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In anul 1906, într-o vreme de g 
răscruce, s-a născut intr-o casă să- | 
răcăcioasă de la marginile oraști- | 
lui Galați Nicolae Cristea. Fiul lui | 
Ivanciu Cristea, muncitor în port | 
și vechi luptăt'-- pentru cauza ce- | 
lor exploatați, i.icolae, a crescut în | 
cruntă sărăcie și lipsuri. încă îna- | 
inte de a învăța carte, el a în- I 
ceput să deslușească din cartea | 
vieții, să înțeieiagă cine sînt cei | 
ce se făceau vinovați de viața grea | 
pe care o duceau oamenii ce tru- | 
deau din zori și pînă-n seară.

După ce a terminat în anini 1926 | 
Școala de meserii din Galați, Nico- | 
lae s-a angajat ca lucrător tini- | 
chigiu la un șantier naval. Aci, a | 
cunoscut din plin exploatarea și | 
asunrirea la care erau supuși muu- | 
citorii tineri. în acea perioadă, el I 
ținea legătura cu secțiunea sportivă s 
a tineretului de pe lingă sindicat. ,

In anul 1927 Cristea a plecai 
la București, pentru a satisface ser
viciul militar. întors la Galați, după terminarea armatei, ei s-a căsă
torit și împreună cu soția ia apoi drumul Bucureștiului. în Capitaiă, cu 
mare greutate s-a angajat la un atelier de tinichigerie. Imediat însă, 
el a reluat și activitatea politică, îndreptîndii-se către detașamentul de 
avangardă al clasei muncitoare — partidul comunist. în 1929, Nicolae 
Cristea a primit înalta cinste: calitatea de membru al partidului. Din 
acea zi, el și-a închinat viața nobilei lupte de eliberare a proletariatului 
și a întregului popor muncitor. Urmărit de poliție, el a activat cînd la 
București, cind la Galați. în timpul luptelor revoluționare de la Atelierele 
Grivița, a dus o neobosită activitate de mobilizare a muncitorilor din Ca
pitală. pentru solidarizarea for cu cauza și lupte dreaptă a greviștilor. 
Pentru meritele sale, Nicolae Cristea a 
Biroul organizației P.C.R. a Capitalei.

Anul 1936 a marcat o nouă trecere 
național. In Spania, împotriva tînărului
cu furie hitleriștii și fasciștii italieni, ajutați de cercurile agresive din 
S.U.A., Anglia și Franța. Ca un minunat simbol al solidarității munci
torești, alături de noua republică spaniolă, de lupta poporuW muncitor 
spaniol au venit însă în ajutor internaționalist reprezentanți a 53 de 
popoare. Acestei lupte mărețe i s-au alăturat și cei
poporului nostru — comuniștii. Intre aceștia se afla Nicolae Cristea.

( Continuare

fost ales mai tîrziu membru în

la ofensivă a fascismului inter- 
regiin democratic s-au aruncat

in pag. 4)
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la hochei pe gheață
Echipa R. P. Romtne a cîștigat 

„Criteriul European“
PRAGA, 11 (prin telefon de la trimisul nostru special). — Marți seară, 

mica noastră delegație a trăit momente de mare bucurie. Pe cel mai înalt 
catarg al patinoarului din Plzen se ridica drapelul de stat al Republicii 
Populare Romîne, fanfara intona imnul patriei noastre dragi, 
spectatori ovaționau echipa noastră, 
„Criteriului European" dc hochei pe
l-am văzut pe jucătorii noștri în 

cabină înaintea meciului. Toți trăiau 
o mare emoție, în special cei mai ti
neri dintre ei. Meciul cu echipa R. P. 
Ungare era doar partida decisivă a 
„Criteriului". Această emoție i-a sta- 
pînit pe jucătorii noștri și o bună 
parte din prima repriză, paralizîndu-le 
pur și simplu mișcările. In această 
situație echipa maghiară, cu jucători 
mai calmi și mai siguri pe acțiunile 
lor, a dominat cu autoritate. Sco
rul reprizei le-a și fost favorabil prin 
golul marcat în min. 15 de Boroczi.

In repriza a Il-a echipa noastră se 
regăsește complet și practică un joc 
superior, care-i surprinde pe adversari 
șî-i obligă la o apărare strictă. Fără 
discuție, jocul practicat în această 
parte a întîlnirii a fost cel mai bun 
din toate partidele susținute de ho-

cîștigătoare a celei de a 
gheață.

cheiștii noștri în ultimii 
Nagy ratează ega-larea 
mul minut al reprizei, 
Ferenczi trage puternic., 
șează J'“ '- c
trage 
pinge 
atent 
După 
Peter, 
dașul 
la

iar miile de 
IV-a ediții a

ani. După ce 
chiar în pri- 
imediat apoi, 

Pucul rico- 
din Andorka la Szabo II care 
și el, dar portarul maghiar res- 
în extremis Ia Szabo I. Acesta 
reia fulgerător în plasă: 1-1. 
2 minute, Varga îl deschide pe 
acesta îi retrimite pucul și fun- 
nostru înscrie printr-un șut de 

treime :

dezlănțuit și domină categoric. Mi
nute în șir jucătorii maghiari nu pot 
scoate pucul din propria lor treiina. 
In min. 28 o acțiune Czaka, Szabo I. 
Szabo II depășește apărarea adversă 
și Czaka înscrie printr-un șut de la 
treime. In min. 32 Ferenczi se află 
singur în fața porții. Baban îl stin
gherește vizibil, dar centrul nostru 
atacant reușește să împingă pucul ltti 
Szabo II care trage plasat. Andorka 
respinge tot la el, numai că acum șu
tul Iui Szabo trimite pucul în poartă 
4-1. In același minut, Lorincz de la 
colțul terenului trimite pucul prin spart

CALIN ANTONESCU

Spmțtachiada de iag?iaă a tinaretiahai
• •Regiunile își desemnează campionii

N e-am apropiat și mai mult de sfîrșitul celei mai importante competiții 
cu caracter de mase: Spartachiada de iarnă a tineretului. încă puțin 
și ultimul său act — finalele — se va consuma în 5 orașe ale țării. 

Pînă atunci, însă, întrecerile din cadrul fazei regionale sc desfășoară pe 
întreg cuprinsul țării, prilejuind afirmarea multor elemente tinere de real 
talent.

Tunarii (Cîmpina), juniori: Gli. Tălea- 
nu (Cîmpina), junioare: Viorica Clii- 
țit (Cîmpina).

M. BEDROSÎAN, corespondent re
gional.

2-1. Echipa noastră atacă (Continuare în pag. 4)

In rîndurile ce urmează corespon
denții noștri ne transmit vești despre 
aceste . concursuri, premergătoare to

atelor.
9 Duminică s-a desfășurat în Pala

tul Sporturilor din Constanța faza re
gională a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. La startul acestei compe
tiții au fost prezenți peste 100 de 
participanți din raioanele și orașul 
Constanța. Cele mai disputate probe 
au fost acelea de trîntă, tenis de 
masă și haltere. S-au evidențiat ra

Z. Czaka și Șie,un. Peter, doi din. componența echipei R. P. Romind, ciști- 
gătoarea „Criteriului European" la hochei pe gheață® 43 

în sa’a 
nis de 
mătorii' 
N.
— Ana Cerbu (T. 
bărbați — Ciobanii, 
iova) ; dublu femei 
nescu (T.S.).

GW. MAN AFLI, corespondent

băieți și 28 fete s-au întrecut 
Drubeta din T. Severin la te- 
inasă. Au fost desemnați ur- 
învingători : simplu bărbați — 

Ciobanii (Craiova); simplu femei 
dublu

ioanele Medgidia, Fetești și orașul 
Constanța. lata rezultatele tehnice: 
TENIS DE MASA, simplu femei: Ma
ri-a Moise (Medgidia), simplu bărbați: 
Vraj Derdelian (Constanța). HALTE
RE, cat. 55 kg: Stan Bancui (Fetești), 
cat. 65 kg: Emil Lomono.șan (Constan
ța), cat. 75 kg: I. Tănase (Fetești), 
peste 75 kg: Geuser Gittmacari (Med
gidia),. TRINȚA, cat. 55 kg: M. Vîlcil 
(Constanța), cat. 61 kg: bl. Sibișan 
(Tulcea), cat. 68 kg: llristu Pavela 
(Babadag), cat. 76 kg: N. Babarica 
(Negru Vodă), cat. 84 kg: D. Dumitru 
(Babadag), peste 84 kg: Nuervin Ho- 

I mer (Medgidia), ȘAH, fete: Emilia 
J Matei (Negru Vodă), băieți : C. Beje- 
i narii (Fetești).

Severin)-;
Uusăresc.u (Cra- 
— Cerbii, Stoe-

Sportivi la locul de muncă

EXEMPLUL FOTBÂLțSȚIILOI MARIK TORSO
• Pe pîrtiile din Poiana Stalin 

și-au disputat întîietatea peste 100 
concurenți. Revelația corfeursnlui a- 
fost Elena Cențiu din comuna Fum 
data,, raionul Codlea, care,, deși nu
mai în vîr.stă de 13 ani, a reușit să se 
claseze pe locul 
fond 
lor. Ea și-a 
mai bine 
ceilalți C.........__ , ...
Olteăuu (Codlea), senioare

E. PETRE, corespondent

j j Participați din plin la lupia
- - pentru asigurarea succesului 
"" lucrărilor agricole de primă
' ’ vară!
< - 1st f .Iul acesta vom contri- 
“ bus ia belșugul recoltelor, la în-
- - depiinirea mărețelor sarcini ira- 
j ‘ sate agriculturii de către parti- 
Ț dul nostru- drag.
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HINERI SPORTIVI 
:: 0E LA SATE!

(Continuare in pag. 3)

TEMS DE MASA

Turnătorul Marin 'furcu pregătește piese. pentru, ctuulasele de țroleibys.

