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POPULAȚIA CAPITALEI I-A PRIMIT CU CĂLDURĂ 
ȘI BUCURIE PE OASPEȚII IUBIȚI

Sosirea în Capitală a tovarășilor MITINGUL DIN PIAȚA VICTORIEI
Hrușciov, Bulganin șî Mikoian

La sosirea pe aeroportul Băneasa a delegației guvernamentale sovie tice. De la stingă spre dreapta 
tovarășii: Gh. Apostol, Petru Groza, Gh. Gheorghiu-Dej, N. S- Hrușciov, N. A. Bulganin, A 1. Mikoian

Poporul romîn trăiește clipe de bucurie 
profundă. N. S. Hrușciov, membru în Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S., prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., N. A. Bulganin, Cuvintarea

Pe drumul care duce de la aero
portul Băneasa la Combinatul po
ligrafic Casa Scnteii ,1. V. Stalin" 
și mal departe pe șoseaua Kisse- 
lef, mii și mii de oameni au venit 
să salute pe scumpii oaspeți. Ei 
evocă cele mai luminoase amintiri. 
Poporul nostru își datorează elibe
rarea sa de sub jugul fascismului 
și capitalismului și de robia impe
rialistă marelui popor sovi tic, glo
rioasei sale armate, eliberatoarea 
popoarelor. Mulțimea aclamă 
membrii delegației sovietice, îi 
thnipină cu buchete de flori.

In Piața Victoriei, ca și pe
terele ce se îndreaptă spre această 
piață, au venit la marele miting 
în cinstea oaspeților 300.000 
«meni ai muncii din Capitală.

Sosirea membrilor delegației 
vietice și a celorlalți oaspeți
Piața Victoriei este întîmpinată 
cu urale nes-fîrșite. Sute idte mii de 
glasuri scandează „U.R.S.S.", 
„P.C.U.S."; răsună chemări în 
cinstea prieteniei veșnice, de ne
zdruncinat dintre poporul romîn și 
popoarele sovietice, în cinstea 
luptei pentru pace.

La Monumentul Eroilor Sovie- 
căzuți în lupta pentru elibera- 
patriei noastre de sub jugul

pe 
în-

ar-

so-
în

îascist e&te aliniată o companie de- 
onoare. Sint intonate imnutiie de 
stat ale U.R.S.S. și R.P.R. Apoi, 
în acordurile solemne ale Imnu
lui eroilor căzuți în lupta pentru 
libertate, membrii delegației gu
vernamentale sovietice depun o co
roană de flori la monument.

Oaspeții, împreună cu conducă
torii partidului și guvernului, iau 
loc în tribuna din fața Monumen
tului Eroilor Sovietici.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej. Salutul 
frățesc adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
oasipeților prilejuiește ovații înde
lungi și urale.

Aclamat îndelung de participan- 
ții la miting 
Hrușciov care 
lui rom în un 
Cei prezenti
deosebită cuvintarea 
festă prin aplauze și urale bucuria 
fa(ă de rezultatele pozitive ale tra
tativelor sovieto-iugoslave și față 
de urările adresate de tovarășul 
Hrușciov pentru întărirea priete
niei romîno-sovietice.

Intr-o atmosferă 
însuflețire, mitingul 
sftrșit.

ia cuvîntul N. S. 
a transmis poporu- 

cald salut frățesc.
ascultă cu atenție 

și-și mani-

tici
rea

de puternică 
a luat apoi

tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și A. I. Mikoian, prim-vicepreșe- 
dinte ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
membri ei delegației guvernamentale a 
U.R.S.S., came a participat La tratativele 
sovieto-iugoslave, au sosit s'mbată după- 
amiază în București.

Aeroportul Băneasa este gata să primească 
oaspeții. Pretutindeni flutură drapelele de 
stat ale U.R.S.S și R.PR.

!n întîmpinarea membrilor delegației so
vietice au venit tovarășii: Gh. Gheorghiu- 
Dej, dr. Petru Groza, Gh. Apostol, I. Chiși- 
nevschi. Chivu Stoica, Al. Moghioroș. gene
ral de armată Emil Bodnăraș, Miron Con- 
stantinescu, P. Borilă, C. Pîrvulescu, D. Co- 
lra, N Ceaușescu, general locotenent Al. Dră- 
ghici, J. Fazekaș, acad. C. I Parhon, preșe. 
dinte’.e ARLUS-ului, acad. Traian Săvulescu, 
președintele Academiei R.P.R., S. Bughici,

Tovarăși ! Oameni ai muncii dm Bucu
rești 1

Avem astăzi marea cinste și bucurie de 
a salute în Capitala Republicii Populare 
Romîne pe oaspeții dragi ai poporului nos
tru, conducători ai gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice șî al Guvamu. 
h»i Sovietic, primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Urni unii 
Sovietice, tovarășul Nichita Sergheevici 
Hrușciov (urale); președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, tovarășul 
Nikolai Alexandrovici Bulganin (urale); pe 
primul vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, tovarășul A- 
nastas Ivanov ici Mikoian, (urale) vomiți 
în țara noastră în vizată de prietenie.

Scumpi oaspeți 1
In numele cetățenilor Capitalei noastre 

și al poporului romîn vă urăm din toată 
mima bun venit în patria noastră 1 (urale).

Totodată salutăm călduros prezența în 
mijlocul nostru a conducătorului poporu- 
lui-frate maghiar — prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria, tovarășul Mâtyăs Râ- 
kosi (urale). pe președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popular? Ungare, to
varășul Andrăs Hegedus (urale)

Salutăm prezența în mijlocul nostru a 
primului secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, tova
rășul Antonin Novotny, și a coorialți re. 
prezentanți ai poporului-frate cehoslovac 
(urale).

Prezența în Capitala țării noastre a to
varășilor Hrușciov, Bulganin și Mikoian

este o mărturie a prieteniei indisolubile ce 
există între Republica Populară Rornînă și 
marea Uniune Sovietică, ale cărei forțe ar
mate au eliberat de sub jugul hitilerist 
Romlnia și care acordă un ajutor frățesc 
poporului romîn în munca sa de construire 
a socialismului și de ridicare economico- 
culturală a patriei noastre. (Aplauze pre
lungite).

In rînduriile lagărului păcii, democrației 
și socialismului, puternic prin unitatea sa 
de nezdruncinat, marele popor sovietic, ma* 
rele popor chinez, popoarele țărilor de de
mocrație populară, unite prin țeluri și nă.- 
zuinți comune, aduc o hotărîtoare contri
buție la opera de apărpre a păcii în în
treaga lume, a securității și independent 
ței popoarelor. (Aplauze).

(continuare în pag. 2-a)
D. Petrescu. Constanța Crăciun, M. Dalea, 
L. Răutu, Sorin Toma, generat locotenent L. 
Sălăjan, membri ai C-C al P.M.R-, membri 
ai guvernului, Stelian Moraru, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor. Lotar 
Rădăceanu, vicepreședinte al Comitetului na
tional pentru apărarea păcii, acad. P Con- 
stantinescu-Iași, vicepreședinte al Academiei 
R.P.R., Âlexa Augustin, Șt. Voitec, M- Ro- 
șianu. președintele Institutului R'omîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea. Stela 
Enescu, președinta Comitetului Femeilor De
mocrate, T. Iordăchescu, V. Trofin, secretar al 
C.C. al U.T M-, Vasile Cristache, prim secre
tar al Comitetului regional București al 
P.M.R., ing. Ștefan Bălan, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, general locotenent M. Haupt, coman
dantul garnizoanei București, Florian Dănă- 
lache, prim secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

(Continuare în pagina a 2-a)

Cuvintarea tovarășului N. S.
Dragă tovarășe Gheorghiu-DejI

Dragi tovarăși conducători ai Partidului 
Muncitoresc Romîn și ai Guvernului Romîn 1

Dragi tovarăși oameni ai muncii din Ca
pitala Romîniei 1

In numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist ai Uniunii Sovietice, al 
Consiliului da Miniștri al U.R S.S., al Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, sîntem bucu
roși să vă transmitem vouă și prin dum
neavoastră întregului popor romîn, un salut 
cordial șj frățesc! (Aplauze furtunoase, 
prelungite, care se transformă în ovații. 
Urale repetate: Trăiască Uniunea Sovie
tică t).

Conducătorii Republicii Populare Romîne 
ne-au invitat să vizităm țara dumneavoas
tră și exprimăm din suflet mulțumirile

noastre pentru atenția și ospitalitatea pe 
care ne-ați arătat-o. Primirea oaildă și sin. 
ceră pe care ați făcut-o delegației noastre 
este o expresie a prieteniei de nezdruncinat 
dintre poporul sovietic și poporul romîn.

Putem constata cu mare satisfacție că 
prietenia și colaborarea strînsă dintre po
poarele sovietic și romîn se dezvoltă și se 
întărește pe zi ce trece, spre binele popoa
relor noastre.

In anii care au trecut după răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc, în Republica 
Populară Rornînă s-au înfăptuit uriașe 
transformări democratice și socialiste. Oa
menii muncii din Romînia, luînd puterea 
în mîiniile lor, au ales singura cale justă 
de dezvoltare, calea construirii socialismu
lui. Mergînid pe această cale, sub conducerea

Hrușciov
Partidului Muncitoresc Romîn, sub steagul 
marxism-leninismului, au obținut mari suc
cese în dezvoltarea industriei, agriculturii și 
culturii, în opera de creare și întărire a 
statului lor democrat-popular, liber și in* 
dependent.

Oamenii sovietici se bucură împreună cu 
dumneavoastră de succesele pe care le-ați 
obținut, ca și de succesele pe care le-au 
obținut oameni; muncii din toate țările de 
democrație populară.

In numele poporului sovietic, urăm din 
tot sufletul oamenilor muncii din orașele 
și satele Republicii dumneavoastră, petro* 
liștilor. constructorilor de mașini, întregii 
clase muncitoare, țărănimii muncitoare, in* 
telectuaililor, întregului popor romîn, noi

(Continuare în pag. 2-a),



Sosirea în Capitală a tovarășilor 
Hrușciov, Bulganin și Mikoian

i)

'6
Pavtov ; RBulgariw — S. D.

