — 18 24 12 6 4 2 12 2 4 6

10. Simmenthal 24 9 5 10 28 — 29 23 12 7 2 3 12 2 3 7
11. Marzotto 24 7 9 8 28 — 30 23 12 5 3 4 12 2 6 4
12. Messina 24 7 8 9 21 — 22 22 12 5 6 1 12 2 2 8
13. Taranto 24 7 6 11 24 — 24 20 12 7 3 2 12 0 3 9
14. Modena 24 6 7 11 22 — 30 19 12 4 5 3 12 2 2 8
15. Sambene- 13 4 6 3 11 0 4 7

dettese 24 4 10 10 20 — 32 18 11 2 7 2 13 2 3 8
16. Parma 24 4 10 10 16 — 29 18 12 5 4 3 12 0 3 9
17. Legnano 24 5 7 12 20 — 32 17 12 2 4 6 12 2 4 6
-18. Pro Patria 24 4 8 12 23 — 35 16 13 1» 3 0 11 4 2 5

■ ■

sco- 
de 

h'ne 
n 

re-

Programul Cupei Primăverii, categoria C

Etapa a 1

SERIA A IlI-a Energia 
rești.

Medgidia-Fl. roșie Bucu-
Etapa I, dumirijci 7 aprilie Energia Constan ța-Știința Galați.

Energia București stă.
Energia Medgidia-Energla Bucu-

rești. Etapa a Vl-a. duminică 12 mal
Energia Constan ta-Energla Gaiați.
Fl. roșie București-Fl. roție Giur- Fl. roșie Giurglu-Energia Bucu-

Energia 
stanța.

Energia
FI. roșie 
Fi. roșie

Etapa a J

Energia 
gidia.

Energia 
Știința
FI. roșie

giu.
Știința Galați stă.

II- a. duminică 14 aprilie

București-Energia Con-

Galați-Energia Medgidia. 
> Giurgiu-Știința Galați.

București stă

III- a, duminică 21

Constanța-Energia

aprilie

Med-

Galați.București-Energia
Galați-Fl. roșie București.

Giurgiu stă

Etapa a IV-a, duminică 28 aprilie

București-Energia Bucu-

Con-

FI. roșie 
rești.

Fl. roșie Giurgiu-Energia 
stanța.

Știința Galați-Energia Galați. 
Energia Medgidia stă.

Etapa a V-a, duminică 5 mai

Energia Galați-FL roșie Giurgiu.

Plata premiilor pentru concursul 
nr. 11 din 17 martie se face vineri 
și sîmbătă d. a. începînd de la orele 
17 la agențiile proprii drn raioanele 
unde participanții și-au depus buleti
nele, după cum urmează-

Raionul T. Vladimirescu — în Ca
lea Victoriei 9. Raionul Stalin — în 
str. Anstide Briand 4, Raionul Lenin
— în str. Schitu Măgureanu 3. Raio
nul 1 Mai — în șos. Ștefan cel Mare 
127, Raionul Gheorghiu Dej — Bd. 
6 Martie 73, Raionul Nic. Bălcescu — 
Bd 1348 nr. 39, Raionul Grivița Roșie
— Calea Griviței ?D8. Raionul 23 Au
gust — în Sos. Mihai Bravu 84.

★

că și pentru concursul 
24.IU, I. S. Pronosport 
continuare următoarele 

„0” re-

Reamintim 
de duminică 
acordă în 
premii pentru variantele cu 
zultate:

— O 
pentru 
număr

— O 
pentru 
mai mare număr de variante cu .. 
rezultate.
Prin tragere din urnă: o motoci

cletă Jawa de 125 eme-, 3 aparate 
radio, 2 cupoane a cite 3 m. stofă 
import.

motocicletă I. J. de 350 cmc. 
participantul cu cel mai mare 
de variante cu „0" rezultate, 
motocicletă Jawa de 125 cmc. 
participantul următor cu cel 

‘ ‘ „0”

rești.
Știința Galați-Energia Medgidia.
FL roșie București-Energia Con

stanța.
Energia Galați stă.

Etapa a Vil a, duminică 19 mal

Energia GaJati-EL roșie București.
Energia București-Știința Galați.
Energia . ...................... '

giu.
Energia

SERIA A
Etapa

Energia
Energia 

viște
Energia
Dinamo

Etapa a

Energia 
Dinamo 
Energia 

toria.
Energia

Etapa a

Energia 
Energia 
Energia 

deni.
Energia

Etapa a

Medgidia-Fl. roșie Giur-

Constanța stă.

