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Lucrările celei de a Vil-a sesiuni a Marii Adunări Naționale
Luni dimineață au avut loc 

lucrările celei de a 7-a sesiuni a 
Marii Adunări naționale a R.PR.

Ora 10. In tribune se află 
membri ai corpului diplomatic, 
numeroși ziariști romîni și stră
ini, oameni ai muncii din Capi
tală.

In sala de ședințe a Marii A- 
dunări Naționale intră conducă
torii partidului și guvernului. în
treaga asistență, în picioare, îi 
salută prin aplauze furtunoase 
îndelung repetate.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, I. Chișinevschi, Gh. 
Apostol, Ai. Moghioroș, Miron 
Constantinescu, general de ar
mată Emil Bodnăraș, P. Borilă, 

! Al. Drăghici, D. Coliu, D. Pe
trescu, S. Bughici și alți membri 
ai guvernului iau loc în loja gu
vernamentală.

In loja Prezidiului au luat loc 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul dr. 
Petru Groza, vicepreședinții Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
M. Sadoveanu și M. Mujic și 
membri ai Prezidiului.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tov. C. Pîrvulescu, declară 
ședința deschisă.

înainte de a începe lucrările se
siunii, președintele Marii Adunări 
Naționale a evocat amintirea de- 
putaților Lotar Rădăceanu, preșe
dintele Comisiei de afaceri externe 
a Marii Adunări Naționale și acad. 
Ștefan Vencov, încetați din viață 
în perioada dintre cele două se
siuni.

Cei prezenți au păstrat un mo-- 
meni de reculegere în memoria ce
lor doi dispăruți.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat apoi ordinea de zi a se
siunii.

1. Ratificarea decretelor emise 
de Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R.P R. ta perioada de la

Scrisoarea președintelui
Gh> Gheorgh’u-Dej, 

Marii Adunări
Tovarășe președinte.
Vă rog să supuneți Marii Adu

nări Naționale a R.P.R. următoa
rele : Ședința plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn din 30 septembrie— 
1 octombrie a.c. a constatat că 
în ultimii ani activitatea guvernu
lui în domeniul industriei, agricul
turii, științei, vieții de stat, s-a îm
bunătățit în mod serios, iar ca
drele conducătoare din guvern au 
acumulat o bună experiență în ce 
privește activitatea administrației 
de stat. Ținînd seamă de necesita-

Marea Adunare Națională a a- 
protat în unanimitate eliberarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej dta 
funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R.

Președintele Marii Adunări Na
ționale dă cuvintul tovarășului

Cuvîntul tovarășu'.ui
Tovarășe președinte, tovarăși de

putat!.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul Im- 
outernlciților m-au însărcinat să 
prezint Marii Adunări Naționale 
propunerea privind desemnarea în 
funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri a tovarășului depu
tat Chivu Stoica. Tovarășul Chivu 
Stoica este cunoscut poporului no
stru încă din anii grei ai regimului 
burghezo-moșieresc și dictaturii 
fasciste. încă de pe atunci el s-a 
dovedit un fiu credincios al par
tidului nostru, un luptător dîrz și 

30 mai pînă la 3 octombrie 1955.
2. Alegerea președtatetai Comi

siei, de afaceri externe și a preșe
dintelui Comisiei de propuneri le
gislative.

Deputatul Avram Bunaciu, se
cretai al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a dat citire proiec
tului de lege pentru ratificarea de
cretelor emise de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale în perioada de 
la 30 mai pînă la 3 octombrie.

Marea Adunare Națională a vo
tat în unanimitate proiectul de 
lege pentru ratificarea decretelor 
emise în intervalul dintre sesiuni.

Din partea Consiliului Imputer- 
niciților, deputatul Emil Mazilu a 
propus alegerea ca președinte 
al Comisiei de afaceri externe 
a Mafii Adunări Naționale a 
deputatului Teodor Iordăchescu 
din circumscripția electorală Or- 
lești, regiunea Pitești.

Marea Adunare Națională a ales 
în unanimitate pe deputatul Teo
dor Iordăchescu ca președinte 
al Comisiei de afaceri ex
terne a Marii Adunări Naționale.

De asemenea, deputatul Emil 
Mazilu a propus eliberarea depu
tatului C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu din funcția de președinte al 
Comisiei de propuneri legislative 
în legătură cu primirea altor în
sărcinări. Marea Adunare Naționa
lă a aprobat propunerile fă
cute. In baza propunerilor Consi
liului împuternicirilor, Marea A- 
dunare Națională a ales ca pre
ședinte al Comisiei de propuneri 
legislative pe deputatul Stelian 
Nițulescu, membru al Comisiei de 
propuneri legislative.

După o scurtă pauză Marea A- 
dunare Națională își reia lucrările.

Președintele Marii Adunări Na
ționale dă citire scrisorii pe 
care a primit-o din partea tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R.

Consiliului de Miniștri, 
către președintele

Naționale a R. P. R.
lea întăririi conducerii de partid 
ta legătură cu creșterea continuă 
a rolului conducător al partidului 
In viața statului nostru democrat- 
popular, plenara Comitetului Cen
trai al Partidului Muncitoresc Ro
mîn m-a ales prim secretar al C.C. 
al P.M.R. Ca urmare a celor a- 
rătate, rog Marea Adunare Națio
nală a Republicii Populare Romîne, 
să mă elibereze din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R P.R.

GH. GHEORGHIU-DEJ

Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sala ră
sună de aplauze furtunoase. De
putății Marii Adunări Naționale 
și asistența din lojile de invitați 
se ridică în picioare, salutînd pe 
primul secretar al C.C. al P.M.R.

Gh. Gheorghiu-Dej
vrednic pentru interesele clasei 
muncitoare și poporului De aceea 
guvernele burghezo-moșierești l-au 
ținut aproape 12 ani în închisoare. 
După eliberarea țării, tovarășul 
Chivu Stoica a fost însărcinat de 
Comitetul Central al Partidului cu 
diferite munci de răspundere în 
conducerea mișcării sindicale, în 
funcția de ministru al Căilor Ferate 
și cea de ministru al Metalurgiei, 
apoi în funcția de prirn-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
coordonînd activitatea unei grupe 
de ministere industriale. Tovarășul 
Chivu Stoica s-a dovedit un tova
răș cu experiență, uu harnic și

Tovarășul GH. GHEORGHIU-DEJ Tovarășul CHIVU STOICA
Prim secretar al Comitetului Central al P.M.R. Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.RL

priceput organizator, un bura gos
podar. Tovarășul Chivu Stoica este 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, un luptător ho- 
tărît pentru înfăptuirea liniei par
tidului. Sînt ferm convins că 
Marea Adunare Națională va de

Alegerea tovarășului Chivu Stoica 
in funcția de președinte al Consiliului de Miniștri 

al R. P. R.
In unanimitate Marea Adunare 

Națională a votat alegerea tova
rășului Chivu Stoica în funcția de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.R.

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica, 

președintele Consiliului de Miniștri
Tovarăși deputați,

Mulțumesc Marii Adunări Na
ționale pentru marea cinste ce 
mi-a făcut-o prin numirea în po
stul de președinte al Consiliului 
de M’iniștri. Asigur Marea Adu
nare Națională că voi munci cu 
toată sîrguința pentru a îndrep
tăți încrederea ce mi se acordă. 
Sprijinindu-se pe succesele mari 
obținute, guvernul R.P.R. va con
tinua cu aceeași fermitate ca și 
pînă acum aplicarea liniei parti
dului, linie de construire a socia
lismului în patria noastră și de 
apărare a păcii. (Aplauze).

In politica internă guvernul se 
va preocupa și pe viitor de întă
rirea orînduirii democrat-populare 
și de consolidarea statului nostru. 
Așa cum a arătat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea sa cu 
prilejul celei de a ll-a aniversări 
a eliberării Romîniei, sarcinile 
mari care ne stau în față cer în
tărirea continuă a statului nostru 
democrat-popular, dezvoltarea func
țiunilor sale economico-organizato- 
rice și cultural-educative, îmbună
tățirea organizării și activității a- 
paratului nostru de stat în dome
niul economiei.

Guvernul, călăuzindu^se neabătut 

semna pe tovarășul Chivu Stoica 
în funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri și că tovarășul 
Chivu Stoica își va îndeplini cu 
cinste sarcinile ce revin președinte
lui Consiliului de Miniștri (A- 
plaiuze prelungite; toți se ridică 
în picioare).

Primit cu aplauze îndelungate de 
deputați, ia cuvintul tovarășul Chi
vu Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R.

de învățătura leninistă cu privire 
la industrializarea socialistă, va 
acorda ca și pînă acum o atenție 
deosebită dezvoltării industriei 
grele și, odată cu aceasta, creșterii 
continue a producției de bunuri de 
larg consum și a construcțiilor de 
interes economic și social-cultu
ral. Este necesar să depunem efor
turi continue pentru extinderea 
tehnicii noi, mai ales în ramurile 
principale ale industriei, să mun
cim pentru neîncetata sporire a 
productivității muncii și scăderea 
prețului de cost al producției in
dustriale. In agricultură, partidul 
și guvernul vor desfășura o mun
că permanentă în vederea recon
strucției socialiste a agriculturii, 
singurul drum spre belșug și bu
năstare, pe calea întăririi econo- 
mico-organizatorice a gospodăriilor 
agricole colective și întovărășirilor 
agricole și a sprijinirii țăranilor 
muncitori în înfăptuirea de noi 
întovărășiri de lucrare în comun 
a pămîntului și gospodării colec
tive. Odată cu aceasta, partidul și 
guvernul vor acorda sprijin țără
nimii muncitoare individuale pe 
calea cointeresării ei materiale la 
sporirea producției vegetale șt ani
male. Un factor însemnat al în-. 

tăririi economiei naționale este 
dezvoltarea comerțului socialist de 
stat și cooperatist în orașe și sa
te, stimularea schimbului între o- 
raș și sat, care va forma și pe 
viitor obiect de preocupare atentă 
a guvernului. Paralel cu dezvolta
rea economiei naționale, în tara 
noastră are loc dezvoltarea cultu
rii devenită bun al celor mai largi 
mase ale poporului. Vom continua 
să manifestăm cea mai mare grijă 
și dragoste pentru avîntul culturii 
în țara noastră. Sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn oa
menii muncii din patria noastră 
își încordează forțele pentru înde
plinirea și depășirea prevederilor 
planului de stat pe 1955 și totodată 
pentru îndeplinirea prevederilor 
primului plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a R.P.R. 
pe drumul socialismului.

