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COMUNICAT
In 

plenară 
La 

partidului.
La
1.
2. 

Romîn
3.
In

zilele de 30 septembrie și 1 octombrie 1955 a avut loc ședința 
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.
plenară au luat parte primii secretari ai comitetelor regionale ale

ordinea de zi a plenarei au figurat următoarele puncte : 
Probleme organizatorice.
Convocarea celui de-al 2-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
și aprobarea ordinei de zi a Congresului.
Despre mersul lucrărilor agricole în anul 1955.
vederea îmbunătățirii muncii de partid și întăririi continue a ro

lului conducător al partidului în toate sectoarele vieții de stat și în orga
nizațiile de masă, Plenara Comitetului Central a ales în unanimitate pe 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej în funcția de prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, eliberînd din această funcție pe 
tov. Gh. Apostol.

Plenara a ales în unanimitate ca secretar al C.C. al P.M.R. pe tov. 
I. Chișinevschi.

Tov. Gh. Apostol a fost ales de Consiliul Central al Sindicatelor în 
funcția de Președinte al C.C.S.

Plenara a hotărît convocarea celui de-al 2-lea Congres al P.M.R. 
în ziua de 23 decembrie 1955.

Plenara a aprobat următoarea ordine de zi a Congresului:
1. Raportul de activitate al C.C. al P.M.R.

— raportor tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
Comisiei Centrale de Revizie.

— raportor tov. Guină Nicolae 
asupra Directivelor Congresului al Il-lea cu privire la 

cel de-al 2-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1956—1960.

2.

3.

Raportul

Raportul

— raportor tov. Chivu Stoica
4. Raportul cu privire la modificarea Statutului P.M.R.

— raportor tov. Ceaușescu Nicolae
5. Alegerea organelor centrale ale partidului.
Plenara a stabilit măsuri practice în vederea încheierii cu succes a 

lucrărilor agricole din toamna acestui an.

COMUNICAT
In ziua de 1 octombrie a.c. a avut loc 

ședința Consiliului Central al Sindicatelor, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Probleme organizatorice.
2. Alegerile de comitete sindicale ale sa- 

lariaților din comune.
In scopul întăririi muncii sindicale, Con

siliul Central al Sindicatelor a ales în 
unanimitate ca Președinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R. pe tov. 
Gheorghe Apostol.

C.C.S. l-a eliberat pe tov. Stelian Mo- 
raru din funcția de Președinte al C.C.S. 
și l-a ales în funcția de vicepreședinte al 
C.C.S.

Consiliul Central al Sindicatelor l-a eli
berat pe tov. M. Gherman din funcțiile de 
membru al Prezidiului și Secretariatului 
C.C.S., în legătură cu trecerea lui la o altă 
muncă.

Tov. I. Dobre a fost eliberat din funcția 
de membru al Secretariatului C.C.S., pri
mind alte însărcinări.

Ascultînd și dezbătînd expunerea cu pri
vire la alegerile de comitete sindicale ale 
salariaților din comune, C.C.S. a stabilit 
o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii 
activității sindicale în mediul rural.

Marele ceas de pe 
Republicii arăta exact 
cînd sunetul prelung al 
lor ne-a vestit începutul festivi
tății de deschidere a celei de a 
VIII-a ediții a Campionatelor In
ternaționale de Atletism ale R.P.R. 
Apoi, în sunetele sprintene ale 
marșului, intonat de fanfară, pă
șesc pe stadion tineri și tinere 
purtînd stema patriei noastre și, 
în urma lor, concurenții din cele 
16 țări participante. Și totuși am 
numărat doar 15 drapele trecînd 
prin fața tribunelor în care lua
seră loc aproape 30.000 spectatori. 
Nu a fost o greșeală din partea 
noastră. Delegația Austriei, sosită 
în țară în ultimul moment, a venit 
pe stadion direct de la aeroport 
și a ajuns după ce defilarea se 
terminase. Și-a găsit însă repede 
locul printre echipele aliniate pe 
stadion, pentru că, începînd cu li
tera A, era prima în alfabet și pe 
listă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de președintele comisiei de 
organizare a campionatelor, Mar
cel Vlaiicu, came a apius ;

Iubiți sportivi.
In numele Comitetului pentru 

Cultură Fizică și Sport al Repu
blicii Populare Rom ne și în nu
mele sportivilor Bucureștiuluî, noi 
vă urăm bun venit pe stadionul 
Republicii.

Ia>tă-ne reuniți aici, pe același 
teren sportiv, atleți din 16 țări, 
venind din Est și din Vest, con- 
curind pe aceeași pistă, pe același 
gazon, atleți sovietici și englezi, 
cehi și suedezi, polonezi și bel
gieni, islandezi, norvegieni, unguri, 
germani, finlandezi, elvețieni, aus
trieci, iugoslavi și bulgari.

Poporul romin, sportivii romîni 
și organizatorii acestor campiona
te sînt fericiți să vă primească, să 
vă arate prietenia și ospitalitatea 
lor, născute dinir-o dragoste fier
binte de pace și de prietenie intre 
toate popoarele.

Populația Buoureștiului și a ță
rii noastre dorește sincer dezvolta
rea relațiilor culturale, sportive și 
științifice pe calea indicată de Gu
vernul Republicii Populare Romine.

Aceste campionate constituie o 
dovadă concretă și reală a modu
lui în care relațiile sportive amicale 
se pot dezvolta și că ideia păcii 
și prieteniei între popoare, ideia 
olimpică, conduce întreaga lume.

Noi dorim ca aceste campionate 
internaționale ale Romîniei să ca
pete cu fiecare an o amploare tot 
mai mare și ca pista renumitului 
stadion al Republicii să aducă con
tribuția sa la întărirea relațiilor de 
prietenie între sportivii tuturor po
poarelor Europei.

Declar deschisă cea de a 8-a e- 
diție a Campionatelor Internațio
nale ale Republicii Populare Ro
mine și urez tuturor participanților 
deplin succes.

Apoi, în acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al R.P.R., Lia 
Manoliu și Dumitru Constantin, 
căpitanii echipelor feminină și mas
culină ale R.P.R. înalță pe catarg 
steagul tricolor al pa ir iei noastre.

★
Nu vă vom face o expunere a- 

supra desfășurării probelor din 
prima zi. Aceasta este menirea 
cronicilor ample pe care le veți 
găsi în corpul ziarului. Dar ieri, pe 
stadionul Republicii au fost mul
te momente care merită să fie re
date aici, chiar dacă nu repre
zintă imagini ale întrecerii atle
tice în adevăratul sens al cuvîntu- 
lui, recorduri sau performanțe

Sîmbătă după-amiază am văzut 
pe pista de zgură defilînd în ace
iași grup, sub același drapel, at- 
leți și atlete din Răsăritul și A- 
pusul Germaniei. Ei reprezintă 
îa campionate un singur colectiv^ 
o singură echipă, luptă deopotri
vă pentru victoria acelorași cu
lori. Atleți și atlete au realizat 
prin sport acea unitate pe care 
poporul german o dorește fierbin
te. Și, de aceea, ieri, cînd la pre
mierea atletului Kluger, cîștigăto- 
rul probei de săritură în lungi
me nu s-a cîntat nici un imn, ci 
s-a dat doar tradiționalul salut al 
învingătorilor, compatriotul său, 
Mann Horst, ne-a spus:

— „Concurăm aici sub un sin
gur drapel, ca echipă a întregii 
Germanii. Dar, deocamdată, in

imii 
soluție, 
pentru

Dar, deocamdată, 
t rea ga Germanie nu are un 
și am preferat această 
Sperăm desigur, că nu 
multă vreme..*1

★
Anatolii Iulici, cel care 

lizat ieri o valoroasă performanță 
în finala probei de 400 m. garduri, 
nu vine pentru prima dată pe sta
dionul Republicii. El a concurat 
în repetate rînduri aici, dar nici
odată pînă acum victoria n-a vrut 
să-i zîmbească. Iată de ce cam
pionul european era așa de bucu-- 
ros aseară, cînd l-am oprit pentru 
o clipă, rugîndu-1 să ne împăr
tășească cîteva impresii despre- 
proba sa, despre concurs, despre 
partenerii de întrecere.

— „Sînt fericit nu numai pen
tru victorie, dar și pentru noul 
record pe care l-am stabilit aici. 
Nu vă mirați, — într-adevăr, un 
nou record. Mă refer la recordul 
stadionului, care aparținea cu 51,5 
sec., bunului meu prieten Iurii 
Lituev. Deși o astfel de performan
ță nu se omologhează de Fede
rația Internațională și nici nu 
poate figura pe diferite liste ofi
ciale ale recordurilor, ea mă bucu
ră nespus, căci a fost stabilită 
pe această pistă, care a fost mar
tora a nenumărate întreceri și 
performanțe de cea mai mare am* 
ploare. Din acest punct de vede- 
re, un record al stadionului “ 
blicii reorezintă, desigur, 
mult".

a rea-

Repu-t 
foarte

1

A fost dat să înregistrăm în 
tima probă a zilei un record 
lumii.„Pour la bonne bouche" 
nu s-a putut abțime să exclame soi- 
rilualul ziarist francez, Michel
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Primii campioni
Anatolii Iulin (U.R.S.S.) — 

400 m. garduri
losef Dolezal (R. Cehoslova

că) — 20 km.
Karel Merta

că) — disc
Urho Julin

5000 m.
O. Kriiger

bărbați
Zatopkova (R. Ceho-
— suliță
Itkina (U.R.S.S.) —

marș
(R. Cehoslova-

(Finlanda) —

(Germania)

Aspect de la solemnitatea de deschi
dere a celei de a Vlll-a ediții a 
Campionatelor Internaționale de Atle
tism ale R.P.R.: atleții părăsesc reu
niți stadionul, simbolizînd astfel prie
tenia ce se leagă între sportivii dife

ritelor țări prin întrecerile 
internaționale

J it
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i

lungime
Dana

slovacă)
Maria

400 m.
Galina Vinogradova (U R S.S.) 

