
Euvinîarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej rostită la posturile de radio și televiziune i cu prilejul Anului Nou
’ Dragi tovarăși și prieteni,

Cetățeni ai Republicii Populare Romîne,
Intîmpinăm intr-o atmosferă sărbătorească, cu voie bună și încre- 

Idere în viitor, anul 1963, an nou de muncă creatoare pentru înflorirea 
patriei, pentru prosperitatea tuturor făuritorilor de bunuri materiale 
pi spirituale — oamenii muncii, care îmbogățesc și înfrumusețează 
an de an Republica noastră.

A 15-a aniversare a proclamării Republicii Populare Romîne a pri
lejuit un insuflețitor bilanț al realizărilor obținute de poporul romîn. 
In aceste realizări este întruchipată munca fiecăruia dintre noi, munci
tori, țărani, intelectuali, activiști de partid și de stat. Pe întreg întin
sul țării, în uzine, pe șantiere, în gospodării colective și de stat, in 
instituții de știință, Invățămint și cultură domnește o atmosferă de 
muncă plină de avint, fiecare iși aduce contribuția la opera comună 
de făurire a vieții noi, socialiste.

Anul de care ne despărțim a dat rod bogat in înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de partidul nostru în domeniul sporirii produc
ției industriale, al dezvoltării și întăririi agriculturii socialiste, in 
transporturi și construcții, în ridicarea continuă a nivelului' de trai 
material și cultural al poporului. Prevederile planului de stat pe 1962 
au fost îndeplinite și depășite, creîndu-se astfel o bază trainică pentru 
noi victorii ale construcției socialiste în anul care vine.

Imaginea țării noastre este o mărturie strălucită a justeței politicii 
partidului, călăuză încercată și clarvăzătoare a poporului.

Anul care s-a scurs a fost încă un an de luptă pentru apărarea 
păcii — bunul cel mai scump tuturor oamenilor de pe pămînt, un an 
al întăririi forțelor socialismului, păcii și progresului, a forțelor care 
luptă pentru coexistența pașnică intre toate statele, pentru libertatea 
și independența popoarelor. întregul mers al istoriei ne arată că, în 
ciuda tuturor piedicilor, aceste forțe cresc mereu, că lor le aparține 
.viitorul.

întimpir.ind Anul Nou în mijlocul familiilor, prietenilor și tova
rășilor de muncă, ne exprimăm cu toții dorința caldă ca in anul oare 
■vine pacea intre popoare să fie consolidată, omenirea să-și poată con
sacra toate forțele muncii pașnice, creatoare, pentru făurirea unei vieți 
* e belșug și bunăstare.

L Dragi tovarăși.
Cu prilejul Anului Nou, Comitetul Central al Partidului Munci
se Romin. Consiliul de Stat și guvernul Republicii Populare Romîne 

•dresează întregului nostru popor calde felicitări. Urăm muncitorilor 
0 muncitoarelor din industria noastră socialistă să lucreze cu spor 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, să dea țării produse tot mai 

multe si mai bune; țărănimii colectiviste, lucrătorilor din gospodăriile 
ide stat și stațiunile de mașini și tractoare — să asigure prin munca 
lor harnică o recoltă îmbelșugată; tinerilor și tinerelor din uzine și 
de pe ogoare — să-și consacre tot entuziasmul și elanul lor pentru 
* aduce din plin contribuția la avintul economiei socialiste, tineretului 
Studios — să muncească cu sirguință pentru a-și însuși tezaurul de 
cunoștințe pe care i le pune la îndemînă școala pentru a fi cit mai 
de folos patriei.

Vă dorim tuturor succese în munca voastră plină de abnegație, 
Sănătate și fericire dumneavoastră și celor ce vă sînt dragi!

Să ridicăm paharul pentru poporul nostru muncitor, pentru patria 
noastră dragă, pentru viitorul ei luminos, pentru pace, prietenie și 
Colaborare intre toate popoarele!

Vă urăm La mulți ani, iubiți tovarăși și prieteni!
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Cronica de revelion
în seara zilei de luni, 31 decembrie, 

a avut loc în sala Fior casca întîlnirea 
de...

Ce ți-e și cu puterea obișnuinței ?! 
Gum am ajuns la sala Floreasca, locul 
atîtor întî'.niri sportive interne și inter
naționale, cum am dat cu ochii de spor
tivi, eram gata — ou creioane și cu 
carnețele în mîini — să scriem obiș
nuita cronică. Numai că de data asta, 
în sala ou pricina, pe podium erau in-

LIONUL SPORTIVILOR FRUNTAȘI
DIN CAPITALA.

Rînd pe râd, în sala luminată feeric, 
sosesc atleți, șahiștii, handbaliști și 
rugbiști, voleibaliști și... fotbaliști. Dar 
care dintre sporturi nu au fost repre
zentate în noaptea de Anini Nou în sala 
Floireasca... Pînă și IEBS-ul și-a schim
bat pentru o zi „profilul* : grija de eă- 
pătenie a fost ca toți cei prezența să 
petreacă din plin. Și-n plus a... uitat

sebită atenție și emoție. La terminarea 
cuvîntării se aplaudă furtunos.

Se ridică paharul pentru scumpul 
nostru partid, conducă torul încercat al 
poporului nostru pe drumul desăvârșirii 
construcției socialismului, căruia îi da
torăm viața liberă și fericită pe care 
o trăim, pentru patria dragă — Repu
blica Populară Română, pentru a cărei 
glorie sportivă luptă cu tot elanul lor 
tineresc sportivii și sportivele — pentnt

ĂDDIS-ABEBA. — în ultimul meci 
A turneului din Etiopia, disputat du- 
ninică, reprezentativa de tineret a* R.P. 
lomine și-a luat o binemeritată revanșă 
supra echipei Etiopiei cu scorul de 
—2 (3—2). Fotbaliștii romîni au fur

nizat un joc bun. spectaculos, care a 
hăsat o excelentă impresie celor 20.000 
ie spectatori prezenți la meci.

întâlnirea a început în nota de do
minare a selecționatei romîne, care în 
ain. 20 a și condus cu 2—0, prin go
urde marcate de V oinea și Raksi. Apoi, 
azdele inițiază o serie de acțiuni și 
bușesc să reducă handicapul prin Lu- 
îano Vassallo și după aceea să egaleze 
rin Italo Vassallo. Sfîrșitul primei re- 
nze aparține fotbaliștilor romîni, care 
reiau conducerea, ou 3—2 (autorul 

golului: Voinea).
:.ji în repriza a doua, echipa R.P. Ro
utine stăpînește mijlocul terenului, de 

b|nde inițiază numeroase acțiuni, în timp 
■ e jucătorii etiopieni răspund ou contri- 
utAcuri, mai ales prin Fesfaye și Tadesc. 
tpărarea noastră imediată, plus mijlo- 
sașii Crișan și Nunweiller IV, se com
portă foarte bine și resping totul. Iac 
inia de atac construiește acțiuni în

cheiate cu șuturi — mai ales prin 
foiAsi. Voinea și Pavlov ici — care pro-

Campionatul mondial studențesc

de handbal

In Suedia au început să se desfă
șoare în prima zi a anului partidele 
din cadrul campionatului mondial 
studențesc de handbal în 7. La aceas
tă mare întrecere internațională par
ticipă reprezentative studențești din 
Șapte țări, care au fost împărțite în 
două serii. In prima serie joacă echi
pele Danemarcei, Spaniei. Suediei și

(Corui/uuue iu pag. a 4-a) 

duc panică la poarta gazdelor. Combi
națiile jucătorilor romîni stimase aplau
zele spectatorilor. iPortairull etiopian 
Dernbii apără goluri aproape făcute, iar 
în min. 79 îl salvează una din bare, 
de care s-a lovit mingea șutată de 
Nunweiller IV. Cu cinci minute înainte 
de sfârșit însă, apărarea echipei gazde 
cedează : Raksi a stabilit scorul final 
de 4—2.

Reprezentativa de tineret a R.P. Ro
mine a aliniat formația : Suciu — Pai 
(Ilălmâgpanu), Peiescu, Răcdescu — 
Crișan, Nunweiller IV — Igna (Pavlo- 
oici), Popescu (Dumitriu II), Voinea, 
Raksi, Haidu

Din Etiopia, tinerii fotbaliști romîni 
au plecat în Sudan, pentru un turneu de 
trei jocuri. Primul a avut loc La Kartuui 
în nocturnă, la 2 ianuarie.

In noaptea de revelion la Palatul Republicii: A sosit noul an ! 
Foto ; Gh. Amuza

In sala Floreasca sportivii noștri fruntași (Ion Voinescu, Lia Manoliu, Irina Hector, Zoltan Czaka, Crîstea Dinu, 
Aurel Șelaru), ciocnesc un pahar de vin pentru succesele obținute in anii Republicii, pentru viitoarele izbinzi. 

Foto : A. Gheorghe.

Malale nu stîlpii eu plasa de volei, 
nici panourile de baschet, nici ringul 
de box. Porțile de handbal, mult folo
site în ultima vreme nu erau la locul 
lor, ci odihneau undeva, în magazii, 
alături de planșele de scrimă. în sala 
minunat pavoazată cu brad și serpentine 
erau așezate mese, ce-i drept, dar nu 
de tenis, ci mese... adevărate, ou scaune. 
Iar sportivii, și mai ales sportivele, îm- 
brăcaseră — în locul costumelor folosite 
îndeobște pentru întrecere — altele : 
negru ou cravată argintie și rochii de 
lame, ori paiete. Vezi bine, se întîlni- 
seră să sărbătorească împreună, pen
tru crima dată. Revelionul, la... REVE- 

să încaseze „cota de teren*. La r irului 
lor, sportivi și antrenori, metodiști și 
specialiști au fost unanimi de acord ca 
în noaptea Revelionului să poată face 
o excepție de la regulile... vieții spor
tive.

