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Bravo Aft'lefa. 't! 

Red.utabila forn1.afie arădanii 
.,AMEFA~~ a reuşit sa. rupalanlul 

victoriilor UNIREI. TRICOLOR 
Dupii un match in care jucatorii AMEFA.-ei 
au dat maXiIDUIn. de randan1.ent a.u Învins 
categoric UNIREA-TRICOLOR cu 3.1 (1:1) 

...... _-.1" • 

Carpinet. Sandor, Bătrân ŞI, FI.. Marinescu autorii goalurDQr 

~AMENTUL DIVIZIEI NA- '\' TIONALE A. . 
1. !TA 11 ~ 2 - 4.'):14 ~ 
2. CFR Bue. 11 8 1 2 27:10 17 
3. Universitatea 11 1 2 ~ 2Q :12 16 
4 Juventus 11 7 - -1 ,,~;)4 14 
5. Ciocanul 11 6 1 -1 ::;',··i~ L'i 
6. CFR Tem. 11 5 3 3 1~:~1 13 
7. Carmen 11 6 - 5 30:Hi 12 
8. Libertatea. li 5 1 5 21 :24 11 

9. }'erar 10 4: 2 4 17 :13 10 I 

10. Dermagant 10 4 1 5 2.3 :27 9 1 
IL Jiul 11 2 2 7 10:25 6 
l.2. Prahova 11 2 1 8 ]11:44 5 
13. UDR 11 1 2 8 14:3"2 4 
14. FC Cmiova 11 1 - 10 12:45 2 

~earel de eAtev.a ori porla lui NaD 
culet'Cu. 

Uarpinet reuş~te sit egaleze din
tr'un corner tras de Foicu (1:1). 
Mai sunt 8 minute je joc si ace-

stea apartJtI .. , int:regime bucureşte
nilor, Care bombarof'az.t\ continuu 
poarta lui CatJ'l8.nici. Pe rânil. Poj· 
gn,y. SHvăţ şi ~hrtin int<>l'vin cu 
SU('ces AAkând situflHi eriti('{', rf>ll
"ind astfel să men1init rezultatul 
de egalitate. 

A DOUA RF,~RIZA ADUCE 
MAREA VICTORill 
Ă ÂMEFA-EI 

~: , I ~le 
pu. 
~. 

In match vedetA, .t1MEFA (1 reuşit Eri si! producd c~a mai ma.re surpriză din ariualul campionat di
vizionar, reuşind douA perform.anţe demne de toată lauda. A infrâ-m l,"nireo Tricol~ .. plin elaa ti CI 
furmzat cea mai mare particl~ pe care a 8usţinut-o in actualul oam.piollat. 

- BRAFO AJlEFA.. .Aeen BRAVO -.i S6 CN'V"ine din toale punctelf1 de :Vedere: CU1W.şliflţe, ~ ti 
jocul p1'estat. 

Spre surprindere generalA şi spre 
mu!ţumirea tuturor spectatorilor 
care au fost eri pe stadionul IT A, 
AMEF A porneşte in cea de a dvua 
repri7..ă la atac cu toată seriozitatea 
reusind s11 punA la gTe.'l incercare 
poa'rta lui N'l:ln(mles~1]. S]lOoturil~ 
~pre POllrlll. sunt foarte tarI, de astă 
datn Unirf'4't Trieolor este aceia ea· 
re se QP:ha. 

«l. 
Nul 
du. 
d!. 
'er. 

re a 
'f.,'a· 
Ilae 

j1l 

gIL' 

nov 
cep.. 
!~rL 
IIR. 
bu. 

I~ 

. - 4fi reUşit st! Invittgeţi Un adversM' care ""CI dominat 45 de .tlute ti ati câştigat O partidă care la 
-inceput părea defiftilttv compromisll... . . . . ., . 

M aJchul s'a destl1şurat i. do« i1 capitole extrem de interesante. . 
Prima parte a Jo('u1!ti a aparţinut in intregime bucurestenlior, care ti-au dep.ăt;it adversarul ... toa

te com1lortimentele. Pr;.ptul ca ,,'au marcat. mai multe gooluri. !te datore~fe in pri.»tul t'&na glâni.~lui ~i 
î,~ al dorlm rând a,pil1'(~·tii a~danilor, caTe a muncit eri, in prima repriz<1, peste puteri, pentru a ~iM 

Pe rând. Ca..T"Pincf. Fa.zp.'Kas şi Sall
.1ar trag spre poartă si Nauculcscu 
erte obiil!at f'11 se inUnd5: pentru 8 
salva situaţia, 

:'ezul{atul. . . SANDOR SI BATRAN -IN· 
SORID CA TE UN PUNCT 

Tn min. 25 duplt o acţiune de toa-
In cea de _ doua parte a 1000 lui AMEF A a luat joeuJ pe cont propriu, domlttAnd aproape toatK M

priza, afarf. de cMet'a nti.nute când inaintarea oospe!ilC'r a pus In difi etiltale poarta lui Cafra.ici. 
Victoria ar{1da",ilor este pe d eplut tlteTitati. tA. f1'1lffiUseţea, 

Samlor reuşeşte să marcheze cel 
de al rloHea flval al e{'hipei srrle, 
trim.ifând mingea 'fIC'Ilf! Nanctt
[eseu, care a i.eşit dim poart\l. 
(2:1). 

Toale a&;ilmile erau bine Inchegate, inaintareafnţele,qA.nd·,s·Ie de minune. De reftt/n·cat (~ spre s/âr 
şitul }ocullli AMEF A a jucat in 10 oamE;ni şi la un moment dat chim- cu 9 oametIi. JucAtorul Onirie Il 
fost eliminat de pe teren pentru o w<eorectifudine, care nu cadrea;;:l. cun un sporiiv. TrecA?td pewle ~8t 
aml1.nunt, si revenind la matchul dintre AJ.!EFA şi Unirea Tricolor, trebue să rele~"'t'm arbitrajul minuflaf 
al dlui Daiu din Timişoara, care a stiut ca ţi. în mând tot iaer''- care la ma m.omeKt dat ar fi 'J)tItC s(1 

(Oo-nti.nuare 1n pag. k)' degenereze. . 