înfăptuirea acestor sarcini este 
temelia ridicării continue a nivelu
lui de trai material și cultural al 
oamenilor muncii. Proiectul de di
rective pentru al doilea plan cin
cinal 1956—1960, care este în curs 
de definitivare, exprimă clar faptul 
că în centrul politicii partidului și 
guvernului stă sarcina întăririi pu
terii economice a patriei noastre 
și ridicării nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor mun
cii din țara noastră.

Tovarăși deputați, în ceea ce pri
vește .politica noastră externă, ea 
a fost expusă recent cu deplină 
claritate în cuvîntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dei la 22 august 
a.c. In această cuvîntare se arată 
că politica noastră de strîngere a 
legăturilor de prietenie și frăție 
cu țările lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, de 
dezvoltare a relațiilor de pace cu 
toate țările, de apărare a suvera
nității naționale a patriei noastre, 
de vigilență față de unellirile duș
manului, politică călăuzită de gri
ja continuă pentru întărirea puteriț 
patriei noastre, se bucură de sprfeț

(Continuare în pag. 2-oJL



Lucrările celei de a Vll-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. l-a) borare și intensificarea schimburi
lor comerciale șî culturale între 
țări, la asigurarea unei păci du
rabile. Asigur Marea Adunare Na
țională că guvernul va face totul 
pentru aplicarea fermă a politicii 
partidului și statului nostru demo
crat-popular, pentru succesul de
plin al operei de construire a so
cialismului și de întărire a păcii. 
(Aplauze puternice).

Modificări

ACTIVITATEA SPORTIVA LA Zî
Activitatea fotbalistică la zi
TURNEUL FINAL AL JUNIO

RILOR

partizate, începînd de marți 4 sep
tembrie, între orele 9-11 și 16-19 
de la casa specială din str. Puțu 
cu Apă Rece (Stadionul R.P.R.). 
Pentru public, biletele se vor pune 
în vînzare de joi 6 octombrie la 
casele din str. Hașdeu și Izvor 
(ora 10-12 și 15-17), Clubul Gri- 
vîța Roșie din Cal. Griviței (ora 
14-19). Stadionul „23 August" (in
trarea Bd. Muncii), agenția Pro
nosport (Cal. Victoriei 9) și în Bd. 
N. Bălcescu (vizavi de „Dalles”). 
Copiii sub 
stadion.

motor a prilejuit și o constatar 
îmbucurătoare. E vorba, firește 
despre puternica afirmare a tine 
retului (tineri nu numai ca vîrsti 
dar și în zborul cu motor), car’ 
în toate probele de concurs ai 
ocupat cele mai multe locuri dii 
primele cinci, demonstrînd calităț 
la fel de apreciabile ca și zbură? 
torii consacrați. Acest fapt dove
dește în mod evident că eforturile 
Aeroclublului Central de a popu 
lariza aviația sportivă în rîndurile 
tineretului își ating pe deplir. 
ținta, în momentul de față ridi- 
cîndu-se cu repeziciune o nouă ș 
valoroasă generație de tineri zbu
rători. De asemenea, concursul re
publican de zbor cu motor a ară
tat practic actualul stadiu de pre- • 
gătire a piloților noștri sportivi, 
constatările fiind îmbucurătoare.

Iată acum primii cinci clasați 
în probele respective: raid de re
gularitate: 1. C. Dumitrescu 5470 
pct; 2. T. Băjenaru 5393 pct.; 3 
S. Oțoiu 5391 pct.; 4. Geta 
beanu 4765 pct.; 5. I. Darie 
pct.; acrobație: 1. S. Oțoiu 5281. 
pct.; 2. C. Manolache 5115

Cu jocurile disputate duminică, 
prima parte a campionatului re
publican de juniori a luat sfîrșit. 
Cele două restanțe care mai sînt 
de disputat nu mai pot influența 
clasamentele seriilor. In urma o- 
mologării rezultatelor, pentru tur
neul final s-au calificat următoa
rele echipe: Locomotiva Iași (se
ria I), Locomotiva București (se
ria II), Tînărul Dinamovist I 
București (seria III), Știința Ti
mișoara (seria IV), Știința Cluj 
(seria V) și Progresul Sibiu (seria 
VI). In seria a lV-a, „duelul” 
dintre Știința șî Locomotiva Ti
mișoara a fost decis de golave
raj. Locomotiva Timișoara, folo
sind în jocul cu Progresul Tint?- 
șoara (1-0) un jucător (portarul 
Turi) care se calificase pentru 
echipa de tineret, a pierdut acest 
meci cu 3-0, astfel că, la încheie
rea celor 18 partide, feroviarii au 
totalizat 27 puncte, ca și Știința, 
dar un golaveraj maii slab: 45:23 
față de 45:17. In urma acestui 
clasament, Știința a ocupat locul 
întîi.

Cele șase echipe au fost împăr
țite în două grupe: Locomotiva 
Iași, Locomotiva București și Tî
nărul Dinamovist I București (se
ria I) și Știința Cluj, Știința Ti
mișoara și Progresul Sibiu (seria 
II). Aceste echipe vor susține în 
cadrul seriilor, începînd de la 16 
octombrie, jocuri tur-retur. Turul 
se va disputa la 16, 23 și 30 oc
tombrie, iar returul la 6, 13 și 20 
noiembrie. Cîștigătorii celor două 
serii vor 
îembrie.

15 ani nu au acces pe

jinul însuflețit al întregului nostru 
popor. Aceasta este cea mai bună 
garanție a continuității și consec
venței politicii noastre externe. (A- 
plauze).

Poporul nostru și guvernul 
R.P.R. este pătruns de hotărîrea 
de a-și aduce contribuția la mic
șorarea încordării internaționale, 
ta dezvoltarea relațiilor de cola-

in componența guvernului
de a fi eliberați din funcția de 
membri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul C. Pîrvulescu a 
propus alegerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dei ca membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 

Propunerea tov. C. Pîrvulescu 
este primită de deputății Marii 
Adunări Naționale cu mare însu
flețire. Toți se ridică în picioare 
și ovaționează îndelung.

Marea Adunare Națională în 
unanimitate a ales pe tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dei membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

Din însărcinarea Consiliului Im- 
puterniciților, deputatul Emil Ma- 
zilu a propus ca membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale pe 
tov. Constantin Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, deputat al circumscripției 
electorale Rîmnicu-Sărat, regiunea 
Ploești. Propunerea a fost votată 
în unanimitate.

Tov. C. Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, a rostit 
apoi cuvîntul de închidere a se
siunii :

„Tovarăși deputati și deputate, 
sesiunea noastră a luat hotărîri 
Importante care decurg din faptul 
că plenara Comitetului Central al 
P.M.R., ținînd 
tea întăririi 
conducător al 
pe tovarășul
în funcția de prim-secretar 
Comitetului Central al P.M.R.

Sesiunea a ales în funcția de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. pe tovarășul Chi- 
vu Stoica și a aprobat o serie de 
alte schimbări în componența gu
vernului.

Să muncim cu toții pentru a a- 
duce o contribuție activă la apli
carea fermă a politicii partidului 
și statului democrat-popular, po
litică de construire a socialismu
lui și de apărare a păcii".

Cu aceasta lucrările celei de a 
7-a sesiuni a Marii Adunări Na
ționale au luat sfîrșit.

(Agerpres)

CĂLĂRIE
ședința
se re-

După o scurtă pauză, 
Marii Adunări Naționale 
deschide.

Tovarășul Chivu Stoica, 
dintele Consiliului de Miniștri, su
pune aprobării deputaților modifi
cările în componenta guvernului.

Marea Adunare Națională a a- 
probat eliberarea tovarășului I. 
Chișinevschi din funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri, întrucît a fost ales 
funcția de secretar al C.C. 
P.M.R

Marea Adunare Națională a 
probat în unanimitate:

— numirea ca prim-vicepreșe- 
dinți ai Consiliului de Miniștri a 
tovarășilor: Emil Bodnăraș. Petre 
Borilă, Miron 
berîndu-i din 
dețineau pînă 
vern. In felul 
Miniștri va avea ca prim-vicepre- 
ședinți pe tovarășii: Emil Bodnă
raș, Petre Borilă, Miron Constan
tinescu și Alexandru Moghioroș.

Numirea 
Consiliului 
lor Simion 
trescu și 
eliberîndu-i din funcțiile pe care 
le dețineau pînă în prezent în 
guvern.