Timpul trece pe nesimțite. Pe scenă, 
un grup de tineri și tinere prezintă un 
montaj literar-muzical închinat aniver
sării Republicii, vieții noastre noi. 
între gimnastele oare execută un ansam
blu de exerciții recunoaștem studente 
fruntașe de la ICF, a căror grație și 
măiestrie am aplaudat-o adesea în di
ferite competiții. Apoi, arti-știi de la 
Teatrul de estradă vin să-și aducă con
tribuția lor La reușita acestei seri mi
nunate.

Este ora 23,55, cînd difuzoarele trans
mit cuvuntarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-De j la posturile de 
radio și televiziune, ou prilejul Anului 
Nou. întreaga asistență ascultă eu deo-

Străbătind frumoasa Vale a 
Prahovei fi aruncindu-ți privirea 
spre culmile Bucegilor poți ob
serva un amănunt nou: deasupra 
Cotei 1400 și pe Valea lui Carp 
au răsărit niște piloni semeți. Des
pre ce este vorba ? Despre tele
fericul care a început să trans
porte mii de turiști și de schiori 
pe unul din cele mai dificile tra
see : drumul dintre Hotelul Alpin 
de la Cota 1400 și Virful cu Dor. 
Un urcuș obositor, de mai bine, de 
două ore este parcurs in 20 de 
minute, fără pic de efort. Cei 570 m 
diferență de nivel (1430 m stația 
de jos a telefericului, 2 000 m sta
ția de sus) nu mai constituie o 
greutate pentru iubitorii de mun
te, dornici să ajungă cit mai re
pede la Babele, Omu, Peștera, 
Bolboci sau Padina. Plimbarea cu 
telefericul e mai degrabă un punct 
de atracție, deoarece plecind de 

sănătatc, spor la muncă și în marile 
întreceri de pe stadioane.

Tovarășul Aurel Duma, președintele 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport fe
licită pe sportivi, antrenori și activiștii 
sportiivi, urîndu-de noi și mari succese 
pentru ca gloria sportivă a patriei să 
fie ridicată cât mai sus, pentru ca anul 
1963 să fie un an plin de realizări pe 
linie sarcinilor mari și de răspundere 
trasate de partid și guvern mișcării 
noastre sportive.

Veselia, voia bună domnesc din plin, 
între o „periniță*, eare nu se mai 

termină și un dans plin de antren, reu
șim cu greu să luăm tradiționalul in
terviu unor sportivi prezenți :

Ion Cernea: vrea să fiu tot
deauna atît de vesel în sala Florea-sca*

M. COSTEA 
C. COMARNISCHI

(Contimiare in pag. a 2-a) 

pe platoul de deasupra Cotei 1400, 
trecind peste Valea cu Brazi, Pia
tra Turcului șt fața Văii lui Carp, 
turistul sau schiorul are prilejul 
să admire pitorescul acestei părți 
a Bucegilor și să se... odihnească 
pentru viitoarele drumuri.

Construcția telefericului a în
ceput la 15 iunie 1962, iar ultimele 
lucrări, inclusiv finisarea și ro
dajul, au fost efectuate săptămâna 
trecută. Un timp de construcție 
cu adevărat record, pentru care 
constructorii merită călduroase fe 
licitări. Iată acum citeva date des
pre el: lungimea cablului: 2013 m; 
numărul scaunelor (de cite un 
loc): 140; numărul pilonilor: 34; 
diferența de nivel: 570 m; inăl 
țimea maximă dintre scaun și sol. 
7,50 m.

(Continuare în pag. a 2-a)



a anului 1963.Prima scrisoare
încerc să vă trimit 
care constituie pen-

...Cu emoție 
citeva rindurj 
tru mine prima încercare de acest 
fel... Mă numesc Ursu Gabriela 
și sînt elevă în clasa a Vil-a A 
a școlii de 8 ani Nr. 3 din Bacău, 
învăț intr-o școală nouă și mă 
simt mindră. In locul celor două 
școli mici și neîncăpătoare, din 
anii trecuți, acum s-au deschis por
țile unei școli noi, cea mai fru
moasă din oraș. O școală pe care 
ne-a dăruit-o partidul nostru drag, 
școala în care zi de zi ne vom 
strădui să răspundem grijii pă
rintești ce ne-a fost acordată, obți- 
nind note cit mai mari la învă
țătură.

Afară de învățătură avem con
diții bune și pentru desfășurarea 
unei bogate activități sportive: o 
curte spațioasă, terenuri, material 
sportiv suficient. Cu puțin timp 
în urmă, în școala noastră au 
început întrecerile de șah, pe clase, 
în cadrul Spartachiadeî de iarnă.

Salut voios de pionier!
L1RSU GABRIELA

Acest sport al minții se bucură 
de multă simpatie în școala noas
tră. Așa se și explică numărul 
mare de concurenți — 156. Poate 
și din rîndurile noastre se vor 
ridica noi talente și nu numai ia 
șah. Marea noastră sportivă, 
Iolanda Balaș, nu și-a început 
oare activitatea sportivă pe cînd 
era pionieră ?

Paralel cu șahul, în școala noas
tră se poate practica handbalul, 
voleiul, atletismul și bineînțeles 
fotbalul, ramură sportivă preferată 
de băieți.

Iată cîteva aspecte din viața 
noastră școlărească. Prin mine 
toți elevii școlii urează ziarului 
■„ Sportul populari* un călduros 
„La mulți ani", iar sportivilor noș
tri fruntași noi succese în anul 
1963.

Ca trei zile înaintea inaugurării sezonului
® Schi-lift în Kantzer • Sulinarul a fost lărgit • Trei noi tram

buline la Gheorghieni ® Concursul de deschidere de la 
6 ianuarie

vor 
frun-

noul 
rînd,

Iată-ne cu trei zile înaintea inaugu
rării oficiale a sezonului de schi pe 
anul 1963. Un eveniment important 
pentru concurenți, pentru antrenori și, 
bineînțeles, pentru turiștii care 
avea prilejul să admire evoluția 
taților acestui frumos sport.

Cum au intimpinat schiorii 
sezon ? Să amintim, în primul
de pregătirile de zi cu zi efectuate 
incă din timpul verii, intensificate în 
lunile de toamnă și verificate cu pri
lejul concursurilor de control pe uscat, 
desfășurate la Predeal. Apoi a venit 
zăpada. încă din primele zile schiorii, 
îir-p. < ună cu arbitrii și membrii comi
siilor de specialitate, au trecut la mă
surarea și amenajarea pîrtiilor, astfel 
eă antrenamentele pe zăpadă au putut 
fi începute din vreme. Mai mult chiar 
în centre ca Poiana Brașov, Gheorghi- 
eni. Baia Mare, Sinaia ș.a. au și fost 
organizate o serie de concursuri al 
căror scop, antrenament și verificare, 
■ fost pe deplin atins.

în unele orașe, cluburile, asociațiile 
ți comisiile de schi au avut și a'te 
preocupări lăudabile. Iată, de pildă, 
clubul Steagul roșu din Brașov. Cu 
ajutorul conducerii uzinei a fost con-

(bărbați) 
noastră, 
numele 
Expres,

struit un scbi-lift în lungime de 300 
de metri, care va fi instalat pe pîrtia 
de slalom din Kantzer. Un dar deo
sebit de prețios pentru schiori, care 
vor putea efectua antrenamentele de 
slalom în condiții mult mai bune 
deeît pînă acum.

Tot în Postăvar a fost realizată co
rectarea Sulinarulul, cea mai impor
tantă pîrtie de slalom uriaș 
și eoborîre (femei) din țara 
în porțiunile cunoscute sub 
Poiana Doamnei, Catepu și
pîrtia a fost lărgită conform cerin
țelor regulamentului F.I.S. O altă 
îmbunătățire a fost adusă trambulinei 
mari, căreia i s-a făcut retușarea pa
rabolei, astfel că săritorii vor putea 
ateriza în eondiții mai bune.

La Miercurea Ciuc, prin grija orga
nelor și organizațiilor sportive locale, 
a fost amenajată o trambulină cu 
putere de aruncare de 45 m și alte 
două trambuline mai mici, .care vor 
fj folosite de micuții schiori ai cen
trelor de inițiere și instruire.

Actualmente, obiectivul principal al 
schiorilor este prezentarea în cit mai 
bune eondiții la concursul de inaugu
rare a sezonului (6 ianuarie). La Pre
deal își vor disputa întîietatea cei mai 
buni concurenți în proba de slalom 
special iar la Bușteni vor evolua fon- 
diștii fruntași pe distanțele de 5 km 
fete și 10 km băieți. Desigur, parti
ciparea la concursul de deschidere nu 
constituie deeît un mijloc de verifi
care, la început de sezon, deoarece 
în săptămînile următoare schiorilor 
fruntași le este rezervat un bogat 
program competițional intern și inter
național.

