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Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, 

Camerei Populare a Republicii Democrate Germane
Dragi tovarăși.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Rornîne 
și Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine vă exprimă cele mai sincere con
doleanțe și participă alături de dv. la profunda durere 
încercată prin pierderea marelui fiu al poporului ger
man, al scumpului nostru prieten și tovarăș Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii Democrate Germane, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, eminent mi
litant al mișcării muncitorești internaționale.

In persoana tovarășului Wilhelm Pieck poporul 
german a avut un conducător încercat care și-a în
chinat peste 60 de ani din viață activității revoluțio
nare, luptînd cu fermitate și devotament fără de 
margini pentru cauza clasei muncitoare, pentru inte
resele vitale ale poporului german, pentru triumful 
nemuritoarelor idei ale marxism-leninismului.

Comitetul Centrai al 
Partidului Muncitoresc Romîn

Numele lui Wilhelm Pieck, tovarășul de luptă al 
lui E. Thălmann, este indisolubil legat de făurirea 
Partidului Comunist German și a Partidului Socialist 
Unit din Germania, de luptele clasei muncitoare din 
Germania împotriva militarismului și fascismului, 
pentru libertate, democrație și socialism. Tovarășul 
Wilhelm Pieck este unul dintre întemeietorii primului 
stat mtmcitoresc-țărănesc din istoria Germaniei — 
Repubfca Democrată Germană, care pînă în ultima 
clipă a vieții sale și-a adus contribuția la lupta 
pentru crearea unei Germanii Unite, democrate și 
iubitoare de pace.

încetarea din viață a tovarășului Wilhelm Pieck 
constituie o mare pierdere pentru întreaga mișcare 
muncitorească internațională.

Figura luminoasă a tovarășului Wilhelm Pieck — 
luptător neobosit pentru întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești mondiale, pentru 
victoria păcii și socialismului — va rămîne veșnic 
vie în amintirea poporului romîn.

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Pooulare Romîne

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Telegrama de condoleanțe adresată de C. C. al P. C. U. S
Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S. 

și Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.
în legătură cu încetarea din viață a lui Wilhelm Pieck

MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Comitetul Central al P. C. U. S„ 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al 
U. R. S. S. au anunțat cu adîncă 
mîhnire partidului comunist și tu
turor oamenilor muncii din Uni
unea Sovietică încetarea din viață 
a lui Wilhelm Pieck, președintele 
R. D. Germane, unul din eminenții 
activiști ai mișcării comuniste in
ternaționale.

C. C. al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adresat C.C. al P.S.U.G., Prezidiu
lui Camerei Populare și Consiliului 
de Miniștri al R. D. G., Consiliu
lui Național al Frontului Național 
al Germaniei Democrate o telegra
mă de condoleanțe în legătură cu

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne 
care va participa la funeraliile 

președintelui R.D. Germane, Wilhelm Pieck
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne au numit o delegație de 
partid și guvernamentală care va 
participa la funeraliile președinte
lui Republicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck, alcătuită din tova

BERLIN 7 (Agerpres). — 
transmite :

Populația R. D. Germane a pri
mit cu profundă durere știrea înce
tării din viață a lui Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate 
Germane, primul stat muncitoresc 
țărănesc din istoria Germaniei. Nu
mele lui Wilhelm Pieck este legat 
pentru totdeauna de lupta de zeci 
de ani dusă de clasa muncitoare 
germană și de desăvîrșirea aces
tei lupte prin formarea Republicii 
Democrate Germane. 

încetarea din viață a lui Wilhelm 
Pieck.

Wilhelm Pieck, unul din organi
zatorii Partidului Comunist din 
Germania și Partidului Socialist 
Unit din Germania, ai R.D. Ger
mane — primul stat al muncitori
lor și țăranilor din istoria Germa
niei, fiind un marxist-leninist de
votat, se subliniază în telegramă, 
a adus o mare contribuție la dez
voltarea și întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale. Deținînd tot 
timpul funcția de președinte al 
R. D. G., el șl-a consacrat toate 
forțele, întreaga sa energie cloco
titoare luptei pentru transpunerea 
în viață a mărețelor idei ale lui 
Marx, Engels, Lenin, pentru cons
truirea socialismului în R. D. G„ 
pentru crearea unei Germanii uni

rășii; Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., conducă
torul delegației; Petre Borilă, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Mihai Dalea, 
secretar al C.O. al P.M.R.

Profunda durere în R. D. Germana
A.D.N. In uzinele și fabricile din capi

tala R. D. Germane, Berlinul De
mocrat, au loc adunări de doliu ale 
oamenilor muncii.

După transmiterea știrii de către 
posturile de radjo și televiziune, în 
întreaga republică s-a păstrat un 
minut de reculegere.

Toți germanii cinstiți din Ger
mania occidentală sînt de aseme
nea îndurerați de marea pierdere. 
Participanții la cea de-a 6-a confe
rință pe întreaga Germanie a mi
nerilor, care se ține în zilele aces

te, democrate și iubitoare de pace.
Ca revoluționar și antifascist, se 

arată în telegramă, Wilhelm Pieck 
a făcut totul pentru a apropia cli
pa victoriei împotriva tiraniei fas
ciste, considerînd aceasta drept 
condiție hotărîtoare pentru dezvol
tarea Germaniei pe o cale pașnici 
și democrată. El s-a situat ferm pe 
pozițiile internaționalismului prole
tar, a fost un luptător neobosit 
pentru întărirea prieteniei între po
poare, un prieten credincios și sin
cer al Uniunii Sovietice.

Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a adre
sat lui Lothar Bolz, ministrul Afa
cerilor Externe al R.D.G., o tele
gramă de condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a lui 
Wilhelm Pieck.

De la Ambasada R. D. Germane
Ambasada Republicii Democrate 

Germane în Republica Populară 
Romînă anunță cu adîncă durere 
că președintele Republicii Democrate 
Germane, tovarășul Wilhelm Pieck, 
a decedat în ziua de 7 septembrie 
1960.

Vizite de condoleanțe se pot face 
in ziua de vineri, 9 septembrie 
1960, între orele 9-17 și sîmbătă 
10 septembrie 1960, între orele 9-13, 
la sediul Ambasadei Republicii De
mocrate Germane din București, 
str. Dumbrava Roșie nr. 6.

tea la Deutzen, au trimis guvernu
lui R.D.G. o telegramă în care de
clară : „Pentru noi, minerii din 
Germania occidentală și din R. D. 
Germană, tovarășul Wilhelm Pieck 
a fost și rămîne un exemplu în 
lupta întregii clase muncitoare ger
mane pentru pace, democrație și 
socialism. In aceste clipe jurăm să 
îndeplinim cu cinste poruncile lui 
Wilhelm Pieck, să luptăm neobosit 
împotriva militarismului și războiu
lui, pentru pace și reunificarea paș
nică a Germaniei".

Președintele Republicii 
Democrate Germane, 

Wilhelm Pieck, a încetat din viată
BERLIN 7 (Agerpres). —
La Berlin a fost dat publicității tin comunicat în care se anunță 

că președintele Republicii Democrate Germane, Wilhelm Pieck, a 
încetat din viață la 7 septembrie ora 8,55. L« 4 septembrie se 
semnalase o slăbire bruscă a activității cardiace, complicată ulterior 
de o congestie pulmonară. Cu toate că temperatura scăzuse, slăbirea 
activității cardiace nu a putut fi preîntîmpinată.

Moartea a survenit ca urmare a încetării activității! cardiace $i 
a circulației slngelui.

Comunicatul cu privire la încetarea din viață a președintelui 
Wilhelm Pieck a fost semnat de prof. Ț. Brugsch, prof. H. W’itbrodt, 
dr. E. Heinike și dr. W. Korner.

Din tot sufletul alături 
de oamenii muncii din R. D. Germană

Adine îndurerat, poporul nos
tru este în aceste clipe alături de 
oamenii muncii din R. D. Ger
mană, greu încercați prin pierderea 
unuia dintre fiii săi cei mal buni, 
care și-a închinat întreaga sa via
ță binelui oamenilor muncii, care 
a luptat neobosit împotriva milita
rismului și fascismului, pentru a- 
părarea intereselor poporului ger
man, pentru construirea socialis
mului în patria sa.

A încetat din viață Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii De
mocrate Germane, membru al Bi
roului Politic al G.C. al P.S.U.G.,
eminent militant al mișcării
comuniste și muncitorești in
ternaționale, înflăcărat luptător
pentru cauza păcii, democra
ției și socialismului. In de
cursul întregii și neostenitei sale 
activități de partid și de stat, Wil
helm Pieck, alături de alți repre
zentanți de frunte ai poporului 
german, s-a dăruit cu abnegație 
luptei pentru unitatea clasei mun
citoare pe baze marxist-leniniste, 
pentru făurirea unul viitor lumi
nos, socialist al poporului german. 
„Mă voi considera întotdeauna 
apărător al intereselor întregului 
popor german", a spus Wilhelm 
Pieck. Intr-adevăr viața lui Wilhelm 
Pieck este o pildă strălucită de 
abnegație și devotament față de 
cauza luptei pentru fericirea între
gului popor german, față de cauza 
luptei pentru pace și socialism, 
față de glorioasa învățătură mar- 
xist-leninistă.

