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asupra

a victoriei

Trăiască 9 Mai

a zecea aniversare

fascismului german

armate’or sovietice

ZIUA VICTORIEI
9 MAI. Au trecut zece ani de la acea Zi de neuitat cînd steagul 

victoriei a fost înălțat deasupra Reichstagului. Popoarele lumii 
își amintesc bine bucuria nemărginită, recunoștința cu care au 

salutat victoria de importanță istorică mondială a Uniunii Sovie
tice, care a adus libertate tuturor popoarelor înrobite de fascismul 
german din Europa, care a salvat civilizația omenirii de la distruge
rea pe care i-o hărăziseră fasciștii.

Victoria Uniunii Sovietice in cel de al doilea război mondial a 
constituit o strălucită afirmare a trăiniciei orinduirii sociale și de 
stat sovietice. In focul Războiului de Apărare a Patriei au ieșit pu
ternic în evidență și s-au călit unitatea frățească a popoarelor Uniunii 
Sovietice, patriotismul fierbinte al oamenilor sovietici. Riposta zdro
bitoare pe carg oamenii sovietici, toți ca unul, au dat-o cotropitorilor 
hitleriști, a arătat ce forță uriașă reprezintă popoarele eliberate de 
exploatare și care și-au luat soarta în propriile mîini. Marea vic
torie a arătat că nu există putere în lume capabilă să întoarcă po
poarele libere de pe drumul pe care și l-au ales. In fruntea luptei
poporului sovietic a stat gloriosul Partid Comunist al Uniunii _ So
vietice, iar istoria va lega de marea victorie a Uniunii
Sovietice în cel de al doilea război mondial nume e lui I. V. Stalin,
continuatorul operei nemuritoare a lui V. I. Lenin.

Zdrobirea fascismului german — și cîteva Iun mai apoi a mili
tarismului japonez — au produs schimbări importante în situația 
internațională Principalul rezultat al victoriei Uniuni] Sovietice in 
cel de al doilea război mondial este crearea marelui lagăr al demo
crației și socialismului. Din lanțul imperialismului s-au desprins o 
serie de țări ale căror popoare Și-au luat soarta în propriile mî ni, 
construi ndu-și, după minunatul exemplu al popoarelor Uniunii So
vietice, o viață nouă. Cei zece ani care au trecut de la minunata zi 
a Victorie; sînt ani de continuă întărire a lagărului democrației și 
socialismului, care a devenit reazimul de nădejde al luptei popoarelor 
din întreaga lume pentru pace și libertate.

Sărbătorind Ziua Victoriei, popoarele din lumea întreagă trec tot
odată în revistă evenimentele petrecute în viața internaționala în cei 
zece ani care au trecut de la capitularea Germaniei hitleriste. Și 
principala constatare care se desprinde din această trecere în re
vistă este aceea că speranțele de pace și prosperitate, de înțelegere 
și colaborare internațională, pe care le nutrea omenirea in acele zile 
ale victoriei, nu au fost întru totul confirmate. Din nou plutesc astăzi 
deasupra omenirii norii amenințător; ai războiului. Acest lucru este 
cu putintă pentru că asemenea documente internaționale ca acordu
rile de la Teheran, Yalta, Potsdam și Charta O.N.U. — documente 
care oglindesc dorința nestrămutată a popoarelor de a nu permite 
declanșarea unui nou război mondial — sînt nesocotite de către 
puterile imperialiste. Tocmai această abatere de la spiritul unor 
acorduri de însemnătate vitală pentru pacea și securitatea omenirii 
a făcut să se contureze precis în anii de după cel de al doilea război 
mondial cele două tendințe în politica internațională. Pe de o parte 
politica de pace pe care o promovează Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară, politică îndreptată spre rezolvarea Pe cale 
pașnică a tuturor problemelor ce frămîntă omenirea. Pe de altă 
parte, politica agresivă a cercurilor conducătoare din Statele Unite, 
Anglia și Franța. Principalul pilon al acestei politici îl constituie 
trecerea pe picior de război a Germaniei Occidentale, permanenti
zarea scindării Germaniei, înglobarea Germaniei Occidentale în 

coalițiile militare agresive îndreptate împotriva statelor iubitoare de 
pace. Astăzi, la cea de a 10-a aniversare a Zilei Victoriei, popoarele 
iubitoare de pace din Europa se află din nou în fața pericolului 
direct al reînvierii militarismului german. Uitind învățămintele isto
riei, imperialiștii americani urzesc un nou război în care rezervă un 
loc de frunte militariștilor germani. Aceste planuri, care-și găsesc 
o expresie directă în acordurile de la Paris, impun țărilor lagărului 
socialismului datoria de a-și spori necontenit vigilența. Pe linia ho- 
tărîrilor adoptate de conferința de la Moscova de la sfîrșitul anului 
1954. țările iubitoare de pace sînt hotărîte să adopte o serie de 
măsuri, în fața pericolului pe care-1 generează ratificarea acor
durilor de la Paris.

Au trecut zece ani de la victoria asupra militarismului german. 
In tot acest răstimp Uniunea Sovietică a luptat cu consecvență pen
tru reducerea stocurilor de armament, pentru interzicerea armelor de 
exterminare în masă. Anii de după cel de al doilea război mondial 
au spulberat iluziile imperialiștilor americani în ceea ce privește mo
nopolul asupra armei atomice. Uniunea Sovietică posedă arma 
atomică, iar cercetările cu privire Ia folosirea energiei nucleare au 
atins cel mai înalt nivel. Cu toate acestea, răspunzînd dorinți; po
poarelor, Uniunea Sovietică se pronunță pentru interzicerea armei 
atomice și a tuturor armelor de exterminare în masă.

Poporul romîn sărbătorește cu bucurie Ziua Victoriei. De marile 
evenimente internaționale petrecute la sfîrșitul celui de al doilea 
războ; mondial, de istorica victorie a Armatei Sovietice asupra hoar
delor fasciste, este strîns legată viața nouă pe care și-o făurește

și ziua
independenței naționale

0 dată importantă în
Cu 78 de ani în urmă, la 9 mai 1877 a fost 

proclamată în mod solemn independența de stat a 
Romjmei. Se împlinea astfel una dintre năzuin
țele cele mai scumpe ale poporului nostru, pentru 
care au militat de-a lungul secolelor atîtea minți 
luminate și progresiste, pentru care au luptat și 
și-au diart viața străluciți conducători de oști ca 
Ștefan cel M>aire, Tudor Vladimirescu, și patrioți ca 
Niedlae Bălcescu.

Dar, strivit sub apăsarea jugului otoman, po
porul romîn nu ar fi putut obține niciodată singur 
libertatea spre care năzuia. Ii trebuia un ajutor 
puternic și concret, un aliat inimos și neînfricat. 
Acest ajutor, acest aliat, a venit dinspre răsărit : 
marele popor rus, prieten din totdeauna a’ po
porului. nostru, a tresărit la suferințele milioanelor 
de rcrnrni oprimați.

Și, în luptele devenite legendare ale an-ului 1877, 
ostașii ruși și dorobanții romîni au luptat umăr 
la umăr împotriva turcilor, și-au vărsat deopotrivă 
sîngele, zdrobindu-i pe asupritori. Frăția de arme 
ruso-romînă, sacrificiul eroic al ostașilor ruși, au 
fost factorii hotărîtori în lupta pentru Obținerea 
independenței noastre naționale, în scuturarea ju
gului otoman.

Dar burghezia romînă și polrtieienii istoric' de 
la cînma țării au vîndut cauza independenței. Prin 
josnică trădare, nesocotind jertfele făcute pentru 
libertate, ei au adus la conducerea țării un prinț 
din familia Hohenzo-llernilor, instaurind monarhia 
care, de-a lungul multor decenii, avea să stoarcă 
nemilos și sălbatic bogățiile patriei noastre, ne- 
gociindu-le cu capitaliștii apuseni, oprimînd po
porul.

Falsificînd în mod grosolan adevărurile istorice, 
ziua independenței, zi atît de scumpă poporului 
romîn, a fost substituită ou ziua de 10 mai, dată 
de tristă amintire a încoronării familiei de venetici 
veniți să se căpătuiască pe pămîntul bogat al Ro- 
tnîniei. Prin metode în care minciuna se lua la 
întrecere cu mistificarea, burghezia, mină în mină 
cu monarhia, a căutat să minimalizeze sportul 
poporului rus la cucerirea independenței noastre 
naționale, trecînd sub tăcere faptul că tocmai sa
crificiul și eroismul fără seamăn al ostașilor ruși 
au făcut posibilă înfrîngerea oștilor otomane.

Acestea au fost condițiile de pe urma cărora în 
istoria poporului nostru a apărut o perioadă 
neagră de amarnice suferințe care aveau să du
reze 66 de ani. Rînd pe rînd, imperialiștii francezi.

astăzi poporul romîn Alături de toate popoarele lumii, poporul nostru 
își aduce în această zi prinosul său de recunoștință către Marea 
Uniune Sovietică — eliberatoarea popoarelor — și își exprimă ho- 
tărîrea de a lupta cu toate forțele pentru triumful păcii în lume.

O strălucită victorie a
București — Paris 6-0

COMUNICAT
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne în 

ședința sa din 7 mai a.c, a stabilit ca delegația guverna
mentală a Republicii Populare Romîne la conferința de Ia 
Varșovia a statelor europene pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa să fie formată din: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Miniștri, șeful delegației; 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Forțelor Armate; Simion Bughici, ministrul Afa
cerilor Externe; general lt. Ion Tutoveanu, șeful Marelui Stat 
Major; Grigore Preoteasa, prim locțiitor al ministrului A-’ 
facerilor Externe, și Marin Florea Ionescu, ambasador al 
R.P.R. la Varșovia, membri ai delegației (Agerpres)

„Dacă reușiți să bateți și acea
stă echipă, atunci aveți un rugbi 
de mare valoare", ne sptunea con
ducătorul delegației franceze, îna
intea jocului pe care urmau să-1 
susțină formațiile reprezentative 
aile Parisului și Bucureștiului. 
Cmd tabela die marcaj indica 6-0 
în favoarea bucureșteniilor, adtoă 
după 9 minute de la începerea 
partidei, toți cei prezenți Ia întîl- 
nire și-au dat seama că rugbiștfii 
noștri pot obține o mare victorie, 
Pînă la sfîrșit rezultatul a rămas 
același, fiindcă reprezentanții rug- 
biului francez au fost constrînși 
să practice un joc de apărare, cu

foarte nare atacuri pe linia die 
trei sferturi.