CARNAVALUL TINEREȚII
Alămurile strălucitoare ale trompe- 

ților anunță deschiderea tradiționalu
lui carnaval al tineretului din Capi
tală. Vestea este primită cu o explo
zie de veselie și entuziasm. Splendi
dele saloane ale Palatului Republicii 
au îmbrăcat în această seară, haina 
de carnaval : ghirlande și pepite stră
lucitoare, brazi împodobiți cu globuri 
multicolore, desene grotești... Costu
mele de carnaval completează deco
rul: Juliete, husari, toreadori, arle- 
chini... Făt Frumos se plimbă la braț 
cu Ileana Cosînzeana... Cavalerul 
D’ Artagnan e într-o discuție aprinsă 
cu un cosmonaut. Pristanda ,— eroul 
lui Caragiale — îi cere permisiunea 
lui... Pierrot să facă un vals eu Co- 
lumbina... Orchestre și artiști de frunte 
oferă celor peste 3000 de tineri și ti
nere — fruntași la muncă și la învă
țătură din Capitală — buchete de me
lodii și momente vesele care stîrnesc 
cascade de veselie.

Ultimele minute ale anului... Pentru 
cîteva momente dansul încetează. Cele 
12 bătăi care vestesc încheierea unui 
an plin de succese și venirea noului 
an, sînt acoperite de urale și ovații. 
Se ciocnesc paharele cu vin, se toas
tează : BUN VENIT, 1963 ! LA MUL
TI ANI !...

Petrecerea e in toi. Tinerii coboară 
în curtea Palatului. Sub buchetul

multicolor al artificiilor se Încing 
hore, sîrbe și bineînțeles, îndrăgita 
periniță. Dintr-un automobil-rache- 
tă coboară Moș Gerilă împreună cu 
micuțul 1963. Surpriza e plăcută. Oas
peții iubiți sînt purtați pe brațe pînă 
în Palat.

Minutele trec cu repeziciune... Se 
dansează, se fac concursuri ad-hoc: 
pentru titlul de „Cel mai bun solist 
vocal", pentru „Cea mai bună pereche 
de dansatori" ș.a. In săli special ame
najate au loc adevărate întreceri spor
tive: se aruncă la țintă cu săgeți mici 
de tablă și cercuri... In fruntea „clasa
mentelor" se află bineînțeles, sportivii. 
Ii recunoaștem după siguranța spe
cifică pe care o au în întrecere și 
după... portretele lor care sînt expuse 
la Palat în „galeria" fruntașilor în 
muncă și învățătură : strungarul Ni- 
colae Turnăreanu și cazangiul Nico- 
lae Zamfir de la „Grivița Roșie", 
Constantin Ștefănescu — muncitor la 
Fabrica de țevi sudate, Florica Zam
fir — țesătoare la uzinele textile „7 
Noiembrie" ș.a.

La mese și în sălile de dans întîl- 
nim studenți din țările Asiei ți Afri- 
cei, îmbrăcați în frumoasele lor cos

aceasta handbalistul Petre Ivănescu eiștigă- 
la revelionul sportivilor a oferit multe sur-

tume naționale. Braț la braț, tineri 
și tinere din toate colțurile lumii, 
trec în aplauzele invitaților prin sălile 
Palatului, simbolizînd dorința comună 
a popoarelor de pe toate meridianele i 
„Pace și Prietenie". 1

Pînă la revărsatul zorilor, Palatul] 
Republicii a fremătat de tinerețe, cînt 
și voie bună. S-au închinat pahare pen_ 
tru viața fericită pe care o trăim, pen
tru partid ți guvern, pentru frumoa
sele realizări obținute în anul care â 
trecut, pentru viitoarele succese în 
muncă, învățătură și sport pe anul 
1963, pentru îndeplinirea tuturor nă
zuințelor.

V. TOFAN

În noaptea Anului Nou 
Ia Grivița Roșie

A intrat tn tradiție ca muncitorii de 
la Grivița Roșie să-și petreacă îm
preună noaptea Anului Nou, să-și rea
mintească succesele obținute In produ.

amenajată pentru săr- 
Nou se află aproape 
Peste tot mese fru- 

chipuri senine, tesele.

Un premiu consistent: de data 
un iepure. Tombola organizată 
prize plăcute.

CR ONICĂ
(Urmare din pag. 1)

Foto: Gh. Amuza

DE REVELION

a-m 
1963 să

Viorel 
nu va fj mai prejos deeît predecesorul 
său. Mă gîndesc la tradiționala întîlnire 
cu Franța și la „Cupa Păcii*, în care 
aș dori să reedităm victoriile*.

Maria Alexandru și Geta Pitică: „M*- 
reu împreună, la titlul suprem*.

Dinu Cri s tea: „In ceea ce mă privește, 
planuri de viitor... pentru alții. Pregă
tesc un tînăr pe 5.000 și 10.000 m 

sper să-mi caice pe urme*.

cum căsînt acum. Asta Inseamni 
fie mai bogat în succese* 
Morarii: „Sper că anul 1963

pronoexpres1X2X1X21

Ion Vninescu: „Deși poate unii 
zîmbi, în 1963 vreau să realize» 
mai mare formă. Așadar, nu greșiți 
dacă-mi urați „La mulți ani*.

Lia Manoliu: „Planuri ? Norma pen
tru Tok-o, iar acolo, ce] puțin perfor
manța de la Roma“. •

Irina Hector: „Aș vrea ca, alături 
de tovarășele mele, să cucerim „Cupa 
campionilor europeni*.

Victor Ciociliea : „1963 ? Trei dorințe: 
tithrl de mare maestru, echipa R.P.R 
să se califice pentru prima oară în fi
nala Cupei Europei și un jucător ro 
mân în turneul zonal*.

Le urăm, tuturor celor care și-au ex
primat dorințele, ca și tuturor celorlalți 
sportivi din întreaga țară, cât mai multe 
succese de prestigiu.

Se face ziuă. Plini de voie bună, toți 
se-ndreaptă spre case, hotărîți să 
reântîlnea scă la sala Floreasea, pe te
renuri și stadioane, pentru a-și îndeplini 
dorințele exprimate sau gîndite și ne
exprimate eu ocazia Anului Nou.

var 
cea

ție In anul care a trecut, să se gln- 
dească eu emoție la realizările viitofae.

In sala special 
bătorirea Anului 
1000 de familii, 
moș tmpodobite,
Sportivii nu lipsesc de la acest eveniment. 
La o masă recunoaștem pe tî nărui el^ 
trician Dumitru Hurdubaia. De numy>r 
lui este legată o bogată activitate țâ
ri stică pe care muncitorii de la Gri
vița Roșie, la îndemnul acesta: neobosit 
animator, au ajuns să o practice au nu
mai cu interes dar și cu pasiune. La 
altă masă, antrenorul de box Const-znun 
Cionoiu și unul dintre elevii săi, talen
tatul fon Barbu, sînt angajați Intr-o 
discuție pasionantă.

— Planuri pentru 1963 ?... ii între
băm noi.

— Deocamdată o sorta trecere tn 
revistă a notei ar obținute de elevul meu 
la școala profesională a uxmeler, ne lă
murește antrenorul Cionoiu. Icn Barba 
este elev in anul II, hotărî tor pentru 
cine vrea să învețe o meserie.

Miezul nopții... Primele clipe ale nou
lui an găsesc pe fiecare cu pahatl- 
plin. Se ciocnește pentru noi vie tarifat 
muncă, pentru înflorirea V^ptiblicii noas
tre, care a intrat în al
existență, pentru partidul nostru iubit, 
pentru cea mai scumpă 
popoarelor — pacea. Cineva dă tonul 
și apoi — ca un cor uriaș — sala prin
de să dinte „La mulți ani trăiască 1* 
Atmosfera este deosebit de caldă, însu
flețită, antrenantă. Se dansează, se spun 
glume. Toată lumea este veselă. Intr-un 
colț al săUi un alt sportiv de la Grivi
ța Roșie, cunoscutul rugbist ing. G. 
Stănescu aplaudă călduros apariția unui 
grup de artiști amatori care prezintă 
tradiționalul plugușor. Cu aceleași vii a- 
plauze sînt întîmpinațt și membrii or
chestrei de muzică populară Barbu Lău
tarii In jurul bradului Luminat feeric, 
horele, sîrbele, bătutele nu mai core 
tenesc deeît cu zorile lui 1 ianuarie...

16-lea an de

năzuință a

Ilona Micloș, multipla noastră cam
pioană, va fi una din protagonistele 
concursului de deschidere a sezonu
lui. Foto: D. Stănculescu

Cu telefericul
in Bucegi

(Urmare din pag. 1)

Telefericul dintre Cota 1400 
Virful cu Dor funcționează de 
teva zile, spre bucuria miilor 
oc—e-ii ai muncii veniți să-și pe 
trea-r. Revelionul in Bucegi. Sur
er, z.- a fost tare plăcută. Afluența 
ce r care au urcat cu telefericul, 
ra cobori vertiginos pe schi 

est o dovadă a interesului cu 
ce~t a fost intimpinată această 
.. - —.-e reclizare pentru sportul 

--ni noastră. (D. St.)

5’ 
ci- 
de

22. Lucchese—Udinese. Udinese, pre
sată de situația grea din clasament, va 
lupta pentru un rezultat de egalitate

Modena—Inter nazionale. O partidă 
dintre cele mai echilibrate, datorită fap
tului că Modena are avantajul terenu
lui.