Wilhelm Pieck și-a cîștigat dragos
tea și respectul poporului din R. 
D. Germană, stima și simpatia oa
menilor progresiști din întreaga 
Germanie, din toate țările. La 7 
octombrie 1949, data cînd a luat 

ființă Republica Democrată Ger

mană, Wilhelm Pieck & fost ales 
în unanimitate ca președinte al sta
tului, funcție pe care a deținut-o 
pînă la sfirșitul vieții sale.

In persoana tovarășului Wilhelm 
Pieck, poporul romîn pierde un 
mare și sincer prieten, care a mi
litat din toată inima pentru întă
rirea și dezvoltarea prieteniei din
tre poporul romîn și poporul ger
man. In aceste clipe, oamenii mun
cii din patria noastră își exprimă 
întreaga lor solidaritate cu oame
nii muncii din R. D. Germană, 
greu încercați prin pierderea ce
lui mai neînfricat luptător pentru 
pace și socialism, iau parte la du
rerea lor adîncă și le transmit cele 
mai sincere condoleanțe, hotărîți 
să întărească necontenit prietenia 
frățească dintre R. P. Romînă și 
R. D. Germană, prietenia dintre 
toate țările lagărului socialist.

Poporul nostru care a primit cu 
profundă durere știrea încetării din 
viață a lui Wilhelm Pieck, preșe
dintele Republicii Democrate Ger
mane, primul stat tnuncfforesc- 
țărănesc din istoria Germaniei, îm
părtășește întrutotul durerea pe 
care o încearcă oamenii muncii 
din R. D. Germană. Figura lumi
noasă a marelui fiu al poporului 
german, Wilhelm Pieck, luptător 
neobosit pentru victoria păcii și 
socialismului, pentru o Germanie 
unită, pașnică șl democratică, va 
rămîne veșnic vie în memoria 
poporului nostru.

Unindu-se și mai strîns în jurul 
P.S.U.G. și a guvernului, oamenii 
muncii din R. D. Germană vor 
păși și mai hotărîți spre înfăptui
rea țelurilor înalte ale păcii și so. 
cialismului, țeluri cărora Wilhelm 
Pieck li s-a dăruit cu întreaga sa 
energie revoluționară.



Prin telefon de la 
trimișii noștri 

speciali

DAN GÎRLEȘTEANU 
și RADU URZICEANU 
--------------  ------ - , ...„4.

Alte recorduri mondiale și olimpice
stabilite în ziua a 7-a a întrecerilor de atletism

Turneul individual de sabie
L. Rohoni s-a calificat 

în semifinale
' ROMA 7. întrecerile din cadrul con
cursurilor olimpice de atletism au pri
lejuit, în continuare, dispute desfășu
rate Ia un înalt nivel valoric ți o 
serie de rezultate excepționale. Miercuri, 
In cea de a șaptea zi a concursurilor 
de atletism au fost înregistrate: 
un nou record mondial la 4x100 in 
femei, un record mondial egalat la 
800 m femei și altul la 4x100 m băr
bați, 6 noi recorduri olimpice la disc, 
prăjină, 50 km marș, 4x100 m femei 
și bărbați, 800 m femei și sumedenie 
de diferite recorduri ale țărilor pârtii 
cipante.

Iată pe scurt desfășurarea probelor 
de miercuri...

Do-

O CURSA SENZAȚIONALA 
PE 800 METRI

mai mttlți dintre concurențL. Astfel, 
recordmanul mondial William Alley, 
campionul olimpic de la Melbourne 
Egil Danielsen și cunoscutul aruncător 
francez Michel Maquet nu s-au putut 
califica pentru întrecerea finală. De 
asemenea, nu a reușit să obțină 74,00 
m nici reprezentantul nostru Al. 
Bizim. Iată rezultatele înregistrate în 
cele două serii: I. — Sidlo (R. P. 
Pol.) 85,14 m; V. Țîbulenko (U.R.S.S.) 
79,70; Kriiger (Germ.) 78,81; Rasmun- 
sen (Norv.) 77,95; Fredriksson (Sued.) 
75,28; Radziwono.vicz (R.P.P.) 74,86; 
Peterssen (Norv.) 74,67.

RECORD MONDIAL IN SERIILE 
ȘTAFETEI FEMININE LA 4x100 M

La startul seriilor de 4x100 m s-au 
prezentat numai 10 echipe, așa că or
ganizatorii s-au văzut nevoiți să re
nunțe de a mai face și semifinale !.., 
In cele două serii au fost înregis
trate rezultate bune, care anunță o 
finală foarte „tare”. In seria a II-a 
echipa S.U.A. parcurgînd distanța In 
44,4 sec., a stabilit un nou record 
mondial și olimpic. Iată rezultatele: 
SERIA I: 1. M. Britanie (Bignal, 
Hyman, Quinton, Smart) 45,8 sec; 2. 
Germania (Biechl, Heine, Hendrix, 
Langbein) 45,8; 3. Italia (Leone, Ber- 
toni, Tizzoni, Vakenti) 46,6; 4. R. P. 
Ungară 47,3; 5. Canada 57,9; SERIA 
A II-A : 1. S.U.A.. (Hudson, Jones, 
Rudolph, Williams) 44,4 sec. — record 
mondial și olimpic ; 2. U.R.S.S. (Mas- 
lovskaia, Krepkina, Itkina, Press) 45,0; 
3. R. P. Polonă (Janiszeivska, Jeszyo- 
nowska, Wieczorek, Richter) 45,3• 4. 
Panama 46,5. Echipa Australiei (cam
pioană olimpică în 1956) a fost desca
lificată pentru depășirea spațiului de 
schimb.
REZULTATE BUNE IN PRELIMINA

RIILE CURSEI DE 4x400 M
Cele 18 echipe înscrise la ștafeta

15 CALIFICATE LA ÎNĂLȚIME 4x400 ra au fost împărțite în patru 
FEMEI ' ____________________________________

REZULTATELE TEHNICE: T. 
nald BRAGG (S. U. A.) 4.70 m 
campion olimpic; nou record olimpic;
2. Ronald Morris (S. U. A.) 4,60 m;
3. Eeles Landstrbm (Finlanda) 4,55
m; 4. Rolando Cruz (Porto Rico)
4,55 m; 5. Giinter Matcher (Germa
nia) 4.50 m; 6. Igor Petrenko 
(U.R.S.S.) 4,50 m; 7. M. Suttinen 
(Fini.) 4,50 m; 8. R. Tomasek (R.S. 
Ceh.) 4,50 m; 9. L. Lukman (Iugosla
via) 4,40 tn; 10. H. Hristov (R. P. 
Bulgaria) 4,40 m; 11. D. Hlebarov 
(R.P.B.) 4,30 m; 12. Krzesinski (R.P. 
Polonă) 4,30 m; 13. J. Krasovskis 
(U.R.S.S.). 4,30.

THOMPSON SI-A CONFIRMAT 
VALOAREA

Mărșăluitorul englez Donald Thomp
son deținea în acest sezon un rezul
tat excepțional de 4.14:90,0 în cursa 
de 50 km. In baza acestei performanțe 
el era principalul favorit al probei la 
•L o.

Thompson s-a instalat în frunte 
imediat de la plecare și a condus cu 
autoritate pînă la... linia de sosire 1 
Singurul moment cîrtd poziția sa în 
cursă a fost amenințată, s-a întâm
plat cu 2 km înaintea finișului. A- 
tunci el a fost ajuns de suedezul 
Ljungren. Dar numai pentru puțin 
timp au mers alături, căci imediat 
Thomson s-a „rupt" de urmăritorul 
său si a terminat victorios.

REZULTATELE TEHNICE: 1.
Donald TOHMPSON (M. Britanie) 
4.25:30,0 — campion olimpic; nou re- 

REZULTATELE TEHNICE: 1. Lud- cord olimpic; 2. John Ljungren 
................ ......... .............. (Suedia) 4.27:47,0 ; 3. Abdon Pa- 

mich (Italia) 4.27:55.4 ; 4. Alexandr 
Scerbina (U. R. S. S.) 4.31:44,0; 5. 
Thomas Mîsson (M. Britanie) 
4.33:03,0; 6. Alex. Oakley (Canada) 
4.33:08.6 ; 7. G. Dordoni (Ital.) 
4.33:27,2: 8. Z. Singh (India) 4 37:44,6;
9. A. Vediakov (U.R.S.S.) 4.39:57,6;
10. A. De Gaetano (Ital.) 4.41:01,6 
etc.

Imediat ce a răsunat pocnetul pisto
lului, australianca Dixie Willis, care 
stabilise în serii un nou record olim
pic, s-a și instalat la conducere, impri- 
mînd cursei o trenă foarte rapidă. Ea 
s-a menținut pe primul loc al întrecerii 
cea mai mare parte a distanței, pentru 
ca la 40 de metri de linia de’ sosire — 
cînd fusese de acum întrecută de cîteva 
concurente — să abandoneze întrece
rea, complet epuizată 1 Cu 200 m îna
intea finișului a început lupta între 
sovietica Ludmila Sevțova — record
mana lumii — și australianca Jones. 
Ele au alergat cot la cot toată linia 
dreaptă, și doar pe ultimii 2 metri 
Ludmila a reușit să scape de adversa
ra ei și să cîștige această grea cursă.

s*ril. Lupta pentru caMGnrea in semi
finale, oi excepția acriei a IlI-a, unde 
au fost numai 3 echipe, a fost viu 
disputată și a-a încheiat en rezultate 
remarcabile: SERIA I s 1. Germania 
3:10,4; X Canada 3:10,5; X Iugoslavia 
3:10,6; 4. Finlanda 3tll»7î X Porto 
Rico 3:13,9; SERIA A [IA: L Indiile 
de Vest 3:09,1; X R, P. Polonă 3:09,5; 
3. Italia 3:09,8; 4. Belgia 3:15,1; 5. 
Luxemburg 3:21,7; SERIA A III-A: 
1. Elveția 3:10,7; X Africa de Sud 
3:16,1; X Marea Britanie 3:20,3; SE
RIA A IV-A: t. S.U.A. 3:10,4; 2. 
Ghana 3:10,5; X Suedia 3:10,7; 4. 
R S. Cehoslovacă 3:11,2; 5. ILR.S.S. 
3:12,1.