— J Ședivy ; R. P F. lugosto- 
Vujanovic; R. P.
R. P. Chineze

Albania — 
- Ke Bo

și trășiși

(urmare din pagina

■ Pe aeroport se aflau tovarășii: Mătyâs Ră
kosi, prim secretar al C.C. al Partidului celor 

ce muncesc din Ungaria și Andrâs Hegedus, 
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, Antonin Novotny, prim. secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și Jiri Hendrich, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, care fac o 
vizite prietenească in țara noastră.

A fost de fajâ,.M- B Mitin, membru a! 
Academiei de Științe ir U.R-S.S. A partici
pat de asemenea și generat colonel F- f. Go
likov.

Delegația a SM'tjpkiâtA faisoutee A 
P. S Dedujkinjmsarci.-Wul cffarawrr JtF 
interim al Uniunii Sovietice la București 
și membrii Ambasadei

Erau de față de asemenea: ambasadorii 
extraordinari și plenipotențiari ai: R-P.D. Co
reene • 
taki; R. P.
Cehoslovace 
via — N. 
M. Lako; 
nian ; miniștrii plenipotențiari 
extraordinari ai: SUA — H. Shantz , Fran
ței — P Francfcrt; Marii Britani; — Der
mot Francis Mac Dermot; Italiei — Fran
cesco Lo Faro; însărcinați! cu afaceri ai: 
Israelului — Zev Argaman ; Elveției —
A. Parodi; însărcinat ii cu afaceri ad-interim 
ai: Turciei — Saffet Urfi Betin; Finlandei 

«— A. Thesleff; Danemarcei — A. C- K.
Wright; Argentinei — Jose Medoro Del- 
fino: Egiptului — Abdel Rahman Ham- 

; R D. Germane — Erich Simons;
1R. P Polone — K. Janiszewski; însărcina
tul cu afaceri curente al Legației Beig ei — 
A
Reprezentanței Politice a Austriei — Fr 
Kunzel

E ora 18,15. In zarea limpede se ivește o 
■pasăre argintie. Freamătul crește. Avionul cu 
■«membrii delegație’ guvernamentale sovietice 
(Aterizează pe aeroport.

Aclamațiile izbucnesc spontan și entuziast

- fi; gemului-

Wiltot; girantul afacerilor curente al

Sosirea în Capitală a tovarășilor 
Mătyâs Răkosi și

f Sîmbâtă dimineața au sosit la București,
l intr-o vizită prietenească tovarășii Mătyâs
Răkos:, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din 
’Ungaria, ți Andrâs Hegedus, președinte
le Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare.
f Gara Băneasa este împodobită sărbăto
rește Sint arborate drapelele de stat ale 

IK. P. Ungare și R.P.R. Pe peron este a- 
llfruată o gardă de onoare cu muzică și 
drapel.
I In întimpinarea oaspeților au venit tov.i- 
ă/Zîșii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza. 
Mîh. Apostol, 1. Chișinevschi, Chivu Stoica, 
f&l. Moghioroș, general de armată Emil 
'Bodnăraș, Miron Constantinescu, P. BoriU. 
S. Bughici, membri ai C.C. al P M.R, mem. 
ibri ei guvernului, V. Cristaehe. pr:m seeie- 
itar al Comitet uhu i regions’ București al 
IP.M.R., ing. Ștefa-n Bă'an, președintele Co- 
imitetului Executiv a! Sfatului Popular ai 
fâ^apitalei, general locotenent At. Haupt, co
mandantul garnizoanei București.
d, 'Ae aflau de față L Pataki, ambasadorul

Sosirea în Capitală a tovarășilor 
Antonin Novotny și Jiri Hendrich

T 'Sîmbătă după-amiază au sosit la Bucu- 
țtești, într-o vizită prietenească, tovarășii An- 
țtonin Novotny, prim-secretar al Comitetului 
kCentral al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și Jiri Hendrich, secretar al C.C. al 
IPartidului Comunist din Cehoslovacia.

Aeroportul Băneasa era pavoazat cu dra- 
fpelele de stat ale R. Cehoslovace și R.P-R.

, La sosire, oaspeții au fost întimpinați de 
ttovarășii Gh. Apostol, I. Chișinevsehi, Chivu 
tStoica, Al. Moghioroș, general de armată 
lEmrl Boidnăraș, Miroin Conslantinescu, C. 
fFîrvulescu, Petre Borilă, Simion Bughici, 
i r r _ ■ _
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f
061 și

In același timp, In Piața Victoriei și pa în
tregul parcurs, h» toată Capitala, sosirea a- 
vionului cu oaspeții dragi este urmărită ou 
vie atenție de oamenii muncii, prin transmi
sia specială a postului de radio.

Din avion coboară N. S Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovjetului Suprem al 
U.R-S.S. și prim-secretar ai CC al Partidu
lui Comunist al Uniunii Soviettoe, N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovetlee ți A i. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștrj

Ossp-Ji sînt «eîufa:* de lovarâșii GT1.

Gheorghiu-Dej, df. P 
de rnțmbrii Birțu 
P.Mir "Se tovacl-

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej prezintă 
membrilor delegației sovietice pe conducă- ____

Compania de onoare dă onorul. Coman
dantul companiei prezintă raportul. Fanfara 
•tronează Imnurțe de stat ale Uniunii So
vietice șj Republicii Populare Romme.

Tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bucgan-to, 
A 1. Mikoian, însoțiți de tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza și Gh. A- 
postol trec in revistă

Ua detașament de 
ților buchete de flori

Ministrul Afacerilor 
prezintă membrilor delegației sovietice pe 
șefii m-siunilor diplomatice.

Compania de onoare defilează prin fața 
membrilor delegației sovietice. Ea poartă 
drapelul de luptă al diviziei „Tudor Vb- 
dimirescu-Debrejin", simbol al frăției de 
arme dintre popoarele sovietice și poporul 
romin cimentata în luptele pentru zdrobirea 
armatelor hitleriste, după eliberarea patriei 
noastre de către glorioasa Armată Sovietică

Membrii delegației sovietice, însoțiți de 
conducătorii partidului și guvernului, de 
ceilalți oaspeți de peste hotare iau loc în 
automobile și «e îndreaptă spre Piață Vic
toriei. (Agerpres)

compania de onoare, 
pionieri oferă oaspe-

Externe, S. Bughici,

Andrâs Hegedus
R. P. Ungare ia București și membri» Am- 
baradei.

Oaspeții au fost întîmpinați de asemenea 
.ie aiți membri ai corpului diplomate

A fost de față M. B. Mitîn, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Ora II Trenul special se oprește tn țața 
peronului Tovarășii Mătyâs Râkosi și An
dris Hegedus, însoțiți de tovarășii C Pir- 
vutescu și J. Fazekaș care i-au întimpinat 
la sosirea pe teritoriul țârii noastre, coboară. 
Oaspeții sint salutați călduros (te tovarăși 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol și de ceilalți conducători ai parti
dului și guvernului.

Comandantul gărzii de oooere prezintă ra
portul. Fanfara intonează Imnurile de stat 
ate R. P. Ungare și R.P.R.

Tovarășii M. Rakosi și A. Hegedus, în
soțiți de tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și dr 
P Groza, trec la revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri oferă oaspeților flori
Dupj aceea, oaspeții însoțiți de conducă

torii partidului și guvernului, părăseec gars
(Age r pres)

membri ai C.C. al P.M.R., membri ai gu
vernului, V. Crtotache, prim scoretair al 
Comitetului regional București al P.M.R., 

.îng. Ștefan Bălan, președintele Comitetului 
Executiv ai Sfatului Popular al Capitalei, 
general locotenent' M. Haupt, comandantul 
garnizoanei București.

In întimpinarea oaspeților a venit J. Șe- 
divy, ambasadorul R. Cehoslovace la Bucu- 
reșli.

Erau prezenți de asemenea alți membri ai 
corpului diplomatic.
Oaspeții au fost salutați călduros de condu
cători ai partidului și guvernului.

Un grzp de pionieri a oferit oaspeților 
buchete de flori.

------ (Agerpres)

Cuvântarea tovarășului
normalizarea și dez.uitarea relațiilor de 
prietenie, bună vecinătate și colaborare cu 
Republica Populară Federativă Iugoslavia. 
(Aplauze).

Poporul nost tu harnic muncește neobosit 
pentru a-și face patria mai bogată și mai 
puternică, pentru a asigura victoria socia
lismului în patria noastră, pe drumul lumi
nos arătat de Marx, Engels, Lenin, Stalin. 
Popontf romîn este pe deplin conștient, că 
prin munca sa el își aduce aportul la întări
rea lagărului socialist, la apărarea păcii. 
(Aptauze).

auze). Scumpi oaspeți! Din partea Partidului, din
popoare ale partea Marii Adunări Naționale șj din partea

{urmare din pagina I;

Poporul romîn și guvernul Republicii 
Populare Romine salută cu bucurie și satis
facție rezultatele pozitive ale tratativelor 
sovieto-iugoslave și Declarația guvernelor 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și 
Republicii Populare Federative Iugoslavia, 
semnată în numele guvernelor Tor de tova
rășii Bulganin și lito. (Aplauze).

Uniunea Sovietică și Iugoslavia au adus 
astfel o mare contribuție la cauza colaborării 
între popoare și destinderii internaționale, la 
cauza păcii si socialismului. (Aplauze).

Poporul romîn ea și celelalte popoa r____________ ___  ____
țărilor de democrație populară, ca și toate Guvernului Republicii Populare Romîne, din 
popoarele iubitoare de pace și oamenii muncii partea oamenilor muncii de toate naționali- 
di« toate • țările, sprijină călduros prtnci- tățile, din partea întregilui nostru popor vl 
piile enunțate in Declarație. .șMMBMkc aducem im fierbinte și frățesc salut! (Urate).