— lungime femei.
RECORDURILE 

DIN PRIMA ZI
Maria Itkina (U.R.S.S.) 53,9 

sec. la 400 m. —- record mon
dial

Alexandra Sicoe — 54,9 sec. 
la 400 m. — record R.P R.

Zoltan Vamos — 1:52,2 Ia 
800 m. — record R.P.R.

Nicolae Liga — 1 h. 34:34,01a 
20 hrfi, - ~ “marș — record R.P.R. ;

record mondial, dar ce 
Maria Itkina, alergîrid 

__ (nu este o greșală de 
tipar) pe 400 m., pare să fi st'a- 
bilit cu adevărat un. record al re
cordurilor. Am văzufro după cursă 
pe excelenta atletă Sovietică. Era 
firește, obosită, dar-r și atît de fe
ricită !__________ f

— „Mă bucur nespus de 'mult 
că am putut realiza acest record 
pe care vreau să-l închin bucu- 
reștenilor, ospitalității și sufletului 
lor cald, dragostei și entuziasmului 
lor pentru atletism. Ah, ce locui
tori minunați ! Despre pistă ? Ne- 
maiîntîlnită! Este atît de elastică, 
atît de odihnitoare, îneît parcă te 
duce singură înainte. Fără îndo
ială că trebuie să împart cu ea 
succesul meu de astăzi"

VA1.ER1U CHIOSE

Clare. Un 
record !
53,9 sec.



Ziua Forjelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne

ÎNTREGUL nostru popor muncitor sărbătorește astăzi Ziua 
Forțelor Armate ale R.P.R. Ziua de 2 Octombrie ne amin

tește un moment de mare însemnătate din istoria recentă a luptelor 
poporului nostru muncitor condus de partid pentru scuturarea jugu
lui tascist, pentru dobindirea independentei și suveranității națio- 

Inale, pentru o viață mai bună. Acum 12 ani, guvernul U.R.S.S. apro
ba formarea pe pămlntul sovietic a primei unități de voluntari romîni, 
divizia „Tudor Vladimirescu". Divizia „Tudor Vladimirescu" este o 
creație a Partidului Comunist Romîn care a desfășurat în rindul pri
zonierilor o intensă muncă politică educativă de ridicare a conștiin
ței lor patriotice. Partidul a lămurit masele de prizonieri că singura 

J cale justă de slujire a cauzei eliberării patriei este lupta cu arma 
| în mină alături de glorioasa Armată Sovietică împotriva hitlerismu- 
j iui, prietenia de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică. Divizia „Tudor 
! Vladimirescu" a constituit nucleul care a stat la baza fă-uririi, pentru 
! prima dată în istoria poporului romîn, a unei armate cu adevărat 
» populare.
[ Ziua de 2 Octombrie ne amintește, totodată, de participarea celor 
I 15 divizii romînești, în frunte cu divizia „Tudor Vladimirescu", la 
I luptele duse de Armata Sovietică pentru eliberarea Transilvaniei, 
t a Ungariei și Cehoslovaciei, pentru zdrobirea definitivă a fascismu- ' 
j lui. Răspunzînd cu elan patriotic chemării partidului, ostașii romîni , 
i au luptat cu eroism pe frontul antifascist, făcind dovada unor bune ' 
! calități militare, săvîrșind fapte eroice care se înscriu la loc de cin- i 
j ste în tezaurul tradițiilor de luptă ale poporului nostru. Eroi ca Efti- ! 
ț mie Croitoru, pontonierul care cu prețul vieții sale a făcut să explo- < 
j deze o mină dușmană, salvînd prin aceasta podul de la Tiszalok, pe ' 
• care treceau forțele romîno-sovietice, ca sublocotenentul utecist Cons

tantin Coder.nu, ca locotenentul Popescu Eremia, ca transmisionistul J 
Mcisă Emil și atîția alți eroi vor fi veșnic slăviți de popor.

Desele citări ale trupelor romîne de către Comandamentul sovie
tic sînt o înaltă recunoaștere a contribuției poporului nostru la cauza 
nimicirii dușmanului comun.

Pe cîmpurile de luptă s-a cimentat, prin jertfele ostașilor sovie
tici și romîni, prietenia și frăția de arme, romîno-sovietică. Tradițiile 

1 războiului antifascist, ale frăției de arme romîno-sovietice însuflețesc 
' astăzi pe ostașii Armatei Populare, întregul nostru tineret, în munca 
1 și lupta de slujire cu credință a Republicii Populare Romîne.

Sărbătorirea tradițională a zilei de 2 Octombrie este o expresie 
‘ puternică a dragostei și încrederii poporului muncitor, a partidului 
■ și guvernu'ui în Forțele Armate ale patriei noastre. Pe baza învăță- 
■ turii marxist-leniniste, a științei și artei militare sovietice și a ex- 
j perienței de luptă și de instrucție a Armatei Sovietice, înzestrîndu-!e 
; cu tehnică de luptă și cu armament de prim rang, asigurînd tot ceea 
f ce este necesar pentru instrucția și educația trupelor, partidul nos- 
! tru a făurit Forțele noastre Armate, ca o armată modernă, capabilă 
* să îndeplinească orice misiune în apărarea independenței naționale 

■ și a suveranității patriei.
j Partidul a educat și educă neîncetat Forțele Armate în credința 

nezdruncinată față de cauza poporului muncitor. Această credință 
caracterizează întreaga activitate a Armatei Populare. Pe cîmpu
rile de instrucție, în săli de cursuri, la bordul tancurilor, avioanelor, 

, nave’or, înfruntînd asprimile vieții de campanie, ofițerii, sergenții și 
i soldași se străduiesc să-și însușească temeinic pregătirea de luptă 

și politică, deprinderile și calitățile cerute de războiul modern, expe
riența victorioasă a Armatei Sovietice. Ei înțeleg că numai prin mun
că de zi cu zi, plină de conștiinciozitate și pasiune, pot fi de folos 
poporului muncitor, pot face din unități și subunități scutul de 
oțel al apărării patriei. Credința Armatei Populare față de cei ce 
muncesc s-a manifestat cu tărie în vigilența și spiritul de sacrificiu 
de care au dat dovadă militarii Forțelor noastre Armate. Totodată, 
Armata noastră se mîndrește cu multe acțiuni curajoase ale mili- 

1 tarilor, care au venit în sprijinul populației atunci cînd calamități 
î naturale — inundații, înzăpeziți — îi amenințau viața și avutul, ca și 
1 cu participarea entuziastă la campaniile agrico-le, pentru piinea 

poporului. Pentru munca devotată și rodnică, multe unități au fost 
J distinse cu înalte ordine ale Republicii, cu drapele ale C.C. al U.T.M.; 

numeroși miiitari se mîndresc cu ordine și medalii, cu citări pe ar- 
’ mată — răsplata patriei față de fiii săi credincioși.

Pe bună dreptate și-a dobîndit armata noastră numele de „școa- 
, lă a poporului". Partidul Muncitoresc Romîn prin comandanți, or- 
' gane politice, organizații de partid și utemiste educă pe militari în 
Ș spiritul dragostei de patrie și al internaționalismului, ai vitejiei, per- 
1 severenței, disciplinei și vigilenței. Armata Populară aduce o în- 
, semnată contribuție la lichidarea analfabetismului la dezvoltarea 
! cunoștințelor politice, științifice și de cultură generală ale tineretu

lui, la calificarea unui număr mare de militari în meserii de mare
I importanță economică cum sînt cele de tractorist, mecanic, șofer, 
, radiotelegrafist, marinar etc.

Pregătirea fizică face parte integrantă din procesul de instruc- 
■, ție a militarilor. Călirea fizică a militarilor se face atît în cadrul 
; exerrițiilor și aplicațiilor tactice, cît și al orelor special afectate în 
r program. Bazele sportive complexe și cadrele de specialitate asi- 
ț gură militarî'or posibilitatea să practice diferite discipline sportive
■ ca Gimnastică, atletism, înot, volei, fotbal etc. La baza pregăti- 
| ni fizice și sportive a militarilor stă complexul G.M.A. Despre am- 
! ploarea luată de mișcarea profund patriotică pentru trecerea nor- 
! melor G.M.A. vorbește faptul că în numeroase unităti marea majo- 
f rîtnte a efectivelor a devenit purtătoare a insignei G.M.A. gradul I
■ și II. In scopul atragerii de noi mgșe în activitatea organizată de 
; cultură fizică și sport, ca și pentru ridicarea nivelului performante

lor. se organizează anual tradiționalele Spartachiade mi’itare de 
vară si de iarnă. Un mare succes din punctul de vedere al per'or- 
manteter obținute, ca și al participării, l-a avut Spartachiada mili
tară de vară ri’n acest an, ale cărei finale au fost urmărite de zeci 
de mii de oameni ai muncii.

r Ca urmare a activității desfășurate în armată, a cunoștințelor 
dobândite în anii stagiului militar, mulți dintre cei lăsați la vatră, 

. mai cu seamă cei de Ia sate, devin agitatori înflăcărați si mișcării 
J de cultură fizică și sport, organizatori ai acesteia. Pe de altă parte 

sportivii militari talentați sînt promovați în echipele de frunte ale 
1 armatei.
i Tot o dovadă a marii atenții ce se dă culturii fizice și sportu- 
r Iui în Forțele noastre Armate este crearea clubului C.C.A. care, prin 
f activitatea sa multilaterală și prin performanțele sportivilor săi 
[' fruntași, este iubit de militari ca și de mulți sportivi din rindul 

oamenilor muncii.