• Sîmbăiă în Capitală 
un interesant concurs

j • 89 de tineri, reprezentînd raioa- 
j nele Cîmpina, Teleajen,. Pucioasa și 
j Cislău s-au prezentat de citrînd Ia în- 
' trecerile de schi din cadrul fazei re- 
: gionale Ploești. Concursul s-a destă- 
; șurat la Sinaia în împrejurimile cotei 

■ 1400. Iată rezultatele: seniori: C.
Barna (Cîmpina). senioare: Emilia

1 I în proba de
(3 km) rezervată junioare- 

a învins adversarele cu 
de 10 minute. Iată pe 

cîștigâtori: juniori — Bujor 
! — Maria 

Găvenia (Codlea). seniori — losit 
Stoian (Codlea). CATEG. ORAȘ: ju
nioare — Maria Burețea (Or. Stalin), 
juniori — R. Zornesen (o-raș Codlea), 
senioare — Matilde Kreuzer (Or.

Clubul sportiv Voința organizează 
sîmbăiă dimineață în Capitală o com
petiție de tenis de masă dotată ca 
„Cupa Voința". întrecerile vor avea 
loc la cele cinci probe individuale. La 
simplu bărbați iau parte Neaulescu, 
Retig, Covaci, 'Bottner, Pe.sch, Zaharia 
Bujor, Nazarbeghian, Iscovici, iar la 
fete: Pitică, Biro, Alexandru, Ba- 
rasch, Constantinescu, Tompa, Folea i 
si Slăvcscu.

Flubr.escența. fontei incandescente luminează o față ci; trăsături aspre, 
sculptată parcă în metal. Privirea e vie și cutezătoare. Aici, în secțja 
de turnătorie a .uzinelor „Timpuri Nor unde.. ionLi se dospește tn 

uriașele cupe de .topit; l-am. întîlnit pe'domănistul Marin Turcit; ftiftiătar 
fruntaș în producție și sportiv destoinic în echipa de fotbal a acestei uzina.
Cum ar putea fi definit eroul rîn- 

durilor noastre ? O figură de muncitor 
înaintat, care prin trăsăturile lui mo
rale îmbogățește profilul omului nou, 
crescut in societatea socialistă. N-a 
fost deloc ușoară viața lui Marin 
Turca in trecut, cind pe meleagurile 
noastre singeroșii exploatatori storceau 
vlaga muncitorilor, îmbuibîitdu-se din 
truda, celor rrudți. Iar pentru, fiii munci
torilor, pe vremea aceea, despre sport, 
nici pomeneală!... Un pantalon cu „o 
bretea", o minge de cirpă și un mai

dan cu mărăcini...
Acolo sub năframa cerului, copiii 

muncitorilor, slabi și piperniciți, n-a- 
oeau cum să viseze cS vor veni vreo
dată vremurile cind și pentru el vor 
răsări timpuri mai bunel Dar din 
cind in cîrut, cite unul din ei pricepea, 
unele lucruri. Aceasta din lupta sau din 
viața părinților! Șt iată că odată cu 
alungarea de la putere a exploatato
rilor, copilul de odinioară de la o 
margine de mahala, a- pornit alături de 
mii și mii de copii tn viață pe drumul 
luminos al socialismului.

•■ II privesc cum lucrează deasupra 
pieselor de chiulase pentru troleibus și 
simt și zoicnire.a miinilor înăsprite de 
muncă, forța aceasta imensă descătu
șată în anii puberii populare, eroismul 
de fiecare zi caracteristic clasei noas
tre muncitoare pusă in slujba nobilului 
țel al construirii vieții noi. Dacă stai 
să te gindești, întreaga viață a lui 
Marin Turca pulsează aici în freamă
tul trepidant al uzinei. Aici a fost pri
mit îh partid, aici a biruit primele nor
me, aici a cunoscut fineai dr-i”i. 

țntr-o primăvară cind primele flori zitn-

beau drasupra geamurilor dantelate 
de aburul cald al foniei topite. Lucra 
in aceeași brigadă cu Mânuța, o fală 
oacheșă și sprintenă. Intr-o zi, l-a clie- 
rrat Ilenuța la întrecere. „Auzi come
die, să te biruie o fetișcană ca asia". 
Mult necaz i-a purtat la început. Dar 
apoi s-a îndrăgostit de ochii aceia de 
jar adumbriți de gene de mătase S-au 
căsătorit și acum lucrează tot împreu
nă, in aceeași brigadă mereu fruntașă. 
In. fiecare lună, comunistul Manp Tur- 
cu își depășește planul cu 30 la sută 
redpcind rebuturile și litpiind cu însu
flețire pentru ridicarea productivității 
muncii.

Tot în uzina aceasta. Marin a în
drăgostit sportul, căruia i-a dedicai 
mare parte din orele, lui libere. Ah. ce 
te mai bate inima muncitorilor de aici 
cină echipa lor are meci, I Iar atunci 
cind ea. învinge, oamenii sini mai vo
ioși și parcă a doua zi munca merg» 
mai cu spor.

După orele de muncă și apoi după-a- 
miază, după orele de antrenament 
Marin Turca se îndreaptă spre cri să. 
Abia coboară din tramvai și îi iese 
cile un cetățean în cale

— Măi, tovarășe deputat, ce faceni 
cu strada aceea ? Cîitd o pietruim ?

Răspunsul vine limpede, precis: 
rnîine. in curtnd sau uite lumea a și 
pornit la treabă! Marin Tur cu este și 
deputat’ in Sfatul Popular Orășenesc, 
își notează pe caiet cu grijă propune
rile cetățenilor, contribuind la rezolva
rea lor.

T. DUMÎTRAN .



înflorește sportul
Pe șoseaua care merge de ta Tîr- 

gui Lăpuș spre Băiuț, într-una din 
primele case, stă bălrlnul miner Ludo
vic Loy. De multe ori, in discuții, el 
nu uită să-ți spună două lucruri. In 
primul rînd că fiul său Zoltan, care 
bi trecut era slugă la un chiabur din 
Cupșeni, a devenit în anii puterii popa 
tare irigitiler. In al doilea rînd, cu 
cită plăcere privește la cei tineri, care 
se întrec pe terenul de sport al comu
nei. Și, cu adevărat, bătrînul Loy 
poate fi văzut adesea alături de cei 
tineri, încurajîndu-i în meciurile lor de 
fotbal cu cei din Cavnic, sau în Par
tidele de volei.

Sportul este un prieten nou al oa
menilor de pe aceste meleaguri. Prin
tre cei mai buni sportivi din Băiuț, 
se numără frații Iacob și Vasile Mu- 
reșan, care pe lingă rezultatele deo
sebit de frumoase obținute în munca 
lor de mineri, s-au afirmat și pe 
iărîin sportiv.

O VIAȚA NOUA
Din Handalul de Jos și pînă în Han- 

dalai de Sus, de o parte și de alta a 
străzii se ridică blocuri muncitorești. 
Minerii care în trecut mergeau la 
muncă cu o bucată de mămăligă în 
traistă, astăzi locuiesc în blocuri fru
moase, cu încălzire centrală, mănîncă 
la cantina elegantă a minei și își 
petrec timpul liber pe bazele sportive 
ce s-au construit aci. Terenul de fot
bal, cel de volei (amenajat pentru noc
turne) și popicăria, sînt locul de întil- 
nire al celor ce du îndrăcit activita
tea sportivă. De altfel, cifra de peste

Sportivii asociației Voința din Oradeu au primit de curind wi frumos 
dar: o nouă și modernă arenă de popice. Arena este construită intr-un 
stil modern și este foarte bine utilată (antreu, 2 vestiare, vestibul pen
tru fumători, o cameră pentru șah, o pistă dublă cu instalație electrică 
automată care semnalizează popicele doborite etc.) (foto: Emerik Popper)

Utemistul Vaier Neacșa
lfuscui in anul 1963, înir-o 

comună de pe meleagurile Mureșul ni, 
Vaier Neacșa a avat ca și ceilalți fii 
de muncitori o Copilărie lipsită de 
bucurii. A venit 23 August 1944, ziua 
eliberării, ziua in care au început să 
ce ivească in casele celor necăjiți 
mugurii unei twifi noi și fericite. Va
ier se jăouse băiat mare. A fost în
scris la gimnaziu iar mai iirziu s-a 
calificat ca muncitor strungar la Com
bina ful Karl.Marx din Tîrhăveni. Ma-

RODUL UNEI INITIATIVE
Cti sprijinul comitetului raional 

P.M.R. OMefu. a început recent ame
najarea unei baze sportiv^ care să 
satisfacă cerințele mereu crescin.d® ale 
Sportului în acetst centru de raion. 
Țăranii muncitori din satele și comu
nele raicniullui au răspuns cu entu
ziasm chemării de a contribui prin 
muncă voluntară la amenajarea aces
tei ba«8 sportive. Astfel, tinerii ță
rani muncitori din Bolcești, Frățila, 
O teicii ș și Goronești au prestat peste 
8.000 ore de muncă voluntară ou 
atelajele și cu brațele. Din acțiuni 
cultural sportive s-au adunat și 15.000 
tei care au fost întrebuințați pentru 
împrejmuirea bazei sportive, pentru 
construirea a două cabine și a unei 
săli în care să se poa'tă juca șah și 
■tenis de masă.

ION MUȘETO1U

in Tara Lăpușului
1400 membri înscriși în asociația 
sportivă „Minerul", 'dovedește că oa
menilor muncii din Cavnic le place 
spartul.

Și aici găsim sportivi 'runtași, ca 
fotbalistul Alexandru Danciu, strungar 
la atelierul mecanic, sau loan Ciolpan 
care muncește la flotație.

22 ASOCIAȚII SPORTIVE IN 
RAIONUL LAPUȘ

La Tîrgul Lăpuș silit azi două aso
ciații sportive : „Lăpușul" și „Știința". 
Amindouă duc o activitate frumoasă, 
amîndouă au sportivi cu care se min- 
dresc. Astfel, „Lăpușul" numără prin
tre membrii săi pe tlrnplarid Pop Oroș‘ 
loan, un bun jucător de oină și 
totodată muncitor fruntaș al întreprin
derii „Lăpușana". Tot aci lucrează ta
lentatul fotbalist Iosif Anghel și mun
citoarea Maria Micii, o bună alergă
toare. care a obținut locul I ia Spar- 
tctchiada fetelor organizată în regiunea 
Baia Mare. loan Dunca, Alexandru 
Rusu, loan Hoinar, care in diferite 
competiții au obținut rezultate fru
moase reprezentind cu cinste școlile 
lor, fac parte din asocia/tia sportivă 
„Știința".