LOTO CENTRAL 
tragerea Revelionului 
de 31 decembrie 1962, 
următoarele numere :

are

La
zilei
urnă

Pentru premiile obișnuite
88 38 73 24 52 43 80
Premiul specia] A : 80 3
Premiul special B : 73
Premiul special C : 52

Pentru premiile suplimentare în obiecte:

Programul concursului Pronosport 
nr. 1 din 6 ianuarie 1963 cuprinde par
tide extrem de interesante din campio
natul italian de fotbal. Să facem o 
scurtă trecere în revistă a meciurilor 
care alcătuiesc acest prim concurs al 
anului :

1. Atalanta—Roma. O confruntare în
tre două formații care vor utiliza arme 
diametral opuse : Atalanta — forța de 
joc, omogenitatea, Roma — subtilitățile 
tehnice și tactice individuale.

2. Genoa—Spăl. „Acasă” la ea, Genoa 
se bucură de încurajările publicului 
care o ajută să treacă de meciurile 
grele. Acesta este într-adevăr un meci 
greu pentru Genoa, astfel că n-ar ii 
exclus să piardă un punct.

3. Juventus—Venezia. Juventus 
prima șansă.

4. Lanerossi—Fiorentina. Unul dintre 
cele mai echilibrate meciuri ale etapei.

5. Mantova—Bologna. După eșecul în 
fața lui Inter, Bologna încearcă să re
facă terenul pierdut. Dacă nu va cîști- 
ga acest meci fceea ce este greu de 
sperat) formația bologneză își va mic
șora și mai mult șansele de pretendentă 
la șefie.

6. Milan—Catania. Avînd avantajul 
terenului, nu credem că Milan poate 
pierde.

7. Napoli—Torino. Un rezultat de ega
litate n-ar fi exclus. Totuși, prima șan
să o are Napoli.

8. Palermo—Sampdoria. Jucînd cu 
penultima clasată, Palermo va căuta 
să cedeze „lanterna”.

9. Lazio—Padova. Se întîlnesc echipe 
de forțe sensibil egale, dar prima șan
să o are gazda.

10. Cantazaro—Messina. Messina condu
ce în clasament iar Cantazaro poate in
tra în „zonă”. Ne așteptăm la un re
zultat egal, sau la victoria echipei 
oaspe.

11. Lecco—Verona. Victoria poate re
veni oricăreia dintre cele două echipe.

Extragerea I :: 80 14 38
Extragerea a Ii-a : 51 62 39
Extragerea a IlI-a : 69 54 40 70
Extragerea a IV-a : 78 52 73 90
Extragerea a V-a : 52 11 (1 66
Extragerea a Vl-a : 43 73 31 17 45
Extragerea a Vn-a : 19 22 28 77 7
Extragerea a Vin-a : 19 22 33 45 68
Extragerea a IX-a : 66 88 2 68 28
Extragerea a X-a : 61 74 19 72 49

Fond de premii : 3.083.864 lei.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

EXPRES Nr.
Categoria a
Categoria a
Categoria a
Categoria a
Categoria a

52 din 26 decembrie 1962 
Il-a 
Hl-a
IV- a
V- a

Vl-a
PRONOEXPRES

Da tragerea concursului 
din 2 ianuarie 1963 au fost 
urnă următoarele numere :

16 29 41 22 7
Numere de rezervă : 30 
Fond de premii : 235.775 
Tragerea următoare va 

miercuri 9 ianuarie 1963 în 
str. Doamnei nr. 2 ora 19.

din 
au :

6 variante a 8.682 
37 variante a 1.516 
213 variante a 338 
893 variante a 80 
3.693 variante a 40

i seara 
ieșit din

29

38
40

Pronoexpres 
extrase din

avea loc 
București

— Ei bravo ! Ai și început să te antrenezi...
— Cred și eu, numai așa pot să realizez succesele pe care mi le-am 

programat!!! Desen de S. Novac



lh regiunea Crișana

parfachiada dc iarnă a tineretului în cifre și fapte
Spre deosebire de anii precedenți, 

i prezent asociațiile sportive din 
•așul Oradea și regiunea Crișana 
nt preocupate mai mult de atrage- 
'.a oamenilor muncii în competițiile 
lortive de mase. Ținind seama de 
(est lucru, consiliul regional UCFS, 
(miletul regional U.T.M. Crișana și 
>misia regională de organizare a 
oartachiadei și-au propus să mobili
se la actuala ediție a Spartachiadei 
8 iarnă a tineretului circa 120.000 ti- 
îri și tinere, cu 20.000 mai mult ca 

ediția trecută.
Pentru transpunerea in viață a a- 
(stui angajament s-a întocmit un

Sărbătoare sportivă la Babadag
Peste 300 de sportivi și sportive 

ti asistat — la Babadag — la o fes- 
Ivitate sportivă din cadrul Sparta- 
riiadei de iarnă a tineretului. Cu a- 
eastă ocazie, 
mpozion pe 
npartachiadei.
Deschiderea 

(ită de tov.
I UCFS raionul Istria, prin confe- 
.nța intitulată „P.M.R. conducătorul 
ilșcărîi sportive din R.P.R.", care
fost ascultată cu viu interes.
A urmat prezentarea disciplinelor 

sortive prevăzute de regulamentul 
partachiadei din ediția actuală, de 
itre sportivi fruntași, activiști spor- 
vi și profesori de educație fizică.—

Frumoase întreceri ale studenților ieșeni

a fost prezentat un 
tema regulamentului 

festivității a fost fă- 
Ion Popa, președinte

I întrecerile din cadrul Spartachiadei 
le iarnă au stîrnit un viu interes în 
Indurile studenților ieșeni. în luna 
lecembrie, studenții de la Uni- 
lersitatea ,A. I. Cuza* au avut pri- 
pjul să participe la frumoase com- 
letiții de tenis de masă, șah. haltere, 
rîntă și gimnastică. Un succes deo- 
pbii a avut concursul de gimnastică 
lezervat echipelor feminine. La aceas- 
k întrecere au luat parte 8 echipe, 
eprezentînd toate facultățile Univer- 
ptății „A. L Cuza". Pe primul loc 
na situat echipa studentelor de la 
racultatea de Matematică-Fizică, ur
cată în ordine de echipele Facultății 
te Șt. Naturale-Geograjie și Facultății 
e Istorie-Filozofie.

I Cu, mult interes au fost urmărite 
loncwfcirile de haltere și trîntă. Prin
de mai buni la aceste discipline 
portive vom cita pe C. Gherasim 
Fac. de Matematică-Fizică), M. Ni- 

încep pregătirile
Peste cîteva zile, fotbaliștii și în 

irimul rînd cei fruntași își vor relua j 
mtrenamentele în săli sau în aer j 
îber, însuflețiți de dorința unei corn- ! 
(ortări mai bune în sezonul de pri- I 
năvară. Toți vor, bineînțeles, ca echi- 
>ele lor să-și îmbunătățească poziția 
n clasament, să dea mai multă teh- 
licitate campionatului, satisfăcind 
sxigențele spectatorilor.

Dorinți legitime, desigur, pe care
fotbaliștii noștri și le vor putea înde
plini numai prin muncă intensă, per
severentă, printr-o dăruire totală 
■portului pe care l-au îndrăgit. Și 
■ceasta muncă trebuie începută din 
famp. Fotbaliștii să fie convinși că 
p BUNA COMPORTARE ÎN SEZO- 
fcuL DE PRIMĂVARA DEPINDE DE 
CALITATEA PREGĂTIRII FĂCUTE ; 
■ACUM, în această perioadă care ' 
Începe o dată cu noul an. Și o 
pregătire serioasă duce la obține
rea formei sportive atît de necesară 
|ju numai în jocurile de campionat, 
Ici și în întrecerile internaționale. 
I Fiecare zi, fiecare oră de antre
nament trebuie folosită pentru dez
voltarea și perfecționarea calităților 
fizice, tehnice, tactice și morale, pen- 
fru însușirea unei pregătiri temeinice, 
fingura cale sigură spre ridicarea ca
litativă a fotbalului nostru, spre suc- 
Icese de prestigiu.
I Secțiile de fotbal au datoria să asi- 
Igure condițiuni din cele mai bune 
■ntrenamentelor, luînd măsuri din 
[timp pentru a nu lipsi nimic din cele 
pecesare unei bune pregătiri: echi
pament sportiv corespunzător, mate
riale sportive ajutătoare etc. Și, na
tural, să exercite un control eficient 
■supra desfășurării antrenamentelor.
I Fotbaliștii noștri pășesc în noul an 
leu speranțele unui bun sezon. Reali
zarea lor depinde însă de ei, de 
ten unea depusă în această perioadă. Nu 
ne îndoim că-și vor da tot interesul 
și că nu vor precupeți eforturile. Noi 
te urăm spor la muncă. 

plan de măsuri, membrii consiliului 
regional UCFS, activiști ai comitetu
lui regional U.T.M., activiștii volun
tari ai UCFS, membrii comisiei re
gionale de propagandă de pe lingă 
consiliul regional UCFS fiind reparti
zați pe raioane și asociații sportive, 
pentru a îndruma în perioada desfă
șurării competiției asociațiile spor
tive.

Ca rezultat al măsurilor luate, con
siliile asociațiilor au organizat pînă 
în prezent întreceri la care au par
ticipat peste 30.000 de tineri și tinere. 
Bine a muncit în această perioadă 
consiliul raional UCFS și comitetul

evoluția 
G. Sori- 
Bidașcu, 
de gim-

Au urmat demonstrații practice la 
haltere.