IV a
i I, duminică 7 aprilie

1 Vlctoria-Energia
4 Cîmpina-Energia

Leordeni-Energia
Pitești stă.

II-a, duminică 14

Sinaia-Energia 4 Cîmpina. 
Pitești-Energla Leordeni.

Tîrgoviște-Energia

131 stă.

Sinaia. 
Tîrgo-

131.

aprilie

1 Vic-

aprilie

Sinaia.

Energia 
viște.

Energia 
Dinamo 
Energia

III- a, duminică 21

Tîrgoviște-Energia 
131-Dinamo Pitești.
1 Vlctoria-Energia

4 Cîmpîna stă.

IV- a, duminică 28

Leordeni-Energla

Sinaia-Energia 131. 
Pitești-Energla 4'Cîmpina. 
1 Victoria stă.

Etapa a V-a, duminică 5 mai

Energia 4 Cîmpina-Energia 1 VitH 
•oria.

Energia
Energia

Energia

Etapa a

Leor-

aprilie
Tîrgo-

131-Energia Tîrgoviște. 
Sinaia-IXinamo Pitești. ," 

Leordenl stă. '

VI- a, duminică 12 mal
Tîrgoviște-Dinamo pitești, 
1 Victoria-Knergia 131.
4 Cîmpina-Energia Leor-i

Sinaia stă.

VII- *, duminică ÎS maă ’

Energia
Energia
Energia 

deni.
Energia

Etapa a
Energia 13t-Energla t Cîmpina.
Dinamo Pitești-Energia 1 Victoria.) 
Energia Leordeni-Energla Sinaia. , 
Energia Tîrgoviște stă. —



Makedonikos sosește slmbătă Id Capitală Calendarul international al fotbalului nostru
Ieri după amiază a' avut loc o 

convorbire telefonică cu Salonic, 
de unde s-a anunțat că echipa 
Makedonikos și-a pus la punct 
toate amănuntele legate -deî efec
tuarea turneului în țara noastră și 
că va pleca astăzi și va sosi sîm- 
bătă la București, cu autocarul. 
Odată cu aceste amănunte a fost 
transmisă și formația echipei care 
face deplasarea : Belkas — Kos- 
topulos, Kiriakidîs, Savidis — Ta- 
sopulos, loanidis — Karakomninos, 
Lambridis, Nazilidis, Rizos, Ka
ramanlis. Lotul este completat cu: 
Naltois, Gcorghladis și Hadji- 
ghianpos.

In tabăra Progresului Bucu
rești — primul adversar al fotba
liștilor greci — se fac ultimele pre
gătiri, în vederea jocului care va 
avea loc duminică pe Stadionul 
„23 August". Pe acest teren, as
tăzi după amiază, Progresul sus
ține un meci ușor de antrenament 
în compania echipei FI. roșie Bere 
Grivița.

Intîlnirea Progresul — Make- 
donikos va fi arbitrată de D. 
Schulder, ajutat de St. Constanti- 
nescu și G. Năstase I. In deschi
dere : Lotul de juniori — FI. roșie 
7 Noiembrie.

Turneul de polo de la Varșovia
VARȘOVIA, 20. (Prin telefon). 

— Vineri va începe în capitala 
Poloniei turneul international de 
polo la care participă reprezenta
tiva R. P. Romine. Inirucit la a- 
cest turneu nu va lua parte echipa 
R. D. Germane, organizatorii de 
comun acord cu conducătorii spor
tivilor romîni au hotărît cala tur» 
neu să participe două reprezenta
tive ale Poloniei. In felul acesta 
nrogramul turneului este urmă

torul : vineri: Rorrnnia-Polonia B; 
sînibătă: Romînia-Polonia A; du
minică: Polonia A-Polonia B. Me-

ciurile vor începe la ora 19 (ora 
locală).

După terminarea turneului de la 
Varșovia, polișiii romîni vor face 
deplasarea în localitatea Ostro - 
wiec, un important centru de no
tație aflat la 150 km. de Varșo
via, unde miercuri va avea loc în- 
tîlnirea: Romînia (juniori)-Klubul 
Sportiv al întreprinderilor din 
Ostrowiec (K.S.Z.O.) care cuprin
de în rindurile sale majoritatea 
componenților reprezentativei po - 
lone.

