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NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPGHi Joi 23 ianuarie 1969CONSILIULUIZIAR AL

ÎN SLUJBA ÎNFLORIRII PATRIEI

ANGAJAMENTELE
2 MARTIE 
t ÎN DOMENIUL SPORTIV ALE
CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE
In ciuda unei lecturi apa

rent monotone, prin înși
ruirea unor angajamente, 

putem afirma că nu există 
nimic niai reconfortant pen
tru un patriot decît parcurge
rea paginilor succesive din 
cotidienele politice în care 
s-au publicat răspunsurile, 
prompte și însuflețite, la che
marea la întrecere lansată 
de Consiliul popular județean 
Galați. Oameni ai muncii din 
municipiile, orașele și comu
nele patriei noastre și-au 
strins rîndurile, au chibzuit și 
au dat la iveală importante 
resurse materiale și umane ce 
pot fi puse în slujba înflori
rii patriei.

Simpla citire a acestor an
gajamente dovedește ce po
tențial valoros caracterizează 
poporul nostru, câte surse ce 
energii și inițiativă îi stau la 
îndemână. Valorificarea aces
tora înlesnește dezvoltarea

economică și sodal-cul turelă 
în ritm mai accelerat a fiecă
rui județ în parte, permițînd 
neîndoios aplicarea mărețului 
program de dezvoltare multi
laterală a întregii țări elabo
rat de Congresul al IX-lea al 
Partidului și de Conferința 
Națională.

Mișcarea unanimă, generată

GALATIUL A DAT TONUL

DE LA STADIOANE
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LA BAZE SIMPLE

de box

a fost
de la Roma

Recordul C.E

do bor it
ce «fj

rea
X-Ț . ta

26 de fdri înscrise pînă in prezent

Recordul a fost doborit Pir.ă 
în prezent și-au confirmat 
participarea la campionatele 
europene de la București, 
boxeri din 26 de țări (ia 

-rdiția precedentă, la Roma, 
au fost prezenți pugiliști din 
25 de țări) l AUSTRIA, BEL
GIA, CEHOSLOVACIA. DA
NEMARCA, FINLANDA, 
FRANȚA, R.D.G., GRECIA, 
LUXEMBURG, NORVEGIA, 
OLANDA PORTUGALIA, 
SCOȚIA, SUEDIA, ELVE
ȚIA, TURCIA, IUGOSLA
VIA. Antrenorii reprezenta
tivelor ANGLIEI, BULGA
RIEI, R. F. G., UNGARIEI 
IRLANDEI. ITALIEI, PO
LONIEI, U.R.S.S. și RO
MÂNIEI vor prezenta e- 
chipe complete. La comisia 
de organizare se așteaptă 
confirmarea participării boxe
rilor din Spania, Țara Gali
lor, Malta șl Gibraltar, ceea 
ce ar face ca numărul ță
rilor înscrise ia „europene* 
să se ridice la 30, cifră care 
ar corespunde cu numărul 
federațiilor europene afiliate 
la A.I.B.A.

Cu cîteva zile înaintea 
gongului inaugural, 28 de 
arbitri vor da un dificil exa- 

. men în fața comisiei euro
pene de arbitraj, comisie ce 
va fi prezidată ca de obicei, 
de vicepreședintele A.I.B.A., 
Roman Lisowski. După cum 
aflăm, printre candidații la 
cucerirea ecusonului de ar
bitru-judecător A.I.B.A. se 
vor afla și oficiali din țara 
noastră. Sperăm că federația 
română se va orienta just, 
desemnînd pentru acest exa-

men ir.tr-eoe . ar pe cei 
competenți arbitri 
Printre cei care ee 
zenta la exarte- « 
că este absolut necesar să 
figureze ȘI UN CANDIDAT 
DIN PROVINCIE, 
ora actuală un ai 
tru „nebucureșteaz 
drește cu ecusonul AI BA 
ION BOAMFA (Brașovt N 
încumetăm si facem ți c 
teva propuneri i MIHAI VOI- 
CULESCU (Craiova), PETRE 
MIHELFI (Oraoeab STF 
ION (Galați), oficia.; 
de-a lungul anilor p-a-. 
vedit competența in materie 
Examenele — teoretice și 
practice — vor avea loc chiar 
pe ringul de Ia patinoar + 
„23 August*, ur.de se vor dis
puta întrecerile pentru cuce
rirea centurilor continentale. 
Antrenorul Mielu Doculescu 
a fost însărcinat să stabi
lească perechile de boxeri ce 
vor fi arbitrate ți judecate 
de candidați.

In afara medaliilor de aur, 
argint și bronz, ce vor fi în- 
minate primilor 4 clasați la 
fiecare categorie de greuta
te, organizatorii vor oferi o 
cupă celui mai tehnic boxer. 
O altă cupă va fi atribuită 
antrenorului care va scoate 
cel mai mare număr de cam
pioni europeni.

Ziariștii acreditați la cam
pionate vor avea ia dispozi
ție 10 cabine telefonice, în 
afara celor instalate la masa 
presei. De asemenea, la dis
poziția lor va sta un număr 
însemnat de telexuri. (R. C.)

rr

.-.'-.cc;c~e>ue.« ccosi.+ilor populare județene prevăd, printre altele, amenajarea unui mare 
«aoaSr de baze sportive simple pe lingă școli- Ceea ce va permite desfășurarea în condiții 
mai bune a lecțiilor de educație fizică și va da, desigur, un nou impuls activității sportive 

a elevilor

RECORD DE JUNIORI
LA PRĂJINĂ

Voleibalistele de la

II Responsabilitatea 
î stimulează!

I
in sala Floreasca n 

s-au disputat ultimele 
probe din campionatul 
de atletism al Capita
lei. Participînd la sări
tura cu prăjina alături 
de Juniorii mari, Cornel 
Anton de la C.S.Ș. 
(născut în 1953, elev al 
antrenorului Gh. Fodo- 
reanu) s-a clasat pe 
primul loc, reallzînd șl 
un nou record republi
can de sală pentru ju
niori mici : 3,95 m (v.r. 
3.81 m. Petre Astafei din 
19SB !). Pe locurile ur
mătoare : Gh. Tranda
fir (Ș.S.A.) 3,80, C.
LihU (C.S.Ș.) 3,80, St. 
Tăcu (C.S.Ș.) 3,70, N. 
Lungu (Ș.S.A.) 3,70, I. 
Dragomir (Ș.S.A.)

i
i

Rapid in „C.C.E.“
Echipa feminină de vo

lei Rapid, campioana ță
rii, urmează să întilnească 
în optimile de finală ale 
„C.C.E.* pe campioana Al
baniei, „17 Nendori" Tira
na. Pentru cele două în- 
tilniri, clubul bucureștean 
a propus următoarele da
te : 8—9 februarie la Ti
rana și 21 februarie la 
București. Se așteaptă răs
punsul clubului albanez.

existat cîndva ideea, ca să 
nu spunem concepția, că asu
pra întîlnirilor foarte impor
tante, decisive, ale fotbaliști
lor români (partide de cali
ficare în competiții internațio

nale) nu este... psihologic nimerit să

i
i

Ixvaiwy nu caiv... iu iiiineiii su
se îndrepte reflectorul interesului ge
neral pe care, oricum, aceste meciuri 

, îl suscită. Argumentația ? „Să nu li se 
creeze băieților complexe!", 
inhibăm I", 
dăunătoare moralului fotbaliștilor" etc.

Prin simplă raportare la partide de 
interes maxim pentru întreg mapa
mondul, finale continentale sau inter
continentale la fotbal, meciuri pentru 
titlul de campion mondial la box etc., 
în care protagoniștii sînt supralicitați 
publicitar și nu se găsește nimeni care 
să se gîndească „să-i ferească", ideea 
mai SL's-citată pare de domeniul ira
ționalului.

Curios (poate nu numai la prima 
vedere) este faptul că în vreme ce 
fotbaliștii români — menajați pînă 
acum de o surdină „tonică" în preajma 
unor confruntări cu miză — s-au pre
zentat la aceste jocuri, de regulă, cu 
complexe (recunoscute chiar de ei, 
mainte dar mai ales după disputarea 
partidelor), sportivii în jurul cărora s-a 
făcut realmente vîlvă înaintea unor 
p-estigioase întîlniri apăreau la între
ceri decontractafi, în orice caz siguri 
de ei, de șansa lor, indiferent de fap
tul că în cele din urmă și-au apărat-o 
cu mai multă sau mai puțină reușită.

Ce-și propun, în esență, aceste rîn- 
duri î

Sâ sugereze a nu se mai ocoli — 
tactic, pedagogic (există multe etichete) 
— atragerea atenției asupra importan- 
"e întîlnirilor fotbaliștilor noștri, căci 
rezultatele sînt sigur... netactice, nepe- 
aagogice și pînă la urmă cu totul 
aezavantajante.

Sâ se SPUNĂ, de pildă, jucătorilor 
câ la 16 opriiie rezultatul meciului cu 
echipa Greciei poate avea drept con
secință ceea ce iubitorii fotbalului din 
țarc noastră își doresc de 30 de ani : 
asigurarea (in mare măsură) a califică
ri echipei României în turneul final al 
campionatului mondial.

Evident, „spusul* nu rezolvă totul ; 
conceperea și_ organizarea unei adevă
rate campanii de abordare și pregă- 
fife a acestei partide, în care antre
norii să procedeze la elaborarea unui 
program de pregătire cunoscut din 
timp de către jucători, atrași și pă
trunși de importanța și utilitatea muncii 
lor, iată a doua și, desigur cea mai 
importantă fațetă a OPTICII pentru 
acest joc.

La 16 aprilie, fotbalul românesc ar 
putea face un mare pas pe scara soc- 
cerului european.

Startul psihologic luat pe Wembley 
trebuie susținut printr-o exemplarâ 
CAMPANIE DE MUNCĂ !

Nu putem și nu trebuie sâ ne sus- 
tragem gîndurilor că la 16 apriiie fot- 

--- se oferă pe sta-
o șansă pe care 
de foarte multă
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tineret sâ 
urmînd ca 
pe porțiu
ni echlpa- 
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IL DIO" comentează meciul
de pe Wemb/ey:

AIN SFIRȘIT, AM JUCAT CURAJOS!
Sînt unul dintre cei unspre

zece fotbaliști români care, 
în urmă cu 30 de ani, pe o 
zi ploioasă, se aliniau, cople- 
siți de emoție, pe stadionul 
Â.N.E.F. — Stadionul Republi
cii de astăzi — pentru a da 
replica reprezentativei Angliei. 
Englezii nu dețineau atunci 
nici un titlu oficial. Primele 
trei ediții ale campionatului 
mondial de fotbal fuseseră 
cucerite de Uruguay (1930) și 
de Italia (1934 și 1938), Anglia 
nenumărîndu-se măcar printre 
participantele la această com
petiție. Dar, atunci, ca și acum, 
cînd spuneai FOTBAL, te gîn- 
deai în primul rînd la en
glezi. Aureola de care era 
înconjurată echipa Angliei o 
depășea mult pe cea de as

tăzi, din... lipsa de contacte 
cu fotbalul englez, determina
tă de desconsiderarea de că
tre soccerul insular a restu
lui lumii fotbalistice.

Am fost învinși cu 2—0, 
în condiții nefericite, noi ră- 
mînînd aproape de la începu
tul meciului în 10 oameni, 
prin accidentarea lui Burger. 
Dar nu acesta a fost handi
capul principal, cum s-ar pă
rea. De altfel, pe poi nu ne-au 
învins atunci englezii, ci pro
pria noastră teamă, tracul cu 
care am abordat această par
tidă și de care nu ne-am 
putut debarasa nici pînă la 
fluierul final.

Cele două remarcabile re
zultate de egalitate obținute 
de noua generație de fotba-

sinaia. e rprta tetefaoi. 
— Iterrur-. pn-
ta <]« boc dia locahtaae a 
CkaMt prtmele cobori.-, 
ale secoccZuf 1MB. Deocam
dată s-au efectua: doar 
antrenamente îracțtonate. 
Au pametpat atft boberil 
seețluor înscrise la prin
cipalele ««spetiți; inter
ne, dt șl memcrtl lotului 
de tineret ax Homănlei. 
care vor părăsi vitteri țara 
pentru a concura la Cam
pionatele europene de ti
neret, programate in ce
lebra stațiune Italiană Cor
tina d'Ampezzo. Dimineața 
■-au efectuat chiar dte 
trei manșe, între virajul 8 
șl sosire, ceea ce a per- 
mi» verificarea noii varian
te da final a pîrtieL După 
amiaza, membrii lotului 
de tineret au făcut antre
nament șl pe porțiunea de

la piri la virajul 5.
Ia genera;, deși eu s-au 
făcut cror.c —errațe, mani- 
fes:ă o formă neașteptat 
de bună echipajul dia io
tul de tineret condus de 
Niculescu, ia- dintre cei
lalți cor.curenți au arâ-.at, 
de asemenea, remarcabil 
de multă siguranță piloții 
Stoica șl Nedelcu.