,LIlEF A-UNIREA TRICOLOR 
::1:1 (1:1) 

Teren: Stadio~ lTA. 
Spectatori: 5000. 
Arbitru: d. Gorcea. bun. 
An marca.t: Carpineţ, Sa.Ddor. BA· 

trân ~i FI. Mru'ineaeu 
S'8U remarcat: Ctltraniei, Slivftţ, 

Sandor, Carpinel. N anculeseu. 
AngheLache. Fl Ma:rineseu, M. 
Popescu. Pefculesp-u 

FORMAITILE: AMEF'A: Catrn· 
r,iei, P:>jgay, Mn.rtin, Onisie. 
~livilt. 'TjvM.- Voicn. Carpinet. 
Blltl'ân. Sa,ndol'. Farekas. 

'DNIREA TRICOLOR: Nancnle
I='cu. Ancrhellche. Cernea.. Simio. 
ne seu. Mihai. Teedorescu. l"1. 
3.farinesc!l. A po!!foL Ozon. M. 
PoP~u. Petculeseu. 

UNIREA TRTCOLOR DES
CHIDE SCORTII~ .... 

UJJirea Trict)lor el'ie aooea care ~~, 
~Pe< jocul şi chiar din primul mi. 
lmt pune In ooricol J)osrla lui Ca
ha !Ii ei. A ce st a. însA ('!de la post .si. 
rctinp nşor. Urmează ~teva actiuni 
ale htl(lure~eunor. CaTe se terminA 
p1'in degajD.rile lui SlivAt. - care 
de departe a fort e&1 IIIl8i bun de 
Pe 1(1Tt>A I 

.Unirea Tricolo:r pre!'<i(>~ C'()ntinun 
~. nneori lnai:n1:.arell. a,l'ădallilor 
IJunge în careul lui Nancules~u. Le. 
hl:Cllreşf~ni Re oh!IeRl'Va. o lnţelegeI'ft 
ll11n~ll1at'l Intre jucntm-i, paSge S<,U,"
k ŞI precise si un joc foarte fru· 
Bles. 

Prillud fPJ1Il m(' ~a It.d Ji'l 
MfJ1'inesffle, care ţ-nn In mfn. :'n 
tilltr'o renirare a lui Petcul~sctl. 
IUC1'iinrl de aproope pe mn.(j~ 
Cafrrm,ici (1:0). ~ . 

AMEFA EGALEAZA SI RE· 
PRIZA SE TERMINĂ LA 
EGALITATE 

DUPă aoost goal AMEF A Isi rettt. 
~ peuft ~.M JO;nllie .;. ~ • 

_. 
A4Wi&n =2 Wh&2EZl WSi&W_ au aM AW&J&tiuaZZ=ZZ:AU!ca 

Surpriza. ŞI decePtie pentru. cel peste 52!!0 tlpecfaforl 

ITA inscrie de 8 ori in prima repriză si 
niciodată in repriza se(undă 

ITA-F.C. Craiova 8:0 (8:0> 
3n tet.. cele. 8 panele ••• I v - w c.aIG.,..... _ p" ... zu .n apup .... 

da. ; ... p:'decă alac ... :" le.t;fi,ftil.,. ... •• v , ..... p.eaeca eu g .... , 

Stadion ITA 5000' spectatori 
Ploaia. ain aran a făcut loc 'Dtrm'i nec! âim'i~a unul cer $elim, ea soore care (şi revărsa razele ae loamnCl 

ttirzie asupra. gazonului 'lmed şi a ce lor doulf peluze. . 
Terenul deşi fncd lunecos, a permis desfăşurarea unui joc frllf1lO8 şi pre eia. Publicul ti Inceput sd se reverse 

de dimineată, pentru a viziona p'€rwltimui match de campionat al sezonului de toamnă. Sta'dionul a găZduit peste 
j(J{)() de spectatorL . . 

Matchul a fost fixat pentru orele 10,30. Depăşirea O'Cestei ore $'11 dator. ar faptului C! Q, ~rC()l n'a sositdeld 
Timişoara pdni1 la 0IceQ orc1 

ITA. a luat măsuri imediate fi a. Gruber, ca5ierul te:rtiliştttor, ;a deplosal la gară pentru a vedea motivele 
Intârzierli arbitrului delegat cu con du Cerea. joculuÎ. Dupd o aşteptare de 30 minute, conducerea celor două e... 
ehipe II convenit ca mmchul sel lie condus de unul dintre arbitrii de tuşe cel mai În vârstă, conform regula:" 
mentului. 

In auzul "de faţit d. BurdcDn esle so l'tit sd fie acela care' să conduci1 parti da. Echipele au ieşit pe teren şi mi .. 
nunc... tn ace&t .moment soseşte ea su ticluI la gură d. Gorcea, cu genmartla nul in mână, făcând semne disperate .. 
dovadl1 că el este acela care trebue să conduc(L 

Prin megafon s'Q' comunioat: puhI ieului sl1 aibiI răbdare cdteva minute până d. arbitru se echipc~::il. 

La orele 11,30 minute, intâJnirea In· 
cepe. FG. CPaiova alege poarta· iar 
lTA. 1ncepe jocul 

DUMITRESCU SI, JAR DUMI· 1 
TRESCU 

1/,4 laceJ!.U1 "iM fi U ţnaTcJaeaal 

GOAL, GOAL, GOAL:8 

primul punct. Bifcuţ il deschide 
pe Dumitrescu care scapă singur, 
trage, şi dupl1 ee portarul respin
ge la picioarele interuIui, acesta 
mai trage odată şi balonul ajunge 
18 Rlaaă. ;(;Q. 

