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MARII ADUNARI NAȚIONALE

ZIUA REPUBLICII NOASTRE
larmă cu 19 ani, Ia 30 Decembrie 1947, prin abolirea 
fhiei, poporul român a aruncat cel din urmă balast 
Ionii său spre independență, libertate si bunăstare. Pro- 
Irea Republicii a însemnat începutul puterii deniocrat- 
Bre, trecerea României Intr-o nouă etapă a dezvoltării 
le. constituind astfel unul din 
I ale luptei dusă de oamenii 
<>'1 Comunist Român, pentru 

khassfriei noastre.
li care au trecut de 
Ică au fost pentru 
nuu progres fn toate 
li pe bogățiile țării,
li de reconstrucție și dezvoltare a patriei noastre. S-a 
l-rit încă o dată că nimic nu mobilizează mai mult un 
I în perioadele decisive ale istorie! sale, decît conștiința 
■ pentru o cauză dreaptă, pe măsura năzuințelor ș* 
Iselor lui vitale. Entuziasmul și eroismul constructiv 
Lmenilor muncii, chemați să participe 
[aborarea politicii interne și externe, 
[area obiectivelor menite să asigure 
■mice și spirituale a tării, atașamentul 
lealul socialismului, clarviziunea si înțelepciunea con 
Iii partidului și statului nostru — toate acestea explică 
I fizionomie economică și social-culturală a patriei 
re. Aflată permanent în centrul politicii economice a 
lului, industrializarea socialistă a tării a dus Ia progresul 
Iii economii naționale. Cooperativizarea agriculturii a 
I condiții pentru avintul continuu al acestei importante 
li economice. Dezvoltarea economiei a asigurat creșterea 
■lui național si. pe această bază, ridicarea nivelului de 
Material și cultural al poporului. O mare înflorire au 
cut învățămîntul și cultura. Alături de toate aceste 
pri, politica consecventă de pace și de colaborare inter- 
kală, inițiativele sale la O.N.U. au adus țării noastre 
sporesc neîncetat un binemeritat prestigiu în lume.
urmare firească a victoriei socialismului în țara noas- 

România a devenit Republică Socialistă. Patria noastră 
istă întruchipează unitatea de nezdruncinat dintre 
■^gartid și guvern, chezășie a tuturor succeselor ce 
ranem.

fondul acestui progres vertiginos 
n în toate domeniile de activitate 
I continuă a mișcării de cultură 
noastră. Această ascendență a fost

cele mai importante mo- 
muncii, sub conducerea 
transformarea revoluțio-

eveniment de importanță
de

la acest 
poporul nostru muncitor ani 
domeniile. Stăpine acum pe soarta 
masele populare s-au dăruit total

în mod creator 
Ia stabilirea și 

întărirea puterii 
poporului nostru

Ieri după-amiază, la sediu] Con
siliului orășenesc UCFS Bucu
rești a avut loc o festivitate cu 
prilejul căreia o serie de sportivi 
fruntași din Capitală au primit 
titlul și insigna de maestru eme
rit și maestru al sportului. După 
prezentarea făcută de tovarășul 
Petre Capră, președintele Consi
liului orășenesc UCFS București, 
tovarășul MARIN BÎRJEGA^ vice
președinte al Consiliului General 
al UCFS, a felicitat pe cei dis
tinși. Au primit titlul și insigna 
de maestru emerit al sportului 
voleibaliștii S. Mihăilescu, Gh. 
Corbeanu și C. Ganciu, iar titlul 
și insigna de maestru al sportu
lui un număr de 27 de sportivi, 
printre care: P. Decuseară (na- 
tație — sărituri), Maria și Ionel 
Iordănescu (aviație sportivă), C. 
Niculeseu și V. Antoniu (box), 
Gh. Mincu (haltere).

Consi-

invitați 
condu-

Teri la amiază, au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Marii Adunări Naționale.

La ora 9, salutați cu puternice aplauze de 
deputați și invitați, au sosit în sală tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Cbivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculcscu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.

In loja din stînga se aflau membrii 
liolui de Stat.

Erau, de asemenea, prezenți numeroși 
— membri ai C.C. al P.C.R., miniștri,
cători de instituții centrale și organizații obș
tești, academicieni și alți oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din întreprinderi și 
instituții, ziariști români și străini, in sală se 
aflau șefi ai misiunilor diplomatice.

Marea Adunare Națională a discutat ultimele 
puncte înscrise pe ordinea de zi. Secretarul 
Consiliului de Stat, deputatul Grigore Gea- 
mănu, a prezentat expunerea cu privire la pro
iectele de legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de către Consiliul de Stat 
de la ultima sesiune. Raportul Comisiei juri
dice referitor la aceste proiecte de legi a fost 
expus de președintele comisiei, deputatul Traian 
Ionașcu.

In cadrul discuției asupra proiectelor de legi 
au luat cuvîntul deputății Lina Ciobanu, pritn- 
secretar al Comitetului raional de partid 1 Mai

din Capitala, Ioan Pop D. Popa, prorector al 
Institutului medico-tarmaceutic din Tîrgu Mu
reș, Ioana Boga, vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor și Richard Winter, se
cretar al Comisiei de politică externă a M.A.N.

Deputatul acad. Aurel Moga, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, a răspuns întrebă
rilor puse de deputați în timpul sesiunii în 
legătură cu unele aspecte din domeniul ocroti
rii sănătății populației.

Trecîndu-se la votul secret, prin buletin, 
Marea Adunare Națională a aprobat toate de
cretele cu putere de lege emise între sesiuni 
de către Consiliul de Stat.

In continuare, deputatul Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a pre
zentat o informare în legătură cu stadiul cons
trucțiilor de locuințe proprietate personală, 
solicitată în timpul sesiunii.

Ea ultimul punct al ordinei de zi au fost 
aprobate modificări în componența unor co
misii permanente ale Marii Adunări Naționale, 
impuse de noi însărcinări primite de unii mem
bri ai acestor comisii.

Tovarășul ȘTEFAN VOITEC, președintele 
Marii Adunări Naționale, a rostit cuvîntul de 
închidere a lucrărilor sesiunii.

★

Comisia pentru problemele de apărare in șe
dința sa din ziua de joi 29 decembrie, a ales 
ca președinte al comisiei pe tovarășul deputat 
Vasile Patilineț, iar ca vicepreședinte pe tova
rășul deputat Constantin Nistor.

(Conn

,16 Februarie 
raionului -Tudor 

raionului -30

realizat de poporul 
se înscrie și ascen- 
fizică și sport din 
și este determinată

substanțial acordat de partid și guvern. Cul- 
Itizică și sportul au luat, astfel, in țara noastră un 
îai larg caracter de masă, devenind nn bun al tuturor, 
•etițiile sportive de masă atrag de la un an la altul 
îai mulți participant!. Din rindurile acestora s-au ridicat

PATRIA

Să-ți cînte-n cîntec gloria deplină 
Și îndrăznețul, creatorul mers. 
Penița mea se-ntinge în lumină 
Și inima-mi dă ritmul pentru vers.