Numirea ca ministru al Aface
rilor Externe a tov. Grigore Preo
teasa. ca ministru al Forțelor Ar
mate ale R.P.R. a tov. general co
lonel Leontin Sălăjan, ca ministru 
al Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini a tov. ing. 
Popa Gherasim, ca ministru al Co
merțului Interior a tov. Ștefan Voi- 
tec, eliberînd din această funcție 
pe tov. Mircea Oprișan, ca preșe
dinte al Comitetului de Stat al 
Planificării a tov. Alexandru Bîr
lădeanu, ca ministru al Finanțelor 
a tov. Manea Mănescu. ca 
al Industriei Alimentare 
Constantin Teodora.

Celelalte ministere vor 
iduse de actualii miniștri.

★
Marea Adunare Națională 

probat cererea deputaților Nicolae 
Ceaușescu și Liuba Chișinevschi.

preșe-

de 
în 
al

a-

Constantinescu, eli- 
functiile pe care le 
în prezent în gu- 

acesta, Consiliul de

ca vicepreședinți ai 
de Miniștri a tovarăși. 
Bughici, Dumitru Pe- 

Alexandru Bîrlădeanu,

ministru 
a tov.

fi con-

a a-

„CUPA

(prin telefon). — Sta-

juca în finală la 27 no-

COMISIEI CENTRALE 
DE FOTBAL”

octombrie va începe o 
competiție rezervată junio- 

„Cupa Comisiei Centrale de

seama de necesita- 
continue a rolului 

Partidului, l-a ales 
Gh. Gheorghiu-Dej, 

al

La 
nouă 
rilor: 
Fotbal’., Jp care vor participa toate 
echipele de juniori campioane de 
regiuni. Pînă în prezent și-au de
semnat campionii următoarele re
giuni: Suceava (FI. roșie Boto
șani), Constanța (Flacăra Con
stanța), Ploești (Flacăra Tîrgo- 
viște), Craiova (Progresul Balș), 
Timișoara (FI. roșie „N. Beloian- 
nis” Timișoara), Arad (Progresul 
Arad), Oradea (Voința Oradea), 
Regiunea Autonomă Maghiară 
(Voința Tg. Mureș) și regiunea 
Stalin (Metalul Sibiu).
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BILETELE PENTRU JOCUL 
R. P. BULGARIA

cu

La meciurile de fotbal dintre 
reprezentativele A și juniori ale 
R. P. Romîne și R. P. Bulgaria, 
care vor avea loc la 9 octombrie 
pe Stadionul „23 August”, sînt 
valabile biletele cu seria nr. 5. 
Asociațiile sportive își pot ridica, 
contra cost, cotele de bilete re-

ȘTIRI EXTERNE
• Echipa selecționată de fotbal a 

Angliei, care a învins duminică, la 
Copenhaga, reprezentativa Danemar
cei, a fost alcătuită din 11 jucători 
din diferite cluburi. Aceasta, pentru 
că echipele de club au susținut sîm
bătă meciuri de campionat și au re
fuzat să dea naționalei mai mult de 
un jucător

A Un număr de 83 țări au fost 
invitate să participe ‘____Z_
olimpice din 1956, care vor avea loc 
la Melbourne. Pînă în prezent, și-au 
anunțat participarea un număr de 60 
țări.

O Federația italiană de fotbal a 
anunțat că nu va înscrie nici o 
echipă în competiția „Cupa Euro
pei Centrale”, ediția din 195G.
• După cum se știe. întâlnirea de 

fotbal de la Praga dintre reprezen
tativele R.P. Ungare și R. ~ '

- 61ovace s-a desfășurat 
„Cupei Europei”, in i 
joc, clasamentul are 
f afișare:
1. R.P. Ungară
2. R.P.F. Jugoslavia
3. Austria
4. R. Cehoslovacă
5. Elveția
6. Italia

In cursul anului se 
f - . ___ __r„,
toarele partide: la Budapesta:

Italia; la Praga:
Italia; la Viena: Austria — R.P.F. 
Jugoslavia

A La campionatele mondiale de 
pentatlon modern, care se vor des
fășura în luna aceasta în localitatea 
Maglingen (Elveția), și-au anunțat 
participarea un număr de 17 echipe 
reprezentative.

© Federația argentiniană de fo bal 
a propus Federației Internaționale 
de Fotbal perfectarea unui meci 
între reprezentativele Europei și cea 
a „Atlanticului”. In propunerea fă
cută se preconizează că acest joc să 
aibă loc (tur și retur) în 1958, după 
desfășurarea campionatului mondial.

A In Olanda. în momentul de față 
există 8 echipe feminine de fotbal. 
Federația olandeză a interzis însă

la jocurile

Ceho- 
in cadrul 

urma acestui 
următoare în-

3
2
3
2
3
1

vor mai disputa

2 
î
1 
î 
o 
o

î 
î
1 
o
1 
o

5
3
3
2
1
0

în cadrul acestei competiții, urmă. 
*------- r *s2 R.P.
Ungară — ^Austria și R.P. Ungară — 

’ — : R. Cehoslovacă —
Austria

tuturor cluburilor posesoare de tere
nuri de fotbal să închirieze terenu
rile echipelor feminine.
• La 2 octombrie în sala de con. 

certe a Casei Centrale a Armatei 
Sovietice s-a desfășurat prima run
dă din cadrul turneului internațio
nal de șah al candidatelor la titlul 
de campioană mondială.

Partida dintre șahistele iugoslave 
Nedelkovic și Lazarevic s-a terminat 
remiză, Karff (S.U.A.) care a jucat 
împotriva compatrioatei sale Graf- 
Stevenson s-a recunoscut învinsă 
la mutarea a 24-a.

Partida dintre Ignatieva (U.R.S.S.) 
și Ivanova (R.P Bulgaria) s-a înche
iat cu remiză

Gurfinkel (U.R.S.S.) a obținut vic
toria în fața șahistei olandeze He- 
emakerch, iar Borisenko (U.R.S.S.) 
a cîștigat la Carrasce de Budinish 
(Chile). Keller-Hermann (R.D. Ger
mană) a învins-o pe Rubțova 
(U.R.S.S.) în timp ce partida dintre 
Grasser (S.U.A.) și Sucha (R. Ce
hoslovacă) a revenit șahistei ameri
cane.

Trei partide s-au întrerupt.
• Sîmbătă și duminică s-a dis

putat pe rîul Vltava întâlnirea in
ternațională de canotaj academic și 
caiac-canoe dintre echipele reprezen
tative ale Uniunii Sovietice și R. 
Cehoslovace.

Sportivii sovietici au obținut vic
toria la canotaj academic cu 51-48 
puncte. La caiac-canoe victoria a 
revenit gazdelor cu 67—48 puncte.
• In cadrul campionatului unional 

de fotbal, la 2 octombrie s-a dis
putat la Moscova întâlnirea dintre 
echipele Spartak și Dinamo Mos
cova. Victoria a revenit echipei Spar
tak cu scorul de 2-1.

Meciul dintre T.D.S.A. și Spartak 
Minsk s-a terminat cu scorul de 1-0 
în favoarea militarilor.

A Peste 20 de atleți din 6 țări au 
luat parte duminică la tradiționala 
cursă internațională de maraton a 
orașului Atena. Victoria a revenit 
finlandezului Veikko Karvonen, cam
pion european, care a acoperit dis
tanța de 42,197 km. în timpul de 
2h. 27’30”. Pe locurile următoare s-au

clasat Abdel Krim (Egipt) 2h 39’02”, 
Hamid (Egipt) 2h. 39’04”, Skringer
(Iugoslavia) 2h 42’0.

a La 1 și 2 octombrie s-a desfă
șurat la Paris întîlnirea triunghiu
lară de aticism dintre echipele 
Franței, R. P. Polone și Finlandei. 
Pe locul întîi s-a clasat echipa Fin
landei cu 154 puncte urmată de R. 
P. Polonă — 135 puncte și Franța 
— 112 puncte. In meciurile inter țări 
s-au înregistrat următoarele scoruri: 
Finlanda-Franța 120-91; R P. Polonă- 
Franța 108-103; Finlanda-R. P. Polonă 
109-101.

Iată cîteva rezultate tehnice din 
ziua doua: 110 m. garduri: Can- 
dau (Franța) 14”7/10; 1500 m.: Vuori- 
salo (Finlanda) 3’53”; înălțime: Sal- 
minen (Finlanda) 1,06 m.; disc: Piat
kowski (R. p. Polonă) 47,64 m.; 400 
m. garduri: Cury (Franța) 52”8/10; 
200 m.: Hellsten (Finlanda) 21”6/10;
10.000 m.: Mimoun (Franța) 29’49”; 
suliță; Sidlo (R.P. Polonă) 78,61 m.; 
prăjină: Adamczyk (R. P. Polonă) 4,40 
m.; greutate: Prywer (R.P. Polonă) 

Chro- 
ștaleta

16,24 m.; 3.000 m. obstacole: 
mik (R. p. Polonă) 8’53”; 
4x400 m.: Franța 3’ll”7/10.

• Cu prilejul unul concurs 
tație care a avut loc la 1 octombrie 
la Tokio, înotătorul japonez Masaru 
Furukawa a stabilit două noi re
corduri mondiale în probele de 100 
m. și 200 m. stil bras, cu timpurile 
respective de l’08”2/10 și 2’21”9/10.

Vechile recorduri erau de l’9”8/10 
și 2’33”7/10. (Agerpres)

COPENHAGA, 3 (Agerpres). Sîm
bătă s-a desfășurat în nocturnă la 
Copenhaga un concurs internațional 
de atletism Ia care au luat parte a- 
tleți din Anglia, Norvegia, Suedia, 
Danemarca și din alte țări.