Anul acesta, fotbalul nostru va 
avea o intensă activitate interna
țională, atît interțări, cît ți. în- 
tercolective.

In ce privește întîlnirile inter- 
țări, echipele noastre reprezenta
tive vor fi chemate să susțină nu
meroase jocuri: cinci meciuri 
(dintre care patru în prelimina
riile campionatului mondial) re
prezentativa A; cinci (dintre care 
două sub numele de București) 
reprezentativa B; șase partide plus 
cele din turneul de fotbal din ca
drul Festivalului de la Moscova, 
reprezentativa de tineret; patru și 
eventual participarea la semifina
lele și finala Turneului F.I.F.A. 
din Spania, reprezentativa de ju
niori.

Deci, un total de 20 de întîi
niri, număr în care nu am socotit 
meciurile din cadrul Festivalului.

Iată 
re sânt 
țional

cum se prezintă acest înte- 
Și
pe

bogat program interna- 
anul 1957:

NOU RECORD
AL

UN
HALTEROFILULUI SOVIETIC

IURII VLASOV
prilejul unui concurs desfă- 
marți la Moscova halterofi-

Nou+ă+i despre „Cursa Păcii”
PRAGA 20 (prin telefon de ia 

corespondentul Agerpres)
Cea de a 10-a ediție jubiliară 

a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii’* - stîrnește un mare 
interes în rindurile sportivilor din 
toate țările. Pînă în prezent și-au 
anunțat participarea la această 
competiție, considerată ca cea. mai 
mare întrecere internațională de 
amatori, cicliști din 7 țări. Prima 
echipă înscrisă a fost cea a An
gliei care are :n frunte pe cunos
cutul rutier Stan Britain. Zilele 
trecute federația franceză de ci
clism a confirmat participarea la

competiție a echipei reprezentative 
amatoare a Franței. Recent au fost 
primite și cererile de înscriere ale 
echipelor Suediei și Belgiei.

Cu 
surat _ _______________
Iul Iurii Vlasov a stabilit un nou 
record unional Ia stilul ..arun
cat" (categoria grea) cu perior- 
manța de 184 kg. Acesta este cel 
de al doilea rezultat obtinut în 
lume la această categorie după 
halterofilul american Paul Ander
son. La totalul celor trei stiluri 
Vlasov a obținut 477,5 kg. Intr-un 
singur an tînărul halterofil sovie
tic și-a îmbunătățit performanțele 
sale la triatlon cu 72,5 kg.

Activitatea
SCORUL ESTE DIN NOU EGAL 
IN MECIUL BOTVIN4K-SMIS-

LOV

Nou record mondial 
la 4x100 m. mixt
înotătorul sovietic Vladiimir

Strujanov a stabilit un nou record 
mondial în proba de 4 X 100 m. 
mixt cu o performanță de 5’8” 
3/10. La cele patru stiluri — pe 
suta de metri — Strujanov a rea
lizat următoarele rezultate : del
fin 1’06” 8/10; spate 1’19” 5/10; 
bras 1’30” 2/10; liber l’ll”8/10.

(Agerpres)

Smîslov a egalat scorul în me
ciul de șah cu campionul lumii M. 
Botvinik. Partida a șasea a avut 
o desfășurare foarte interesantă, 
abundind în complicații mai ales 
datorită faptului că partenerii au 
rocat în părți diferite. Smîslov a 
atacat pe aripa -damei reușind să 
cîștige un pion. Apoi, printr-un sa
crificiu de calitate și o ingenioasă 
manevră cu calul el și-a mărit a- 
vantajul material la doi piond. Iii 
fața amenințărilor de pe aripa 
damei, campionul mondial este ne
voit să înapoieze calitatea. Aceas
ta nu-i ușurează însă situația și 
la mutarea 28-a Botvinik se recu
noaște învins. Scorul în meci es
te 3—3.

sosește în Capitală 
de tineret a R. P.

KERES ȘI KOTOV CONDUC IN 
TURNEUL DE LA MAR DEL

Selecționata tinerilor 
baschetbalist! din R. P. Bulgaria 

joacă in Capitală
Duminică 

selecționata
Bulgaria, care va susține cîteva 
jocuri de antrenament în compa
nia loturilor de tineret și de se
niori ale țării noastre. De aseme
nea este prevăzută o întîlnire ofi
cială între selecționatele de tineret, 
întîlnire care se va desfășura pro
babil la 29 martie.