ALEXANDRU ANDftIȚOIU

ACTUA LIT A T!
lnilorește sportul in țara mea I

Juca
1967,

kiliul Organizației Pionie- 
orașului București a orga- 

peutru pionierii din Capi- 
ntrcccri de șah, tenis de 
ki handbal, dotate cu -CU- 
p DECEMBRIE*.
ecerile finale de handbal 
ut loc In sala Floreasca, 
rei mai niici handbaliști și 
Bfșie și-au disputat eu e 
[ită ardoare victoria. La 
LCupa 30 Decembrie* a re- 
echipei raionului -23 Au- 

(antrenor, prof. Florica 
n). Pe locul doi s-a clasat 

raionului „N. Bălceseu* 
Vasile Șultz), iar pe locul 

lea cea a raionului -30 De
le* (prof. Gh. Predescu). 
Beți, finala ae va 
a de 3 ianuarie
schidi-re la întîlnirea inter- 
glă dintre echipele reprezen- 
ale României și Japoniei.
Politehnica a găzduit in

ie de tenis de masă (echipe 
. Pe locul I a-a clasat for- 
raionului -V. I. Eenin*, iar 
urile următoare raionul -30 
brie* și raionul .1 Mai*. 
Idele de șah au atras In 
e la Palatul pionierilor nu- 

eo ui pețitori și spectatori, 
ai buni au fost reprezen-

CUPA 30 DECEMBRIE

tanții raionului 
urmați de cei ai i 
Vladimirescu* și 
Decembrie*. Câștigătorilor și spor
tivilor evidențiați Ii s-au oferit 
cupe și diplome de către reprezen
tanții Consiliului Organizației Pio
nierilor a orașului București.

Veștmînt de aur o! iubirii mele, 
târîm străbun al sufletului meu, 
Sub soare darnic, sub înalte stele, 
Sub arc triumfător de curcubeu,

Bogat pămînt, doruitor în toate, 
mereu întinerit picior de plai 
pe care inima ea-n secol bate 
Și sună vorba dulce ca un nai.

Maturitatea frumuseții tale 
noi am creat-o în semeț tipar.
Ți-am dat splendori și am găsit cu cale 
Să treci mereu al gloriei hotar.

’n sinea ta să te întreci pe tine 
la altitudini mari de măreții, 
intrînd mereu în anul care vine 
bogotă-n faime și în poezii.

A DOUA VICTORIE A RUG- 
BIȘTILOR DE LA GRIVIȚA 

ROȘIE IN FRANȚA
Campionii țârii au dispus de 

U. S. Carcassonne cu 8-3

PARIS, 29 fprin telex, de ia 
redacția ziarului „L'Equipe"). In 
al doilea meci din cadrul turneu
lui pe care-1 susține în Franța, 
tormația bucureșteană Grivtța 
Roșie a înregistrat o nouă victo
rie. De data aceasta, jucînd la 
Carcassonne împotriva echipei 
locale cu același nume, rugbiștli 
români au învins cu 8—3 (8—3). 
Punctele au fost realizate de 
Tibuieac (încercare transformată 
de Irimescu) și de Marinescu 
(lovitură de picior căzută) pen
tru oaspeți, respectiv de Garcia 
(încercare) pentru U. S. Carcas
sonne. Jocul a fost foarte fru
mos, iar scorul ar fi putut fi 
mai mare dacă terenul noroios 
și, mai ales, mingea alunecoasă 
nu ar fi determinat ratarea u- 
nor încercări ca și făcute.

Fotomontaj de T. Rotbu

ECHIPA FEMININA 
ACS. ȘCOLAR BUCUREȘTI 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE 
ÎN FATA ȘC. SP. DE BASCHET 

DIN SILISTRA (BULGARIA)

în al doilea meci dintre for
mațiile feminine ale G. S. Școlar 
și Școlii sportive de baschet din 
Silistra (Bulgaria), victoria le-a 
surîs din nou elevelor bucureț- 
tene, eu scorul de 69—53 (42— 
28). Punctele au fost realizate 
de MORARU 27, RÂD1ȚA 12, 
Niculeseu 4, Ilie 6, Marin 1, 
ANMAKOF 7, SZABADOS 12, 
pentru gazde și ȘTEFANOVA 
14, SVETOZAROVA 6, Atanasova 
3, Ivanova 2, Kostova 2, VAS1- 
LIEVA 10, lankova 2, Kirova 4 
și Matecva 5 pentru oaspete. Au 
arbitrat bine V. Bordeianu și S. 
Filotti.



ai sînt doar două file de calendar și 1966 
își va lua™ rămas bun de la noi. Amintirile 
lui frumoase vor dăinui încă multă vreme 
pentru că acest an lasă în urma sa lucruri 
care vor intra - desigur - în tînăra istorie a 
sportului de masă românesc. Nu sînt puține I

A fost un an bogat mai ales în inițiative, un an în care

pasionalii sportului s-au străduit să găsească drumuri 
noi spre inima tineretului, să facă întrecerile mai plăcute, 
mai utile, mai reconfortante, să stabilească o legătură 
ți mai trainică intre stadion ți cetățean.

lată de ce merită, acum, să ne întoarcem privirea 
spre drumul parcurs, să stringem într-un mănunchi tot ce 
a fost valoros, inițiativele anului sportiv 1966.

Pasiunea pentru turism nu este nouă. Atunci 
ce caută ea la „capitolul* inițiative ? Simplu. 
Anul 1966 a confirmat marele avînt al activității 
turistice. în cele 12 luni ale sale s-au întreprins 
zeci de mii de acțiuni, excursii la munte și la 
mare, vizite în cele mai pitorești localități ale 
țării, în locurile istorice, acolo unde s-au ridicat 
noile edificii ale socialismului, în localitățile ce 
s-au născut sub ochii noștri. De la cele mai fra
gede vîrste pînă la acelea ale părului încărunțit, 
cetățenii patriei au colindat țara în lung și în lat 
pentru a-i vedea fața nouă, s-au minunat deo
potrivă la Bicaz și la Argeș, au admirat fabricile 
șl uzinele, peisajele minunate ale munților și 
litoralului. Și au făcut sport. Veți spune poate că 
simpiul tapt de a urca spre creste înseamnă 
mișcare. Fără îndoială 1 Dar, cei mai mulți nu 
s-au mulțumit cu atît, ci au făcut pasul hotări- 
tor spre competiție, participînd, cu prilejul ex
cursiilor, la întreceri de volei sau handbal, la 
concursuri de orientare turistică. Este inițiativa 
inimoșilor instructori sportivi, a comisiilor de 
turism din asociațiile sportive de la orașe și sate. 
Și dacă ținem seama de faptul că numai în prima 
jumătate a anului 1966 au fost organizate aproape 
20000 de acțiuni turistice, cu sute de mii de 
participants putem să consemnăm o substanțială 
mărire a familiei iubitorilor sportului. Dintre cei 
care au luat parte la excursiile turistice, foarte 
multi au devenit prieteni statornici ai drumeției, 
ai mișcării în aer liber.

fn lumea petroliștilor 
există adevărate recor
duri de foraj, perfor
manțe înalte fn asam
blarea turlelor, realizări 
deosebite în depistarea 
celor mai bune locuri 
pentru extragerea .auru
lui negru'*. Numele per
formerilor sînt cunoscu
te nu numai la noi ci 
și dincolo de fruntarii. 
Acești oameni sînt fa
miliarizați cu Întrecerea 
și — in acest context 
■— a iost firească do
rința lor de a izbîndi și 
în întrecerile de pe 
stadioane. Și astfel, har
nicii petroliști au luat 
inițiativa de a adăuga 
întrecerii in producție și 
o întrecere pe terenul 
de sport — .Cupa pe
trolistului', care și-a 
lărgit sfera pe întreaga 
ramură de producție. A- 
lături de Ploieșteni — 
părinții breslei — s-au

în aerul tare 
al munțilar, 

pe plaja însorită 
a mării

întrecut fn această com
petiție de masă și pe
troliștii din noile zone 
de extragere a țițeiului: 
Bacău, Oltenia, Argeș. 
Inițiativa petroliștilor a 
fost îmbrățișată și de 
meșterii lemnului, care 
aa instituit „Cupa fo
restierului', precum și de 
mineri — .Cupa mine
rului*.