De altfel în raionul Lăpuș sini 22 
asociații sportive care au peste 6300 
membri. Dintre ele „Minerul" Băiuț, 
„Minerul" Cavnic, „Voința" Damactl- 
seni, „Lăpușul" Tg. Lăpuș, sînt frun
tașe.

Iată numai cîteva fapte care dove
desc din plin că sportul înflorește în 
Țara Lăpușului.

ION FRANCHIEVICI

Figuri de sportivi

isirul îl aprecia mult și ii spunea ade
sea privindu-i piesele „Ai să devii un 
bun strungar". De fiecare dată Vaier 
zirnbea emoționat. In ochii lui citeai 
dorința de a nu înșela speranța mais
trului. In anul 1951, în atelierul me
canic ia ființă o brigadă utemistă. A- 
preciind calitățile și spiritul de bun 
organizator ale lui Neacșa tinerii îl 
aleg în fruntea acestei brigăzi. Un an 
mai tlrziu brigada lui Neacșa cuce
rește titlul de brigadă fruntașă pe ra
ionul Tîrnăveni. Pentru însemnatele 
succese in producție, ca și pentru re
zultatele din ce în ce mai bune pe 
care le obține pe terenul de sport, ti
nerii H aleg apoi pe Vaier Neacșa în 
comitetul U.T.M. pe combinat.

Sportul a devenit un bun prieten al 
utemistuhui Vaier Neacșa incă de pe 
băncile gimnaziului. Neacșa a repre
zentat cu cinste culorile combinatului 
in. numeroasele concursuri de hand
bal, volei, fotbal și rugbi. In timpul 
stagiului militar el a jucat in echipa 
clubului Dinamo, fiind selecționat și 
în reprezentativa de rugbi care a în
treprins un turneu în sudul Franței. 
După terminarea stagiului, Vaier s-a 
întors in mijlocul tovarășilor unde a 
crescut. El este din nou in fruntea în
trecerii pentru realizarea de economii 
și piese de bană calitate. La începutul 
anului 1958 a primit o sarcină im
portantă pe linie sportivă: să antreneze 
echipa de rugbi a combinatului. In 
seria a HI-a a. campionatului catego
riei B de anul trecut, echipa pregă
tită de utemistul Vaier Neacșa s->a 
clasat pe locul 11

IOAN HASAȘIU

Răspundem corespondenților! Sportul, prieten bun al Colectiviștilor
A. UNGUREANU, Toplița : Materia

lul este bine scris, are însă un carac
ter prea teoretic. Vă rugăm să ne mai 
scrieți, in special reportaje.

OTTO BUCKER, Reșița : Date pri
vind pregătirile echipei de fotbal 
C.S.M. Reșița ne-au mai fost trimise 
și de alți corespondenți, iar articolul 
care vorbește de Spartachiada de iar
nă ne-a parvenit tîrziu. El ne-ar fi 
folosit cu o lună în urmă.

GEO C1OLCAN, București : Cele 
trei epigrame pe care le-ați trimis re
dacției nu sînt bine realizate din 
punct de vedere literar. De asemenea 
„poantele" nu sînt cele mai reu
șite. Aveți totuși frumoase aptitudini 
pentru acest gen și ar fi bine să mai 
încercați.

CAROL GRUIA, Orașul Stalin : 
Materialul „0 asociație sportivă frun
tașă" este bine scris și conține fapte 
semnificative. El va apare într-unul 
din numerele viitoare ale ziarului.

ION BORCEA, Slănic : Foiletonul 
dos. „O poveste cu luna" întrunește 
condițiile de publicare. In curind el 
va vedea lumina tiparului. Continuați 
să ne trimiteți materiale de acest gen, 
pentru care vădiți talent.

MIHAI ALBU, Făgăraș: Primul 
material pentru concurs „Șahul, prie
ten nedespărțit al elevilor" este bine 
scris, însă păcătuiește prin faptul că 
se ocupă de o latură minoră a acestei 
probleme. Așteptăm de la dvs. și alte 
scrisori, în care să vorbiți despre acti
vitatea asociației sportive din școală.

N. BURDUJA, Satu Mare: Foarte 
bine realizat articolul in care ne vor
biți despre noua popicărie din locali
tate. In curind el va fi publicat.

Acțiuni patriotice
Sportivii în lupta pentru economii...

Sportivii fabricii de pile și arcuri 
„Elastic" din Sibiu sînt hotărîți să 
contribuie din toate puterile lor la 
acțiunea patriotică pentru realizarea 
de economii. Recent, în cadrul unui 
miting, inginerul Ion Siinion, preșe
dintele asociației sportive, a anun
țat că va realiza un dispozitiv pentru 
înfășurarea arcuri'or la țevi de bi
cicletă, care va aduce o economie de 
40.000 lei. Brigada sportivă condusă 
de Ion Tăpălagă și-a luat angajamen
tul de a obține economii prin folosirea 
mai rațională a materialelor de arcuri. 
De asemenea, voleibaliștii Ion Con
stantin și Hans Greiger fac parte din 
echipa care și-a luat angajamentul 
să economisească 0000 kg. oțel de 
arcuri, precum și 200 kg. ulei spe
cial. Cu prilejul mitingului, sportivii 
au lansat o chemare la întrecere 
către toți ceilalți muncitori din fa
brică.

...și pentru înfrumusețarea uzinei

Prestînd 200 ore de muncă volun
tară brigada patriotică condusă de 
comunistul Gheorghe Rakoczi, din care 
fac parte 20 de tineri, a amenajat 
„Aleea Tineretului" care duce la u- 
zina Chimico-Metalurgică „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ diii B. Mare. Urmînd exem
plul acestei brigăzi zilele acestea au 
luat ființă incă 11 brigăzi de muiuă 
patriotică, in rîndu! cărora se găsesc 
muriți sportivi si sportive.
. ' ' I. IONESCU și

V. SASARANU

SAPTAMINA FILMULUI SPORTIV 
IN REGIUNEA CLUJ

Comisia regională de propagandă de 
pe Iî;ngă consiliul regional U.C.F.S. 
Cluj, în colaborare ou direcția regionajlă 
a difuzării filmelor, a organizat o ,,9ăp- 
tămînâ a filmului sportiv”. Această 
manifestare cultural-sportivă s--a deschis 
recent, într-un cadru festiv, în sala 
cinematografului ,,Timpuri Noi” din 
Cluj. Aproximativ 300 spectatori au ur
mărit cu viu interes filmele: „S-port" nr. 
11/58, ..Alpinism", „Cabanierul” și al
tele. Săptămina filmului sportiv a fost 
deschisă și în cîteva din raioanele re
giunii Cluj.

A. Guțiu
PRIMA SPARTACHIADA A FETELOR 

IN REGIUNEA SUCEAVA

Pentru prima oară, în anul acesta, ti
nerele fete din regiunea Suceava se vor 
înlreoe într-o competiție sportivă' de 
amploare rezervată lor. Este vorba des
pre Spar t-alch iada fetelor, pe care o or
ganizează consiliul regional U.C.F.S., în 
colaborare cu comitetul regional U.T.M. 
Participantele își vor disputa întâietatea 
în concursuri de schi, săniuțe, șah, te- 
r.iis de masiă și gimnastică.

Lazăr Negru

O NOUA RAMURA SPORTIVA 
IN ORAȘUL ZALAU

In oralul Zalău a fost introdusă' de 
curîi^» încă o ramură sportivă: scrima.

din comuna Văcărești
După ce în adunarea de constituire 

țăranii muncitori de la G.A.C. „Victo
ria Socialismului" din comuna Văcă
rești, raionul Țîrgoviște, au dat asocia
ției lor sportive numele „Victoria" el 
au trecut cu mult elan la lucru. Colec
tiviștii din Văcărești și-au amenajat 
un teren de fotbal și două de volei, 
precum și cîteva instalații pentru în
trecerile atletice. Pe aceste baze spor
tive s-au organizat mai în fiecare du
minică diverse concursuri la care au 
participat sute de flăcăi și fete.

Consiliul asociației sportive „Vic
toria", în frunte cu președintele ei, 

tov. Nicolae Drăgan s-a preocupat in
tens de atragerea colectiviștilor în

La Slănic (regiunea PJoești) magazinele O.C.L. nu sînt a- 
provizionate cu echipament sportiv.

— Ce te-ai 'îmbrăcat așa. vrei să pari mai „șic"?
— Nul Sini de la... Slănic.

Desen de D. Pctrică, după o corespondență a tov. Ion Boccea.

Chemare la întrecere
In dorința de a contribui la o și 

mai mare dezvoltare a activității 
sportive și pentru o mai largă con
tribuție a sportivi-lor la ac.țiunitle de 
interes obștesc, consifliiud raional! 
U.C.F.S. Reșița cheamă la întrecere 
toate consiliile raionale U.C.F.S. din 
regiunea Timișoara pentru realizarea 
următoareilor obiective :

— Atragerea î.n rindurite membniAor 
U.C.F.S. a cît mai miri ți oameni aii 
muncii din oraș și din sa<te«lc din 
raion.

— Amenajarea prin muncă obșteas
că, voluntară a unor baze sportive 
simple.

— Participarea asociațiilor sportive 
la î-nfrnmuisețairea satelor și la alte 
lucrări de interes gospodăresc.

— Crearea de brigăzi agro zooteh
nice și luarea în patronaj de către 
sportivi a unor terenuri agricole, cu

Prima secție de scrimă a luait ființă pe 
lîngă asociația spertivă „Mezeșul” și ea 
înglobează 26 sportivi. De pregătirea lor 
se ocupă instr uctorufl voluntar Juhasz 
Coloman. Secția de scrimă nou creată 
are tot materialul și echipamentul nece
sar: florete, săbii, mânuși, măști etc.

i
Alexandru Momeite

CERC TURISTIC CU O BOGATA 
ACTIVITATE

Muncitorii întreprinderii „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” din Baia Miane au în
drăgit și practică de multă vreme tu
rismul. Peste 4-00 muncitori «au participat 
I*a excursiile organizate la Băile Cărbu
nari, Borșa, Vîrful Gutin, Izvoare șî 
Balta Sărată.