I Se perindă actiuni splendide. loai4t 

1 

~oml~'~,' '.le !?r.Jnlarca.. ITA.ei.. . Toţi 
Joaca . ,1 ::' !' 'W, afara de Bonyhadi 
oare gre. ',' 1n!!1t şi este prins conti .. 
nuu in oHside de către' arbitrU de 

, .. ~~ Sa }>afl. i-a.L 

, 
r 

1· 

! 
i. 

~ 
: î 

! 



1~ ........... IESm41~aB.44mm ... -m44ga ••••• I._ ............... iZi'm ......... -=~~~~~ft • 
t ~ 

.E:"*!' bu eZRa , . 
li2-F.[. [rciovil 8:0 (8:0) 

L.C. r Praga a InvilJs din nou :I! 

Un lUa.ch revanse -
(Urmare diu Pa&'. I-a) 

(luşe. 
ln mirlului 1~, se J1aş lc al (lol1~~ 
!IOai al parlide!, câIld Mercea ti 
d.eschide pe Nicşa acesta sCO\pd 
de J.,e()nle .şi trece oolonul jui 
B<'!nyhadi care tl'Oge. Portarul Po
~SCfl respinge şi de Q!'Itrlda1t'f ba
lonul, dar DnntiirC,sc!1 este atent 
~i marchează. ~;O. 
Toth ~i l\Icrcc:l trag frumos la po:-.r 

,tă ~i BOilyhsdi ('sle prins in două I'An 
nuri !n oHsi de făcând astfel i~ibi~ 
le douil ocilr.ii rJI'E'. Nk~a m~rge 

minunat. centrează câteva mingi Iru
lI1oa~e pe c~re Bnnyhadi le stri<:ji. 
Centrul at:leant este fO·!ll"te egoist, 
,-rând .si t'xploatf'ze sinJ;(ur toate o
caziile. 

JKSC~IE BONYHADI DE 2 Ol'\1 
SI KICSA 

In minlltuul 16 IT!\.. bate pl"imul 
COIW']'. E,te execut:!t de Nicşl1, fOZlrte 
fl'UnlOS, diar Dllmitrescu tra~e aHUuri. 
CI1 ('a~ul. 

In mirwiul 17 Ius/in dcqaj<!a;:(f 
Inn,q. BOll!Jha'rl1 prinde balonul 
~i intinde o !ugd pdoo (a Unla 'de 
earcu a ,cro[ollcnHor şi fMIt ca ci
n.!un ~d tltinrră balonur tra,ge di
reClt in I:olt. 3:0. 
A fost cel mai frumos goai al zilei. 
Dup~ cAte'VI3 secunde, Bon:vhadi este 

prins din nOU tn offside chiar !n mG
menIul dind voia să tra~n. Nicşa sca
pi şi după ce atrage pe lQţi llpăI'ătorii 
craioveni, deschide pe Bonylfl1di ~are, 
"'ela 6 metri, tmr;e alături. 

In minutul 21 MCl'cea care şi de 
(JsU1daUf munceşte foarte muli fi 
eficace, deschide p.e BOfiyhadi şi 
acu/a după li cursd de SO metri 
fn3crie. 4:0. 
Pesie dOt:d minute BonJJhadi de
marca.ză pe tuşe. dnblea:ză por
tl21'Rl fi trage. Balonul ricoşeazif 
'din bari! dar Nieşa este atent şi 
lnserie, 5:0. 
Bonyh!tdi SC1:rJi din M!.I, d li!" Po

JleSC1l se aruncă la picioare~ lui şi 
831veazl ~itlJntia. Urm~'Ză din noU 
dteva a.cţiuni selioiloare eare culeg 
.pl~uzeIe publicnlui. 

IARASI DlJMITRESCU 
In minutul 25 IT:\.. marcheflcză al 

:$I~ele:t gML To1h oaa-e scaipi de apă
r2~ c"n;reazl şi Dumitres('u In ma

re fOI'ma fnscrie, 6:0. 
1 Craioveni[ forţC"l:o;li un cornet' tn 

minutul 28. Singurul comer, rl
m~s ~i el neexnloatat. 
Pp~le un miJwt Tolh st:apd ain 
nou, demareazd: cu mare vi/ezih 
pe il/şe şi trec~ balonul lui Du
mitrese!1. PorfClrul pi'in'1seş(e 
pMtla pentru a .sellla situatia 
dar ,.s~e prea tdrziu, 7:rJ. 
Toth are doui ocazii, dar 1n ambele 

cazuri trage peste poarll. Toth Il 

prins o zi cu ghinion, ell toate dl Il 
centrat şi Si fost ouforul ma,jorit!.itii 
'~oa]urilor !nserise. El insu.şi 1n~I, n'a 
reuşit si Inscrie. 

FINAL: BONYHADI 
11t minutul 35 Bon.Qhddi laal1 nI'" 
exploata/ii o sjluali~ dar pestii': 2 
minute dintr'o centrtUe (1 lui 
/Il ~rCl"a, ÎIl!;cr!/, cu capul, lIlfimn! 
!JocI al JXlrlidei, 8:0. 
:lI.Iai Ti:nu1n dL'~t'y:~ m;pair 

Bp.priz.a f,(> 1'·I·'1l:n~ în 110;{; (le dnnll 
nare a f<'xtilişHlor pe care UUţ'!l"ul ar
Dilrului ti găse~e postaţi In c3.reuI era 
ieveni1or. .... ~~ ~-"--~ ---_ ........ -_.- -~-~~ . ..-....-..~--,.... 
~~aIII~.,"î'Iiiji."'.! 

A ~ mrt RIiJ.!i. 5. 7, ,i. Il. C.~u OM-
1i~ l."l. ~ chist flt'la 11. Telefon 24·4:) 

Azi. NuMAI PZKTRU ADC"LTI 

I 
CRAlOVENnSE APARA, 
IMPEDECAND ATACURILE 

Dapă prima reprizll, publicul a a.'f-
1 tep~at Ca io cea de a doua ITA. s!i 
I m J l'che7.e o plo.a:ie de goal.ri. dar s'a 

Hammarby (St~ch@lrn) 12-11·~O·~:~·1 ! 

inlâmplat altfeL 
Cralo\,('nii au u1ilizat opt oamf'tli In 

apărare ~i 11'A. ('ti'C cOntinuă si j03-
Ce in sistemul W. M. cu hal! centrul 

I sftoper, n'a putut înfrânge rezisten1a 
dârză a :1dVCfSarullli. . 