Iată cîieva rezultate înregistrate: 
G. Nlelssen (Danemarca) 

Hewson 
Boysen (Nor- 

Peter Fryer 
.: Peter Fryer 

tai.: Brasher 
Plrie (An-

de na-

1 milă: 1.
4’00”3 (record danez); 
(Anglia) 4’03”6/lG; 3.
vegia) 4’fi7”8/10; 200 m. 
(Anglia) 22”3/10; 460 m. 
(Anglia) 48”7/10; 3.000
(Anglia) 8’39”6/10; 5.000 m _ .
glia) 14’23”6/10; ciocan: Don Anthonj 
(Anglia) 55,88 m.

2.

IAȘI 2 (prin telefon). — Sta
dionul Știința Politehnica din lo
calitate a găzduit vineri, sîmbătă 
și duminică întrecerile din cadrul 
concursului republican de călărie.

Au fost înregistrate următoarele 
rezultate: Proba de obstacole ju
niori și fete : Maria Pîrvu (Recolta 
Buc.) pe calul Fifi: 0 puncte pe
nalizare, timp 21,1 sec. Dresaj ca
tegoria I: Titus Petrescu (E.H.A.) 
pe calul Florei 142 p. Dresaj ca
tegoria ,,A“ : N. Mihalcea (E.H.A.) 
pe calul Corvin 155,33 p. : Dresaj 
categoria „B“: N. Mihalcea 
(E.H.A.) pe calul Corvin 129,66 p.; 
Dresaj categoria „C“ : N. Mihalcea 
(E.H.A.) pe calul Mihnea 165 p. 
Proba de obstacole „durată" : Con
stantin Vreme (Victoria) pe calul 
Fifi, 19 obstacole trecute. Proba 
de obstacole cat. „I" : Vasile Pin- 
ciu (Victoria) pe calul Albița 0 p. 
49,2 sec. Proba de obstacole pe doi 
cai: Mihai Timu (E.H.A.) pe caii 
Poznaș și Arcuș 1 min. 48 sec. 2H0. 
Proba de ștafetă : Victoria (Du
mitru Hering, Constantin Vreme, 
Vasile Pinciu) 3 min. 20 sec. 2B0. 
Proba de precizie grea : 1. Dumitru 
Velicu (E.H.A.) pe calul Tosca 4 
puncte panab’zare, 1:30,2; 2. Gh. 
Ghițuran (E.H.A.) pe calul Galon 
7 p. 1:39,4; 3 Gh. Antohi (E.H.A.) 
pe calul Odobești 7 p. 2:05,0.

Finalele de tir ale Sparta- 
chiadei sindicale

In organizarea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor — prin Secția 
CFS — în colaborare cu C.C.F.S., 
se vor desfășura, începînd de as
tăzi, întrecerile finale de tir dim 
cadrai Spartachiadei sindicale pe 
anul 1955. Timp de șase zile (4—9 
octombrie), poligonul Tunari va 
găzdui întrecerile celor mai buni 
trăgători din asociațiile sindicale, 
calificați în etapele anterioare ale 
Spartachiadei. Alături de aceștia 
vor participa și trăgători ai aso
ciațiilor Voința, Dinamo precum și 
C.C.A.

„Cupa Spartachiadei de tir pe 
anul 1955“ va reveni reprezentati
vei de asociație sindicală clasată 
pe primul loc în clasamentul gene
ral al Spartachiadei.

Programul primelor întreceri cu
prinde următoarele probe : marți 4 
octombrie: 3x40 — armă sport' — 
(masculin) și- pistol viteză (man
șa I), miercuri 5 octombrie: 3x40 — 
armă sport — (feminin) și pistol 
viteză (manșa a H-a).

Echipajul Gh. Lungu-Mircea 
Dumitriu (Constructorul) în
vingător în concursul de 

vele de la Mamaia
Duminică ^-au încheiat la Ma

maia întrecerile marelui concurs 
republican de vele clasa star. A- 
ceastă întrecere, care a reunit cele 
mai bune 22 de echipaje din țară, 
s-a bucurat de un frumos succes. 
Prin duritatea lui, el a pretins con- 
curenților o bună pregătire fizică, 
tehnică și tactică. In cele două 
săptămîni. cît au durat întrecerile, 
concurenții au străbătut peste 120 
mile marine.

La capătul concursului, locul I 
în clasament a revenit echipajului 
Gh. Lungu — Mircea Dumitriu de 
la Constructorul, care a totalizat 
3019 puncte. O frumoasă compor
tare a avut și echipajul N. Nava- 
sart, A. Zilberman (Constructorul) 
care a obținut 2973 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 3. N. 
Calcan—Gh. Florea (Casa Ofițe
rilor Constanța) 2431 pete.; 4. Mi- 
lio Tașcu—Petre Svoboda (Știința) 
2287 pete.; 5. Puiu Mânu—Nicolae 
Opreanu (Știința) 2116 pete.; 6. Ion 
Nour — Ion Oprea (Constructo
rul) 1492 pete.

In clasamentul pe asociații pe 
primul loc s-a clasat Constructorul 
cu 7484 puncte, urmată de Știința 
cu 4403 puncte și Casa Ofițerilor 
Constanța cu 2413 puncte.
Elementele tinere s-au afir
mat în primul concurs re

publican de zbor cu motor
In afara remarcabilelor perfor

manțe tehnico-sportive, primul 
concurs republican de zbor cu

Prej-
4450

pct.;
3. T. Rotaru 5107 pct.; 4. P. Ște
fan 5082 pct.; 5. V. Ionescu 5044 
pct. Aterizaj la punct fix: I. N. 
Pătrașcu 5457 pct.; 2. T. Rotaru 
5386 pct.; 3. D. Domnișan 5200 
pct.; 4. S. Oțoiu 5100 pct.; 5. I. 
Diaconu 4903 pct. ,

Mîine, jocuri de handbal 
în cadrul campionatului 
masculin categoria A

Mîine se va disputa o nouă 
etapă în cadrul campionatului re- . 
publican masculin de handbal ca
tegoria A.

Programul acestei etape este ur
mătorul: București: Dinamo 6 — 
Flamura roșie Jimbolia (teren Di
namo Obor ora 16,30); Ploești: 
Flacăra — C.C.A.; Cisnădîe: Fla
mura roșie — Știința I.C.F.; Timi
șoara: 
Iași: 
Orașul 
Reșița.

Știința
Știința 
Stalin:

— Voința Sibiu; 
Metalul Timișoara; 
Dinamo — Metalul

normale ciar șiRezultate
unele surprize în campio
natele de lupte pe echipe

întrecerile din cadrul etapei a 
doua a campionatului republican 
de lupte pe echipe — cate

ta
Și

de lupte pe echipe — <
gGria A, s-au desfășurat 
București, Hunedoara, Galați 
Timișoara. Dintre rezultate, merită 
a fi scoase în evidență cele obți
nute de campioana R.P.R., Dina
mo București, care și-a întrecut 
cei trei adversari cu același scor - 
absolut: 8—0. Mai greu s-au
„descurcat" C.C.A. și Dinamo 
Oiașul Stalin, cărora le-au făcut 
emoții Progresul Lugoj și, respec
tiv, Constructorul Ploești.

Și acum rezultatele etapei: BUCU
REȘTI; C.C.A.—cu Progresul Lu
goj 5—3, cu Flamura roșie Arad • 
7—1, cu Progresul București 6—2, 
Progresul Lugoj cu Flamura ro
șie Arad 5—3, cu Progresul Bucu
rești 7—1, Progresul București cu 
Flamura roșie Arad 5—3; GA
LAȚI: Dinamo Orașul Stalin cu 
Constructorul Ploești 5—3, cu Con
structorul București 7—1, cu Fla
mura roșie Galați 7—1, Con
structorul Ploești cu Constructorul 
București 6—2, cu Flamura roșie 
Galați 5—3, Flamura roșie Galați 
cu Constructorul București 6—2; 
TIMIȘOARA: Dinamo București 
cu Constructorul Cluj, Locomotiva 
Timișoara și Metalul Reșița 8—0, 
Locomotiva Timișoara cu Con
structorul Cluj și Metalul Reșița 
7 1 n—cu Con-

HUNEDOA- 
cu Meta- 
Progresul 
Hunedoa- 
Mare cu 

Progresul 
Oradea 

cu Metalul Hunedoara 4—4

7—1, Metalul Reșița 
structorul Cluj 4—4;
RA : Flamura roșie Cluj 
Iul Baia Mare 5—3, cu 
Oradea 6—2, cu Metalul 
ra 4—4; Metalul Baia 
Metalul Hunedoara și 
Oradea 6—2, Progresul

INFORMAȚII

onosport
In urma trierii buletinelor de

puse la concursul PRONOSPORT 
39, etapa din 2 octombrie 1955, au 
fost găsite:

200 buletine cu 12 rezultate
2.500 buletine cu 11 rezultate 
Deoarece centralizarea trierii 

continuă nu putem da cifrele exac
te ale buletinelor cu 12 și 11 re
zultate Și nici numărul celor cu 10 
rezultate exacte.