Tot duminică părăsește Capitala 
echipa masculină Dinamo Bucu
rești, care va participa la un 
turneu organizat de asociația spor
tivă Gwandia din R.P. Polonă. 
'Jocurile’ se vor desfășura înțre 
26—30 martie la Poznari și Wro
claw.

PLATA

In runda a treia a turneului In
ternațional de șah de la Mar del 
Plata, Keres a câștigat la Adera

Echipa masculină de handbal 
a R. F. Germane, 
campioană mondială, 

va evolua la București
Kecent s-a perfectat turneul în 

țara noastră al echipei masculine 
ne handbal a R.F. Germane, care 
așa după cum se știe, a cucerit 
primul loc în ultima ediție a cam
pionatelor mondiale. Data la care 
vor juca în R.P.R. handbaliștii 
germani nu a fost definitiv fixată, 
meciurile urmînd să aibă loc pro
babil pe la mijlocul lunii iulie.

In curs de perfectare mai sînt 
trei jocuri : unul pentru echipa A 
și două pentru juniori.

14 aprilie : Romînia-Cehoslova
cia, în Spania (Turneul F.I.F.A.-» 
juniori).

16 aprilie: Romtoia-Betgia, în 
Spania (Turneul F.I.F.A.-juniori).

18 aprilie: Rom'nia-Franța, în 
Spania (Turneul F.I.F.A.-juniori).

19 mai: Belgia-Romînia, la 
Bruxelles.

19 mai : Romînia B-Polonia B, 
la București.

26 ’ “ .........................
ret),

16 
lena

16 
București.

16 iunie: Romînia-Sued:a (tine
ret), la București.

21 iulie: Polonia-Romtnia (ti
neret), la Varșovia.

30 iulie — 9 august: Echipa

mai : Rotnînia-Anglia (tine- 
la București, 
iunie: Grecia-Romînia. la
(campionatul mondial), 
iunie: Bucureșți-Atena,

A-

la

reprezentativă de tineret la Festi
valul de la Moscova.

22 septembrie: Romînia-Polonia 
(juniori), la București.

29 septembrie: Romînia-lugo- 
slavia. Ia București (campionatul 
mondial).

29 septembrie : Iugoslavia B-Ro- 
mînța B, la Belgrad.

16 octombrie: Anglia-Romînia 
(tinerei), la Londra.

20 octombrie: Irlanda (Eire)J 
Romînia (tineret), la Dublin.

24 (25) octombrie: Irlanda de 
Nord-Romînia (tineret) la Belfast.

3 noiembrie : Romînia-Grecia, 
la București (campionatul mon
dial).

3 noiembrie: Atena-București, 
la Atena.

17 noiembrie: Iugoslavia-Romî- 
nia, la Belgrad (campionatul mon
dial).

17 noiembrie: Romînia B-Iugo. 
slavia B, la București.

Bogat program sportiv in cadrul Festivalului
Moscovade Ia

MOSCOVA, (Agerpres). — Tass 
transmite :

In zilele celui de al VI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Stu
denților de Ia Moscova participan- 
ții vor avea la dispoziție un bogat 
ți divers program sportiv.

Concursurile sportive ale par - 
ticipanților la Festival se vor des
fășura în același timp cu cea de 
a lila ediție a Intîlnirilor spor
tive internaționale prietene ști. a- 
dică între 30 iulie și 9 august, 
dar după un program diferit. La 
întreceri vor lua parte membrii di-

șahistă internațională
(Chile), Kotov ia Alberti (Argen
tina). Wechsler (Argentina) la 
Aguada (Uruguai) și Gaciharna 
(Columbia) la Rossetto (Argenti
na). Acest 
consi derat 
și victoria 
Sanguineti.
singură partidă a fost 
restul terminîndu-se remiză, 
hiștii sovietici Kctov și Keres con
duc în clasament cu cîte 3 puncte 
fiecare.