Timp de 35 minute ITA. a a.tacat 
darerlliO'Vcnii eare au iucat dupl 

I 111dic:.ltii1e ~mlrenol'ului lor AJbu Ghi-
1 ţă, cu sistemul "o ff<; i de" au reuşit 

da'lorită ~i marelui ghinion al texlj
lişlilor, să scoată albi cea de a doua 
repriză. 

RlInd ~ rând, fnaintaşli ITA-ci fn
ceuC.'ă pO:lrtQ.. advt'l"6ă, Uri succes. 
.locul nu d("vitJe an~ic şi cra.iovenii 
încearcă de cateva ori ataenri ne-
reuşite. 

Reprim se 1ermină adM. FC. CI':lio
va _ reu~it eli. se menţinll vigur~ in 
fltţa atacurilor contînue ale textilişti
lor. 

JOCUL SI JUCATORII 
ITA .• jueat bine. A arătat că este 

o echipă bine pusă la punct In cele 
din urml s'au soluţjooat mai multe 
prohleme care au conslit'tlit un impe
diment. 

Prohlem'll inierutui dreapta a fost 
{;oluţionată. Mercea cor('Spunde per
feal in acest po&t şi Reinhardt In cel 
de haU. Ambii a\l fost slâlpii echipei. 
Dumitrescu, ca inter, a mers foarte 
hi~c. Nicşa şi Toth, două extreme ex~ 
eepţionale. Bonyhadi egoist ca tot
deauna, nu-i place sii dea mingi par
tenerilor. 

In aparare, Băcuţ, Rcinhardt şI 
)l:eszaroş, fn ordinea importanţei, k~r 
dintre fundaşl, Hjyă discuţie, Lorant a 
fost cel mai, bun. Iuslin n'a t.'VUt mult 
de lucru... 

Echipa FC. Craiova nu el!ite bună, 
dar nici prea slabă. Prea. mult foM
baU nu ştiu, in schimb au condiţie fi
zică excelentii şi ştiu si lupte dela 
lnceput şi pAnă la sUrşiL Este o ma~ 
re greşt"'9lă şi face o impresie' eM 8e 

poale de proast1i asupra publicului 
si!temul de joc de "offside" intrebu
inţat de echip~. desIgur in urma su
sestiei d-Iui Albu, care preferă acest 
sistem de joc, 

Triwim lt tl 
Din acest moment pe teren nu este 
dl·dl.1 o singtll-lL ec,hi p~t, şi ara.reori 
SUi<. in tarea lmeU1't's"tJe.llilol" st.'hiţooz.:l 
(~â\.~ un atac la poa.da. lui Oatra
uie!. 

1 il m1lll. n Băh4n fnl1C'rie .,.. nou 
!Joot pentru AMlo;]i'A d·;.nlr'o 
('ent"(T~e a l·ui VOicu, pe'crfltl'ind 
8/"o1'1(l 1)iatcfmlu' (.'J:l). 

CIN"E S'A. REMARCAT 
AMEFA a lnviDl> E't'"i. câştig.1;ud 

r;ifop]ata m";lllcii dCPllbe şi Il urago
.;tei 101' faţA de club~l din care fat': 
p~l'k Toata pcbiJl8 a mers bine si, 
dintre ei S'ttU evideuţiat in mod 
,."ŢJe('ial Sllv.\ţ - eel mai bun tIa pe 
t(>ren - care a anihilr.,t toat~~ acţiu
nile lui Ozon. urmat in ordine de 
C"-l'Ţ)Înet, Sandol', Cah-tlni.c>i şj Voi-
(,1t. Dela Unirell 'l"Ti('nlor nU plăcut 
Nnncule~ll, Au!Z'heb('h~, FI. Msri-
llC!'OU şi Peti:'nle~cu. - ., 

lJlatchurHe juni01'ilor 

AMEFA juu.-GT .. ORIA jnn. 3:2 
(2:0) 

:i nniorii di~r,i.onltrc1!'\l." AMl<':U:.~ 
~i mrlti~ ~'Pttt lntAlnit ~a.mhAt\ h~ 
rr.a.tch do en.mpionat, 8upE\riori în· 
1:"0 oar(':cara miÎsura, juniori.i AM}'> 
FA~i nn ron~i.t sA. <.â:-.tiQ'a .ionll 
pm:if·te in nlaq~m~ntd ]01'. invin· 
gâud juni.orii (Hori.:-i l'~t'e nil s'au 
rrezentat tocOl'li 3·~1i cum tr~l)Ue. 
Tn ~DPcial tn prima Tt;)p~i7ă. _&. MP.
F A a fost Det sUp('-I'ioarl1. In ('e:l d~ 
1. (kUa reprirJi:, GLoria d-a g:,,.i.~ 
~Hdl'nţa. pre.;ând () m.~re pa.l·te din 
timp. 

TFANSU1VANf,ţ' Jun,-SPARTA 
jun. 2:2 (J:]) I 

Tn matoh de es.mph'nM, juniorii 
Tl'lln~i1vaniei şi cei ai Spl.rte-i Şi'l 
au !mp~rtit, eri Tlunct .. le. dupr, scnr-
g'''''t'a ~elo1' don1i. N'pl'ize. 

Mntchul a. fo~t fonrft' frun1 1)1!!, iar 
1'€'7.1lltA.tul d~ f'lţr litate mulţume~t.e 
nrnAndoll.\ fO!'ffi'fltiile. ' 

GAIANA' ·j11ll. -VIRTUTEÂ ]an:. 
FORMATIILB 

ITA.: Iustin - I..ort:mt, PaU - Relll
hardt, Meszaros, Băcuţ - Ni~a, Me.
<"ca, Bonyhadi, Dumitrescu, 'I'oth. 