Tn semifinale au fost marcate re
zultatele : I. — 1. Africa de Sud 
3:06,4; 2. Germania 3:07,4; 3. M. Bri
tanie 3:07,5; 4. Italia 3:07,7; 5. Ca- 

"■ nada 3:08,2; 6. Iugoslavia 3:10,2; II.
— 1. S.U.A. 3:08,4; 2. Indiile de Vest 
3:09,2; X Elveția 3:09,7; 4. R. P. Po
lonă 3:10,8; 5. Ghana 3:10,9; 6. Sue
dia 3:10,&

RECORD MONDIAL EGALAT 
LA 4x100 M BARBAȚI

ROMA 7. Miercuri dimineață au în
ceput întrecerile pentru desemnarea 
ultimului campion olimpic individual 
la scrimă. Este vorba de proba de sa
bie la care s-au prezentat peste 70 de 
concurenți- Au fost alcătuite 12 serii 
eliminatorii din care se califică mai 
departe primii trei clasați. Reprezen
tanții noștri Dumitru Mustață, Emeric 
Aruș și Ladislau Rohoni au debutat 
cu succes, trecînd în turul II al com
petiției. Iată seriile în care an coniă- 
rat ei: Grupa I: I. Ferari (ItaliațM 
victorii; 2. Mustață 4 victorii; 3. Mo
rales (S.U.A.) 3 victorii ; Grupa a 
II-a: calificați : 1. Gerevics (R. P.
Ungară) 5 victorii ; 2. Dasaro (S U.A.) 
4 v ; 3. Aruș 3 v; Grupa a IlI-a: 1. 
Rîlschi (U.R[S.S.) 4 v ; 2. Rohoni 4 
v; 3. Leckie (Anglia) 3 v.

In turul II sabrerii romîni an con
curat în următoarele serii : Rohoni 
cu : Horvath (R.P.U-), Arabo (Fran
ța), Dasaro (S.U.A.) Ulrich (Aus
tria) și Paladino (Uruguay) ; Mus
tață cu: Pawlowski (R. P. Polona)', 
Theuerkauff (Germania), Asatiâjfi 
(U.R.S.S.), Lefevre (Franța) și Vastn 
(R. P. F. Iugoslavia) ; Aruș cu : Zn- 

" P. Polonă), RîlNțl 
Resch (Austria), Kostner 
și Diakovski (R. P. Bul-

mila SEVȚOVA (U.R.S.S.) 2:04,3 
campioană olimpică, nou record o- 
limpic; record mondial egalat; 2 
Brenda Jones (Australia) 2:04,4 ; 3. 
Ursula Donath (Germania) 2:05,6; 
4. Veronika Kummerfeld (Germania) 
2:05,9; 5. Antje Gleichfeld (Germa
nia) 2:06,5; 6. Joyce Jordan (M. 
Britanie) 2:07,8; 7. Gizella Czoka 
(R.P. Ungară) 2:06,0 ; 8. Beata Zbi-
kowska (R.P. Polonă) 2:11,8.

OERTER PENTRU A DOUA OARA 
CAMPION OLIMPIC

In seriile cursei de 4x100 m echipa 
Germaniei (Cullman, Hary, Mahlendorf 
Lauer) realizând performanța de 39,5 
sec. a egalat recordul mondial, euro
pean și oiimpfc al probei. Iată cîfeva 
din rezultatele Înregistrate: Seria I: 
1. M. Britani* 40,1; 1 U.R.S.S. 40,2 ; 
3. Elveția 40,8; Seria a II-a: 1. Ita
lia 40,0; 2. Nigeria 40,1; X Venezuela 
41,0; Seria a III-*; l. Germa
nia 39,5 — record mondial, olimpic 
și european egalat; 2.
3. Pakistan 42,5; Seria 
S.U.A. 39(7; 1 «*nad* 
ponia 42,4.

Dominînd clar lotul aruncătorilot 
de disc calificați pentru „finală" 
Alfred Oerter și-a adjudecat meda
lia de aur, reeditînd astfel succesul 
repurtat cu patru ani în urmă la 
Melbourne. Cu rezultatul de 59,18 
m, Oerter a corectat recordul olim
pic, pe care-1 îmbunătățise și în ca
lificări.

REZULTATELE TEHNICE: 1. Al
fred OERTER (S.U.A.) 59,18 m — 
campion olimpic ; nou record olimpic 
(57,64:....................* ------ ------
57,19) ; 
58,02 ;
57,16; „ „ . ,
55,79 ; 5. Edmund Piatkowski (R.P. 
Polonă) 55,12; 6. Viktor Kompaneeț 
(U.R.S.S.) 55,06 ; 7. C. Rado (Italia) 
54,00 ; 8. K. Buhanțev (U.R.S.S.) 
53,61 ; 9. P. Repo (FinL) 53,44 ;
10. F. Klics (R.P.U.) 53,37 m etc.

56,73; 56,53 ; 56,73 ; 59,18;
2. Rink Babka (S.U.A.)

3. Richard Cochran (S.U.A.)
4. Jozsef Szecseny (R.P.U.)

DONALD BRAGG ÎNVINGĂTOR LA
PRĂJINĂ

După o întrecere „maraton" care a 
durat mai bine de opt ore, concursul 
săritorilor cu prăjina a fost câștigat 
de recordmanul lumii Donald Bragg. 
El a trecut din prima încercare peste 
ștacheta ridicată la 4,70 m, stabilind 
astfel un nou record al Jocurilor 
Olimpice.

Douăzeci și patru de concurente s-au 
prezentat miercuri dimineață la între
cerile preliminarii ale probei de sări
tură în înălțime femei. Pentru a ob
ține dreptul de participare în concursul 
final, care va avea loc joi, trebuia 
îndeplinit standardul de 1,65 m.

Această înălțime a fost trecută de 15 
concurente; lolanda Balaș (R. P. Ro- 
mînă), Ingrid Becker (Germania), 
Nelli Zwier (Olanda), Frances Slaap 
(M. Britanie), Taisia Gencik (U.R.S.S), 
Florence Petry Amiel (Franța), Ingâ 

(Suedia), Galina 
Marlene Schmitz- 
Valentina Ballod 

(U.R.S.S.), Olga Gere (Iugoslavia), 
Neomia Rogers (S.U.A.), Hellen Frith 
(Australia), Jaroslava Joszwiakowska 
(R. P. Polonă) și Dorothy Shyrlei (M. 
Britanie). Au fost eliminate: Egber- 
diena Hobere (Olanda), Mette Oxvang 
(Danemarca), Karin Lenzke (Germa
nia) care au sărit 1,60 m; Marinella 
Bortoluzzi (Ital.), Brenda Archer 
(Guatemala) care au sărit 1,55 m și 
Barbara Brown (S.U.A.), Jean Geart- 
ner (S.U.A.) și Canei Konvour (Tur
cia) care au sărit 1,50 m.
MARI SURPRIZE IN CALIFICĂRI 

LA SULIȚA
Standardul de 74 de metri, stabilit 

pentru calificarea la aruncarea suliței, 
a dat foarte multă bătaie de cap celor

LorentzonBritt
Doha (U.R.S.S.), 
Portz (Germania), 
(U.R.S.S.), Olga

I

JOI 8 SEPTEMBRIE

ATLETISM : după-amiază: 
4x100 m bărbați-semifinale; 
4x100 m FINALA; ÎO.OOO 
4x100 m BARBAȚl-finala.

BASCHET: seara: întîlniri 
locurilor 1—4 ale clasamentului. Participă formațiile: Braziliei, Italiei, 
S.U.A. și U.R.S.S.

CĂLĂRIE : dimineața : Proba completă de călărie (dresaj).
GIMNASTICA: dimineața și după-amiaza: exerciții liber alese femei 

[(concursul pe echipe și individual).
> HALTERE: dimineața și după-amiaza: întreceri în cadrul categoriilor 
nișoară și mijlocie.

J SCRIMĂ: dimineața și după-amiaza: proba de sabie, individual-semifi- 
malele și finala.

TIR: dimineața: finala probei de armă liberă calibru redus 3x40 focuri; 
jpștol viteză (qșapșa £1 «ji talere (manja 1)^

SĂRITURA TN ÎNĂLȚIME FEMEI-finală ; 
ARUNCAREA SULIȚEI BĂRBAȚI-finâla; 

m FINALA; 4x100 m FEMEI-finala:

în cadrul turneului final pentru desemnarea

blocki (R. 
(U.R.S.S.), 
(Germania) 
garia).