Jocul a decurs în nota de do
minare, pe alocuri categorică, a 
echipei Bucureștiului, oaspeți; re- 
curgînd la toate cunoștințele lor 
de ordin tehnic și tactic și epui- 
zîndu-și eforturile pentru a stăvili 
o echipă care a știut să-și împle
tească în mod admirabil elanul cu 
înaintatele sale cunoștințe tehni
ce și tactice, pentru obținerea vic
toriei.

Deși echipele romînești de rugbi 
și-au dovedit și înaintea acestui 
meci valoarea în fața unor adver
sari dintre cei mai puternici, to
tuși rezultatul de icni după-arniază.

........ ............ ................... . ............................. ....... ...............[
istoria poporului nostru

englezi și americani devin stăpânii minunatelor 
bogății de pe meleagurile patriei noastre. Jefuirea 
avutului _ țării, exploatarea sălbatică a muncitori
lor și țăranilor, defrișarea nemiloasă a codrilor 
noștri seculari, profanarea frumuseților și monu
mentelor istorice ale patriei, s-au făcut toate sub 
ochii protectori ai monarhiei și guvernelor reac
ționare.

Cit de scump a plătit poporul nostru faptul că 
burghezia romînă a trădat cauza independenței! 
1907... decembrie 1918... februarie 1933... iată nu
mai cîteva din zilele de doliu cind a curs sîngele 
nevinovat al muncitorilor și țăranilor, al celor mai 
buni fii ai patriei. Fărădelegile săvîrșite de cîr- 
muitorii partidelor istorice au culminat cu arun
carea țării noastre în lanțurile robiei hitleriste. 
împotriva voinței poporului, țara noastră a fost 
înhămată la carul războinic al fascismului și tirTtă 
în războiul nedrept și odios împotriva Uniunii 
Sovietice.

Dar anii de chin și lacrimi aveau să ia sfîrșit. 
Pe pămîntul țării noastre mijeau zorile libertății. î 
Pentru a doua oară ele au venit din răsărit, aduse i 
de glorioasa Armată Sovietică. Izgoomdu-i pe i 
hitleriști, ea eiibeia nu numai pămîntul patriei, ci i 
ș; alte popoare robite de fasciști.

Și din nou, cot la cot umăr la umăr, încleșțîn- i 
du-<și miin le pe baionete, ostașii sovietici și ro- i
mini i-axi izgonit pentru totdeauna pe cotropitori, .î 
Două armate romîne, în frunte cu divizia Tud’or i 
Vladimirescu, au participat alături de ostașii so- l
vietici, într-o frățească tovărășie de arme, la im- ;
portante operațiuni militare. Ei au străbătut un j
drum lung de peste 1000 km., trecînd în plină j
iarnă peste masive muntoase, fluvii și fortificații, j

Luind in •propriile-i mîini destinele țării, [
condus de partidul clasei muncitoare și ajutat die ș
Marea Uniune Sovietică, poporul romîn a pornit i
pe un drum de succese fără seamăn, a pornit la i
făurirea socialismului. - i

In ziua de 9 Mai poporul romîn trăiește două i
sărbători care-i sînt deosebit de «tragi : Ziua Vie- j
toriei și proclamarea independenței de stat a Ro- ;
mîniei. Poporul nostru este ferm hotărît să apere ;
cu strășnicie libertatea și viața fericită cucerite j
cu prețul atîtor jertfe. In năzuința lui spre pace, i
spre un viitor tot mai luminos, el se bucură die |
sprijinul neprecupețit al popoarelor Uniunii So- i
vietice, de care este legat printr-o veche prietenie, j
cimentată în luptele comune pentru libertate.

rugbiștilor noștri•'
(6-0)
aplaudat de zeoi de mii de spec
tatori, este, după părerea noastră^ 
cel mai semnifioativ. Intr-adevăr, 
oaspeții au deplasat un lot dlin 
care făceau parte 7 membri ai na
ționalei franceze și o serie de ju
cători cotați printre primele valori 
aile rugbiului practicat tn Franța.

DESFĂȘURAREA JOCULUI
La fluierul arbitrului italian Sil

vio Pozzi-căre a asigurat cu de- 
săvîrșită competență buna desfă
șurare a jocului —• pe stadion s-au 
aliniat următoarele formații: i

BUCUREȘTI: Penciu, Ghiuze- 
lea, Kramer (din mim. 71 Nanii

(Continuare în pag. 3-a)



Cchîpele Dinamo (băieți 
și fete) din nou campioane 
republicane la gimnastică

Printre multiplele competiții spor
tive care au avut loc sîmbătă și 
duminică în Capitală se numără Și 
finala campionatului republican de 
gimnastică pe echipe desfășurată în 
sala Floreasca. La întreceri au luat 
parte 20 de echipe feminine și mas
culine, reprezentîmd 11 asociație Ca
racteristica principală a acestei fi
nale — în special la fete — a fost 
valoare sensibilă egală a echipelor 
participante. Astfel, campioana fe- 
rniniină pe 1955 a fost cunoscută i- 
>bia după ce ultima concurentă și-a 
executat ^exercițiile Ia ultimul apa
rat. După prima zi de concurs, la 
fete pe primul loc se afla asociația 
■Știința, care și-a menținut condu
cerea pină la ultimul aparat — 
bima — unde, căztnd 4 din cele 
8 componente ale echipei, locui I 
a fost preluat de echipa Dinamo.

La băieți, situația a fost mai cla
ră, în sensul că echipe Dinamo, 
odată ce a luat conducerea (dnpâ 
primul aparat — sărituri knpose). 
n-a mai cedat-o. Iată acum rezul
tatele tehnice:

FETE : campioană pe 1955 echipa 
DINAMO 812,41 p.: 2. Ș:hnta S38.46 
p.: 3. Metalul 755.35 c.

BĂIEȚI: campioană pe 195' echi
pa DINAMO 873,84 pi: 2. C.CA 
845.38 p.; 3. Metalul 752.56 t>_: Cla
samentul pe aparate : FETE : Sol: 
Știința 165,64 p.; Dinamo 162.48 p-: 
bîrnâ : Dinamo 161,05 Știința 
414,84 p.; paralele: Dinamo 164.82 
p.; Știința 164.12 p.; sărituri : Ști
ința 165.05 p.; Dinamc 164,/a P: 
bară: Dinamo 77,85 p.: Știința 
76,87 p.: inele: Știința 80.84 p.; Di
namo 80.46.

BĂIEȚI: sol : Dinamo ; 168.40 p.; 
C.C.A. 164.36 p4 cal cu minere: 
Dinamo 140.72 p.: C.CA. 125.30 p.; 
bară: Dinamo 135,09 p.; C.CA- 
134.80 p.. paralele : C.C.A 148.62 
p.: Dinamo 144,20 p.; inele: Dina
mo 136.59 p.: .Metalul 133,44 p. 
C.C.A. 130,43 p.; sărituri : C.C.A 
156,86 p.; Dinamo 156,71 p.

Rezultatele 
meciurilor de rugbi

5îmbăia după-amiază Dinamo 9 
a obținut prima victorie din ac
tualul campionat, intreernd cu 8-3 
(8-0) formația studenților dtn Ti
mișoara. Prin acest prim succes di- 
namoviștii au evitat ultimul loc din 
clasament

Cea de a doua intilnire desfășu
rată în cadrul categoriei A s-a ter
minat cu victoria puțin așteptată a 
minerilor din Petroșani. Rugb.ft i 
din Valea Jiului au învins ca 8-6 
Progresul Finanțe Bănci.
~ Echipele de rugbi An categoria 
secundă a campionatului republi
can au luptat cu dfrzenie fentm 
fiecare punct. Fruntașele clasamen
telor celor două serii. Locomotiva 
I.C.F. și Știința Cluj. »u obținut 
.victorii prețioase care fe as'gwă 
conducerea. Intilni-nd Știința B'jch- 

’rești. Locomotiva I.C.F. a cișt.gat 
~k o diferență minimă: 6-5 13-0). 
După acest joc Locomotiva IZLF. 
are 15 puncte față de cele 12 ale 
Minerului București, care a între
cut Știteța Iași ai 11-8.

In seria a Ii-a, Știința Crai a 
acumulat, de asemenea. 15 puncte, 
după victoria obținută la Orașul 
Stalin In fata formației locale. 
Flamura roșie. (9-3).

INFORMAȚII
Qtanosport

etapa An

(rugbi) 
Anad-C.C.A.

Arad-GCA.

‘ Iată cum arată un bufet» cu 
Soațe rezultatele exacte ia concursul 
■Pronosport Nr. 18, 
4Mai 1955.
I I. București-Paris

II. Flamura roșie 
ț(pron. pauză)

III. Flamura roșie
{(prom, final)

IV. Știința Gluj-Dinamo Orașul 
.'Stalin

V. Minerul Petroșani Locomo
tiva Tg. Mureș

VI. Flacăra Ploești-Locomoti
va Timișoara

VII. Metalul Baia Mare-Progre
sul Oradea

VIII. Progresul Satu 
JMetalul Hunedoara

•IX. Locomotiva T. Severin- 
JMetalul București

X. Avintul Fălticeni-Progresul 
.'Fpcșani

SXL Flamura roșie Burdujeni- 
iFlacăra Cîmpina

XII. Dinamo' Gailiați-Flaimura 
tgoșie Buhuși

‘La acest concurs au fost depuse 
«ffijojyniâtix 5Q0.QQQ ibuletw, . , .' ■ ■ ' ■-Iviri ,
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ECHIPELE GAZDE ÎNVINGĂTOARE „LA ZERO” ÎN ETAPA DE ER1 A CATEGORIEI A
Flacăra Plcești —

Locomotiva Timișoara 3-0 (2-0)
PLOEȘTI S (prin telefon). —

Peste 10.000 de spectatori au 
urmărit azi un joc imeresant, ter
minat cu victoria meritată a echi
pei gazde. In prima repriză, ecti- 
pele au desfășurat un joc viu, cu 
multe schimburi de lacuri și cu 
numeroase șuturi la poartă. Fla
căra, avind avantajul viatului, 
a atacat mai mult, a dominat și 
a înscris Joaâ goluri: in minutul 
12, Drăgan lansa: in adfncime de 
Ștefănescu, a tras puternic <fe la 
10 m. sub bară, iar in min. 32 
Marin Marcel a reluat in plasă o 
minge respinsă greșit de Ferencz 
la un șut al bi: Ștefănescu. Lo
comotiva a răspuns cu cîteva ac-, 
țitur periculoase prin Szekeiy și 
Covaci, terminate insă cu șuturi 
peste sau alături de poartă. In 
tnim27, Ferencz a tras ta bară la 
sm corner executat de Bădeanțu. In 
repriza doua. Locomotiva joacă 
tnai botârit la început, combină, 
frumos dar șuturile lui Covaci 

■ min. 48) și Bungescu (mm. 
50) trec de puțin peste poar
tă. Flacăra revine in atac și 
înscrie ultimul goi tn min. 
60 prin Dragan, te urma unui 
•chimb de pase cu Băcutescu și 
Marin Marcel. La 3-0 Locomotiva 
aiibește treptat-treptat și jocul 
se desfășoară și se încheie în nota 
de superioritate a gazdelor. Foarte 
han arbitrajul lui S. Segal —Bu
curești Formațiile:

FLACĂRA : Marosi — Pahcnțu, 
Marinescu. Topța —Cosmoc, Perei— 
Stefănescu, Teodorescu. * Drăgan, 
Marin Marcel. Bâdulescu.