FC. CRAIOVA: Popescu _ Mo~. Gi';:i-,UlI a rp-Ilşit o nouă ,-idorie 
raşe Remus _ Brătilă, Telegdi, Lecn- (IC rindul AOOstia insA la limitit. Vir· 

tu"llea. a întâmpinat o rezistent~ dâr-
t~ - Bo!'oky. Ma!f1as, Creţu, Dumi- ză. clar nu a putnt C'g'a1.a. VictOl'in. 

1 trescu. Gârleanu. ju!!iOl'ilor Guh~nei estle pe depli.n 
1 ~. ~oŢcea.,.I .. ~1r1!~~!.~c. .....:; 1!'oit~tll. 

I 
~,.~,~~~ .. ,. __ ... _._,;.J...D;~~m.wz ..... =4WA'l!l 

1 

POpa. şi Chiria.c 
i vor pleca in Fra.riJa 
I Inaintea plecArii lor, cantpionii Ro

lUâniei vor apare in infttchuri de 
.,rAntas-bun. •• 

Am anuntat In repetat~ rânduri, 
eil )a Inceputul anului viitX>r. doi 
f'au trei boxeut'i români, vor eva
lu.a pe ringurile .:lin Paris. 

atnnei, In mat.~huri dA rămu bmI. 
Dnrata !!ed.erii 101" pel!:te graoite, 

va fi determinat' de rezultatele lor. 
DllP~ informatiile noasire. Chiriac 
si Popa vor debuta la Paris, In roat· 
('huri de incercare. 

~.ro: 
SUFLETE IN NO.>\PTE. Iil: 

lUedez. 

Cor§;o: 
CANTATI-MI TIGANI cu Kati,'l!. 

ROZBahegyi, BaIn. Liei 

F or1.~:m:n: 
M1STERET..lE PABISULUI, \'li 

Lucien Coedel 

Goya"!: 
81: L VIA, opera. Ilui Kalman E,me. 

rle, rilm govietic 

Savoy: 
OmCITORtTL DE SUFLETE, eli 

,T avor Pal si Tnrai lda 

t.:~!"anift : 
STEAUA DESERTULUI cu Eli. 

8a. Ceganni 

ASA INCEPE DRAGOSTEA 
Joi. 28 Nuemvrie In ma.tineu • 

ora. 8 lSi ~ea.r11 la. orele 9, are 100 ~ 
p1"t"7.entaroo pe !;cena. t~trtllt1i ari, 
da.u a comooioi tn ire-i acte A~! 
INCEPE DRAGOSTEA. avAnd I! 
frm:d . .:e& 'lliJ.tribntiei ~ CllnOMu~: 
l'!.!1cişth 'L Anasta!liad ~i N. F~~ 
darn, po N. PerellRll, Tell:v Bare, 
si Ien Theodoru. 

Un 8pedR('(l1 care n j'1loa.t la Bt 
Clln'~ stp{llm Ani la 7@nd In pre
f:e-r:ta unor sllU a.rhipline. 

Bil&te1e 1& agentia _tral1 11it!. ' 

(t1:~~ ~''ţâ/';fml.~~'~''''J 

PD~tăvăria Ar~el~o~i! 
L BOCEANU şi M. VAJDA 

ARA D, !UMa Berthelot n~,l 
Telefon: 11-90 

Mare a30rtiment -de ~fY/e fi lurrfÎ 
furi •. 

~".~."~"~."&' : .. n, hM' 
Cele- ma.: pretioase cadouri !mut 
, biju tiarile 

8ERKOlJITS fI: 
aunn ş( bi~uUer 

Str. Brâtianu 2-4. Telefon :J)-,n 
Ctlmpt2ră. schimb(! şi pretucre~ 

aur ,i bijuterii. lUI 

ACt'm ~untem in situaţia să anun
ţ::'m~ intenţiile ::tcestor pugilio;ti. 
Vul' fj traduse într'un :vUtOI' foarte 
lJI'r( :r.;iat 1.1: p rt:le1 i'Clt. 

Este vorba (h~ Iou Chiriae şi TO!l 
Pepa. P.are '"01' fi insotiti probabil 
de Lucian p"pescn ~ manager $i 
.a eUro!' plecat'9 f,fl va PX:OdllOO pro, 
b~,bil imediat dllpA 1 Tanua.rie 194'1. 

,rC;tD reveni cu amI Jll1..nfe.. " .... ; .... -=JWiG i ",. ~-

O poarte din fOT'll1.n1itliţile pYc.tin
fiC an si fost Indpp!inite si in cel 
msi ~urt timp pa:şapolarle1e VOr fi 
gata. 

Inainka plec!rii 1:11' tn FranfA, 
Ion Ohirine şi Ion P(~pa Vor apare 
prc'babil de CrlociilD .... u pinit 

- Si ._ ''UBfi *'.-j*MiW!JU- _'!ta- te.. .... ~ 
-einesna SA V O Y Repr.: 3, 5, 7, 9. Dnm.: 2.30, 4.5.1 
....,. u: ~,,____ 7 şi. 8.30. Ma.tineu~ 10 _şi. ~ 

Azi, cea mai reuşitA comedie Nwuai lI'l'\a JI)l, 
maghia.rlt ~ 

Ghicitorul de Suflete 
cu. JAVOR PAL - TURAY 1DA. SCMLAY ARTUR. GETBES 

~ANDOR 

I 
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it 
~e - U~rnal1ită de ghinion SPARTA a. 

,ierdl.l.1 în fata. POLITEHNICEI 
POl.e"Ef-~NICA-SPAR7A 1:0' (1:0) 

TIMISOARA, Pe art!nQ Electrica din localitate Sparta a cedat P&-
liteJll1icei cu scorul minim de 1:0. ' 

J.hn punct de 'Vedere Sportiv j~ uZ a fOlSt ~a.t se poate de spec~-
108. 