Cei mia-i activi turiști ai carcvli i sînt 
tîmpJiarui Ludovic Dapșanszky, tapițerii* 

practicarea organizată a sportului. 
Astfel, pînă în prezent și-au completat 
adeziunea de membru în U.C.F.S. peste 
200 de săteni,. Aceștia activează in 
secțiile de atletism, șah, schi, trintă, 
fotbal, oină și ciclism. Participind cu 
regularitate la antrenamente, mulți 
dintre sportivii gospodăriei colective 
au reprezentat cu cinste culorile aso
ciației lor sportive în diversele con
cursuri raionale și în competițiile de 
masă. La sediul asociației sînt expuse 
numeroase diplome, insigne și cupri, 
pe care sportivii gospodăriei le-au cîș- 
tigat în întrecerile cu echipele din ce
lelalte comune.

MISU AVANU

rățirea izlazurilor, însilozări de furaje 
etc.

— Trimiterea de echipe modiei! la 
sate; permanentizarea organizării du
minicilor sportive.

— Promovarea în categorii superi
oare în cadrul campionatelor R.P.R., 
a cel puțin trei sportivi. indivFkiatl, 
la diferite ramuri de sport.

— Organizarea de excursii în locu
rile pitorești și istorice din cinprtao»fll 
raionului și regiunii și a cît mai 
multor competiții locale și rakui-ate; 
cu participarea masei de membri 
U.C.F.S.

— întărirea muncii 
rîixluiî sportivilor.

— Organizarea în 
căminel€ culturale a 

educative ta

colaborare ou 
u nor miau tes

tări cultural sportive și atragerea unui 
larg activ obștesc în organizarea și 
îndrumarea activității sportive la sate.

Ludovic Horvath, inginerul Iosif Roho- 
ny, laborantul Iosif Fekete și tehnicia
nul Alexandru Strîmbu.

S. Vasile

PENTRU DEZVOLTAREA VOIJHULUl

Consiliul raional U.C.F.S. Turda —’ 
prin comisia de specialitate — a luat 
inițiativa organizării unui campionat de 
volei în saaă. La întreceri participă 18 
echipe: 6 de junioare, 6 de juniori și s 
de seniori. Campionatul se desfășoară 
tur retur. Organizarea acestei competiții 
contribuie efectiv la creșterea calitativă 
a voteiiului în orașul nostru. Pînâ în 
prezent cele mai bune echipe s-a-u dove
dit „Cimentul” Ia seniori și Școala me
die nr. 2 la junioare.

Galaiction Chișu

MAGAZIN I.D.M.S. BINE ASORTAT

Cum ai pășit pragul magaizinulul 
I.D.M.S. Sibiu, remarci abundența și 
varieftiatea materialelor. Gu&tuj cu care 
elle sînt așezate în rafturi și «amiabil i- 
talea vînzătorilor te îmbie l-a cumpără
turi. Găsești aici t.oaite materialele și 
echipamentul care te interesează. In 
plus, -conducerea magazinului sprijin^ 
eeciciațiile sportive în reajolvârea anumi
tor comenzi specia-îe, cum ar fi: mesei 

tenis, aparate de gimnastică', mate- 
riia-ie alpine sau de hochei etc. /

Valeria VJădolanu



activitatea șahistă in țară Ce-i nou în fotbal...
I.hilE DE FINALA ALE CAM
PIONATULUI REPUBLICAN

rtimile de finală ale campionatului 
u-lican au angrenat un mare nu
de jucători, desfășurîndu-se în mij- 
unui interes general. Iată cîteva 

relatările corespondenților noștri: 
t CLUJ : în cele 7 grupe s-au în- 
it 77 jucători de categoria 1 și 
a. Pentru sferturile de tinaiă s-au 
cat primii doi clasați din fiecare 
ă. Astfel: E. Biro, Z. Boilă (I), 
liwartz, I. Szabo (II), B.Nagy, E. 
z (III), E, Kocsis, A. Balla 
, dr. V. Malcoci, I. Hunyadi (V), 
Balogh, F. Czeiczel (VI), I. Ra- 

, A. Moisoiu (VII). Direct califi- 
în faza următoare candidatul de 
>tru Mircea Breazu. (Radu Fisch) 
i CRAIOVA : 73 participant în 

grupe. S-au calificat primii trei 
ți. învingătorii grilelor au fost 
itorii: N. Dumitrașcu. A. Porces- 
.. Papozov, D. Marian și A. Diatcu. 
ian Porcescu).
. ARAD : 56 jucători în patru

giui>e. S-au calificat pentru sierturile 
de finală : T. Faur, St. Denes, T. Bo
emi, T. Grozescu, Clara Friedman 
(participă la campionatul masculin), 
R. Neulânder, C. Răd’.ilescu, dr. St 
Secui, E. Komlodi, V. Demian, I. Ko
vacs și B. Truia. (St. Weinberger).

LA l-'AGARAȘ: grupa optimilor de 
finală (12 jucători) a fost cîștigată de 
L. Harpău ciu 10'/2 p. tirnrat de V. Po- 
povici 10 p. (V. Lazăr).

LA LUGOJ: 24 participa n-ți în două 
serii. S-au calificat pentru sferturi C. 
Raina, A. Tatolici, C. Niesner (I) și 
V. Schiopescu și S. Bacu (II). Toți 
cei calificați sîrtt membrii 
Sportiv Muncitoresc Lugoj.
Block).

Clubului 
(Ladislan

DOUA SIMULTANE ALE 
TRUUJ* GH. MITITELU

MAES-

3

Maestrul Gh. Mititelu a sueținut 
două simultane la lași și la Buzău. Ju- 
cînd în sala clubului asociației spor
tive „Muncitorul Sanitar" din Iași, el 
a realizat 19'/2 p. din 21 partide (pier
de la juniorul N\ Lăzăreanu cîștigăto- 
rttl Spartachiadei tineretului în faza pe 
asociații, și remiză cu șahistul de ca
tegoria a Il-a E. Mateiaș). La Buzău 
maestrul a obținut 18 victorii și 2 
remize (F. Zoican și S. Stanei).

(C. Adumitresei și M. Dumitru)

• Antrenorii ți arbitrii au ținut consfătuiri utile înaintea începerii returului • Probleme de formații Ia 
majoritatea echipelor • Ultimele antrenamente ți jocuri de verificare

nibilității unotr jucători. d.T.A. are 
doi jucători în această situație: 
Koczka — lovit din recentul turneu 
peste hotare — și Igna — bolnav. 
Lipsa acestora ar putea influența în
suși jocul de ansamblu și tactica e- 
chipei. Rapid îl are accidentat pe 
Georgescu, la Dinamo București nu-i 
sigură participarea lui N'icușor și V. 
Anghell, Petrolul nu contează încă pe 
Zaharia, Bădulescu și Bot eseu, Jiul îi 
are indisponibili pe Vasiu, Farcaș, 
Nertea si Duia, Știința Timișoara pe 
Lereter, la Progresul prezintă semne 
de întrebare Dobrescu și Smărăn- 
de®cu, Farul nu-i sigur pe participarea 
lui Pană, Știința Cluj pe Costin, Di
namo Bacău va juca fără Eftimie, 
Țircovuiieu, Florea, Biltz, Gram, 
ceasta înseamnă că echipele se 
fixa asupra formațiilor sîmbătă 
chiar duminică pe teren.

Reamintim...
înainte d® începerea returului

ncă pateu zile și terenurile și stadioanele vor fi din nou gazde pri- 
dornioi să urmărelască jocurile unui 

în categoria A la fotbal.Încă patru zile și tereiiiurnie și 
initoare pentru muMhnea celor 
rwxfnr onra QiiimiS naeionantretur oare se anunță pasionant
O primă confruntare..

ultimii ani ne-am obișnuit ca InIm
preajma începerii campionatului (tur 
sau retur) federația noastră să adu
ne la București -pe unii din principalii 
factori în dezvoltarea sportului ou ba- 
Ionul rotund: antrenorii și arbitrii. 
Aș,a s-a înitîmplat și acum, înaintea 
începerii returului.

Marți s-au întrunit în sala 
tivi,tați a U.C.F.S. antrenorii 
pelor de categorie A și numeroși an
trenori din categoria B. Reuniunea 
tor a fost necesară pentru oa în baza 
analizei primei părți a campionatului, 
a constatărilor făcute în perioada pre 
gătitoar® a echipelor și a discuțiilor 
să se tragă concluziile care 
pun în ce privește procesul

de fes- 
echi-

jutor în munca de viitor a antreno
rilor. îmbucurător este faptul că de 
data aceasta, antrenorii au discutat 
aproape exclusiv probleme de instrui
re, tehnice șj grganizatorice. S-a dis
cutat mult și ou folos despre pregă
tirea atletică și tehnică a fotbaliștilor 
în vederea realizării unui joc viguros, 
bazat pe o tehnică avansată și o 
orientare tactică unitară. La discu
țiile pe marginea analizei tortului și 
a problemelor ridicate d® președintele 
federației, tov. C. Mănescu, în legă
tură cit pregătirea atletică și cu pro
movarea la timp a elementelor tinere, 
au luat atrvîntul antrenorii : C. Braun, 
I. Lupaș, C. Teașcă, Dincă Schiileru, 
I. Lengheriu, Ilie Savu, Fr. Ronaî,

Mărdărăscu etc. Referatele pre- 
de antrenorii Gică Popescu,

A-
vor 
sau

DE

or-

NTERESANTA REUNIUNE 
BOX IN SALA I.S.B.

hui sportiv Metalul M'.I.G. va 
a sîmbătă seara cu începere de la
19,30 în sala I.S.B. o gală de box 
u verificarea lotului metalurgist 
va face deplasarea în R.D. Ger- 

. Reuniunea programează următoa- 
meciuri: Dănilă Dona — M. Trancâ; 
logdain “ ~
chiopu; Dănită Enuț — 

Gh. Simion ", - _  r- r>;„,.
eh

ihăilă (Metalul) — V. Palovtci (Me- 
oort); N. Zota (Vulcan) 
litru (Semănătoarea);
eur) Z. ----  :." ’ .
eci de demonstrați-a, vor evolua di- 
iviștii D. Ciobotaru și Ghețu -Ve-

V. Czegieli; A. Olteanu — 
~ c. Stoian

______1 — C. Stănescu;
i — C. Pîrvu (Constructorul);
/ (Știința) — C. Balîca (Di-
Ltdv — N. Ghibu (Pasteur);

Tudor 
A. Beldea 

I. Ga vri sen ci ac (Vulcan).

O NOUA SALA LA PITEȘTI

Nu de mult șahiștii pitește ni au pri
mit un frumos dar : în uoita clădire 
a Casei Tineretului o spațioasă sală 
a fost rezervată iubitorilor șahului.