La sate, întrecerile 
petroliștilor, minerilor și 
forestierilor și-au găsit 
corespondente în .Cupa 
CA.P.‘, .Cupa S.M.T.* 
și .Cupa G.A.S.*. Toate 
acestea au fost compe
tiții de amploare, care 
au prilejuit în afara în
trecerilor sportive utile 
schimburi de experien
ță, închegarea de noi și 
trainice prietenii.

Acestor întreceri pe 
ramuri de producție li 
s-au adăugat competi
țiile pe ramură de sport. 

.Cupa atletului*, .Cupa 
Înotătorului*. .Capa 
gimnastului* — sini 
doar cileva dintre com
petițiile care i-au reunit 
la start pe cei ce au 
îndrăgit același sport.

Ce au însemnat aceste 
întreceri, aceste prețioa
se inițiative este ușor

Sintem convinși că mulți dintre cei ce citesc 
aceste rinduri au parccrs — cu pasa', cu bicicleta 
sau cu mașina — drumul care leagă orașul Cim- 
pulunq de Bocăr. Cu Matetasul in dreapta, au ur
mat firul șerpuitor al șoselii admirind splendidul 
peisaj montan și frumusețea localităților intîlnite. 
Nu de mult am făcut și noi o călătorie pe aict 
Am cules, cu acest prilej, multe impresii, dintre 
care o parte aa și văzut lanim tiparului. Dar una 
din cele mai plăcute amintiri ale acestei călătorii 
ne-a lăsat-o profesorul Steiian Cosma. Sprijinit 
de Consiliul raional LCFS, el a deschis la Bucăr 
centre de inițiere șl antrenament pentru copii, 
tineri și virstnid. Ajutat de alț: entuziaști ai 
sportului (proL fon Islrate, iosii Bunel șa.), proL 
Steiian Cosma a pornit să-i îndrume pe calea 
deslușirii .tainelor* sportului și. apoi, să ie con
ducă primii pași pe drumul măiestriei tuturor ce
lor care au simțit .chemarea* stadionolai. (Cu 
această .chemare* este, de asemenea, o— poveste. 
Steiian Cosma și entuziaștii săi tovarăși au stat 
de vorbă cu aproape toți racărenu, arătindu-le 
binefacerile sportului. Așa se face că foarte mulți 
dintre aceștia an simțit .chemarea'—). Pentru în
ceput: volet atletism, șah și tenis de masă. Nu 
fiți surprinși! Și fotbalul se află printre ramurile 
sportive— luate in seamă. Dar, deocamdată, nu
mai pentru elevi ! Fiindcă — ți ața terenul este 
solicitat de dimineață pină seara

Profesoral Strlua Cosma este un exemplu. Un 
exemplu din multe altele pe care le-am putea cita 
din fiecare regiune. Ceea ce nea să scoatem in 
evidență este această inițiativă, care contribuie 
efectiv la propagarea în masă a sportului.

„Dunăre, Dunăre, drum 
fără pulbere—' Pe ma
lurile bătrînulul Danu- 
biu am poposit deseori, 
îndeosebi la Brăila, unde 
reintîlnun cu emoție 
locurile atît de frumos 
zugrăvite în scrierile lui 
Panait Istrati. într-una 
din aceste .escale" l-am 
cunoscut pe directorul 
Liceului nr. 3, profesorul 
Andrei Nicolescu. Tova
rășul Nicolescu — deși

de imaginat: ele au
constituit mijloace noi
de răspindire a sportului 
în rîndul maselor de
oameni ai muncii, au
adus o contribuție de 
seamă la Întărirea sănă
tății cetățenilor, ia pe
trecerea timpului lor li
ber in mod plăcut și 
util.

Pe traseil 
Ciffl^aluag - hear

Schimbul 

de ștafetă

cu părul nins de ani — 
are o inimă la fel de 
tiuără ca ți elevii săi 
(ce-i sini fa fel de dragi 
ca și propriii copii), fiind, 
printre altele, și un iu
bitor al sportului. Profe
sorii de educație fizică 
Vasile Manea și Ion Leu 
ne-au vorbit cu admira
ție despre o anume ini
țiativă a „directorului 
lor*. La finele anului 
școlar se desfășoară 

întreceri sportive între 
promoția care a absol
vit și „elevii cei mari* 
al liceuluL Cu acest 
prilej, absolvenții pre
dau urmașilor, în ca
dru festiv, tricourile re
prezentativei liceului. 
Sînt momente emoțio
nante, pe care viitorii 
ingineri, tehnicieni, pro
fesori sau medici nu le 
vor uita niciodată. Ele 
îi vor menține atașați 
de școală, de sportul pe 
care l-au îndrăgit în li
ceu...

pelispirtii!

Dispută mare... Cine 
va ciștiga la iot ball 
Dar la volei? Oare vor 
reuși atleții noștri să-i 
întreacă pe ceilalți con- 
curenți ? Incertitudinea 
a plutit multă vreme, 
mai precis pină cînd 
sportivii de la .Meca- 
nizatoruF* Miercurea Ni- 
raj (mulți dintre spor
tivii de aici au lucrat 
cindva la digul care a 
stăvilit apele ce se în
volburau primăvara și 
toamna peste păminturi- 
ie din Valea Nirajului) 
s-au instalat în frunte 
la atletism și velei, iar 
cei de la .Avintul* So- 
vala și .Vulturul’ Voi
niceai s-au impus la 
fotbal. Dar, ce competi
ție a fost aceasta care 
a stirnit a’îta vilvă? 
Răspunsul l-am primit 
de la activiștii Consi
liului raional UCFS Tg. 
Mureș, organizatorii ei 
„Un adevărat campio

l&i șadar, anul 1966 a fost bogat m inițiative. L-am putea numi chiar

°?a cum am făcut în titlul acestui reportaj retrospectiv - anul initi 
tivelor. Firește, n-am putut însera decît cîteva dintre ele. Filele carnețel 

noastre păstrează însă zeci și zeci de alte însemnări, făcute cu prilej 
popasurilor printre minerii din Valea Jiului, studenții din Cluj ți lași, wd 

rurgiștii din Hunedoara, Reșița și Galați, țăranii cooperatori din Paule: 