De aici I , ____  _
reușit să se califice în sferturile de 
finală. Dumitru Mustață și Emeric 
Aruș au înregistrat numai cite o vic
torie și au fost obligați astfel să fia- 
raseasca întrecerea, lata care sînt sa
brerii calificați din turul II, in seriile 
în care au concurat reprezentanții 
noștri; seria lui Aruș : Rîldki
(U.R.S.S.) 4 victorii; Zablocki (R. P. 
Polonă) 3 v; Kostner (Germania,) 3 
v.; Diakovski (R. P. Bulgaria) 2 v;

Polonă) 4 v, Lefevre (Franța) 4 v; 
Theuerkaiiff (Germania) 3 v; Asatiani 
(U.R.S.S.) 2 v; seria lui Rohoni: 
Horvath (R.P.U.) 4 v., Arabo (Fran
ța) 4 v.; Dasaro (S.U.A.) 4 v; Ro
honi 2 v.

Sferturile de finală — desfășurate 
seara — au dat loc la 0 dispută foir 
stririsă. Spre satisfacția noastră, 
tre cei care au trecut în semifinale se 
numără și reprezentantul nostru Ro
honi care a obținut calificarea alături 
de Karpati (R. P. U.) și Calarese 
(Italia). Din sfertul al doilea vor con
cura în semifinale Zablocki, Gerevics 
(R. P. Ungară), Roulot (Franța) ; din 
al trei'ea Rîlski, Ferrari (Italia) și 
Horvath, iar din al patrulea Paw
lowski, Arabo și Tischler (U.R.S.S.).

După ciun se vede fiecare dintre 
semifinale poate fi considerată drept 
o... finală. De aceea și calificarea ,în 
ultimul „act" al turneului individual 
de sabie este o mare performanță. Să 
speram că printre performeri se va 
număra și Rohoni. Dar, să așteptăm 
mai bine. întrecerile

nurnai Ladislau Rohoni a

Grecia 41,6; seria iui Mustață: Pavlowski (R. P.
a IV-a: 1. 
42,1; 1 Ja-

X V.

AU ÎNCEPUT întrecerile la haltere
ROMA 7. Miercuri la prim au în

ceput întrecerile la haltere, 
categorie, cea mai ușoară 
s-au prezentat pe podium 
renți. După întreceri foarte 
care au durat aproape 7 ore, victoria 
a revenit lui Charles Vinci (S.U-A.) 
cu 345 kfc. (nou record olimpic). La 
această categorie LT.R.S.S. nu a prezen
tat concurent.

Reprezentantul nostru, tinărul Balaș 
Fifi a avut o comportare meritorie o- 
cupînd locul 12 ou 300 kg la numai 
2,5 kg de recordul țării.

lai prima 
(cocoț), 

19 ooncu- 
p-aaionante

AU LUAT SFÎRȘIT 
ÎNTRECERILE DE IAHTING
ROMA 7. — Miercuri s-au desfășu

rat în golful Napoli ultimele întreceri 
de iahting, după care s-au alcătuit 
clasamentele generale finale. Iată echi
pajele cîștigătoare ale regatei a 7-a:

Clasa Finn: Canada lh 50’12”; 
clasa F.D.: Germania 2h 12’21’’; 
Dragon : Norvegia , 2h 31’11”;,., 
Star: S.U.A. 2h 19’52”; clasa
5. U.A. 2h 15’54”.

Clasamentele generale finale :
Clasa Finn: 1. Danemarca 8.171 p.

— campioană olimpică; 2. U.R.S.S. 
6.520 p.; 3. Belgia 5.934 p.; 4. Austra
lia 5.758 p.; 5. Brazilia 5.176 p; 6. 
Noua Zeelandă 5.140 p.

Clasa Star: 1. U-R.S.S. 7.619 p.
— campioană olimpică; 2. Portugalia 
6.665 p.; 3. S.U.A. 6.269 p.; 4. Italia 
6.047 p.’, 5. Elveția 5.716 p.; 6. Ba
hamas 5.282 p.

Clasa F.D.: 1. Norvegia 6.774 p.
— campioană olimpică; 2. Danemarca 
5.991 p.J 3. Germania 5.882 p.; 4, 
Rhodezia 5.792 p.; 5. Olanda 5.452 p.;
6. U.R.S.S. 5.123 p.

Clasa Dragon: 1. Grecia 6.733 p.
— campioană olimpică ; 2. Italia 6.151 
p.; 3. Argentina 5.674 p.; 4. Norvegia 
5.403 p.; 5. Canada 5.177 p.; 6. Da
nemarca 4.657 p.

Clasa 5,50: 1. S.U.A. 6.900 p. — 
campioană olimpică; 2. Danemarca
5.678 p.; 3. Elveția 5.122 p.; 4. Ar
gentina 4.402 p.; 5. Suedia 4.277 p.; 
6, Apglia 3.807 p, —u

clasa 
clasa 
5,50 :

IATA CLASAMENTUL .- 1. Ch Vinci 
(S.U.A.) 345 (105—107,5 1325) ;
2. J. Mvaka (Japonia) 3374 (97r5—
105—135); 3. E. J. Khan (Imn) 330 
kg. (974—100—132^); 4. Kogure
(Jap.) 3224; 5. lankowski (Polonia) 
3224; 4. FSldi (Ungaria)3224; 6. FSldi (Ungaria) 320 ; 7.
Joo-In-ho (Careaa da Sud) 315 ; 8.
Huaan-Haoan (Iran) 3124 ; 9. Grmidi 
(Italia) 3074 ; 10. Soban (Indiile de 
veat) 3074 kg.

La ora cînd încâudem ediția între
cerile la categoria aeaniwoară (pană) 
nu a-aa terminat.

★
Congresul Federației Internaționale 

de haltere a hotârit ea îneepînd cu 
viitoarea ediție a campionatelor mon
diale (1961) întrecerile să ac dispute 
Ia 9 categorii (în loe de 7 eîte sînt în 
prezent), nxdurindu-se oategoriile 
„muscă” (pînă la 51 kg.) și sirper- 
grea (peste 110 kg.).

★
După terminarea

de joi.

sferturilor de fi
nală. directoratul tehnic al concursului 
a alcătuit semifinalele. Iată semifinala 
în care va trage sabrerul nostru 
Ladislau Rohoni: Karpati. Zablocki, 
Tischler, Ferrari, Arabo, Rohoni.

■ VARIETATI OLIMPICE
S-a calculat că 85 i« sută din• -

totalul spectatorilor, la concursurile 
de atletism sfnt-, străini Spectatorii 
italieni au asistat in procent mai 
mare la înot și polo.

• Campionul olimpic Berrutl a pri
mit după victorie s*!te de telegrame 
din Italia și din străinătate. Între
bat de un ziarist eare sânt telegra
mele. care l-au fcnpresionat cel mai 
mult, Berrtrfâ a declarat că i-a făcut 
o mare plăcere telegrama primită de 
la ttnăra studentă din Moscova, So
nia pe care a cunoscut-o cu ocazia 
vizitei făcută ta Moscova înainte de 
J. O-

• Din cauză că 1* încheierea probei 
de floretă băieți p* echipe, în sala 
de la Palazzo del Qongressi nu se gă
sea nici un membru al <XLO„ nu s-a 
putut face ceremonia protocolară de 
înmînare a medaliilor. Președintele 
G.I.O., Averry Brundage, a declarat că 
va lua măsuri să nn se mai Întâmple 
im asemenea fapt, ttnie in istoria 
Olimpiadctor-,

• Pînă acum „eroina" J.O. este tî- 
năra sprinteră de culoare Wilma Ru
dolph. Fiind întrebată cînd a alergat 
prima dată și cum a învățat să alerge 
așa de bine, ea a răspuns: „Acasă 
eram 19 copii și cînd ne chema mama 
la masă alergam să prind un loc în 
jurul mesii.. “

Și încă un amănunt. Rudolph a con
curat și la Melbourne (pe atunci a- 
vea 16 ani), fiind eliminată la 200 
metri și cîștigînd. totuși o medalie de 
bronz la ștafetă.

• Comentîr.d proba de aruncarea 
discului fete ziarul „Corriere dello 
Sport" scrie: „Experiența Ninei Pono
mareva s-a impus, în timp ce forța 
Tamarei Press a fost argumentul cu 
care a învins-o pe Lia Manoliu. Ro- 
mînca nu era socotită că ar putea 
ajunge pe o astfel de scară valorică. 
Toate trei sînt aruncătoare puternice 
și au dat loc unei întreceri interesan
te, care a confirmat supremația so
vietică în această specialitate".



a Adunării Generale a O. N. U.i

7 septembrie a părăsit Capitalade
Republicii Populare Romîne la cea 
sesiune a Adunării Generale a Orga-

In ziua
lelegația 
le-a 15-a
tizației Națiunilor Unite.

Delegația este condusă de tovarășul Gheorghe 
jheorghiu-Dej. Din delegație fac parte tovarășii 
itefan Voitec, Leonte Răutu, Eduard Mezin- 
escu, Silviu Brucan.

La plecare în Gara Băneasa au fost de față 
ovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Jodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale- 
;andru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexan- 
Iru Moghioroș, Dumitru Coliu, general de ar-

' întrecerile în cadrul „Cupei Moldo- 
vei", la care participă tineretul din re- 
Igiunea Suceava, lași, Bacău, Galați 
și Constanța, se bucură de un deplin 
succes.