Poporul romîn, care are străvechi legături 
-------j to prietww «cu pojarul iugosla 
.C. at_, fiecarî p« nou pe calea 
—' -* ‘ reftțiilor ‘dntfre RepubliA Popi 

RepubHc^Po 
verntțf fceț^i 
ărît sa aduc

iv, .seUiucură 
_r ____ IflrtjunăȘjițirîi
’epuMicS Populară" Rrimînă 

"’opujară federativă J 
,-Aiblicii Populat»Rd 
aducă conTribuția sa' c

Căutarea tovarășului . N.( S. Hrușciov
(urtpafe din pqgina I)

* lj» ■ Z1 ’ 1 ’ . l I ! i u
succese în activitatea creatoare îndreptată 
spre înflorirea statului romîn liber, pentru 
obținerea de no; realizări în construe^ a so
cialistă. (Aplauze furtunoase prelungite, 
urale).

Tovarăși I Ieri s-a publicat Declarația gu
vernelor Uniunii Sovietice și Iugoslaviei în 
care se face bilanțul tratativelor sovieto- 
iugoslave care au avut loc între 27 mai —- 
2 iunie. Aceste tratative au fost încununate 
de rezultate bune și au dus la solutionarea 
problemelor nerezolvate în rotațiile dintre 
Uniunea Sovietică șj Iugoslavia. S-a creat 
o bază solidă, sănătoasă, pe care se va 
dezvolta prietenia și colaborarea dintre po
porul sovietic și cel iugoslav

Aceste rezultate au devenit posibile mul
țumită faptului că ambele ctelegafri, depu- 
nînd eforturile cuvenite, au realizat o înțe
legere reciprocă deplină, atît în problemele 
referitoare la relațiile între Uniunea Sovie
tică și Iugoslavia, cit și în cele mai impor
tante probleme internaționale.

Deplina normalizare a relațiilor între U. 
niunea Sovietică și Iugoslavia are o uriașă 
imporianță nu numai pentru U.R.S.S. și 
Iugoslavia, ci și pentru celelalte popoare 
iubitoare de pace, pentru întărirea păcii în 
lumea întreagă. (Aplauze).

încălcarea bunelor relații între Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia a convenit numai 
forjelor react tonii imperialiste. dușmanilor 
păcii.

Tratativele sovieto-iugoslave și rezultatele 
lor constituie o nouă contribuție Ia cauza 
slăbirii încordării internaționale și vor avea 
un rol important în stăvilirea forjelor a-

Recepția oferita de Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

în cinstea delegației guvernamentale
a Uniunii

S.’mbătă seara. Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne a rferit în Pa
latul din Piața Victoriei o recepție in cins
tea delegației guvernamentale a Uniwii So- 
tietice.

La recepție au participat tovarășii ; N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem ai U.R.S S., prim secretar al C.C. al 
PC.U.S^ N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și A. I. Mi
koian, prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S S

La recepție au participat de asemenea to
varășii : Mătyâs Răkosi. prim secretar al 
CG. al Partidului celor ce muncesc din Un
garia. și Andrâs Hegedus, președintele Con- 
sTiului de Miniștri al R. P. Ungare, Antonim 
Novotny, prim secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, și Jiri Hen- 
drieh, secretar al C.C. al Partidului Comu
nist d‘n Cehoslovacia.

Din partea rocnkiă au fost prezenți tova
rășii : Gh. Gheorghiu-Dej. dr. Petru Groza, 
Gh. Apostol, I. Chișinevschi, Chivu Stoica, 
Al. Moghioroș. general de armată Emil Bod- 

năraș, Miron Constantinescu, P. Borilâ, C. 
Pîrvulescu, D. Coliu, N. Ceaușescu, general 
locotenent Al. Drăghici, J. Fazekaș, acad. 
C. I. Parhom, președintele ARLUS uIui, acad. 
Traian Săvulescu, președintele Academiei 
R.P.R., S. Bughici, D. Petrescu, Constanța 
Crăciun, M. Dalea, membri ai C.C- al P.M R., 
membri ai guvernului, Stelian Moraru, pre
ședintele Consiliului Central al Sindicatelor, 
Lotar Radăceanu, vicepreședinte al Comite-

Trăiască în veci prietenia romîno-sovieticăt 
(Urjzle,). % . ,

Ttăițsci prietenia'?! utetalete’de nezdrun
cinat dintre țărAe lagărului păcii și socia- 

-. lismutajL
’* Trajadcă pacea între popoare! (Urale fur

s' K t imoase)'

greseunii, in întărirea păcii in lyruea în
treagă. (Aplauze prelungite, urti^.

Toate popoarele iubitoare de pace au 
îrkîmpmat cu mare satisfacție rezultatele 
tratativelor sovieto-iugos'ave Ne exprimăm 
convingerea că, împreună cu popoarele so
vietice, rezultatele tratativelor soviet o-iugo
slave vor fj aprobate de poporul romîn și 
de popoarele celorlalte țăii de democrație 
populară pentru că prietenia și colaborarea 
țărilor noastre cu Iugoslavia corespunde in
tereselor păcii și socialismului. (Aplauze).

Tovarăși l Trebuie să nu slăbim eforturile 
noastre în lupta pentru atenuarea încordării 
internaționale, ta lupta pentru cauza păcii 
Datoria popoarelor iubitoare de pace este 
de a-și ascuți vigilența față de uneltirde 
agresorilor imperialiști, de a și uni forțeâe, 
de a întări unitatea rîndurilor lot.

Apărînd cauza păcii popoarele Uniuui 
Sovietice, Republicii Populare Romîne, ale 
marei Chine, ale tuturor țărilor de demo
crație populară pășesc cu încredere înainte 
spre un viitor luminos, călăuzîndu-se după 
învățătura atotbiruitoare marxist-leniinistă 
(Aplauze).

Ingăduîți-mi încă odată, tovarăși, să vă 
urez dvs., prieteni romirti. noi succese în 
lupta pentru înflorirea statului romîn de
mocrat-popular, în opera de construire a 
socialismului. (Aplauze)

Trăiască poporul romîn 1 (Aplauze furtu
noase, prelungite, care se transformă In o- 
vafii. urale).

Să se întărească și să se dezvolte prie
teni; frățească de nezdruncinat dintre po
poarele sovietic și romîn 1

(Ovafii furtunoase, prelungite. Urale re
petate: Trăiască 
nul păcii !).

Uniunea Sovietică, bastio-

Sovietîce
tului Național pentru Apărarea Păcii, con
ducători ai organizațiilor obștești, oameni ai 
culturii, științei și artei, generali, șefi ai cul
telor, ziariști romîni și străini.

A fost de față M. B. Mitin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. A participat 
de asemenea general colonel F. I. Golikov.

Intre invitați sc aflau P. S. Dedușkin, În
sărcinatul cu afaceri ad-interim at Uniunii 
Sovietice la Bucureștj și membrii Ambasa
dei.

Erau de față de asemenea : ambasadorii 
extraordinari și plenipotențiari ai: R.P.D. 
Coreene — Den-Em; R. p. Ungare — L. 
Pataki; R. P. Bulgaria — S. D. Pavlov; R. 
Cehoslovace — J, Ședivy; R.P.F. Iugoslavia 
— N. Vujanovic; R. P. Albania — M. Lako;
R. P. Chineze — Ke Bo nian; miniștrii ple
nipotențiari și trimiși extraordinari ai:
S. UA. — H. Shantz; Franței — P. Framc- 
fort; Marii Britanii — Dermot Francis Mac 
Dermot; Italiei — Francesco Lo Faro; in- 
sărcinați; cu afaceri ai: Israelului — Zev 
Argaman; Elveției — A. Parodi; tnsărcinațil 
cu afaceri ad-interim al: Turciei — Saffet 
Orfi Betin; Finlandei — A. Thesleff; Dane
marcei — A. C. K. Wright; Argentinei —; 
Jose Medoro DeLHno; Egiptului — Abdel 
Rahman Hamza; R. D. Germane — Erich 
Simons; R. P. Polone — K. Janîszewski; în
sărcinatul cu afaceri curente al Legației Bel
giei — A Willoi.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

(Agerpres)



Tinerii fotbaliști din R. Cehoslovacă
învingători cu 4-2 (3-2) in intîinirea 

cu echipa de juniori a R. ?. Romine

Campionatul categ oriei B la fotbal

pe stadionul
peste 25 000 

îrutîloit o se-

Ieri duipă amiază, 
Republicii în fața a 
de spectatori s-au 
lecționată de tineret din R. Ce
hoslovacă și reprezentativa de ju
niori a R. P. Romîne. După o 
întrecere viu disputată oaspeții au 
repurtat o meritată victorie cu 
scorul de 4—2 (3—2).

Tinerii fotbaliști Jki R. Ceho
slovacă an lăsat o bună impresie. 
Bine dotati fizicește, posedînd o 
excelenta pregătire tehnică ei ma
nifestă o tendință permanentă pen
tru realizarea unor acțiuni rapi
de șî variate. Jucătorii oaspeți an 
întrebuințat cu maximum de efi
cacitate corpul în lupta directă șl 
au dovedit o bună detentă, ceea 
ce le-p permis să e-îștige majori
tatea duc! oriilor.

Intr-un citvmt, se poate afirma 
că ecliioa tinerilor fotbaliști ce
hoslovaci a practicat un fotbal 
mode-n, de o bună concepție. în 
mod deosebit s-au remarcat îna
intașii Pospichal și Mikeska, rnij- 
(ocașul Venglos și fundașul M^az. 