— Maramureș și din comuna Sarățeanca — Buzău, elevii din lași. Ploiești 

Brașov. Dar, oare, unde nu este astăzi sporta! „ța el acasă"? lată «le < 

reportajul nostru nu poate avea - practic - un final. El va continua.^ 
de an, pe meleagurile patriei noastre dragi, va scoale în evidență de? 

voltarea impetuoasă a sportului de masă, va evidenția fiecare succes i 

mișcării sportive. Este cel mai autentic „reportaj-fluviu"—

nat polisportiv, la care 
au participat 60 de e- 
chipe din comunele și 
satele raionului.*

Inițiativa aproape că 
s-a... impus de la sine;

Poate că Bachus și-a avut cindva... sediul 
meleagurile Focșanilor. Dar faima acestui oraș 
vine numai de la viile bogate în rod care toan 
se prefaa în licori rubinii... Alături se află 1 
cavul, care evocă actul istoric atît de cunosi 
iar Liceul Unirea — adevărat lăcaș de cultură
a împlinit respectabila vîrstă de 100 de i 
„Atu'-uri mal recente vin să-1 confere orași 
noi străluciri. îndeosebi cele privind indust 
lizarea dau focșănenilor accente de mîndrie 
glas. Dar și în viata oamenilor s-au petrejmt 
noiri. Laolaltă cu manifestările culturale^JjtSi 
și-a croit drum sigur spre inima lor. O croi 
a sportului focșănean ne-ar lua mult spațiu 
nici nu este — acum — în intenția noastră 
facem. Ceea ce vom scoate în evidență ține 
de .capitolul* inițiative. La Fabrica de confe 
din localitate, unde se lucrează în trei schimb 
și mulți dintre amatorii de sport de aici ni 
pot satisface decît arareori dorința de a coaci 
împreună, întrecerile sportive au loc pe sch 
buri de producție, astfel că există trei serii: A 
schimbul I, B — schimbul II și G — schim’ 
IIL Fiecare serie își desemnează campionii 
diferite ramuri sportive. Apoi, cel mai valor 
participant! își dispută înlîîetatea în etapa fin 
a campionatului asociației. Așa au pășit pe ca 
afirmării Zoica Gheorghe, Vasilica Ghidare 
Elena Adafinei, Vasilica Rotaru, Lenuta Hor 
lomei și alte sportive talentate, care se pregăti 
acum în secțiile pe ramură de sport.

O inițiativă simplă dar eficace, care a peri 
unui mare număr de tinere de la Fabrica de c< 
fecții din Focșani să facă sport.

Sinaia — perlă a Văii 
Prahovei — este .en 
vogue" în toate ano
timpurile. Ea găzduiește 
in permanență mii și 
mij de oameni ai mun
cii din țoale colțurile 
țării, veniți sd se odih
nească in aerul proas
păt al munților. Este 
firesc, așadar, ca în a- 
ceste perioade de recon
fortate să se apeleze 
tot mai des și la sport. 
Pe lîngă mijloacele o- 
bișnuite, am ailat aici 
de O anume inițiativă 
menită să mărească aria 
activității sportive din 
această cunoscută sta
țiune. Ne-a pus în te
mă un slujitor al Tha- 
liei: regizorul Traian
Ciuculescu, șeful sec
torului artistic al Casei 
de cultură și in ace

oamenii an tndr 
sportul și au simfit 
voia să-l practice i 
tinuu, să-și verifice 
țele alături de vet 
lor.

4

lași timp un mare 
bitor și sprijinitor 
sportului. Aici se ori 
nizează întreceri de f 
și tenis de masă pen 
desemnarea „campiot 
lui seriei*, concurs 
dotate cu premii in că 
se fac numeroase ( 
cuisii turistice cu pri 
jul cărora au loc int 
ceri sportive al racii 
iar fiecare vilă își ci 
stituie echipa sa de i 
lei. Se poate vorbi eh 
de o tradiție in meciu 
le dintre reprezentativ 
le vilelor Păltiniș și C 
raiman. Este un miji 
de a face și mai plăci 
concursurile sportive* 
a atrage la startul 
trecerilor foarte mu
participant!, unora dint 
ei prilejuindu-Ie Ini
cunoștință cu sportul.



PANOU DE ONOARE BILA N T
CAMPIONI MONDIALI :

9 titlurț Virgil Atanasiu pistol viteză
9 locuri n Aurel Vernescu Cedac 1—500 m
4 locuri m Vernescu—Sciotnic caiac 2—500 m

Seiontic—Turcaș 
D. Ivanov—Calenic

caiac 4—1000 m
Maxim—Simi onov canoe 2—10000 m
Calabiciov—Covaliov 

Echipa masculină de
canoe 2—1000 m

2 recorduri

popice
Echipa feminină de 

popice
P. Purje— C. Ră dales -

RECORDURI
cu popice. perechi

MONDIALE :
Virgil Atanasiu pistol

596 f.
viteză,

Echipa feminină 
popice

de
2483 p.

CAMPIONI EUROPENI ;
— t titluri Nicolae Martinescu lupte greco-ro-
—- 3 locuri n mane
•— 4 locuri m cat. grea

Maria Alexandru tenis de masă—
simplu femei

KECOBDURI EUROPENE:
Șerban Ciochină triplusalt 16,42 m

î recorduri la sală
Dan Hldloșanu HO m.g. —13,6

juniori
CAMPIONI MONDIALI DE TINERET:

~ltlu
i ioc m

Ștefan Weisbăck floretă bărbați

CRITERII EUROPENE DE SENIORI (sală)
2 titluri Iolanda Balaș 

Șerban Ciochină
inălțime femei 
triplusalt

CRITERII EUROPENE JUNIORI
— 6 titluri
— î ioc n
— 3 locuri HI

Petre Teodorescu 
Anca Andrei
Gira Manalu

IDO
100
100

și
Și
Și

200
200
200

bras 
spate 
bras

,CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*
2 titluri Echipa masculină 

volei
Echipa masculină 

masă

Dinamo București —
CSM Cluj — tenis de

CAMPIONATE BALCANICE ;
— 24 titluri
— 24 locuri n
— 22 locuri III

Niculae Mustață
Echipa feminină
Echipa masculină
Echipa Rapid Bucu
rești

Echipa de teni3 
clmp

Ion Țăranu

cros 
cros 
cros
fotbal

JOCURILE

— 1 loc II

Gheorghe Zamfirescu 
Zoltan Vamoș
Leonida Caraiosifoglu 
Valeriu Jurcă 
Alexandru Spiridon 
Adrian Sa m ungi 
Șerban Ciochină 
Gheorghe Pcpescu 
Vasile Mureșan 
Gheorghe Costache 
Mihaela Peneș 
Elena Vîr.tilă

lupte greco-ro- 
mane cat. 78 kg. 
203 m
3900 m obstacole 

și 5000 m
20 km marș 
400 m garduri 
Înălțime 
lungime 
triplnsait 
suliță 
decatlon 
ciocan 
suliță 
pentatlon

dublu mixt

Echipa feminină tenis de masă
Marla Alexandru tenis de masă.

simplu
Dorin Ginrgiucă tenis de masă,

simplu
Miha’.ca—Alexand ru tenis de masă.

dublu femei
Crișan-—Negul eseu tenis de masă.