Se prevede ca joi mem
brii lotului de 
aibă prioritate, 
vineri să intre 
nile superioare
jele consacrate, 
simbătă se conturează po
sibilitatea efectuării unor 
antrenamente pe întreaga 
pîrtie, iar pentru duminică 
organizarea primei compe
tiții.
MIHAI BOTA — coresp.

balișfilor români li 
dionul Karaiskakis 
n-au mai avut-o 
vreme I

Marius POPESCU

mici in noua sală „23 August“

I
I
I
I
I
I
I

La sfîrșitul săptăinînii se 
va desfășura în Capitală 
concursul republican de atle
tism al juniorilor mici Com
petiția. programată simbătă 
de la ora 17 (de la 14 —

prăjina) și 
la ora 9,30, 

în noua sală

du- 
va 
de

săritura cu 
minică de 
avea Ioc 
atletism din parcul „23 Au
gust’*, care va fi inuagurată 
cu această ocazie.

liști români, tn 
recentele confrun
tări cu reprezen
tativa Angliei, se 
datoresc, după pă
rerea mea, în pri
mul rînd, CURA
JULUI și LIPSEI 
APROAPE TOTA
LE DE EMOTIVI
TATE cu care ju
cătorii noștri s-au
prezentat în teren, deși aveau 
în față pe campionii mon
diali. Și, dacă, în noiembrie, 
la București, această liniște 
interioară era mai ușor de 
căpătat, în prezența a 60000 
de spectatori prieteni, dispuși 
să te sprijine, în schimb,- in
staurarea unui astfel de climat 
sufletesc chiar pe „Wembley* 
reprezintă factorul esențial 
care ne-a ajutat să obținem 
acest excelent 1—1, pe care 
îl putem considera, în ciuda 
caracterului amical al parti
dei, cel mai prestigios rezul
tat realizat de fotbalul nostru.

S-ar putea spune că alta 
ar fi fost soarta meciului și, 
deci, nici concluziile n-ar mai

ing. Mircea DAVID

(Continuare in pag. a 3-a)
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PANȚURU DOMINA IN CONTINUARE
CERVINIA-BREUIL, 22 (prin 

telefon). — Echipajul românesc 
care va concura pentru titlul 
continental la bobul de 2 per
soane domină în continuare an
trenamentele oficiale. Miercuri, 
Panțuru — Focșeneanu au ocu
pat din nou primul loc în cla
samentul pe 2 manșe cu timpul 
total de 2:31,71 (1:16,07+1:15,64). 
Au urmat în clasament aus
triecii Thaler — Durnthaler cu

2:31,90 (1:16,01+1:15,89) și spa
niolii Paturone — Rosal reve
lația sezonului, cu 2:32,79 (1:15,80 
+1:16,99). Joi dimineața, vor a- 
vea loc ultimele antrenamente, 
iar după-amiază tragerea la 
sorți a numerelor de start.

Federația internațională de 
specialitate a hotărît ca Japonia 
să participe la aceste campio
nate... europene cu drepturi de
pline. S-a ales și juriul compe-

tiției, condus de vicepreședintele 
F.I.B.T., Robin Dixon (Anglia), 
campion olimpic, împreună cu 
pilotul Nash, la Jocurile de la 
Innsbruck.. Din juriul con
cursului mai fac parte patru 
persoane, printre care antreno
rul sportivilor români, Hariton 
Pașovschi, care va supraveghea, 
din cabină, cronometrajul.

Veștile de ultimă oră arată că 
gazdele întrecerii și-au axat se-

zonul pe campionatele mondia
le, care vor avea loc în S.U.A.,. 
la Lake Placid. în concursurile 
de selecție de la Cortina d'Am
pezzo primele trei locuri le-au 
revenit, în ordine, echipajelor 
pilotate de Franco Gaspari, 
Renato Zardini și Roberto Zar- 
dini, iar la „europene" Italia 
va fi reprezentată de echipajele 
pe care le pilotează Frfao și 
Servadei.

ur.de


Pag. a 2-a

5 AH PentuToTj
Nr. 433 (5867)

Suprarealism și șah! Mic lexicon șahist

La biatlon, decalaj 
în favoarea fondului!

Intr-unui dintre ultimele 
sale numere, revista Europe- 
Echecs ne aduce vestea dis
pariției uneia dintre cele mai 
interesante personalități ale 
lumii șahului. Pentru foarte 
mulți, numele lui Marcel 
Duchamp, ca șahist, nu spu
ne mare lucru. Și chiar din
tre cei care s-au ocupat mai 
îndeaproape de istoria șa
hului și au luat parte la 
evenimentele șahiste din pe
rioada dintre cele două răz
boaie mondiale, puțini știu 
că modestul jucător care a 
făcut parte din echipa Fran
ței la primele Olimpiade (Pa
ris 1924, Haga 
1928, Hamburg 
1930, Praga 1931 
și Folkestone 1933) 
este una și aceeași 
persoană cu ce
lebrul pictor Mar
cel Duchamp.

Aceasta se da- 
torește, în parte, 
și faptului că 
Duchamp și-a pe
trecut o bună 
parte din viață 
în Statele Unite, 
unde de altfel a 
și obținut cele 
mai mari succe
se ca pictor. 
Pentru a ilustra 
celebritatea sa în 
America, cunos
cuta lucrare „Dic- 
tionnaire de la 
peinture moderne" 
citează o foarte 
amuzantă și sem
nificativă buta
dă : „Pentru ame
ricanul mijlociu, 
cei mai cunos- 
cuți francezi sînt 
Sarah Bernhardt 
Duchamp".

Frate al cunoscutului gra
vor și pictor Jacques Villon, 
Marcel Duchamp a fost in
fluențat la început de cu
bism, pentru a juca după 
aceea un rol important în 
dezvoltarea dadaismului și 
suprarealismului. El a creat, 
între altele, celebrul „Nud 
coborînd o scară", lucrare 
de o îndrăzneală de concep
ție remarcabilă.

Acest mare artist modern 
a fost în același timp un pa
sionat șahist. în amintirile 
sale despre el, pictorul și 
fotograful Man Ray, care i-a 
fost bun prieten, spune că 
în decursul unei perioade 
destul de lungi, după 1923, 
Duchamp părăsise pictura și 
era absorbit din ce în ce mai 
mult de șah. La acea epocă, 
Ray crease un model nou 
de figuri, pe care le-a supus 
„aprobării" artistice și teh
nice lui Duchamp și Alehin. 
Piesele au plăcut și noul 
model a fost botezat chiar cu 
numele lui Alehin, care toc
mai cucerise 
pion mondial, 
lor pe scară 
dovedit prea

proiectul a fost abandonat.
Pasiunea lui Marcel Du

champ pentru șah nu i-a adus 
nici pe departe aceeași ce
lebritate ca pictura. El a 
atins însă o forță destul de 
apreciabilă și era un adver
sar periculos pentru oricine. 
Imperturbabil, umplîndu-și 
pipa liniștit la fiecare sfert de 
oră, el își juca partida indi
ferent cine se afla în față.

Un exemplu al forței lui 
Marcel Duchamp ca șahist 
și în același timp un mo
del pe tema „cum se obți
ne o remiză cu negrul împo
triva maestru"

Ale- 
Lebre-

Napo-

Poate că monografiile de artă nu con- 
setnnează șahul printre temele de inspi
rație ale lui Marcel Duchamp. Și totuși, 
documentul există... Acest ajiș, dedicat 
uneia din trecutele ediții ale campiona
tului Franței, este chiar opera celebrului 

pictor contemporan
este următoarea partidă, ju
cată la Olimpiada de la 
Hamburg, 1930.

Napoleon, 
și Marcel

indiana damei

Alb: F. J. Marshall (S.U.A.) 
Negru : M. Duchamp (Franța)

1. d4 Cf6 2. Cf3 b6 3. c4 
e6 4. Ng5 Ne7 5. Cc3 Nb7 
6. Dc2 d5 7. e3 0—0 8. c:d5 
C:d5 9. N:e7 D;e7 10. C:d5 
N.d5 11. Nd3 h6 12. a3 c5! 
(O decizie greu de luat și 
care a presupus calcularea 
exactă a continuării din par
tidă) 13. d:c5 TcS! 14. b4 
b c5 15. Tel Cd7 16. Na6 Tc7 
17. e4 Nb7 18. N:b7 T:b7 19. 
b:c5 D:c5 ! (Poanta combina
ției de egalizare a negrului) 
20. 0—0 D:c2 21. T:c2 Rf8 
22. Tfcl Re7 23. Cd4 Re8 24. 
f4 Tab8 25. e5 Cf8 26. Tc5 
(Marele maestru nu este mul
țumit cu remiza și încearcă 
să „stoarcă" ceva în final...) 
26... Tbl 27. T:bl T:bl-|- 28. 
Rf2 Tb7 29. Tc8-j- Re7 30. Ta8 
Cg6 31. g3 Rd7 32. a4 Ce7 
33. Cb5 Cc8 34. g4 T:b5 ! (Cu 
acest pseudo-sacrificiu,
grul forțează remiza) 35. a:b5 
Rc7 36. g5 h:g5 37. b6— Rb7
38. T.c8 R:c8. Remiză (După
39. b:a7 Rb7 40. f:go R:a7 
41. h4 g6 I finalul de pioni 
este egal).

ne-

titlul de cam- 
dar executarea 
comercială s-a 
costisitoare și

Tinerii șahiști in acțiune
ger (Elveția) și Andersson 
(Suedia) 4 p ; 8. Atanasov
(Bulgaria) 2>/z p ; 9. Lombard 
(Elveția) 2 p ; 10. Turunen 
(Finlanda) l‘/3 p.

Iată o partidă 
gata frumos de 
tul țării noastre 
la concursului i

scurtă, cîști- 
reprezentan- 
în semifina-

ap Ararea SICILIANA

DUMITRU GHIZDAVU

în fiecare an, cu prilejul 
Anului Nou. marele animator 
al șahului olandez, Dr. J. 
Niemejer. organizează la 
Groningen un turneu inter
național de șah rezervat nu
mai tineretului. La concursul 
de anul acesta au luat parte 
20 de tineri șahiști din 17 
țări, între care șl juniorul 
nostru Dumitru Ghizdavu, 
care a obținut un rezultat 
bun, clasîndu-se pe locul IV, 
în finala competiției. Iată și 

turneuclasamentul acestui _____
final ! 1—3. Maeder (R.F G), 
Vaganian (U.R.S.S.) și Ribli 
(Ungaria) 6 p ; 4—5.
vu (România) și Webb (An- 

Schaufelber-glia) 5 p ; 6—7’

Ghizda-

Deși este în 4 
această problemă 
(Schachmatî v S.S.S.R.) nu este 
prea dificilă, ea avînd de fapt 
o singură variantă principală. 
Ideea soluției este sugerată 
faptul că pentru a putea

mutări, totuși 
de E. Hacian

de 
da

Albi
D. Ghizdavu
(România)

Negru t 
K. Payrhuber 
(Austria)

1. e4 c5 2. CÎ3 d6 3. d4 c:d4 
4. C:d4 Cf6 5. Cc3 a6 6. f4 
e5 7. Cf3 Dc7 8. Nd3 Ne7 
9. 0—0 b5 10. De2 Nb7 ? (Pî
nă acum negrul a jucat bine 
deschiderea, dar plasarea ne
bunului la b7 este o greșeală. 
Locul său este la e6, pentru 
a păstra controlul asupra 
punctului f5. Ghizdavu va 
exploata foarte frumos în 
continuare această eroare) 
11. Rhl Cbd7 12. f.e5 d:e5 
13. Ng5 0—0 14. Ch4 (Spre 
f5 !) 14._ h6 ? (După aceasta 
negrul pierde repede. Tre
buia g7—g6, deși și atunci 
atacul albului ar fi fost pu
ternic) 15. Cf5 ! Tae8 (Vezi

B B1M*> 
»£«*£-IB 
m b * & 
BiB

B BâB B
IHâSWBâB 
& B B2B£

diagrama) 16. N:h« ! (O com
binație tipică) 16.„ g:h6 17. 
De3 Cg4 18. Dg3 h5 19. h3 și 
negru] a cedat.

mat, albul trebuie mai întli să 
creeze adversarului o posibili
tate de a muta...

•IBui «jx 
•f apunțuo —m ; gpX g gsș; 
" 3 (i 8ON +1JN » 9ax gqX 
'8 8§N "T Bzaauiun 8PJ. 3 
BI ‘nqțsod ațsa reui nu 
țrețnui ț. uj țnjBtn țS gpjj —g 
apundsșj țnu§au eq)
i 8QX ‘g (iBtu K ezeaurin 
nugau jnțnunqau ațe țjpțnui 

®T) î 93N •"! : ațntu șs 
nJSau țnțnunqau [ajțsB puți 
-țuiuad ‘80 înțnujrq b aunțțoB 
ap Bțuți șzeauapațuț țnqțs 
i 8a-SHN -I no s vilHTOS

Albul începe și dă 
mat in 4 mutări (Con
trolul poziției : Alb. 
Rhs, Tc8, Nh5. Negru, 
fthij. Ng8, Pbl).