Cei peste I!)()(i de IIpectatori care aM asistat la Intilmrea de en au 
,t&ma3 mnlfumlt~ de ca,iUatea. jOCl.llll i pn'stat de ambele formatii •• 

Politehniea G câ'itigat un match care normal frcfntia să "et.li1I~ 
'S'1')(J1fei, numai dintr'o gr~e(l!t}, (ZI a pi\r4rii.. Ix atari! de ('ceasUl gr~ 

: ~, 6C'lnpele au a"ut fiecarq lepamtcâte o .-eprhă.. . 

JOCUL 

apropie de poartA si tocma.i !n mo
mentul când se pregAtea să tragtl 
~1Ie j3Dat de Popescu, nerel{l"'lIleu, 
tar. Sl:vei reuşeşte totusi sl\ fie lI! 
Pl'~e6ia. balonului ei a.celas POpe8CU 
11 cpreSlte din nou, de rândul Rcesta 
b numai 6 m.. de po.artil. Arbitrul, 
flueră fault. dtar .•• depe linia de 16. 

JUCATORII SI ARBITRUL 

~ 
_ 1: .. Jlrima repri7A Politehnica In-

ehrl.'g& câteva. .a.1laouri la POarta. lui 
6t'prenY, dar nu poate marCa. tOata 
l1'~rares. 8.răcbni1or luptând pentru 

şi mingea riC0geaza tn plAsil, mat"
oând astfel 1n fa.VOarea timi$oreni
lor. 

Dintre jueA.tori .'au remarcat Se
preuy, BelezuaY, Samu~ Zelenak. 
Pop Ghiţ~ şi }.10·îko dela Sp.arla si 
Bnros. Ion Vasile. M81'CU si Andrei 
R::d ulescu dela PoLit~hniea. 

fiI: ,ace faţ! Flituaţiei. Actiunile se 
6l'frg fulgerltor ~r extrem. de 
JlJeCtReulos, mulţumind pe devIi ... 
JI. treaga aaistel1 il!.. 

BELEZNA Y MARCHEAZA 
In miu. 3.' erlrema Umisorenilor nt'f ,kmareaz3 pe tuşe şi tn apra· 

pierea porţii centreazn. Belezna.y 
vrind &i degl8.jeze balonul. gr~te 

& ti 

După marcarea. acestui goal, toa
te acţiunile troo de parlee. artMani
lor cari, cu toate a11ucurile În.;isten
te tn aceastA repriza, cât şi apl"oap~ 
k·at.! repri2l8. dona, nu reuşe~c în~ 
sa egaleze situatia, trebuiud sn pi";
răseascA furenul 1:'~Eând don!. pune
te pretioase P::tlitehnicei. 

UN AMANUNT !NTERESA~'"T 
Inc~ un minut de joc. Slavei 
ţAM : ....... 

Dt Qadri (Reşiţa) a arbitrat .Iab. 
tl.rmIltoarele formatii: 

Politehui{'tl.: Boros - Nieola.evid. 
Corbll.$ - Popescu, Ion Vasile, },I"n'
Cll - Dolga. Andree!'(~u, Andrei Hă
dul€'8cu, Me.ghie. Dea. 

Sparla: 8epreny - Sarou. Bel~z· 
nay - Jiva.n, Zelenak. Pop GhitA 
- Seham. Hr11'W.th, Mosko, PolaL 
S]~vei 

7 -
In (el mai E(tillIBR~1 mi!cth si etapei, 

[FII 8u(. a invins la ~imită (FR. Tim. 
(FR BU(Q'~SI'-C'R Timişoara 2:1 (1:0) 

• --
SdrnMtlt dupi1 amid%l pe c:u-etta Venus din Bucureşti a avut loc una 

diIttre_ fntdlnirile cele llIlIi intereS(tJIte. In acest maich şi..au măsunll fortele 
doud 'puternice echipe leroviare. Echi pa CFR.-ului din Bucw'eşli şi Cea din 
Timişoara. MatcAuL ta desfl1.şurat in tr'o atmo.~fert1 familiară. dI:R fiind cd 
ambele echipe OII ~st susţinute de şpe ctatori, în mod partial, 

Interesant, In aceasf't'1. parlidCf. a fost duelul MARI-REUT ER, Care a 
Jos! cdştigal. de primul, reuşind să ani hileze tode actiunile internaţionaluCui 
limişorean. 

J-ICltchul a fost plăcul de&! Inceput şi pâni1 la sfdrşit, echipele avdnd ma 
lItenle de dominare reciproce. 

Totuşi bucureştenii mat rnsufletiti tntr'o oarecare miisură, au reuşit 
dupd lcurgerao celor dou4 repriU să-*i adjudece o victorie pe deplin 

Programul Il arunn lolnmlnr lJl. 
vÎlionaI2 A. li l de Duminitl 

1 neremYIie 
DIVIZIA NA1.'IONAL:K ~ , 

La PloestiJ Pl.-abova-CFR Ti mi. , 
Şlara. al"bJtru E. Arddlea.nu. BQ~ 

La Craiova~ FC Craiova-CFR 
Bnc., arbitru Chichl. Tim. 

La Bucureşti: Juvenius-I'l'A:. al'. 
bi~ nedesemuat . 
. ~ Oluj: Universi1lama-JI'erar. 
arbitru 1 CCiaureanu. Bua 

La Oradea, Libel"ta~ 
arl,itru Boldur. Cluj. . 

La Bucure"ti: Ci~ul-UDR" 
arbitru nedesemnat 
L~ P~troşanj: Jiuţ-Denna.gaut. 

8rb.itrn mg. B~\ITla. Tim. 

DIVIZIA NATIONALA B. \ 
Miercuri, 'O Noem~ 19-4~.· . 

La Arad: SPal'ta-R~sn.l'itul, ar. 
bitru: TepeuPc1t:, Timiş08J"a. 