Cea de a VIII-a ediție a Campionatelor Internaționale 
de Atletism ale R. P. R. a luat sfirșit

Cea de a VIII-a ediție a Cam
pionatelor. Internaționale de Atle
tism ale Republicii Populare Ro
mine a luat sfirșit ieri, după trei 
zile de întreceri, în care campioni 
și recordmani din 17 {ari europene 
au contribuit, ou toate forțele și 
priceperea lor sportivă, la reușita 
celei mai mari competiții atletice 
europene a acestui an. Și lin a 
treia zi în tribunele stadionului 
Republicii au fost prezenți zeci die 
m’i de spectatori, care aiu urmărit 
cu același interes, încuraj’nid și a- 
plaudînd, campioni ca Vladimir 
Kuț, Ion Soter, Mihail Krivonosov, 
Klaus Richtzenhain. Ion Opriș, 
Maria Itkina și alții. Fiecare spec
tator a fost alături de extraordi
narul atlet care este Vladimir Kuț 
și care, cu toate că timpul îi era 
potrivnic, a încercat din toate pu
terile, tntr-o cursă făcută de unul 
singur, să doboare recordul lumii 
la 10.000 metri. I-au lipsit numai 
5 secunde, dar a avut totuși satis
facția să fie al doilea altlet cane să 
cotoare sub 29 minute. Dar oe li
niște se făcea pe stadion cînd să
reau Soter, Kovar, Stepanov... Și 
ce aplauze au izbucnit ■ in clipa în 
care, pentru a opta oairă pe acest 
stadion, Soter cUcerea titlul de cam
pion internațional al țării noastre. 
Succesul lui este într-adevăr mi- 
nuimat, îricuniuniind o activitate în
delungată și neobosită, o muncă 
fără răgaz.

Iar dilnd întunericul s-a lăsat pe 
stadion atlețiii și atletele au pășit 
din nou pe gazon, pentru a sărbă
torii închiderea acestor frumoase în
treceri. Cei care au reușit rezulta
tele cele mai înalte au primit cupe, 
al căror argint strălucea în lumi
na reflectoarelor. Apoi, tov. Marcel 
Vlaiicu, președintele comisiei de or
ganizare a celei de a VIII-a edi
ții a Campionatelor Internaț tonale 
de Atletism ale R. P. Romîtne a 
rostit cuvîntul de închidere spu
nând :

„După trei zile de întreceri des
fășurate Intr-o perfectă sportivi
tate, încheiem cea de a VIII-a e- 
diție a tradiționalelor Campionate 
Internaționale de Atletism ale Re
publicii Populare Romine.

Acest concurs, prin rezultatele 
înregistrate, prin marele număr al 
țărilor participante, prin prezența 
la startul probelor a unor atleți 
de înaltă valoare, s-a ridicai la un 
nivel superior tuturor edițiilor de 
pînă acum.

Cu acest prilej au fost obținute 
un record mondial și european și 
11 recorduri naționale ale țărilor 
participante șl mai ales un număr 
de rezultate care-și găsesc loc 'm 
fruntea listelor celor mai bune 
performanțe europene și mondiale 
din acest an.

Dar în afara rezultatelor de pe 
stadion, Campionatele Internaționa
le de Atletism au contrîbuiMa strîn- 
gerea legăturilor între atleți din 
17 țări europene, care au știut să 
se înțeleagă Intr-un limbaj co
mun — al păcii și prieteniei-

La încheierea întrecerilor, îngă
duiți-mi ca în numele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport al 
Republicii Populare Romine și în 
numele publicului sportiv din Bucu
rești, să mulțumesc tuturor parti- 
cipanților, arbitrilor și tehnicienilor 
care au contribuit la reușita aces
tui mare concurs.

Vă anunțăm dragi sportivi, că 
cea de a IX-a ediție a Campiona
telor Internaționale va avea loc în 
luna septembrie a anului viitor și 
vă așteptăm cu drag să reveniți 
pe acest stadion.

Declar închisă cea de a VIII-a 
ediție a Campionatelor Internațio
nale de Atletism ale Republicii 
Populare Romine și vă spunem la 
revedere !“.

★

Nu ne-a fost greu să-i întîlnim 
pe cei mai buni atleți al campio
natelor, să stăm de vorbă cu ei 
sau chiar să ne așezăm alături. Nu 
tie-a fost greu, pentru că primii 

trei clasați în fiecare probă, îna
inte de a fi premiați, luau toc în- 
tr-un mic „țarc" amenajat în fața 
tribunei principiale. așteptîndu-și 
riadul pentru a urca pe po
dium. Și cîn>d te despart doar 
câțiva pași dte un Vladimir Kuț, 
sau Ragnar Lundberg, de Leonid 
Scerbacov, sau Klaus Richtzen- 
haiin, nu poți să nu te apropii de 
acești străluciți sportivi și să nu 
așterni pe carnetul de însemnări 
impresiile lor despre întreceri.

— „Ca organizare, ca atmosferă, 
ca luptă sportivă și ca rezultate 
tehnice înregistrate, întrecerile de 
pe stadionul Republicii nu au fost 
cu nimic mai prejos decît campio
natele europene, ne-a declarat at
letul jugoslav Velisa Mugasa, care 
în cursa de 1500 m. a stabilit un 
nou record al țării sale. Mă aflu 
pentru prima dată la București și 
sînt tncîntat de frumosul oraș care 
ne-a găzduit, de simpaticii săi lo
cuitori, atit de darnici în aplauze 
și atit de comunicativi. Țin să sub
liniez în mod special comportarea 
ireproșabilă a spectatorilor, care 
m-au impresionai prin obiectivita
tea și prin competența lor în atle
tism. La București, un rezultat de 
valoare este cu adevărat apreciat. 
Ramin cu cele mai frumoase a- 
mîniiri despre aceste întreceri și 
voi fi bucuros ortcînd să revin în 
frumoasa dvs. țară'.

Am stat de vorbă șâ ou excepțio
nalul alergător de fond, atletJl so
vietic Vladimir Kuț. La întrebarea 
noastră cum i s-a părtrt cursa, 
Kuț a răspuns:

— „Mi s-a părut așa cum mi se 
pare de obicei cursa pe 10.003 
metri: grea. Mai ales că nu am 
avui adversari de-a lungul ei de
cît cronometrul căruia vroiam să-i 
smulg cit mai mult. Vreau să arăt 
că nu-mi pusesem in g'nd să bat 
recordul mondial al lui Zaiopek. 
Graficul meu era planificat doar 
pentru 29 minute. Despre campio
nate am, desigur, numai vorbe 
bune. De altfel, nu concurez pen
tru prima dată la București, ast
fel că sînt obișnuit cu organiză
rile impecabile de aici. Actuala e- 
diție a tradiționalelor întreceri at
letice de toamnă de la București 
a fost, după părerea mea, cea 
mai strălucită și mă bucur că am 
putui să aduc micul meu aport 
pentru reușita ei".

Klaus Richtzenhain este un tînăr 
de 21 ani, svelt, blond și ou o fi
gură ca de copiii. De la început 
ne-a mărturisit că a dat pînă acum 
foarte puține declarații, pentru cp 
cel mai mare succes al său l-a rea
lizat aici, la București, cîștigînd 
cursa de 1500 m. cu un record 
personal: 3:45,6.

— „A fost o cursă grea, nu nu
mai din cauza marelui număr de 
atleți de valoare, dar și din cauza 
condițiilor atmosferice dificile. De 
ce să nu spun că v'.ntul ne-a fost 
tuturor un adversar extrem de în
căpățînat. Fără îndoială că sînt 
foarte fericit pentru victoria mea, 
dar Okorokov și Mugosa au făcut 
o cursă admirabilă pentru care 
țin. să-i felicit călduros"i

Pe Ion Soter și Ion Opriș i-am 
găsit împreună în „țarcul" învin
gătorilor. Cum nu puteau vorbi a- 
mtadoi odată, Opriș l-a rugat pe 
prietenul său să declare ceva în 
numele atniîndorora.

— „La proba mea, ca și la cea 
a lui Opriș, s-a dat o bătălie a 
nervilor. Sînt foarte fericit că am 
putut cîștiga pentru a 8-a oară 
consecutiv, proba de săritură în 
înălțime. Cît despre Ion Opriș, 
pot spune, ca spectator, că a făcut 
o cursă mare și doar vîntul și pista 
grea l-au împiedicat să stabileas
că un nou record. Acum, dacă nu 
mă înșel, scorul lui cu Lorger a 
devenit egal: 3—3. Să vedem pe 
cînd întîlnirea decisivă...j

Rezultate excelente și în ultima zi de întreceri
Ion Soter pentru a 8-a 

oară campioi international 
al R.P.R.

Așteptată cu un interes deosebit, 
proba de săritură în înălțime băr
bați, s-a încheiat cu o strălucită 
victorie a atletului romîn Ion So
ter, care ,a dominat permanent va
lorosul lot de concurenți ce se în
treceau. Este bine ca înainte de a 
trece -la relatarea probei, să facem 
o precizare si anume aceea că vîn- 
tul, care ieri băfea în rafale, a stîn- 
je.nit în mare măsură eforturile pe 
care le făceau atleții în luptă cu 
înălțimea.

întrecerea — prima din progra
mul de ieri — a început la înălți
mea de 1,75 m. Singurul care în
cearcă și reușește, de altfel, este 
germanul Lein. Ștacheta este ridi
cată^ la 1.80 m., înălțime la care* 
intră în concurs mare parte dii-n at
leți. Din cei ce sar, austriecii Pingl 
și Sturm, romînuil Dumitrescu și 
belgianul Herssens trec din a doua 
încercare.

Pînă aci nu a fost eliminat încă 
nici un concurent din întrecere, dar 
la înălțimea următoare (1,85 m.) 
cad „victime" bulgarul Belcev și 
belgianul Herssens. De notat: la 
această înălțime încearcă toți con- 
cureinți, în afară de Ion Soter.