LOCOMOTIVA : Franciscovici — 
Corbuș, Androeici. Ritter —An- 

dreescu Ferencz — Szekeiy, Bun- 
gesca, Covaci. Gali. Bădeanțu.

La tineret: Flacăra — Locomo
tiva 2-1 (0-1).

M. Bedrosian ți I. Iordache 
corespondenți

Umerii! Petroșani—
Loc. Tg. Mureș 3-0 (1-0)
PETROȘANI 8 (prin telefon).— 

In primele minute meciul se des
fășoară în nota de dominare a 
oaspeților. însă după puțin timp ei 
slăbesc aiura, afit în atac, cit și 
In apărare, fapt care le permite 
gazdelor să atace cu insistență 
poarta apărată de Lukacs. Scorul 
este deschis în min. 36 de Sima, 
care primește o pasă de la Paras- 
cbiva și. profitind de ieșirea ino
portună a portarului, trimite min
gea in plasă. Din acest moment, 
echipa gazdă atacă dezlănțuit, 
Insă apărarea Locomotivei reu
șește să facă față situațiilor criti
ce. In repriza a doua echipele joa
că mat rapid. Gazdele folosesc 
mai mult pasele ăi adincime și 
joacă mult pe extreme. Această 
tactică fe-a permis să străpungă 
de nenumărate ori apărarea în 
șapte oameni a Locomotivei. Sco
rul este mărit în min. 70 tot de 
Sima, după un schimb de locuri 
cu Tureuș și Paraschiva. Al trei
lea punct a fost înscris în min. 
87 de Gabor, care pecetluiește vic
toria binemeritată a .Minerului.

Arbitrului Șt Geac (București) 
• s-au aliniat următoarele for
mații :

MINERUL: Crisnic - Romașan, 
Vasiu, Panait-Deleanu, Farkas 11- 
Turcuș, Coidum, Paraschiva, Ga
bor. Sima.

LOCOMOTIVA : Lukacs - Va- 
karcs II, Szasz, Vakarcs I - Kajlik, 
Gierling-Soos, Jozsi, Fulop, Horc- 
sas, Katona.

Tineret: Minerul Petroșa-ni—Lo
comotiva Tg. Mureș 2-2 (0-0).

T. ROIB-U 
I. ZAMORA

Știința Cluj—
Dinamo Orașul Stalin 1-0 (0-0)

CLUJ, 8 (prin telefon de La »ub- 
redacția noastră). Desiășurînd un 
joc de bună factură tehnică și do- 
mmînd in majoritatea timpului, 
studenții clujeni au obținut o me
ritată victorie. Ei au avut nume
roase ocazii de a marca, dar apă
rarea dinamovistă a funcționat cu 
precizie și nu a fost depășită cbe- 
cît o singură dată, în min. 67, 
cintd a lest marcat singurul gol al 
partidei: Georgescu a centrat, sto
perul Lazăr a respins slab și A- 
vram, atent, a interceptat mingea 
trimițînd-o de la 6 m. impacabn în 
poartă. In continuare. Știința pune 
în pericol poarta oaspeților, dar 

fickle

In min. 75. De altfel, multe acți
uni car€ puteau fi concretizate de 
către clujeni au fost ratate din 
cauza impreciziei In loviturile la 
poartă.

Dinamo Orașul Stalin a avut 
in înaintare compartimentul cel 

-mai slab, nereușind să pericliteze 
decit foarte rar poarta Ști nței Cluj 
cum s-a întimp'at de pildă in min. 
13 cînd Rădulescu, a tras pe 
lingă poarta goală.

Arbitrul A. Kmcs (Lugoj) a con
dus următoarele formații:

ȘTIINȚA CLUJ: Todor-Szekeli, 
Luca, Dobrescu, Georgescu, Ne- 
delcu—Munteanu, Suciu, Avram, 
Lutz. Dragoman.

DINAMO: Munfeanu—Fruth, La. 
eăr, Sere?- Hidițan, Florescu-Bo- 
itoș, Rădulescu, Szakacs. Czegezi, 
Mihai.

In meciul de tineret: Știința Cluj- 
Dinamo 1-1 (1-1).

R. FISCH

Progresul București— 
Loconwtiva Constanta 5-0 (1-0)

După un joc în care n-a fost a- 
proape de loc „incomodată1* de ad
versar, echipa bucureșteană Pro
gresul a obținut o victorie clară 
pe deplin meritată chiar și la un 
scor mai mare. Progresul a înce
put puternic și putea conduce chiar 
An min. 2 cu 2—0, dacă Ozon și 
Blujdea nu ar fi ratat copilărește. 
In perioada următoare, deși domină 
cu autoritate, bucureștenii nu reu
șesc să deschidă scorul fiindcă a- 
părarea Locomotivei luptă cu dispe
rare și stăvilește atacurile Progre
sului.^ Golul, care „plutea" în aer, 
n-a căzut decit cu 5 minute înainte 
de pauză, cînd Ozon a reluat eu 
capul în plasă 0 minge centrată de 
Iordache. Primele minute ale repri
zei secunde au adus două goluri 
(min. 53 și 55) marcate de Ozon 
la capătul uuot acțiuni spectaculoa
se. In min. 72, Iordache trage în 
bară, mingea revine în teren, se 
lovește de Nebela care plonjase, și 
intră in plasă : 4—0. Scorul final 
este stabilit de Ozon (min. 75), 
care înscrie în stil personal după 
o combinație cu Iondiache.

Acesta este filmul golurilor care 
au „materializat" cu indulgență su
perioritatea netă din toate punctele 
de vedere, a echipei Progresul.

Locomotiva Constanța a jucat sub 
orice critică și mai bine decit 
oricare consfderațiune vorbește des
pre aceasta faptul că pînă în mim. 
25 nici o minge trimisă de atacan- 
ții constănțeni nu a ajuns la poar
ta lui Cosma. Cu excepția unei 
scurte perioade din repriza secun 
dă cind a avut o „tresărire", atacul 
Locomotivei n-a fost în stare să 
realizeze nici o acțiune periculoasă.

Arbitrului Ilie Drăghici (Bucu
rești), i s-au prezentat formațiile:

PROGRESUL : Cosma-Gică An
drei, Paraschiv, Soare-Ciocea, Știr- 
bei-Iordache, Smărăndescu, Caco- 
veanu, Ozon, Blujdea.

LOCOMOTIVA: Nebela-Lungu, 
Taiomir, Siăncescu-Manole, Kecs- 
kely-Vuiiur, Popescu, Sever, Căda- 
riu, Ernest.

Cei mai bum : Ozon — în deose
bită vervă, — Știrbei, Iordache, 
Nebela și Lungu.

La tineret: Progresul-Locomotiva 
3—1 (2-0).

EFTIMIE 1ONESCU

Știința Timișoara—
Avintul Reghin 2-0 (0-0)
TIMIȘOARA 8 (prin telefon de 

la subredacția noastră). Jocul a 
fost de un slab nivel tehnic. A- 
vintul a intrat pe teren decis să 
realizeze un scor cît mai strîns și 
de aceea s-a apărat cu 7. 8 oameni.

Echipa din Timișoara nu reușește să 
treacă de această apărare și prima 
repriză se termină cu un scor alb, 
în ciuda faptului că studenții au 
tras nu mai puțin de 23 de șuturi 
la poartă. După pauză, Avîntul, 
mulțumit de rezultatul de pînă a- 
tunci — continuă să utilizeze a- 
ceeaș: tactică, dar Ciosescu, printr-p 
acțiune individuală, înscrie primul 
gol în min. 47. După acest gol, 
jocul se „deschide": Avîntul iese 
din apărarea sa ermetică și între
prinde cîteva atacuri timide, con
duse numai de trei jucători, cele 
•două extreme și centrul înaintaș. 
Știința păstrează însă inițiativa jo
cului, desfășoară un joc frumos și 
domină. Ca urmare a acestei domi
nări, Știința înscrie in min. 69 al 
doilea gol, prin același Ciosescu, ta 
urma unei combinații foarte fru
moase cu Dmulescu. Mulțumită de 
rezultat, echipa studenților slăbește 
aiura, permițînd echipei din Reghin 
să încerce — fără succes, însă — 
modificarea scorului. Jocul a fost 
arbitrat corect de A. Boloni (Ora
șul Stalin).

ȘTIINȚA : Ufu-Zbîrcea, Brînzei, 
Florescu-Cojereanu, Nicolin-Lazâr, 
Ciosescu, Dinulescu, Mazăre, Boroț.

AVINTUL : Cojocaru - Balint, 
Bartha. Toniță-Veszi. Feher-Lu- 
caci, Munteanu, Mateon, Constan- 
tinescu, Hulea.

In jocul de tineret: Șiiința-Avta- 
tul. 5—2 (2—0).