I Echipa de juniori a țării noas- 
re a luptat — în fața unui ad

versar superior fizicește — _ pen
tru obținerea unui rezultat cit mai 
bun, lucru pe care nu l-a reușit, 
din cauză că a jucat mai Ștab 
rfecît deobicei Echipa n-a mat 
funcționat atît de bine în ansam
blu, tna-intarea — mai ales — 
tierenșind să tină balonul șt nici 
să fructifice situațiile de marcare. 
0 greșa'ă f^xtamentalâ pe care 
a săvîrstt-o eehioa noastră a fost 
aceea că a folosit prea mult pa
sele pe sus. pe care jucătorii ce
hoslovaci le-au interceptat cu tt- 
șurință, fiind mat înaățî. De ase-

Campionatul categoriei A 1
C.C.A —CONSTRUCTORUL 

ORADEA 13-0 (3-0)

După cum arată și scorul, mili
tarii au învins cu mi^tă ușurință. 
C C.A. a atacat tot timpul, pres- 
tind un joc rapid și spectaculos. 
Sarcina echipei bucureșter.e a fost 
mult tișurață de adversar, care s-a 
preocupat tot timpul partidei de 
un singur lucru : să piardă la un 
scor cit mai mic. Sistemul de joc 
in atac (centru fix) dăunează a- 
tât echipei, care s-a comportat sub 
otice critică precum și progresului 
jocului de polo dtn țara noastră 
caTe a pășit de multă vreme pe 
altă cale. Pentru ca, pe viitor, jo
cul orădenilor să atingă un nivel 
mai înalt, înlocuirea jucătorilor 
Peesi și Filip — care s nt în ver
stă și nu mai corespund — apare 
ca foarte necesară. Au marcat : 
Nagy (5), Hospodar (2). Iosim (2),

Azi încep campionatele 
indini&ale de tir ale R.P.R. 

pe amil 1955
Astăzi începe pe poligonul Tu

nari din Pădurea Băneasa cea mai 
importantă competiție de tir cu 

caracter intern a anului: campio
natele individuale ale R.P.R. la pro
bele clatice-

De-a lungul a șapte zile (6—12 
iunie) timp în care se desfășoară 
campionatele republicane, cei mai 
buni trăgători și cele mai bune tră
gătoare (juniori și junioare) din 
țara noastră, reprezentind 10 aso
ciații sportive, iși vor disputa titlu
rile de campioni republicani indivi
duali pe anul în curs.

Ia afara campionatelor R.P.R. 
sînt organizate în aceste zile și 
două concursuri : ursul la armă mi
litară 3x20 focuri și un concurs de 
skeet (talere aruncate din turn).

Iată programul complet al între
cerilor : luni 6 iunie : ora 8,30 : so
lemnitatea de deschidere; ora 9,30: 
talere manșa Iutii, pistol viteză 
manșa întâi și armă militară 3x20 
focuri; mărfi 7 iunie, ora 9,30: ta
lere manșa a doua, pistol viteză 
manșa a doua; miercuri 8 iunie ora 
9: talere manșa a treia, armă libe
ră calibru redus poziția culcat 60 
focuri la 50 m-, ora 12 : armă li
beră combinată (feminin); joi 9 iu
nie ora 9: armă liberă calibrai re
dus 3x40 focuri (masculin); vineri 
10 iunie ora 9: armă liberă combi
nată (masculin), ora 12 pistol liber 
calibru redus 60 focuri; simbătă 11 
iunie ora 9: skeet manșa întîi, ar
mă liberă calibru redus 3x40 focuri 
(juniori) pistol liber calibru mare 
60 focuri; dumiri ă 12 iunie ora 9: 
skeet manșa a doua armă liberă 
calibru mare 3x40 focuri, armă libe
ră calibru redus 3x40 focuri (fete). 

menea, înaintașii au greșit an- 
grenîndu-se în luptă corp la corp, 
cu adversarii superiori și în a- 
ceastă privință. Cei mai buni ju
cători ai echipei noastre au fost: 
Bodo, Gref, Stancu și Ștefănescu. 
De menționat că două din golu
rile primite de echipa noastră se 
datorese greșelilor portarului Uțti.

Jocul a fost interesant ca des
fășurare și a avut multe faze spec
taculoase șt de fotbal bun. înce
putul l-a avut echipa noastră care 
a și iesTus scorul în primul mi
nut. Apoi oaspeții preiau inițiativa 
stăpînind terenul, pentru ca ju
cătorii noștri să revină spre sfîr- 
șitul reprizei. După pauză repre
zentanții noștri au dominat mai 
mult, au avut mai mult inițiati
va în atac, dar n-au reușit să 
treacă peste apărarea oaspeților.

Cele șase goluri ale partidei au 
fost marcate în ordine de: Copil 
(min. I), Pospicha! (min. 6), 
Ene II, din lovitură de la II me
tri (min. 12), Dolinski (min. 22), 
Molnar (min. 38), Venglos (min. 
88).

Arbitrul P. Djonev (R. P Bul
garia) a condus cu competență 
următoarele formalii:

SELECȚIONATA DE TINERET 
DIN R. CEHOSLOVACA: Hașon — 
Urban, Benko, Mraz — Venglos. 
Kvasniak—Molnar, PospichaJ. De- 
movic (Mikeska), Roș (Vojta), 
Dod in.sk i.

SELECȚIONATA de JUNIORI 
A R.P.R.: Uțu (Bocianu)’ — 
Neamțu, Stancu, Ștefănescu — 
Maior (Gref). Bodo — Copil. 
G hi bei (Țîrcovnicu), Ene II, Se- 
redai, Virgil.

Marchipu iz;, Novac și Bogdan. 
A. Szatmari (Buc.) a condus urmă
toarele formații : CC.A.: Bendu, 
Hospodar. Bogdan, Nagy, Iosim, 
Novac, Marchițitt; Constructorul 
Oradea: Hegyesi, Filip. Kiss, An- 
drasi, Virag. Peesi, Szabo.

G. N.
FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA— 

METALUL CLUJ 6-3 (4-1)
TIMIȘOARA, 5 (prin telefon de 

la subredacția noastră). FI. roșie, 
cu o echipă întinerită, a întrecut pe 
merit Metalul Cluj. Loca'nici i an 
prestat un joc mai rapid și mai 
tehnic. Au marcat Man (3), Sătă- 
jan (2) și Weinreich pentru în
vingători și Drotlef. Santa și 
GySai pentru învinși. Arbitrajul lui 
Andrei Kiss. (Tg. Mureș) foarte 
bun. Echipele au jucat în următoa
rele formații : FI. roșie : Norman, 
Ku liner, Gavrilă. Weinreich, Las- 
zlo, Man, Săiăjam; Metalul: PaJti, 
Gyulai, Radu, Sarkadi, Ferenczâ 
Drotlef, Santa.

Campionatul categoriei A la tenis
In cadrul întîinirilor de tenis 

ale campionatului categoriei A des
fășurate sîmbătă și duminică în 
Capitală și la Timișoara s-au în
registrat următoarele rezultate:

Dinamo București—Locomotiva 
P.T.T. București 6—5 (Rakosi— 
Cirimbei 6—4, 6—2, 6—2, Vasiles- 
cu—Roșiami 6—2. 4—6, 6—2, 3—6, 
6—2, Mariana Nicu'.escu—Mariana 
Dinopol 6—3, 6—8, 3—6, Elena 
Stan—Herta Orerwki 3—6, 7—5,
5- 7, Vasilescu-Cirimbei 6-4, 6-4,
3—6, 6—2, Rakosi—Roșianu 7—5,
6— 4, 6—3, M. Niculescu, E. Stan 
—M. Dinopol, H. Orenski 4—6, 
0—6 (perechea M. Nicuîescu, E. 
Stan a abandonat), M. Niculescu, 
A. Bardan—M. Dinojxd, Cirimbei 
2—6, 0—6, G. Viziru— Marinescu 
6—4, 4—6, 6—1, 7—5, Bardan— 
Petre A. Petre 7—9, 7—5, 6—2, 
6—2, Rakosi, C. Viziru—Cirimbei. 
Petre A. Petre 1-6, 3-6, 2-6L

C.C.A.—Progresul F.B. 9—2 (Ec. 
Roșianu—R. Andreescu 0—fi, 6—4,
6— 4, L. IDoboșiu—S. Butăni&cu
7— 5, 6—1, ^A. Viziru—Teodorescu 
6—1, 6—2, 8—10, 6—3, Cxbzuc—

Un nou turneu internațional de handbal
La începutul acestei săptămîni 

este așteptat să sosească în țara 
noastră un lot de handbai'llști din 
R. P. Ungară. Echipa maghiară de 
handbal va întreprinde un turneu 
prin țara noastră, jucînd la Reși
ța. București șj Ora șt d Stalin.

Echipa maghiară deplasează ur
mătorii’. lot de jucători: [. Bagyin, 
L Farkas, J. Horvath, L. Nagy, G.

Seria I

Dinamo 6 București — Progre
sul Sibiu 0—2 (0—1)

Locomotiva Craiova — Știința 
Craiova 0—2 (0—2)

Metalul Uz. tractoare Orașul 
Stalin — Metalul București 3—0 
(3-0)
Locomotiva Tr. Severin — .Meta
lul Steagul roșu Orașul Stahn
1—0 (o_r0)

Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
Flacăra Moreni 1—0 (1—0).

CLASAMENTUL
1. Loc. București f 7 2 I ă:J 18
2. Metalul Uz. tractoare

Or. Stalin 11 7 2 2 2«:1> ÎS
>. Loc. Craiova 12 5 3 4 U.lt 13
4. Progresul Sibiu 11 S 2 4 13: 9 12
S. Știința București 14 5 2 3 13:13 12
6. Loc. T. Severin ÎS 4 2 4 14: 9 14
7. Metalul București 9 4 2» S:ll 14
t. Știința Craiova 11 s 1 S U:li 4
». Progr. C.P.C.S. S 4 • 4 13:14 S

14. Dinamo S Buc. ÎS 3 2 5 • :lt S
11. FI. roșie Sf.

Gheorghe 11 > 2 f S:LS S
12. Flacăra Moreni 11 3 1 7 9:14 f
13. Metalul Steagul roșu

Or. Stalin 11 1 3 7 S:1S s

ETAPA VIITOARE: Locomotiva 
București — Dinamo 6 București; 
Flacăra Moreni — Locomotiva Tr 
Severin; știința Craioya — Pro
gresul C.P.C.S.; Metalul Steagul 
roșu Orașul Stalin — Flamura ro
șie Sf. Gheorghe; Progresul Si
biu — Metalul Uz. tractoare Ora
șul Stelirr; Metalul București — 
Știința București.