Iu fiecare zi sala cunoaște o mare 
animație. In fața tablelor cu pătrate 
albe și negre pot fi văzuți copii, elevi, 
muncitori, militari și intelectuali. Nu 
încape îndoială că în scurt timp ora
șul Pitești va redeveni un puternic 
centru șahist al țării.

ST. JAWOROVSKI
secretar ăl comisiei regionale de șah

V. 
zentate

uz
strîns

Și 
Din

struir antrenament,
de activitatea internă 
națională din acest an. 
punct de vedere consfătuirea 
norilor a corespuns scopului urmărit. 
După părerea noastră, analiza turu
lui (referent: A. Botescu), discuțiile 
purtate în jurul pregătirii echipelor 
noastre de primă categorie și conclu
ziile desprinse constituie un real a

legat 
inter - 
acest 

an.tre-

CALENDAR FOTBALISTIC

gă-

PE

„Virtuosul"

RESTANTĂ LA BASCHET:
ORADEA — CONSTRUCTORUL 

1UCUREȘTI 35—62 ( 20—27)
A.DEA 11 (prin telefon). Constructo- 
. cîștigiat comod meciul cu echipa 
Oradea, oare a jucat sub posibi- 
Bucureștencele au realizat un joc 
aplaudat de spectatori, cele 97 de 

te ale meciului au fost realizate 
Wetesenbtirgier 1®>, Nicul-escu 1'5> 

u 12, Ouatu 11, VasUiu 3, Pîrvu 2 
uructorul), Darabaș 10, Farkaș 9,

6, Tîrziu 5, Cociubei 3, Juhasz 2 
3).

Zoltan Zinger — coresp.
H)L DE VOLE! ȘTIINTA CLUJ 
RACTORUL OR. STALIN ,xRE 

LOC LA TG. MUREȘ
?ă cum am fost informați de Fe
ia romînă de volei, meciul de vo- 
»ntre echLpefe masculine Știința Cluj

Orașul Stalin care are loc 
Lt >e va disputa >a Tg. Mureș.

De duminică, pasionalii fotbaluhîl se vor întîlni iar pe stadioane 
pentru a urmări întrecerile de campionat. Ca de obicei, bucureștenii au Ia 
dispoziție un program mai bogat, datorită celor 12 echipe participante în 
categoriile A, B și C. Zilele trecute, într-o ședință ou delegații acestor echipe, 
federația a stabilit modul de desfășurare a jocurilor de oampionat progra
mate în București, pînă la data de 
astfel :

5 aprilie. Acest program se prezintă

15 martie : Progresul — Știința Ti
mișoara (ora 14.30) și C.C.A. —Ști
ința Cluj (ora 16.15) în cuplaj pe Sta
dionul 23 August.

22 martie: Dinamo — Jiul (ora 11) 
pe stadionul Dinamo și Rapid — St. 
roșu (ora 16.15) pe stadionul Giu- 
lești.

29 martie : C.C.A. — Rapid și Di
namo — Progresul cuplaj pe Stadio
nul 23 August.

5 Aprilie: C.C.A. — Farul și Pro
gresul — Petrolul cuplaj pe stadionul 
Republicii; Rapid II — Progresul Su
ceava (cat. B) ora 
nul Giulești.

• Lotul de juniori 
ține mîine la or,a 16 
publicii un nou meci de verificare în 
vederea Turneului U.E.F.A. Juniorii 
vor întîlni un adversar puternic : Ra
pid II București.

10.30 pe stadio-

a> R.P.R. va sus- 
pe stadionul Re

Regiunile își desemnează campionii
(Urmare din pag. 1)

n), seniori: Gh. Neac (oraș Co

. DUMITRESCU, corespondent
Peste 80 de schiori, campioni ai 
nelor din regiunea Pitești, au 
:ipat de curînd la întrecerile din 
il etapei regionale. Pe pîrtia 
i din Curtea de Argeș, întrece
au prilejuit dispute de un bun ni- 
ehnic. S-au remarcat schiorii C. 
seu de la asociația sportivă Pro- 

Curtea de Argeș și M. Tîlvan 
comuna Curtișoara, raionul Sla- 

Rezultate tehnice: CATEG. O- 
FOND: seniori — V. ~ 

tea de Argeș) .senioare
(Rm. Vîlcea); COBORIRE:

— C. Petrescu (C. Argeș); 
e — Doina Antal (Rm. Vîlcea); 
D: juniori — A. Milcă (C. Ar- 

junioare — Ioana Puică (Rm. 
,a) ; COBORIRE: juniori — D. 
leasa (C.. Argeș); junioare —- E-

Săvulescu (C. Argeș); CATEG. 
?.: FOND: seniori — M. Tîlvan 
tișoara); senioare — Ana Marti- 
t (Drăgănești); juniori — T. Ve- 

(Drăgănești); junioare — Geor 
Furtună (Drăgănești). COBO- 

:: seniori — V. Pleiașu (Brădu- 
juniori — 1. Deneș (Colibaș); 
are — Georgeta Furtună (Dră- 
ști).
ILIE FEȚEANU, corespondent

In zilele de 7 și 8 martie s-au 
tșurat la Cristuru Săctiesc între- 
: de tenis de masă din cadrul fa- 
regionale. Au participat 42 de 
irrenți din 11 raioane. Au învins: 
lu bărbați: E. Stoinha.uer (Tg. 
aș) ; simplu femei •— Katailin 
:o (Tg. Secuesc); dublu bărbați 
•arago, Steinhauer (Tg. Mureș) ; 
i femei — Denko, Magda Barta- 
Tg. Secuesc); dublu mixt —. E.

Steinhatier, Erviner Gseh (Tg. Mu
reș).

IUL IU BOTH, corespondent
• La Brăila au avut loc de curînd 

întrecerile de haltere și șah din ca
drul fazei regionale. La haltere au 
participat 34 coriciirenți și s-au re
marcat: V. Dragomir (Tecuci), I. Boș-

De mîine la Poiana Stalin, 
finalele la schi

de 
de

Petrescu
— Doina 

se- 
se-

Pîrtiile frumoasei stațiuni 
iarnă Poiana Stalin găzduiesc 
mîine întrecerile finale ale Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. Pro
gramul concursului este următorul:

VINERI : în poiana Ruia, pro
bele de fond (5 km juniori, 3 ktn 
junioare, 10 km seniori, 5 km se
nioare.

SIMBĂTĂ : în Postăvar, din 
Kantzcr pînă în poiana Ruia 
(pe Sulinar), proba de slalom u- 
riaș.

DUMINICĂ : în poiana Ruia, în
trecerile la ștafeta combinată. Fie
care regiune prezintă cite o echi
pă alcătuită din campionii regio
nali pe categorii. Juniorii și ju
nioarele vor parcurge cite 3 km, 
iar seniorii și senioarele cite 5 km.

spectatori. Rezultate: cat. 55 kg. — 
Garai Vereș (Tg. Secuiesc) ; cat. 65 
kg. — Iosif Zoltan (Tg. Secuiesc); cat. 
75 kg. — Nicolae Bursuș (Tg. Mu
reș); peste 75 kg. — Ludovic Portic 
(Reghin).

• La Galați s-au desfășurat între
cerile la trîntă și tenis de masă. Din
tre cei 85 de participant au ieșit ur
mătorii campioni: Haralambie loniță 
(Focșani), C. Paleloci (Galați), Flo- 
rea Mormocea (Călmățui), Mihai Su- 
luca (Focșani), Ion Popescu (Galați), 
Vladimir Hreliorez (Galați). La tenis 
de masă s-au întrecut 16 fete și 30 
băieți. La simplu femei pe primul loc 
s-a clasat Elena Ureche (Tecuci) iar 
la bărbați. Nicolae Marin (Brăila).

A. SCHENKMAN și R. BOGDAN, 
coresp.

Ilie O®nă, S. PIoeșteanu și V. Măr
dărăscu în legătură cu pregătirea e- 
chipelor lor pentru retur, constatările 
pe teren ale obtegiullui centrat de an
trenori în perioada pregătitoare, refe
ratul antrenorului federal Angelo Ni- 
culescu cu privire la sarcinile trasate 
de federație și îndrumări'le date de 
secretarul general al federației, to<v. 
1. Stoian au completat cadrul cuprin
zător și lucrările fructuoase ale aces
tei utile consfătuiri.

Intîlnirea arbitrilor
Ieri, arbitrii au luat locul antreno

rilor pentru a dezbate problemele prin
cipale ale arbitrajului. După analiza 
arbitrajelor din toamnă (referent: M. 
Marcu), din care a reieșit că, în ge
neral, în acest domeniu s-au înregis
trat progrese însemnate care au spri
jinit eforturile pentru îmbunătățirea 
calitativă a fotbalului, au urmat dis
cuții. La acestea au participat nume
roși arbitri, președinți și secretari de 
colegii regionale, printre care : G. Pop 
(Hunedoara), E. Racz (Tg. Mureș), 
M. Popa (București), C. Alexandru 
(lași), St. Sipoș (Cluj), Gh. Dulea 
(BiK-iirești) etc. După o serie de în
drumări tehnice date de P. .Kroner, în 
numele colegiului central M. Marcu a 
tras concluzii și a trasat sarcinile 
pentru noul sezon. In lumina acestor 
sarcini, arbitrii noștri iau datoria să 
sprijine dezvoltarea unui joc bărbă
tesc, dar și să sancționeze cele mai 
mici tendințe care duc spre degene
rarea jocului. De altfel, acesta a fost 
miezul problemelor discutate și spre 
un asemenea arbitraj au fost îndem
nați arbitrii și de secretarul general 
al federației, tov. I. Stoian, în cuvîn- 
tul său de închidere a consfătuirii.