DuminecA. 1 Decemvrie 1915, 
I.,a Buct:.l'f'sti: Unirea. Tricolol'

SP[tI-tB. arbitru Ione$cu Tope, Plo
eştI. ' 

La Reşiţa: SSMR-CFR Simeria: 
aTbitru Iacob. Ti1lL 

La Arad: Gloria-AMEFÂ. a:rbi
tru Patrie V.. Simp.rba. 
. La Arad: CFR-23 August, arbi· 
tru CoL Timu, TimÎ<:oRl'a 

La Timi.5oara: Eleclri oa.--Venus, 
arhitrn Sl"honbrun, Oradp.a. 

La TimişcaI'3.: PolitpMnica-CFR 
Craiova., arb. Maf'eian. Ara~. 
. La Caracal: R~ăl'îtul-CFl't T. 
SHt>rin., arbitru BrAtinca, Bue. 

• CLASAMENTUL DIVTZTF"I 

NATIONALE B 

1. U. Trieolor 11 10 -
2. AMEFA n 8 2 
3. VCllUS 10 8-
•. Electrica H (; .. 
5. P(·litechllioo 10 fi 2 
ft CFR Arad 11 ~ 3 
7. O'F'R Sim. n 5 1 
8. Cr""R T. S(lv. }f) 4 1 
9. Sparta 9 :1 3 

10. Gloria 10 3 1 

1 4:::12 20 
1 31:10 18 
2 3i:16 11; 
S ill:16 ]6 
:1 ~:14 14 
3 ll'l:18 13 
5 2.;:26 il 
5 13:23 9 
817:16 9 
'17:2'J , lIteritiSiJ. ' 

PRIMA REPRIZA 6 13:19 T 
7 lR~3U " 
8 13:36 6 

11. eFR CraiO"la 11 II a 
12. S8Mlt m 1-

. 11! ... ~ AubU~ n 3-
De remarcat că tn repriza })I'hn!t, 

blainte de a fi marcat M9ri primul 
p~ goal, s'a, produs o bU$Culadil la poar

ta lui Sadovsky, dia eare .. ieşit un 
11 111., care tru!!i spre ghinionul tt. 
lI1işorenilor, BAde3nţu l·a 1'abat trl .. 
8~Dd afară. 

! 

~.I 

MARI ~E SCORU't. 

Schimburi de mingi dela o poarll 
la alta, Mal bine de SO de minute. 
porţile aplirate de Sadovscky ,1 Cio
praga sunt bombardate intens, da.r Q

~tfa aplirll tot. In min. 32, fie pro
dueeo hl'vălm!tşeaU la poarta lut 
Sadovseky ~ unul dintre apllrltorli 
bueure~tenilOl" .tln~ mingea eu ml4 

~, na. D. Fianu - arbitrul matchului -' 
foarte atent. fluerl. acordAnd lQ~tu. 
ta de pede~psll, care lnsă, spre ghi. 
nion11l timil0l'milor, ettte ratati de 
Bădea:ttu. 
Cât~"13. minute dupl aeeasta.. bucll-

F ~tenli deschid scorul prin Mari care 
I eXecutI min'tmllt o lovituri dela 16 

m.. tnscriind astfel primul gMl .1 re· 

~-:l. 
1(l2A 
tii! -.-

,51' 
[.00-
~ 
J!,ÎJ. 

ptl2ei. 

IN A DOUA REPRIZA LUNGU 
SI BXDEANTU MARCHEAZA 
CÂTE UN GOA!,; 

< T:n UlII de il douA reprid, arnAn
doUă echipele joael cu mai multi tu· 
aufieţire şi cu toate eli amândouli reu
~ sI!. marcheze dte un punct, vic
toria revine totuşi bucureştenilor. 

Egalarea se produce in prim ~le mi
nute de joc ale acestei reprize prin 
BMeanţu, c3irEl Inscrie Un goal de 
toot! frumuseţea. La num~ câteva 
minute. Lungu, trecut inter stânga, 

1.:', reia direct in plad, cu un schoot sec I· ..... ~tlldda_ ~ 

14. CAM1' l! 2 1 

1 
Acest soal asigura victoria 'bucu- 9 17:8f. 5 

15. Rasaritul 11 1 1 l"e~tenilor. ~re, cu toate atacurile dis. '17:53 3 

1 __ ~"'M.""~~lErPlNcmEij"&i •• \~eege"~·""Ia .. n4~1.i."iHl""."lb".16~H"IB""""""".I3.""""~BI"""za. 

Ne trebue Si vrem spori de iarnă 
D0u4 sau trei etape de foofball • 

mai .wnt d8 disputat, după care 
sporlul aTădan intrl' Intr'o total...:J 
am.oTlire, pina in primAvarc:'. 

Acest lucru, mai cu seam~ aici la 
"oi. unde footbalt a atim aPO!1eu~ 
nu poate decât 81 X.6 doara. A4fm ll 

de football, celelalte ramuri sporti
ve sunt in faŞe in o'ra~ul nostru. 

A'!:em eDn,tituite la Arad tonte Zi
tlile de sport, dar despre acU'citatea 
lor ştim foarte puţin. Chiar foorte 
putin.. In tot acest an de tlctivitate 
au fost aranjate, ,,, ofarlt de foot
ball, două ~n trei lf'll!\lniri de box, 
'brei StI patru concursuri de f)'tfl(J
pOnt1. trei canCll1'SUri de atletism. 
dfiti.~ concu?'Suri de ('I(ltlotaj şi alt. 
cetm nimic. Se prea poate si fi .'1e!;· 
pat din 'Vedere 'ncl: 't'reun, t'Mtcur". 
d(!T !1; ace:;;ta ar fi ft(.'rA nicio In· 
sem-n"f<Tte. 

fAt ~ ti 86 faetJ cheltu~U Prea tttnri. 
P~t", o 16 "tlura rituaţia, le 'VOM 
da câteva 6X8mfJle, cari sp~ .1112 
fie luate in consideratie. fVOLLE'Y 
BALL se l)oote juca toa.tă iarna., in
tT'o sala care nu cere prea 'TflUlt 
spaţiu. Avem trei săli in. Arad. un .. 
de set pot f'lrganiz(J. (tcclI/te joenrf. 
caM, 1J€ lâ.n!1t'l faptttl ct\ C()tuet"'nă 
formfJ. ;uct!lorilor, atrag fi loo,rt6 
mulţi. ,~portj.'!Jî. In 01 dine. notlm: 
pafinajul, piJng.pong·td, popi(l6le " 1,., special boxul. 