MONDIALE UNIVERSITARE :
Echipa de hochei pe gheață

CAMPIONATE EUROPENE FEROVIARE :
— 1 loc I Echipa României

CLASARE PE PLAN MONDIAL
ATLETISM

ÎNOT
TIR

Iolanda Balaș — locul I înălțime l.M m 
Viorica Viscopoleans — locul 2 lungime 

6.59 m
Mihaela Peneș — locul 3 suliță 58,36 m
Cristina Ba’aban — locul 6 IDO m spate 

1A9.4
Virgil Atanasin — locul 1—2 pistol vi

teză 5$6 f.
Ion Tripșa — locul 1—2 pistol viteză 

596 f.
Ștefan Petrescu — locul 5 pistol viteză 

593 f.

Acum, la sfîrșit de an, am tras linia și 
am adunat ! Bilanțul e rodnic 1966 a fost 
generos cu sportivii români, a răsplătit 
strădania și perseverența, pasiunea în 
pregătire, munca neobosită, cutezanța.

Pe agenda marilor întreceri ale spor
tului mondial, reprezentanții României au 
constituit prezențe ferme, demne de stimă 
și admirație. 9 titluri de campioni mon
diali, 2 de campioni ai Europei, nume
roase recorduri, cupe și victorii în com
petițiile de amploare, înscrise în marile 
tradiții ale sportului, au aureolat pe pur
tătorii tricolorului românesc.

Sînt, desigur, prilejuri de satisfacție și

de bucurie, dar - totodată - obligații 
pentru viitor. Pentru că, fiecare biruință 
este, în același timp, un angajament, o 
poliță semnată în alb pentru viitor.

O dată cu anul 1966 am depășit jumă
tatea drumului dintre două Olimpiade. 
Amintirile trecutelor Jocuri Olimpice se 
estompează tot mai mult și îa orizont se 
arată perspectivele ediției viitoare a marii 
întreceri.

în aceste condiții, bilanțul alăturat ca
pătă semnificația unui punct de plecare.

Le dorim, din toată inima, succes în 
drumul care îi așteaptă. Punctul terminus 
- Mexico 1968 1

Pînă la Olimpiadă n-a mai rămas mult
_.Mai sînt doar 653 de 

zile pînă la 12 octombrie 
1968, data la care flacăra 
aprinsă în Olympia va lu
mina cerul mexican. S-ar 
părea că numărul lor este 
încă destul de mare, dar 
trebuie 
timpul 
repede.

1966, 
lia anilor 
marcat o 
în activitatea de pregătire 
pentru cea mai mare dintre 
întrecerile sportive ale lu
mii. Marile competiții ale 
sezonului au evidențiat, 
mai ales, asaltul viguros al 
reprezentanților tinerei ge
nerații spre cucerirea supre
mației mondiale. Consul tind 
tabelele de rezultate con
statăm un mare salt valoric 
față de performanțele pe
rioadei corespunzătoare 
dinaintea Olimpiadei de la 
Tokio. La numeroase ra
muri sportive au fost în

avut în vedere că 
aleargă necrezut de

al doilea din faml- 
preolimpici, a 

etapă importantă

registrate recorduri mon
diale, nenumărate perfor
mante remarcabile. A fost 
evidentă, de asemenea, o 
creștere substanțială a ni
velului tehnic al întrece
rilor, a măiestriei multora 
dintre viitorii candidați la 
medaliile olimpice.

Rezultatele sportive ale 
anului 
că pe 
lui (cu 
tizare) 
tate va fi mai grea ca ori- 
cind. Este cit se poate de 
dar că dramul spre înălți
mile podiumului olimpic va 
putea fi străbătut doar de 
sportivii perfect antrenați, 
din absolut toate punctele 
de vedere, de către cei 
care în răstimpul de 4 ani 
dintre două ediții ale Jocu
rilor Olimpice nu au făcut 
nici o concesie în munca 
de pregătire.

Sportivii români sînt con- 
ștîenți de răspunderea pe

1966 preconizează 
stadioanele Mexicu- 
sau fără... aclima- 

lupta pentru întîie-

care o reprezintă partici
parea lor la cea de a 
XlX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice și mufti dintre 
ei au avut in 1966 o evo
luție pe măsura așteptări
lor, în concordanță cu ce
rințele marii competiții 
mondiale a anulai 1968, 
pentru care se pregătesc.

Pînă la Olimpiadă n-a 
mai rămas, după cum am 
văzut mai sus, decît puțină 
vreme. Si ea va trebui fo
losită cu maximă eficiență.

.Post scriptum' : pînă la 
începerea .Olimpiadei al
be", de la Grenoble, au 
rămas însă și mai puține 
zile. Doar 403! 
reamintim acest 
cialiștilor noștri 
rile de iarnă...

Ținem să 
lucru spe- 
în sportu-

IL V.

Grilnau 1966. Încă o medalie de aur 
în bogata colecție a multiplului 
campion al lumii, Aurel Vernescu

PREZENTE ROMÂNEȘTI ÎN ARENA
SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ 1966

Ca și anij din urmă, 1966 a ofe
rit sportivilor României prilejul 
unor noi și frumoase afirmări, 
prezența lor fiind tot mai mult 
remarcată în arena internațio
nală. Mărturie stau numeroase 
declarații ale unor personalități 
de seamă, comentarii și cronici 
apărute în presă sau rostite la 
posturile de radio, aprecieri re- 
flectînd admirație și simpatie 
pentru reprezentanții sportului 
românesc. Tn rândurile ce urmea
ză vom consemna cîteva aseme
nea opinii.

La încheierea ultin»i ediții a 
campionatelor mondiale de caiac- 
canoe. care s-au desfășurat la 
Grunau (R.D.G.J, președintele 
Federației internaționale de caiac- 
canoe. CHAHl.ES DE COQUE- 
RAUMONT, a făcut următoarea 
declarație unui trimis al ziarului 
nostru : .Urmăresc de mai mulțt 
ani eu simpatie ri admirație evo
luțiile caiacițtilor ri cmaiftilor 
români la marile compeații euro
pene Și mondiale. De fiecare 
dată, ei aduc o substanțiala con
tribuție ta crefterea «netului 
tehnic de detfâșnrare a întrece
rilor fi totodată ta râspiudizea, 
popularizarea aeestor două ™- 
msr, ale sporturilor «aurice. La 
Criinau. echipa României < rea
lizat cinci pictorii ți a fost pre
zentă țt tn alte probe tn lupta 
pentru intițetate, confirmind pe

„ROMÂNIA ESTE DE NEÎNVINS’, scrie ziarul vest-german 
„Sport-Beobachter* In titlul cronicii sale dedicate concursului 

international de caiac-canoe de la Essen (10—11 iulie)

Jn moment de neuitat din amil sportiv 1966. „Finala românească’ a JEupei campionilor europeni* la volei între 
Dinamo fi Rapid București

de sportivi din 16 țări. Cu acest 
prilej, reprezentanții României 
au cules 16 medalii de aur, 4 de 
argint și una de bronz. La în- 
cheierea întrecerilor, ADOLF 
OSCH (Elveția), președintele Fe
derației internaționale de popi
ce a declarat: la început
trebuie să vă mărturisesc că am 
fost plăcut surprins cînd am 
ajuns ta cocheta arenă care a 
găzduit această ediție a „mondia
lelor-. Am văzut multe săli, însă 
trebuie să-t felicit pe construc
torii da.. pentru că s-au gîndit 
la toate, reușind să amenajeze, 
eu mult gust, pe un spațiu res- 
trins, o arenă dotată Cu tot ceea 
ce este necesar. Echipele Româ
niei (masculină fi feminină) au 
invins pe merit, la capătul unei 
întreceri pasionante. Cițligătoare- 
Le primelor două titluri au dove
dit multă omogenitate și o deo
sebită stăpinire de sine, fapt care 
a cîntărit serios in obținerea ce
lor două succese. Apreciez, de 
asemenea, eforturile organizato
rilor, cere s-au străduit să asi
gure concursului condiții de des
fășurare dintre cele 172 ai bune".