• Competiția cuprinde, după cum se 
știe, 5 etape. Prima etapă, pe asocia
ții, s-a încheiat pe la mijlocul lunii 
‘iulie. Cea de a doua, etapa inter-aso- 
ciații sportive (pe centre de comune) 
s-a' încheiat zilele trecute, mâi precis 
la 1 septembrie. In prezent, într-o at
mosferă de mare însuflețire se desfă
șoară etapa raională (și inter-raională 
la volei, oină, gimnastică și fotbal), 
care va lua sfîrșit duminica aceasta, 
adică la 11 septembrie.

Deci, la sfîrșitul acestei săptămîni, 
după întreceri în care sportivii și spor
tivele nu își vor precupeți nici un efort 
pentru a se clasa pe un loc fruntaș, 
vom cunoaște campionii de raion la 
atletism și trîntă, cît și echipele cla
sate pe primul loc la etape inter-ra- 

me la următoarele discipline: vo- 
, oină, fotbal și gimnastică.
Etapa următoare, cea regională, se

va desfășura între 18 și 30 septembrie 
1960. Etapa finală va avea loc între 
7 și 9 octombrie în regiunea Bacău.

In ultima vreme ne-au venit cîteva 
știri despre organizarea și desfășura
rea celei de a doua etape a acestei 
competiții- In regiunea Suceava au 
luat startul peste 35.000 de tineri, 
dintre care 5.596 fete. Au participat 
479 echipe de fotbal, 556 echipe de 
volei (feminine și masculine) și 110 
echipe de oini. De asemenea 11.612 
tineri au luat parte la întrecerile atle
tice și peste 2.500 la concursurile de 
trîntă. Iată o imagine clară a succe
sului de care se bucură „Cupa Mol
dovei" într-una din regiunile, organi
zatoare, regiunea Suceava.

Aceeași participare entuziastă și în
suflețită s-a înregistrat și în regiunea 
Bacău, Iași Constanța și Galați. In 
curînd, în coloanele ziarului nostru 
vom însera noile succese obținute de 
tinerii muncitori, colectiviști, elevi și 
siudenți în lupta sportivă pe care o 
daU,_ aceea de a se număra printre 
fîpalișții competiției de mase „Cupa 
Moldovei".

Cea mai valoroasă participare din edifiile 
Turului ciclist alJ . R. P. Romîne”

’ ■ i; „
de- gătoare în ultimele două ediții sînt 

lin acest an a „Turu- ., comisiile dîn Focșani și Timisoara 
lui ciclist al R.P. Romîne". în timp 
ce concurenții romîni își verifică bici
cletele pentru concurs, iar oaspeții 

pentru I’ucurești, 
iubitori ai spor- 
amănunte asupra 
importante com- 
de lung kilo-me- 
traseul:

Doar trei zile ne mai despart{Doar trei zii» 
startul ediției d i..: ri

Leontin Sălăjan, Mihail Dalea, Alexandru

L'nlU.

mată
Bîrlădeanu, membri ai C.C. al P.M.R., miniștri, 
membri ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
deputați, conducători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor oamenilor muncii, 
știință și cultură, ziariști.

și-au vizat biletele 
noi vă vom da dv., 
tului cu pedale, noi

> desfășurării acestei 
oameni dex petiții internaționale

1 traj. Să începem cu

Erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice' ;Cea mai scurtă etapă: 50 km,
if ‘

Traseul „Turului ciclist al R.P. 
rnîne" măsoară 1660 km și este împăr
țit în 13,etape. Cursa începe la 11 sep
tembrie și se încheie la 25 septembrie.

; Concurenții vor beneficia de două zile 
'de odihnă: 16 septembrie la Timișoara 
și 20 septembrie la Vatra Dornei, 97

acreditați la București și alți membri ai Corpu
lui diplomatic.

Delegația își va continua drumul spre New 
York cu vaporul.

cea mai lungă etapă: 198 km

(Agerpres)

Oamenii muncii sprijină cu entuziasm
iclitica externă a partidului și guvernului nostru

în cadrul a numeroase adunări ale oamenilor muncii, care au loc 
în întreaga țară, deputați ai Marii Adunări Naționale au prezentat dări 
de seamă asupra lucrărilor recentei sesiuni extraordinare a Marii Adu
nări Naționale.

»

La țesătoria „Donca Simo” 
din Capitală

Adunarea textiliștilor de la fabrica 
icureșteană „Donca Simo" consa- 
ată discutării raportului prezentat de 
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
centa sesiune extraordinară a Marii 
lunari Naționale a constituit un nou 
ilej de exprimare entuziastă a ade- 
jnii lor totale la politica externă a 
atului nostru.
Deputatul în Marea Adunare Națio- 
lă Ionel Răducan a 
est prilej o dare de 
.•rarilor sesiunii.
Convocarea organului
■ii noastre de stat — a spus vorbi- 
•ul — subliniază marea însemnătate 

care partidul și guvernul o acordă 
uației internaționale și îndeosebi 
ablemei ei centrale — dezarmarea, 
■te un izvor de forță al puterii noas- 
■ populare, faptul că politica noas- 
i externă se identifică cu cerințele 
aspirațiile poporului, că ea se bucu- 
de sprijinul activ al acestuia.

Oamenii muncii din întreaga țară — 
spus în încheiere vorbitorul — a- 
abă pe deplin și din toată inima po- 
ca de pace a țării noastre și cu 
lejul discuțiilor pe marginea rapor- 
ui și-au exprimat încă o dată 
ișamentul lor profund față de par- 

și guvern, entuziasta bucurie pen- 
fapful că tovarășul Gheorghe 

eorghiu-Dej, fiu încercat al poporu- 
nostru, exponentul cel mai autori- 

: al năzuințelor sale de pace este în 
ntea delegației R. P. Romîne la cea 
a 15-a sesiune a Adunării Gene- 
e a O.N.U.
\ luat apoi ctivînful muncitoarea 
una Buneșcu. Luptăm cu toate for-

prezentat cu 
seamă asupra

suprem al pu-

țele — a spus ea — pentru ca să nu 
mai vorbească niciodată armele; lup
tăm pe frontul nostru, al muncii crea
toare. Noi urîm războiul și pe cei 
care îl pregătesc nu pentru că sîntem 
slabi, ci pentru faptul că dorim să 
clădim cu brațele și mintea noastră 
o lume nouă, în care fiecăruia să-i fie 
asigurată liniștea zilei de mîine. Sîn
tem convinși că delegația țării con
dusă de iubitul nostru tovarăș Glieor- 
ghe Gheorghiu-Dej, care se bucură de 
încrederea nețărmurită a întregului 
nostru popor, va aduce o contribuție 
activă la soluționarea importantei pro
bleme a dezarmării generale și asi
gurării păcii în lume.

Ca tînără muncitoare — a spus țe- 
sătoarea Ioana Coteanu — mă bucur

î N r
IAȘI. — La adunarea oamenilor 

muncii ieșeni, care a avut loc la cine
matograful „Rodina" deputatul Cons
tantin Nistor, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular regional 
lași, a prezentat o dare de seamă 
asupra recentei sesiuni extraordinare 
a Marii Adunări Naționale.

★
Peste 800 de ingineri, 

Ș' 
cu 
de

DEVA.
medici, cadre didactice, juriști 
funcționari din Deva au ascultat 
viu interes darea de seamă expusă 
deputatul dr. Ioan Moza.

★

CONSTANTA. — In țața a nu
meroși muncitori din orașul Constanța, 
precum și colectiviști și lucrători din

și Timișoara, 
dar pentru titlul din acest an con
curează cu șanse egale toaie comisiile. 
La terminarea .Turului ciclist al R. P. 
Romîne", alături de clasamentele ce
lor mai buni rutieri veți putea citi și 
tabloul de onoare al celor mai active 
comisii de organizare. Noi le urăm 
succes tuturor I

Cum vor fi transmise veștile 
de pe traseu

Cititorii ziarelor, telespectatorii, cine
filii, precum și miile de iubitori ai 
sportului cu pedale care vor asculta 
seară de seară buletinele sportive de 
la radio — vor fi informați cu promp
titudine asupra tuturor evenimentelor 
ce se vor petrece pe traseul „Turului 
ciclist al R.P. Romîne". In ziare vor 
apare fotografii transmise de pe traseu 
cu ajutorul unui „telefoto". Acest a- 
parat, care aparține „Agerpres“-ului, 

■ împreună cu laboratorul de develo
pare sînt montate într-un microbus 
care va face parte din caravană. Re
porterii televiziunii, radioului, cinemato- 

4 în bloc. In această întrecere concu- grafiei, precum și redactorii ziarelor 
< renții vor avea de străbătut drum plat 
> și drum de munte, astfel că examenul 

1 , pregătirii lor va fi complet.

Patru clasamente pentru 
mai buni alergători

Ro-.

• 1 *■* » »■» n l ‘
.la sută din aeest traseu este asfaltat, 
>iar 3 la sută este drum de munte.

efi țara noastră a propus ca la apro
piata adunare generală a O.N.U. să 
fie discutată și problema educării tine
retului în spiritul ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între po
poare. Tineretului patriei noastre îi 
este deschis astăzi drumul spre trep
tele cele mai înalte ale științei, artei 
și culturii. Pentru el sînt astăzi create 
condițiile cele mai prielnice de dezvol
tare multilaterală 
de activitate. Noi 
înțelegere deplină cu întreg tineretul 
lumii, să luptăm umăr la umăr pen
tru triumful nobilei idei a păcii și 
prieteniei între popoare.