De asemenea, sub conducerea pro
fesoarei de educație fizică Emilia 
Zissu, elevii Școlii medii din Babadag 
au executat cu multă atenție și si
guranță exerciții de gimnastică pre
văzute în regulamentul Spartachiadei. 
De mult succes s-a bucurat 
demonstrativă a gimnaștilor 
că, Lucia Constantin și E. 
care au prezentat exerciții 
nastică sportivă la sol.

Comisia raională ți-a 
asemenea manifestații să 
zate cit de curînd și in 
comună ca Jurilofca, Baia, •»-
lac etc.

MIRCEA CRUCEAM’ — coresp.

propus ca 
fie organi- 
centa de

colae (Istorie-Filozofie). M. Bucur 
(Matematică-Fizică), D. Marin (Filolo
gie). Viu disputate și cu o largă par
ticipare, competițiile de șah și tenis 
de masă au oferit unor elemente ti
nere și talentate prilejul de a se 
face remarcate. Este cazul șahiștilor 
T. JWihailor, Florica Moraru, I. Bu- 
garin, Ecaterina Antohie etc.

In fotografia noastră, echipa femi
nină de gimnastică a Fac. de Științe 
Juridice, in timpul concursului.

GH. VASII.IU — coresp.

Predeal, sfîrșiț de decembrie... De 
cîteva zile, ninsoarea nu mai conte
nește. Prilej de bucurie pentru mieii 
vizitatori aflați ou miile în stațiune — 
elevi din diferite școli ale Capitalei și 
din tară. Au venit aici să se odihnească, 
să schieze, să alunece cu săniuțele; 
într-un cuvînt, să guste din plin fru
musețile vacantei.

Intr-una din dimineți am însoțit pe 
Cioplea gTupul de elevi de la școala 
de 8 ani nr. 175 din raionul Grivița 
Roșie. 25 de băieți și fete — toți 
fruntași la învăță tară — aveau să par
ticipe la cea de a treia lecție de ini
țiere în schi. Îndrumători — profesoara 
de educație fizică Ștefonia Găină și 
instructoarei superioară de pionieri Co
rnelia Constantin. O jumătate de oră de 
urcuș în cîntece și veselie a trecut re
pede. Nici n-am știut cînd am ajuns sus 
la Cioplea. Cîteva clipe de odihnă pen
tru a privi cu nesaț panorama descrisă 
de piscurile dantelate, în veșmînt de 
nea. ale Colților Morarului și Glăbuce- 
tuhii și apoi, la treabă ! Rînd pe rînd, 
devii și elevele de la 175 au făcut exer
ciții de alunecare și echilibru pe schiuri. 
După 20—30 de repetări — și. se 
înțelege, după foarte multe căzături, 
prilej de haz pentru toți — lecția s-a 
încheiat cu o frumoasă cursă de fond; 
un fel de... extemporal ad-hoc. fără 
note, dar cu felicitări adresate celor 
mai curajoși. Local 1 î-a ocupat un 
băiețel bine legat, cu ochii ca tăciu

raional U.T.M. Marghita, unde au 
fost mobilizați la întreceri 6.500 par- 
ticipanți, din cadrul celor 26 de aso
ciații sportive care au organizat com
petiții. In cele ȘS de asociații spor
tive existente în raionul Criș, aproa
pe 5000 de tineri și tinere au parti
cipat pînă la sfîrșitul anului trecut 
la concursurile Spartachiadei, iar în 
raionul Oradea în cele 27 asociații 
sportive au luat startul 4500 de spor
tivi.

Dintre asociațiile sportive din me
diul sătesc se evidențiază pentru fe
lul în care au organizat concursurile 
Spartachiadei asociațiile sportive din
comunele Sălard, raionul Oradea 
(400 de participanți), asociația sporti
vă din comuna Simand, raionul Criș 
(300 de participanți) și asociația spor
tivă din com. Drăgești, raionul Ora
dea (200 de participanți).

Dacă situația pe regiune este, în 
general, mulțumitoare, în unele ra
ioane cum ar fi Aleșd și Gurahonț 
întrecerile se desfășoară intr-un ritm 
destul de lent. In raionul Gurahonț, 
de exemplu, întrecerile au început 
doar în zece asociații sportive, la 
competiții luînd parte doar 1000 de 
tineri. In raionul Aleșd întrecerile 
s-au desfășurat numai în 16 asociații 
sportive cu participarea a 1500 tineri 
și tinere. In aceste raioane consiliile 
raionale UCFS și comitetele raionale 
U.T.M. nu au acordat pînă în prezent 
atenția cuvenită desfășurării întrece
rilor și în consecință rezultatele sînt 
nesatisfăcătoare.

Slab se desfășoară întrecerile și în 
asociațiile sportive din orașul Oradea. 
Pînă în ultimele zile ale anului tre
cut la întreceri au participat doar 
3.580 de tineri. In unele asociații 
sportive mari cum sînt Solidaritatea, 
înfrățirea etc. pînă în prezent s-au 
organizat puține întreceri și cu o par
ticipare redusă.

Un alt aspect este și acela 
că nu se acordă importanța cuvenită 
unor probe cuprinse în regulamentul 
actualei ediții a Spartachiadei de iar
nă cum ar fi : concursurile de orien
tare turistică, cros și haltere. La a- 
ceste discipline numărul concurenți- 
lor înscriși este cu totul nesatisfăcă
tor.

V. SERE
redactor la ziarul „Crișana"

La Predeal, in aceste zile de vacanță™
nele, Mirel Petcu din a VILa. După 
spusele profesoarei Găină, un vrednic 
gimnast al școlii.

— Schiază doar de trei zile, ne face 
atent colegul de clasă aî lui Mire!, 
Ștefan Pop. Și totuși, după cum vedeți, 
a învujat destul de repede.

— Și tu?...
Ștefan Pop a fost puțin descumpă

nit. Nu s*a așteptat la întrebare.
— Eu ?... Deocamdată învăț să... cad. 

Tovarășa profesoară mi-a spus că In 
schi, aceasta este partea cea mai grea.

La ora 12, în aceeași atmosferă de 
voioșie și, în plus cu o mare poftă de 
mîncare, devii au făcut cale întoarsă. 
Ne-am despărțit la intrarea în Predeal, 
nu înainte însă de a primi o călduroasă 
invitație pentru după-amiază, la o lecție 
tot așa de plăcută, de săni-uș...

Sala de sport a școlii medii din Pre
deal era plină pînă la refuz. De cîteva 
minute, arbitru] fluierase începutul me
ciului de baschet dintre . selecționata 
Școlii sportive de elevi nr. 2 din Bucu
rești și cea a școlii sportive de elevi 
din Constanța. Spectatorii urmăreau eu 
multă atenție „bătălia “ aprigă angajată 
la intervale regulate sub fiecare panou. 
Pe margine, antrenorii celor două echipe, 
prof. Mircea Stări cui eseu și prof. Gh. 
Sindonescu nu ntai conteneau cu indi
cațiile :

— Fără dribling Radule, pasează I

Eroii „Povestei oglinzii de gheață" s-au reîntors din călătoria lor pesta 
țări ți mări pe meleagurile patriei. Și după cum ii vedeți în fotografia, 
s-au prins intr-un frumos joc național.

„Povestea oglinzii de gheață"- 
un început promițător

Iarnă geroasă... Pe un patinoar 
oarecare copiii zburdau în voie. Toc
mai cînd joaca lor era mai frumoasă 
iată că apare un paznic răutăcios care 
îi izgonește de pe gheață- Dar cînd 
înserarea a învăluit patinoarul, pe 
oglinda gheții pătrund doi pionieri. 
Ei dau viață unui om de.„ zăpadă. 
Cei trei năstrușnici ne poartă apoi 
pe aripile fanteziei, prin dansuri și 
cîntece, de la Ecuator la Polul Nord. 
Și ca în orice poveste cei trei eroi ai 
noștri se întorc cu bine din călătoria 
lor peste țări și mări pe patinoarul 
de unde au plecat.

Acesta este pe scurt subiectul feeriei 
„Povestea oglinzii de gheață" care a 
avut loc marți seară pe stadionul de 
iarnă din parcul „23 August". „Aurora 
boreală", „Vînătoarea de pe meleagu
rile Africei", „Dansul cubanez", „To
readorul", „Lupta cocoșilor" și alte 
numere au „încălzit" pe spectatorii 
care au sfidat cele 15 grade minus 
și au venit să asiste la acest frumos 
spectacol pe patine. Interpreții 
principali ai acestei feerii au fost 
Elena Moiș, Crenguța Cumbarî, Cris
tina Patraulea, Roxana Găbunea, 
Radu Ionian, Carol Hertl. Nicolae 
Belu și alți tineri patinatori. Vă mai 
amintiți ? Parcă a fost ieri ziua cînd 
aceștia de-abia își țineau echilibrul 
iar marți seara ne-au demonstrat că 
au devenit adevărați „artiști ai ghe
ții".

Cu aplauze au fost întîmpinate și 
micuțele Beatrice Huștiu în vîrstă 
de numai 6 ani și Aurica Ion. Prima 
ne-a încintat privirile în „Jocul pin
guinilor", iar a doua a fost solista 
„Dansului panglicilor". Dar parcă mai 
îneîntătoare a fost evoluția celor 14 
micuțe balerine pe gheață care îm
preună cu talentata Crenguța Cum- 
bari ne-au redat în „Fulgii de zăpa
dă" o adevărată împărăție aibă a ti
nereții...