Rubrică redactată de
Sergiu SAMARIAN

n-a mai putut 
elevului său 
a renunțat să 
toate acestea,
vieții a jucat în a-

și una 
momen- 
da acest 
Labour- 
mai joa- 
pină la

DESGHAPPELLES 
xandre Louis Honori 
ton (17t0—lt47).

Ofițer In armata Iul
leon (general în timpul celor 
„o sută de zile”), Deschapelles a 
început să se ocupe activ de 
șah abia după 1815, obținînd 
succese remarcabile și fiind 
considerat cel mal tare jucător 
din Franța. Nu juca decît par
tide „cu avantaj” (dînd înainte 
adversarilor un pion 
sau două mutări). în 
tul cînd 
avantaj 
donnais, 
ce. Cu 
sfirșitul
ceste condiții cu St. Aman, ob- 
ținlnd rezultate egale.

DEDRLe Frantisek (1878— 
1957). Unul dintre cei mai cu- 
noscuți compozitori de pro
bleme și studii, făcînd parte 
din clasica „școală cehă".

DESCOPERJRE (șah prin). 
Survine atunci cînd o piesă 
deplasindu-se lasă 
(descoperi) linia de 
unei alte piese spre 
vers, dlndu-1 astfel 
două piese formează, 
problemistici, o

DIJK, Nils van, — problemist 
olandez, maestru Internațional 
de compoziție șahistă din 1961. 
A obținut o serie de succese 
importante In concursurile de 
după cel de-al doilea război 
mondial. Iată un exemplu :

deschisă 
acțiune a 

regele ad- 
șah. Cele 

în termeni
„baterie".

Premiul I la „Probleemblad", 1S54

mat in trei mktari
(Controlul poziției : 

Alb. Rh5, Da5, Td5, f5, 
Nbfi, g4, Ce5, IU, Pp.a4, 
c2, tî. Negru. Re4, Dh8, 
Tc3, dl, Na8, bs, cn, 
b2, Pp.g3, gS, h6).

Soluția : l.Ce5—d3 (Amenință 
2. Db4 șl 2.f3) l...Ne5 2.Td4+ ; 
l...De5 2. C:g3+; l...Tc:d3
2.Del+ ; 1... Td :d3 2.D:a8.

Nu *e poate spune despr» 
întrecerile internaționale de 
biatlon, disputate s&ptămlna 
trecută la Poiana Brașov, că 
nu ne-au adus satisfacții. 
Dimpotrivă, acestea au 
destul de numeroase, 
prim plan valorie s-au 
tuat, desigur, succesele 
niorilor în disputele cu 
prezentanțli R. D. Germane, 
atît în proba individuală, cît 
și la ștafetă. Sportivii români 
s-au clasat pe primele locuri, 
la ambele probe, în compa
nia unor adversari care, cu 
numai o săptămînă în urmă, 
se dovediseră superiori în în
tîlnirile de la Altenberg.

Vilmoș, învingător detașat 
la 20 km și factor determi
nant al victoriei la ștafetă, 
Cercel, plăcuta surpriză a 
cursei individuale, Carabela 
și Cimpoia au fost cei mai 
buni, manifestînd o formă 
superioară la fond și con
stanță la trageri.

Și despre tinerii biatloniști 
se poate spune că au avut 
o comportare bună, afirma
ția fiind Ilustrată de locul 
secund ocupat de Fontana la 
15 km și chiar de evoluția 
ștafetei (Fontana, Soiu, Mîr- 
zea), care numai datorită de
reglării accidentale a armei 
lui Fontana nu a ocupat 
unul din locurile fruntașe. 
Privit în ansamblu, bilanțul 
disputelor din Poiană poate 
fi socotit pozitiv, mai ales 
dacă ținem seama de valoa
rea incontestabilă a particl- 
panților, în special în com
petiția de tineret unde, cu 
excepția Norvegiei și Finlan
dei, au fost prezente cele mai 
bune echipe din lume. Star
tul bogat s-a datorat faptu
lui că disputele din Poiană 
au constituit cea mai impor
tantă verificare a tinerilor 
biatloniști în vederea cam
pionatelor mondiale care vor 
avea loc, la sfîrșitul lunii fe
bruarie, la Zakopane.

★
Este binecunoscut faptul <ă 

la primele apariții ale biatlo- 
niștilor români în arena in
ternațională, punctul lor for
te, care le-a adus și unele 
performanțe de prestigiu, au 
fost tragerile. Faptul era nor
mal, deoarece în vremea a- 
ceea mai toți biatloniștii pro
veneau din rîndurile fondiș- 
tilor care sperau ca, datori
tă calităților lor de alergă
tori să recupereze din handi
capul creat de o tragere sla
bă. Sportivii români, 
schimb, s-au bazat de la în
ceput pe precizia la tir și, 
după cum am mai spus, au 
avut succese tocmai datorită 
acestui fapt. Cu timpțil, însă, 
lucrurile s-au schimbat. Fon- 
diștii (ne referim la cei din 
Norvegia, Finlanda, Suedia 
etc.) au devenit și buni tră-

fost
Pe
si-

re-

în

gători. Era clar că la bia
tlon nu mai pot fi obținute 
performanțe de valoare mon
dială decît printr-un nivel 
superior de pregătire la am
bele componente ale probei. 
Și, ca urmare, lotul român, 
pregătit la fond de antreno
rul Marcel Stuparu șl la Mr 
de Laurian Cristescu, a In
sistat în ultima vreme asu
pra sporirii rezistenței. An
trenamentele efectuate în 
luna noiembrie pe platoul 
Piatra Arsă și, mai tîrziu, la 
Predeal și-au dovedit eficien
ța în întîlnirile internaționa
le . desfășurate pînă acum, în 
cursul cărora biatloniștii ro
mâni s-au dovedit egali și, 
uneori, chiar superiori unor 
adversari din țări cu tradi
ție în fond ca Suedia, U.R.S.S. 
și Polonia. Dar, se pare că 
ponderea asupra fondului s-a

Spaima și triumful
Cu politețea sa invincibilă, cu acea căldură simpatică atot- 

salvatoare in multe momente penibile în care-l aruncă te 
leviața, Crisțian Țopeșcu a mulțumit duminică tuturor te 
lespectatcrilor care tiu înțeles 'de ce nu s-a putut transmit 
in direct meciul de la Londra. Era și cazul să ni se mulții 
mească, pentru că a renunța la nedumerire cere totd a.i 
un efort. Nedumeririle erau mari, sumele cerute erau și e 
mari, — acum, omenește vorbind și fără păcat, nici spaim 
noastră față de o asemenea transmisie nu era mai mici 
Era o spaimă pe măsura sumelor, căci știam noi ce știam. 
Transmisia la radio a lui Soare e dovada cea mai bună . 
crainicul, după egalare, nu mai știa în ce minut se găsea 
pe ce lume trăia. Cine nu-l înțelege ? In fine, nedumeririle 
s-au spulberat, spaima a trecut, sintem cineva și putem 
privi altfel lumea cîteva luni bune. Am putut chiar privi cu 
plăcere ceva care îndeobște enervează urît: un meci de 
fotbal al cărui rezultat e cunoscut dinainte. Nu știu cum 
e la alții, dar în ce mă privește dacă vreun „prieten" vrea 
să mă facă să urlu de durere nu trebuie nici să mă hulească, 
nici să mă faulteze pe hîrtii ascunse, nici să mă prăfuiască in 
vreo cronică literară — toate astea mă lasă rece — ci să-mi 
dea un meci în care crainicul să spună „fiți atenți, acum 
vine golul"... și golul intr-adevăr să vină, „atenție, urmează 
un șut în bară"... și așa să fie, in general să-mi anunțe 
exact-exact ce va urma. Duminică n-am spus nici pis, un 
1—1 pe Wembley e un tranchilizant pentru rănile 
dureroase.

Adevăru-i că 
unei stofe fără 
și experimente, 
după cai verzi 
tribună; domină planul larg, încăpător, luat nu din nori, 
nu de la firul ierbii, ci tocmai de unde trebuie pentru a în
țelege gîndirea fiecărei echipe; aparatul nu rupe jocul, ur
mărește faza cu o anume superioritate care lasă de multe 
ori secretele nedezlegate și surprizele întregi. N-ai să vezi 
de aproape cum pleacă o ghiulea din piciorul lui Bobby 
Charlton în bară. Fazele nu se rătăcesc în detalii, in schimb, 
după încheierea unei acțiuni, urmează sistematic — pînă 
la tic — acea cădere a aparatului peste jucătorul-erou. După 
ce a fost descris jocul, se portretizează jucătorul, cu voluptatea 
jientru prim plan dusă la perfecțiune în „Forsyte Saga". 
Alternarea planurilor generale îndelungi, fără chipuri, cău- 
tînd doar mișcarea generală, cu instantanee care prind un 
singur gest uman, o singură privire după efort, e un efect 
de mare frumusețe, capabil să ne conducă de la comediile 
obraznice ale acelui pitic numit Stiles pînă la dramele sur
prinse pe fața transfigurată a uriașului Anca.

Comentarea meciului în trei n-a fost o idee rea deși 
rezultatul n-a fost grozav. Nu avem o experiență prea bo
gată in discuțiile acestea spontane la T.V., cu cărțile pe 
față, cu pelicula sub priviri, în poziția cea. mai favorabilă 

pentru a judeca dacă ceea ce ni se spune e adevărat sau 
nu. Țopescu a avut replici salutare în destrămarea unei 
atmosfere festive. Lucescu, mărturisesc că mi s-a părut mult 
superior antrenorului său pe planul oralității: extremul 
nostru are cursivitate, bun simț, chiar dacă vocabularul 
său — ca și al atîtor oameni normali — e afectat de toate 
șabloanele noastre gazetărești. Firește că spunind despre un 
antrenor că nu are mari calități de crainic sportiv, nu afirmi 
nimic rău sau suburban; un antrenor nu trebuie să fie 
un retor sau un orator — e suficient să fie înțelept. Or, 
ia acest capitol al înțelepciunii, aș avea o observație serioasă 
la adresa antrenorului nostru. N-am admirat siguranța cu 
care Angelo Niculescu ne-a atras atenția că acest 1—1 e 
„un răspuns personal" dat tuturor celor care l-au criticat 
cu vehemență, de-a lungul timpului. Eu înțeleg că orice 
om are vanitatea sa și dreptul său de a se socoti nedreptățit. 
Greu se renunță la acest drept. Dar un înpplept are vani
tatea inteligentă și această inteligență a vanității cere a 
nu-ți vinde prea ieftin și mai ales prea repede „răspunsurile 
zdrobitoare". In locul antrenorului, eu aș tăcea cu volup
tate și mi-aș pregăti răbdător și perfid triumful așteptînd 
să urc în avionul spre Mexic în 1970. In holul aeroportu
lui, abia, acolo, aș spune cite ceva presei, calm, ca Sir Aif 
Ramsey; in fotbal, tot de la englezi se poate învăța cum 
să invingi ca un Sir.D. STANCULESCU

BELPHEGOR

plăcerea
fără fițe

6 săptămîni pare 
Dar acest lucru 
să constituie un mo- 
autoliniștire. Dimpo-

un meci televizat englezește îți dă 
moarte. (Transmisie solidă, logică, 
fără timpi mărfi. Nu se aleargă cu camera 
pe pereți, nu se caută fețe pitorești prin

Faptul a ieșit în evi- 
în special la tinerii 
biatloniști care s-au 
net inferiori la tra- 

reprezentanțiicr celor-

consiliile 
Impresia 
aceea a 
mai cu-

ÎN DOMENIUL SPORTIV

Și. 
a- 

su- 
nu

cele mai

%

diver;

/

ne-a făcut 
naționale.

(Rapid), Florentina Dime- 
Aurelia Căunei (Penici- 

Iași), Mariana Baga (Ra- 
Mariana Popescu (Dina- 

Rodica Popa

făcut în detrimentul trage
rii. deoarece, exceptînd re
zultatele valoroase ale unor 
concurenți, la acest capitol 
s-a constatat un regres. Mai 
bine zis, s-au reliefat nesi
guranța, salturi și căderi, de
terminate în mod evident ds 
insuficienta pregătire în ma
terie. - ' ■
dență

, noștri 
arătat 
geri, 
lalte țări. Antrenorul Marcel 
Stuparu și-a manifestat sa
tisfacția pentru timpii buni 
obținuți la fond și optimis
mul că în cele circa 40 de 
zile rămase pînă la „mondia
le" rezultatele la trageri vor 
fi și ele îmbunătățite, 
este drept, intervalul de 
proape 
ficient. 
trebuie 
tiv de
trivă, ținînd seama că spor
tivii români vor avea de a- 
cum înainte nu numai an
trenamente ci și concursuri 
(interne și internaționale), iar 
în timpul aoestora din ur
mă nu vor putea efectua 
pregătiri speciale la trageri, 
constatăm că cele 40 de zile 
sînt, de fapt, mult mai pu
ține. Iată de ce apreciem 
optjfrrismul, dar subliniem că 
el trebuie completat printr-o 
muncă asiduă care să ducă 
la dispariția decalajului e- 
xistent actualmente în defa
voarea tragerilor, acestea fi
ind, la urma urmei, la fel 
de importante ca și fetidul.