în încheiere, în aplauzele puternice 
ale celor prezenți, a fost adoptată o 
moțiune către C.C. al P.M.R., C 
liul de Miniștri și Prezidiul ____
Adunări Naționale, în încheierea că
reia se spune: Mulțumim fierbinte
partidului și guvernului nostru pentru 
felul în care dau viață
noastre, atît în ce |
pașnică în țara noastră, cît și în do
meniul politici: externe și ne angajăm
să muncim fără preget, pentru înfăp-' 
tuirea sarcinilor ce ne revin în cadrul 
mărețului program elaborat de Con- ' 
greșul

Caravana ciclistă va străbate 11 re- 
, giuni ale țării: București — Ploiești — 
Stalin — Hunedoara — Timișoara — 
Oradea — Cluj — Suceava — Iași — 
Bacău — Galați.

Cea mai scurtă etapă a competiție: 
este a VUI-a (Cluj—Dej) care măsoa
ră 50 km. Ea va fi parcursă indivi
dual contra-cronometru și prin a- 
ceasta devine la fel de dificilă ca și 
o etapă de peste 150 km, desfășurată

cei

patru
în toate domeniile 
vrem să trăim în

{ Arbitrii cursei vor alcătui 
clasamente: individual (cîștigătorii 
etapelor vor beneficia de o bonificație 
de timp de un minut, iar cei clasați 

' pe locul II de o bonificație de 30 se
cunde), pe echipe (pentru stabilirea 

■ acestui clasament se adună timpii rea- 
I , lizați de primii trei concurenți sosiți 
• în etapă din fiecare reprezentativă).

Consi-' sPr‘nteri (va fi adiționat punctajul 
Marii ' rea'lza‘ la cele 24 sprinturi interme-

diare) și cățărare (concurenții se vor 
întrece la 5. sprinturi). Celor mai va
loroși dintre participant — eviden-

.lulLll IIU3UU pVllULfc. »•..'* < ‘ ,
viată năzuințelor/ !at‘ ln cadrul acestor clasamente - 
privește construcția' '11 (se .vor .ofer; Pra™' de„ca‘re„
astră ,-ît si în do- 7aton' z,arul ...ȘcinteiaI.S. Loto-

Pronosport. comisiile de etape etc.

Cea mai valoroasă participare 
din istoricul „turului”

vor transmite redacțiilor în permanen
ță cronici și reportaje de pe traseu.

Ion Braharu: „O nouă 
posibilitate de afirmare pentru 

alergătorii tineri”

Rutierul k Braharu — component 
al reprezentativei de tineret a R.P. 
Romîne — ne-a declarat următoarele: 
.Turul ciclist al R. P. Romîne", ediția 
1960, constituie un minunat prilej de 
afirmare pentru alergătorii tineri din 
țara noastră. In compania celor mai 

loroși cicliști romîni și a experimen- 
taților rutieri din Belgia, R.D. Ger
mană, Suedia, RJP. Ungară și R.P.F. 
Iugoslavia, vom putea să obținem prin 
combativitate, dîrzenie și inițiativă re
zultate superioare. Situîndu-ne la va
loarea celor mai buni cicliști de la noi 
și de peste hotare vom contribui efec
tiv la creșterea nivelului competiției".

al IlI-lea al P.M.R.

A R A
(Agerpres) •

■

și G.A.S. din regiune a vor-S.M.T. 
bit deputatul Gheorghe Hossu.

*
In moțiunile trimise de participam 

ții la adunări Comitetului Central ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Miniștri și Prezidiului Marii

...
■dividuali. In
'rutieri, dintn 

Adunări Naționale este exprimată ade
ziunea unanimă a oamenilor muncii i 
din țara noastră la politica de pace4 
și coexistență pașnică promovată cu< 
fermitate de către partid și guvern. s 
Ei și-au exprimat totodată hotărîrea} 
de a susține politica 
prin noi și importante 
traducerea în viață a 
greșului al IILlea al

Ediția pe anul 1960 se bucură de 
’cea mai valoroasă participare din isto- . 
Ticul Turului ciclist al R.P. Romîne",. 
Vor fi prezente la start reprezenta-* 
tivele R.D. Germane, Belgiei, R.P. 
Ungare, Suediei, R.P.F. Iugoslavia, 

•R. P. Romîne (echipa I și formația 
'de tineret), precum și o serie de pu
ternice echipe selecționate de orașe 
și de cluburi sportive. De asemenea, 
vor lua startul cîțiva concurenți in

to total vor participa 70 de 
rutieri, dintre care 25 de peste hotare 
și 45 din țara noastră.

O dispută pasionantă

HRISTACHE NAUM

statului nostru 
realizări, prin 

hotărîrilor Con- 
P.M.R.

' In afara întrecerii dintre cicliști, si
multan se mai desfășoară o pasionantă 
dispută. La această „competiție", la 
care se alcătuiește un singur clasa- 
,ment (general), participă cele 13 co
misii de organizare pentru primirea 
caravanei la siîrșițul etapelor. Invin-

Azi începe „Cupa 
Dinamo” la ragbi

Patru dintre cele mai cunoscute șî 
mai apreciate echipe bucureștene de 
rugbi — CJ'JR. Grivif-a Roșie, C.C.A., 
Metalul și Dinamo — iau parte de az.i în 
„Cupa Dinemo", competiție caTe repre
zintă o adevărată avanpremieră a retu
rului campionatului republican.

Competiția programează în prima 
etapă următoarele meciuri: C.C. A. — 
Metalul (arbitru V. Cișmaș) și CJ'.R. 
Gr ivita Roșie — Dinamo (arbitru M. 
Popa). Meciurile, așa cum »-a rtabilit 
prin regulamentul competiției, vor a- 
vea loc în cuplaj, pe stadionul Dinamo 
(primul, încep-înd de Ia ora 15,30, cel 
de «1 doilea, de le ora 17)- j._



Intîlniri internaționale
STEAGUL ROȘU —D1OSGYOR

3—4 (1—4)

telefon). ♦ 
și 33),;;

30), res---

ORAȘUL STALIN 7 (prin
Au marcat: Ivan (min. 21
Kiss (min. 5) și Papp (min. 
pectiv Seredai (min. 43 și 52) și Mes- 
zaros (min. 62).

W Jocurile Olimpice de la Roma

ROMA 7. Miercuri, după 
nopții, a luat sfîrșit la Terme 

-►racalla concursul de gimnastică 
■’echipelor masculine. Locul I în 

FARUL—SALGOTARJAN 1—2 (1—1) J ► samentul individual compus a 
r ocupat de renumitul gimnast sovietic 

CONSTANȚA 7 (prin telefon). Auî BORIS SAHLIN. El a fost tirmat.de 
marcat: Vasas (2) și respectiv Vast-j japonezul Ono și de Iurii Titov. Pe 
lescu. Roman a apărat un 11 m întechipe întrecerea a revenit gimnaștilor 
prima repriză. Idin Japonia. Amănunte și clasamentele
___________ ___________ Țgenerale ale acestei competiții le vom 

I publica în ziarul nostru de vineri.

) Boris Sahlin (U. R. S. S.) și echipa Japoniei 
campioni olimpici la gimnastică

miezul
di

Scurte știri REZULTATE Șl CLASAMENTE 
DIN ÎNTRECEREA 

GIMNASTELOR
DUMINICA, DIN NOU CUPLAJ LA t

” august Ț ROMA 7. Ora tîrzie la care s-au
stadionul „23 August- va găzdui du-Țterminat întrecerile feminine de

maică un nou program cuplat, de dataXgimnastică ne-a împiedicat să dăm ci- 
a Vb 'panida" cTAi-rkrdvinuTtHuneeȚtltorilor clasamente complete ale
doara programată inițial pe stadionul ♦Concursului Cu exercițiile impuse care 
Republicii, se va disputa ia ora 16.30 ia+au avut loc marți. Facem acum acest 
Ti’,. n nTn±^eroi^'tll,cru- informîndu-vă care sînt clasa-cri de categorie B Dinamo Obor—T >. ,c.sc.F.R. Electr. Craiova (ora 14.45) t mente le pe națiuni, individual Șl pe 
!W H floarea de program a survenit înTaparate.