Punînd în scenă această feerie, re
gizorul Cornel Popa de la studioul 
de televiziune a dovedit mult curaj. 
El a lucrat cu copii care au avut pu
țină experiență pe gheață, reușind 
într-un timp record (mai puțin de o 
lună) să transpună pe gheață specta
colul. Cu acest prilej s-au pus și ba
zele formării unui ansamblu de pa
tinaj artistic. Specialiștii prezenți In 
tribunele patinoarului „23 August" I 
l-au adresat cuvenitele felicitări.

— Nu nșa 1 „Capacul* din spate, 
Șerbane !

— Breza, ți-am mai spus o dată: 
fiecare la om și pasă imediat !

— Cum te-am învățat, Simulescu ? 
De ce nu faci blocaj în circulație ?

Cu toată încleștarea de pe teren. în 
momentul fiuâeruJui final, echipele s-au 
aliniat, s-au salutat, iar sportivii, îm
brățișați, au părăsit sala. Numai spec
tatorii au rămas La locurile lor. Ei 
știau că în aceste zile de vacanță, sala 
de sport a școlii medii din Predeal nu 
cunoaște odihnă. 0 planificare strictă 
asigură tuturor grupelor de elevi de la 
diferite școli posibilitatea ca în cadrul 
programului de vacanță să poată fi 
prezente la o multitudine de acțiuni 
sportive, fi că este vorba de un meci 
de volei, baschet, sau handbal, de o de
monstrație de gimnastică sau lupte. 
Conducerea acestei școli, prin prof. 
Sever Șușu și șeful catedrei de educație 
fizică, prof. Ion Stoica, și-au cîștigat 
reputația de bune gazde pentru oaspeți 
din aproape toate colțurile țării. Firește, 
nu-i lucru ușor să răspunzi la zeci și 
zeci de solicitanți. Diar, cînd există 
pricepere și bunăvoință, acest lucru este 
posibil.

Zorii unei noi dimineți... Plecăm în 
excursie la cabana „Trei Brazi* ou vo
leibaliștii și voleibalistele de la Școala 
sportivă de elevi nr. 2. încă de acasă,

— Vă mulțumesc, dar aceste teB- 
citări, a răspuns tov. Popa, Ie merit* 
în egală măsură șî colaboratorii meii 
Clara Volini și Gh. Ștefan, maeștri 
de balet, Radu Ionian eare pe ting* 
interpretul principal al feeriei a fost 
șî co-regîzorul eî șî Dan Jelescu car» 
a asigurat ilustrația muzicală. Vreau 
să folosesc această ocazie pentru • 
mulțumi celor peste 60 de fete și 
băieți care m-au ajutat să începem 
seria spectacolelor pe patine. Af 
mai dori să adresez colegilor mei re
gizori chemarea ea și ei să abordes» 
asemenea teme".

Decorul, jocul de lumini și ilustra
ția muzicală au contribuit la atmos
fera spectacolului, care — în ciuda 
unor imperfecțiuni inerente începu
tului — ne-a lăsat impresia că putem 
aștepta alte reușite reuniuni artistica 
pe gheață.

TE. IOANIȚESCU

La Botoșani

Noi tineri sportivi 
clasificați

Campionatul orășenesc șî diverse!» 
competiții de volei organizate la Bo
toșani au angrenat în cursul a note* 
trecut un număr mare de echipe. Ana
lizând rezultatele obținute de acest» 
formații, comisia de specialitate a 
propus sectorului tehnic al corni țiu
lui raional UCFS un număr de 43 d» 
sportivi pentru a li se acorda clasi
ficarea sportivă, rod al pregătirii Ja» 
conștiincioase. Printre aceștia se afl* 
Elena Cojocaru, Mariana Tamaș Emi
lia Roman, Aurelia Nistor, Ana Chi
păruș, Ion Zelică, Dumitru Crețu» 
Eugen Cucu, Paul Lipșan, Ion Bos
tan, Virgil Bojescu, Adrian Nucuț* 
ț.a. Clasificarea sportivă va con; tiu* 
pentru ei un imbold în obținerea de 
noi succese pe terenurile de volei.

A. ABRAMOVICI — coresp

tinerii sportivi ai pooUj «u dorit arate 
să cunoască «acest punct turistic dte
Bucegi. Acum an prilejul să-și mpli- 
nea&că dwmța. Este aceasta și o rl>« 
plată a rodnicei lor activități d^> fă se
rate de la începutul acestui an și^olarî 
băieții fi fetele de la volei ju adoa 
echâpeie școlii pe locul I în cuni- «>na<W 
de juniori al orașului Bucuroși’

In drum, alte grupuri de excursioniști» 
elev; de la „ Iosif Rangheț* și „21 
August* care se îndreptau spre cabana 
Secui. Alții de la școlile medii nr. S 
„Mihail Sadoveanu*. nr. 13 „Mihai Vi- 
teazu“ aveau ca țel final cabana Gli- 
bneet. în sfîrșit, cei de la „29“ avoaa 
să urce mai sus, la Gîrbova.

După-amiezîle sînt consacrate, in go- 
nerail. activităților cultura i-edurativo. 
în ajunul zilei de 30 Decembrie, de 
pildă, la căminul 9 Mai a avut lot a 
seară literară ou tema „Poeții noștri 
cântă Republica*. In altă seară s-a des
fășurat un concurs „Gine știe, cîștigă* 
(Subiectul: Valea Prahovei și fioawa- 
sețile ed turistice). Amatorii de muzici 
au luat parte la cîteva audiții cu bu 
registrări din mterpreți celebri — $a- 
liapin, Lanzza, Del Monaco.

...Zale de vacanță, zile de bucurii. 
Elevii patriei simt din plin gri ja părio 
tească a partidului drag care le asiguri 
nu numai condiții minunate de învăță
tură, ci și prilejul unei bine meritate 
odihne, în decorul de basm al munților 
noștri.

T1BERIU STAMA



Marea sărbătoare a poporului cuban
Cuba eroică aniversează în a- 

cestc zile un eveniment istoric: 
se împlinesc patru ani de la răs
turnarea regimului dictatorial și 
victoria revoluției cubane, eveni- 
men; care a deschis Cubei elibe- 

libere 
și independente. In această scurtă 
perioadă care a trecut de Ia alun
garea călăului Batista, care a pri
cinuit tării și maselor suferințe 
de neînchipuit, poporul cuban, ale 
cărui energii au fost descătușate 
de revoluția profund populară, a 
obținut succese remarcabile in 
toate sectoarele de activitate. In 
întreaga țară pulsează munca paș
nică. constructivă, poporul cuban 
construindu-și cu avînt viața 
nouă, socialistă, sub conducerea 
Organizațiilor Revoluționare Inte
grate. In timpul liber oamenii 
muncii cubani au în prezent posi
bilitatea să participe activ la viața 
culturală și sportivă, domenii a- 
proape necunoscute în trecut celor 
ce muncesc.

Tineretul, toți oamenii muncii 
din Cuba au primit în acești patru 
ani care au treeut de la victoria 
revoluției largi posibilități de 
practicare a sportului. In tot mai 
multe întreprinderi și instituții 
de pe întreg teritoriul Cubei se 
practică în mod regulat gimnastica 
in product'^, iar la orașe și sate 
tineretul participă cu entuziasm Ia 
competițiile sportive de mase. Cu 
fiecare an reprezentanții Cubei 
eroice obțin frumoase succese pe 
plan mondial. La jocurile sportive 
pan-americane. de pildă, sportivii 
cubani au avut, anul trecut, o 
comportare remarcabilă.

Una din cele mai îndrăgite com- ; 
petitii sportive este marea demon- ) 
strație de mase, organizată timp * 
de o săptămină in luna iulie, cu i 
care prilej sute de mii de tineri ? 
din întreaga Cubă își exprimă cu i 
hotărî re voința fermă de a urma j 
drumul revoluției. In iulie 1962, j 
de pildă, in orașele Havana, San- i 
tiago de Cuba, Matanzas, Cama- } 
giei, Pinar del Rio și Santa Clara, l 
la demonstrațiile sportive de mase, ) 
au participat, aproape 150 000 de J 
tineri, băieți și fete, reprezentînd ) 
clasa muncitoare, țărănimea, stu- 1

rale calea unei vieți noi,

capitala Cubei, numărul partici- 
panților la demonstrația sportivă 
de mase, a fost de aproape 50 090.

In ultimii ani s-au pus bazele 
relațiilor sportive dintre Romînia 
și Cuba. In 1961 țara noastră a 
fost vizitată de o echipă de bas
chet cubană, iar campionul de șah 
al R. P. Romine a participat anul 
trecut la un mare turneu interna
țional desfășurat la Havana.

Poporul nostru se bucură din 
inimă de izbinziie poporului cu
ban în lupta pentru crearea unei 
vieți noi, fericite. Cu prilejul săr
bătorii naționale a Cubei libere 
poporul romîn, sportivii patriei 
noastre salută cu căldură poporul 
cuban și îi urează noi succese în 
lupta pentru înflorirea patriei 
sale, pentru prosperitate și pro
gres.

„Tiner '-'1, avangarda revoluției", așa s-a intitulat compoziția de gim
nastic 
mase

’re a încheiat strălucit impresionanta demonstrație sportivă de 
-a Havana din iulie 1962. In foto, aspect al acestei compoziții

s

Selecționata R.
(Urmare din pag- 1)

doua serie 
studențești 

Germane și

Japoniei, iar în cea de a 
evoluează reprezentativele 
ale R.P. Romine, R.F.
Norvegiei. In această serie alături de 
cele trei formații participă și echipa 
suedeză de handbal „H 43“ care în
locuiește selecționata R.P. Bulgaria.