Pentru prima oară în istoria 
„Cupei campionilor europeni4' la 
volei, trofeul a fost disputat de 
două echipe din aceeași țara. 
Formațiile bucureștene Dinamo 
și Rapid au luptat față in față 
pentru titlul care revine celei 
mai bune echipe de club a con- 
tinentifluL Iată cum a văzut 
finala OLIVIER BRUYR (Belgia), 
secretarul comisiei europene din 
F.I.V. : „îmi pare rău că n-am 
avut... două cupe! Ambele for
mații ar fi meritat cite una, pen
tru calitatea jocului prestat. Ele 
vor fi prezente și în viitoarea 
ediție a competiției și — cine 
știe ? — poate că se va reedita 
această finală. Vreau să felicit 
atit pe Dinamo cit și pe Rapid 
pentru frumusețea acestui joc- 
Nu trebuie să uit nici publicul, 
care și el trebuie felicitat : nicio
dată nu am văzut spectatori atit 
de entuziaști J."

Și un alt succes al voleiului ro
mânesc : locui doi la campio®a- 
tu.1 mondial masculin și o dată 
cu acesta calificarea in turneul 
olimpic. Comentează lî. JENT- 
NER (R. D. Germană), antreno
rul echipei reprezentative mas
culine de volei a R.D.G- : «Sînt 
încîntat că, alături de România, 
am obținut calificarea pentru

J. O. din 1968. Aveți o formație 
care, eu unul, n-am crezut nici o 
clipă că ar putea rata succesul. 
A fost o întrecere a nervilor, din 
care pînă la urmă a ieșit învin
gătoare, încheind în favoarea ei 
și a școlii românești de volei dis
puta pentru medalia de argint, 
atunci cînd medalia de aur le 
era deja asigurată gazdelor. Pe 
un teren neutru, fără formida
bila susținere morală a publicu
lui praghez, 
slovaci ar fi 
România..."

Numele campionului de tenis 
al țării noastre, maestrul emerit 
al sportului Ion Tiriac, a fost 
citat de numeroase ori în acest 
an. în coloanele presei d? spe
cialitate de peste hotare. Iată un 
extras din cronica publicată de 
ziarul belgian „LES SPORTS", la 
iinala turneului de la Bruxelles, 
din primăvară : „Țiriac, care a 
eliminat jucători valoroși ca 
Wehrens, Drossart, Lundquist, a 
repurtat o frumoasă victorie în 
finală, in dauna lui Carmichael. 
Australianul n-a putut evita 
magnificul rever al lui Țiriac și 
a pierdut..." iar după campiona
tele internaționale de tenis ale 
Austriei, în care Ion Țiriac a de
venit campion la simplu, comen
tatorul sportiv al postului de ra
dio Viena a transmis : „Sste re
marcabil acest român, care pose
dă o pregătire fizică atît de bună 
ce-t permite ca în aceeași zț să 
cîștîge pe rînd o semifinală de 
o oră și jumătate și apoi o 
de aproape trei ore. Mereu 
mereu proaspăt, Țiriac a 
gat cu dezinvoltură !tt

După încheierea turneuluj 
național feminin de șah _ ___
Belgrad (martie, 1966), ziarul iugo
slav „BORBA“ scria : „împărțind, 
primul loc in clasament cu cam
pioana mondială Nona Gaprinda- 
șvili, pe care a și învins-o în in- 
tilnirea directă, Alexandra Nico- 
lau a demonstrat că în România 
se desfășoară o activitate susți
nută pentru răspîndirea jocului de șah".

Tn timpul campionatului mon
dial feminin de șah pe echipe de 
la Oberhausen — unde reprezen
tativa României s-a clasat pe locul 
doi, după ce' întrecuse cu 2—0 for
mația U.R.S.S, — ziarul vest-ger
man „W.A.Z,** din 5 octombrie a 
scris : „Spectatori, fotografi, ope
ratori de film și televiziune s-au 
îngrămădit în jurul mesei la care 
jucau două mari rivale, campioa
na mondială, Nona Gaprmdașvili 
și una djn cele mai puternice ad
versare ale sale, românca Alexan
dra Nieolau. Aceasta a repetat, 
după o luptă acerbă, victoria ob
ținută asupra campioanei, in pri
măvară, la Belgrad"-

Tn penultima sa cronică a Olim
piadei de șah de la Havana, ziarul 
cubanez „JUVENTUD” are «urmă
torul titlu *: „Mareie maestru 
Florin Gheorghlsi sfărîntâ itwin- 
cibiUtatea lui Fischer" Comesa- 
Und partida în cane șahistul r.o- 
inân l-a întrecut pe campionul 
S.U.A.. ziarul „GRANMA" din Ha
vana scrie : „Tînărul mare maes
tru. Gheorghiu este un tipic șahist 
latin, îndrăzneț., curajos, avînd 
caracterele clasice ale jucătorilor 
de atac".

voleibaliștii ceho- 
pierdut meciul cu

finali 
activ, 
cițti-

inter- 
cfe ia

CHAHl.ES


(Urinare din pag. 1)

reprezintă mîn-

nostru în plin 
de Congresul

numeroși campioni olimpici, mondiali și europeni care 
dria sportului românesc.

Aniversarea de astăzi a Republicii găsește poporul 
avînt constructiv pentru înfăptuirea sarcinilor trasate
a! IX-lea al partidului. Depunind ultimele eiorturi pentru îndeplinirea 
cu succes a obiectivelor stabilite pentru primul an al cincinalului, 
oamenii muncii au luat cunoștință cu vie satisfacție de prevederile 
planului de stat al economiei naționale pe anul 1967, adoptat de Marea 
Adunare Națională zilele trecute. Ca și în cazul celorlalte măsuri luate 
In perioada care a trecut de Ia Congresul al IX-lea, privind îmbunătățirea 
activității în domeniul economiei, al cercetării științifice, cit și dezvol
tarea vieții sociale, cu aceeași deplină aprobare a primit poporul 
adoptarea noii legi privind pensiile de asigurări sociale de stat și 
suplimentară, expresie elocventă a grijii pe care partidul și statul 
o poartă tuturor oamenilor ailați la anii bătrinețiL

Marile realizări 
deschid pentru anii 
mismului, generator 
muncii creatoare din
multă pasiune și perseverență pentru continua dezvoltare a mișcării 
de cultură fizică și sport, mai multe eforturi în pregătire pentru a 
aduce patriei noastre dragi noi și noi succese in competițiile interna
ționale.

nostru 
pensia 
nostru

Hocheiștii bucureșteni și-au luat revanșa 
3-2 (1-11, 2-0, 0-2) cu Slezan Opava

de pină acum și perspectivele luminoase 
viitori întăresc poporului român sentimentul opti- 
de mari elanuri și energii. încadrați în frontul 
țara noastră, sportivii slnt hotăriți să depună mai

ce se

A doua partidă dintre sei. Bucu
rești și Slezan Opava a fost mai di
namică decît precedenta, mai rapidă 
și mai disputată, jocul avînd am
prenta unui meci cu... „miză".