Ziua Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne prileju- 
i iește un rodnic bilanț al activității militarilor în toate domeniile 
1 muncii și vieții ostășești. Mîndrie a constructorilor socialismului,

Forțele Armate raportează cu fruntea sus partidului, guvernului și 
poporului muncitor că-și îndeplinesc cu cinste misiunea măreață de 
apărare fermă a independenței și suveranității patriei noastre, a 
păcii și socialismului.

Azi se încheie Circuitul ciclist al
— G. Moiceanu a ciștigat penultima etapă —

Orașul Stalin 1 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

După trei etape, parcurse pe 
ploaie, vînt și noroi, cicliștii au 
pornit în penultima etapă a cir
cuitului, într-o amiază cu cer se
nin. De unde și buna dispoziție, 
manifestată de multi dintre cicli
știi rămași în cursă.

In vîrf la Predeal, unde se a- 
cordă bonificații pentru cățărători,
G. Șerban trece primul, urmat de 
V. Georgescu, Dumitrescu și Za- 
noni. Ceva mai departe, în vîrf 
la Cioplea, primul ajunge Valeriu 
Milea, urmat de Dumitrescu și 
Zanoni. Pe porțiunea de la Cio
plea, spre Sinaia, după un cobo- 
rîș vijelios, se operează regrupa
rea plutonului răsfirat și aproa
pe 30 alergători ajung în Sinaia, 
de unde încep să urce spre Fur
nica. Aci Moiceanu încearcă din 
nou să fugă dar pînă la punc
tul pentru bonificații din vîrful 
urcușului cl e ajuns și depășit de 
Șerban și Poreceanu. Pentru orice 
eventualitate, Dumitrescu stă în 
imediata lor apropiere, pe locul 
IV. Abia s-a terminat coborîșul 
Furnicii și Zanoni sparge. Pînă în 
Poiana Țapului, în urma unei alte 
regrupări, parțiale de data acea

Activitatea la zi
Cupa de toamnă la ten is_
După numai cîteva zile de răgaz, 

fruntașii tenisului de la noi se vor 
întîlni într-o nouă competiție im
portantă. Este vorba de concursul 
dotat cu „Cupa de toamnă" care 
incepe mîine la Iași. La aceste în
treceri vor lua parte membrii lotu
lui republican masculin și feminin 
precum și o serie de elerrente ti
nere și tal'.ntate, care s-au remar
cat cu prilejul ultimelor întîlniri 
de tenis. Se vor desfășura partide 
în cadrul probelor de simplu femei, 
simplu bărbați, dublu bărbați și 
dublu mixt.

Azi, reuniune de lupta 
la Din.?mo

Ca de obicei, sala Dinamo va 
găzdui și azi o întrecere de lupte. 
Reuniunea, care începe la ora 10, 
cuprinde întîlniri în cadrul campio
natului pe echipe —» categoria A, 
Intre C.C.A., Progresul Lugoj, Pro
gresul București și Flamura roșie 
Arad. Firește, pe echipe C.C.A. își 
poate impune superroritatea — 
avînd o formație mai omogenă și 
cu sportivi care fac parte din lotul 
republican — dar individual vom 
asista la meciuri în care luptătorii 
de la C.C.A. vor fi puși la grea în
cercare.
Interesante jocuri de volei 

și baschet
In București vor avea loc astăzi 

cîtev.a atraptive meciuri de volei 
și baschet programate în cadrul 

. celor mai importante competiții i,n- 
I terne ale acestor discipline, cam

pionatele categoriei A Astfel, la 
volei se remarcă întîlnirile Loco
motiva București-Voința Sibiu (fe
minin), în- care redutabila forma
ție a feroviarelor va primi replica 
celei mai bune echipe feminine din 
provincie — și Dinamo IX-Flamura 
roșie. Tg. Mureș (masculi<n) — joc 
deosebit de însemnat pentru evi
tarea retrogradării.

★
Cît privește baschetul, toate cele 

trei partide programate în cadrul 
campionatului masculin al catego
riei A sînt la fel de interesante. 
In două dintre ele (Progresul F.B.-

La Praga, reprezentativa de fotbal a R. P. Ungare 
susține un meci dificil

PRAGA 1 (prin telefon) Iruiîlni- 
rea de astăzi dintre reprezentati
vele de fotbal ale R. Cehoslovace 
și R. P. Ungare a stîrnit un inte
res nemaiîntilnit pînă acum. Cere
rile de bilete din întreaga țară au 
depășit cifra de 500.000, însă, din 
păcate, doar 50.000 de spectatori 
vor putea fi prezenți astăzi în tai- 
n unele stadionului Armatei Ceho
slovace, Strachov.

Reprezentativele celor două 
țări se întîlnesc pentru a 30-a oară. 
Pînă acum, victoria a revenit fot
baliștilor maghiari de 17 ori, echi
pei cehoslovace de 5 ori, iar 7 în
tîlniri s-au terminat la egalitate.

La Praga au sosit, în vederea 
meciului, numeroși ziariști din 
Austria, Franța, Italia, R. D. Ger
mană, R. F. Germană și alte țări. 
De la Budapesta au sosit mai 
multe trenuri aducînd peste 5000 de 
turiști care vor urmării jocul. 

sta, se formează pe planul întii-al 
cursei un pluton de peste 20 a- 
lergători. Ne apropiem de Pre
deal... Continuă să conducă Mi- 
hăilă iar Dumitrescu rulează tot 
în urn-a plutonului, nu însă fără 
a fi atent la orice acțiunj se 
întreprinde în grup. Dar iată că 
plutonul se agită. Ce se întîmplă? 
Mihăilă, mai dispus ca oricînd, 
atacă și răsfiră plutonul. Dumi
trescu se ridică din șea să vadă 
în fața plutonului despre ce e 
vorba. Apoi se așează din nou în 
șea și își reia pedalajul cu a- 
ceeași siguranță de „controlor" al 
cursei. Și tot pentru orice even
tualitate, sau poate vrînd să a- 
ducă puțină variație în această 
cursă, devenită la un moment dat 
monotonă, la trecerea prin Pre
deal el sprintează puternic. Apoi, 
din vîrful Predealului execută un 
plonjon extraordinar spre Timiș, 
acțiunea lui amintind-o pe aceea 
a lui Beno Funda, ciclist din 
R.D.G.. care în primăvară a cîșli- 
gat Cursa Scînteii tot în urma 
unei admirabile coborîri de Ia 
Predeal sure Orașul Stalin.

După terminarea coborîșului. 
Dumitrescu are un avans de 400 
m. față de un pluton de 9 aler-

Știința I.C.F. și C.C.A-Locomotiva 
P.T.T.) se întîlnesc echipe aflate 
în pericol de retrogradare (Pro
gresul F.B. și Locomotiva P.T.T.) 
cu altele care luptă pentru clasa
rea pe primele. 5 locuri (C.C.A.— 
fruntașa clasamentului și Știința
I.C.F.  care ocupă acum locul 3). 
Se înțelege că fiecare dintre ele 
are mare nevoie de puncte. In sfîr- 
șit în al treilea joc își vor disputa 
întîietatea Dinamo București Și 
Progresul Tg. Mureș, două dintre 
formațiile valoroase ale campiona
tului (locul 2 și, respectiv, 4).

Știri din fotbal

• Astăzi se-dispută în Capitală 
două interesante jocuri de fotbal 
în cadrul campionatului catego
riei B.

Cu începere de Ia ora 10.30, pe 
stadionul din Giulești se întîlnesc 
primele două clasate în seria 
I: Locomotiva București — vir
tuala cîștigătoare a seriei — și 
Știința București, care deși a pro
movat anul acesta în categoria B, 
a avut totuși o comportare foarte 
bună, situîndu-se în rîndul echipe
lor fruntașe. Intîlnirea de astăzi 
anunță un joc de bună calitate, 
datorită formei actuale a celor 
două formații, în rîndurite cărora 
vor activa jucători ca Filote, Fe- 
renezi, Olaru, Langa, Zeană, Văr- 
zan, Duțescu, AIÎndruț etc.

Al doilea meci din Capiată are 
loc pe terenul Dinamo-Obor de la 
ora 11. Dinamo 6 va primi replica 
Flăcării Moreni care în retur a a- 
vut o comportare destui de bună 
și, prin trei victorii, și-a îmbună
tățit simțitor poziția în clasament. 
Totuși, echipa din Moreni nu bste 
încă la adăpost de retrogradare. 
Mai are nevoie de puncte și astăzi 
va încerca să smulgă cel pu
țin unul echipei Dinamo 6. A- 
ceasta a avut de asemenea o 
comportare foarte bună în retur : 
în șase jocuri a cucerit 9 puncte 
și din poziție codașă a ajuns 
printre primele din clasament. 
Forma actuală îi dă dreptul să 
aspire la o victorie în jocul de as
tăzi.

Echipa maghiară de fotbal a so
sit la Praga în cursul zilei de vi
neri, iar sîmbătă dimineața a fă
cut un antrenament pe sîadionul 
Strachov.