ANGAJAMENTELE
(Urmare din pag. 1)

lingă aceeași categorie 
școli. Pentru dezvoltarea 
zei didaotico-materiale, jude
țul Mehedinți a prevăzut a- 
menajarea bazelor sportive la 
un număr de 50 de școli, iar 
județul Hunedoara — 40 pe 
lîngă licee și școlile gene
rale de 8 ani. Deputății din 
județul Vrancea au extins 
înțelesul acestui sprijin ne
prețuit dat tineretului studios, 
defalcînd foarte semnificativ 
angajamentul care 
de astă dată : 200 
baze sportive, 10 
puncte de înot pe 
Iar hotărîrea 
popular al județului Timiș ia

de 
ba-

privește 
de micro- 
bazine și 
lingă școli. 
Consiliului

de-a dreptul caracterul unui 
slogan pe care l-am dori fi
rește adoptat unanim pe su
prafața teritoriului țării noas
tre : baze sportive pe 
fiecare liceu din mediul

Gospodarii județului 
reș s-au gîndit, în mod 
judicios, la îmbinarea 
coptelor sportive cu cele tu
ristice, permițînd astfel șco
larilor să cunoască frumuse
țile și bogățiile patriei, locu
rile istorice și unele obiective 
industriale; în acest sco>p se 
vor lua măsuri pentru orga
nizarea de excursii și drume
ții cu peste 50 de mii de elevi 
din toate categoriile de școli 
existente în județ.

lingă 
rural!

Mu- 
foarte

pre-

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC
în acest fel, apro- 

de preocupările 
poipulare față de 
timpului în aer li- 

de mijloacele de 
față de activitatea

Iată-ne, 
piindu-ne 
consiliilor 
petrecerea 
ber, față 
agrement, 
turistică a cetățenilor. Valori
ficarea mai deplină a zonelor 
turistice, a frumuseților și 
țintelor de atracție, a deve
nit, meritat, obiect de aten
ție al organelor locale. Fi
rește că asemenea acțiuni 
sînt mai normale și mai evi
dente în județele care posedă 
zone turistice tradiționale, în 
special montane, dar cu plă
cută surprindere constatăm 
că efervescența în acest do
meniu se simte și în spații 
geografice mai puțin famili
are cu traficul turistic.

Este cu totul natural ca 
reprezentanții județului Pra
hova, de pildă, să prevadă 
următoarele obiective de larg 
răsunet și de însemnată în
tindere : se va definitiva stu
diul de sistematizare a zonei 
turistice Valea Doftanei și se 
vor definitiva zonele pentru 
amplasarea caselor de odih
nă și turism in 18 localități 
turistice și balneo-climaterice 
de pe teritoriul județului; 
in vederea valorificării poten- 
țialu lui turistic al Văii Pra
hovei și Teleajenului. se va 
pune in funcțiune cu 15 zile 
înainte de termen, complexul 
turistic Cheia ; se vor revizui 
și marca toate potecile alpine. 
Este poate momentul să a- 
mintim că, în locul angaja
mentelor privind darea in fo
losință a unor noi spații co
merciale pe trasee turistice 
— ca in județele Argeș și 
Vilcea — ar fi fost mult mai 
nimerite și mai necesare an
gajamente privind dezvolta
rea efectivă a mișcării turis
tice, prin lucrări practice de 
deschidere și întreținere a 
traseelor etc. Așa s-au_ con
ceput lucrurile în "câteva 
locuri și rezultatele sînt sem
nificative. In județul Bihor, 
se va permanentiza stațiunea 
Ținea și se va mări capacita
tea de cazare la campingul de 
la Băile 1 Mai cu 40 de locuri; 
în județul Bistrița-Năsăud, 
vor fi înfrumusețate trasee 
turistice pe o lungime de 150 
km, amenajindu-se zone verzi 
pe o suprafață de 20.000 mp :

in județul Covasna, se vor 
lărgi spațiile de cazare și 
tratament în stațiunile balneo
climaterice, dîndu-se in folo
sință două hoteluri noi, pre
cum și băi calde și reci la 
Balvanyos și Sugas, se vor 
îmbunătăți condițiile de con
fort în vilele de la Vîlcele și 
Balvanyos, se vor studia po
sibilitățile de punere în va
loare a unei noi zone turis
tice, iar la Covasna vor în
cepe lucrările unui hotel mo
dern cu 200 de locuri ; în ju
dețul Mureș, baza materială 
a turismului va fi extinsă, 
punîndu-se un accent sporit 
pe zonele V'ăilor Mureșului și 
Gurghiului; în județul 
ceava, pentru o mai bună 
lorificare a potențialului 
ristic, se vor lua măsuri 
îmbunătățire și înfrumusețare

Su- 
va- 
tu- 
de

Parcurile se transformă iarna 
a tuturor drumurilor de acces 
la monumentele istorice și ale 
naturii, precum și măsuri pri
vind întreținerea monumente
lor și a zonelor în care aces
tea sint amplasate.

MIJLOACE DE AGREMENT IN TIMPUL LIBER
De meritată atenție se 

bucură și mijloacele de agre
ment puse la dispoziția cetă
țenilor. Dacă în județul Te
leorman se prevede doar mă
rirea spațiului de agrement, 
în schimb angajamentul ju
dețului Vrancea pare muit 
mai complex: pentru îmbu
nătățirea condițiilor de re- 
creere a oamenilor muncii, 
se va continua acțiunea de 
amenajare a cringului Pe- 
trești. se vor construi și da 
in folosință o plajă pe malul 
riului Putna, un complex de 
agrement la Doaga, puncte 
comeitiale, terenuri sportive, 
locuri de agrement, puncte 
turistice și campinguri, o pir- 
tie de schi pe muntele Sboina 
de la Soveja. In municipiul 
Tg. Mureș, se va termina pri
ma etapă a bazei de agre-

ment, iar in județul Ilfov, se 
va dezvolta activitatea de 
agrement in zona lacului Buf
tea, popasul Sinești și Săftica.

Angajamentele care au tan
gență cu activitatea automo- 
biliștilor sînt mai puține, dar 
nu lipsite de importanță. In 
județul Bacău, se vorbește de 
modernizarea a 6 lcm de 
drum pe traseul Roznov-Taz- 
lău-Leontenești, dar sintem 
siguri că asemenea lucrări 
vor fi efectuate în mai toate 
județele. în plus, în județele 
Sălaj și Harghita se prevede 

"ficarea prestărilor de
servicii către populație, prin 
crearea unor secții noi printre 
care cele de reparații auto; 
se preconizează înființarea 
unei secții de întreținere auto- 
moto chiar in orașul Miercu
rea Ciuc.

ANGAJAMENTELE
Cea de-a V-a sesiune a 

Consiliului popular al muni
cipiului București a stabilit, 
de asemenea, o serie de an
gajamente mobilizatoare, 
printre care nu lipsesc cele 
cu caracter sportiv. Potrivit 
hotăririlor deputaților capita
lei țării, cetățenii vor fi an
trenați la acțiuni cu caracter 
gospodăresc în scopul execu-

BUCUREȘTENILOR
tării unor lucrări printre care 
cele mai importante sînt: să
pături și nivelări de teren 
pentru amenajarea zonelor de 
agrement, amenajarea și re- 
amenajarea a 88 baze sporti
ve in suprafață de 300.000 mp, 
280 de terenuri de joacă pen
tru copiii din cartier, amena
jarea unor zone pentru ștran
duri in suprafață de 115.000

in locuri ideale pentru practicarea schiului de către copii 
mp, amenajări de parcaje 
pentru 1.000 de vehicule (ceea 
ce pentru un oraș ca Buou- 
rești ni se pare cam puțin !). 
De asemenea, pentru îmbună
tățirea activității instructiv- 
educative în unitățile școlare 
se vor amenaja, prin muncă 
patriotică, 20 de terenuri 
sportive pe lîngă școli și o 
bază sportivă complexă pen
tru elevi. 1

★
Ne dăm seama că extra-

sele de presă nu puteau — pe 
un spațiu restrîns — să epui
zeze toate obiectivele pe care 
și le-au propus 
populare județene, 
generală este însă 
unei înțelegeri tot 
prinzătoare a necesității cre
ării condițiilor materiale in
dispensabile propășirii spor
tive în țara noastră, ceea ce 
nu poate decît să ne bucure 
și să ne dea un tonic senti
ment de mîndrie.

AU FOST STABILITE LOTURILE
Federația de volei 

cunoscut loturile 
MASCULIN: Gabriel Udiștea- 
nu (Politehnica Galați), Mihai 
Tirlici, Wiliam Schreiber, Gelu 
Smerecinschi (Dinamo Bucu
rești), Gyula Barta, Octavian 
Creta, Dumitru Rotaru (Steaua), 
Mihai Tinăsescu (Politehnica 
Timișoara), Laurențiu Durr.ă- 
noiu (Dinamo București), Nico- 
lae Armion (Politehnica Timi
șoara), Aurel Drăgan, Radu 
Costinescu, Stelian Penciulescu 
(Rapid), Petre Vraniță (Politeh
nica Timișoara), Cornel Oros, 
Gheorghe Stoian (Dinamo Bucu
rești), Gunter Cristiani, Marian 
Stamate (Steaua). Antrenor ; 
T. Tănase.

FEMININ : Helga Bogdan 
(Dinamo București), Marta Sze- 
kely 
triu, 
lina 
Pid), 
mo București),

(C.S.M. Sibiu), Gabriela Popa 
(„U“ Cluj), Eva Klein, Venera 
Zaharescu (Medicina București), 
Minodora Meseșan („U“ Cluj), 
Marcela Pripiș (I.E.F.S.), Elena 
Pandrea (Medicina București), 
Liliana Pașca (Șc. sp. Constan
ța), Paula Cazangiu, Victoria 
Caranda (Șc. sp. 1 Buc.), Maria
na Niculescu, Narcisa Natea 
(Șc. sp. 2 Buc.), Cristina Băltă
reț u (Constructorul București), 
Nadia Brumă (Șc. sp. Bacău), 
Marilena Cîrțan (Șc. sp. Bra
șov). Antrenori: v. Surugiu, 
N. Humă, V. Papuc.
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Ieri 
F.R.F., 
Vogi șl Angelo Niculescu au 
definitivat programul jocu
rilor din campionatul diviziei 
A și din etapa finală a „Cu
pei României”. în efectua
rea programului, cei doi an
trenori ai echipei naționale 
au ținut, firește, seama de 
datele meciurilor cu Grecia 
(16 aprilie) și Elveția (14 
mai).

Astfel, etapele returului 
diviziei A se vor desfășura 
în zilele de 2, 9, 16, 23, 30 
(martie) 6, 20, 27 (aprilie) 4, 
18, 25 (mai) 1, 8, 11, 15 (iu
nie).

în ceea ce 
rile de Cupă, 
proiectate să 
în ziua de 23 
gerea la sorți 
etapă va avea loc în săptă- 
mîna 
etape sînt prevăzute pentru 
21 mai (,,8“-imi), 28 mai 
(sferturi de finală), 4 iunie 
(semifinale) și 22 iunie (fi
nala).

Acest proiect de program 
urmează să fie aprobat 
prima ședință a Biroului 
deral.

privește jocu- 
„16“-imile sînt 
se desfășoare 

februarie. Tra- 
pentru această

de la F. C. Argeș

în lotul na-

a fost

nuia

Necazuri

la 
fe-

întărit cu ele- 
Ariciu, Ciolan, 
Tudor, Cirstea

oraaeni 
,atac<

Fotbaliștii 
vor sd-l ,

Ultimele vești

zilele trecute — in 
Foto i ST. VILIDAR

Barbu, care nu s-a 
complet după acci- 

suferit

LA ORIZONT, RETURUL
dimineață, la sediul 
antrenorii Emerich

viitoare. Următoarele

După 8 zile de la reluarea 
antrenamentelor, survenită la 
9 ianuarie, fotbaliștii de la 
F. C. Argeș (în număr de 
26), împreună cu antrenorii 
Ion Bălănescu, Eug. Mladin 
și medicul Paul Tomescu, 
s-au deplasat la Cozia (jud. 
Vîlcea), unde vor continua 
pregătirile pînă la sfîrșitul 
lunii. în această perioadă se 
va insista asupra pregătirii 
fizice generale, punîndu-se 
accent deosebit pe dezvolta
rea forței și rezistenței. Din 
lot (în afară de Pavlovici și 
Ioachim Popescu, care au 
primit dezlegare) mai lipseș
te, deocamdată, căpitanul e- 
chipei, ~ 
refăcut 
dentul 
țional.