Tntil lrea din categorii B Știința £D p ! 2.
București—Chimia Govora se va disputaS- Cehoslovaca 186,395 p; 3. Ja- 
duminică la ora 10.30 pe terenul clu-^ponia 185,295 p; 4. R. P. Romînă bului Victoria (CAM). r r» r> , 5

RAPID LA ROȘIORI

ponia 185,295 p; 4. R. P. Romînă 
185,093 p; 5. R. P. Polonă 183,958 p; 
6. Germania 183,561 p; 7. R. P. Un- 

, . , .gară 183,193 p; 8. R. P. BulgariaIn cadrul pregătirilor pentru -meciul Ț țoi noo „ . q cita 170 796 n“ tn de duminică echipa Rapidului joacă P-v’d cov . (
astăzi ia Roșiori cu formația locală ♦ Italia 1/9,d27 p, INDIVIDUAL.
C.FR. Rapid va folosi aceeași formatteYL Astahova (U.R.S.S.) 38,432 p J 2. 
bai.ua T^s.oara- '? .“I* ,nsă **** pro-|Latînina (U-R.S.S.) 38,265 p ; 3. Mu- babilă reintrarea lui Grcavu /1\ d e e i no <cc -. 4 L.ÎU-

-- ----------------------------------—---------- -------

In emisiunea sa de la 
nopții I 
transmis 
alcătuit 
dării de 
5 pentru 
III etc.:

1. U.R.S.S 395,5
S.U.A. 358,5
Germania 227,5
Italia 171 ; 5. Australia 111); 

6. R. P. Ungară 107; 7. R. P. 
Polonă 106; 8. Marea Britanie
103,5: 9. Japonia 79,5; 10. Turcia 
57; 11. Suedia 55; t2. ~ 
MINA 49,5; 13. R. S. 
43,5; 14. Franța 37; 
36, 16. R. P. Bulgaria 
nemarca 34 etc.

miezul 
Radio-Olimpia (Roma) a 

> următorul punctaj pe țări 
după sistemul acor- 

: 6 puncte pentru locul I, 
locul II. 4 pentru locul

R. P. RO- 
Cehoslovacă 
15. Olanda 
35; 17. Da-

Intîlnîrile da basche

(U-R.S.S.) 38,265 p 
ratova (U.R.S.S.) 38,165 p; __

modificări in programul Țhina (U.R.S.S.) 37,931 p; 5. Sonia lo-
categoriei B |van (R.P. Romînă) 37,732 p.; 6. Ni-

* Meciurile echipei Recolta Carol eu + 
Gloria Bistrița din 11 septembrie sl eu 
Aurul Brad din 18 septembrie se vor 
disputa la Satu Mare, deoarece terenul 
din Cărei este In reparație.

— Deoarece echipei Unirea laal t-a 
fost ridicat pe o etapă dreptul de or
ganizare, partida sa cu Poiana Ctmpina. 
programată pentru duminică, se va di«- 
puta într-o altă localitate, care nu a fost tncă stabilita.

kolaeva (U.R.S.S.) 37,666 p; 7. Bo- 
sakova (R. S. Cehoslovacă) 37,633 p; 
8. Ivanova (U.R.S S.) 37,499 p; 9. 
Ikeda (Japonia) 37,498 p; 10. Gea- 
slavska (R. S. Cehoslovacă) 37,399
p;
12.

11. Fost (Germania) 37,366 p; 
Svedova (R, S. Cehoslovacă)

I. Sîrbu pe primul loc in calificările
de la arma libera calibru redus

BORIS SAHLIN (U.R.S.S.)

37,333 p; 13—14. Ono (Japonia) și 
Leuștean (R. P- Romînă) 37,199 p ;

17. Uită (R. P. Romînă) 37,066 p 
etc. PE APARATE: sol: 1—2. Lati- 
nina și Astahova 9,666 p; 3. Liuhina 
9,566 p; sărituri: 1. Muratova 9,566 
p; 2. Latînina 9,533 p; 3- Nikolaeva 
9,500 p; paralele: 1. Astahova 9,800 
(cea mai mare notă din concurs) ; 2. 
Latînina 9,700 p; 3. Muratova 9,633 
p; bîrnă : 1. Liuhina 9,533 p; 2. A- 
stahova 9,500 p ; 3. Muratova 9,466 p.

Joi, gimnastele vor continua între
cerea — pentru cucerirea titlurilor <>- 
limpice pe echipe și individual — cu 
exercițiile liber alese.

Miercuri seara au inceput mecturili 
de baschet din turneul pentru focuril 
5—8. In primul joc, R. S. Cehoslovaci 
a întrecut Uruguay cu 98 —72 (42— 
36). La ora cînd 
desfășoară partida 
Iugoslavia.

Astăzi vor avea 
din turneul pentru 
zilia

închidem edUia s»
R. P. Polo' -

loc primele partid 
locurile 1—4: Bra 

U.R.S.S. și S.U.A. - Italia

Semifinalele turneului 
de hochei pe iarbă
ROMA 7. — In cadrul semifinalelor 

miercuri Pakistan a învins Spania ci 
1—0 (1-0).

Joi vor avea loc partidele: Japo 
nia — Elveția, Franța — Olanda 
Germania — Noua Zeelandă și Aus 
tralia — Kenya.

Cu brrtonul rotund 
în jurul lumii

► ROMA 7. Dintre 
fășurate pînă în 
dîrză luptă s-a dat în calificările de 
la armă liberă calibru redus (3x20 
focuri). Rezultatele obținute de concu- 
renți ne arată încă de pe acum că în 
finală se vor obține performanțe va-

probele de tir des- 
prezent, cea mai

195 (din 200 posibile); poziția in

BURNLEY ÎNVINSA...

►
♦
ț tmaia se vor onjine penormatițe va- 
▼ loroase și nu este exclus ca pe tabele 
Ț să figureze un nou record al probei. 
T Cînd spunem acest lucru ținem seamă 
f de faptul câ la întreceri participă 

trăgători cu renume mondial, printre 
care Niazov și Samburkin (U.R.S.S.), 
1. Sîrbu (R. P. Romînă), Horinek

In ultima clapă a eamnionatuliii 
gliei noua promovată Cardiff Cit. a 
furnizat o mare surpriză învingînd în 
deplasare pe Bornley (2—1). care 
pierde astfel pHm.il Ioc. Iată eelelalteA (R s Cehoslovacă), Pukel (S.U.A.) 
Tezultate: Asin-» Villa — Everton 3—2.+ deținătorul celei mai bune performanțe 
Bolton _ Chelsea 4—1. Fulham —Ț oficiale, Novicki (R. P. Polonă), Ker- 
B -m,n.;ham 2— 1 Leicester — Blaek-*vinen (Finlanda), Holup (R. P. Un- 

“m ?*• Manchester C. — ArsenalȚ grară) ? a Pentru calificări, concu- 
<* Nottingham — Newcastle 0-2.+ ... f . .... . . \
Pre.-on - West Bromwich 2-1, Shef-trent“ au fost îmPart‘t> m două grupe, 
field — West Ham 1—0. Tottenham —î în grupa I, cel mai bun rezultat a 
Manchester U 4—1, WolverhamptonT fost înregistrat de reprezentantul țării 
- Blackpool 1-0 Wolver-Î noastre ]. Sîrbu. care a obținut urmă-
hmrnton și Sheffield Wednesday ruf . , ... , .

’ puncte, urmate de Burnley,ț toare,e cifre : P0Z,t,a cu1cat 97+98- 
Blackb’irn. Tottenham «ț Newcastle 6.>

• Reprezentativa U.R.S.S a susținutf 
recent două întîlniri internaționale. La> 
Leipzig, fotbaliștii sovietici au întrecut♦ 
eu 1 —0 selecționata R. D. Germane,.x 
iar duminica trecută, la Viena. ei au+ r/am a n • • 40 non 1jucat in compania naționalei Austriei.! ROMA 7.—Pentru cet 40.000 de spec- 
Gazdele a.: obținut victori, eu scorulȚ'?‘on'. P^cursul făcut pentru parti
de 3_| țo-n La Moscova s-au în- t^,panl11, ,a marele Premiu Olimpic de 
tîln.t selecționatele B ale U.R.S.S ,;ȚObs'acole constituia un spectacol din 
Aus’riei Fothaliștii austrieci au cistigal* .cele mai P.’a.cu,e; Totul era intr-adevar 
cn o_ 1 Jtrumos. Călăreților insa, parcursul le

3 Alte intîlniri din etapa finală 8fsPunea mul‘ mai raul» dintr’° .«”■ 
campionatului U.R.S.S. : Spartak Ere-tgura Pnvire e> «, au dal seama ca a’ 
van - Belarus Minsk 2—0 (pentru♦cesla reP*ezin’a primul și cel mai greu... 
locurile 7—12): Zenit Leningrad _!»I»slacoL Spunem aceasta pentru ca 
Avangard Harkov 1—0 (pentru loc-rile♦ Parcurs”’ di” P>azaa d> S‘e"a a f»5** 
13—18): Spar'ak Vilnius — Neftianik ♦foar,e boSa‘ în surprize atit in ceea ce 
Baku 2-2, Kalev Tallin — Moldova |Prive?,e construcția obstacolelor (în 
Chișinâu 2—2 (pentru locurile 19—22).*spec,aI ,a une,e oxere)- CIt mai ale3

♦ așezarea lor în teren (dubla de oxere 
----^la 71/? m, iar tripla la 71/?—9 m). Di-

♦ ficultatea acestei probe aveau s-o eon
ii ♦ firme în curînd rezultatele obținute de

4. mul li călăreți. In priina manșă, de pil-
♦ dă, au fost eliminați miercuri diminea- 
4-ță nu mai puțin de 13 călăreți. Alții, 
♦’dintre cei mai valoroși, au primit pena- 
Țlizări deosebit de mari. Dintre aceștia 
> amintim pe germanul Schokemolle.
♦ campion european, care a fost penalizat 
4-cu 353/4 puncte. De asemenea. Thiede- 
Jmann cu 131/? puncte. Winklet cu 17

1 — 2 octomune va avea .a. p.. ca să nu mai amintim de belgianul 
—r----- interesantă competi- ♦ Hernalstreens, care a fost penalizat cn

ție internațională de tenis de maiă. J66 p.
Este vorba de int.lnirea bilaterală di«i-4 Cele mai bune performanțe le-au reu- 
tre selecționatele de tineret (masculine fșit. în prima manșă, călăreții R?y- 
și feminine) ale R.P. Romîne și U.R.S.S-4.mondo D’Inzeo 0 p.. Naldo (Argentina) 
întrecerile interechipe se vor desfășura♦ 4 p. (o adevărată surpriză), Pierro 
după formula Cupei Swavthling (3^.Dlnzeo și Fresson (Franța) cu cîte 8 
jucători șl 3 jucătoare). Concomitent ♦ puncte In ceea ce privește comportarea 
se va disputa și lin turneu de 10 ^călăreților noștri, care au luat paric la 
jucători și * ucătoare. <: această probă. în special ca o verifica-

Lotul sovietic va cuprinde 8 sportivi re înaintea desfășurării probei pe e- 
(5 băieți și 3 tete) . chipe. a fost următoarea : Gheorche

195 (din 200 posibile); poziția în ge
nunchi 94-1-94—188; poziția în picioare 
944-92=136. Pe trei poziții el a tota
lizat 569 p, cu 3 puncte în plus față 
de cel de al doilea clasat din această 
serie și cu 7 puncte față de cîștigăto- 
rul din seria a doua. N. Rotaru, cel 
de al doilea reprezentant al țării noas
tre, a evoluat în seria a doua clasîn- 
du-se pe locul 9 și calificîndu-se ast
fel pentru finala de joi.