Jucătorul maghiar Bozsik a de
clarat: „Echipa noastră se găsește 
într-o formă bună, totuși sintem 
curioși să vedem cum ne vom com
porta în meciul cu echipa R. Ceho
slovace, care se află în mare as
censiune".

Unul din antrenorii echipei ceho
slovace, internaționalul Antonin 
Ryegr, a spus: „Ungurii sînt fa- 
voriți în acest meci. Dacă echipa 
cehoslovacă va juca la fel de bine 
ca în primele 20 minute împo
triva echipei Belgiei, nu este ex
clus să obținem un rezultat bun. 
In orice caz, contra echipei ma
ghiare va trebui să aplicăm o altă 
tactică’’„ Ar

zători, iar M'ihăilă, care-1 urmă
rea pe Dumitrescu, rămîne să 
schimbe un cauciuc spart.

In grupul care vine după Du
mitrescu conduce puternic Moi
ceanu, supărat parcă pe el în
suși că n-a sezisat la timp acțiu
nea lui Dumitrescu, împreună cu 
care ar fi realizat o reușită eva
dare în doi. Din grupul condus de 
Moiceanu fac parte: Ștefu, tînărtil 
Keller, care se remarcă printr-o 
deosebită dîrzenie în cadrul „mo- 
îiștii", V. Georgescu, Popov, Mic- 
nevici. Klein. Șerban si Martie 
Stefănescu.

La aproape 500 m., aleargă un 
alt pluton compus din G. Petres
cu, Milea. Poreceanu, Constanții 
nescu, I. Vasi’e, Wittman, Faniciu, 
Gherman și Nuță. Dar cursa de 
urmărire a plutoanelor ia sfîrșit 
la ieșirea din Timișul de jos unde 
C. Dumitrescu încetează brusc ad
mirabila sa' goană de unul sin
gur. Astfel că în apropiere de Dîr- 
ste se operează din nou o regru
pare și 20 alergători se pregătesc 
acum pentru sprintul final. Moi
ceanu atacă de la 400 m., Dumi
trescu îi prinde roata și, contrar 
impresiei pe care o lasă acest duel 
viu disputat, G. Moiceanu îl în
trece pe Dumitrescu pe linia de 
sosire.

G. Moiceanu (Progresul) a 
parcurs cei 95 de km. ai etapei 
în 2 h 41:49. Media orară 35,250 
km. In același timp cu el au fugit 
încă 20 de cicliști, printre care C. 
Dumitrescu. Ștefu, I. Vasile, Witt
man, V. Georgescu, 1. Keller, I. Po
pov, V. Micnevici, etc. Pe echipe 
etapa a fost cîștigată de C.C.A. I, 
urmată de Dinamo II, C.C.A. II. 
etc. Situația în clasamentul gene
ral individual a rămas aproape 
neschimbată. C. Dumitrescu con- 
duce, avînd 53h26:48, la o dife
rență fată de Zanoni,- cel de al 
doilea clasat, de 23 min. 03 sec., 
față de Ștefu, al treilea clasat de 
29,12 min., de Șerban 50,49 min., 
etc. In c'asamentul general pe e- 
chipe conduce, de asemenea, 
C.C.A. I, detașat. Astăzi are loc 
uitima etapă Orașul Stalin-Bucu- 
rești cu sosirea în Piața Re-pu- 
bl.cii în jurul orei 13.

emil iencec
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AZI IM CAPITALĂ
ATLETISM. — Stadionul Republi

cii, era 9.30: calificări în cadrul 
campionatelor internaționale; de Ia 
ora 14.30: probe în cadrul campio
natelor Internaționale.

FO™AL- ~ Stadionul GiuleștL 
ora 10.30: știința București — Loco
motiva București (cat. B). Teren 
Dinamo Obor, ora 11: Dinamo VI— 
Flacăra Moreni (cat. B.). Stadionul 
Dinamo, teren II, ora 9,15: Tînărul 
Dlnamovlst I București — Metalul 
București (juniori). Teren Lamino
rul, ora 9: Flacăra București — Lo
comotiva Tr. Severin (juniori). Te
ren Progresul F. B., ora 9 : Progre
sul F.B. București — C.C.A. Bucu
rești (juniori). Teren Progresul CCS, 
era 9 : Progresul C.P.C.S. — Știința 
Craiova (juniori).

HANDBAL. — Teren Dinamo O- 
bor, ora 9,45: Dinamo VI — Știința 
Timișoara (masculin categ. A). Te
ren Progresul I.T.B., ora 13,30: Ști
ința Ministerul Invățămîntului — 
Flamura roșie Constanța (feminin 
Categ. A); ora 14,30 : Locomotiva 
Gara de Nord — Progresul Arad 
(masculin categ. B.); ora 15,30: Fia* 
mura roșie Steagul roșu — Știința 
Iași (feminin, campionatul de califi
care); ora 16,30: Știința I.C.F. — Ști
ința Iași (masculin categ. A.).

LUPTE. — Sala Dinamo, de la ora 
10 pînă la ora 20: campionatul cate
goriei a.

ȘTAFETA' COMBINATĂ organiza
tă de C.C.A., în cinstea „Zilei For
țelor Armate ale R.P.R.“: plecarea 
ora 9 din fața Combinatului Poli 
grafic .,Casa Scînteli“; sosirea la ora 
11,30 în același loc.

RUGBI. — Teren Constructorul, 
ora 9: Constructorul București — Lo
comotiva Grivlța Roșie (cat. A.). 
Stadionul Tineretului, teren II, ora 
10: Dinamo IX București — Progre
sul F. B. (cat. A.); ora 11,30 : Știința 
București — Locomotiva Buzău (cat. 
B.). Stadionul Tineretului, teren IV, 
ora 8: Dinamo București — Cons
tructorul Orașul Stalin — (cat. A.); 
ora 10: Minerul București-Locomotî- 
va I.C.F. București. Teren C.C.A. 
(șoseaua Iiie Pintllle), ora 10; C.C.A.— 
Știința Timișoara (cat. A.).

VOLEI. — Teren Locomotiva Gara 
de Nord (str. Vespasian) sau în caz 
de timp nefavorabil în sală Giuleștî, 
de la ora 9 : Locomotiva Gara de 
Nord—Voința Lemn Mobilă (campio
natul republican de junioare). Loco
motiva București — Voința Sibiu 
(feminin categ. A). Locomotiva Bu
curești — Progresul Cluj (masculin 
categ. A.). Teren Dinamo, de la ora 
9: Dinamo București — Voința Orașul 
Stalin (feminin categ. A), Dinamo 
IX București — Flamura roșie Tg. 
Mureș (masculin categ. A). Dinamo 
I București — Știința Timișoara 
(masculin categ. A). Teren Progresul 
I.T.B. : Progresul I. T. B. — Ști
ința Arad (masculin categ. A.).

BASCHET. — Teren Progresul F.B., 
de la ora 17: Progresul F.B. — Ști
ința I.C.F., C.C.A. — Locomotiva 
P.T.T., Dinamo București — Progre
sul Tg. Mureș, toate în cadrul cam
pionatului masculin categ. A.

TENIS DE MASA. Sala Progresul 
(bd. 6 Martie nr. 5) ora 9,30: Flamura 
roșie-Progresul (masculin); ora 10 : 
Dinamo IX—Progresul Satu M^re.
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Un record mondial și numeroase alte rezultate remarcabile 
in prima zi de întreceri

Kriiger (Germania) a cîști- 
gat lungimea în penultima 

săritură

Concurenții la proba de săritură 
în lungime s-au îrrtîlnit direct în 
finală, deoarece, în urma retrage
rii unora dintre cei înscriși, nu
mărul total al at’.eților care-și dis
putau titlul de campion interna
tional al R.P.R. nu depășea cifra 
12.

Poate că de aceea întrecerea lor 
a fost mai interesantă, fiindcă, 
neparticipînd Ia calificări, ei nu 
și-au cunoscut stadiul actual al 
pregătirilor și fortna în care se 
aflau, lupta fiind deschisă pe 
toată durata probei. De altfel, des
pre aceasta vorbește felul în care 
Kruger a cîșt'gat, obținînd 7,54 
deabia în penultima încercare, 
după ce Kropidlowski condusese și 
lăsase impresia că nu va putea fi 
întrecut. Foarte aproape de un re
zultat bun a fost și Petrescu, în
trecut de puțin de către Martinek 
(cu 7 cm.) și de Ihlenfeld (cu 5 
cm.). Reprezentantul R P. Polone, 
Kropidlowski a fost cel mai con
secvent, obținînd rezultate de va
lori apropiate.

Iată, de altfel, care au fost re
zultatele finale ale probei: 1. Kru
ger (Germania) 7,54 m. campion 
internațional al R.P.R.; 2. Kro
pidlowski (R.P- Pol.) 7,42 m.; 3. 
Martinek (R. Ceh.) 7.28 m; 4 Ih
lenfeld (Gsnnania) 7,26 im.; 5. 
Petrescu (Dinamo) 7,21 m-; 6. 
Slavkov (RP. Bulg.) 7,14 m.