Lotul 
mente tinere : 
Ivan II, Pană, 
(din lotul de tineret-rezerve). 
Gh. Marcel, Mănică (din lo- 
tui de juniori).

I. fețeanu. 
coresp. principal

S. N. Oltenița

precătesc 
vigoarea.

transferărilor
alLa serviciul de transferări 

F.R. Fotbal au fost Înregistrate 
noi cereri pentru echipele divi
zionare A și B. Pînă în prezent, 
au fost aprobați următorii :

Divizia A — Constantin Chlriță 
de la Chimia Tr. Măgurele la 
Rapid București, Aurel Dinică 
(Fulgerul Dragoslavele) la F.C. 
Argeș, Alexandru Csete (Forestie
rul Tileagd) la A.S.A. Tg. Mureș.

Pentru divizia B — Ion Ioniță 
(F.C. Argeș) la Oțelul Galați, Du
mitru Baboie (Flacăra roșie Bucu
rești) la Poiana Cimpina. Valeriu 
Sikridon (Victoria Tg. Jiu), Ion 
Fnncu (I.R.E.P. Cimpina) și Con
stantin Vlad (Flacăra Moreni) toți 
la Poiana Cimpina, Radu Plopea- 
nu (Rapid C.F. București)* Ion 
Malta (C.F.R. Roșiori) șl Ionel 
Trifu (Sudorul București) toți la 
Politehnica București. Petre Szabo 
(Minerul Ghelar), Zisu ~ 
(C.F.R. Pașcani) și Comei 
minte ~
Gloria 
colta 
șoara.

La 7 ianuarie au început 
pregătirile și fotbaliștii ce 
la Ș. N. Oltenița (div. C, 
seria a III-a), care «înt ho- 
tărîți să-și amelioreze pozi
ția în clasament Deși echipa 
va fi lipsită de aportul a doi

dintre cei nu
căton, Masat, Ra
pid. și Hagivreta. care a 
abandonat activitatea sporti
vă. se speră că jocul forma
ției nu va avea ce suferit, 
intrucit înlocuitorii acestora, 
tinerii Serba- ți Gorr.ear.’J. 
sînt foarte dotați.

Iată Iotul pe care O are

repere de inimă în vederea returului, pe care 
e jucătorii de la Crișul 
ultimele antrenamente

la disper::Le ar.trenoral Va- 
siie Copil III i Grădinara, 
Tone, Mănăilă, Gorneanu, 
Șerban, Chim, Drăgan, Va- 
s..escu, Bav.ag. Dumi traseu, 
Stamanichi. Er.culescu, Nițu, 
Ticoi, Răducanu, Alit, Radu, 
Petre Mircea.

M. VOICU. coreep.

p. rădulescu î „In toamnă sperăm să fim in A“

la Minerul Motru

Dascălu 
. . Do-

(C.F.R. Pașcani) toți la 
Birlad, Marin Orleanu (Be- 
JimboLia) la C.F.li. Tinil-

Steagul roșu-5 jocuri
în 18 zile

Conducerea tehnică a echipei 
brașovene Steagul roșu, care ac
tivează In seria I a diviziei B, a 
fixat programul jocurilor de ve
rificare in vederea returului. Fot
baliștii de la Poalele Tlmpel vor 

1 juca- cu Farul Constanța (Ia 30 
ianuarie), C.S.M. Sibiu (5 februa
rie), A.S.A. Tg. Mureș (9. februa
rie), Universitatea Cluj (12 fe
bruarie), Universitatea Craiova 
(16 februarie). Toate aceste me
ciuri se vor disputa la Brașov. 
(& GRUIA-coresp. principal).

Antrenamentul Politehnicii 
Galați — liderul seriei I a di
viziei B — se terminase. Fos
tul internațional Petrică Ra
dulescu, antrenorul studenților, 
putea răspunde acum in li
niște întrebărilor noastre.

— Cînd ați început pre
gătirile 7

— Primul antrenament l-am 
efectuat în ziua de 12 ianuarie. 
Dar, prima noastră întîlnire din 
acest an a avut loc cu o sip- 
tămînă mai înainte. Ținînd sea
ma și de tragica întîmplare de 
anul trecut, cu Stătescu, am e- 
fectuat de data aceasta un con
trol medical foarte riguros. La 
sfîrșitul tuturor controalelor și 
analizelor, medicii mi-au făcut 
cunoscut că toți jucătorii 
apți pentru efort.

— Deci, preocupările 
canalizate în întregime 
pregătirea returului 7

— încă nu, deoarece majori
tatea jucătorilor sînt studenți. 
Mai exact: Enache, Pac, Dima, 
Tudorie, Profir, Iacob, Lehă-

sint

sînt 
spre

MtScTeții...
• Știați că apreciatul antre

nor secund al echipei Dinamo 
Bacău, CONSTANTIN RADU
LESCU, este și un bun vînător 7 
L-am

duș. B ret an, Botescu, Mureșan 
și Zotiacă. In această perioadă, 
ei vor avea de susținut exa
mene. Firesc, atenția lor se 
îndreaptă în principal spre se
siune, care, sperăm, va fi tre
cută cu succes. Dar, și ața, ți
nem tn fiecare zi ședințe de 
pregătire, în care accentul este 
pus pe pregătirea fizică gene
rală. în al doilea ciclu, prevă
zut între 21 ianuarie și 3 februa
rie, vom mări numărul antrena
mentelor, care vor avea loc în 
aer liber, in sală și la bazinul 
acoperit. Apoi, între 4 februa
rie și 24 februarie, ne vom mu
ta „cartierul general" la Băile 
Herculane, unde vom susține și 
cîteva meciuri pentru omoge
nizarea formației. Spre sfîrșitul 
perioadei, sperăm să întreprin
dem un turneu de trei partide 
amicale în Iugoslavia.

— Cu ce gînduri ați re
luat activitatea ?

— Normal, cu dorința de a 
promova în divizia A. Sîntem 
convinși că în retur se va da o 
luptă aprigă. Echipa mea a 
fost, este și va fi o echipă de 
moral, de voință. Dar, nu pu
tem să ne bazăm numai pe 
această calitate. Cu toate că in
tr-un an am pierdut cîțiva ju
cători valoroși 
Cojocaru), vom 
litatea jocului, 
putină depăși
mare — finalizarea. In același 
timp, preocupările noastre sînt 
îndreptate spre creșterea valo
rică a unor jucători, apți de a 
fi promovați în echipa repre
zentativă de tineret a țării. 
Poate ci în afara lui lorgules- 
cu, component de mai mult 
timp al lotului de tineret, și alți 
jucători de-ai noștri (S. Bre
ton, Profir și Tudorie) vor in
tra în vederile 
derali Dinei 
Teodorescu.

— Fiindcă
despre unii jucători, vă ru
găm să menționați și restul 
componenților echipei.

— Din lotul Politehnicii mai 
fac parte lonescu, Costache, 
Diaconu, Stancu, Adam și To- 
boșan — jucători folosiți în tur. 
La pregătiri mai participă Va- 
silach» — fost la Gloria Bîr- 
lad, precum și juniorii Mari
nescu, Besman și Orac, ele
mente talentate, cu perspecti
va de a crește foarte curînd va
loric. Țin si remarc faptul că 
toți elevii mei muncesc cu 
multă seriozitate. Țelul ce ni 
l-am pmpus, promovarea, nu-l 
rom putea atinge dacă nu vom 
fi permanent disciplinați șt 
conștiincioși tn pregătire.

— Cum vedeți desfășura
rea returului campionatului 7 

— Principalele candidate la 
promovarea în divizia A sînt 
Steagul roșu, Metalul București, 
Portul Constanța fi, bineînțeles,

întîlnit zilele trecute du-

pen- 
prea

„goană de mistreți , 
cu... scorul de 1—0

pă o 
minată 
tru el. Nici n-ar fi fost 
plăcut un scor invers cu un 
mistreț...

• Ce înseamnă viața cu a- 
devărat sportivă ?

Iată o mostră oferită de Squa- 
dra Azzurra. Aflați la Mexico 
City de Anul Nou, fotbaliștii 
peninsulari au fost convocați 
de către președintele Federației 
italiene, ing, ARTEMIO FRAN- 
CHI, la o recepție la oră zero 
(puntea între anul 1968 și 1969), 
în ideea felicitării azzurri-lor 
pentru succesele lor din ’68.

Spre surprinderea lui signor 
Franchi, GIACOMO FACCHET- 
TI, căpitanul echipei, a rugat 
ca recepția să fie devansată cu 
trei ore. „La 22,30 — a spus 
celebrul fundaș — vrem să fim 
cu toții' în pat. Mîine avem 
meci

Plăcut impresionat, Artemio 
Franchi i-a zis lui Facchetti că 
merită duble felicitări pentru 
această atitudine. La care Fac
chetti a răspuns că numai tră
ind astfel își poate realiza vi
sul de a depăși cele 58 de se
lecționări cîte numără 
mânui italian Caligaris. 
aceasta, interistul are 
selecționări în echipa 
zentativă).

• L-am întîlnit pe ENE DA
NIEL cu o barbă ce voia

aflat, însă, de la băcăuan nici 
un cuvînt relativ la proiectele 
sale în evoluția fotbalistică! 
La șuturi, dribling, demaraje, 
la aceste capitole nu l-am auzit 
pe Daniel că ar vrea să-1 co
pieze pe vestitul jucător ir
landez...

E mai 
la frizer 
să vrei 
balist!

• GH. MILEA, fostul jucător 
C.S.M.S.-ului, azi inginer

constructor, a amenajat fru
moasa bază sportivă a tinere
tului din apropierea aeropor
tului ieșean, aducînd, la des
tui ani după părăsirea fotba
lului activ, un mare serviciu 
fostei sale echipe.

Bravo Milea !
• GORNEA, unul din auto

rii „draw“-ului de pe Wembley, 
a avut o atitudine de neaccep- 
tat la sosirea echipei în Gara 
de Nord. Solicitat fiind de foto
reporterul nostru, Aurel Neagu. 
care

ușor să faci economie 
decit să ajungi (sau 

să ajungi) mare fot-

n-avea altă intenție decît

(Neagu, Velea, 
îmbunătăți co
in felul acesta 
obstacolul cel

antrenorilor fe- 
Schileru fi D.

•ți discutat

record- 
(La ora

37 de 
repre-

să

de lotul nostru

ajuns, Gornea !... 
atitudini nu și

să-1... imortalizeze pe peliculă, 
portaru) arădean l-a bruscat 
fără nici o jenă, „răzbunîndu- 
se“ pentru criticile apărute în 
presă la adresa sa după jocu
rile susținute 
în Israel.

Ce mare ai
Asemenea

le-ar permite nici Bobby Charl
ton, nici Eusebio, nici Becken
bauer...

• Nu mică ne-a fost sur
priza aflînd că, în timpul va
canței, la Bacău, SORIN 
VRAM, originar din orașul 
pe Bistrița, a jucat zilnic 
prinse miuțe, „la pasiune",
lături de Nedelcu și de alți 
fotbaliști băcăuani, prieteni din 
copilărie.

— Dacă-țl place atît de mult 
fotbalul, de ce nu-l joci așa 
cum trebuie și oficial, în e- 
chipa ta, Sorine 7

Nu-i păcat 7

A- 
de 
a-
a-

pară (în 
mano’’ Și 
la aceea

devenire) „ă la Ger- 
cu o freză ce aspira 
a lui... Best. N-eaa M. P.

Politehnica Galați. Va ciștiga 
seria formația care va rezista 
fizic, pentru că, așa cum spu
neam mai înainte, lupta va fi 
foarte dură. Cred ci ierarhia în 
clasament va fi decisă în par
tea a doua a returului. Aș fi 
foarte mulțumit dacă competi
ția mă va dezminți. De altfel, 
există premise ca in primele 
7 etape, elevii mei să încline 
balanța in favoarea lor, să a- 
cumuleze un avantaj de puncte 
hotărîtor. fn realizarea felului 
nostru, programul primelor 7 
etape ne avantajează, fiindcă 
susținem cinci partide pe teren 
propriu. Așa că noi sîntem ho- 
tărîți să păstrăm pînă la sfîr
șit avantajul minim pe care-l 
avem, tn legătură cu situația 
noastră, vreau să fac o compa
rație : în Turul României, la 
ciclism, Walter Ziegler și-a păs
trat diferența de cîteva secunde 
față de adversarii săi o bună 
parte din competiție. Noi n-am 
putea reedita o asemenea per
formanță ? Suporterii noștri nu 
se vor supăra dacă la termi
narea campionatului Politeh
nica se va afla pe primul loc 
datorită... golaverajului. Și a- 
cesta face parte din regulile 
fotbalului.