Și, odată cu ridicarea ștachetei 
la 1,90 m., începe... bătălia. Ion 
Soter (R. P. R), I. Kașkarov 
(U.R.S.S.), J. Kovar (R. Ceh.), I. 
Stepanov (U.R.S.S.) și B. Holm- 
green (Suedia) trec din nrima în
cercare, Al. Merică (R.P.R.) din a 
doua, iar Pingl (Austria) și Mika 
(R. Ceh.) din a treia. Acest mo
ment al întrecerii este decisiv pen
tru o serie de concurenți, care nu 
reușesc să treacă înălțimea. Ei 
sînt: Knaler (Metalul), Mariano- 
vici (R.P.F. Iugoslavia), Sturm 
(Austria), Lein (Germania) și Du
mitrescu (R.P.R.). In continuare, 
la 1,95 m., concurentii se împart în 
două categorii. Unii trec 1,95 m. 
chiar din prima încercare (Soter, 
Kașkarov, Kovar și Stepanov), iar 
alții nu reușesc în cele trei încer
cări. Printre cei care ies din concurs 
este și suedezul Holmgren, unul 
din favoriții probei.

In atenția încordată a publicului 
ștacheta se ridică la 2,00 m. și pri
mul din cei patru concurenți, Ion 
Soter, ratează prima încercare. 
Toți ceilalți îl imită. La a doua în
cercare Ion Soter trece peste șta
chetă, în timp ce ceilalți nu reușesc. 
Ei nu vor reuși nici în ultima îm 
cercare, astfel că Ion Soter ocupă 
primul loc, aducînd patriei noastre 
o nouă și frumoasă victorie inter
națională.

Rezultate . 1. Ion Soter (R.P.R.)

Pe podium, primii trei sosiți în proba de 200 m. plat: Kaufman. 
(Germania) locul I. Ruddy (Marea Britanie) locul II, Carlsson 

(Suedia) locul III.

2,00 m.; 2-3 I. Kașkarov (U.R.S.S.), 
J. Kovar (R. Ceh.) 1,95 m.; 4. J. 
Stepanov (U.R.S.S.) 1,95 m.; 5. B. 
Holmgren (Suedia) 1,90 m.; 6. Al. 
Merică (R.P.R.) 1,90 m.; 7. F. Pingl 
(Austria) 1,90 m.; 8. F. Mika (R- 
Ceh.) 1,90 m.

Ciutei aruncări peste 62,00 
metri

„Nu va trece prea mult timp și 
stadionul se va dovedii..- neîncăpă
tor pentru aruncătorii de ciocan1*... 
exclama unul din ziariștii străinii, 
urmărind aruncările recordmanu
lui lumii, Mihail Krivonosov.„ In- 
tra-adevăr, bila de metal lansată din 
mîinile puternicului aruncător so
vietic s-a oprit cu regularitate tot 
mai aproape de linia albă care 
marcă 65 m. Mihail Krivonosov a 
oferit ieri publicului bucureșțean 
spectacolul unor aruncări de peste 
62,00 metri, despre care aceștia ci
tiseră pînă acum numaî din ziare. 
<2u excepția unei singure aruncări

Ion Opriș a adus țării noastre o frumoasă victorie în cadrul 
întrecerilor zilei a treia, Iaiă-l eonducînd în alergarea finală des

fășurată ieri pe stadionul Republicii.

depășite, celelalte cinci au măsu
rat, toate, peste vechiul record aii 
stadionului Republicii (60,82 m.)
și anume: 63, 39—63, 33—63, 53— 
62, 47—62, 76, ceea oe, trebuie să 
recunoaștem, este de-a dlreptuț for
midabil-

Recordmanul lumii ne-a arătat 
Ieri o tehnică cizelată pînă în cele 
maii mici amănunte, o viteză de 
rotare uimitoare și... rezultatele, 
despre care am și amintit.

Dacă locul doi î-a revenit cu 
destulă ușurință campionului olim
pic Jozsef Csermak cu un rezultat 
foarte bun: 61.05 (la 34 cm, de reț 
cordul R.P. Ungare), în schimb', 
pentru locurile următoare lupta a 
fost foarte strînsă. Reprezentantul 
nostru Constantin Dumitru s-a 
clasat al treilea ou 56,95 m., îna
intea englezului P. Allday (56.51 
m.), Imre Nemeth (56,50 m.), Nî- 
colae Rășcănescu (55,90 m.); Con
stantin Spiridon (55,21 n?.), H. 
Engl. (R. Ceh.) 55,16; K. Storch 
(Germania) 55,14; E. Jonsson (Sue
dia) 54,44; V. Iacoveanu (Locomo
tiva) 53,68 metri.
Kuț n-a avut decît un singur 
adversar în drumul spre un 
nou record al lumii: vîntul

Aceasta este, de fapt, povestea 
desfășurării cursei de 10.000 m., 
în care minunatul atlet sovietic 
a încercat să realizeze o perfor
manță cît mai bună. In condițiunî 
normale (vîntul a bătut în dese 
rafale cu intensitate variabilă, 
dar peste 3 metri pe secundă, 
ceea ce este extraordinar de mult 
pentru un alergător de fond, care 
se vede nevoit să-șî schimbe 

mereu ritmul alergării și să-șî 
înzecească forțele pentru a în
vinge tăria vîntului), Vladimir 
Kuț ar fi putut realiza aici, la 
București, pe pista care l-a con
sacrat în 1953, un nou record al 
lumii. Și așa, repetăm, în condi- 
țiuni deosebit de grele el a aler
gat pînă la 8.000 m., sub graficul 
cursei record al lui Emil Zatopek. 
Este formidabil, cu adevărat for
midabil, cum acest neobosit atlet 
a ținut să realizeze o performanță 
cît mai bună, deși vedea bine că 
îi este aproape imposibil să o facă 
din cauza singurului adversar ce 
l-a avut: vîntul. El a dat tuturor 
o minunată pildăl

Dar, în ciuda condițiilor nefa
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vorabile Vladimir Kuț a reușit să 
facă o cursă entuziasmantă și să 
se apropie la 5 sec. de recordul 
lumii, fiind al doilea om care 
obține un asemenea rezultat, sub 
29 de minute. In aceeași cursă, 
Constantin Grecescu a obținut un 
nou record al țării noastre, îar 
„bătrînul", dar mereu tînărul, 
Dinu Cristea a reușit să se apro
pie la o secundă de vechiul lui 
record republican. Rezultate: 1. 
VI. Kuț (U.R.S.S.) 28:59,2 nou 
record unional, Campion Interna
țional al R.P.R.; 2. Konrad
(Germania) 30:33,4; 3. Tomis (R. 
Ceh.) 30:53,2; 4. Grecescu (R.P.R.) 
31:00,0; 5. C. Dinu (Metalul) 
31:02,0; 6. Johansson (Suedia) 
31:17,4; 7. Driver (M. Britanie) 
31:42,2.

Un duel pasionant
Scriam în avancronica probelor 

de feri că participarea lui Leonid 
Scerbacov la proba de triplu salt 
rezolvă dinainte problema cîștigă- 
torului. Nu știm dacă atletul ce
hoslovac Martlnek Rehak a aflat 
sau nu despre cele scrise de noi 
însă, așa cum a concurat ieri, ți
nea parca cu tot dinadinsul să 
ne dovedească contrariul și să fur
nizeze marea surpriză a campio
natelor. Intr-adevăr, din cinci în
cercări bune cîte au reușit Scer
bakov și Rehak, trei au aparținut 
atletului cehoslovac ( a doua, a 
patra șî a cincea), iar clasamen
tul final îi arată pe cei doi atleți 
despărțițî de numaî 5 cm. Suc
cesul Iul Rehak, a cărui perfor
manță constituie un valoros ’ _ re
cord cehoslovac, reprezintă trăsă
tura principală a acestei probe. 
Cu- atît mai mult se cuvine subli
niată victoria lui Scerbakov care, 
deși departe de forma cea inaî 
bună, a ținut piept unul adversar 
în plină ascensiune.

1. L. Scerbakov (U.R.S.S.) 
15,85 m. (15,32 — 15,27 — 15,85
— 15,02 — 15,10 R.) Campion 
Internațional al R.P.R.; 2. M. Re
hak (R. Ceh.) 15,80 m. (14,87 — 
15,60 — 15,59 — 15,80 — 15,59
— D.) record cehoslovac: 3. K-
Rukonen (Finlanda) 14,58 m.; 4.
R. Dziewolski (R. P. Pol.) 14,41 
m.; 5. C. Poenaru (Recolta) 14,18 
m.; 6. A. Eriksson (Suedia) 14,16 
m.; 7. R. Licker (Recolta) 13,79 
m.; 8. W. Hersens (Belgia) 13,73 
m.
La 9 cm. de recordul lumii

In același timp cu proba de 
înălțime bărbați, dar în colțul 
opus al stadionului, s-a desfășurat 
întrecerea aruncătoarelor de greu
tate. Firește, atenția generală era 
îndreptată spre proba de care erau 
legate artîtea speranțe într-o victo
rie romînească. Totuși, ori de 
cîte ori crainicul anunța aruncă
rile Galineî Zîbina, atleta sovieti
că devenea centrul tuturor privi
rilor de pe stadion. Și astfel am 
putut vedea aruncări excepționale, 
în jurul a 16 m., dintre care una 
la numaî 9 cm. de recordul lumii. 
16,20 m. reprezintă cea mai bună 
performanță înregistrată vreodată 
la această probă pe stadionul Re
publicii.