O victorie clară a Danei 
Zatcpkova

Am revăzut-o cu plăcere, ieri, pe 
stadionul Republicii, ,pe campioana 
olimpică și europeană Dama Za- 
topkova, de la a cărei ultimă vi
zită in țar a noastră ne despărțeau 
5 ani. Atleta cehoslovacă a 'reiirt- 
trat în posesia titlului cucerit de 
ea la cea de a III-a ediție. Con
cursul ®i i-a dat nici un fel de 
emoții, deoarece lipseau rivalele 
cele mai puternice, aruncătoarele 
sovietice. In general, o probă „cal
mă", soldată cu rezultate scontate. 
Lupta ipentnu locul 2 s-a dat între 
aruncătoarele poloneze, iar pe 
locurile 4, 5 și 6, Âneliese Zîm- 
breșteara. Ilona Micloș și Arsova 
sînt «fesipărțite de numai cîte 1 
cm. 1 Rezultate:

1. Dana Zatopkova (R. Ceho
slovacă) .50,28 m. campioană inter
națională a R- P. R. (49,74 — 
50,28—45,04—40,08—44,25— 44,31).
2. Ma,-ka (R.P.Pol.) 48,69 m., 3.
A. Woitaszek (R.P. Pol.) 45,64 m.:
4. A. Zimbresfeanu (R.P.R.) 42,96 
m.: 5. I. Mitktaș (Locomotiva)
42,95 m.; 6. Arsova (R. P. Bul
garia') 42,94 m.

Finale înainta de... finală!
In general „favoritele” s-au 

calificat cu ușurință pentru semi
finale. Interesantă de urmărit în 
serii a fost însă lupta pentru lo
cul trei, oentru calificarea mai de
parte. Dintre sprinterele noastre, 
numai Ioana Luță a obținut cali
ficarea pentru semifinale.

Seria I: 1. M. Kusion (R.P. Pol.) 
12.’: 2. G. Kohler (Germania) 12 2
3. Z. Gerhardt (R.P.U.) 13,0; 4. S.
Pretot (Elv.) 13,0; 5. I. Marks
(R.P.R.) 13,1.

Seria a II-a: 1. H. Richter (R P. 
Pol.) 12,4; 2. V. Kolarova (R. P. 
Bulgaria) 12,5; 3. Geistl (Germa
nia) 12.7: 4. M. Bacskai (R.P.U.) 
12,8; 5. D. Copîndeanu (R.P.R.) 
12.8.

Seria a 111-a : I. G. Vinogradova 
(U.R.S.S.) 12,1; 2. M. Francis
(Marea Britanie) 12,3; 3. I. Lută 
(R.P.R.) 12,5; 4. O. Sikovec (R.P. 
F. Iugoslavia) 12,7; 5. R. Buer
(Norvegia) 13,0.

Seria a IV-a: 1. A. Pashley 
(Marea Britanie) 12,0; 2. Z. Sa
fronova (U.R.S.S.) 12,2; 3. A.
Karger (Germania) 12.8; 4. S.
Băltăgescu (R.P.R.) 129; 5. A.
Thoresen (Norvegia) 13,0.

Prima semifinală a prilejuit o 
luptă îndîrjită. Safronova, cu un 
start bun, a condus de Ia un ca
păt la altul. O revenire puternică 
a avut Kohler care, pe poziția a 
IV-a la mijlocul cursei, a reușit 
totuși să se claseze a II-a. 1. Sa-,

Atleții romini au
fronova 12,1; 2. Kohler 12,2; 3. 
Francis 12,3; 4. Richter 12,4; 5. 
Gerhardt 12,7.

Și în semifinală, ca și în serii, 
atleta britanică Pashley s-a arătat 
posesoarea unui excelent start. A- 
vantajul pe care ea și l-a cucerit 
din plecare n-a mai putut fi refă
cut de Vinogradova. A fost o cursă 
viu disputată, la capătul căreia o 
atletă valoroasă cum este Kolarova 
nu și-a putut asigura un loc pen
tru finala de astăzi.

1. Pashley (Marea Britanie) 12,0
2. Vinogradova (U.R.S.S.) 12,1;
3. Kusion (R.P.Pol.) 12,2, 4. Ko
larova (R.P. Bulgaria) 12,4; 5. 
Luță R.P.R.) 12,7 sec.; 6. Alice 
Karger (Germania) 12,9.

Freliminatii care anunță 
o finală tare

Ori de cîte ori o nouă serie de 
atileți se pregătea să se așeze în 
blocu'rile de start spectatorii con
sultau programul de concurs pen
tru a-i afla pe cei care diupă cîteva 
minute aveau să ia startul în 
clasica cursă de viteză pe 100 m. 
In același timp, cramioul le-a a- 
nunțat mereu spectatorilor cele 
mai bune rezultate obținute anul 
acesta de fiecare atlet în parte. 
Rezultate de 10,4... 10,5... 10,6...
au fost mereu anunțate, ca o carte 
de vizită' a aitleților participanți.

Cele patru serii au fost fiecare 
prilej de întrecere dîrză, ceea ce 
i-a făcut, desigur, pe mulți să 
regrete că un asemenea spectacol 
nu poate fi urmărit mai mult die 
cîteva secunde. Fiecare serie a ar 
vut ceva caracteristic: în prima 
pe... Futferer care i-a impresionat 
în cel mai înalt grad pe cei pre- 
zenți, prin startul său și mai ales 
prin iuțeala cu care aleargă ; seria 
a <fcua a fost cea mai strînsă, ju
decătorii de sosire făeindi apel ș.i 
la fotografie pentru siguranța co
municării rezultatului exact; seria 
a III-a a arătat un Bartenâev în 
mare formă, dar ne-a prilejuit pu
tină amărăciune prin eliminarea 
lui Ion Wiesenmayer.

In cele patru serii — dar și în 
alte curse — starter ol D. Amor
țita a făcut sumedenie de greșeli: 
nu a așteptat ca toți concurenții 
să fie gata pentru a pomi (cazul 
lui Save! în serii) și a declanșat 
pistcăuil — în acest caz — prea 
devreme; mu a fost uniform în 
comenzi, mai ales intre „gaita“ și 
pocnetul pistolului, etc. Din acest 
motiv, mulți atleți au avut plecări 
nesigure și la 100 m. ca și la alte 
probe. Iată acum rezultatele seri
ilor : seria 1: 1. Futterer (Germ.) 
10,5; 2. Sandstrom (M. Britanie) 
11,0; 3. Malmroos (Sued.) 11,1; 4. 
Pop (R.P.R.) 11,2; 6". Germaniprez 
(Belgia) 11,3; 6. Wimmer (Aus
tria) 11.3; seria a II-a>: 1- Ggr- 
mar (Germ.) 11,0: 2. CarlsSm 
(Suedia) 11,1; 3. WehrH (Biv.) 
11,1; 4. Marks (R.P.R.) 11,1: 5. 
Stoenescu (R.P.R.) 11,2; 6. Hotain 
(R.P. Pol.) 11.4: seria a III-a: 1. 
Barteniev (U.R.S.S.) 10,8; 2. Rud
dy (M. Britanie) 11,0; 3. Vercru- 
ysse (Belgia) 11,0; 4. Knortzer 
(Gem.) 11,1; 5. Wiesemmayer
(R.P.R.) 11.1; 6. Senkey (R.P.U.) 
11,4: seria a IV-a: 1. Konovalov 
(U.R.S.S.) 10,7: 2. Kaufman
/Germ.) 10.9: 3. Janecek (R. Ceh.) 
11,0: 4. Prisiceamu (R.P.R.) 11,1;
5. Măgdaș (R.P.R.) 11,1; 6. Kolev 
(R.P. Bulg.) 11,2.

Cele două semifinale a.r fi putot 
figura ca finale ale oricărui con
curs dim Europa. Ele au reunit pe 
cei mai buni pârtiei nan ți. din care 
au trebuit să fie aleși, totuși, nu
mai șase care să concureze în fi
nală. Semi!;--a'a I: Futterer 
(Germ.) 10.6; 2. Barteniev
(U.R.S.S.î 10,9. 3. Janeeek (R. 
Ceh.) 109; 4. Vercruysse (Bel
gia) 11,0: 5. Malmroos (Suedia) 
11,0; 6. Sandstrom (M. Britanie) 
11,1; semifinala a II-a: Konovalov 
(U.R.S.S.) 10,6; 2. Germar (Germ.) 
10,8; 3. Kaufman (Germ.) 10,9; 4.
Ruddy (M.Britanie) 109: S.Car'-son 
(Suedia) 11,0; 6. Wehrii (Elv.) 
11,2. Primii trei clasați din fie
care semifinală au intrat în fi
nală.

Ce! mai tare concurs de 
disc..-

...disputat vreodată pe stadionul 
Republicii a fost cel pe care l-am 
urmărit ieri după-amiază. De unde

realizat 3 noi recorduri republicane
pînă sîmbăta aceasta recordul sta
dionului era de 51,55 m., ieri trei a- 
tleți au trecut dincolo de 52 m. 
Cercetînd clasamentul final al în
trecerii, putem afirma că titlul pe 
care Ferenc Klics l-a deținut timp 
de șapte ani consecutiv se află și 
acum în rrîini bune. A fest o ade
vărată îneîntare să urmărești arun
cările noului campion, recordma
nul european Karel Merta.

Ieri i-am revăzut pe atleții care 
cu două luni în urmă, au luptat 
pentru întîietate în întrecerile de la 
Varșovia. Atunci, clasamentul a- 
răta astfel: 1. Matveev 54,71 m.;
2. M’erta 53,01 m.; 3. Szecsenyi
51,56 m. Cei trei atleți au suit și de 
data aceasta împreună pe podium, 
dar Merta și Szecsenyi s-au revan
șat în fața lui Matveev.