INFORMAȚII PRONOSPORT ETAPÂ A IlI-a A „CUPEI DE VARĂ” LA FOTBAL
Iată cum arată un buletin cu 

toate rezuttateie exacte la con
cursul Pronosport Nr. 22 (etapa 
din 5 iunie 1955):

I R.P.R. — R. Cehoslovacă 
(juniori) 2

II R. Cehoslovacă — Belgia 1
III Loc. Tg. Mureș — Știința

Timișoara ~ *
IV FI. roșie Arad — Min. Pe

troșani x
V Știința Craiova — Locom. 

Craiova 1
VI Progr. Satu Mare — Me

talul Oradea 1
VII Metalul Baia Mare — Lo

comotiva Cluj 1
VIII FI. Mediaș — Met. C. Turzii x

IX Știința Iași — FL Cîmpina 1
X El roșie Buhuși — Loco

motiva lași x
XI Loc. Galați — FI. roșie

Bacău x
XII FI. roșie Sf. Gheorghe—FI. 

Moreni 1
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 670.000 buletine.

Cristea 6—2, 6--3, 6—-1, Ccbzuc 
—Teodorescu 6—I, 6—3, 6—2, 
Năstase — Ursan 10—8, 6—2,
6—4, El. Roșianu, L. Doboș iu—R. 
Andreescu, S. Butărăscii 2—6, 6—3,
3— 6, M. Viziru—Cristea 6—1, 
6—4, 6—3, Chivaru—I. Stăncescu 
6—1, 6—0, 6—2, Cobzuc, Năstase 
—Teodorescu, Cristea 6—1, 5—7, 
6—3, 6—3, Roșianu, Năstase— R. 
Andreescu, Cristea 3—6, 4—6).

Metalul Timișoara—Progresul Fi
nanțe Sfaturi Cluj 6—5 (Juhasz— 
Pusztai 6—3, 6—3, 6—3, Mihai 
Sorin—Serester 7—5, 2—6, 6—I, 
2—6, 6—3, Juhasz—Serester 6—1, 
6—1, 6—3, Mihai Sorin—Pusztad
6— 1, 6—2, 2-6, 6—3, Wolf—Chi- 
drai 0—6, 0—6, 3—S, Călcianu— 
Dîmbăreanu 3—6, 2—6, 6—3, 6—3, 
9—11, Giga GOrog—Livia Avram 
0—6. 1—6, Petruța-Ecaterbia Ptisz- 
tai 3—6, 3—6, Juhasz, M-ihai So
rin—Pusztai, Ghidrai 7—5, 8—6,
7— 5, O. Gorog, Juhasz—Ec P«s- 
tai, Ghidrai 7—5, 6—3, O. Gorog. 
Petruța—Ec. Pusztai. L. Avram
4— 6. 2—6.

Megyeri, K. Nagy, Lajos—Pal Na- 
dasdi, S. Ujvari, A. Penezi, L. Bor- 
dacs, Otto Hetenyi, A. Kiresjar, G. 
Magyar, I. Molnar și G. Ramo- 
tsa. Primul joc al handbaliștiHoe 
maghiari va avea loc joi 9 iunie, 
la Reșița, unde ei vor întilni se
lecționata asociației Metalul. Jocul 
va fi arbitrat de Cornel Șenchea,

Seria a Il-a
Flacăra Mediaș — Metalul Cim- 
pia Tura» 1—1 (0—1)

Progresul Oradea — Metalul
Arad 2—0 (0—0)
FI. roșie Cluj — Metalul Reșița 
0—2 (0—1)

Miosrul Ltrpeni — Metahri 108
2—1 (0—1)

Metalul B. Mare — Locomotiva
Cluj 2—0 (1—0)

Progresul Satu Mare — Metalul
Oradea 5—1 (2—1)

Locomotiva Arad — Metalul
Hunedoara 3—0 (2—0)

CLASAMENTUL

1. Progr. Oradea 12 9 1 2 26: 8 19
2. Metalul Reșița 12 8 2 2 21:11 18
3. Met. C. Turzii 12 6 4 2 21: 9 16
4. Locomotiva Cluj 12 6 3 3 22:17 15
3. Flacăra Mediaș 12 5 3 4 15:14 13
6. Metalul B. Mare 12 3 6 3 11:13 12
7. Progresul S. Mare 12 4 4 4 16:23 12
8. Met. Htinedbara 12 3 8 4 13:15 11
9. Metalul Arad 12 3 5 4 1SC1S 11

14. Locomotiva Arad 12 3 4 5 14:13 14
11. Minerul Lupeni 12 2 5 5 14:18 9
12. Metalul IM 12 3 i 7 lt:22 8
13. FI. roșie Cluj 12 2 4 6 8:1S 8
14. Metalul Oradea 12 14 7 10:23 6

ETAPA VIITOARE: Metalul Re
șița — Progresul S. Mare; Flacăra 
Mediaș — Metalul B. Atare. Me
talul Oradea — Locomotiva Arad; 
FI. roșie Cluj — MetaluCC. Turzii; 
Metalul 108 — Progresul Oradea; 
Metalul Hunedoara — Min irul Lu- 
penl; Metalul Arad — Locomotiva 
C4ui.

SERIA I
Dinamo București (tineret) — 

C.C.A. 1—4 (0—2). Jocul s-a des
fășurat în nota de superioritate a 
echipei C.C.A., care a utilizat o 
formație din care au tăcut parte 
Toma, Ivănescu, V. Dumitrescu, 
Bone, Onisie, Alexandreșcu, Cari- 
caș, P. Moldoveanu etc., in timp 
ce la Dlnarno au jucat printre alții 
Băcuț I, Angliei și Magheț. Golu
rile au fost înscrise de Meszaros 
(2), Caricaș și Bone pentru CC A 
și de Nunweiller pentru Dinamo.

Progresul București—Locomotiva 
Constanța 4—2 (I—0). Cei care 
se așteptau să asiste ta reeditarea 
victoriei din campionat cînd Pro
gresul a cîștigat cu 5—0, au avut 
surpriza de a vedea în echipa con. 
stănțeană o formație hotăr’tă să 
aibă a comportare cit mai bună. 
Mechr! a avut numeroase faze fru
moasa, datorită mai ales compor
tării superioare a atacului bticu- 
reștean, care a avut în Co-tea im 
animator, iar în Smărăndescu un 
coordonator și creator priceput 
Constănțenii au contribuit la ritmul 
susținut al jocului prin dîrzenia 
cu care au contraatacat. Au mar
cat: Smărăndescu (2), Cacoveanu, 
Cioeea (Prog), Ispas (din 11 tn) 
și Vultur (Loc.).

Locomotiva Constanța (tineret) — 
Flacăra Ploești 4—1 (1—6)- Au 
asistat 3000 de spectatori. Jocul 
a fost frumos, cu faze rapide. Lo
comotiva a tras mai mult și mai 
precis la poartă. Scorul a fost des
chis de Nuțu (min. 32), pentru 
ca Dumitru să egaleze în min. 47 
Apoi, gazdele înscriu de trei ori 
prin Tantana (min. 54), Keeskeî 
(ruin. 75) și Popescu (min. 83). 
De remarcat că din min. 76 Fla
căra a jucat în 10 oameni, Burla- 
cu fiind accidentat. S-au eviden
țiat : Beioglu, Tantana, Nuțtf 
(Loc), Burlacu (Flacăra),

Jocul Dinamo Orașul Stalin— 
|Progresul București (TioeretJ a 
fost amînat pentru data de 9 iu
nie, cînd se va dispu'a la Odorbei.

CARNET
• In cursul dimineții de azi va 

părăsi Capitala un lot de atleți ro- 
mini care vor participa tn zilele de 
8 fi 9 iunie, ta concursut interna
țional de la Praga. Lotul cuprinde 
următorii atleți și atlete: lolanda 
Balaș. Letițta Bardaș, Lothar Mar
ks, Lia Manoliu, Alexandru Meri- 
cd. Ștefan Mihaly, Ion Opriș, Ște
fan Prisiceanu. Ana Șerban, Ion 
Șofer, Alexandru Stoenesou și Ion 
Wiesenmayer.
• In cadrul unui concurs de at

letism desfășurat ieri la Orașul 
Stalin, atletul Constiarvtin Niculae 
(FI. roșie) a parcurs 25.000 metri 
in timpul de 1 h 29:03.4. Acest re
zultat reprezintă un nou record al

Seria a IlI-a
BACAU: Dinamo — Avântul 

Fălticeni 4—0 (2—0)
FOCȘANI: Progresul — FI roșie 

Burduieni 1 — 1 (1—0)
BRA1LA: Locomotiva Gaiwțd — 

FI. roșie Bacău 2—2 (1—2)
BUHUȘI: FI. roșie — Locomo

tiva Iași 0—0
PLOEȘTI: Flacăina 1 Mai — Di

namo Galați 2—1 (1 — 1)
IAȘI: Știința — Flacăra Cimpi- 

na 3—0 (2—0).
CLASAMENTUL

1. Dinamo Bacău lt 9 2 S 34: 8 20
2. Loc. Iași 11 9 3 2 12: 5 15
3. Fi. Cîmpina 11 S 1 4 24:17 13
4. Fi. 1 Mai Pi. 11 5 2 4 25:19 12
5. Progr. Focșani

11 5 2 4 12:13 12
6. Știința Iași 11 5 1 5 17:17 11
7. Din. Bîrlad 11 4 2 5 12:1S 10
8. Fi. roșie Bacău

11 2 5 4 14:16 9
9. FI. roșie Buhuși

11 4 1 6 17:21 9
10. Avîntul Fălticeni

12 4 1 7 12:1» 9
11. Loc. Galați 11 4 1 6 »:15 9
12. FI. roșie Burdujenl

11 326 14:22 8

13. Dinamo Galați 11 3 17 17:21 7

ETAPA VIITOARE:
Iași: Locomotiva — Dinamo 

Bacău; Burdujeni: FI. roșie — Di
namo Birtad; Bacău: FI. roșie — 
Flacăra Cîmpina; Ploești: Flacăra 
1 Mai — FI. roșie But uși; Foc
șani: Progresul — Dinamo Galați; 
Brăila: Locomotiva Galați — 
Știința Iași.