Un stil eficace șî constanță în 
aruncări a demonstrat atleta ger
mană W. Tews, care a ocupat fără 
emoții locul doi. Prezență în cer-

'( Continuare in pag. 4-a)
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Cui de aruncare a Galinei Griin- 
waldnlermolenko, aceeași care 
participase la săritura în lungime 
și la 80 m. garduri, a părut mul- 
itora surprinzătoare. Iermolenko 
este una dintre cele mai bune pen-, 
tatloniste sovietice, iar performan
ța realizată ieri la greutate de
monstrează posibilitățile ei pentru 
probele combinate. Recordmana ță
rii noastre a ocupat locul 5, îna
intea campioanei de anul trecut 
atleta maghiară Feher.

1. G. Zîbina (U.R.S.S.) 16,20 m. 
X15.79 — D-15,96 — 15,78 — 16,20 
—- 16,04), Campioană Internațio
nală a R.P.R.; 2. W. Tews (Ger
mania) 14,36 m.; 3. G. Grunwald-- 
Iermolenko (U.R.S.S.) 13,58 m.;
4. M. Ciach (R.P. Pol.) 13,54 m.;
5. A. Roth (R.P.R.) 13,34 m.;
6. M. Feher (R.P.U.) 13,08 m.; 7. 
F. Rusin (R. P. Pol.) 12,50 m.;
8. E. Scherer (Știința) 12,28 m.;
9. A. Poli (Austria) 12,16 m.; 10. 
"3. Liskova (R. Ceh.) 11,92 m.; In 
afară de concurs: M. Werner 
(Germania) 14,31 m.
Itkina din nou cîștigătoare. 
De data aceasta la 200 m-

La 200 m. plat fete un mă
nunchi de trei atlete: Itkina, Sa
fronova și Kohler și-au disputat 
victoria. Un vînt puternic, care 
a suflat în timpul desfășurării fi
nalei, a împiedicat realizarea u- 
nui timp pe măsura posibilităților 
acestor atlete. Totuși, ele au rea
lizat timpuri sub 25 de secunde, 
performanțe cu care nu se pot 
mîndri multe alergătoare.

Safronova a condus mult timp 
și a fost chiar pe punctul de 
a cîștiga. Dar forța Itkinei, pute
rea ei excepțională de luptă, au 
decis în, ultimă instanță, vic
toria la o mică diferență. Ghi- 
zela Kohler a ocupat locul trei. 
Iată, de altfel, rezultatul com
plet al finalei probei de 200 m: 
1. Itkina (U.R.S.S.) 24,5; 2. Sa
fronova (U.R.S.S.) 24,6; 3. Koh
ler (Germania) 24,9; 4. Lerczak 
(R. P. Pol.) 25,3; 5. Minicka 

XR. P. Pol.) 25,6; 6. Kolarova
(R. P. Bulg.) 25.9.
Kaufman învingător la 200 

metri
In prima semifinală, cehoslo

vacul Mandlik are un start foar
te bun și cucerește un avantaj 
pe care la ieșirea din turnantă 
îl mai păstra încă. Pe linia dreaptă, 
Kaufmann și Garlsson trec în 
frunte, terminînd împreună cursa, 
în timp ce Tokarev, cu tot finișul 
său puternic, nu-1 poate depăși 
pe Mandlik. 1. Kaufmann (Germa
nia) 22,0 2. Carlsson (Suedia) 
22,0; 3. Mandlik (R. Ceh.) 22,1; 
4. Tokarev (U.R.S.S.) 22,2; 5. J. 
Vercruysse (Belgia) 22,3; 6. E. 
Sandstrom (Marea Britanie) 22,6.

Timpuri mai bune s-au înregi
strat în cea de a doua semifi
nală. Konovalov și Ruddy s-au 
calificat ușor, în schimb cel de 
al 6-Iea finalist a fost desemnat 
după o luptă aprigă: 1. Konova
lov (U.R.S.S.) 21,7; 2. Ruddy
(Marea Britanie) 21,7; 3. L. Poht 
(Germania) 22,2; 4. B. Malmroos 
(Suedia) 22,4; 5. L. Marks (R.P.R.) 
22,5; 6. H. Wehrli (Elveția) 22,5.

Finala a fost extrem de dispu
tată, iar rezultatele înregistrate 
sînt foarte bune, ținînd seama de 
vîntul care a bătut din față cu o 
viteză de 3,5 m/sec. In prima ju
mătate a cursei, pe primul plan 
se aflau Konovalov și Kaufmann, 
dar pînă în cele din urmă situa
ția este complet răsturnată în 
urma revenirii puternice a lui 
Ruddy și svîcnirii pe linia de 
sosire a lui Carlsson. I. M. Kauf
mann 21,3 sec., campion Inter
național al R.P.R.; 2. Ruddy 21,4;
3. Carlsson 21,5; 4. V. Konovalov 
21,5; 5. Mandlik 21.7; 6. Pohl 
21.8.
Hermann a condus în cursa 
de 1.500 m., dar Richtzen- 

hain a cîștigat
Deși lipsită de prezența germa- 

triuluii Liieg, rănit în seriile de ieri, 
(cursa de 1.500 m. a fost totuși ex- 
Itrem de interesantă. Animatorul 
cursei a* fost tot un german, Her
mann., iar învingătorul un compa
triot al acestuia: Richtzenhain. 
Chiar de la start, Hermann se in
stalează in fruntea plutonului și re

zistă pe rînd tuturor atacurilor în
treprinse de adversarii săi. Primii 
400 m. sînt parcurși în 59,1 sec., 
iar la 800 m. plutonul trece în tim
pul de 2:00,8. Cei care l-au tato
nai pe Hermann au fost pe rînd, 
maghiarul Bereș, care însă nu s-a 
putuit menține pe prima poziție a 
probei pînă la ultimul tur, apoi Ri- 
chtzeniha<in, care a renunțat însă 
curînd ta lupta directă cu Hermann, 
preferind să stea la „adăpost" (dacă 
la viteza cu care s-a. alergat mai 
poate fi vorba de așa ceva) și 
Okorokov care, în special, în ulti
mul tur a făcut iot ceea ce i-a stat 
în putință pentru a trece de Her
mann. Poate că atletul sovietic, dacă

Deși timpul a fost nefavorabil, 
Vladimir Kuț a realizat ieri per
formanța de 28:59,2, un nou re
cord al Uniunii Sovietice, la nu
mai 5 secunde de recordul mon

dial al lui Zatopek.

și-ăr fi plasat mai tîrziu atacul, ar 
fi avut mai multe șanse pentru pri- 
mul loc. El a alergat insă mereu 
în dreapta lui Hermann, făcînd un 
ocol considerabil, care i-a cerut 
firește eforturi suplimentare și ast
fel s-a clasat pe locul doi. Cel 
mai surprinzător atac a fost însă 
cel plasat de învingător la aproxi
mativ 70 m. de sosire. Ieșind pu
ternic din spatele plutonului, Ri
chtzenhain s-a detașat cu o ușu
rință extraordinară, lăsîndu-și par
că adversarii pe loc. Timpul lui 
3:45,6. Revenirea jugoislavului Mu- 
gosa și cea a sovieticii hui Okoro
kov nu a mai putut schimba soarta

Campionii Internaționali de atletism ai R.P.R.
Bărbați :

100 m.: M. Germar (Germania) 
10,8

200 m.: K. Kaufman (Germa
nia) 21,3

400 m.: A. Ignatiev (U.R.S.S.) 
46,7

800 m.: H. Reinnagel (Germa
nia) 1:50,4

1.500 m.: K. Richtzenhain (Ger
mania) 3:45,6

5.000 m.: U. Julin (Finlanda) 
14:22,6

10.000 m.: V. Kuț (U.R.S.S.) 
28:59,2

maraton : H. Pulkinen (Finlan. 
da) 2h27:02,0

20 km. marș: J. Dolezal (R. 
Cehoslovacă) lh31:21,0

4x100 m.: U.R.S.S. (Tokarev, 
Kaleaev, Konovalov, Barte- 
niev) 40,5

4 x 400 m.r U.R.S.S. (Barteniev, 
lulin, Ivakin, Ignatiev) 3:12,0

110 m. g.: I. Opriș (R.P. Ro_ 
mînă) 14,6

400 ni. g.: A. lulin (U.R.S.S.) 
51,0

3.000 m. obst.: E Shirley (Ma
rea Britanie) 9:00,0

lungime: E. Kruger (Germa
nia) 7,54

triplu : L. Scerbakov (U.R.S.S.) 
15,85

primului loc care a fost decisă în 
favoarea concurentului german. Gef 
doi trec linia de sosire în același 
timp: 3:45,8. Pe următoarele locuiri 
s-au clasat: 4. Hermann (Germa
nia) 3:46,0; 5. Giketl (R. Ceh.) 
3:46,8; 6. Bereș (R. P. Ungară) 
3:48,4. De remarcat că timpul lui 
Mugosa (3:45,8) constituie un 
nou record al R.P.F. Jugoslavia.

Un rezultai excepțional 
la 800 m. femei

Deși cu ipuțin timp înainte, cele
brul alergător soviietic Kuț, entu
ziasmase miile de spectatori pura 
extraordinara lut luptă cu secun
dele în cursa de 10.000 m. spec
tatorii au aplaudat cu același en
tuziasm și victoria netă a atletei 
sovietice Nina Otkalenko în cursa 
de 800 m.

Chiar în, momentul plecării .at
leta engleză Leather forțează puter
nic și se detașează. Otkalenko, care 
a plecat încet revine și o „italonea- 
ză“ din apropiere pe atleta en
gleză. Primii 200 m. sînt parcurși 
în 29,2 sec., ceea ce vestește o cursă 
foarte rapidă. Intr-adevăr, concu
rentele, în fruntea cărora se si
tuează mereu aceleași patru alergă
toare (Leather, Otkalenko, Donath,

Comisia de organizare a ce
lei de a 8-a ediții a Campio
natelor Internaționale de Atle
tism ale R.P.R. a oferit luni 
seara In sala de marmoră a 
Casei Centrale a Armatei o 
recepție în cinstea participan- 
țiilor la competiția care s-a 
desfășurat între 1 și 3 octom
brie la București.