AST AZI. PRIMA RUNDA
IN TURNEUL 

DE LA BRATISLAVA

din urmă rezultat este 
ca surpriză
lui Kasas
In aceeași

Ia iei ca 
asupra Iul 
rundă o 
întreruptă,

Șa-

BRATISLAVA 20 (prin telefon). 
Turneul internațional de șah din 
localitate începe astăzi avînd pro
gramate următoarele partide : 
Blatny — Zitta, Fuchs (R.D.fj.) 
— Plater (Polonia), Șefe — Opo- 
censky, Erdok (Iugoslavia) — 
Kozma, Sandor (Ungaria) — Fi
lip, Pramshuber (Austria) — Hen
nig, Trinkov (Bulgaria) — Ghi- 
țescu (R.P.R.).

feritelor organizații sportive, în 
speoial muncitorești și studențești, 
care nu au fost selecționați fn 
reprezentativele sportive naționale 
ale diferitelor țări.

Programul concursurilor prevede 
întreceri pentru bărbați la 13 ra
muri de sport iar pentru fentei la 
8 discipline sportive. Pentru buna 
desfășurare a concursurilor va fi 
alcătuit un juriu internațional care 
va stabili regulamentul întreceri
lor și va decerna câștigătorilor di
plome și medalii.

Orașul Moscova pregătește pen
tru a pune la dispoziția sportivi - 
lor participanți la Festival nume
roase construcții sportive. Cele 
mai interesante competiția se vor 
desfășura pe stadionul central 
„V. I. Lenin". Pentru oaspeți vor 
mai fi organizate crosuri, turnee 
de volei, tenis de masă și șah. 
Fiecare participant la Festival, fie 
că este dansator sau cîntăreț, va 
avea posibilitatea să participe la 
aceste concursuri.

Intensă activitate
sportivă

internațională 
la Moscova

Jucătorii japonezi
După campionatele mondiale de tenis de masă

și chinezi in turneu
Echipele de tenis de masă aie 

Japoniei își continuă turneul în 
Europa. O parte a delegației spor
tive japoneze în frunte cu fostul 
campion mondial Ogimura a sus
ținut o dublă întîlnire în Finlan
da în compania celor mai buni ju
cători din orașul Porvoo și Helsin
ki. Echipele japoneze au cîștig-at 
ambele întîiniri cu scorul de 5—0.

Intr-un meci demonstrativ dis
putat între jucătoarele japoneze 
Watanabe și Eguchi actuala cam-

pioană a lumii, victoria a revenit 
lui Watanabe eu scorul de 2—0 
(23—21; 21—11).

După aceste întîiniri jucătorii ja
ponezi vor pleca spre Fraga.

O altă parte a delegației japone
ze a evoluat marți seara la Miin- 
chen întîlnind în meci revanșă echi
pa R.F. Germane. Jucătorii japo
nezi au repurtat din nou victoria 
cu scorul de 5—0. O impresie deo
sebită a lăsat campionul mondial 
Tanaka

FOTBAL PESTE HOTARE
q Tirana (telegramă), 

doua a campionatului de 
Albaniei s-au inregUtrat 
rele rezultate: 
cia 2-0;
2- 0; Puna ________ _ -
3- 0; Puna Tirana-Puna Vlora 2-1.
O Reprezentativa de fotbal a orașu

lui Milano a dispus de selecționata 
orașului Zagreb cu 4-0
• Marți seara s-a desfășurat la 

Londra meciul de fotbal dintre echi
pele Chelsea și Spartak Sokolovo 
Praga. Victoria a revenit fotbaliști
lor englezi cu scoryl de 2-0 (1-0).

• In cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal re
prezentativa Olandei a dispus 
Ia Rotterdam de Luxemburg
4- 1.
• Conducerea clubului italian Fio

rentina duce tratative pentru perfec
tarea a două jocuri în U.R.S.S. E- 
chipa italiană ar urma să susțină 
două meciuri, la 2 iulie în compa
nia formației Spartak și Ia 5 iulie 
cu Dinamo Moscova. Revanșa aces
tor întîiniri a fost propusă pentru 
septembrie, cînd una dintre cele 
două echipe sovietice ar urma să' 
joace în Italia.
• Mare surpriză în campionatul 

Americii de sud: Columbia-Brazilia
5- 2 !