SERIA II-A
Avintul Reghin (tineret) — Ști

ința Cluj 2—1 (1—0). — Rezultat 
surprinzător, obținut de Avintul 
grație elanului și vitezei cu care 
a acționat. Fotbaliștii de la Știința 
au jucat încrezuți, iar ta 1—0 pen
tru gazde au acționat cu ner\offl- 
tate. Victoria, meritată, a fost obți
nută prin golurile înscrise de Ni- 
stor (min. 8 și 87). Pentru oaspeți 
a marcat Munteamu (min. 84).
S-au remarcat: Nistor, Katorra, 
Munteanu, Catană (Av.) Luca, 
Moldovan și Munteanu (ȘL).

Locomotiva Tg. Mureș — Știința 
Timișoara 2—2 (2—0). — Rezul
tat just. Locomotiva a avut iniția
tiva in prima repriză și a marcat 
două goluri prin Ad. Szasz; Ști
ința a jucat cu mai mult elairr și 
mai bine după pauză și a înscris 
prin Lazăr și Ciurugă. Au asisikat 
4000 de spectatori.

FI. roși: Arad — Minerul Petro
șani 0—0. — Echipa gazdă a do
minat aproape tot timpul, a con
struit numeroase atacuri, a tras 
mult la poartă și a avut ocazii su
ficiente pentru a cîștiga, dar Crîs- 
țtic a avut intervenții salvatoare 
în repetate rînduri, evitlnj goluri 
ca și sigure. De altfel, Cirsnic a 
fost cel mai bun jucător de pe 
teren. Minerul a avut o linie de 
atac timidă, care nu a pus în di
ficultate poarta lui Faur dscît de 
două ori, în min. 2 și 75. In afară 
de Crîsnic, de la Minerul s-au 
mal remarcat Vasiu, Farcaș Ii și 
Gabor .întreaga echipă a Flamwrei 
roșii a jucat foarte bine, cu excep
ția lui Găină, care a fost slab.

Locomotiva Timișoara — Avîn- 
tul Reghin 1—0 (1—0). — Fero
viarii au prezentat o echipă eu 
multe elemente tinere, care am ju
cat cu multă voință și elan, reu
șind să cucerească victoria prin 
punctul Înscris de Dă^ăban m min.
21. Avlntul a dominat in repriza 
a doua, da.r înaintașii a<i Jucat 
prea individual și nu an reușit să 
concretizeze. S-au remațoat: Szl- 
klai, Apter, Nedelcu, Dărăban, I. 
Covaci, Andreescu (Loc.), Gojocanu 
II, Toniță și Constantinescu (Av-h

ATLETIC
R.P.R. pe această dieta,nță. Vechtuf 
record îi aparținea Iul VasMe Teo 
dosiu cu 1 h. 31:56,0.
• Colectivul sportiv Progresul I 

a organizat ieri cea de a IX-a edi
ție a tradiționalei ștafete de marș 
Breaza-București. La startul cursei 
au fost prezente 9 echipe. Victoria
i-a  revenit echipei Flamura roșie 
(Gîrloiu, Gherșiț, I- Paraschivescu, 
Popeia, Anghed, Barbu, Păcuraru. 
Roateș. D. Paraschivescu) cu timpul 
de 9 h. 17:03,0. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Dinamo. I 9 h. 
36:09,0; Locomotiva P.T.T. 9 h- 
39:29,0; FI roșie Comerț; Avintul; 
Progresul I etc.



O frumoasă victorie a canotorilor noștri:

R. P. R.-R-D. G. 82 -58, ia
Canotorii noștri ș;-au inaugurat 

activitatea internațională din acest 
an printr-o frumoasă victorie: în- 
tîlnmd sîmbătă și duminică pe ia
cul Snagov echipa de caiac-canoe 
a R. D. Germane, sportivii romîni 
ati cucerit o netă victorie cu un 
punctaj total de 82—58. De-a lungul 
celor 14 probe ale meciului, re
prezentanții noștri au manifestat o 
evidentă superioritate, reușind să 
ocupe locul prim în 9 probe, fată 
de cele 5 victorii ale oaspeților. 
O contribuție importantă la succe
sul general al echipei noastre ati 
adus-o concurenții la probele de 
simplu (Mircea Anustasescu, — 
care s-a remarcat în mod special 
— Mihai Balint, S. ’smailciuc fi
I. Rotman, cere în toate ; robele 
la care au participat au ocupat 
incurii^ 1 și 2. Două prețioase vic
torii ne-a adus și echipajul de 
canoe dublu (I- Liparit, A Agh^D. 
care a concurat peste așteptări 
După înfrângerea suferită *n proba 
de fond, ca:3cui de dublu al RPR 
s-a reabilitat duminică, în probele 
de v’tesă. In ceea ce-i privește pe 
caspeți, ei au excelat ia proba de 
caiac 4, cîștigînd detașat atît la 
tend cît Și la viteză. La fete. Inpe 
Plot-sa (simplu) și Riotka, Frohn 
la dublu eu adus victorii echloei 
R. D. G. Reprezentanta r.oa6trâ 
M>-ia Navasart a avut și ea o 
comportare meritorie.

iată rezultatele înregistrai : 

I Selecționata
Asociației Locomotiva— 

Zenit Leningrad 1-0 (0-0)

Sîmbătă, selecționata de fotbal 
a asociației Locomotiva a susți
nut al treilea meci în U.R.S.S. De 
data aceasta a întîlnit formația 
Zenit, la Leningrad. Fotbaliștii 
romîni au reușit o performanță 
frumoasă, întrecînd cu 1—0 echi
pa din Leningrad.

Meciul a avut loc pe Stadionul 
Kirov, împodobit cu steagurile de 
Stat a>le Uniunii Sovietice și 
R.P.R. Înainte de joc a vorbit tov. 
Boris Naumov, președintele Comi- 
’etuluă orășenesc pentru cultură 
fizică și sport din Leningrad. A 
răs-mns tov. Niculae Apostol, 
conducătorul delegației sportivilor 
romîni. După intonarea imnurilor 
de stat ale Uniunii Sovietice și 
R.P.R , arbitrul cehoslovac Vlcek 
a fluierat începutul jocului.

Int^nirea a prilejuit de la în
ceput o limfă foarte dîrză Și inte
resantă. Chiar în mm. 2, Zenit 
constniîeș'e o fază periculoasă la 
noarta Locomotivei, dar apărătorii 
î-tervm la timp. Zenit continuă 
să atace periculos poarta Locomo
tivei, dar portarul Dungu opreș
te cîteva acțiuni prin intervenții 
spectaculoase. Puțin mai tîrzMi, el 
apără din nou cîteva mingi foar
te grele, demonstrînd o înaltă teh
nică. Jocul devine din ce în ce 
mai dîsnutat, dar atacurile alter
native nu sânt concretizate în go
luri. asiffel că nrima repriză se 
termină ta egalitate.

După pânză, echipele depun mari 
eforturi pentru a obține victoria. 
La poarta lui Dungu se produce 
dîn nou o fază periculoasă: ime
diat după aceasta, fotbaliștii ro- 
mîni intră în posesia mingii și 
centrul înaintaș Covaci reușește să 
înscrie. Zenit revine cu contra
atacuri foarte pu’ernice, dar apăra
rea Locomotivei Fi frunte cu Dtm- 
gii resninge toate acțiunile. Efor- 

cotor două eebine de a mo- 
d«fms rezultatul rămîn zadarnice, 
astfel că partida se încheie cu re
zultatul de 1—0, în favoarea echi
pei Locomotiva.

Activitatea fa rugbi
In campionatul republican de 

rugbi categoria A s-au înregistrat 
ieri următoarele rezultate:

Constructorul Buc. — Progresul 
Finanțe Bănci 8—3; Diniamo IX — 
Constructorul Orașul Stalin 6—0; 
Dinamo București — Progresul Să
nătatea 38—0; Locomotiva Bucu
rești — Știința Timișoara 10—3; 
Minerul Petroșani — C.C.A. 3—8;

In categoria B s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Minerul București — Metalul 
București 9—0; Știința Galați — 
Progresul Tecuci 26—3; Știința 
Iași — Locomotiva Buzău 9—0; 
Constructorul Constanța — Șiința 
București 3—17

PROBELE DE FOND, 10 000 in: 
Caiac simplu : 1. Mircea Anastases- 
cu (RPRi 49.46 2. Mihai Balint 
(RPR) 50.66 3. H. Muiilberg (RDG) 
51.38.6 4. S. Grun (RDG). Canoe 
simplu: 1. S. Ismailciuc (RFR) 
58.14.4 2. L. Rotman (RPR) 1.30.52.4
3. Sigfrid Gipp (RDG) 1.05 08. 4. 
W. Grohman (RDG) 1.09.47, 5. Ca
iac dublu 1. RDG I (Jahn, Kresse) 
45.13.3. 2. -jRPR I (Oprea, Grigo- 
re) 46.10.8. 3. RPR II (Pascu Dor. 
dea, Nedelcu) 47.26.3. 4. RDG II 
48.03.6. Canoe dublu: 1. RPR I 
(LipaliL Aghei) 58.09. 2. RPR II 
(Dinulescu, Torok (59.30.2. 3. RDG
1 (Kahler, Burt) 1.00.12.3. 4. RDG 
Tl (Leuer, Holtzke) 1.01.01.3. caiac 
4: 1 RDG (Saefkow, Ho.zvoigt. 
Munch, Podak), 43.33 2. 2. RDG H 
(Kischkatt, Reisberg, Proske, Scliut- 
ze) 44.13.1. 3. RPR I 44.230 4 
RPR Ii 46.37.4.