Cu ocazia acestei consfătuiri au fost 
premiate colegiile regionale de arbi
tri cu activitatea cea mai rodnică. 
Premiul I și Cupa oferită de federa
ție au revenit colegiului 
Cluj, premiul II colegiului 
Oradea și premiul III colegiului regio
nal Constanța. Colegiile din regiunile 
Iași și Hunedoara au primit 
țiuni.

Probleme de formații
Oricît ar părea de curios, 

acum cînd echipele sînt gata să reia 
campionatul, ele întîmpina unele difi
cultăți in privința alcătuirii formațiilor. 
Ntumeroase sînt echipele care au ase
menea probleme din cauza indlspo-

sini necesar să reamintim câteva lu
cruri importante privind buna desfă
șurare a partidelor. In pbîmiull rînd, 
ora de începere (16 în țară și 16.15 
în Bucureștii) trebuie respectată cu 
strictețe de arbitri, după cum ei au 
datoria să limiteze timpul pauzei la 
minutele îngăduite de dispozițiile re
gulamentare (10 minute). In interio
rul terenului de jdo (fe locui fixat), 
nu au acces decît oîte un conducător 
de fiecare echipă, antrenorii șj medi
cii echipelor, medicul delegat și dele- 

arbitrii 
această

gatul federal. Organizatorii și 
trebuie să respecte întocmai 
dispoziție a federației.

Ei nu vor îngădui în caz 
cidentar® a unui jucător ca 
sau antrenorii să pătrundă pe teren, 
decît numai după ce jocul a fost 
oprit și arbitrii au autorizat acest 
lucru. Ei vor lua măsuri ca în spa
tele porților să 
străine.

de ac- 
medicii

nil stea persoane

verificări
a jucat marți la 

și a învins pe El. 
i—0) prin punctele

Ultime
• Steagul roșu

Lunca (Jalnicului 
roșie cu 9—0 (5- ,
înscrise de Hașoti (3), Proca (3), 
David (2) și Campo. Joi, Steagul 
roșu va juca la Orașul St alin cu 
Celuloza Zărneșbi.

• Progresul întillmeiște azi după a- 
miază pe terenul din str. dr. Staico- 
vici pe Abatondl, îmtr-un ultim joc de 
verificare.

• Rapid a făcut ieri antrejNMuenț 
pe terenul „Pasteur", în cempenia 
echipelor ,,Pasteur" (3—0 în 30 de 
minute) și Locomotiva Filaret (3—1_ - - ...

de antrenament 
pe stadiolnul său; 
Quadrat. De ase- 
azi ultimele pre-

regional 
regional

me n-

totuși

în 60 de minute).
• Uin ultim joc 

susține azi Diniamo, 
adversar Cauciucul 
meneia, C.C.A. face 
gătini în vederea partidei cu Știința 
Cluj.

Locafiune de bilete
Biletele pentru cuplajul fotbalistic de 

duminică de la „23 August»4 (Progresu.1- 
știința Timișoara și C.C.A.-Știința Cluj) 
se pun în vînzare de azi la ora 13 ta 
Pronosport (Cal. Victoriei 9), ia stadi
oanele Dinamo, Giuleștî și 23 August, 
ia agenția C.C.A. și la Qasa specială din 
str. I. Vidu; în ziiu» miecii rfltor la caseta 
stadionului 23 August. Sfr.t vataWita bi
letele cu seria 26.

neagă (Galați) D. Matiole (Galați) 
Gh. Miara.1 (Galați). La șah s-au în
trecut 13 fete și 15 băieți. S-au evi
dențiat: Nicoleta Adjuleanu (Brăila), 
Costel Otova (Focșani), Ilie Petrache 
(Macin), N. Sava (Călmățui).

N. COSTIN și 1. BALTAG,
• Timp de două zile, sa.la 

de băieți din Sf. Gheorghe a 
întrecerile halterofililor. 65 de con- 
curenți din raioanele Tg. Mureș, Re
ghin, Cine, Odorhei, Sîngeorz de 
Pădure, Sf. Gheorghe și Gheorghieni 
au evoluat în fața a peste 1000 de

coresp. 
liceului 
găzduit

In urma omoilogării eencureuluj Pro
nosport nr. 10 din 8 martie au fost 
stabilite următoarele premii:

Premiul I: 110 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecăreia oîte 
1.474 lei; Premiul II : 2.235 variante 
cu 11 rezultate exacte, revenind fie
căreia cite 80 lei.

Deoarece suma cuvenită fiecărei va
riante ciu 10 rezultate exacte este sub 
15 lei, conform regulamentului fondul! 
afectat premiului III a fost împărțit 
în părți egaile premiului I și II.

Fond de premii: 341.543 Iei.

• In urma omologării variiamtelor 
cu „0“ de la concursu'1 Pronosport 
nr. 9 etapa din 1 martie s-a stabilit : 
1.868 variante cu „0“ rezultate, reve
nind fiecăreia oîte 21 lei.

• Motocicfetia acordată prim tragere 
din urnă variantelor cu „0“ revulltatc 
la corjcursuil Pronosport nr. 9 din 1

OtanosPO]rt
martie a revenit participam tatua Scăr- 
lătescu Haralambie din București.

• După concursul Pronosport nr. 
9, care a fost unul dintre celle mai 
„tari" din acest an, ultimul concurs 
Pronosport nr. 10, s-a soldat cu re
zultate normale, dovadă fiind numă
rul foarte mare de premiați. Ca ur
mare a acestui faipt s-a ajuns la si
tuația de a nu se plăti premiul III 
deoarece suma afectată unei variante 
cu 10 rezultate exacte eria sub 15 
Ici. La concursul Pronosport de du
minică 15 martie, partioipanțh vor 
avea satisfacția de a analiza întîl- 
niriîe echipelor noastre din prime ca
tegorie care reîncep lupta pentru titlu 
și pe care le cunosc bine, mai ales 
că uncie dintre ele au evoluat în ul
timele săptămtoi și deci se poate face

o părere despre forma pe ea>e o de- 
țtn în prezent

La fel de interesante stot și îrteîl- 
niniile din cadrul campionatului ma
ghiar, unde valoarea apropiată a par
ticipam fiilor face oa echipele fruntașe 
care par ciîștigătpaine sigur® să se' 
mulțumească cu rezultate de egalitate 
sau chiar să fie învinse.

Pentru o documentare cît mai amă
nunțită consultați Programul Loto- 
Pronosport nr. 256 oare cuprinde tot 
materialul documentar legat de acest 
concurs.

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a doțncu.rauilu» 
Pronoexpres nr. 10 din 11 martie au 
fasi extrase următoarele numere:

34 12 44 37 3 47
Numere de rezervă : 17 26
Fond de premii : 1.074.230 lei.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport



Echipa R. P. Romîne a cîștigat 
„Criteriul European“ I

(Urmare din pag. 1)

tele porții, lui Peter. Acesta îl aruncă 
în fața porții, lui Andrei și... scorul 
devine: 5-1. Pînă la sfîrșit Andrei și 
Nagy ratează ocazii

In ultima repriză, 
ghiari practică un joc dur, pentru 
care sînt sancționați cu eliminare. O 
bună parte din timp ei joacă în patru 
și chiar în trei oameni. Deși jocul 
se desfășoară aproape exclusiv în trei
mea maghiară și deși avem at:tca o- 
cazii, una mai favorabilă derit cea
laltă, totuși nu mai marcăm decît 
două goluri : Raduc în min. 42 prin- 
tr-un șut de la treime și Czaka în 
min. 58. Căpitanul echipei noastre a 
luat pucul din tr> imea noastră, a dri
blat cîțiva adversari inclusiv portarul 
și a înscris în . poarta goală. Echipa 
R. P. Ungare a redus scorul în min 
55 prin Zsitva care a profitat de un 
moment de relaxare a apărării noastre. 
Scor final: 7-2 (0—1, 5—0, 2—1).

Arbitrii cehoslovaci Vjvial și Svitil 
au condus formațiile : R. P. ROMTNA: 
Sofian — Varga, Czaka, Ionescu, Ra- 
duc — Sziibo I, Ferenczi, Szabo H, 
Lcirincz, Andrei, Prt< r, Biro, Nagy. 
Takacs.

R. P. UNGARA: Andorka — Ba
ban, Patocs (Koutny), Martinuzzi, Ha
vas — Lorincz, Pafotas. Boroczi, Ken- 
dcreșsi, Kertesz, Zsitva, Grimm, Si
mon, Zsima.

In cadrul festivității, de premiere e- 
cliipei noastre i-a fost oferită cupa cea 
mare a „Criteriului European", pe 
care pînă acum sînt înscrise: Italia 
1951, Anglia 1952, Italia 1953 și R.P 
Romînă 1959.

sfîrșit Andrei și 
mari.
hocheiștii ma

cu eliminare. O

înaintea meciului de Fox cu Scolia

la hochei pe gheață ® binevenită reuniune de verificare
Clasamentul se

1. R.P. Romînă
2. R.P. Ungară
3. Austria

prezintă
2
2
2

2
1
0

astfel
0 12:4
1 5:9
2 4:8

0
0
0

4
2
0

*
In cadrul Campionatului 

marți s-au desfășurat următoarele în
tilniri : Cehoslovacia — Finlanda 
8-2 (3-1, 3-0, 2-1) si S.U.A. — Sue
dia 7-1 (2-0, 3-0, 2-1).