• In cadrul celei de a XVI-a

In etapa 
fotbal al 

_ următoa-
Dinamo-Puna Kor- 

Partizan-Lokomotiva Dures 
Kavaia-Spartak Tirana

ieri
cu

etape a campionatului iugoslav de 
fotbal, miercuri s-au desfășurat 
următoarele jocuri: Sarajevo — 
Steaua roșie Belgrad 0—4; Lo- 
komotiva Zagreb — Spartak Su- 
botița 3—1 : Buducnost Tiiograd— 
Hajduk Split 1—0 ; Vardar Sko- 
pie — Vojvodina Novi Sad I—2. 
Astăzi se dispută jocurile: Dina
mo Zagreb — B.S.K.; Partizan — 
Velej Mostar; Radniciki Belgrad 
— Zagreb.
• Echipa sovietică de fotbal Dina

mo Tbilisi a sosit la Pekin venind 
din Blrmania. Fotbaliștii sovietici au 
susținut în orașul Rangoon două în
tîiniri cu echipa selecționată a Bir- 
maniei obți.nînd victoria cu scorul de 
9-1 și respectiv 5-4.

Sosirea echipei sovietice în R. P- 
Chineză a stîrnit un mare interes. 
Echipa Dinamo Tbilisi a întilnit la 
19 martie într-un joc amical echipa 
reprezentativă a orașului Pekin, cîș- 
tigînd meciul cu scorul de 1-0.

• La Praga s-a desfășurat 
miercuri întîlnirea de fotbal Dv- 
namo Praga — Djurgardc-n Stock
holm. Meciul a luat sfîrșit cu vic
toria fotbaliștilor praghezi: 3-2
(1-2).

★
La 19 martie au sosit la Cairo 

jucătorii de tenis de masă din R. 
P. Chineză care au parbcipat la 
campionatele mondiale de la Stock
holm.

Aceștia sînt primii sportivi chi
nezi care vizitează Egiptul. In 
timpul șederii lor în Egipt echipel- 
R.P. Chineze vor 
am vale la Cairo, 
mailia și Suez.

La 
cova 
ale R.P Bulgaria și R.P.F. 
slavia. Sportivii din cele „„„„ 
ti ri vor participa cu începere de 
la 21 martie la un turneu inter
național alături de cei mai bunt 
jucători sovietici de tenis de masă.

La sfîrșitul lunii martie Capi
tala Uniunii Sovietice va găzdui 
mai multe competiții sportive in
ternaționale. Astfel, la 24 martie 
în sala de sporturi Dinamo" va 
începe meciul de tenis dintre re
prezentativele Uniunii Sovietice și 

Cehoslovace. Cu mult interes 
este așteptat concursul de patinai 
artistic programat între 27 și 29 
martie la Palatul Sporturilor. 
Concurs la care și-au anunțat 
participarea cei mai buni patina
tori din Austria, R.P. Ungară, R. 
Cehoslovacă și Uniunea Sovietică.

19 martie au sosit la 
echinele de tenis de

Mas- 
masî 
Iu go- 
două

susține întîiniri 
Alexandria, Is-

(Ager ores')

Delegația jucătoarelor 
și jucătorilor 

de tenis d< 
s-a reîntors la

romîni 
masă 
București
Capitală ve-Aseară au sosit în 

nind de la Stockholm, jucătoarele 
și jucătorii de tenis de masă ro
mîni care au participat Ia campio
natele mondiale din capitala Su
ediei. După cum se știe lotul care 
ne-a reprezentat a fost format din 
Angelica Rozeanu, Ella Zeller, Ma
ria Golopența, Gantner, Reiter, 
Harasztosi și Pesch.

• KIr.L 20 (Agerpres).
Echipa de box a U.R.S.S. care 

se află în turneu în R.F. Germană 
a susținut la Kiel o întîlnire ami
cală cu selecționata secundă a bo
xerilor germani. Fugîliștii sovietici 
au cîștigat această întîlnire cu
scorul de 12-8. La categoria mijlo
cie mică Feofanov a * 
K.O. în prima repriză 
Betther. La reuniune 
G.Wil de spectatori

• La 23 martie va __  __  _
Budapesta întîlnirea internațională 
de lupte libere dintre echipele re
prezentative ale R.P. Ungare și R.P. 
Bulgaria. Meciul face pajte din 
programul de pregătire a sportivilor 
din cele două țări în vederea cam
pionatelor de lupte libere de la 
Istanbul.
• Recent în cadrul unui congres 

ai federației internaționale de aviație 
sportivă (FAI) s-a hotărît ca viitoa
rea ediție a campionatelor mondiale 
de parașutism sportiv să aibe loc în 
cursul lunii iulie 1958 în R. Ceho
slovacă.

învlns prin 
pa germanul 
au asistat

avea loc la
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