Primele meciuri ale campionatului 
mondial studențesc au avut loc tn 
ziua de 1 ianuarie, înregistrîndu-se

dențimea, precum și tînăra gene- i 
rație de elevi. Numai la Havana, >

următoarele rezultate: seria I: Dane
marca — Spania 24—17 (13—7); Sue-

f. I O I ÎL •iOkw <7 Ol Oi
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dia — Japonia 26—15 (13—3); seria a 
n-a: „H 43“ — R.F. Germană 28—12 
(9—6). In cadrul acestei serii selec
ționata studențească a țării noastre 
a jucat in localitatea Kristanstad ou 
reprezentativa Norvegiei. La capătul 
unui meci frumos, în care handba- 
liștii romini au făcut din plin dova
da calităților lor și a nnei excelente 
pregătiri, victoria a revenit echipei 
R.P. Romine cu scorul de 22—11 
(14-5).

In ziua de 2 ianuarie selecționata 
noastră a intîlnit echipa suedeză 
„H 43". Pînă la închiderea ediției re
zultatul nu ne-a parvenit. Mîine stu
denții romini dispută ultimul meci 
din cadrul preliminariilor întilnind 
selecționata R.F. Germane.

Concursul dc sărituri cu sciiiurii
„Cele patru trambuline"

Concursul de sărituri cu schiurile 
pentru cupa „Celor 4 trambuline'-* a 
început în stațiunea Oberstdorf cu 
participarea a 72 sportivi din U.R.S.S.; 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, Italia, 
Austria, R. F. Germană, Norvegia, Fin
landa, S.U.A. și alte țări.

Prima „manșă" a concursului a fost 
cîștigată de norvegianul Thoralf En- 
gang cu 214 puncte. El a realizat sărituri 
de 72 și 70,5 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Max Belkart (R.F.G.) 
— 199,3 puncte (68—68 m) și Thorbjen 
Gesseth (Norvegia) 194,3 puncte. 
Concursul s-a disputat pe o tempera
tură de minus 15 grade și 
mărit de peste 10.000 de 
întrecerea a continuat la 
cu desfășurarea „manșei" a
vegianul Thoralf Engang a realizat să
rituri de 91 și 85 m, totalizînd din

a fost ur- 
spectatori. 
Innsbruck 

doua. Nor-

nou cel mai bun punctaj (231,2). 
locul doi s-a clasat H. Recknagel (R. 
Germană). Campionul mondial și oii: 
pic Recknagel a putut participa 
această „manșă", deoarece concur: 
s-a disputat pe teritoriul austrii 
După cum se știe, autoritățile de 
Bonn nu i-au permis lui Recknaț 
să evolueze zilele trecute la concur? 
de la Oberstdorf (R.F.G.). A ta 
„manșă" a competiției de sărituri 
schiurile „Turneul celor 4 trambulin 
desfășurată la Garmisch Partenkirsh 
(R.F.G.) a fost cîștigată de norvegian 
Thoralf Engang cu 229 
89 m). Engang, care
mondial la sărituri de 
mică, conduce detașat 
fiind urmat de Bolkart (R.F.G.) 
Thoma (R.F.G.). (Agerpres)

puncte (84 
este câmpii 
pe trambuli 
în clasamei

ÎN JURUL MANTINELEI
• Luni s-au disputat mai multe 

întîlniri internaționale de hochei.
In primul meci al turneului In

ternațional de hochei pe gheață de la 
Villars (Elveția), 
Slovan Bratislava 
(5—0 ; 6—1 ; 8—1) 
A.C.B.B. Paris.

Slovan Bratislava a ciștigat tur
neul internațional, învingînd în ulti
mul joc cu 5—3 (0—1; 3—1; 2—1) e- 
chipa selecționată a acestui oraș. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au fost urmați 

Diavoli Milano, 
Young Sprinter Davos, Neuchatel și 
ACBB Paris. In orașul elvețian Davos 
echipa Spartak Praga a Învins cu 
12—3 (4—0; 5—0; 3—3) echipa suedeză 
IF Forshaga, iar la Innsbruck (Aus
tria), EK Kitzbuehel a întrecut cu 
12-2 (5—1; 3-0; 
ros Budapesta.

chipa suedeză Seedertaelje a disp 
cu 5—2 (1—0; 3—1; 1—1) de Duk 
Praga.

echipa cehoslovacă 
a învins cu 19—2 
formația franceză

in clasament de

4—1) pe Ferencva-

campionatul unio- 
gheață. Liderul cla-

• A continuat 
nai de hochei pe 
samentului, T.S.K.A. Moscova, a ju
cat la Leningrad în compania echipei 
Spartak, de care a dispus cu scorul 
de 12—2 (4—0: 3—0; 5—2). Alte rezul
tate înregistrate: Molot Perm—Sibir 
Novosibirsk 1—4; SK.A, Leningrad— 
Aripile Sovietelor Moscova 1—2. In 
clasament, T.S.K.A. are 28 de puncte, 
fiind urmată de Spartak și Dinamo 
Moscova cu cîte 24 puncte.

• Intr-un meci de hochei pe ghea
ță contînd pentru „Cupa Ahearne" e-

• Echipele poloneze de hochei 
gheață au susținut in aceste zile rr 
multe meciuri internaționale. In ti 
neu prin Austria, Legia Varșovia 
învins cu 4—3 (1—2; 3—0; 0—1) forma 
E. V. Innsbruck și a pierdut cu 3 
(2—1; 1—2; 0—3) in fața echipei A. 
Klagenfurt. Selecționata de tf^^et 
R. P. Polone a învins cu 7— 
3—0 ; 2—0) echipa cehoslovacă *ans 
Bistrica, iar echipa Krakoviei a i 
trecut cu 20—4 (10—0 ; 
echipa Universității 
(Anglia).

6—1; 4—
Cambrid

al turneu 
echipa cet

it In ultimul meci 
întreprins în U.R.S.S., 
slovacă de hochei pe gheață S.O.N 
Kladno a jucat la Voskresensk cu f< 
mația locală Himik. Meciul s-a tf 
minat cu scorul de 2—1 (0—0 ; 1— 
1—1) în favoarea sportivilor sovieti

Turneul international de s
de la Hastings

UZINA de biciclete din Harkov 
produce tn acest an un tip de bicicletă 
perfecționată pentru cursele de șosea. 
In comparație cu bicicleta anterioară 
„A-SSl-, noua bicicletă „B-569** prezintă 
o serie de îmbunătățiri care privesc ca
litatea țevii, o mai bună simetrie a ca
drului și furcii, roți mai ușoare și un 
angrenaj adaptat pentru viteze mal 
mari.

REPREZENTANTUL Finlandei tn 
C.I.O., J. Ranged, a anunțat că orașul 
Lahti își depune oficial candidatura 
pentru organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din anul 1968. Lahtl; un oraș 
cu 68.000 locuitori, situat în partea de 
Bud a Finlandei, nu are însă posibilita
tea să organizeze probele alpine, aces
tea urmînd să se dispute în orașul sue
dez Aare.

FEDERAȚIA italiană de atletism l-a 
Invitat pe cunoscutul atlet francez Mi
chel Jazy să viziteze Italia în luna mar
tie pentru a urmări, o scurtă perioadă 
de timp, antrenamentele sportivilor ita
lieni. ziarele italiene au au un ța t că a- 
cest antrenament va avea loc Ia Form ia, 
In sudul Italiei, și că Jazy va fi însoții 
de antrenorul francez Frassinelli.

ÎNOTĂTORUL argentinian Alberto 
Perez a stabilit zilele trecute un nou 
record sud-amerieah șl național în pro
ba ele 100 tn bras: 1:12,9.

PENTi NIKULA este optimist! Intr-un 
interviu acordat presei el a declarat că 
la Jocurile Olimpice de la Tokio la să
ritura cu prăjina (folosindu-se prăjina 
din fibre sintetice) se vor putea obține 
rezultate de 5,30—5,40 m. După părerea 
Iui Nikula, Învingătorul va realiza o 
performanță în jurul cifrei de 5,50 m

PENTRU miercurea viitoare este pro
gramată prima partidă internațională de 
fotbal a anului 1963 (interțărl): la Bar
celona se vor întîlni reprezentativele 
Spaniei și Franței. După cum am anun
țat anterior, la 2 ianuarie urma să se 
desfășoare al treilea meci, pe teren 
neutru. între reprezentativele Bulgariei 
și Portugaliei contînd pentru „Cupa Eu
rope 1 interțări. Intrucît federația vest- 
germană a declarat că nu poate orga
niza acest meci la data de 2 ianuarie, 
întîlnirea Bulgaria—Portugalia urmează 
să se desfășoare la o dată și într-o lo
calitate ce vor fi stabilite ulterior

DON MEYERS, student la universita
tea din Colorado, a stabilit recent un 
nou record mondial de sală la săritura 
cu prăjina — 4,90 ni. (Vechiul record
— 4,88 ni — era deținut de John Uel- 
ses și fusese stabilit la Boston).