S. ȘERBAN

Flamura roșie Arad—
C.C.A. 1-0 (0-0)

Arad 8 (prin telefon). — Echipa 
arădană a meritat victoria pentru 
că a jucat maâ dar, cu mai multă 
însuflețire și a știut să se dfescuirce 
raaii bine ta cîmp și ta fața porții. 
C.C.A. a jucat sliab, lipsită de elan 
și cu o înaintare ta care nu a 
corespuns decit Tătaru. In apărare 
a jucat însă mai bine, diar a gre
șit retrâgîndu-1 pe Bailint ca al 
doilea stoper și creînd astfel ta- 
ire apărare și înaintare un gal ta 
care atacanții arădeni și->au desfă
șurat jocul ta voie. Din apărarea 
militarilor cei mai bunii au fost 
Zavoda II și Toma. De la FI. ro
șie toată echipa a dat satisfacție, 
dar în mod special s-a remarcat 
Petschowski, care a fost „creie
rul" înaintării și a însuflețit toată 
echipa.

In prima repriză. Fi. roșie a 
dominat mai mult, dar a ratat 
cîteva ocazii faivopabiile cum au 
fost cale ale liui Petschowskj din 
min. 22 și 34. C.C.A. a avut o bu
nă ocazie ta min. 30, cînd P. Mol
doveana a pătruns ta careu, și a 
tras tare; Faur a respins mingea 
tot la el pentru ca aipoi bucureș- 
teanul să tragă afară. In repriza 
a Il-a, în min. 50 Juircă are o 
acțiune personală, trece die V. Du
mitrescu și centrează la semitaă<l- 
țime. Petschowski lasă mingea lui 
Birău, care, de la 12 m., înscrie 
cu un șut puternic. FI. roșie do
mină în continuare, dar nu reu
șește să mai marcheze. C.C.A. are 
cîteva contraatacuri lămurite ta 
ultimă instanță de portarul Faur. 
Arbitrul Ad. Varga (Cluj) a con
dus corect următoarele formații:

FL. ROȘIE: Faur — Sziics, 
Dușan, Farmati — Kapas, Serfo- 
zo — Jurcă, Mercea. Birău, Pet
schowski, Dumitrescu III.

C.C.A.: Toma — Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Balint, 
Onisie — D. Munteanu, (Caricaș), 
A. Munteanu, Carica? (D. Mun
teanu), Tătaru, P. Moldoveanu.

In meciul de tineret. FI. roșie— 
C.C.A. 1-0 (0-0), prin punctul în
scris de Dudaș în min. 85.

A. I. DANCU

CLASAMENTUL
1. Dinamo București (1)
2. Flacăra Ploești (2)
3. Minerul Petroșani (3)
4. Progresul București (5)
5. Știința Cluj (4)
6. C.C.A. București (6)
7. Știința Timișoara (8)
8. FI. roșie Arad (9)
9. Dinamo Orașul Stalin (7)

10. Locomotiva Timișoara (10)
11. Locomotiva Tg. Mureș (11)
12. Locomotiva Constanța (12)
13. Avîntul Reghin (13)

In paranteze, locurile ocupate în a nte dc etapa de ieri.

11—6—5-0-21: 6 17 
11—6—4—1—23: 8 16 
11—6—3—2—14: 8 15 
11-6-3—2—19:11 15
11—6—3—2—17:12 15 
11—4—3—4—17:10 11
11— 4—3—4—15:10 11
12— 4—3—5—14:16 11
11—4—2—5—12:15 10 
11—2—4—5—11:17 8
11—2—3—6—11:23 7
11—2—2—7— 6:23 6
11—0—2—9— 9:30 2

Ultima etapă a turului: duminică 15 mai
Avintul Reghin — Locomotiva T g. Mureș. 
Locomotiva Timișoara — Dina mo București. 
Dinamo Orașul Stailin — Știin ța Timișoara. 
C.C.A. — Minerul Petroșanii.
Flacăra Ploești — Pncgresuil Bu curești.

Rezultatele de ieri 
din categoria B 

la fotbal
SERIA I

Progresul C.P.C.S.-Metalul Us. 
Tract. Orașul Stalin 4-2 (3-0).

Știința București-Progresul Sibiu 
•-1 (0-0).

Dinamo 6 București-Știința Craiova 
1-0 (0-6).

Locomotiva Craiova-FIacăra Mo- 
reni l-o (1-0).

Locomotiva Tr. Severin-Metalul 
București 1-1 (1-0).

Metalul Steagul roșu Orașul Stalin- 
Locomotiva București 0-1 (0-1).

CLASAMENTUL
1 Locomotiva Buc. 8 6 :
2 Metalul Uz. Tract. Or.

8—4 ȘtUnța București
3—-4 Metalul București 

0 Progresul
6 Locomot.
7 Dinamo 6
8. Locomot.
9 Flacăra Moreni

10 Știința Craiova
11 Progresul Sibiu
12 Flamura roșie Sf. Gheorghe

1 2
1 2 
0 1
2 3
1 4

10: 5
•: 9

7
7
9
8

7: 7 •
8
S
I

7: 
11:
7:
8:

C.P.C.S.
Craiova 
Buc.
Tr. Sev. 7 2 2 3

8 3 0 5
7 13 3
7 2 14

14

10
>
9
3
•
7

7:13 
7: I 
6: 3

7115 303 4
23 Metalul st roșu Orașul Staling

6 0 2 4 2: 7 2

ETAPA VIITOARE :15 MAI 1955
namura roșie Sf. Gheorghe-Loco- 

mottva Tr. Severin; Metalul Bucu- 
reștl-Locomotiva Craiova; Știința 
Cralova-Locomotiva București; Fla- 
câra Moreni-ștunța București; Meta
lul St. Roșu Orașul Stalln-Metalul 
Uz. Tractoare Orașul Stalin; Progre
sul Sibiu-Proffresul C.P.C.S București.

SERIA A II-A
Metalul Baia Mare-Progresul Ora

dea 2-9 (1-0).
Progresul Satu Mare-Metalul Hu

nedoara 2-0 (1-0).
Minerul Lupeni-Metalul Ctmpia 

Turzii 0-0.
Locomotiva Cluj-Metalul Reșița 1-1 

(0-0).
Flacăra Mediaș-Metalul 108 1-0 (1-9). 

Metalul' Arad-Locomotiva Arad 1-1 
(9-l>

CLASAMENTUL
1 Metalul Reșița 8 6 1 1 14*. 5 13
2. Progresul Oradea 8 6 0 2 19: 7 12
3. Locomotiva Cluj 8 5 2 1 19:11 12
4. Metalul C. Turzii 8 4 2 2 10: 6 10
5. Progresul S. Mare 8 3 3 2 9:15 9
6. Flacăra Mediaș 8 3 2 3 U: 9 8
7. Met. Hunedoara 8 1 5 2 6: 7 7
8. Metalul Arad 8 2 3 3 5:11 7
9. Minerul Lupeni 8 1 4 3 9:12 8

10. Locomotiva Arad 8 1 4 3 8:11 8
11. Metalul Baia Mare 8 1 4 3 8:11 8
12. Metalul 108 8 2 1 5 14316 8
13. FI. roșie Cluj 7 1 3 3 4: 9 B
14. Metalul Oradea 7 0 4 3 5: 9 4

Clasamentul este întocmit fără me
dul Metalul Oradea-Fl. roșie Cluj, 
al cărui rezultat nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției.

ETAPA VIITOARE
Fi. roșie Cluj-Minerul Lupeni; Pro

gresul Oradea-Locomotiva Cluj; Me
talul Hunedoara-Metalul Reșița; Me
talul Cîmpia Turzii-Metalul Oradea- 
Metalul Arad-Metalul Baia Mare; Me
talul 108-Progresul Satu Mare; Fla
căra Mediaș-Locomotiva Arad.

SERIA A III-A
Flamura roșie Burdujeni-Flacâra 

Cîmpina 1-5 (6-2).
Locomotiva Iași-Locomotiva Gefrrr 

•-1 (0-0).
Avîntul Fălticeni-Pi «gy—i

șanî 3-1 (3-0).
Dinamo Bacău-Flansora rașla Ba

cău 1-1 (1-1).
Flacăra 1 Mai PloeșU-D*uiw BCr- 

lad 2-3 (1-1).
Dinamo Galați-Flam ura reșfte B»- 

huși 3-1 (1-1)

CLASAMENTUL
1. Dinamo Bacău
2. Locomtiva Iași

7 8 1 8 Mt 8
IS 11B< U

3. Progresul Focșani 8 • • > » 1 M
4. Flacăra Cîmpina 8 5 • 3 MO2 :•
5. Locomotiva Galați T 4 8 3 T: • 8
6. Avîntul Fălticeni 1 4 • 4 M: I 8
7. Dinamo Bîrlad 8 3 14 10:15 7
8. FI. roșie Buhuși 7 3 0 4 9:12 8
9. FL 1 Mal Ploești 7 2 14 14:15 5

10. FI. roșie Bacău 7 2 1 4 8:10 5
11. Știința Iași 7214 7d3 5
12. Dinamo Galați 7 2 0 5 11:15 4
13. Flamura roșie Burdujeni

7 2 0 5 7:13 4

ETAPA -VIITOARE
FOCȘANI: Progresul-Fl. roșie Ba

cău; BUHUȘI: FI. roșie-Locomotiva 
Galați; GALAȚI: Dinamo-Fl. roșie 
Burdujeni; PLOEȘTI: Flacăra 1 Mal- 
Flacăra Cîmpina; BACAU: Dinamo- 
Știința Iași; BIRLAD: Dinamo-Avîn- 
tul Fălțjceiii, (Pofiotaațiva Jșjji



Rezultate bune în prima etapă 
a campionatului republican de atletism pe echipe

Stadionul Tineretului din Capi
tală a găzduit sîmbătă și dumini
că cele 9 meciuri din cadrul pri
mei etaipe a campionatului repu
blican de atletism pe echipe pe 
anul 1955. Meciurile s-au soldat 
cu următoarele rezultate: Dinamo- 
Știința 287:230; Dinamo—Con
structorul + FI. roșie 312:183; 
Știința — Constructorul+Fl. roșie 
293,5:189,5; Locomotiva — Progre
sul 243:163; Locomotiva—Recolta' 
234:170; Recolta — Progresul 
194:171; C.CA.—Metalul 213:205; 
C.C.A.—Voința 223:176; Metalul— 
Voința 216:193.