Pentru celelalte locuri, lupta n-a 
fost însă la fel de interesantă. Mai 
constant în aruncări, Krivokapic s-a 
impus în fața lui Milev, care s-a a- 
propiat simțitor, cu acest prilej, de 
recordul țării sale,

Sub posibilitățile lor au concurat 
Vrabel, Jonsson și Raica. RE
ZULTATE: 1. K. Merta (R.
Cehoslovacă) 54,08 m. (51,79 — 
54,08 — 53,82 — 52,49 — 52,48 — 
53,32) Campion internațional al 
R.P.R.; 2. J. Szecsenyi (R. P. Un
gară) 52,92 m. (51,18 — 52,92 — 
— 52,48 — 52,51 — 52,42 — 52,55);
3. V. Matveev (U.R.S.S.) 52,42 m.
(51,27 dep. - 51,56 — 52,42 — 
48,96 — 49,58); 4. V. Krivokapic 
(R.P.F. Jugoslavia) 48,73 rr.; 5. D. 
Milev (R.P. Bulgaria) 48,16 m.; 6.
H. Jonsson (Islanda) 46,59 m.; 7. 
J. Vrabel (R. Ceh.) 46.07 m.; 8. M. 
Raica (Dinamo) 45,92 m.; 9. R.
Strandli (Suedia) 44,35 m.; 10.
Pharaoch (Marea Britanie) 44,30 
rp.; 11. V. Manolescu (Dinamo) 
41,30 m.

Alexandra Sicoe a obfinut la 400 m. 
cea de a IV-a performanță din lume

6,06 m. la săritura în lun
gime femei

Exact în clipa în care discul 
pornit din mîna cehoslovacului 
Merta cădea la 54,08 m., în celă
lalt sector al stadionului atleta so
vietică Galina Vinogradova bățea 
puternic în pragul gropii de sări
tură în lungime și se avînta în aer. 
Peste o secundă ea ateriza la o 
depărtate de 6,08 m!

Puțini dintre spectatorii prezenți 
ieri în tribunele stadionului Repu
blicii — „furați” de spectacolul 
probelor de viteză — au remarcat 
âcest rezultat excepțional, care i-a 
adus, de altfel, Vinogradovei pri
mul loc. Victoria acestei atlete era 
însă așteptată, ținînd seama de 
rezultatele anterioare: nu cu 
mult timp în urmă, Vinogradova 
a egalat recordul mondial al pro
bei. fn schimb, pentru locurile ur
mătoare celelalte atlete s-au anga
jat într-o luptă de o neobișnuită 
dîrzenie.

încă din timpul calificărilor, dis
putate ieri dimineață și cu prilejul 
cărora a fost eliminată din con
curs cunoscuta atletă germană An- 
nemarie Klausner, se întrevedea 
pentru după-amiază o dispută în
verșunată. Reușind în a doua în
cercare 5.77 m., atleta sovietică 
Jermolenko se părea că are locul 
al doilea... asigurat. Iată însă că, 
la a treia încercare, atleta germană 
Seonbuchner sare 5.79, trecînd pe 
locul al doilea. Chiar și ultima 
încercare a adus clasamentului o 
nouă modificare, deoarece atleta 

cehoslovacă Swozilova a sărit la 
rindul ei tot 5.79 m.

Rezultate: 1. G. Vinogradova 
(U.R.S.S.) 6,08 m. (5,91; 6,08;
4,64; 5,44; 5,92; 5,83); campioană 
internațională a R.P.R. 2. Seonbu
chner (Germ.) 5,79 m.; 3. V. 
Swozilova (R. Ceh.) 5,79, m.; 4. 
G. Grunwald (U.R.S.S.) 5,77 m.;
5. M. Kusion (R.P. Pol ) 5,73 m.;
6. Z. Rozkosna (R. Ceh.) 5.61 m.
7. G. Minnicka (R.P. Pol.) 5,59 
ni.; 8. P. Țolikofer (RP.B.) 5.50 
m.; 9. Kawley (M. Brit.) 5,49 m.; 
10. G. Bellu (Dinamo) 5.27.

Cu o tactică bună și un finiș 
țjîuîeretic, finlandezul Julin 

l-a învhs pe Bereș la 
5000 m.

Deși lipsită de prezența unor a- 
lergători celebri ca VI. Kuț, Iharos, 
Tabori și Zatopek, proba de 5.000 
m. a fost, totuși, extrem de intere
santă. Și aceasta pentru că lupta 
care s-a dat pentru victorie a fost 
strînsă și a angrenat pînă pe ulti
mele zeci de metri un pluton de 4 
concurenți luînd sfîrșit cu înfrîn- 
gerea principalului pretendent la 
primul loc. Intr-adevăr, favoritul 
cursei a fost maghiarul Bereș, (a- 
lergase de curînd 14:04,6), care, 
însă, probabil ca nu s-a așteptat 
nici el la o rezistență atît de în
dîrjită din partea învingătorului 
său, Julin, a germanului Konrad 
și a jugoslavului Stritof (care a a- 
lergat pe ultimele ture doar cu un 
singur pantof, fiindcă celălalt i-a 
sărit din picior).

La start au fost prezenți 12 con- 
curenți. Plecarea s-a făcut într-un 
ritm rapid și în frunte s-a instalat 
un grup de 8 alergători, printre 
care și Pricop (Progresul). Primii 
800 rp. sînt parcurși în 2 min. 12 
sec. La 1.C00 m. cronometrele în
registrează .2:36,8. Pricop nu se 
poate menține în primul pluton și 
rămîne. Conducerea grupului frun
taș este asigurată, pe rînd, de Be
reș, Julin și Konrad. 2.000 m. sînt 
parcurși în 5:43,0. Cu 6 ture înainte 
de sfîrșitul probei se produce un 
atac al lui Beres și se pierde din 
primul grup finlandezul Hutanen. 
Mai sînt 4 ture și este rîndul iugo
slavului Stn.uf să atace, cu inten
ția de a se desprinde de ceilalți 
alergători. încercarea sa nu reu
șește, dar cel care mai rezistă sînt 
acum doar 4: Bereș, Stritof, Kon
rad și Julin deoarece englezul Dri
ver nu mai poate menține contac
tul cu aceștia. In vrerre ce primii 4 
își continuă cursa șî se suprave
ghează reciproc, în urma lor con
curenții cehoslovaci Koubek și 
Koller au o revenire frumoasă și • 
trec pe rînd de mulți adversari, 
Koubek fiind chiar pe punctul de 
a-1 prinde pe Driver cu puțin înain. 
te ca acesta să treacă linia de 
sosire.

Ultimul -tur este un adevărat tur 
de viteză. Fiecare concurent atacă, 
iar pe linia dreaptă Bereș se de
tașează. Julin îl urmează, insistă 
șî, cu un splendid efort, îl depășeș
te. REZULTATE: 1. Julin (Finlan
da) 14:22,6 campion Internațional 
al R.P.R.; 2. E. Bereș (R .P.U.)
14:23,0; 3. D. Stritof (R.P.F.; Ju- 
gosl.) 14:23,8; 4. Konrad (Germ.) 
14:25,4; 5. P. Driver (M. Britanie) 
14:47,8; 6. Koubek (R.Cehoslovacă) 
14:48,6.

Zoltan Vamoș a stabilit un 
nou record al RJ*.R. pe 

800 m.

Să ne fie iertat dacă dintre atî- 
tea și atîtea fapte care s-au petre

C O M U
Biletele de intrare la Campio

natele Internaționale de Atletism 
(ziua a 2-a, duminică 2 octom
brie, seria 22) se găsesc de vîn- 
zare la casele de bilete ale sta
dionului, din str. Hașdeu, înce- 
pînd de la ora 9 dimineațr.

Sînt valabile: carnetele roșii, 
albastre și negre, la tribuna I, 
sectorul B.

Carnetele gri CCFS—CM cu 

cut în cele două serii ale cursei 
de 800 m. am ales tocmai acest 
amănunt. Dar acum, cînd am por
nit să aștarnem pe hîrtie ceea ce 
am remarcat mai mult din cursa 
de 800 m-, am cîntărit bine și am 
ales pe tînărul nostru atlet ca pe 
un exmplu pozitiv poate și pentru 
că despre celelalte vom avea pri
lejul să discutăm după finală. In
tr-adevăr, deși nu a reușit să se 
califice pentru finală, sosind al 
șaselea în seria sa, Z. Vamoș 
concurînd cu multă ambiție, a reu
șit un nou record de seniori și 
juniori cu 1:52,2- Seriozitatea cu 
care se pregătește acest elev din 
Timișoara, ne îndreptățește să aș
teptăm de la el alte și alte 
rezultate mai bune, într-o probă 
la care nivelul performanțelor 
noastre este destul de scăzut.

Pentru aceasta se cere ca Va
moș să fie și pe mai departe ace
lași atlet cuminte, modest și sîr- 
guitor.

Iată rezultatele înregistrate în 
cele două serii, din care s-au cali
ficat primii cinci: seria I: 1. Liell 
(Germ.) 1:51,1; 2. Jungvirth (R. 
Ceh.) 1:51,4; 3. Maricev (U.R.S-S.) 
1:51,4; 4. Barkanyi (R.P.U.)
1:51,9; 5. MaTkusson (Islanda)
1:51,9;; 6- Vamoș (R.P.R.) 1:52,2; 
7. Erakhare (Fini.) 1:52,4; serii 
a II-a: 1. Ivakin (U.R.S.S.) 1:51,7;
2. Reinagel (Germ.) 1:52,8; 3- Ba
kos (R.P.U.) 1:52,9; 4. Mihaly
(R.P.R.) 1:53,2; 5. Liska (R- Ceh.) 
1:53,3; 6. Anderson (Suedia)
1:53.6.

Cel mai bun rezultat mon
dial al anului...