La recepție au participat 
conducători ai C.C.F.S., con
ducătorii delegațiilor de spor
tivi străini, atleți romîni și 
străini și numeroși ziariști 
străini și romîni.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

Kazi) parcurg primii 400 m. în 
62,2 sec.!

Cu 200 m. înainte de sosire, Ot
kalenko „țîșnește" din spatele lui 
Leather luînd un apreciabil avans. 
In urma ei, Donath forțează alura 
și la ieșirea din turnantă o în
trece și ea pe Leather, pornind! pe... 
urmele Nineî Otkalenko. Aceasta 
însă sprintează puternic și, în a- 
nlauzele spectatorilor, trece prima 
linia de sosire. Termină în apropie
rea ei Ursula Donath, care reali
zează un nou record al Germaniei.

Rezultate: 1. Nina OtkaJenko 
(U.R.S.S.) 2:06,6; 2. Ursula Do
nath (Germania) 2:08,0 — nou re
cord al Germaniei — 3. Ar.anka 
Kazi (R.P. Ung.) 2:09.2; 4. Diana 
Leather (Manea Britanie) 2:09,7; 5. 
B. Pestka (R.P. Pol.) 2:12.8; 6. 
H. Gabor (R.P- Pol.) 2:15,5; 7. 
E. Treăbal (R.P.R.) 2:15.8; 8. N. 
Pasciuc (Știința) 2:16,4; 9. G.

înălțime: I. Soter (R.P. Romînă) 
2,00

prăjină : R. Lundberg (Suedia) 
4,45

greutate: O. Grigalka (U.R.S.S.) 
16,69

disc : K Merta (R. Cehoslovacă) 
54,08

suliță: E. Radzivonowicz (R.P. 
Polonă) 72,36

ciocan: M. Krivonosov (U.R.S.S.) 
63.53

Femei:

100 ni.: G. Vinogradova 
(U.R.S.S.) 12,3

200 m.: M. Itkina (U.R.S.S.) 
24 5

400 m.: M. Itkina (U.R.S.S.) 
53,9

800 m : N. Otkalenko (U.R.S.S.) 
2:06,6

4 x 100 m.: U.R.S.S. (Polinicen- 
ko, Vinogradova, Safronova, 
Itkina) 46.1

80 m. g.: A. Gâstl (Germania) 
11,3

lungime: G Vinogradova
(U.RS.S.) 608

înălțime: I. Balaș (R.P. Romî
nă) 1,67

greutate: G. Zîbina (U.R.S.S.) 
16,20

Maestrul sportului loan Soter, 
mul loc la toate cele opt ediții

Internaționale de
Mogoș (Metalul) 2:18,8; 9. V. Tăi* 
măceanu (FI. roșie) 2:22,8.

O splendidă victorie a Iul 
Ion Otpriș

Startul probei de 110 m.g. reu
nea cîțiva dintre cei mai buni a- 
lergători din Europa. Era vorba 
despre Stolearov, Lorger, Opriș, 
Hildreth, Kost, Depaun, Toșirlar, 
Swarts, etc., dintre care — con
form regulei devenită obișnuință în 
atletism — în finală nu se puteau 
califica decît șase. Iată de ce se-

Excelentul atlet sovietic Mihail 
Krivonosov a reușit și ieri după- 
amiază o performanță excelentă 
la aruncarea ciocanului: 63,53 m.

riile acestei probe au și fost foarte 
interesante: Seria I: 1. Opriș
(R.P.R.) 14,8; 2. Vine (M. Brita
nie) 15,3; 3. Stânei (R.P.R.) 15,3;
4. Toșnar (R. Ceh.) 15,3; 5. Kost 
(Elv.) 15,5; 6. Swarts (Suedia) 
15.6; Seria a Il-a: 1. Stolerov 
(U.R.S.S.) 14,8; 2. Hildreth (M. 
Britanie) 14,9; 3. Lorger (R.P.F. 
Jugoslavia) 15,1; 4. Depaun (Bel
gia) 15,6; 5. Wittman (Știința)

★ —~~~—

pe anul 1955
disc: G. Zîbina (U.R.S.S.) 46,21 
suliță: D. Zatopkova (R. Ceho

slovacă) 50.28

★
Comisia de organizare a 

Campionatelor Internaționale, 
procedînd ca în fiecare din edi
țiile trecute, a oferit cupe atle- 
ților și atletelor ale căror rezul
tate au avut cel mai bun punc
tai după tabela internațională.

Bărbați:

Mihail Krivonosov (U.R.S.S.) 
63,53 m. la ciocan (1.500 p.)

Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 28:59,2 
la 10.000 m. (1.348 p.)

Klaus Richtzenhain (Germa
nia) 3:45,6 pe 1.500 m.
(1.222 p.)

Femei:

Galina Zîbina (U.R.S.S.) 16,20 
m. la greutate (1.118 p.)

Nina Otkalenko (U.R.S.S.)
2:06,6 la 800 m. (1.103 p.) 

Dana Zatopkova (R. Ceho
slovacă) 50,28 m. la suliță
(1.019 p.) 

singurul atlet care a cucerit pri
de pînă acum ale’ Campionatelor 
Atletism ale R.P.R.

15,8; 6. Bercaru (Locomotiva) 16,0.
Finala probei, chiar dacă a fost 

caracterizată de îndîrjita luptă 
dintre concurenți, nu s-a putut în
cheia cu rezultate mai bune din 
cauza vîntului care batea cu 3 me
tri pe secundă din față. Și nu tre
buie să uităm că poate în nici o 
probă atletică de alergare, vîntul 
mu stînjenește atît de mult efor
turile concurenților ca în cursa de 
110 m. garduri.

După un start greșit, se porneș
te în cursă. Opriș pleacă foarte 
bine, dar nu reușește să ia avans 
față de adversarii săi, decît după 
trecerea primelor trei garduri. Res
tul finaliștilor îl urmăresc și parcă 
din clipă în clipă îl vor ajunge. 
O singură ezitare, o infimă nea
tenție, ori un moment de slăbiciu
ne îl poate costa pe Opriș victo
ria. Nimic din toate acestea nu se 
întîmplă, căci recordmanul nostru 
trece perfect gard de gard, în 
plină viteză. Cel mai periculos ad
versar este Stolearov care, pe pe
nultimul gard, apoi pe ultimul, ca 
și pe porțiunea de plat pînă la so
sire, reface greu, dar sigur, centi
metru de centimetru. Opriș însă a 
simțit victoria aproape și, cu un 
ultim șî splendid efort, trece pri
mul linia de sosire, cu o zecime 
de secundă mai devreme decît Sto
learov, care termină pe locul doi. 
Timpul lui Opriș 14,6 sec.; Stolea
rov, 14,7 sec. Englezul Hildreth, cu 
un timp egal cu cel al Iui Stolea
rov, a ocupat locul trei. Jugoslavul 
Lorger a realizat 15,1 sec., iar Sta
nei și Vine (M. Britanie) 15,3 sec.

O nouă ștafetă, o nouă 
victorie a atleților sovietici

La aceste campionate atleții so
vietici ne-au obișnuit să cîștige 
ștafetele. Deci, nimeni nu s-a mai 
mirat cînd și la 4 x 100 tr. fete, 
cele patru componente cu tricouri 
roșii, care reprezentau Uniunea 
Sovietică, și-au adjudecat o victorie 
clară, cu un timp bun. Au alergat 
în formația clasată pe locul întîi : 
Polinicenko, Vinogradova, Safro
nova și Itkina. O luptă interesantă 
s-a dait, în schimb, pentru locurile 
următoare. Formația R.P- Polone 
(Richter, Lerczak, Mimicka și Ku- 
sion) s-a clasat pe locul secund cu 
timpul 47.1 sec., fiind urmată de 
echipa Marii Britanii cu 47,3 
(Pashlev, Hampton, Francis, Hop
kins). A patra a sosit formația 
Germaniei 47,6, a cincia a R. P. 
Romîm» 48,0 și a șasea reprezen
tativa Norvegiei 49,7 sac.
O victorie clară la 4x430 m.

A devenit o tradiție ca fiecare 
concurs atletic de amploare să se 
încheie cu spectaculoasa probă de 
ștafetă 4x400 m. Cu toate că în 
cele mai multe întreceri de acest 
gen spectatorii au prilejul să ur
mărească o interesantă luptă pen
tru primul loc, acum echipa Uniu
nii Soviet ce a luat chiar din pri
mul schimb un asemenea avans (și 
p<» care și l-a mărit în continua
re), încît nu a mai existat nici o 
îndoială asupra echipei învingă
toare.

Mult mai interesantă de urmărit 
a fost însă lupta pentru locul al 
doilea, în care erau angajate echi
pele Suediei și Germaniei. In am
bele formații figurau atleți cu bu
ne rezultate pe 400 m„ așa că era 
normal ca aceste două echipe — 
în general de forțe egale — să-și 
dispute cel de al doilea loc.

Rezultate: 1 U..R.S S. (Barte
niev. Itunin, Ivakin, Ignatiev) 3:12.0; 
2 Germania 3:14,6; 3, Suedia 
3:15,0; 4. Elveția 3:19,6; 5. Știința 
3:19,8.
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