Cu acest prilej au fost înregis
trate numeroase rezultate exce
lente, între care și un record re
publican, stabilit de echipa de șta
fetă a asociației Știința (Sicoe, 
Miclea, Pasciuc) la proba de 
3i800 m. cu timpul de 7:05,4. Ve
chiul record era deținut de echipa 
reprezentativă (Miclea, Dumitru, 
Petrescu) cu 7:12,4. Rezultate teh- 
®ice: 100 m. (b) : Ion Wiesen- 
tnayeT (D) 10,7; Al. Stoenescu (D) 
10,7; St. Prisiceanu (C) 10,8; Ila- 
rte Măgdaș (St.) 10,9; Mircea Pop 
(St) 10,9; 100 m. (f) : Letiția Bar- 
daș (L) 12,4; Ioana Luță (L) 
12,5; Claudia Dumitrescu (M) 12,7; 
Ileana Marks (C.C.A.) 12,7; Ma
ria Zotu (D) 12,7; Anca Radu
lescu (D) 12,8; Dora Copîndeanu 
(Șt.) 12,8; 200 m.: Al. Stoenescu 
22,0; I. Măgdaiș 22,3; M. Pop 
12,5; L. Marks (L.) 22,5; 200 m. 
(f): Ioana Luță 26,3; Ileana 
Marks 26,6; Maria Zotu 26,9; 
100 m.: I. Savel (D.) 48,1; Tr. Su- 
ârigea-n (Șt.) 48,9; St. Mihali,
(D.) 49,2; 400 m. (f) : Alexandra 
Sicoe (Șt.) 58,2; Mariîis Cuțui 
(Șt) 61,4; Florentina Petrescu 1 
(C.CA.) 62,2; 800 m.: A. Ursu 
(Șt) 1:53,5; Șt. Miha-ly (D.) 
h53,5; D. Birdău (D.) 1:55,0; D. 
Iîknaciu (C.CA.) 1:57,3: P Po
pescu (C.C.A.) 1:57,5; E. Danciu 
£) 1:58,3; 800 m. (f) ; Nina Pas- 

: 2:19,2; Maria Miclea 2:20,3; 
Bdith Treybal (P.) 2:21.7; 1500 m.: 
D. Birdău 4:01.6; Gr. Cojocaru 
($4.) 4:03,8; F. Moscovici (P.) 
1:06,0: 5000 m.: V. Pop (D.)
14:58,0; N. Bunea (C.C.A.) 15:03,0; 
L Puică (Șt.) 15:24,2; 10.000 m.: 
C. Grecescu (D.) 32:01,6; Nicu Ni- 
colaie (M.) 32:36,6:110 m. g.: I. 
Dpriș (D.) 15,2; I. Wittman (Șt.) 
16,0; G. Stanei (L.) 16,1; 400 m. g.- I

Jocurile de handbal de ieri
CATEGORIA A (FEMININ)

Știința Ministerul Invățămintului— 
FI. roșie Buhuși 7-2 (4-0)

Scorul destul de sever cu care 
• luat sfirșit partida nedreptățește 
echipa din Buhuși, care s-a ridi
cat aproape tot timpul jocului, la 
v»loarea adversarului. Lipsa por
tarului titular a împiedica-t echipa 
oaspe să obțină un rezultat mai 
btm. Au înscris Cornelia Vuia, 
Ileana Focșăneanu, Aurora Nicu- 
lescu (2), Cornelia Răceanu și 
Ileana Colesnicov (2) pentru 
Știința și Ella Ticu și Elisabeta 
Cosnănescu pentru FI. roșie.
Progresul Tg. Mureș—Știința ICF 

București 2-3 (1-2)
Studentele au reușit o excelentă 

performanță. Au marcat: Corne
lia Simionescu, Aurora Bran și E- 
lena Pădureanu (Știința ICF), res
pectiv Elena Naghi (2).
Știința Timișoara—Flamura roșie

Constanța 6-0 (6-0)
Joc de slabă factură. Au marcat

Campionatul republican
In prima etapă a campionatului 

categoriei A, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: ECHIPE BĂR
BAȚI. — Constructorul Buc. (Pesch 
2v, Nauanescu 2v, Bottner lv) — 
Progresul Sate Mare (Bodi, Lecker, 
Ferber) 5—0; Progresul Buc. (An
gelica Rozeanu 2v, Haraszt-osi 2v, 
Negrea nu lv) — Progresul C'.uj 
(Paneth 3v, Gavrilescu lv, Fleischer 
Ov) 5—4; Flamura roșie Tim. (Ve
sey lv, Schlee lv, Heusler Ov) — 
Metalul Reșița (Nagler 3v, Davides- 
cu lv, Siclovan lv) 2—5; Flamura 
roșie Buc. (Reiter 2v, Gardner 3v, 
Stau Ilie Ov)—Dinamo Buc. (G. 
Garabedian lv, J. Garabedîan lv, 
Hegyesi lv) 5-3.

ECHIPE FEMEI : Progresul Ti
mișoara (Dita Merkldf, Agner, Mun- 
tearvu) — Progresul București (Ella 
Zeller, Amita Babikian) 0—3, Dina
mo București (Tira, Schultz) —Fla
mura roșie Constanța (Irina Schrei
ber, Cornelia Pavel) 3—0; Progresul 
Cluj-Flamura roșie U.T.A. Arad 3—0 
(neprezent-are). Cel mai echilibrat 
meci al etapei a tost cel dintre Pro
gresul București șj Progresul Cluj. 
Iată rezultatele individuale : Ne-

l. Savel 56,2; Gh. Simionescu (M.) 
57,2; D. Făgădău (V.) 58,2; 3000
m. obst.: V. Firea (D.) 9:18,6; I. Bă-
dici (D.) 9:19,4; C. Aioanei
(C.C.A.) 9:27,6; 80 m. g.: Ana Șer- 
ban (Șt.) 11,6; Mei. Davidovrci
(M.) 12,1; Xenia Miliutin (D.) 
12,4; Maria Domocoș (C.) 12,4;
Maria Mariș (Șt.) 12,4; Liana
Jung (C.C.A.) 12,6; lungime: So
rin Ion (C.C.A.) 6,99; I. Weisen- 
mayer 6,97; D. Petrescu (D.) 6.97; 
T. Chitul (Șt.) 6,82; lungime (f) : 
Sanda Grosu (D.) 5,37; Oltea Hai
duc (Șt.) 5,15; Belu Gabriela (D.) 
4,99; Maria Mariș 4,99; înălțime: 
Ion Soter 1,98; Al. Merică 1,95; 
C. Dumitrescu (P.) 1,85; X. Bo
boc (R.) 1,85; Dan Oprea (CCA) 
1,80; T, Dragomirescu (V.) 1,80; 
înălțime (f): Iolanda Balaș 
(C.C.A.) 1,57; Eva Mayer (C.)
1,50; Iutha Haffer (Șt.) 1,50;
triplu: Cr Barta- (C) 14,10; Tr.
Chitul 13,97; I. Mihăescu (Șt.) 
13,57; prăjină: Zeno Dragomir 
(Șt.) 3,90: Z. Szabo (C.C.A.) 3,80; 
Al. Brassay (R.) 3,80; (în afară 
de concurs M. Dumitrescu a sărit 
4,00 m.); greutate: M. Raica (D.) 
14,90; A. Raica (C.C.A.) 14,79; C. 
Crețu (Șt.) 14,47; greutate (f.) : 
Ana Roth (D.) 12,87; Mei. Velicu 
(C.) 12,61; E. Scherer (Șt.) 12,07; 
disc: A\. Raica 45,14; R. Coveia- 
nu (C.C.A.) 43,34; Șt. Lișca (M.) 
42,71; E. Vîlsan (C.C.A.) 42,08;
disc (f): L. Manoliu (Șt.) 45,40; 
Paraschiva Lucaci (Șt.) 40,39;
Mei. Velicu 35.01; suliță: A. De
meter (D.) 67,10; P. Demeter (Șt.) 
62,86; D. Zamfir (P.) 62,27; I. 
Iordan (L.) 59,90; Al. Bizim (L.) 
58,64; C. Crețu 58,16; suliță (f) : 
Anelise Ztmbreșteanu (C.CA.) 
43,21; Ilona Micloș (L.) 42,38; A. 
Tănase (P.) 38,54; Gabriela Stoi
ca (D.) 37,60; ciocan: C. Dumi
tru (L.) 55,57; C. Spiridon (V.) 
54,05; N. Rășcănescu (C.C.A.) 
53,62; V. Iacoveanu (L.) 52,25; 
10 km. marș; D. Paraschivescu 
(C.) 48:16,0; N. Liga (D.) 48:18,8; 
I. Ba-boie (L.) 48:30,4; I. Barbu 
(C.) 49:29,4; triailon: I. Opriș 
1911 p.: P. Zîmbreșteanu 1857 p.

„Cupa primăverii", oferită de co
misia sentrală echipei care a rea
lizat cel man mare număr de punc
te in-punctajul suplimentar, a fost 
cîștigată de asociația Dinamo cu 
78 p. clasată înaintea asociației 
Știința cu 75 p.

Neuhror (2), Munteanu, Schvab 
Metz și Dobre
Avintul Codlea—Progresul Orașul 

Stalin 1-1 (0-11
Flamura roșie Sibiu—Metalul Re

șița 7-1 (4-0)

CATEGORIA B
Recolta M.A.S. București—Flacăra 

Tirgoviște 14-12 (4-6)
Un meci deosebit de echilibrat și 

de bună valoare tehnică. In prima 
repriză, Flacăra a avut perma
nent inițiativa. După pânză, bucu- 
reștenii, cu o mai bună pregătire fi
zică, preiau inițiativa reușind să 
termine învingători. S-au remar
cat Pantea, Crăciun de la învin
gători și M. Doncu și Gănescu de 
la învinși. Arbitrajul lui P. Cârli
ge a nu, cu greșeli.

Progresul Bacău—Recolta Va
rias 5-8 (2-5).

Știința Galați—Progresul Arad 
9-10 (5-4).