...t-a realizat în proba de 400 
m. garduri, campionul european 
pe 1954, atletul sovietic Anatolii 
Iulin. Luînd startul în finala pro
bei, el a înregistrai 51,0 sec., re
zultat care îl situează în fruntea 
listei celor mai buni atleți _ ai 

anului, înaintea lui Iurii Lituiev 
(51,4 șî Ilie Savel 51,7). Dar să 

vedem cum a ajuns ieri Anatoiii 
Iulin să Înregistreze un asemenea 
rezultat!

Doisprezece concurenți, înscris) 
în probă, au fost împărțiți în două 
serii, ai căror „capi" au fost fi
xați Savel și Iulin. In pr’na seri». 
Savel — fără să forțeze prea mult 
— a obținut 53,6 sec. O remarca
bilă cursă a făcut Gh. Stanei, care 
termină -1 doilea cu 53.7 înaintea 
suedezului Swart' (54,6), a bel
gianului Stoclet (55,6) a englezu
lui Vine (57.0) și a Iui E. Con- 
stantinescu (58,4).

In seria sa. nici Iulin nu este 
obligat să forțeze decît pe primi' 
’00 m. (pe care i-a parcurs în 
24,0'* pentru ca aiooi să alerge ușor 
și să termine în 53,1. Concuren
tul Tomîn Gh. Ster iade a mers ex
celent pînă 1a gardul 9. dar. ne- 
avînrf suficiente resurse, n-a re
zistat ne ultima porțiune a curse*, 
asaltulu’ englezului HiMreth 
(53.6) si riveti-Hului Kost (53.6) 
Germanul Dittoer — unul din fa- 
voritii proteî - - împt«dicîndu-se la 
gardul 9 s-a dezechilibrat- șl a 
abandonat. Sferîade a terminat 
cursa în 54,4 înaintea luî M. Ur
sar (59.8).

Atunci cînd cel șase finaliști »i 
venit la locul de start, noate că 
nu a rămas nici unul din mii’e 
de snectatori care să nu fî at»aF- 
zat în fel si-chio șansele finaliștl- 
lor si în special lupta pentru ori 
mul loc la care participau, desigur 
cu cele mai mari șanse, Iulin și 
Savel. In finală. Savri are culoa
rul doi; Iulin șase. Chiar de la 
plecare, atletul sovietic tîșneste 
impetuos șî este primul dintre cei 
șase finaliști, care trece peste prî-

(Continuare în pag. 4) r

NIC AI
intrarea prin str. Maior En-, la 
tribuna I.

Carnetele albastre barate 
CCFS oraș și tichetele de arbi
tri de atletism au intrarea prin 
str. Izvor, la tribuna a II-a.

Invitațiile individuale eu acces 
la tribuna I.

Orice alte gratuități nu sînt 
valabile.

Copiii sub 15 ani n-au acces 
pe stadion.



Un record mondial și numeroase alte rezultate remarcabile 
în prima zi de întreceri

Anatolii lulin (U.R.S.S.) 
'învingătorul probei de 400 m. g.

(urmare din pag. 3-a)

niul gard. Cu fiecare gard el îș: 
mărește avantajul față de ceilalți 
atleți. 200 m. trece în 23,8 sec. 
(partea a doua a cursei a făcut-o 
în 27,2). Săvel are o revenire pu
ternică pe turnanta a doua, dar 
nu-1 mai poate ajunge pe atletul 
sovietic. Ca și în serie, foarte 
bună performanța lui Stanei.

Rezultate: 1. A. Iulin (U-R.S.S) 
51.0 campion internațional al 
R.P.R-; 2. I. Savel (R.P.R.) 52,3;
3. Gh. Stănel (R-P.R.) 53,3; 4. J. 
Kost (Elveția) 53,5; 5. P. Swaîrts 
(Suedia) 53,8;; ; 6. Hill d re th (M. 
Britanie) 54,3.

Doiszal îctvinciător în cursa 
de 20 km. marș

Prezența la startul probei de 20 
km., marș a prodigiosului atlet ce
hoslovac Jozsef Dolezal, deținător 
al mai multor recorduri mondiale, 
a făcut ca problema primului loc 
în această cursă să fie rezolvată 
chiar din primii kilometri.

Specialist al „distanțelor lungi", 
Dolezal a atacat puternic chiar 
de la începutul cursei, pe care a 
dominat-o apoi în mod categoric. 
Dună 20 km. Dolezal a terminat 

proba cu un avans apreciabil față 
de cel de al doilea clasat, binecu
noscutul mărșăluitor suedez J. 
Ljungren.

Deși ne obișnuise cu victorii în 
probele mai scurte, în special în 
cea de 5.000 m., maestrul sportu
lui Nicolae Liga a fost primul 
dintre romîni. ocupînd locul al 
treilea cu un timp care constituie 
un nou si valoros record al R.P.R.
I h. 34:34 0.

Rezultatele tehnice în această 
probă au fost următoarele: 1. Jo
zsef Dolezail (R. Cehoslovacă) 1 h. 
31:21,0 campion internațional al 
R.P.R.; 2. J. Ljungren (Suedia)
II 33:46,0; 3. N. Liga (R.P.R.) 
1-34:34,0 — nou record al R.P.R.-—
4. Ion Baboie (R.P.R.) 1.35:16,0;
5. S. Lefanczik (Germania)
1.364)4,0;  6. Ion Barbu (R.P.R.) 
1-36:14,0; 7. D. Parascbrvescu

DE LA MICROFONUL STADIONULUI
Niciodată n-am fost parcă mai 

calm ca ieri, înainte de începerea 
festivității de deschidere a cam
pionatelor. Și niciodată rui mă pre
gătisem mai bine pentru a vorbi 
la microfonul stadionului. Și to
tuși. în clipa in care a trebuit să 
spun primele cuvinte, emoția nu 
mi-a îngăduit parcă nici să mă 
apropii de microfon. O emoție a- 
tit de puternică incit pur și sim
plu nu reușeam să mă concentrez. 
De-abia cînd aileții au pășit din 
nou în pas vioi pe pistă tn-am li
niștit. Oare de ce această emoție ?

Acum îmi dau seama ce s-a în- 
tlmplat. Cînd reprezentanții atle
tismului din 16 țări au outruns pe 
pistă, reuniți la cel mai mare con
curs atletic al anului, gîndttl mi-a 
zburat înapoi cu 8 ani, la zilele de 
început de toamnă cînd se făceau 
ultimele pregătiri pentru prima e- 
diție a campionatelor. Stadionul, 
lovit crunt tn timpul războiului, 
fusese ridicat prin munca miilor 
de tineri entuziaști și parcă văd 
și acum cîteva fete așezmd braz
dele verzi.

Pe atunci, Maria Itkina. care a 
stabili1 ieri un record extraordinar.

Rarei Merta și-a confirmat ieri 
ridicata sa valoare.

(R.P.R.) 1.37:06,0; 8. M. Weber
(Germania) 1.37:48,0; 9. I. Păcu- 
raru (R.P.R.) 1.39:10,0; 10. L.
Palotai (R.P. Ungară) 1.39:59,0.

Un record mondial pe pista 
stadionului Republicii

Este greu să găsești un califi
cativ pentru cursa de 400 m. fe
mei, ultima probă a întrecerilor 
de ieri, care, prin rezultatele ei, 
a încununat o minunată zi de 
concurs. Cînd Maria Itkina a tre
cut linia de sosire acele cronome- 
trelor au arătat 53, 9 secunde, timp 
care înseamnă un nou record 
mondial al probai. Și pentru a vă 
face o imagine exactă despre va
loarea acestei performanțe ar 
trebui să dăm aci vechiul record- 
Cît era el? Atît cît a realizat con
curenta clasată pe locul al doilea, 
Ursula Donath, chiar deținătoarea 
lui: 54,4!

Toate aceste lucruri vorbesc dar 
despre extraordinara cursă de 400 
m. femei, disputată ieri pe stadio

Cel mai rapid sprinter al Europei, atletul german Heintz Futterer, a 
produs o excelentă im presie in cursele de ieri.

era încă o școlăriță care alerga 
cu ghiozdanul sub braț la școală 
(totdeauna i-a plăcut să fugă); 
Anatolii lulin de-abia auzise de 
garduri, Heinz Futterer, ca toți 
cei din familia lui, era încă pescar, 
iar abia un an după aceea Alexan
dra Sicoe avea să alerge prima ei 
cursă pe stadionul Republicii și nu 
una de. 100 sau 200 metri ci... o 
cursă de 500 metri.

Și țin bine minte, la fel ca ieri, 
mii de oameni urcau în toamna a- 
nului 1948 spre stadionul de pe 
Dealul Spirii. Puțini din. campionii 
de atunci au mai fost la startul 
probelor de ieri pentru că alții ti
neri, mai mutți, veniți de la Rej- 
kavik sau dintr-un orășel de din
colo de Urali, de la Helsinki și 
Zurich s-au întilnit pe stadionul 
campionatelor de acum opt ani.

Dar au fost opt ani care ne-au 
adus, de cile ori toamna venea ce 
meleagurile noastre, întreceri me
reu mai frumoase, în care tradiția 
făcea din stadionul Republicii lo
cal întUniriior marilor campioni. 
Dar niciodată nu se vestise o în
trecere ca cea de ieri, ca cea care 
va fi astăzi ori miine. Cu gindttf 

nul Republicii. Și cu cele două 
performanțe de mai sus tot nu am 
epuizat lista celor mai bune re
zultate obținute în această probă, 
pentru că pe locul a-1 treilea a so
sit concurenta Alexandra Sicoe. 