Echipa de divizie C (se
ria a V-a) Minerul Motru se 
pregătește intens pentru re
luarea campionatului. Cei 20 
de jucători, cîți compun lo
tul la ora actuală, se antre
nează aproape în fiecare zi. 
Dar, după cum ne relatează 
corespondentul nostru din lo
calitate, Petre Pălănceanu, 
conducerea secției, ca, de alt
fel, și cea a asociației sporti
ve Minerul, nu pot să-și în
drepte atenția asupra pregă
tirilor echipei, fiind preocu
pate de probleme de ordin 
disciplinar ale unor jucători. 
Este vorba, în primul rînd, 
de portarul formației, X. Si- 
laghi care, cu toate sancțiu
nile primite (adevărat că erau 
mai mult palide avertismen
te), nu s-a lăsat de patima 
beției și, în ultimă instanță, 
conducerea secției a
țat la serviciile lui. Conti
nuă însă să constituie o pro
blemă cazul fraților Manea 
(Anghel și Constantin — am
bii proveniți din București). 
Cei doi fotbaliști gemeni pe
trec mai mult timp prin 
cîrciumi decît la antrenamen
te și absentează des și la 
locurile lor de muncă. Un 
ultim necaz l-a provocat ju
cătorul Vasile Dîță care și-a 
manifestat dorința de a se 
angaja la exploatarea minieră 
și de a juca în echipa Mi
nerul. V. Diță a primit și o 
sumă de bani în contul de
plasării lui la Motru, dar 
a... uitat să se mai prezinte, 
și are doar licența de jucător 
la Motru.

renun-

P. VINTILA

In sfîrșit, am jucat curajos!
(Urmare din pag. 1)

fi fost cele de astăzi, dacă 
englezii n-ar fi ratat ocazia 
rarissimă din minutul 7 și alte 
cîteva situații favorabile. Este 
adevărat. A fost, însă, într-un 
fel, o compensație pentru ne
șansa pe care o avusesem în 
urmă cu două luni la Bucu
rești și, dacă vreți, pentru 
acel 0—2, nemeritat,' din mai 
1939. în fotbal, trebuie și pu
țin noroc. El te salvează, ade
sea, din situații ce par ire
mediabil pieraute, constituind 
un aliat mai prețios decît 
tehnica cea mai avansată. 
Atîta doar că, în timp ce 
tehnica de joc este un ele
ment pe care contezi tot
deauna, norocul te părăsește 
tocmai atunci cînd ai mai 
multă nevoie de el. Am greși, 
însă, dacă am socoti că re
zultatul de pe Wembley a re
zolvat toate problemele fot
balului românesc. UN REZUL
TAT, BUN SAU PROST, RĂ- 
MINE, TOTUȘI, O SIMPLĂ ÎN
TÎMPLARE. EL ARE NEVOIE 
DE FOARTE MULTE ALTE TES
TE, PENTRU A SE ÎNCADRA, FIE 
INTR-O ZONĂ SUPERIOARA, 
FIE ÎN ALTA PERIFERICĂ. Dar 
am greși tot atît de mult 
dacă, despicînd firul în patru, 
am uita cele spuse de atîtea

de noi, că fotbalul 
pe goluri, că, în ul- 

"î, ceea ce con-

NOUTĂȚI LA LOTO!
Incepînd cu tragerea din 31 

ianuarie 1969 se aplică o nouă 
formulă tehnică la Ix>to. Noua 
formulă tehnică este simplă, pe 
înțelesul tuturor.

Participanții au posibilitatea 
să joace La o singură extragere 
(cu 2 lei varianta pentru ex
tragerea a 12 numere din 90) 
sau la ambele extrageri (cu 5 
lei varianta, pentru extragerea 
a 12 
mere

Se 
loare

Se
100 lei pentru 2 numere la ex
tragerea a II-a.

Mari șanse de cîștig cu com
binații „Cap de pod" și scheme 
reduse.

Jucați în fiecare săptămînă 
la Loto!

• ASTĂZI este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea Loto 
de mîine care va avea Loc la 
București în sala din str, Doam-

numere din 90 și a 4 nu- 
din 90).
pot obține premii de va- 
maximă = 200.000 lei..
atribuie premii fixe de

de la 
radio-

nr. 4

nei nr. 2 cu începere 
ora 18,30. Tragerea va fi 
difuzată.

PRONOEXPRES 
tragerea concursului

din 22 ianuarie 1969
EXTRAGEREA 11 

14 1 8 41 30 42 
FOND DE PREMII : 
497.596 lei din care i 

141.701 lei report 
la categoria I 

EXTRAGEREA A II-A : 
11 42 17 7 34 8 3 

FOND DE PREMII : 
289.785. lei
LOTO

Premiile întregi și sferturi 
de la tragerea din 17 ianuarie 

1969
Categoria I • 1 variantă în
treagă a 99.021 lei ; catego
ria a II-a: 3 a 31.269 lei 
și 7 a 7.817 lei ; categoria a 
IÎI-a: 109 a 1.273 lei și 186 
a 318 lei; categoria a IV-a: 
372 a 462 lei și 655 a 115 
lei ; categoria a V-a : 1.329
a 169 lei și 1.686 a 42 lei.

ori chiar 
se joacă , 
timă instanță, 
tează este în primul rînd RE
ZULTATUL. Cu ani în urmă, 
pe stadionul „23 August", e- 
chipa României a jucat la o 
poartă cu reprezentativa Ce
hoslovaciei, avînd zeci de oca
zii de a înscrie. In registrele 
de evidență ale F.I.F.A. n-a 
fost însă trecut decît rezulta
tul tehnic, 1—0 pentru Ceho
slovacia, care ne-a închis por
țile turneului final al C.M. 
din 1954...

Vorbeam despre calmul și 
siguranța cu care au jucat 
fotbaliștii noștri. Se poate spu
ne însă că și pe plan tehnic 
și tactic evoluția jucătorilor 
români a fost destul de bună. 
M -am numărat și eu printre 
sutele de mii de pasionați ai 
fotbalului care am văzut, la 
televiziune, filmul meciului. 
Așa cum ne-am dat seama, 
englezii ne-au dominat. Dar, 
acest J—1 n-a fost smuls, to
tuși, în condițiile unei apă
rări disperate, dezonorantă de 
cele mai multe ori. Fotbaliștii 
noștri nu au luptat doar. Ei 
au și JUCAT. Terenul moale 
ne-a ajutat în încercările noas
tre de a temporiza jocul, tac
tică de bază într-un joc de 
deplasare, în fața unei echipe 
care vrea să te îngenuncnie 
întîi prin viteza de joc. Noi 
am reușit să ținem destul de 
mult mingea, limitînd astfel 
acțiunile ofensive ale englezi
lor și silindu-i, astfel, să-și 
concentreze atenția și asupra 
propriei porți, expusă oricînd 
unui contraatac, așa cum a 
fost cel din min. 37, cînd Hun
ter i-a suflat mingea lui Du- 
mitrache, in extremis, prin o- 
lunecare. Referindu-mă la faza 
aceasta, cred că reproșurile 
adresate arbitrului n-au fost 
întemeiate. La televizor, inter
venția lui Hunter a apărut ca 
un atac Io minge, prin alu
necare, și nicidecum ca o ac
țiune neregulamentară, chit că 
Dumitroche a căzut. Pentru a 
fi pe deplin corecți, poate că 
ar trebui să spunem că Du- 
mitrache pornise din ofsaid. 
Faptul că arbitrul n-a dat lo
vitură de la 11 metri în faza 
cu pricina, discutabilă, a scos 
rezultatul final de sub sem
nul întrebării, sub care s-ar 
fi_ găsit poate, oferindu-ne 
pînă la urmă satisfacția unui 
meci egal, de necontestat.

_ Englezii au jucat bine. Dar 
cine spunea că ineficacitatea 
este cartea de vizită, strict 
personală, a fotbalului româ
nesc ?

Mister Gray (II)
de Lamberto ARTIOLI

In seara zilei de 22 noiembrie 1939, in jurul orei 9. 
Greenberg a ieșit din micuța lui vilă. Cinase și voia 
să-și facă digestia plimbtndu-se. Strada era pustie. Cînd 
s-a intors acasă, peste vreo jumătate de oră, lingă 
trotuarul care flanca grădina vilei sale erau oprite două 
mașini cu farurile stinse. Intr-una sț afla Bugsy Siegel 
intre ucigașul de profesie Al (Allie) Tannenbaum și 
Frankie Carbo. Cind „Verzuiul" a ajuns in dreptul ce
lor două mașini, o rafală de detunături seci au sjișiat 
liniștea serii. Cîteva clipe mai tîrziu Greenberg era 
doar un cadavru ciuruit de gloanțe.

Poliția a început să dibuie in tenebre. Cind Al Tan
nenbaum și încă un gangster, pe nume Abe, „Kid 
Twist" Reies au început să „cinte", fiind arestați, cer
cul bănuielilor s-a strins in jurul lui Siegel și al lui 
Carbo. Siegel a fost înhățat și băgat în închisoare la 
Los Angeles, dar Carbo a dispărut. Cercetările au fost 
extinse in două direcții: la New York ele erau efectuate 
de procurorul districtual din Brooklyn, William O’Dwe- 
yer ; la Los Angeles, de asistentul său Burton Turcus. 
Carbo a fost acuzat (pe nedrept, după cum a stabilit 
apoi ancheta) de asasinat, împreună cu Siegel și Tan
nenbaum.

Imaginea lui Mister Gray se conturează din reconsti
tuirea vieții și a sumbrelor sale fapte. Intr-o depoziție 
făcută in ziua de 15 iunie 1960, la Washington, in fața 
subcomitetului Senatului prezidat de senatorul Estes 
Kefauver, detectivul Frank Marrone — care realizase, 
timp de peste zece ani, investigații în culisele boxului 
american — a declarat, după cum a scris „NEW YORK 
TIMES" din ziua următoare, la pagina 42, prima co
loană i .Frankie Carbo a fost asul șantajelor din lpmea 
boxului în ultimii treizeci de ani. Nu era pugilist mai 
acătării pe care să nu-l aibă sub controlul lui, complet 
sau în parte*. Era adevărat.

Cariera lui Frankie Carbo, în tenebrosul domeniu al 
mafiei boxului începuse în jurul anului 1930. In ciuda 
cercetărilor efectuate și a întrebărilor pe care le-am 
adresat unor persoane din cercurile pugilistice din San 
Francisco, New York, Boston, Chicago, Miami Beach, 
Lewiston, Los Angeles, Houston, Dallas și New Or
leans, nimeni nu a știut să-mi spună, ci precizie, cînd 
și-a început activitatea acest escroc... emerit. Am putut 
să stabilesc doar anul: 1933.

Carbo avea numai 29 de ani și, cu toate că simțise 
in spinare mina grea a justiției, se lăsase cucerit de 
tentația lucrului neîngăduit și de lăcomia de bani. A 
început să frecventeze sălile de sport din Syracuse pen
tru a-și perfecționa tehnica escrocheriei printr-o cunoaș
tere directă a lucrurilor și a oamenilor. Intr-o zi a fă-

Desen de N. CLAUDIU

cut cunoștință cu un „greu" de origine poloneză, Eddie 
Hogan. Soarta lui era hotărită. Cind Hogan i-a prezen
tat un băiețandru pe nume Henry Pylkowski, fost ma
rinar, pe atunci boxer amator, parcă a simțit că-și re
trăiește trecutul și, poate, dintr-un fel de sentimenta
lism, Carbo a întrevăzut în tinărul acela pe omul care 
ar fi putut să-l ajute să cîștige ceva dolari fără oste
neală, folosindu-se numai de vicleșuguri și de un te
lefon.

In vremea aceea — 1933 — Henry Pylkowski avea 
22 de ani. Numele lui, de origine poloneză, nu-i plăcea 
lui Carbo. Se trudea să născocească unul mai ușor de 
pronunțat. Sfătuindu-se cu Gene Genovese, managerul 
oficial al boxerului, pînă la urmă i-a găsit un nume : 
Eddie .Babe" Risko. Adăugase și „Babe“ (copilul) pen
tru simplul motiv că Henry — cu toată musculatura 
puternică și corpul lui atletic — avea, intr-adevăr, o 
față senină de băiețandru cumsecade. Acesta a fost 
începutul îndelungatei aventuri a lui Frankie Garbo 
prin dedesubturile lumii boxului.