Știința Cluj — Repr. Făgăraș 
8-10 (3-6).

de tenis de masă
Angelica Rozeațiu-Fleischer 3—-1 
(21 — 11, 21—12, 20—22, 21—18), 
Harasztosi-Gavrilescu 3—1 (21—12, 
21—19, 17—21, 21—13), Angelica 
Rozeanu-Paneth 0—3 (14, 14, 11), 
Negreaniu-Gavrilescu 1—3 (20—22,
21— 11, 20—22, 12—21), Haraszto-
si-Fleischer 3—1 (21—8, 21—13, 
14—21, 21—12), Angelica Rozeanu- 
Gavrilescu 3—2 (19—21, 21—12,
22— 20, 23—25, 21—11), Haraszto-
si-Paneth 1—3 (19—21, 21—13, 17— 
21 8—21), Negreanu-Fleischer 
3—1 (21—19, 19—21, 21—14,
21—! 1). ____ /

Kilometrul cu start de pe loc 
se dispută astăzi

Din cauza vîmtuiliui puternic, 
concursul republican de record 
„Kilometrul cu start de pe loc" 
nu s-a putut disputa ieri dimi
neață, competiția umiînd să în
ceapă în dimineața aceasta. Da
torită acestui fapt, și cel de al 
doilea concurs republican „Kilo
metrul lansat" va avea loc mîine 
KțjniiBeajî

O strălucită victorie a rugbiștilor noștri? 
București

(Urmare din pag. l-a)
Radiu), Ilie Ion, Dobre, Chiriac, 
lonescu, .Moraru, Mehedinți, Palo- 
șanu, Mladin, Marinache, Luric, 
Soculescu și Pîrcălăbescu.

PARIS: Vanier, Celestine, Bou
quet, Lassaosa, Mas. Bassauri, 
Joly, Celaya, Bienes, Darraco, 
Porchier, Berilhe, Domenech, La- 
beque. Gri.

Jocul începe în nota de domi
nare a echipei noastre, care atacă 
insistent, lavorizată în oarecare 
măsură de vînt. Chiair în minu-tud 
4, jucătorii bucureșteni au o oca
zie de a deschide scorul prin Mo- 
raru, care scapă însă balonul lin
gă linia de but. Superioritatea e- 
chipel noastre este însă concreti
zată curînd. In min. 8 linia de 
3/4 atacă decis. Balonul ajunge la 
Ilie Ion care își depășește adver
sarul direct, ajunge la cîțiva me
tri de țintă și în momentul în ca
re este placat îi pasează lui Ghra-

HALTEROFfl.ll POLONEZI ÎNVINGĂTORI IN ÎNTILNIREA CU HALTEROFILII ROMINl
Duminică dimineața s-a» desfă

șurat in sala Dinamo din Capi
tală prima întîlnire internațională 
a anului la haltere. Echipa noas
tră reprezentativă a întîlnit selec
ționata R. P. Polone una din cele 
mai puternice din Europa. De alt
fel, scorul final cu care a luat 
sfîrșit reuniunea, 6-1 în favoarea 
echipei oaspe, ilustrează încă adiată 
valoarea ridicată a sportului cu 
haltere din R. P. Polonă.

Trebuie subliniat faptul că cu 
prilejul acestor întreceri au tost 
dioborîte nu mai puțin de 16 re
corduri ale celor două țări! Repre
zentanții noștri au corectat 8 re
corduri, iar oaspeții tot 8! O fru
moasă comportare a avut Silviu 
Cazan, care a adus de altfel sin
gura victore echipei noastre, da
torită celor 4 recorduri obținute: 
395 kg. la total, 125 la împins, 
117^ la smuls și 152.5 la aruncat! 
Celelalte 4 recorduri au fost reali
zate de Ilie Dancea 352,5 kg. la to
tal (cat. mijlocie), Ilie Ienciu 105 
kg. la smuls — la a patra încer

R. P. R. — R. Cehoslovacă 6390-6404, la popice
Spectatorii care au urmărit sîm

bătă și duminică pe arena Recolta 
prima întîlnire internațională de 
popice a anului au fost martori] 
unei întreceri viu disputate. După 
trei schimburi, reprezentativa Re- 
publicii Cehoslovace reușise să-și 
creeze un avantaj Je 146 popice. 
Era un handicap pe care popicarii 
noștri cu greu puteau să-l refacă, 
mai ales că aveau să-i înfrunte 
in continuare pe cei mai rutinați 
componemți ai echipei oaspe. In 
mare vervă, popicarul romîn Ion 
Micoroiu și-a impus superiorita
tea printr-un joc bine orientat 
tactic și tehnic, întreeîndu-și ad
versarul direct, Kobzina Roman 
cu 91 popice. In următorul schimb 
Ion Dinescu a intrat pe pistă ho-

A început turneul
SOFIA 8, (prin telefon de la co

respondentul nostru). Duminică 
după-amiază, în incinta velodromu
lui din caipitala R. P. Bulgaria s-a 
deschis cea de a treia edliție a tur
neului internațional de baschet mas
culin dotat eu cupa „Marele Pre
miu al Orașului Sofia". La această 
întrecere participă reprezentativele 
Orașelor București, Budapesta, Pra- 
ga, Varșovia, Sofia și selecționata 
de tineret a orașului Sofia. Echi
pele participante au fost salutate de 
președintele Sfatului Popular al ora
șului Sofia, Ghiorghiev.

Prima întîlnire a fost cea dintre

REZULTATE DE VALOARE
Și în următoarele două zile de 

concurs din cadrul „Cupei 9 Mai" 
la tir, organizată pe poligonul 
Tunari de asociația Metalul, tră
gătorii și trăgătoarele noastre au 
obținut rezultate valoroase: șase 
noi recorduri R.P.R. pe echipe, 
unul egalat și două noi recorduri 
R.P.R. individuale.

La proba de armă liberă poziția 
genunchi 40 focuri ma-estra1 spor
tului Iudith Moscu (Metalul) a 
realizat strălucita performanță de 
396 puncte, cifră care reprezintă 
un nou record R.P.R. Spre a a- 
răta valoarea' acestei performanțe 
este suficient să amintim că ea 
întrece recordul R.P.R. (masculin) 
cu două puncte și este egală cu 
recordul mondial masculin al pro- 
M stabilii aauJ ixesui la, Carar.

— Paris 6-0
zelea care marchează la colț: 3-0 
pentru București. Nu trec decît 
80 de secunde și lonescu ridlică 
scorul la 6-0, reușind o lovitură 
de picior căzută. Din acest mo
ment, parizienii au o puternică 
revenire. Vanier ratează o lovitu
ră de pedeapsă (min, 12). ca pes
te 4 minute Pene iu să-l imite. Ur
mează o perioadă de dominare 
insistentă a echipei gazdă. Pa- 
loșanu are o mare ocazie de 
a marca, urmărind un ba
lon bătut greș? de Por- 
cbier și reluat spre terenul de 
țintă de el. Situația este clarifi
cată în ultimă instanță de Vanier. 
In minutul 35 Lure are o intrare 
foarte spectaculoasă, „spărgînd" 
la tușă, apoi, placat, nu mai pa- 
sează corect și arbitrul acordă o 
grămadă. Repriza a doua este ca
racterizată printr-un joc închis im
pus de ambele echipe. Parizienii 
au cîteva atacuri pe trei sferturi.

care, (cat semimijlocie). Ion Bi- 
rău 282,5 kg. la total (categoria 
semtușoară) și Ion Balmâu la 
aruncat 107,5 kg in cea de a pa
tra încercare, (categoria cea mai 
ușoară).

Oaspeții s-au prezentat, în ge
neral mai bine decît reprezentanții 
noștri.

Un rezultat remarcabil a obținut 
Jan Czepulkovski, 332,5 kg. la ca
tegoria ușoară, performanță de va
loare europeană, car« constituie un 
nou record al R.P. Polone. Czeuul- 
kovski *a mai realizat două recor
duri ale R.P.P.: 105 la smuls (a 
patra încercare) și 130 la aruncat. 
Celelalte 5 recorduri poloneze au 
fost realizate de Marian Zielinski 
295 kg. la total, și 95. la smuls, 
(cat. semiușoară), Christof Beck
362.5 la total cat. semimijlocie) și 
Clemens Rogiiski, (categoria grea)
382.5 kg. la total și 122.5 la îm
pins

Iată rezultatele înregistrate:
Categoria cea mai ușoară: Sal

tărît să realizeze o comportare 
onorabilă în compania valorosului 
jucător cehoslovac Navratil Frarr- 
tișek. Popicarul romîn și-a între
cut adversarul prin aruncări bine 
plasate, reușind să egaleze și să 
creeze în ultima manșă un avans 
de 31 popice echipei noastre.

Prezentîndu-se sub valoarea lor 
obișnuită. Petre Buhăescu și Ivan 
Victor n-au reușit să mențină 
rezultatul, fiind întrecuți de ad
versarii lor direcți Preisler Fran- 
tișek și I. Rezac.

Cu toate eforturile depuse de re
prezentantul nostru Fr. Micola, 
ultimul jucător cehoslovac, St 
Fazika a luptat pentru a menține 
avantajul de la penultimul schimb 
și astfel întîlnirea a luat sfirșit 

internațional de baschet de la Sofia
selecționatele orașelor București și 
Praga. Scorul în această partidă 
este deschis abia în min. 7 de Ră- 
ducanu, care transformă o lovitură 
de pedeapsă, iar apoi Niculescu 
mărește avantajul Ia 2—0. Praghe- 
zii își revin și iau conducerea cu 
3—2. De aici, scorul evoluează foar
te ștrîns, prima repriză terminîn- 
du-se cu 15—14 în favoarea echipei 
Bucureștiului

In repriza secundă selecționata 
Orașului Praga egalează și măreș
te avantajul la 19—15. Jucătorii ro- 
mîni își revin, înscriu de cîteva ori 
și scorul devine 22—19 în favoarea

MONDIALA IN CONCURSUL
cas (Venezuela) de trăgătorul so
vietic Anatoli Bogdanov.

Cel de al doilea record indivi
dual a fost obținut de maestrul 
sportului Henry Herșcovici (Dina
mo) la proba de armă liberă 60 
focuri poziția culcat cu excelenta 
performanță de 597 puncte. Per
formanța sa întrece vechiul record 
R.P.R. deținut de maestrul emerit 
al sportului Iosif Sîrbu cu 6 
puncte.

Echipa Casei Centrale a Arma
tei a stabilit două noi recorduri și 
a egalat unul îm proba de armă 
li'beră 3x40 focuri. Cu 1971 puncte 
echipa C.C.A. a întrecut cu 8 
puncte recordul poziției culcat; cu 
1844 puncte a întrecut cu 1 punct 
.recordul poziției picioare, iar £U

(6-0)
rămase însă fără rezultat datorită 
preciziei apărătorilor noștri fn pla
caje. Se remarcă aripa Celestine 
și jumătatea la deschidere Ba- 
ssauri.