PROBELE DE VITEZA : Caiac 
b. 500 m.: 1. M. Anasiasescu
(RPR) 1.58.4. 2. M. Balint (RPR)
2 03.1. X K. Weigelt (RDG; 2.10 
4 H. Podach (RDG). Canoe sim
plu 1000 m.: 1. S. Ismiilciuc 
(RPR) 4.47.0. 2. L. Rotman (RPR) 
5.01-3. 3. S. Giep (RDG) 3.307

0 frumoasă victorie a handbaliștilor de la C.C.A.
Jocul internațional de nandbai 

dintre echipele C.C.A. București 
și U D A. Fraga s-a încheiat cu 
o frumoasă și pe deplin meritată 
victorie a echipei bucureștene la 
scorul de: 11—6 (6—3). Impunln- 
du-și jocul lor rapid, cu contra
atacuri surprinzătoare, jucătorii de 
la C.C.A. au dominat în majori
tatea timpului, menț:nîndu-și în 
permanență avantajul.

Victoria echipei C.C.A. este cu 
atît mai valoroasă, cu cît adver
sarii ei de ieri au jucat bine, la 
nivelul actual al handbalului ceho
slovac, fruntaș în Europa. Jocul 
(cu scurte perioade de scădere a 
ritmului) a fost rapid, variat, de 
un ridicat nivel tehnic și a plăcut 
miilor de spectatori care la înche
ierea celor 60 de minute au aplau
dat căduros ambele echipe.

O surpriză a constituit-o faptul 
că cehoslovacii au jucat în apăra
re o combinație între sistemul „om 
la o<n“ și sistemul „zonă“, combi
nație pe care — pe măsură ce

CAMPIOHATUL REPUBLICAN DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE
2—3 (22—20, 12—21, 21—14, 20-In etapa de ieri a campionatului 

categoriei A la teois de masă s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

ECHIPE BĂRBAȚI: București: 
Flamura roșie București-Progresui 
București 5—3 (Stan llie-Angelica 
Rozeanu 3—2) 15—21. ÎS—21, 
21—12. 21—11, 22—20). Reiier- 
Negreanu 3—0 (10. 10, 12), Gant- 
ner-Harasztosi 2—3 (15-21. 21-9, 
21—13. 12—21, 9—21). Reiter-An- 
gelica Rozeanu 3—1 (21—13, 21—■ 
18. 16—21, 21—12), Stan IHe- 
Harasztosi 0—3 (9, 16. 5). Gan<- 
ner-Negreanu 3—0 (15. 11. 13),
Reiter-U ara sztosi 2—3 (20—22, 
14—21.22—20, 26—25 — set termi
nat '.a limită de timp — 15—21), 
Gantoer-Angelica Rozeanu 3—0 
(18, 14, 9). Victoria formației Fla
mura roșie este meritată, cei trei 
reprezentanți ai echipei fuptînd cu 
multă dîzenie. De la Progresul s-a 
remarcat Harasztasi care a învins 
pe toți cei trei adversari.

Constructorul București-Metalul 
Reșița 5—0. (Pesch-Denuef 3—0, 
Naumescu-N'agter 3—0, Popescu- 
Borozan 3—0, Pesch-Nagler 3=—0 
Popescu-Dentiel 3—0.

Voința Arad-Flamura roșie Timi
șoara 5—2. (Procopetz-Vesey 0—3 
(15, 14, 13), Anifronache-Hanig 
3—0 (14, 13, 17), Marius Papp- 
Sch’.ee 3-1 (21—12, 12—21, 21— 
17, 21—15), Andranache-Vesey
3—0 (9, 22, 17), Procopetz-Schiee 

întîlnirea dintre voleibaliștii
Pregătindu-se în vederea campio

natelor europene de volei care se 
•vor desfășura în cursul acestei 
luni la București, echipa de volei 
a R. P. Polone a plecat în U.R.S.S. 
pentru a susține o serie de antre
namente comune și de întîlniri ami- 
rale cu echipa Uniunii Sovietice.

Primul meci al voleibaliștilor po
lonezi a avut loc la Moscova pe 
stadionul „Dinamo". întrecerea a 
purtat de la început un caracter 
extrem de disputat. Primele două 
seturi au revenit echipei R, P.

caiac - castoe
4. M. Warnike (RDG) 5.32.5. Ca
iac fete simplu 500 m. : 1. Inge 
Plotka (RDG) 2.21. 2. M. Nava-
oart (RPR) 2.23.1. 3. R. Petrescu 
(RPR) 2.26.4. 4. S. Schnabel
(RDG) Caiac 2 b. 500 m : 1.

■•RPR (Oprea, Todea) 1.518 2
RFR 11 (C. Mîhalache, Stav u To
dorov) 1.54.8. 3. RDG 1 (Weigelt,
Dittmar) 1.56.2. 4. RDG II 157 9. 
Caiac. 4, 1000 nv RDG I (Kisckatt, 
Proszke, Reisberg, Schiitze) 3.31.2.
2. RDG 1! 3.356. 3. RPR I 3 35 8
4. RPR II 3.41.0. Caiac dublu fete 
500 m.: 1. RDG (P'otka. Frohn) 
2.10.5. 2. RPR I (Na? asart. Ana 
Budu) 2.12.4 3. RDG II 2.13.6 4- 
RPR II 2.14.1. Caiac simplu b. 
1000 m.: 1. M. Anastasescu (RPRI 
4.162. 2. M. Balint (RPR) 4 19.6
3. G. Holzvoîgt (RDG) 4 27 8. 4.
5. Grun (RDG) 4.23 Cano-? dublu 
1000 m. : RPR (Lipalit, Aghei) 
4.46.8- 2. RPR II (Dinulescu, To
rok) 4 50. 3. RDG I 5.02.5. 4. RDG 
II Caiac dublu bieți 1000 m : I. 
RPR I (Anastasescu, Oprea) 3.53 2. 
Z RDG I (Grun »Muhlberg) 3 56-3 
3. RDG II (Kischkat. Reisberg) 
4.08 1. 4. RPR II (AWiPlaciir Sta. 
vru T) Î.08 2

trecea timpul — au transtormat-o 
din ce în ce mai mult in apărare 
„om la om*, jucată agresiv, impe
tuos, uneori chiar eu o notă de 
duritate. Greșală de altfel (este 
vorba de duritate), pe care au co
mis-o cîte odată și jucătorii de 13 
C.C.A.

Punctele au fost înscrise de 
Sauer (3), Wagner (2), Lingner 
(2), Streitferdt (2), Jo6t și Telman 
pentru CC A. și de Konig (2), 
Provaznik, Cermak, Eret I Și Spe
cii.

Arbitrul I- Szuszcik a condus 
formațiile:

U.D.A.; Dvorak — Bacak, Pro
vaznik, Bruna, Vicha, Specii — 
Troyan, Eret I, Ruza, Konig, Cer
mak.

C.C.A.: Sidea — Antonescu, 
Schuler, Donca, Streitferdt, Telman 
— Lingner (din min, 50 Bota), 
Meitert, Wagner, Jost (din min 
41 Căliman), Sauer.

A. CALIN

22, 15—21), AL Papp.Hanig 3—0 
(19 8, 6), Andronache-Schlee 3—2 
(17—21, 21—17, 22—20. 21—23.
21—10).

ECHIPE FEMEI : Constructorul 
București-Progresrl Timișoara 3—0 
(Strugaru-Merkler 3—0, Sari Szasz- 
Marcovici 3—0, Geta Strugaru. 
Nica Speranța-Dita .Merkler, Mar- 
covici 3—1.

Constructorul București-Dinamo 
IX București 3—0 (Sari Szasz- 
Renate SchuRz 3—0, Geta Stru- 
garu-Tira Catrinel 3—2, Sari Szasz. 
Geta Strugaru-Tira Catrinel, Re- 
nate Schultz 3—2.

Flamura roșie Constanța-Progre
sul Timișoara 2—3 (Hechimian- 
Dita Merkler 0—3. Irina Schreiber. 
.Munteanu 3—0, Irina Schreiber, 
Hechimiaa-Dita Merkler. Munteanu 
3—2, Irina Schreiber-Dita Merkler
2—3. Hek-himian-Munteanu 1—3.

Dinamo IX București - Știința 
București 3—1 (Renate Schultz- 
Maria Golopența 0—3 (7, 9, 7), 
Tira Catrinel-Mariana Barasch 3—0 
(19, 19, 14), Renate Schultz, Tira 
Cartinel-Maria Golopența, Irma 
Magyari 3—2 (21—16, 19—21, 15— 
21, 21—16, 21—19), Tira Catrinel- 
Maria Golopența 3—2 (21—18, 9— 
21, 21—13, 17—21, 21—13).

sovietici și cei polonezi
Polone cu scorul de 18—16 și 

respectiv 15—13. Următoarele două 
au fost cîștigate de voleibaliștii so
vietici cu 15—8 și 15—10.

In setuț decisiv echipa R. P. Po
lone a început bine, conducted la 
un moment dat cu 10—5. Dar, du
pă un „timp de odihnă" jucătorii 
sovietici reușesc să-și concentreze 
eforturile și obținînd șase puncte 
la rînd preiau conducerea. Victoria 
revine în ce£e din urmă echipei so
vietice cu 15—13 care a cîștlgat 
în felul acesta întîlnirea cu 3—2.

întâlnirile finale din cadrul 
campionatelor europene de box

BERLIN, (prin telefon de la tri
misul nostru). Duminică noaptea 
s-au disputat ultimele întîlniri din 
cadru! campionatelor europene. Bo
xerii sovietici și polonezi au obți
nut un frumos succes cucerind 
cinci dintre titlurile puse in joc.

lată cum s-au desfășurat întilni- 
rile finale.