Din acel moment — cu complicitatea lui Frankie Pa
lermo „mina sa dreaptă" — el a manevrat foarte mulți 
boxeri. Printre ei, Freddie Steele, Al. Hostak, Solly 
Krieger, Jakie La Motta, Billy Fox, Harry Thomas, Gus 
Lesnevich, Johnny Saxton, Virgil Akins, Joe Brown, Wal
lace .Bud* Smith, Jimmy Carter („ușorul" de culoare 
care, din păcate, se străduia mai mult să-și amintească 
ordinele lui Frankie, decit să dea și să primească pumni, 
și care obișnuia — după cum a scris și John Lardner 
fn „NEWSWEEK" din 25 februarie 1957, la pagina 104 
— să piardă titlul miercuri pentru a-l recuceri... vineri, 
spre marea surprindere a celor care pariau împotriva 
amicilor lui Carbo). Toți aceștia erau campioni ai lumii 
la diferite categorii (în special la „mijlocie" și „ușoară"), 
fn afară de Billy Fox care a ajuns curînd la ospiciul 
de nebuni (chiar dacă după un timp a fost eliberat din 
spital în timp ce Saxton se mai află încă acolo). Dar, 
mai mult decit timpurile îndepărtate, aș vrea să amin
tesc anii din urmă ai lui Frankie Garbo, și, mai precis, 
să schițez sistemul folosit de el pentru a-i manevra pe 
boxerii care aveau ghinionul să-i cadă în mină. Redau, 
în continuare, înregistrarea interogatoriului la care a 
fost supus, de Marele Juriu al Gomitatului New York, 
la 6 mai 1958, managerul Herman Wallman, numit și 
.Hymie Vizonul*. E consemnat la paginile 23—24 din 
volumul III al actelor procesuale aflate în arhiva Sec* 
ției a doua. Gapitolul are ca titlu ,,Carbo controls Joe 
Brown, light weight champion* („Garbe îl controlează 
pe Joe Brown, campion la categoria ușoară").

In românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU
(Din .Sport e Mafia* — <C) 1968 — Casa editrice 

Valentino Bompiani — Milano)



Corespondența specială pentru SPORTUL

Elita patinajului viteză, la start I

Gard Zimmermann, principalul 
de la

„atu 
Inzell

al gazdelor. In Q£.

exact 78 de ani de IaLa
primele campionate europene 
de patinaj viteză, disputate la 
Hamburg în 1891,,în acest sGr- 
șit de săptămînă lupta pentru 
titlurile viteziștilor revine pe 
aceleași meleaguri, Inzell va 
rechema în amintiri pe pionie
rii acestui sport, acei care au 
avut ideea inițierii unor între
ceri continentale în sportul vi
tezei pe gheață. Nordul, soco
tind în primul rînd pe norve
gieni, suedezi și finlandezi, • 
dat numeroși câștigători prin
tre cei 64 campioni absolut!, 
cîți a consacrat pînă acum în
trecerea. Să ne amintim de 
Oscar Mathisen, Ivar Bal'.ag- 
rund, Hialmar Andersen. Abia 
mai în urmă, s-a intercalat 
mtinchenezul Julius Seyler — o 
mîndrie a actualelor gazde, — 
pentru că mai aproape de zi
lele noastre, lupta pentru su
premație s-a dat între patina
torii sovietici și cei olandezi

Acum, Inzell — această perlă 
a Alpilor Bavarieț — așteaptă 
pe cel mai buni patinatori de 
pe continent, reprezentanți a 
13 țări, In întrecerile care în- 
ce$ simbătă, vor fi cu totul 
"lâ de competitori, cei mai buni 

dintre cei buni. Animația va 
domni nu numai pe inelul de

La Beverwijk

Ciocîltea
se menține

printre 
fruntași

HAGA 22 (Agerpres). — 
După șapte runde, în clasa
mentul turneului Interna
țional de șah (grupa maeș
trilor) de la Beverwijk con
duc Kurajița și Honfi cu 
cîte 6>/2 p, urmați de Scholl-
5 p. Șahistul român Victor 
Ciocîltea ocupă locul patru, 
cu i'/zP (1). în runda a 7-a, 
Victor Ciocîltea a întrerupt 
cu olandezul Jongsma. 
Scholl a cîștigat la Ujtelki, 
iar Honfi l-a învins pe San
dor. în grupa marilor ma
eștri (runda a 7-a), Gheller 
a cîștigat Ia Donner, Por- 
tisch la Medina și Doda la 
Ostoici. Cirici a remizat cu 
Botvinnik și Lombard! cu 
Kavalek.

Clasament: 1. Botvinnik
6 p, 2. Keres și Gheller 5V> p, 
3. Cirici 5 p.

F

INOTATOAREA sud ah i< ana 
Karen Muir a stabilit la Kim
berley cea mai bună perfor
manță mondială pe distanța de 
400 yarzi mixt cu 5:21,2. Recor
dul mondial 
americancei 
5:25,1.
Performanța
gata, deoarece F.I.N.A. a decis 
să nu mai confirme ca recor
duri ale lumii derît cele în 
metri.

al probei aparține 
Mary Olcesse cu

nu va fi omolo-

IN CADRUL TURNEULUI 
Pe care îl întreprinde în Polo
nia, echipa de hochei pe ghea
ță a orașului Budapesta a ju
cat Ia Katowice cu selecționata 
de tineret a Silezlel. Sportivii 
maghiari au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (2—2, 1—1, 1—0).

HAND- 
campi- 

susți- 
Reykja-

SELECȚIONATA DE 
BAL a Cehoslovaciei, 
oană mondială, a 
nut un meci amical la
vik în compania echipei Islan- 
dei.
au cîștigat cu 21.—17
a

IN CAMPIONATUL
AL U.R.S.S., continuă

Handbaliștii cehoslovaci 
(7-6).

DE ȘAH 
să con

ducă în clasament A. Zaițev cu

gheață, 
anunțat 
d« 4000 
vor
combativă, sprijinind pe

ci și în tribune. Și-au 
vizita un masiv grup 

suporteri olandezi, care 
forma o galerie foarte 

ma
rele lor as Cornelius „Sees’ 
Verkerfc. Micuțul „olandez zbu-

„AȘ VREA SĂ MĂ ODIHNESC UN AN ÎNTREG"!
...aceasta este cea mai mare dorință a cunoscutului rutier profesionist Rudi Altig

rător“, deținătorul recordului 
mondial de multiatlon și cam
pion olimpic, rămîne principa
lul favorit și la această între
cere, după un impresionant lanț 
de succese. Ard Schenk și Jan 
Bols sînt „aghiotanțil’ săi de 
totdeauna.

Multe speranțe au șl norve
gienii Deținătorului titlului, te
mutul Fred Anton Maier, 1 se 
alătură acum un tînăr cu per
spective, actualul campion nor
vegian Dag Fornes. Trebuie 
contat și pe medaliatul cu ar
gint olimpic la 500 m — Magne 
Thomassen. Suedezii îl prezintă 
pe Goran Claesson autorul ce
lei mai bune performanțe mon
diale pe 1500 m — 2:03,7. Iar 
sovieticii au ca principali echi
pieri pe campionul unional Va
leri Lavrușkin și pe colegul său 
de întreceri Valeri Kaplan.

în fine, nici gazdele nu tre
buie subestimate. Gerd Zimmer
mann, atît de bine acomodat cu 
pista, poate fi un adversar re
dutabil pentru oricine, iar ra
pidul Erhard Keller va fi din 
nou un pretendent serios pen
tru titlul la proba de sprint 
pur, deși n-a trecut decît o ju
mătate de an de la gravul său 
accident care l-a ținut o vreme 
de o parte.

Adversari acerbi cu „pere
chea* fiecăruia, toți pantinato- 
rii vor avea însă un aliat pre
țios, In lupta cu acele crono- 

acea gheață
Inzell, renumi- 
ca „făcătoare

— Și daci diavolul s-ar oferi 
să vă cumpere ?

— Depinde, dacă plătește 
bine...

Convorbire faustiană, cu sub
înțelesuri, tăișuri și capcane, 
în care Rudi se lasă antrenat 
voluntar și șăgalnic. După atî- 
tea etape în Tour și în Giro, are

Cînd m-am călătorit, soția mea 
știa ce o așteaptă. M-a ințelet 
și m-a ajutat. Fără acest cămin 
nu știu ce m-aș face. Sint ca 
un marinar care tînjește mereu 
să ajungă acasă, dar în primul 
rînd ti știe că are o casă I

Vorbește domol, aproape sfios, 
cu o tăinuită siguranță de sine.

Rudi Altig, vedetd a ciclismului profesionist, alergător 
multilateral, are un bogat palmares. Printre competițiile în 
care a triumfat se află :

■ Turul Spaniei (1962)
■ Paris — Luxemburg (1963)
■ Turul Flandrei (1964)
■ Milano — San Remo (1968)

Ciclistul vesl-german a cucerit titlul da campion al lumii 
“ ‘ locul I în numeroase

curse de 6 zile etc.)
în anul 1966. De asemenea, el a ocupat«_A-------■---..-l-J------->------- !.._j OmnjUnl/întreceri pe velodrom (meciuri 
în competiții pe șosea.

experiența hărțuielilor ambigua 
la care-1 supune presa france
ză și italiană.

Pentru noi e un simplu joc. 
N-avem intenția să-l necăjim, 
iar el se lasă în voia jocului 
cu bonomie, intuind poate buna 
noastră intenție sau avertizat 
fiind de colegul Stein din re
dacția agenției S.I.D. din Dfls- 
seldorf.

Stăm în fotolii apropiate, îl 
privim și ne minunăm din nou 
cîtă simplitate, naturaleță și bun 
simț poate să degaje un mare 
campion în viața de toate zile
le, un as adulat pe șosele și 
lodrom.

— Mă grăbesc. La KSln 
așteaptă soția și fetița. CE
mirare că nu a scos fotografiile 
din portofel să ni le prezinte. 
Discreția e galonul marii ve
dete).

Călătorind mereu, la tu
ia clasice, la curse de 8 
tn această mișcare infer- 
cum ați avut curajul să

ve-

mă 
de

că a crescut la țară, 
din familia unul tăie-

metrului. Este 
splendidă de la 
U 
de

pretutindeni 
recorduri*.

Karl Adolf SCHERER

Inzell, Z2 iaruxarie

rari,
zile, 
nală, 
întemeiați o familie ?

— Mulțumesc de întrebare.

Se vede 
Provine 
tor de lemne, sărman, din preaj
ma MannheimuluL încă elev 
de școală profesională, trebuia 
să și lucreze pentru a ajuta a- 
casă.

— Cine v-a determinat ti a- 
legeți cariera de ciclist profe
sionist 7

— In proporție de 99 la sută, 
am decis singur. Deci, tot eu 
tint răspunzător și pentru gre
șelile pe care le-am făcut. Am 
fost totdeauna o fire indepen
dentă. Numai așa mi-am putut 
impune disciplina de care e ne
voie în această profesiune.

— Daci ați avea din nou 17 
ani, tinărul instalator electri
cian ar alege din nou același 
drum 7

— Fără îndoială. Poate că a- 
tunci nu am fost destul de rigu
ros cu mine și nici cu alții. As
tăzi, de-ar fi s-o iau de la ca
păt, i-aș ajuta din nou cu plă
cere pe alții, dar m-aș gîndi 
mai mult la mine.

daci — mîine, ti zi-

Privirea I se întunecă puțin. 
A atacat una din durerile ca
rierei sale. Prea multă vreme a 
fost solicitat — și a acceptat — 
să fie locotenentul altora, deși 
și acum, cînd îl întrebăm, so
cotește încă pe Anquetil cel mai 
mare ciclist pe care l-a întîlnit. 
Iar cel mai greu moment al ca
rierei sale îl desemnează cu o 
expresie plină de semnificații 
și fără urmă de mister pentru 
cei ce cunosc sportul profesio
nist : „prietenii".

— Dar cel mai bun moment 1
— Cele 19 zile cu tricoul gal

ben, pini la Pirinei, în Turul 
Franței — 1962. Și-apoi călăto
riile prin Europa, în Alger, la 
Oran, pe care nu mi le-aș fi 
putut permite cu salariul de in
stalator.

— Dar

Pentru „Sportul", cu prietenie
RUDI ALTIG

cern, cariera dv ar trebui să ia 
sfîrșit, ce v-ați dori 7

— Să stau un an de zile și să 
nu fac nimic...

Răspunsul brusc, spontan, cu
prindea în el toată oboseală ce
lui ce cumulează în pulpele sale 
miile de kilometri de rulaj o- 
bligatoriu, nesfîrșitele turnante 
și sprinturi ale „six-jours“-uri- 
lor. Deși are 31 de ani Rudi Al
tig mai vrea să alerge 2-3 ani 
pe velodrom și să-și mai încer
ce șansa în Turul Franței. Ori
cum, firma italiană „Salvarani" 
i-o cere.

Facem o întoarcere de 180 de 
grade și-i cerem părerea despre 
ciclismul amator.