Iată rezultatele: SERIA I: I. I. 
Sirbu (R. P. Romînă) 569 p; 2. Ho- 
rinek (R. S, Cehoslovacă) 566 p; 3. 
Novicki (R. P. Polonă) 565 p; 4. Hill 
(S.U.A.) 561 p; 5. Niazov (U.R.S.S.) 
560 p; 6. Klinger (Germania) 560 
p; 7. Kervinen (Finlanda) 560 p. SE
RIA A II-A: 1. Holup (R. P. Ungară) 
562 p; 2. Samburkin (U.R.S.S.) 562 
p; 3. Hamerer (Austria) 562 p; 4. 
Ilonen (Finlanda) 561 p; 5. Pukel 
(S.U.A.) 560 p -.9. N. Rotaru (R. P. 
Romînă) 557 p.

Lia Manoliu: locul 3, Zoltan Vamoș; locu’ 5

Două excelente performanțe
ale atleților noștri

Prin Lia Manoliu și Zoltan Vamoș, 
atletismul nostru a cucerit în între
cerile desfășurate, pînă acum, pe Stadio 
dei Centomila două galoane de preț 
în cea mai extraordinară încleștare de 
forțe pe care a cunoscut-o vreodată 
acest sport

Excepționala performanță a Liei Ma
noliu ; locul 3 în proba olimpică de 
aruncarea discului, a constituit una din 
surprizele 
parcurgînd 
gătură cu 
reviste și

concursului. Intr-adevăr, 
pronosticurile făcute în le- 
această probă de diferite 
ziare de specialitate din

In Piazza di Siena, spectator la marile întreceri de călărie
fost eliminat 
pe Bîrsun 

-.in 
iar 

care a avut și o căzătură 
oxere, a fost penalizat cu
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intilnrea dintre reprezentativele 
de ti&eret ale R. P. Romine 

și U. R. S. S.
In zilele de 

loc in Capitală

Langa pe calul Rubin a 
pentru 3 opriri ; Pinciu 
(cal care face pentru prima oară 
parcurs de categorie grea), 37 p._ 
Bărbuceanu, 
la unu] din 
43‘/4 p.

întrecerile 
cu manșa a 
lași parcurs 
nul Morris este cel care începe a doua 
probă. Curînd intră pe parcurs R. 
D’Inzeo, care însă nu mai reeditează 
performanța din prima manșă și dărîmă 
de trei ori. Cu cele 12 puncte penali
zare el continuă totuși să ocupe primul 
loc. Cîteva minute mai tîrziu, călărețul 
francez D’Oriola — care realizase 16 
p. penalizare în prima manșă. dînd 
oarecare speranțe francezilor aflați în 
tribunele din Piazza di Siena — este 
penalizat cu 25 2/4 p. O confirmare 
în plus că această probă este o mare 
încercare chiar pentru călăreții de va
loare ridicată.

Alte cîteva aspecte din desfășurarea 
acestei manșe. Gâzi (R.A.U.) este eli
minat pentru stopări repetate. Ringrose 
(Irlanda) si Lopez (Portugalia) renun
ță să mai concureze, dîndu-și seama 
că într-adevăr proba este foarte grea. 
Belgianul Hernalstreens, care avea 66 p. 
în manșa 1. mai face 36. stabilind 
,, recordul” penalizărilor. Pe parcurs 
intră cunoscutul călăreț german Wink
ler, care este decis ca în această man
șă să facă un rezultat mai bun. Nu 
poate termina parcursul însă, fără să 
dărîme 2 obstacole, fiind astfel penali-

au continuat după masă 
doua, călăreții avînd ace
ra 14 obstacole. America-

zat cu 8 p. II urmărim acum pe călă
rețul nostru Vasile Pinciu. El începe 
proba calm, dar după o penalizare la 
„rivieră”, nu reușește să continue cu 
aceeași siguranță și dărîmă alte 6 ob
stacole, totalizînd 65 p. pe întreaga 
probă. In continuare, lupta pentru pri
mul loc se desfășoară între frații 
D’Inzeo, cărora li se alătură englezul 
Broome. Așteptăm însă, cu același in
teres evoluția celui de al doilea călăreț 
romîn rămas în probă. Virgil Bărbu 
ceanu cu calul Robot. El face un par
curs la capătul căruia totalizează 28 p. 
(71 V4 în ambele manșe).

Despre dificultatea acestei probe ne-au 
vorbit cîțiva dintre cunoscuții călăreți 
ai lumii ca Fombelle, Thiedemann, Win
kler ș.a., care ne-au declarat că într-a
devăr ea a fost extrem de grea, dar 
că totuși este de neînțeles că la o ase
menea întrecere cu peste 100 de evo
luții nici unul dintre concurențj nu a 
reușit să termine ambele manșe fără 
nici o penalizare. Cum va fi atunci pro
ba pe echipe ? O vom afla în ultima 
zi a Jocurilor Olimpice de la Roma.

Iată rezultatele înregistrate la Marele 
Premiu Olimpic de Obstacole : L
Raymondo D’Inzeo (Italia), pe calul 
Possilippo 12 p. (campion olimpic) ; 
2. Pierro D’Inzeo (Italia) pe calul 
Rock 16 p. ; 3. Broome (Anglia) pe 
Sunsalve 23 p. ; 4. Morris (S.U.A.) pe 
Sinjon 24 p. ; 5. Winkler (Germania) 
pe Halla 25 p. ; 6. Thiedemann (Ger
mania) pe Meteor 251/? p.

lume, n-am intilmt numele Liei nic 
măcar printre candidatele la- in io 
în finală. Cu valordsul ei___ >rd di
53,21 m Lia Manoliu ocupa'”' : locu 
10 în clasamentul celor mai bun, 
performere mondiale din acest sezon 
Era firesc să se acorde înaintea e 
șanse de finală Evgheniei Kuznetov; 
(56,82 rn), Tamarei Press (56,76 m) 
Ninei Ponomareva (55,49 in), Dorise 
Muller (55,33 m), Irenei Schuch (54,2< 
m), Jirinei Nemcova (54,21 m) sai 
Stepankăi Mertova (54,17 m). fndrep 
tățite să aspire la un loc intre ori 
mele 6 se anunțau însă și Browi 
(53,91 m) și Rykowska (53,65 m). Tre 
cînd cu ușurință „hopul** calificărilo 
(la care au capotat totuși Miiller 
Rykowska, Paternoster și alte 11 arttn 
cătoare) Lia s-a prezentat la final 
stăpînă pe ea, hotărîtă să nu plăteasc. 
tribut emoțiilor concursului. O con 
centrare de cîteva clipe... pirueta vi 
jelioasă... Discul s-a oprit la 52.3i 
m. După recordul de 53,21 m este ce 
mai bună performanță obținută vreo 
dată de Lia. După Lia s-au clasa 
Haussman, Kuznețova, Brown, Con 
nolly, Nemcova, Schuch, Mertova. anin 
cătoare de faimă mondială.

Cu marele succes dobîndit la Roma 
Lia Manoliu și-a confirmat în 
strălucit locul în rîndul celor
bune aruncătoare de disc din lume 
Pe podiumul olimpic, gîndurile ei s-ai 
îndreptat pline de recunoștință cătr 
patrie, către partidul iubit.

O zi după marea performanță a Lie 
Manoliu, iată că un alt atlet romîi 
are o comportare excelentă în între 
cerile olimpice. Este vorba de Zoltai 
Vamoș. Calificarea lui în finala probe 
de 1500 m constituia ea însăși o per 
formanță remarcabilă, dacă ținem sea 
ma că seriile îi eliminaseră pe Va 
lentin, Thomas, Lincoln, Vuorisali 
Lewandowski, Kovacs, Klaban și alț 
pretendenți la medalii. în finală, Vamo 
a luptat din răsputeri pentru a ocup 
un loc cît mai bun și, pînă Ia ultimei 
sute de metri, s-a menținut pe primu 
plan al cursei. El a terminat al 5-lea 
înaintea unor atleți de valoare: amc 
ricanii Burleson și Grelle, francezii 
Bernard, norvegianul Hammarslanc 
Timpul lui Vamoș: 3:40,8. la numa 
3/10 sec de recordul țării arată c. 
tînărul nostru atlet s-a prezentat îi 
finala olimpică la cea mai bună va 
loare a sa. Și pentru acest lucru ine 
rită felicitări I

mo; 
ma
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