Cat. muscă. Mircea Dobrescu l-a 
înfruntat pe Basel (G. occiden
tală), un boxer mu4t mai înalt, 
care a avut avantajul alonjei. Re
prezentantul nostru a Boxat cu 
multă dârzenie, damin'rtd in pri
mele minute ale luptei. In ultima 
parte a meciului, Basel a reușit 
să-și impună superioritatea în lupta 
de la distanță, cîștigînd întîtnirea 
cu un minim avantaj.

Cat. cocoș. Ștețaniuk (R.P. Po
lonă) a reușit, după un meci pa
sionant să-l întreacă la puncte pe
B. Stepanov (U.R.S.S,).

Cat. pană. Zasuhin (U.R.S.S.) 
l-a intihrit pe Nichols (Anglia), 
Nichols.a fost declarat învingător 
la puncte. Dscizia il nedreptățește 
pe boxei ul sovietic.

Cat. semi ușoară. Kurschat (G. 
occ.) a devenit campion european 
Invingindu-l detașat pe egipteanul 
Abbas Mustafa.

Cat. ușoară' O luptă foarte dîrză 
a caracterizat intilnirea Drogosz 
(R. P. Polonă) — Budai (R.P.U.) 
Prima repriză 6-a terminat la ega
litate iar a doua cu un ușor avan
taj pentru Budai. In ultimele trei

Cursa ciclista
PLOVDIV (prin telefon de La 

frimisuă nostru). — Cei 3Q de 
cicliști bulgari și romîni au por
nit — ta drum spre Sofia — în 
a doua etapă Gatirwo — Plov
div (160 de km.). încă de la 
plecare s-au produs atacuri în plu
ton care au dus la fărîmițareia 
lui. Cea mai importantă și grea 
porțiune îi aștepta pe concurenți 
la escaladarea vârfului Sipka 
(1350 de metri). Cicliștii romtai 
au avut inițiativa în acest di
ficili urcuș iar primul sosit în 
vârful Sipka a fost C. Dumitres
cu. El era urmat la 25 secunde 
de fruntașul clasamentului, Dimov 
(R.P.B.).

Coborîrea s-a făcut intr-o viteză 
uluitoare. Dimov și Ognenschi 
l-au ajuns apoi pe C. Dumitrescu. 
Li se alătură un grup de alți 
șase cicliști, printre oare și Iliev, 
In apropiere de Plovdiv, Schuster 
suferă o defecțiune, iair L. Gheor- 
ghiev și Iliev evadează, mărin- 
du-și necontenit avantajul. La 
Plovdiv, Iliev cîștigă sprintul și 
odată cu ei etapa. Iată ordinea 
sosirii ta a 11-a etapă':

1. Iliev 5:36,00 (timp cu bonifi
cație). 2 L. Gheorghiev 5:36,00 
(timp cu bonificație). 3. C. Du
mitrescu 5:39,05. 4-12: Dimov,
Bobcev, Ognenschi, Maxim, Moi- 
ceanu, Tupa, Artenof, Nuță. Cons- 
tantinescu (-toți același timp cu
C. Dumitrescu).

Clasamentul general după două 
etape: 1. Dimov 12:53,14. 2. C. 
Dumitrescu 12:53,44. 3. G. Moâ- 
ceanu 13:05.23. 4, Crîstev 13:07,51.
5. Ognenschi. 6. Maxim. 7. Sebe.
8. Bobcev. 9. Tupa.
• Ultima etapă (Plovdiv-Sofia), 

a fost, cum era și de așteptat, 
disputată cu multă dîrzenie. Vre
me de două ore, pînă la km. 80, 
cicliștii s-au supravegheat cu a- 
tențiie. La km. 90, Iliev și Sobe 
se distanțează de grosul plutonu
lui. începe un urcuș lung și plu-

ȘTIRI i
R. CEHOSLOVACĂ — BELGIA

3—1 (1—1) LA FOTBAL
PRAGA 5 (prin telefAi). — Pe 

stadionul „Heysel" din Bruxelles. 
In fața a 70 000 de spectatori s-a 
desfășurat azi întîlnirea interna
țională de fotbal dintre reprezenta
tivele Belgiei și Cehoslovaciei. Me
ciul. în care oaspeții au avut tot 
timpul superioritatea, s-a terminat 
cu scorul de 3—1 (1—1) ta favoa
rea echipei cehoslovace.

Gazdele iau conducerea în min. 4 
printr-un autogol înscris de Novak. 
Egalarea survine ta min. 24, cînd 
Crha egalează de la 18 m., prin
tr-un șut puternic. In repriza se
cundă oaspeții mai înscriu de două 
ori, prin Tmka ta min. 72 si Kraus 
In min. 85.
DINAMO (SOFIA) — F. C. TOU
LOUSE (FRANȚA) 2—2 (2—2)
SOFIA 5 (prin telefon). — Du

minică pe stadionul ,,Vasil Levski" 
din Sofia s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echi- 

mimrts ale meciului, Drogosz — 
care și-a dozat perfect eforturile— 
a reușit să-și impună o netă su
perioritate, depășindu-1 la puncte 
pe Budai și ciștigind din nou 
titlul de campion european.

Cat. semi mijlocie. Gargano 
(Anglia) l-a întrecut La puncte pe 
Annex (Franța).

Cat. mijlocie mică. După o luptă 
foarte strinsă, Pietrzykawski (R.P. 
Polonă) a cucerit titlul de cam
pion european, dispunted la puncte 
de Djanerian (U.R.S.S.).

Cat. mijlocie. In meciul cu Stlg 
Sjalin (Suedia), excepționalul pu
gilist sovietic Satkow ș -a impus 
o netă superioritate. A'tacind fără 
încetare, Satkow l-a întrecut pe 
valorosul Sjolin la puncte.

Cat. semi grea. Lupta dintre 
Nietzschke (R.D.G.) și Schoeppner 
(G. occ.) s-a terminat cu un re
zultat surpriză. Fostul campion 
european Nietzschke a fost depășit 
de adversarul său, după o luptă 
excepțional de îndirjită. Schoapp- 
ner a câștigat la puncte.

In ultimul mau al campionate
lor europene s-au întilnit finaiiștii 
categoriei grea: Soțikas (U.R.S.S.) 
și Witteretein (G. occ.) Boxerul 
sovietic s-a remarcat iarăși ca «el 
mai bun pugilist al acestei catego
rii. Luptted te linie, el și-a depă
șit clar adversarul cîștigînd din 
nou titlul de campion european la 
categoria grea.

MARIUS GODEANU

București - Sofia
tonul se fărâmițează. Concurenții 
înfruntă o ploaiie torențială. La 
coboirîre, cinci alergători bulgari 
(Dimov, I. Cristev, I. Ognenschi,
H. Lalev și T. Bașev) „fug" din 
plutonul cel mare pe urmele lui 
Sebe și Iliev. C. Dumitrescu se 
alătură acestei noi acțiuni. După 
cîțiva kilometri, din grupul „ce
lor șase" continuă „vînătoarea" 
după Sebe și Iliev doar trei: 
Dimov, C. Dumitrescu și Lalev. 
Sîntem la 30 km. de Sofia. In 
frunte, Sebe și Iliev merg foarte 
bine. Intîtaim o porțiune de co
bor îș foarte dificilă. Intr-un vti- 
naj periculos, Sebe se răstoarnă. 
El reia curajos cursa, dar Iliev 
e departe... Alergători; români 
depun mari eforturi ca să-l prin
dă pe Iliev, dar ciclistul bulgar 
„merge" excepțional. La 5 ten. 
die Sofia, C. Dumitrescu sparge.
I. Constantinescu îi cedează bi
cicleta șa și Dumitrescu pornește 
dm nou la drum. Iliev intră pri
mul pe stadionul Lewski din So
fia. Clasamentul eiapei : 1. Iliev 
(R-P.B ) a parcurs 153 km. in 
4:23,20 (timp cu bonificație : 
4:22,20), Medie orară: 35 km. 2. 
A. Gomacov 4:23,20 (timp cu bo- 
niiFcație). 3. I. Cristev 4:23,51. 4. 
Moiceanu. 5. Maxim. — acelaș» 
timp. 6-17: Lalev, Rariev, Di
mov, Asenov, Schuster, L. Gheor
ghiev, St. Stefu, P. Nuiță, Og
nenschi, C- Dumitrescu, Bașev, 
Sebe.

Iată clasamentul generai! M. 
Dimov 17:17.04. 2. C. Dumitrescu 
17:17.35. 3. G. Moiceanu 17:29,14.
4. Ognenschi 17:31,45. 5. N. Ma
xim. 6. Cristev. 7. St. Sebe—ace
lași timp. 8. K. Iliev 17:40,27.
9. D. Bobcev 17:40,59. 10. D.

Tupa 17:41,02. 11. P. Nulă 17:42,12. 
12. R. Schuster 17:42.40. 13. I. 
Constantinescu 17:49.59. 14. I. Io- 
niță 17:57,59. 15. H. Lalev 17:58,07.

EMIL IENCEC

pele Dinamo Sofia și F. C. Toulouse 
(Franța). Jocul s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 
(2-2).
TORPEDO MOSCOVA — RUDA 
HVEZDA BRATISLAVA 2 1 (0-1)

MOSCOVA. 5 (prin telefon). — 
Sîmbătă s-a desfășurat pe stadio
nul Dinamo din Moscova întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pele Torpedo (Moscova) și Ruda 
Hvezda Bratislava. Jocul s-a ter
minat cu victoria echipei Torpedo 
cu scorul de 2—1

A arbitrat Mie Drăghici (RP.R.). 
TREI NOI RECORDURI ALE AT- 

LETILOR CEHOSLOVACI
PRAGA 5 (prin telefon). — In 

cadrul unui concurs atletic desfă
șurat astăzi, au fost înregistrate 
trei noi recorduri cehoslovace. La 
proba de săritură în înălțime băr
bați, atletul Kovar a realizat 2,04 
m. La înălțime femei, atleta Alo- 
drahova a sărit 1,68 m., iar la disc, 
atiîeta Mertova a realizat 48,38 m.
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