— Mă-ntreb dacă mai există 
amatori în ciclism. Mi se pare 
că aceasta e mai curînd o ches
tiune de etică. In 1959 eram 
campion mondial de amatori. 
Peste un an, deși selecționat 
în echipa olimpici, am refiAat 
deplasarea la Roma, pentru că 
știam ci mă așteaptă un con
tract pe care nu voi intîrzia 
să-mi pun semnătura.

— Ce ați recomanda unui tî- 
nir ciclitt 7

— Deși știu că tinerii nu cred 
niciodată hătrînilor, sfatul meu 
ar fi: să se țină departe de au
tomobil ! Bucuria de a pedala 
nu se menține decît circulînd 
pe bicicletă.

— In sfirșit, care este deviza 
dv. ca ciclist 7

— Caut întotdeauna linia 
dreaptă, ținta 1

Cu asemenea deviză, care-1 
caracterizează deplin, nu e de 
mirare că prin hățișurile acapa
ratoare, înșelătoare, ale ciclis

mului profesionist, Rudi Altig 
a ajuns întotdeauna țelul.

Mare concurs
de natație la Bremen

cu vic- 
Cei doi 
vederea 

jucători- 
în

DINTRE ECHIPEEE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI

Victor BANCIULESCU

pentru a-și comp'.eu
METODA DE ANTRENAMENT

„SCANDALUL CHlONOi*

Un Famechon campion Turnee de fotbalMINGE BUCLUCAȘAbox
Johnny Fanechon a dispus

de

VEDETELE FOTBALULUI 
BRAZILIAN AU CUVÎNTUL

deter- 
Brac.“

de record...
(din „Sportowiec" — Varșovia)

LJUBLJANA, 22 (prin telefon). 
Cea de a doua întîlnire dintre 
selecționatele de hochei ale Ro
mâniei ți Iugoslaviei, disputată 
miercuri seara in sala Tivoli

9 p, urmat de Polugaevskî—8'^ 
Podgaiț—8 p etc.

trambuline, această th 
talurile înspumate ale

In timp ce așii săritorilor 
marile

in

este 
cu o 
terni 
d< «

Un adevărat seabdal a Iz
bucnit In legătură cu ticxercl 
îailandez Cbancbal Cb'.ocoL

prima» în cercurile special, ș- 
Ulgr in legătură cu șansele re- 
prezer.ta vei de fotbal în 
turneul de caJScare pentru 
campioca: — oocxhaL Cu toate 
că brazde:.; u-rvart să ta- 
fruzte echipe considerate ea fi
ind czul*. mal slabe, cum tfst 
Columbia. Verezaela șt 
guay. aceste tecneri au 
minat ziaruț Jcraa: do 
să întreprindă o anmetâ
dul maruor vedete. Kers-tatele 
au fost surprinzătoare Peie. 
omul care Ș> astăzi este con
siderat _cel mai bun fotbalist 
din lume*, a cerul să fie Lua
te măsuri energice pentru îm
bunătățirea calitativă a echi
pei naționale. „Dipă compor
tarea modestă la C.M. ma An
glia — a spus el — rep-ezearc- 
tica braziliană nu a mzî făcut 
nici un fel de progrese pe pLcs 
tactic, iar exemplul cel mai 
bun îl oferă recenta înfringere 
suferită pe teren propriu în 
fața reprezentativei Mericutaî*. 
Și Garrincha a fost de părere 
că nu se mai poate vorbi acum 
despre zilele de glorie ale C.M. 
din 1958 și 1962. Singurii opti
miști au fost vechii internațio
nali Bellini șl Djalma Santos 
dar — după cum scrie presa 
braziliană — „aceștia repre
zintă un procent foarte mic*.

în zilele noastre nu mai sur
prinde pe nimeni dacă marii 
maeștri de șah se antrenează eu 
ajutorul halterelor, natației (să
riturilor de la trambulină) sau 
a schiului Cu totul excepțional 
Insă este faptul ca o întreagă e- 
chipă de lupte să înscrie prac
ticarea șahului în rindul prin
cipalelor discipline ajutătoare 
pentru antrenament „Matado
rii saltelei* membri ai clubu
lui portughez S. C. Panocbe. 
obișnuiesc ca după fiecare șe
dință de pregătire să se așeze 
în dreptul meselor eu M de

pătrate
antrenamentul. In legătură cu 
această metodă originală de 
pregătire, antrenorul echipei. 
Cardoso, a declarat: „Ceea ce 
lipsește multor luptători 
mobilitatea spirituală. Ei 
capacitate prea mică de a 
intențiile adversarul ui și 
lua măsuri de apărare in con
secință. Cu ajutorul antrena
mentelor la șah am obținui re
zultate foartt bune 5m «rest 
domeniu'.

telex radiotelefo

DUSSELDORF. A 13-a ediție 
a concursului internațional de 
natație de la Bremen va reuni 
între 7 și 9 martie un valoros 
lot de înotători din diverse țări 
printre care: S.U.A. (6), 
U.R.S.S. (15), Anglia (3), Spa
nia (3), Cehoslovacia (1) etc.

SCOR EGAL (1-1) ÎN Ăl IIIIIltĂ JOC Dl HOCHEI

din localitate, s-a înche
iat cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (1-0, 0—1, 0-0) prin 
punctele înscrise de luliu Sza
bo (min. 14) pentru echipa ro
mână și Beraus (min. 29) pen
tru formația gazdă. Scorul fi
nal nedreptățește într-o oare
care măsură reprezentativa ro
mână, care, de-a lungul celor 
60 de minute de joc, a bene
ficiat de mai multe și mai clare 
ocazii de gol. Dar lipsa de calm 
și de forță a atacanților noștri 
(în general, echipa a dat evi
dente semne de oboseală), ca și 
forma bună a portarului Șem- 
ședinovici au tăcut ca scorul să 
nu fie modificat în favoarea 
hocheiștilor români. Nu este 
mai puțin adevărat că, în fina
lul jocului, arbitrajul părtinitor 
al cuplului iugoslav I. Cebulja 
și T. Kerkosj era să determine 
o situație inversă, și anume ca 
partida să se încheie 
torla formației gazdă, 
arbitri au trecut cu 
numeroase greșeli ale 
lor iugoslavi, sancționînd 
schimb cu o severitate exage
rată echipa noastră, care în 6 
din ultimele 10 minute a fost 
în Inferioritate numerică.

IN TURNEUL internațional de 
tenis „open* de la Brisbane 
Moore (R.S.A.) l-a învins cu 
15—13, 13—11, 0—6, 6—4 pe
Taylor (Anglia), Lejus (U.R.S.S.) 
a cîștlgat cu 1—6, 6—1, 6—2, 
6—2 în fața lui Marzar.o (Ita
lia). Pancbo Gonzales (S.U.A.), 
l-a eliminat cu 6—1, 6—2, 6—1 
pe Pierre Barthes (Franța). Pen
tru turul următor s-au mal ca
lificat Rosewall, Laver (Austra
lia), Bucholz 
(Australia) și

(S.U.A.), Emerson 
alții.

(Japonia) s-a dis-

la puncte de Legra

LA AOMORI 
putat un concurs internațional 
de tenis de masă „fulger”. In 
finală, maghiarul Peter Roszas 
l-a învins cu 15—18, 21—11. 45— 
42 pe iugoslavul Dragutln Sur- 
bek.

■
ECHIPA CEHOSLOVACA 
BASCHET Sparta Praga 
încheiat turneul în S.U.A.,
cînd la New York cu o selec
ționată universitară. Gazdele 
au obținut victoria cu 56—46 
In primul meci, baschet baliștii 
cehoslovaci eîștigaseră cu 85— 
56.

DE 
și-a 
ju-

LONDRA. 22 (Aperpresl. — 
Boxerul australian de origină 
franceză Johnny Famechon este 
noul campion al lumii la cate
goria pană. în cadrul reuniunii 
desfășurate la Londra, tinărul 
Famechon, nepotul celebrului 
pugilist Ray Famechon și fiuJ 
lui Andrâ, o altă glorie a bo
xului internațional, a reușit să 
obțină o surprinzătoare victo
rie în dauna lui Josă Legra 
(Spania), pe care l-a învins la 
puncte după 15 reprize. In 
lupta corp la corp, Famechon, 
mai rapid în execuții, a știut 
să se descurce mai bine și 
l-a dominat pe fostul campion. 
Decizia a fost pronunțată în 
favoarea Iul Famechon la 2 
puncte diferență, 
boxerului spaniol, 
pion Kid Tunero, 
că în cel mai rău
trebuia să fie egală. Legra a 
spus ziariștilor că juriul l-a 
defavorizat, însă că în scurt 
timp. îl va provoca pentru titlu 
pe Famechon și că își va re
cuceri centura. Specialiștii au 
declarat că decizia a fost atri
buită pe merit lui Famechon.

Managerul 
fostul cam- 
a declarat 
caz decizia

O minge de golf lovită 
putere ce un jucător pe 
teren din apropierea aeropor
tului Livermore (California) era 
cit pe ce să provoace o cata
strofă aeriană. Mingea a lovit 
și a spart unul dintre geamurile 
unui avion care tocmai ateriza, 
rănind pe pilotul acestuia, Bri
an PowndaiL Cu toate că sin
gers abundent pilotul a reușit 
să aducă cu bine aparatul 
soL

BILANȚ ÎNDOLIAT

la

• In turneul hexagonal 
de la Santiago de Chile, 
Steaua roșie Belgrad a ter- 
m’nat la egalitate 3—3 (1—0) 
cu formația Universidad 
Chile. Golurile fotbaliștilor 
iugoslavi au fost înscrise de 
Lazerevic și Klankovski.

Gazdele au marcat prin 
Lasso (3).

• La Paramaribo echipa 
Surinamului a învins selec
ționata Danemarcei cu 2—1 1

loturile României pentru meciurile 
de scrimă cu R. f. a Germaniei

federal a stabilit lotu- 
noastre pentru meciu-

Biroul 
rile țării 
rile de scrimă cu echipele R. F. 
a Germaniei. Iată-le : floretă — 
Olga Szabo, Ecaterina Iencic, 
Ana Ene, Suzana Ardeleanu, 
Marina Stanca, I. Drîmbă, M. 
Țiu, L Falb, Șt. Ardeleanu și 
Șt. Haukler; spadă — N. Ma
rinescu, Șt. Moldanschi, I. Se- 
peșiu, Al. Istrate și A. Pon-

graț; sabie-O. Vintilă, D. Iri- 
miciuc, H. Bădescu, Al. Nllcă 
și D. Popescu.

Ca antrenori vor face depla
sarea V. Chelaru, A. Vîlcea, C. 
Ciocîrlie și prof. N. Nicolau.

Meciurile vor avea loc în 
aceeași zi — 1 februarie — în 
trei orașe : Bonn, Diisseldorf și 
Koblenz.

Tiparul L „Intotmația*, ctt. Brezoiauu tu. 23—25. Bucul eșU

a-

13 moto- 
3 partici- 
particular 
automobil

Ziarul „Expressen' care 
pare la Stockholm, informează 
că în cursul anului 1968 un 
număr de 41 de persoane și-au 
pierdut viața in sportul cu mo
tor. Dintre acestea 19 au fost 
piloți de automobile, 
cicliști, 5 spectatori, 
panți la raliuri și un 
care se afla într-un 
înscris la un raliu.

„Mijloacele de securitate a 
automobilelor sint mereu îm
bunătățite, dar nu același lucru 
se întîmplă cu pistele de 
concurs, a declarat ziarului cu
noscutul automobilist suedez Jo 
Bonnier. Cred că multe vieți 
omenești ar putea fi salvate,' 
dacă s ar face mai mult pen
tru siguranța acestor piste*

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Primul clasament „oticios“ 

in Raliul Monk (ario IIRCBRI“
MONTE CARLO. După efec

tuarea traseului comun >din ca
drul Raliului Monte Carlo (Mo
naco — Val les Bains — Mona
co : 1 48S km), organizatorii au 
comunicat aseară un prim cla 
sament „oficios", alcătuit pentru 
o porțiune din acest traseu. In 
fruntea clasamentului se află 
echipajul alcătuit din automobi- 
liștii suedezi Waldegaard și

de 3h 28:24,0. Pe locul

Stone (de asemenea

Hellmer, care pilotează o mași
nă Porsche 911. Ei au realizat 
timpul 
secund se află echipajul englez 
Elford
pe o mașină Porsche) cu timpul 
de 3h 32:20,0. Francezii Vina- 
tier — Jacob (pe Renault-Alpi
ne), ocupă locul III cu 3h 
34:48,0.

ÎN CADRUL competiției de 
fotbal „Cupa orașelor tîrguri’ 
s-au disputat două întîlniri: 
Fiorentina a dispus în meci -re
tur de Vittoria Setubal eu 2—1 
(2—0). Aceasta din urmă s-a ca
lificat în continuare, avînd o 
victorie cu 3—0 în primul meci. 
La Belgrad, în prima manșă, 
O.F.K. Beograd a dispus de 
GSztepe Izmir cu 3—1 (1—0).
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