PELE, asul fotbalului mondial, a in
dicat la finele anului 1962 pe cei mal 
buni fotbaliști ai lumii. După părerea 
sa, printre aceștia figurează: Jones, D1 
Stefano, Charles și Haynes. După cum 
se vede Pele este un om destul da mo
dest și... politicos

IN UNELE cercuri sportive americano 
a-u fost sărbătoriți în luna decembrie 
1962, „cei mai populari campioni ai 
S.U.A. din ultimii zece ani“, care au 
adus, chipurile, cele mai mari servicii 
sportului american. Iată cîțiva din „cei 
zece": Palmer (golf). Cousy (baschet), 
Mays (baseball), Ward (automobilism), 
Arcara (călărie), Brown (fotbal ameri
can», Marciano (box), Carter (popice). 
După cum se vede, nici Glenn Davis,

dublu campion olimpic, nici Wilma Ru
dolph, triplă campioană olimpică, nici 
atîția alți atleți care au cucerit nume
roase medalii olimpice pentru S.U.A. 
Curios sistem de apreciere t...

VALERI BRUMEL, recordman al lu
mii la săritura in înălțime, se dovedește 
la fel de bine pregătit șl In alte probe. 
Luînd startul intr-un concurs de sală 
desfășurat la Moscova, Brumei a câști
gat săritura tn lungime cu 7,47 m, a 
aruncat greutatea la 15,07 m și a par
curs S0 m plat în 3.8 sec.

iubitorii tenisului din Anglia au 
primit un „dar- destul de curios cu 
prilejul Anului Nou. La Londra s-a a- 
nunțat săptămina trecută că, incepînd 
de la 1 ianuarie 1963, prețurile de in
trare la turneele de pe terenurile de la 
Wimbledon vor fi... majorate.

CUNOSCUTUL antrenor maghiar de 
tenis de masă Elemer Gyetvay a stat 
mai multe săptămîni în Indonezia, unde 
a pregătit loturile de tenis de masă ale 
acestei țări. In cadrul unei conferințe 
de presă, el a avut aprecieri elogioase 
la posibilitățile de care dispun sportivii 
indonezieni și a declarat că la campio
natele mondiale de la Praga ei vor avea 
o comportare bună.

PE GLOB
REVISTA ilustrată de sport „Calcio 

e Cidismo", care apare la Roma, a alcă
tuit o reprezentativă mondială de fot
bal pe baza comportării jucătorilor la 
campionatul lumii din Chile și în 
diferitele întîlniri internaționale ale 
anului 1962. Echipa are următoarea 
componență: Schroif (R. S. Ceho
slovacă), Armfield (Anglia), Maldini 
(Italia), Schnellinger (R. F. Germană), 
Zito (Brazilia), Masoupust (R. S. Ceho
slovacă), Garrincha (Brazilia), Sefcu- 
larac (Iugoslavia), Albert (R. P. Un
gară), Pele 
(U.R.S.S.)

IN PRIMUL 
lui pe care-1

echipa sovietică de fotbal Zenit 
grad a intîlnit la Istanbul 
Besiktas. Gazdele au terminat 
gătoare cu scorul de 4—1 (2—0).

Lenin- 
echipa 
învin-

(Brazilia) și

joc din cadrul 
întreprinde în

Meshi

tumeu-
TurciaTurneul international de handbal de la Berlin

în ziua de 1 ianuarie s-a disputat 
la Berlin, în Werner Seelebinderhalle, 
tradiționalul turneu internațional de 
handbal în 7. Competiția se desfă
șoară sistem turneu, însă meciurile 
nu durează decît 20 de minute (2 
reprize a 10 minute) așa incit în 
aceeași zi se poate cunoaște echipa 
învingătoare.

La ediția din anul 1963 au luat 
parte cinci echipe selecționate de 
orașe: Berlin, Copenhaga, Leipzig,
Plsen și București. întrecerile au fost 
extrem de echilibrate, ceea ce a de
terminat ca în finalul competiției 
să se mai organizeze un joc de baraj 
pentru a cunoaște echipa învingă
toare.

Iată rezultatele înregistrate : Berlin- 
Leipzig 5-3 ; Berlin-Copenhaga 11-5 ; 
Lelpzig-București 5-2 ; București-Plsen 
7-5 ; Berlin-Plsen 5-4 ; Bucureștî-Ber- 
lin 5-1 ; Copenhaga-București 7-1 ; 
Leipzlg-Plsen 8-4 ; Copenhaga-Plsen 
11-8 ; Copenhaga-Leipzig 5-4. Ca ur
mare a acestor rezultate, clasamentul 
întrecerii a arătat astfel :

1. Berlin
2. Copenhaga 

Leipzig 
București 
Plsen

3.
4.
5.

0 
0 
0 
0 
0

1
1
2
2
4

22:17 
28:24 
20:15 
15:18
21:31

6
6
4
4
0

4
4
4
4
4

Pentru desemnarea

limită, după 
berlineze cu

această com-

(Goran, Anghel, Chiru) 
handbaliști de la clubu- 
și Dinamo care nu fac 

echipa reprezentativă și 
care

3 
3 
2 
2 
0
echipei invin- 

gătoare s-a disputat un meci de ba
raj între echipele Berlin și Copenhaga, 
încheiat cu victoria la 
prelungiri, a formației 
scorul de 5-4.

Rezultatul obținut în
petiție dificilă de echipa care a re
prezentat orașul București este destul 
de bun dacă ținem seama de faptul 
că în componența formației orașului 
București au intrat o serie de jucă
tori tineri 
alături de 
rile Steaua 
parte din
nici din selecționata U.A.S.R., 
se află la campionatul mondial stu
dențesc din Suedia.

De la Berlin echipa romînă a plecat 
spre localitatea Neumunster din R. F. 
Germană unde, sîmbătă 5 ianuarie, 
va lua parte la un alt turneu inter
național.

ECHIPA maghiară de fotbal Vasas- 
Budapesta a susținut o nouă întîlnire 
la San Jose, jucind în compania 
echipei „Saprissa", campioana statului 
Costa Rica. Fotbaliștii maghiari au 
terminat învingători cu scorul de 3—2 
(2—0). Cel mai bun 
teren a fost Machoș, 
două puncte.

Intr-un alt meci
învinsă cu 3—1 (2—0) de echipa „Ala- 
juela".

LONDRA 2 (Agerpres). —
5 runde în turneul interna ți una 9fe ș 
de la Hastings pe primul loc* se a 
marele maestru Gligorici (Iugoslavi 
cu 4 puncte urmat de Markovici (Iuf 
slavia) cu 3,5 puncte și Smîsl 
(U.R.S.S.) — 3 puncte. In runda 
5-a au fost înregistrate următoarele 
zultate: Hollis (Anglia) — Seters ( 
landa) 1—0 ; Gligorici (Iugoslavia) 
Alexander (Anglia) 1—0; Littiewo 
(Anglia) — Smîslov (U.R.S.S.) remiz 
Markovioi (Iugoslavia) — Glarke (A 
glia) 1—0; Kotov (U.R.S.S.) — T 
(Indonezia) 1—0.

jucător de pe 
care a înscris

Vasas a fost
Brumei se pregătește.

INTR-UN meci amical de fotbal la 
Atena, echipa greacă AEK a obținut 
o surprinzătoare victorie : 2—1 (0—0) 
asupra cunoscutei formații 
Partizan Belgrad.

In ultimul meci 
Partizan a învins 
naikos cu scorul de

ECHIPA sovietică

iugoslave

turneului, 
Panathi-

al
echipa
4-1 (2-1).
de fotbal TSKA

Moscova și-a continuat turneul în 
Franța, întîlnind în orașul Nantes 
o selecționată din care au făcut parte 
șl jucători de la cluburile din Angers 
și Rouen. Au ciștigat fotbaliștii fran
cezi cu 2—0 (1—0).

Recordmanul mondial Ia săritura 
înălțime Valeri Brumei se pregătește 
vederea apropiatelor concursuri int< 
naționale pe teren acoperit. Zilele t 
cute. Brumei a participat la un concu 
ai studenților desfășurat în manej 
Universității din Moscova, trecînd st 
cheta înălțată la 2,10 m. Intr-o deci 
rație făcută corespondentului agenț 
TASS, Valeri Brumei a spus : „Eu cri 
că In următoarele 5 săptămâni, ptnă 
începerea campionatelor S.U.A., voi 
tinge o formă bună. Sînt holârît ca 
campionatele din S.U.A. să-mi apăr tit 
cucerit tn 1961. Doresc să realizez i 
rezultat foarte bun“.

Q
U

PESTE 300 de atleți din 12 țări au 
luat startul în noaptea Anului Nou 
la tradiționalul cros de la Sao Paulo. 
Sute de mii de spectatori brazilieni 
au urmărit pe străzile orașului aceas
tă întrecere care a fost cîștigată de 
francezul Hamoud Ameur. El a par
curs 7,600 km în 22:08,6, fiind urmat
de Osvaldo Suarez (Argentina) — înregistrată în proba feminină 
22:22.8 și portughezul Maorel Oliveira 
— 22:27.8

CU PRILEJUL tradiționalului con
curs de patinaj viteză rezervat celor 
mai buni patinatori ai orașului Moș

cova, Evgheni Grișin a obținut u 
excelent rezultat în probă de 500 i 
cu timpul de 42,0 sec. El a fost ui 
mat în clasament de Ghenadie Vc 
ronin — 42,3 sec. și Stanislav Sen 
ghin — 42,5 sec. In proba de 10 0( 
m victoria a revenit lui Vladimi 
Kurov cu 17:12,0. O surpriză a fa

500 m. Eva Ivanova a realizat cel m« 
bun timp 48,8 sec. învingind-o p 
campioana mondială Inga Voronin 
— 49,0 sec.
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