In turneul pentru locurile 7—12 au 
fost înregistrate următoarele rezultate : 
R.F.G. — Polonia 5-3 (1-1, 2-1, 2-1); 
Norvegia — Italia 4-3 (1-3, 2-0, 1-0); 
R.D.G. — Elveția 6-2

Meciul cel mai 
miercuri, Canada — I 
eheiat cil un rezultat care — față de 
desfășurarea jocului și de situațiile de 
gol avute de cele două echipe — ne
dreptățește net reprezentativa sovie
tică. Scorul de 3—1 (2—0. 0—0. 1—1) 
în favoarea canadienilor nu oglindeș
te în mod real situația de pe gheață. 
Prima repriză a fost egală ca joc, 
deși canadienii au condus cu 2—0 
prin punctele înscrise, pe contraatac, 
de Boucher (min. 9) și Benoit (min. 
12), în plină dominare sovietică. Echi
pa U.R.S.S. a ratat numeroase ocazii: 
Alexandrov (min. 14) cu poarta goală, 
din nou Alexandrov (.nun. îă) a tras 
în bară șî pucul a ridioșat în cealaltă 
bară și de aici în teren. Spre .sfîrșitul 
reprizei ■ sovieticii depășesc complet pe 
oanadieni care recurg tot mai des -a 
degajări interzise și la nercgularităti. 
Repriza a doua aparține în întregime 
jucătorilor sovietici, care însă ratează 
nurneroiase ocazii niari; fără exagerare 
peste 15. La un,a din ele, Alexandrov 
a și marcat, clar golul i-a fost anulat’

Mondial

I (2-1, 2-0. 2-1). 
important de 

U.R.S.S. s-a fa

pe motiv că l-a înscris cu o zecime 
de secundă după semnalul de încheiere 
a reprizei. Ultima repriză a început 
într-un ritm infernal și după două 
ocazii mari ratate de Sidorenko (min. 
45) și Pantiuhov (min. 47), la un 
contraatac Hildebrand urcă scorul la
3— 0. Jakușev ratează în min. 50, dar 
tot el înscrie în min. 53: 3—1. Cana
dienii luptă disperați să mențină sco
rul, prin orice mijloace: atacuri bru
tale și aruncări pe jos pentru a opri 
pucul. In mim. 55, Losev trage în 
bară, ratînd altă ocazie favorabilă.

Alte rezultate: S.U.A. — Finlanda 
10—3 (.5—2, 2—0. 3—1). Pentru locu
rile 7—12: Norvegia — Polonia 4—3 
(2—2, 1—0, I—1), Italia — Elveția
4— I (0—0. 3—1, 1—0).

Astăzi și mîine se vor disputa ur
mătoarele întilniri: Canada — Sue
dia și U.R.S.S. — Cehoslovacia joi. 
Suedia — Finlanda și Cehoslovacia — 
S.U.A. vineri.

Reuniunea pugilistică de aseară, or
ganizată cu scopul de a verifica sta
diul de pregătire al unora dintre com
ponența Iotului reprezentativ înaintea 
întîlnirii cu Scoția și-a atins ntima.i 
în parte scopul propus. .Aceasta, da
torită pe deoparte faptului că au par
ticipat numai cîțiv'a dintre selecțioaa- 
bili, iar pe de altă parte faptului că 
nn toți dintre aceștia au dat deplină 
satisfacție.

Printre 
frfet losif 
și într-o 
Do-brescu.

Mihalic 
meci al . .
Marin L'rlățeanu care s-a dove- 
fi un adversar redutabil. Intîlni- 
fost cîștigată la puncte de Mi- 
care a trebuit să depună însă 

eforturi pentru a „stopa" 
tînărului dinamovist.

ce! care au corespuns au 
Mihalic, Francisc Pazmani 

mai mică măsură, Mircea

Un non concurs de că arie în Capitală
ta hipică 

găzdui simbătă 
concurs de călărie in aer liber din a- 
ccst an. Programul întrecerilor este 
următorul: SIMBATA de la orele 
14,30 — proba călăreților începători; 
probă perechi (doi călăreți — un băiat 
și o fală); probă lot obstacole (o 
parte) ; probă fete — prwalo cu un

din calea Ptevnei va 
și duminică al doilea

Campionatul 
de fotbal ai tericii de Sud

Brazilia — Peru 2-2 !

baraj. DU MIN IC A de la orele 9 dim. : 
probă pentru călăreții din asociațiile 
sportive; probă pentru juniori — 1.20 
m. cu baraj; proba pe echipe de cite 
trei călăreți — scară la scară (2 bă
ieți și o fală) ; proba rezervată fete
lor — 1.20 cu baraj; probă lot obsta
cole (se execută parcursul de la „Ma
rele premiu al Romei" din anul 1958). 
Pentru probele de fete perechi (sim
bătă) și „scară la scară" — echipe de 
3 călăreți — se va face punctaj sepa
rat în vederea decernării Cupei oferite 
de federația de călărie pentru cea 
mai bună comportare în concursuri 
pînă la 5 aprilie.

a întîlnit, în cel mai dis- 
reuniunii. pe dinamo-pătat 

vistul 
dit a 
rea a 
hail ic,
serioase 
combativitatea
Clujeanul a practicat Ca deobfcei un

Actualități din schi
• „Memorialul" de Ea Zakopane • 

aprilie
Astăzi încep în cunoscuta stațiune de 

iarnă Zakopane (R. P. Polonă) tradi
ționalele întreceri de schi'care se des
fășoară sub denumirea ,." 
Bronislaw Czech și Helena Mcrusarz“. 
La aceste concursuri iau parte o se
rie dintre cei mai valoroși schiori din 
Europa, care se întrec în toate probe
le clasice (alpine și nordice). Țara 
noastră va fi reprezentată de schiorii 
N. Pandrea, C. Tăbăraș, Gh. Bălan și 
/. Letcă.

★
Căldura din ultima vreme, ploile, 

ceața și vîritnl călduț an topit în mare 
măsură zăpada existentă pe pîrtiile de 
schi din țara noastră, pt.nînd proble
me dificile organizatorilor viitoarelor

In legătură cu turneul final al 
„CUPEI SPORTUL POPULAR" pen
tru juniori șj junioare Ia handbal în 
7, Federația de Iia..:dba«l a hotârjt ca 
această competiție să înceapă sîmbătă. 
Jocurile se vor disputa — sistem 
fulger (timp redus) — după următo
rul program : SÎ.MBATA — 8.30—12.30 
și 14.00—21..'» (seriile) ; DUMINICA 
— 14.00—22.00 (finalele). întrecerile 
se vor desfășura în saia Eloreasca.

din lunile martie.Concursurile
și mai
concursuri. In 
întrecerile programate inițial se vor 
desfășura conform calendarului 

„Memorialul F.R.S.B. După întrecerile Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, care, se desfă
șoară de miine piuă duminică la Poia
na Stalin, vor urma campionatele re
publicane școlare (23—25 martie),
campionatele republicane pentru ju
niori (2730 martie). Cupa I. R. Gchi- 
liob (4—5 aprilie), Cupa Primăverii 
pentru elevi (II—12 aprilie), Cu/xt 
Bucegi (18—19 jprilie)-. Cupa Carpați 
(2b—26 ....................................... "
mat).

loate 
mate în 
formați,

— loc în platou, în jurul cabanei Piatra 
Arsă. Este posibil ca paralel ctlicaai- 

p pfonatele pentru jimiori să se dispu
te și campionatul de mare fond (5t) 
hm) al R.P.R., amînăt de săptămîna 
trecutei. Campionatul republican de să
rituri nu se va mai disputa în a- 
cest an.

ciuda acestui fapt însă,

aprilie), Cupa Victoriei (4—5

aceste concursuri sfat progra- 
Bucegi. După cum sîntem in 
întrecerile de fond vor avea

box curat, în linie, ofensiv și variat. 
A dovedit claritate și viteză în exe
cuția loviturilor. Totuși el poate boxi 
și mai bine. Marin Uriățeanu s-a do
vedit în indiscutabil progres. El a re
ușit ca prin puternicele sale lovituri 
să-și pună deseori în dificultate ad
versarul.

Un maci disputat au furnizat șl 
„ușorii" Fr. Pazmani și C. Gherasim. 
Ambii au făcut risipă de energie în
tr-un meci terminat la egalitate, care 
a plăcut spectatorilor. Primul a exce
lat prin cîteva lovituri puternice de 
dreapta, recepționate în plin de ad
versar, prirrtr-o bună mobilitate și un 

*stfl corect. Gherasim s-a prezentat 
bine, lovind variat și în continuă miș
care.

Mircea Dobrescu a primit o replică 
neașteptat de dîrză din partea meta
lurgistului Marin Cristea, într-un meci 
pe care l-a cîștigat neconcludent Ia 
puncte. El nu se prezintă încă în cea 
mai bună formă și de aceea se impu
ne s,ă se . pregătească cît mai serios 
pînă Ia întîlnirea de la Glasgow. O 
impresie plăcută a lăsat tîoărul Ini- 
nedorain Mihai Gheorghioni oare. în 
limited categoriei grea, a dispus prin 
k.o. in primii repriză de AL Jugubete 
(Metalul MIG) — un boxer bine în
zestrat fizicește, dar care practică un 
box rudimentar.

Reuniunea a scos de asemenea în 
evidență progresul unrfr tineri care 
au dat dovadă de- frumoase calități 
pugilistice (V. Spulber, G. Dumitru, 
Daniel Trandafir).

Un semn de întrebare în privința 
prezenței sale în lot a lăsat semi-mtj- 
lociui! Dobre Pavel, care abia a putut 
„smulge" o decizie de egalitate în fața 
dinamovistitlui A. Gănescu. El nu a 
știut să folosească cunoscuta for1- * 
loviturilor sa'e, lăsîndu-se ang 
în boxul Obstructionist al adversaru
lui. ALTE REZULTATE: V. Spulber 
(CB) b.p. M. Ioncscu (T. Noi); Puiu 
Nicolae (Olimpia Reșița) meci nul cu 
L. Amfanș (D); Gh. Dumitru (M) b. 
k.o. II life Gheorghe (TAT); Stroe 
Trifa.n (Cînipina) b. p. I Dragnea 
(D); D. Trandafir (Q’R-ICI) b.k.o. 
II S. Icnescu (T. Noi).