Primele două reprize au aparți
nut hocheiștilor bucureșteni care, 
printr-un joc combinativ, în mare vi
teză, au depășit de numeroase ori 
apărarea adversă. Scorul l-a deschis 
Calamar (min. 17) și în următoa-

Ianuarie 1967
în evenimente sportive

Prima lună a anului 1967 va fi deo
sebit de bogată în manifestări sportive 
internaționale. Bineînțeles, capul de a- 
fiș îl va deține campionatul mondial 
masculin de handbal, care se desfă
șoară între 12 și 21 ianuarie la Stock
holm și in alte orașe suedeze.

Cu același interes sint așteptate și 
diferitele concursuri programate la 
«porturile specifice „sezonului alb*. La 
Grindelwald. Megeve. St. Moritz și în 
alte stațiuni de sporturi de iarnă vor 
avea loc competițiile schiorilor alpini. 
Săritorii pe schiuri se vor intrece in 
cadrul „Concursului celor patru tram
buline", patinatorii de viteză vor lua 
parte la „Săptămina preolimpică* de 
la Grenoble și la campionatele europe
ne de la Lahti (28—29). iar boberii vor 
concura pentru titlurile europene pe 
pîrtia de la Iglș.

Tot în luna ianuarie se vor desfă
șura. în Japonia, campionatele mon
diale feminine de volei (18—28). raliul

automobilistic Monte Carlo, meciurile 
de fotbal dintre echipele Mexicului și 
Elveției și alte competiții oficiale sau 
amical î de baschet, volei, gimnastică, 
hochei pe gheață etc.

Ancheta agenției 
bulgare B. T. A.

PRONOSPORT

SOFIA 29 (Agerpres). — Ancheta 
genției bulgare de presă B.T.A., pentru 
desemnarea celor mai buni 10 sportivi 
ai anului, a dat următorul rezultat : 
1. Eusebio-fotbal; 2. Irena Kirszen- 
stein-atletism; 3. Cassius Clay-box; 4. 
Vladimir Beliaev-haltere; 5. Jim Ryun- 
atletism; 6. Frank Wiegand-inot; Kip- 
choge Keino-atletism; 8. Bobby Charl- 
ton-fotbal; 9. Marielle Goitschel-schi; 
10. Gaston Roelants-atletism.

a-

ASTAZI ULTIMA ZI PENTRU V1N- 
ZAREA BILETELOR LA TRAGEREA 

REVELIONULUI LOTO

Numai astăzi mai aveți posibilitatea 
să vă cumpărați bilete la cea mai mare 
tragere Loto din acest an—„TRAGEREA 
REVELIONULUI*.

Se atribuie 4 premii a rite 100.000 Iei 
compuse din: 1 „Fiat* 18OI* plus 
12.800 lei fiecare și 16 autoturisme: 1 
„Moskvici 408“, 1 „Wanbure 312/1*, 
8 „Fiat 600" și 6 „Trabant 601*.

Se mai atribuie premii fixe In bani 
In valoare de 30.000 lei, 10.000 lei etc.

Se aplică o NOUA FORMULA, la care 
»e efectuează 4 extrajeri.

Cumpărați-vă imediat bilete pentru a 
nu râmine în afara acestei tradiționale 
trageri: .Tragerea Revelionului*.

I
Rubrică redactată de Administrația de 

•ia! Loto—Pronosport.

0

C. GRUIA — coresp. principal

Germană
Hohn, W. Gotsch)

Deci, pe locul al doilea România 11 (I. 
Mîrzea, V. Fontana, D. Soiu) lh42:22,0, 
iar pe locul al treilea R. D.
(W. Bock, M. 
lh46:06,0.

Pe același traseu, marcat în Valea 
Poliștoaca, au susfinut un concurs de 
verificare și seniorii țării noastre. G. 
Carabela, Gh. Cimpoia și Gh. Vilmoș au 
fost cronometrați cu 11134:43,0. De men
ționat că Gh. Vilmoș și C. Carabela au 
spart cele 10 baloane din 10 focuri.

Vremea frumoasă și zăpada favora
bilă au permis desfășurarea întrecerilor 
în condiții excelente.

rele minute ale reprizei I, bucureș- 
tenii ar fi înscris încă cel puțin 3—-4 
goluri, dar...

în repriza secundă, Dumitra? a re
zolvat cu succes cîteva contraatacuri 
ale Opavei, iar Biro (min. 35) și 
G. Szabo (min. 39) au majorat sco
rul. Ultima parte a jocului i-a ară
tat pe oaspeți mai agresivi și apă
rarea noastră a cedat de două ori 
(Cernyn min. 52 și Schober min. 58).

Ștafeta României învingătoare în inlilnirea 
de biatlon cu R.D. Germană (echipe de tineret)

PREDEAL, 29 
Proba de ștafetă 
geri în cîte 5 baloane — poziția culcat) 
din cadnil întîlnirii de biatlon dintre 
echipele de tineret ale României și R.D. 
Germane a fost dominată, ca și cursa in
dividuală, de sportivii români. Pe pri
mul loc s-a clasat ștafeta alcătuită din 
I. Țeposu, M. Stoian și Gh. Cercel, care 
au fost înregistrați cu lh40:53,0. Pentru 
locul secund s-a dat o luptă foarte strin- 
să între ștafeta secundă a României și 
cea a R. D. Germane. Rezultatul a fost 
decis de tragerile în baloane. Gotsch, 
ultimul schimb al echipei R. D. Germane, 
a fost penalizat cu parcurgerea a 5 
bucle, fapt care a hotărit rezultatul.

(prin telefon). —
3 x 7,5 km (cu 2 tra-

Jocuri internaționale de baschet
ORADEA, (prin telefon). — Întîlnirea 

internațională de baschet masculin dis
putată între 
Slavia V.S.T. 
cu scorul de 
buni : Suhai, 
și Sondi de 
mas, Gecebovski și Weber de la Slavia. 
Slavia este clasată pe primul loc în 
campionatul categoriei B al Cehoslova
ciei. (1LIE GHIȘA — coresp. principal).

echipa
Kosice
81—50
Chită,

la Dinamo,

locală Dinamo și 
a revenit gazdelor 
(45—23). Cei mai 
Dolhan, Strungaru 

Kurjan, Tho-

CLUJ, (prin telefon). — Jocul dintre 
echipa masculină a Școlii sportive din 
Cluj și cea a Școlii sportive de baschet 
din Silistra (Bulgaria) a avut o desfă
șurare extrem de echilibrată și s-a în
cheiat cu victoria clujenilor la scorul 
de 76—75 (30—24). Cei mai buni:
Moisin, Andreicu, 
Stoianov, Tonev,

Simon de la gazde, 
Nedev de la oaspeți.