De la jumătatea reprizei a doua, 
bucureștemi pun din nou stăpînire 
pe joc, cu toate că au vîntul pu
ternic în față. Ei ratează două o- 
cazii de a mări scorul i una pe 
înaintare tn minutul 75 și alta în 
minutul 79, etnd Ilie Ion este scos 
din teren în dreptul steagului. 
Meciul se termină într-o catego
rică dominare a echipei noastre, 
care a desfășurat un joc de bună 
calitate, fără a folosi însă toate 
cunoștințele sale, mai ales în ceea 
ce privește jocul deschis. S-au re
marcat : întreg pachetul de înain
tași și în special Pîrcălăbescu, 
Marinache, Paloșanu, Moraru, Pen- 
ciu, Kramer și Ilie Ion din forma
ția Bucureștiului și Vanier, Cele
stine, Bassauri, Lassaosa, Celaya, 
Bienes și Labeque.

mon Rozsinovici (R.P.P.) 272,5 kg. 
(82,5—82,5—107,5), Ion Balmău 
(R.P.R.) 255 kg. (72,5—77,5—105).

CategoTia semiușoară: Marian
Zielinski (R.P.P.) 295 kg. (85—95
— 115) Ion Birău (R.P.R.) 282,5 
kg. (87,5—90—105).

Categoria ușoară: Jan Czepul- 
kovski (R.P.P-.) 332 5 (100—102,5— 
130). Gh. Ienciu (R.P.R.) 295 (92,5 
—87,5—115).

Cat. semimijlocie: Cristof Beck 
(R.P.P.) 362,5 (115, 110, 137,5), 
Ilie Ienciu (R.P.R.) 337.5 (110, 
100, 127,5).

Categoria mijlocie: Ceslav Bia- 
las (R.P.P.) 357,5 kg. (110—115— 
132,5), Ilie Dancea (R.P.R.) 352,5 
(105-107,5-140).

Categoria semigrea: Nozevski 
Henric (R.P.P.) 355 kg. (110—107.5
— 137 5). Gh. Piticaru (R.P.R.)
352,5 kg. (112,5—105—135).»

Cat. grea: Silviu Cazan (R.P.R.) 
395 kg. (125—117,5—152,5), Ro- 
guski Clemens 385 kg. (122,5—115
— 147,5).

cu victoria echipei cehoslovace la 
o diferență de numai .14 popice 
doborîte. A condus bine arbitrul 
maghiar Gesztosi Imre ajutat de 
Gh. Ștefănescu (R.P.R.) și Zigo 
Lorinc (R. Ceh.).

Iată rezultatele tehnice: 200 
bile (100 plin, 100 izolate): R.P.R. 
I. Szabo 778 p. d.. I Varga 789 
p. d. Alex. Andrei 763, I. Mico
roiu 858, I. Dinescu 835, P. Buhă'- 
escu 771, V. Ivan 791, Fr. Micola 
805.) Total 6390 popice doborîte. R. 
CEHOSLOVACA : (St. Cucera 798 
p. d„ I. Kovar 863, Hibl 824, 
R. Kobzina 767, Fr. Navnatil 749, 
Fr. Preisler 821, I. Rezac 806, S. 
Fazika 776). Total 6404 popice do- 
borite.

romînilor. In min. 30 de joc Bucu- 
reștiul conduce cu 30—29. Jucătorii 
praghezi sînt mai deciși, iau condu
cerea și termină victorioși cu scorul 
de 39—32. Jocul a fost frumos cu 
toate că s-a desfășurat pe un vînt 
rece și puternic.

AI doilea meci a pus față în față 
echipele Budapesta și Sofia (Tine
ret). Tinerii jucători bulgari au opus 
adversarilor lor o rezistență dîrză. 
Jocul s-a terminat cu victoria echi
pei Budapesta cu scorul de 73—63 
(36—29).

DE TIR „CUPA 9 MAI”
5721 puncte a egalat recordul pe 
cele trei poziții.

Echipa feminină Metalul a în
trecut trei recorduri ale R.P.R.: 
1929 puncte Ia poziția culcat, 1728 
puncte la poziția genunchi și 5472 
puncte la cele trei poziții, iar e- 
chipa femin'nă a asociației Di
namo a întrecut recordul poziției 
genunchi, aducînd noul record la 
1827 puncte.

Echipa masculină a asociației 
Dinamo a stabilit recordul R.P.R 
la poziția culcat 60 focuri la 2939 
puncte.

Rezultatele complecte ale con
cursului pentru „Cupa 9 Mai" vor 
fi publicate în .numărul nostru de 
mîine.



Marea sărbătoare 
a pcpo.uftii cehoslovac

9 mai 1945 constituie o dată isto
rică in viaț% poporului cehoslo
vac. Este ziua tind a încetat bu
buitul tunurilor, țăcănitul mitrali
erelor și explozia bombelor, ziua 
in care popoarele Cehoslovaciei e- 
liberate de Glorioasa Armata So
vietică au sfărimat jugul robiei hit- 
leriste.

De la istorica victorie a Arma
tei Sovietice s-au scurs 10 ani. In 
această perioadă, poporul cehoslo
vac a înregistrat o serie de mari 
succese în opera de construire a 
socialismului. în rezolvarea sarci
nilor trasate in cadrul planului 
bienal și al primului plan cinci
nal. Oamenii muncii au primit 
mii de locuințe noi, au con
struit numeroase fabrici, au trecut 
la desțelenirea păminturil r noi, 
care anul acesta vor da recolte 
bogate.

O mare dezvoltare a luat in R. 
Cehoslovacă mișcarea1 de cultură 
fizică și sport, care a cuprins ma
se din ce in ce mai largi. Nume
roasele succese înregistrate de 
sportivii Republicii Cehoslovace se 
datoresc minunatelor condiții asi
gurate de partid și guvern.

In anii regimului popular, spor
tivii cehoslovaci au repurtat stră
lucite succese pe plan internatio
nal. In lumea întreagă sint vesti
te numele unor atlețt ca Emil Za- 
topek, campion olimpic și record
man al lumii, Stanislav Jung- 
wirt, Jiri Skobla, Dana Zatopko- 
va, Josef Dolezal, Vaclav Janecek, 
Miloș Maca etc.

Printre sporturile cele mai popu
lare din Republica Cehc in.acd,

100.000 SPCRTtV: VOR DEFILA PE STRĂZILE ORAȘULUI PRAGA

Aspect de la o demonstrație de gimnastică de mase a sportivilor 
cehoslovaci

hocheiul pe gheață ocupă un loc J 
ue frunte. Dat rită existenței celor t 
14 stadioane de iarnă, construite j 
in acești 10 ani, numărul hocheiș- i 
ti lor a depășt acum cifra de i 
50.000. Echipa reprezentativă a ’ 
cucerit de două ori titlul de cam- { 
pioană mondială, fiind socotită una j 
dintre cele mai bune echipe ale i 
lumii. Succese deosebite au mai J 
fost înregistrate de echipele de J 
gimnastică, viei, haltere, tenis de J 
masă, ciclism, motocidism. care in | 
di'erite întreceri internaționale și i 
campionate mondiale sau europene | 
au ocupat locuri fruntașe.

Astăzi, cu prilejul cejei de a ț 
X-a aniversări a eliberării Ceho- j 
slovaciei, sportivii cehoslovaci își | 
iau angajamentul de a înregistra ! 
succese tot mai mari, de a contri- l 
bui la înflorirea patriei lor dragi, ( 
factor activ in lagărul păcii în j 
frunte cu marea Uniune Sovieti- i 
că. I

C?fre grăitoare...
• iu a.iui 19.7 suma totală alo

cată pentru sport în Cehoslovacia 
burgheză era de 550.000 coroane. In 
anul 1945 această sumă a crescut 
la 2.539.000 coroane, tar în 1955 
ea este de 170 milioane coroane

• In cadrul planului cincinal au 
fost puse la dispoziția tineretuluui 
numeroase baze sportive. Astfel, au 
fost construite 1200 stadioane cu 
terenuri de fotbal și sectoare de 
at'etism. 4 bazine de înot acope
rite 150 bazine în aer li
ber, 50 săli de gimnastică 30 
piste de atletism, 14 stadioane de 
iarnă și alte instalații sportive al 
căror număr crește de la an la an.
• Institutul de Cultură Fizică de 

la Praga pregătește în fiecare an 
sute de specialiști în domeniul cul
turii fizice și sportului, specialiști 
care au misiunea ca .folosind cele 
mai avansate metode ale specialiș
tilor sovietici, să ridice necontenit 
nivelul sportivilor.

ALEXANDRU POPESCU A OBȚINUT 
A TREIA PERFORMANȚĂ MONDIALĂ 

DIN TOATE TIMPURILE
LA 100 in. FLUTURE: 1:04.9

BRUXELLES 8 (prin telefon).— 
Participind la întrecerile interoa- 
ționale de înot care se desfășoară 
în capitialia Belgiei, înotătorii ro- 
mini aiu realizat rezultate excep- 
ționae. Luînd parte la proba de 
100 m. fluture Alexandra Popescu 
a realizat timpul de 1:04,9, un nou 
record al R. P. Romine și tot 
odată a treia performanță mondi
ală din toate timpurile. Alexandru 
Popescu și-a întrecut toți adver

Victoria handbaliștilor romini la Praga
București—D.S.O. Spartak 4-2 (4-2)

Praga 8 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Sîmbătă 
s-a desfășurat pe noul stadion din 
Jinoniice, de lingă Praga, întilnirea 
internațională de handibail diintre 
reprezentativa orașului București și 
D.S.O. Spartak, întîlnire termina
tă cu victoria meritată a oaspeți
lor la scorul de 4-2 (4-2).

Jocul a fost de un nivel mai 
scăzut decît întîlniirea precedentă, 
pentru că echipa Spartak, cu toate 
că beneficia de aportul mai mul
tor internaționali, nu a jucat la 
nivelul posibiilitățitor ei. Gazdelor 
le-a lipsit coeziunea și precizia 
în trasul la poartă. In schimb oas
peții aiu jucat foarte bine, în spe
cial apărarea, care, aipilicînd sis
temul „om la om“ a reușit să 
stăvilească atacurile adversarului.