N. GR1GORESCU 
R. CALARAȘANU

fotbail 
de fi-

BUENOS AIRES (Agerpres). — La 
Buenos Aires a început cea de-a 20 a 
ediție a campionatului de fotbal al A- 
mericii de Sud cu participarea echipe
lor reprezentative din Brazilia, Argen
tina, Uruguiai, Paraguaâ, Chile, Peru și 
Bolivia.

Cu un rezultat surpriză s-a încheiat 
meciul dintre echipele Braziliei și Pe
rului. Campionii mondiali deși au a- 
vut în linia de atac pe Didi și Pale nu 
au reușit să depășească modesta for
mație a Perului, cu care au făcut joc 
egal : 2—2.

lată alte rezultate: Argentina — 
Chile 4—1; Uruguai — Bolivia 7—0.

A XXV-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă

•
le), cu 37 reprezentative mascdline și 
27 feminine, 552 concurent* (368 ju
cători și 184 jucătoare). In 1957, la 
Stockholm au luat parte 35 țări, 34 
echipe masculine, 26 feminine și 350 
jucători șl jucătoare.

• La Dortmund, jucătorii germani 
care nu fac parte din echipele repre
zentative vor putea participa Ia în

de

® Spre Westfalenhallen din Dort
mund sînt ațintite în aceste zile pri
virile tuturor pasionaților sportului 
cu mingea de celuloid. La cea. de a 
XXV-a ediție a campionatelor mon
diale de tenis de masă care va avea 
loc între 27 martie și 5 aprilie s-a 
înscris un număr record de partici- 
panți: 39 de țări (din care Venezuela, 
Jamaica și Malta iau parte pentru 
prima oară la campionatele mondia-

►

NICOLAE CRIS1EA
(Urmare din pag. 1)

zentative vor putea participa Ia 
trecerile individuale plătind o taxă 
6,15 mărci (1).

• Programul întîlnirilor va fi 
maiorul : 27—31 martie probele 
echipe, 2—5 aprilie probele 
duale. La 1 aprilie nu se va juca.

ur-
Pe 

indivi-

A fost stabilit programul 
optimilor de finală ale Cupei R. P. R. la fotbal

Aseară, federația noastră de 
a alcătuit programul optimilor
nală ale Cupei R.P.R. etapă care — 
cum se știe — se va desfășura la 1 
aprilie (pe terenuri neutre).

Programul este următorul:
Textila Botoșani — Dina mo Bacău 
Aurul Brad sau Jiul Petroșani — 

Minerul Aninoasa.
Voința Oradea sau Minerul B. Ma

re — Știința Cluj.
ȘtUnțs Galați sau Locomotiva Fila

ret București — Petrolul Ploești.
C.F.R. Timișoara—Progresul Bucu

rești.
Farul Constanța — Rapid București.
C.C.A. București — Steagul roșu 

Orașul Stalin.
Dinamo București — U. T. Arad.
Meciul Voința Oradea — Minerul B. 

Mare se va disputa Ia 15 martie, iar 
Aurul Brad — Jiul Petroșani se va 
rejuca la 18 martie. întîlnirea Știința 
Galați — Locomotiva Filaret n»i a. 
fost onx4og.ată cu rezultatul de la 8 
martie deoarece bitcureștenii au for
mulat o contestație care nu a fost 
încă judecată.

Potrivit regivJarnentirftti Cupei, echi
pele de mai sus vor treimi să comu
nice federației localitatea asupra că
reia au căzut de acord pentru dispu
tarea meciurilor. Termenul de comu
nicare : 24 martie. In caz de lipsă de 
acord sau de neanunțare în te' * 
orașele vor fi stabilite de fedora,

R^rezentatwete noastre 
de volei vor intilni 
formațiile Iugoslaviei

Forul de specialitate din Iugoslavia 
a propus Federației romîne de volei or
ganizarea unor întilniri între echipele 
reprezentative masculine și feminine de 
volei. Meciul masculin urmează să se 
joase in țara noastră, iar partida fe
minină în Iugoslavia.. Federația noas
tră a răspuns a/mmotiv acestor propu
neri ; rămîne să se stabilească doar 
datele celor două meciuri.

In Spania a luat parte la luptele 
cele de la Brunete, Saragosa, Terruel 
și spiritul său de sacrificiu.

După lichidarea de către fasciști a republicii spaniole, Nicolae Cristea, 
împreună cu alți voluntari din brigăzile internaționale, s-au refugiat in 

l Franța, unde au fost închiși în lagărele pe care cercurile reacționare 
franceze le pregătiseră pentru luptătorii revoluționari din Spania. Puțin 

I timp după aceea, flăcările războiului s-au aprins din nou: hoardele lui Hitler 
s-au aruncat asupra Franței. După ocuparea Parisului, o paste din volun
tari au fost transportați spre un alt lagăr. Pe drum, Nicolae Cristea itn- 
preună cu alți 17 tovarăși au sărit din goana trenului, reușind să evadeze. 
Reintorș la Paris, Cristea și-a reluat lupta pe un alt front, mai activ, 
mai primejdios — frontul rezistenței, al luptelor de partizani, organizat 
dc Partidul Comunist Francei împotriva cotropitorilor hitleristî. împreună 
cu detașamentul romîn pe care-l conducea, Cristea a dat inamicului lo
vituri dintre cele mai grele.

i In octombrie 1942, Cristea a fost însă arestat de Gestapo. Au urmat 
luni îndelungate de torturi îngrozitoare. In fața tuturor chinurilor la care 

i a fost supus, comunistul Nicolae Cristea n-a vorbit. Prin ținuta sa 
demnă, prin curajul său înflăcărat, el a d»t dovadă de pildă înaltă de 
eroism. După mai bine de 4 luni de schingiuiri barbare, atunci eirtd el 
și-a dat sfîrșitul, hitleriștii nit reușis&ră să-i afle nici măcar numele.

Nicolae Cristea a rămas însă veșnic viu în inima și sufletul poporului 
muncitor din rândurile căruia crescuse. înaltul eroism al acestui vajnic 

1 Idpțățor comunist, ca și al tuturor eroilor clasei muncitoare, ne luminează 
astăzi drumul nostru de luptă și muncă în viata fericită pe care ne-o 
clădim.

pentru apărarea Madridului, la 
eSc., evidențiindu-se prin curajul

• IN MECI RETUR pentru „Cupa 
campionilor europeni" la baschet (echipe 

Moscova 
Varșovia

feminine) formația Dinamo 
a învins echipa Akademik 
cu scorul de 71-54 ( 37-30).

Primul meci disputat la 
a fost cîștsgat tot 
care s-a calificat 
următor.

• FEDERAȚIA 
TENIS DE MASA 
cătoritor care vor 
cauipsusatele mondiale de la 
mund. La băieți au fost selecționați 
Rerczik, Sido, Foldi, Bubony și Pig- 
niczky, isr la fete Koczian, Aăossoczi, 
Lantos, și Mate. In proba de dublu 
bărbați, Berczik va juca alături de 
Foirii. Sido imoreun-î cu Kcn Kuo t ui 
(R. P. Chineză), iar Bubony cu Pig- 
niczky. La femei, echipa maghiară va 
avea două perechi : Koczian-Mossoczi 
și Mate-Lantos, iar la dublu mixt vor 
juca perechile: Berczik-Lantos, Sido- 
Mossoczi, Foldi-Koczian și Pigniczky- 
Mate.

• LA 28 ȘI 29 MARTIE va avea 
loc la Budapesta uu interesant turneu 
internațional de fotbal. In prima zi

Moscova
Dinamo,de ecbipa 

astfel pentru turul

MAGHIARA DE 
a alcătuit lotul ju- 
face deplasarea la 

Dort-

se vor desfășura jocurile : Vasas Bu
dapesta — Miinchen I860 (R.F. Ger
mană) și Dozsa Budapesta — Rapid 
(Viena). In ziua următoare. Va-as 
va juca cu Rapid, iar Dozsa cu Miin- 
chen 1860.

• LA 9 MARTIE A ÎNCEPUT în 
capitala R.P.U. meciul die șah dintre 
echipele selecționate ale orașelor Bu
dapesta și Leningrad. După primul tur 
scorul este de 4-3 în favoarea șahiști
lor maghiari, 4 partide fiind între
rupte. iată cete mai importante rezul
tate : Spasski •— Szabo 0-1, Pogats

I Portisch —
'/2—'/2; Bondarevski — 

Forintos — Furman 1-0;
Kerekes 1-0; Bisard —

— Cerepkov 'Zț—‘/2 l
T a i tnanov
Dely 0-1 ;
Votpert —
Sinka 1-0.

In turul
pe Szabo, Taimanov pe Portisch, Bîv- 
șev pe Honfi. Partida Barcza — Kor-

doi Spasski l-a învins

cinoi a fost remiză. După două ture 
șahiștii din Leningrad conduc cu 8-7, 
șapte partide fiind întrerupte.

a IN PREZENT SE AFLĂ IN VI
ZITA în R. P. Ungară echipa selec
ționată de lupte clasice a Bielorusici. 
In primul meci susținut la Debrețin 
în compania echipei reprezentative a 
orașului, luptătorii sovietici au repur
tat victoria cu scorul de 7-1.

® LA ÎNTRECERILE SPORTIVE 
din cadrul celui de al 7-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților, 
care va avea loc în iulie—august 
1950 la Viena, delegația U.R.S.S. va 
fi alcătuită din atleți, fotbaliști. îno
tători, luptători, baschetbalist! și vo
leibaliști.

• CAMPIONATUL UNIONAL mas
culin de 
orașul Vologda, s-a terminat cu victo
ria sportivului Robert Merkulov. Cele 
4 probe ale competiției au fost cîsti- 
gate de următorii sportivi : E. Grișin 
(500 m — 43,9), L. Zaițev (1.500 m — 
2:25,2), R. Merkulov (5000 rn — 
8:40,8) și N. Stelbautns (10.000; m — 
18:24,5).

patinaj viteză, desfășurat în 
ilogda.