Timpul ei 54,9 secunde — deci cu 
cinci zecimi de secundă față de 
vechiul record și o secundă față 
de noul record mondial — con
stituie un nou record al țării 
noastre, care o situează pe Alexan
dra Sicoe printre cele mai bune 
atlete din lume.

De altfel, chiar din clipa în 
care pocnetul pistolului de start a 
vestit pleaarea, cele șase alergă
toare au pornit într-o alură nemai
văzută. Pe primii metri Alexandra 
Sicoe forțează puternic și conduce 
la ieșirea din turnantă. Imediat, 
Itkina revine, păstrînd un ușor a- 
vantaj la intrarea în cea de a 
doua turnantă, pe parcursul că
reia atacă Donath. Cursa are o 
asemenea trenă incit este greu să 
urmărești fiecare atletă. In linia 
dreaptă, pe ultima sută de metri 
patru concurente sî-rat angaja-te în 
sprintul final. Itkina. Dona-th, Si
coe și Otkalenko. Primele două 
își dispută llocuil întîi, pe care îl 
ocupă Maria Itkina- încurajată de 
spectatori, reprezentanta noastră 
Alexandra Siicoe Tezistă atacului 
pe care îl dă Otkalenko și ter
mină pe locul al treilea. Mui't mai 
în urmă, Dtania Leather — de
butantă ne această distanță — și 
Ara-nka K-azi, obțin totuși timpuri 
foarte bune.

Rezultate: 1. Maria Itkina
(U.R.S.S.) 53,9 sec. — nou re

cord mondial (vechiul record Ur
sula Donath 54,4 sec.—campioană 
Internațională a R.P-R. 2. Ursula 
Donath (Germania) 54,4 sec.; 3. 
Alexandra Sicoe (R.P.R.) 54,9 sec. 
— nou record R.P.R. (vechiul re
cord Alexandra Sicoe 56,0); 4-
Nina Otkalenko (U.R.S.S.) 55,0
sec.; 5. Diana Leather (Anglia) 
56,3 sec.; 6 Aranka Kazi (R. P. 
Ung-) 56,6 sec.

• ••

la aceste întreceri, fiecare dintre 
noi citise și discutase despre re
cordmani și campioni și aștepta cu 
nerăbdare să-i vadă la start. Fie
care dintre noi se bucura la gin- 
dul că atleți atît de renumiți vor 
defila prin fața tribunelor, parti- 
cipbtd la tradiționala festivitate 
în care, înainte de începerea în
trecerii au prilejul să siringă prie
tenește brațul celorlalți concurenți.

Campionii, recordmana Maria 
Itkina, școlărița de acum oni ani, 
Anatolii latin și Heinz Futterer 
și atiți alți atleți renumiți s-au 
irUUnit ieri pe stadionul Republicii 
Ei și alții, alergători, săritori și 
aruncători din 16 țări au pătruns 
pe stadionul Republicii pentru a 
deschide sărbătorește cea mai mare 
întrecere atletică a anului...

Și cum să nu fii emoționat cirul 
știi că peste cîteva minute pot fi 
stabilite recorduri mondiale, iar 
pe podiumul stadionului Republicii 
vor urca noii campioni internațio
nali de atletism ai țării noastre..-

TUDOR VORN1CU

Maria Itkina, noua recordmană mondială pe 400 m., în momentul 
în care trece linia de sosire.

IN LOC DE AVANCRONICĂ
lin rind-urife de mai jos, vrem 

să facem cititorilor noștri o sur
priză. Pe spațiul din ziar rezervat 
iurtei scurte treceri în -revistă a pro
belor din zi-ta .a II-a a campiona
telor internaționale de atletism, 
am cedla-t locul de cronicar nu uniui 
confrate a-1 nostru, ci tocmai... e- 
roillor principalii ai unui asemenea 
comentariu. Ați ghiciit: este vorba 
de aitteți și atlete pe carne îi vom 
urmări dlupă-amiiază^ lupttnid pen
tru victorie.

PREVIZIUNILE CELUI MAI 
RAPID ALERGĂTOR DIN LUME

Co-recordma-nul mondial Futterer 
este un- ttoăr amabil și gaița ori- 
cî-nd să primească oaspeți. Iar 
cînd aceștia sinrt ziairjftti, el de
vine chiar mai guraliv ca dteobi- 
cei:

— Bănuiesc pentru ce ați ve
nit. Vreți să știți care strat primele 
mele impresii culese în țaira d*vs. 
Mg simt foarte bine la Bucu
rești, și dacă -pista —; despre cane 
am a-u-zi-t lucruri bune — sau via
tul nu mă vor împiedica, sper să... 
Dar prefer să vă las să așteptați 
pînă luni seara.

— Da-r pînă luni seara, ne poți 
spune -unele lucruri despre proba 
de 100 m. plat.

_— Mărturisesc că îmi vine greu 
să fac pronosticuri chiar la proba 
in care concurez eu. Pot afirma că 
voi i-nitra- în finală, și aceasta este 
esențiali ut. Odată a-uns la startul 
ultimei curse, voi ști să mă... a- 
mestec printre cei dinții. Previ. 
zii mile făcute de Futterer ieri di
mineață s-a-u adeverit întru totul. 
Excelentul! sprinter s-a calificat 
pdRni finală de o manieră care 
a produs o puternică impresie prin
tre spectatori. Este li-mpade că pen
tru toartă lumea „amestecul" lui în 
finală va fi decisiv.

O CURSA PASIONANTA : 800 m.

— „E greu de prevăzut un- cîști- 
gător pentru cursa die 800 m. plat, 
ne spunea ieri dimineață atletul 
maghiar Bakos. Simt convins că 
vor cădeia încă din serii atleți de 
valoare".

Duipă-iamiază, chiar așa s-a ta- 
rtîm-plat. Din lupta strinsă ce s-a 
dat în cele două serii ale probei, 
n-a a reușit să se calif ice pentru fi
nala de astăzi atleți cunoscuți pe 
tărîm internațional ca suedezul 
An-ctersson, finlandezul Erakare, 
englezul Douglas.

Dat-, să-i dlăm cuvîntul în conți-’ 
nuaire lui Ba-kos:

„Ceea ce constitute, diupă păre
rea mea, caracteristica probei de 
800 m. la aceste competiții este nu
mărul ridicat de concurenți de va
loare apropiată. In aceste condiții, 
cei ou rutină mai multă au -prima 
șansă. In această cartegori-e i-nrtră 
în primuil rind Jungwirth și Bar- 
kanyi. Și atleții sovietici Maricev 
și Ivakin var avea -un cuvtnt de 
s-pos. Fără a avea rutina marilor 
oancursiuri, ei srnt însă bine pre

gătiți și capabilii să imprime cursei, 
un ritin rapid de l-a plecare ptoă 
la start. In -ceea ce mă privește, 
sper înitr-o comportare bună-. Am 
reintrat cu prilejul acestor ca-mpioi 
naite după o absență de 10 luni, 
dar mă simt capabil de rezultate 
în jurul a 1:50.0“.

CUVINTUL LUI IGNATIEV
J

— Ce gtodesc despre proba 
mea ? Să fiu sincer, astăzi nu gto-

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 
DIN ZIUA a Il-a

Ora 9: suliță bărbați (cali
ficări).

Ora ÎO,3O : greutate bărbați 
(cafiticări); dijsc femei (cali

ficări) Înălțime bărbați (califi
cări).

Ora 14,30 : prăjină; suliță băr
bați.

Ora 15,00: 800 m. bărbați (fi
nală).

Ora 15,15 : 100 m. femei (fi
nală).

Ora 15,25: 100 m. bărbați 
(finală).

Ora 15,30 : maraton (plecare).
Ora 15,45 : 80 m. garduri (se

rii).
Ora 16,00 : 400 m. plat bărbați 

(serii).
Ora 16,15: disc femei; greu

tate bărbați; înălțime femei.
Ora 16,45 ; ștafeta 4x100 m. 

bărbați.
Ora 16,55 : 3.000 m. obstacole.
Ora 17,10 : 80 m. garduri (fi

nală).
Ora 17,20 : 1.500 m. (serii).
Ora 17,35 : 400 m. plat bărbați 

(finală).
Ora 17,45: 

(serii).
Ora 18,05: 

200 m. bărbați 

maraton (sosire).

dese nimic. Vireaiu să las -pentru 
mîine (n .r. astăzi) treaba asta"...

Astfel ne-a răspuns simpaticul 
atlet sovietic l-a prima noastră în
trebare.

— „Totuși, fiindcă mi-a/ți solici
tat părerea, v.a trebui să mă gin-’ 
dte®c chiar și acum la proba «te 
400 m. plat. .Stot sigur că va fi o 
probă interesantă și diismitată. Simt 
prezenți^ pe lista înisc-rișillor, atleți 
de certă valoare: germanii Haas 
și Mann, maghiarul SzenitgaM, 
suedezii Wolbrand și Branidstrom. 
Alături de ei voi lu-p-ta pentru un 
rezu-lta/t cît mai bun. Regret că na 
sinrt în cea mai bună formă, resimt 
țm-du-mă și acum d-upă o întindere 
la piciorul drept".

W
Programul de astăzi cuprinde șl 

alte probe în afara celor pe oare 
ni le-au prezentat Futterer. 
Bakos și Ignatiev. Să fie oare 
aceste 3 probe cele mai in
teresante din rî-ndiul celor 15 pe 
care te vom urmări ?

întrecerile de după-amiază ne 
vor arăta în ce măsură alegerea 
noastră a fost justă.
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