(RADU MIRCEA — coresp.).

Intre 18 și 18 icmiarie 1957 se vor desfășura in Japonia campionatele 
mondiale feminine de volei, ta vederea acestui eveniment, echipa 

Japoniei, campioană mondială, face intense antrenamente

Turneul de șah de la Hastings
LONDRA (Agerpres). — A Început 

tradiționalul turneu internațional de 
șah de la Hastings. In prima rundă, 
maestrul englez Jonathan Penrose l-a

învins pe Moshe Czemiak (Izrael), iar 
marele maestru Wolfgang Uhlmann a 
pierdut la iugoslavul Bojan Kurajica.

DIN SPORTURILE DE IARNA
SĂRITURI DE LA TRAMBULINA

LENINGRAD. — Concursul celor 
■nai buni săritori de la trambulină din 
U.R.S.S., desfășurat la Kavgolovo, a 
fost ciștigat de Nikolai Iablokov cu 
237 puncte (75,5 m și 65,5 m), urmat de 
Grigori Titov cu 206 puncte.

te, care în cele mai bune două sărituri 
a Înregistrat rezultatele 
și 65,50 metri. Săritorii 
participa la „Concursul 
trambuline".

de 65,70 metri 
polonezi vor 

celor patru

și reprezentativa Cehoslovaciei, primul 
său adversar fiind echipa Ligii Onta
rio. întîlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 4—2 în favoarea hocheiștilor ceho
slovaci.

HOCHEI

JIM RYUN, SPORTIVUL Nr. 1
AL ANULUI 1966

Ca în fiecare an, agenția sportivă 
I.S.K. din Stuttgart a făcut o largă an
chetă Internațională, consul tind ziarele 
șl revistele de specialitate din toată lu
mea, pentru a determina pe sportivul 
nr. 1 al anului 1966.

După cum se știe, în anii trecuți au 
fost declarați cei mai buni: Valeri Bru
mei — trei anj consecutiv (1961, 196^
și 1963), Don Schollander (1964) și H1M 
Clarke (1965). “

Pe baza răspunsurilor a peste 30 de 
publicații și potrivit unui punctaj dina
inte stabilit, agenția din Stuttgart a de
clarat sportivul nr. 1 al anului 1966 pe 
Jim Ryun (S.U.A.), care în acest an a 
stabilit două noi recorduri mondiale (pe 
1 milă — 3:51,3 și pe 880 yarzi — 1:44,"'. 
Ryun este student în filologie, are^J 
ani și, potrivit specialiștilor, se anun® 
ca prim pretendent la doborirea de noi 
recorduri în 1967, în special la 1.500 m 
și 2 mile.

Pe locul doi s-a clasat sportivul Tom
my Smith (S.U.A.) — recordman mondial 
pe 200 m cu și fără turnantă. Urmează 
Eusebio, Kipchoge Keino (Kenya), Cas
sius Clay, Ron Clarke (Australia), Frank 
Wiegand (R.D.G.), Jack Brabham (au- 
tomobillsm-Australia), Michel Jazy (Fran
ța) și Don Schollander (S.U.A.).

In acest an — remarcă agenția I.S.K. 
— răspunsurile au fost foarte împărți
te, datorită faptului că nici un sportiv 
n-a fost în situația ca prin rezultatele 
sale să eclipseze pe ale celorlalți, ca în 
anii trecuți. Jim Ryun a fost Indicat ca' 
atletul nr. 1 al anului de Svenska Dag
bladet Stockholm. Sport Illustrated — 
New York, Uusi Suomi — Helsinki, Ma
ariv-Tel Aviv, Sport Illustrierte-Mun- 
chen etc.

Cea mai bună sportivă a anului, po
trivit aceleiași agenții, este Vera Ceas- 
lavska, care în cadrul anchetei a ocu
pat locul 11, după Don Schollander.

ȘTIRI, REZULTATE
COPENHAGA. — în cadrul pregăti

rilor pentru C. M. de handbal, echipa 
Danemarcei a Jucat cu reprezentativa 
Suediei, de care a dispus cu 16—13 
(8-8).

ROMA. — Selecționatele de rugbi 
ale Italiei ți Poloniei s-au întilnit la 
Verona, într-un meci amical, la care 
au asistat 7 000 de spectatori. întîlni- 
rea s-a încheiat cu scorul de 6—3 (3—0) 
in favoarea sportivilor italieni.

BERNA. — Uniunea europeană de 
fotbal a aplicat o amendă de 2 000 de 
franci elvețieni echipei Vasas Buda
pesta, pentru lipsuri în organizare, la 
meciul disputat cu echipa Internazio- 
nale Milano, în cadrul „Cupei campio
nilor europeni".

VARȘOVIA. — Cei mai buni săritori 
eu schiurile de la trambulină din Po
lonia s-au întrecut într-un concurs des
fășurat la Zakopane. Primul loc a re
venit sportivului Bahleda cu 208 punc-

TORONTO. — Echipa
gheață a U.R.S.S. și-a continuat tur
neul în Canada jucînd la St. John cu 
o selecționată locală, pe care a învins-o 
eu scorul de 19—0. în Canada a sosit

de hochei pe

DAVOS. — Turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Davos a conti
nuat cu meciul dintre echipa ceho
slovacă Dukla Jihlava și formația bel
giană H.C. Liăge. Au învins sportivii 
cehoslovaci eu scorul de 7—2 (S—2, 
1—0, 1-0).

NEW YORK. — Tînăra înotătoare a- 
mericană Catie Ball (14 ani) a egalat 
recordul mondial la 100 m bras, deți
nut de Galina Prozumenșcikova 
(U.R.S.S.) cu performanța de 1:15,7.

BREMEN. — La Bremen, In meci 
amical de fotbal, echipa vest-germană 
Werder Bremen « Întrecut cu scorul' 
de 1—0 (0—0) formația bulgară Slavia 
Sofia. Unicul gol ■ fost marcat de 
Ferner In minutul 78.

MOSCOVA. — Echipele feminine de 
volei ale U.R.S.S. și Poloniei s-au în- 
tîlnit la Moscova într-un nou meci de 
verificare în vederea campionatelor 
mondiale din Japonia. La capătul unui 
joc echilibrat, victoria a revenit volei
balistelor sovietice cu scorul de 3—2 
(15—9, 15—12, 9—15, 6—15, 15—6).

MOSCOVA. — Federația unională de 
fotbal a confirmat numirea lui Mibail 
lakușin în funcția de antrenor al echi» 
pei de fotbal a U.R.S.S. Cunoscut 
fotbalist și jucător de hochei; M. Iaktf- 
Șin, in vîrstă de 54 ani; a fost multă 
vreme antrenorul echipei Dinamo Mos
cova. Printre jucătorii formați de 61 
se numără și renumitul portar Lev 
leșin.
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