Cele 6 goluri ale întîlnhriii au 
fost înscrise în prima repriză. 
Oaspeții atacă de la început în 
trombă, punînd la grea încercare 
apă'area echipei Spartak. Ei reu
șesc să deschidă scorul prin Don- 
ca. In repriza secundă s-a repe
tat situația din primul meci, eînd 

sarii ctasîndu-se detașat pe locuri 
întîi, înaintea olandezului Wan 
Roy care a obținut rezultatul die 
1:14,2, Felix Hsitz s-a clasat pa 
locul doi în proba dJe 200 m. bras 
cu timpul de 2,47,0. In cursa de 
100 m. liber care a revenit belgia
nului Laurent cu timpul die 59,1 
(nou record al Belgiei) înotătorul 
romîn Novac s-a clasat pe lootri 
trej cu 1:01,4.

La polo R.P.R. — .Belgia 
6-4(4-2).

echipa cehoslovacă a practicat un 
joc pasiv pentru menținerea rezul
tatului. De data aceasta insă, e- 
chipa București ului a practcat a 
cest fel de joc pentru a-și men
ține rezultatul. Chiar atunc cirvt 
jdcătcr'i romîni aveau pozfțre cla 
ră de tras la poartă, ei au orelerat 
să paseze pentru a nu permite 
adversarului să intre în posesia 
talionului.

Pentru învingători au înscris: 
Don„a Căliman, Oprea și Wag
ner. Pentru învinși: Hlavn'cka și 
Lukasevici. La fluierul arbicuîir 
Oh. Popescu i R.P.R ) echipele s au 
prezenta* astfel:

București: Sidea-Antonescu, O- 
prea, Donca, Streitferdt, Theimarm 
Stănescu, Istrate, Bota, Wagner. 
Cabman.

D.S.O. Spartak : Placek-Baurn- 
ruk, Zvolensky, Horejsi, Lahota, 
P?ov: z.nik-Eret, Hlavnicka, K.orbel, 
Lukasevici, Vicha (Stajf).

Astăzi, echipa orașului București 
joacă la Gotwaildov, cu selecționata 
asociației D.S.O. Jiskra.

JINDR1CH PEJCHAR

Cu prilejul celei de a X-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de către glorioasa Armată Sovietică, 
va avea loc anul acesta la Praga prima Sparta- 
chiadă Națională, care va constitui un bilanț al 
succeselor înregistrate în anii regimului popular 
de cultura fizică și sportul efin Republica Ceho
slovacă. Gu acest prilej vor evolua pe stadioane 
peste 300.000 de sportivi, care vor executa minu
nate exerciții de ansamblu.

Pregătirile în vederea acestui însemnat eveni
ment au început încă din ianuarie 1955. Progra
mul Spartachiadiei este bogat și variat întrece
rile, așteptate cu multă nerăbdare, vor începe la 
20 iunie .cînd se vor desfășura competiții rezer
vate tineretului, la următoarele discipline spor
tive : atletism, gimnastică, volei, baschet, ciclism, 
lupte și natație. Seniorii se vor întrece in plus la

canotaj, vede, canoe, box. Concursurile pentru ce
lelalte discipline sportive vor avea loc între 27 
iunie și 1 iulie 1955.

Demonstrațiile de masă din cadrul Spartacliia- 
dei se vor desfășura intre 23 și 26 iunie — pen
tru juniori — și între 2 și 5 iulie pentru seniori. 
La data de 3 iulie, pe străzile orașului Praga vor 
defila 100.000 de sportivi, iar la 6 hi'ie sportivii 
cehoslovaci își vor demonstra măiestria în între
cerile de canotaj academic, natație și sărituri de 
pe trambulină.

Prima Spartachiadă Națională din an<ul 1955 va 
constitui pentru sportivii cehoslovaci un minunat 
prilej de a-<și manifesta dragostea de pace și de 
a demonstra lumii întregi unitatea morală și po
litică a poporului cehoslovac, ferm hotărît să a- 
pere pacea.

R. P. UNGARĂ - NORVEGIA 5-0 LA FOTBAL
OSLO 8 (prin radio). — Tînăra 

echipă reprezentativă a R. P. Unga
re a obținut o frumoasă victorie 
internațională, învingînd cu 5-0 
(2-0) selecționata Norvegiei. Fot
baliștii maghiari au făcut o ade
vărată demonstrație în fața celor 
peste 50.000 de spectatori de pe 
stadionul Ulava din Oslo. Golurile 
au fost marcate de Kocsi’s, Palo- 
tas, Puskas, Palotas și Tichi. Cu 
acest prilej echipa maghiară a uti

lizat o serie de jucători tineri care 
au lăsat o impresie deosebit de 
bună.

Iată formația echipei maghiare: 
Danka-Hegyi, Varhidi, Lantos- 
Csernai, Szojka-Toth II, Kocsis 
(Csordas) Palotas, Puskas (Tichi) 
Szimcsak.

Al doilea joc al echipei maghia
re în țările nordice se va desfășu
ra miercuri la Stockholm, unde e- 
chipa R. P. Ungare va întîlni re
prezentativa Suediei.

Baschetul este unul dintre cele mai populare sporturi din R. 
Cehoslovacă.

C. DUMITRESCU Șl ECHIPA R.
IN ETAPA A Vi-a A

P. R. PE LOCUL III 
CURSEI PĂCII

DRESDA 7 (prin telefon). — E- 
tapa a va (Karlovy Vary-Dresd'a, 
175 km.) i-a supus pe concurenți 
unui tever examen, atît din cauza 
urcușurilor numeroase dt și a me
diei orare ridicate, 39 km. In a- 
ceastă etapă, alergătorul nostru C. 
Dumitrescu a avut o comportare 
valoroasă, fiind tot timpul printre 
principalii animatori ai cursei. Ast
fel, la km. 65 el sprintează puter
nic și fuge din pluton. După el por
nesc însă bulgarul Kolev, polone
zul Grabowski, alergătorul sovie
tic Verșinin și Reinecke (R.D.G.), 
formind un mic pluton care la km. 
90 avea un avans de peste două 
minute. Dar, ei sînt ajunși la km 
125 de un pluton alcătuit dirr 15 
alergători printre care și tînărul 
nostru reprezentant Zanoni. La 
km. 128 începe un urcuș lung de 
12 km. Aci, C. Dumitrescu, în ver
vă, atacă d'in nou și fuge din plu
ton însoțit de data aceasta de bel
gienii Verhaelst și Looveren, en
glezul Brittain, bulgarul Hristov, 
francezul Meneghini și din nou 
germanul Reinecke. Aceasta a fost 
faza decisivă a etapei, căci micul 
gruip nu va mai fi ajuns pînă la 
Dresda. Sprintul final este câștigat 
de Verhaelst, care a fost înregis
trat cu timpul de 4 h. 30,14. Pe 
locul doi, cu același timp, s-a cla
sat Reinecke. La o secundă, pe 

locurile următoare, au sosit în or
dine Looveren, Brittain, Meneghini, 
Hristov și C. Dumitrescu. Pe locul 
22, Zanoni 4:33,14, locul 40 Moi- 
ceanu 4:42,06, locul 41 Sebe, cu a- 
celași timp.

Clasamentul general: 1. Brit
tain (Anglia) 24:08,10; 2. Ver
haelst (Belgia) 24:11,12; 3. Vesely 
(R. Ceh.) 24:11,41; 4. Schur
(R.D.G.) 24:11,52; 5. Verșinin
(U.R.S.S.) 24:12,34; 6. Meneghini 
(Franța) 24:13,11; 7. Cijikov
(U.R.S.S.) 24:14,58; 8. Looveren
(Belgia) 24:18,59; 9. Meisiter 
(R.D.G.) 24:19,09; 10. Zabel
(R.D.G.) 24:19,35.

KARL MARXSTADT 8 (prin te
lefon). — Etapa a Vf-a, foarte 
scurtă, 103 km., nu a avut faze 
deosebite. Majoritatea concurenți- 
lor fruntași ai clasamentului au 
rulat în grup compact, urmărind 
doar anihilarea tentativelor de des
prindere din pluton a cicliștilor a- 
flați pe locuri mai slabe în clasa
mentul general. In această etapă 
belgienii și francezii au atacat in 
repetate rinduri. O comportare re
marcată de întreaga caravană a 
avut C. Dumitrescu, care a reușit 
să fugă din pluton la km. 60 și, 
apoi, la km. 90, luînd de unul sin
gur de fiecare dată un avans de 
aproape 1 km.

Ultima oară el s-a desprins la 
intrarea în oraș, fărîmițind grosul 

plutonului. Dar și de data aceasta 
a fost prins în apropiere de linia 
de sosire.

Acțiunile curajoase ale lui Du
mitrescu îl situează acum printre 
animatorii cursei, fapt care l-a fă
cut să-și îmbunătățească simțitor 
situația în clasamentul general.

Clasamentul etapei: 1. Gouget 
(Franța) a parcurs 103 km :r. 2 
h. 51,48. Media orară 36 km.: 2. 
De Boeck (Belgia) 2:52.03: 3. C. 
Dumitrescu (R.P.R.) 2:52,08, 4.
Schur (R.D.G.) 2:52,13. hi același 
timp cu Schur a sosit In /.aton de 
40 alergători, în care se aT.au 
Pedecssen (Danemarca). Verhaelst 
(Belgia), Verșinin (U.R.S.S.), A- 
mell (Suedia). Chwiendacz (R. P 
Polonă) și alergătorii noștri Sece 
(locul 19), Moiceanu (21), Zanoni 
(27). Pe locul 45. Brittain 2:53 V. 
54. Maxim 2:58,22; 81. Istrate
3:10,36. Pe echipe etapa a fost câș
tigată de Franța 8:36.06. u:—atade 
Belgia 8:36.27, R.P.R. 8:36.32. An
glia 8:36,36, R. P. Bulgari», 
U.R.S.S., Danemarca etc.

După această etapă, clasamentul 
general individual cit și cel pe e- 
chipe nu au suferit modificări im
portante pe «primele locuri. Mîine 
(N. R. astăzi) se desfășoară etapa 
a Vff-a pe distanța Karl Marx- 
stadt-Leipzig, 206 km., iar marți 
va fi zi de repaus la Leipzig.

PETRE DAVID
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