Pentru toate aces~ea nu tt'efJul'!~ 
cheltuit!'! sume fantastice, d':;1oareoo 
organitarea Zor necesită fo..,rte pu
f.f1fP ~heltufeli ;si un spaliu foarte 
redus. 

patinoJul se porne practica .. foar
te bine pe lacul dm padurice sa. 
chiar ptJ ,l!uret. Aceasra, dact: sta
Tea timpului 8e M men$iM l(I1)ora-

bil'L.... aderJI dacă """:Pe"'a',,~ w le ,cazuta. , 
Pentnl celelalte br,d '"' avem (16 

1ntâmpinat decit .. singur ltlC'T'N:" 
b1ln~lIoinţ.a. Doe'" aceasta. buMvoin·, 
IA ar exista, atunci Aradul n'ar 1'1-
n~âne trei luni de zile fA.,tj sport. !li 
"1tJunri fi'ar avea de obiectat, 

pArerea noastril este df! s'ar pu
tea lua toatş m11sttnle di,. tim·" ~;j 
lIunten'l c&nvitl~i ci. odai:(} eu Hoi 
''Ou O'ndit §i ac"" eare eond'Uc f·)
t'1Jf'ile de 8f)ecialitattJ. Tre'lnlAso de· 
puse tfUi efortu" petrlt,.. QI 1'6' rea. 
Iba toate ocestell. Di" ptme't de ve
det"6 .oral, lM,l\ptuirea acestora ar 
fi cel mai minunat 1"""", pa 0'171'6 
10.01)& pUtea. oferi miilor d4 spom1" 
m-td/1.ni, iar di. pmteo ftQ(:l$tr.:t ITsi· 
gurllm foruri" eompetente ci V01' 
avea. tot ~ 

er. Car. Nit pare foarto riu - ,.epe~ -
dar acesta eMe adet4r1tl, Se foc _tlmna. M S!C&1Z2llE~2L'" YW' .N." 
proecte mari. dar.* r>.1mân. !timple F O U e . ~ M lei, ;"i~lu. li.pI • .:S.~, 1 
proec<e. ........ -, 9 Onm.!li ~rh. Iti 1l,~O 

Aemm.. In f1roQU7. tf'rmÎntrif. ~tJm- • .... ;....;,,----_ 
pion(!fului de foofball _ care ia Azi. o premiera. formidabila: 
1.'ucnţ!\ de cel putin tref luni - fru- O magn~ fie·ă adapt8.1'e CÎlU3ma1:ogr afi(,-il. dupA eeloebI'1U l'Ol.'Xl6lt de 
ma.<ad 1'Iostru oraŞ, rămAne f~Hi nici EliGENE SUE 
un fel de mfflTtfestaţie .tpOrti1,tl. .. • fi!. • fi!! "'II\!!. e PA -.. S U • U I 

Marca noastrA masy.1 sporti!:I. -- rw ii" • _ ~ 11& III Iii r.:~ III 
i',cători si spect.atOf'j -- 8U"''' ,:Hff( en LUCIE~ COEDF,Ll'~ - YOLANDA IJAl'FON 
1'<1 ?wqlf,ieze corrmlp.ct iporf!!l,dân- _luxa. HAU aea- m M_A' n - .. 
du·l aproonr .uif:1rii. ...0° RO''''' -'L Repr 1& I 5, 7 .,j 9 fiL TeL 19-U. 

In aceasif.:~ privin(l ~e impune O ~ .... _ ..... e_wnc& ______ ... _ • .r..__ ~ lUO' ~. -
mare atenţie din 1Jarten fantrilor' 
tlQ(ufre O1'flrtl1l tzafoare, care sunt sin ~
(turele In m.ă~urtt Iii aran;eze aces- <', 

te neajunsuri. Sunt O ·mulţime de 1 
~.~-~-~-~~ 

. 
> 
< 

. ,. 
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Reflexii asupra eFE CR~~OVA~~e 
lhO -1 

D~ • )ueat ~ arenA ~pn.()U· 
Craiova n'a reuşit sl învingă re I ,: 
ta dârză a timişorenilor eare·." i 
tat din răsputeri. ! rodle echipele ain DlvizÎ!1~ 7., D. 

fi C.e strădu.€sc astăzi să joace In 
~i3tem!l1 W.-M.. conceput in QJ1Ul 
192:. de fostul aJ'~ren()r al Ar,~enah(
lui din Londra. Accenfuiez cC1. se ,tril
duiesc, deoarece sistemUL W.-M. prac 
tiool la noi, este greşit ClYplicat. In cele 
ae mai jos, voitl arăta greşeUle tun
domentale comise de echipele noastre 
in anlirm'ea si.~tenwlwi W M. 
. L Prima şi cea 1l1k1i mare greşealif 

€sle cif jucătorii noş~ sunt greşit 
şi insuficient fndrumaţi tn ceeace pri
veşte tactica lor individuală fn cadrul 
sistemului de joc. Executdnd .. ad lin
te ram" ordinele primite, jocul lor este 
rigid, deoarec nu cunosc principiul 
IHndamertlal al footballului modern: 
motiun:'!d poziţiei de api1rore fi Ilfoc 
ll'-M, departe de tl fi un şablon pUt>< 
tisitor, e:rfe elastic şi se preteazif celo:, 
mai mari variGţiuni, fiecare jucifto,. 
fiind Un initiator şi toti fmpreunif 
conlribuesc la joc fn aceeaşi măsurd. 
neexisldnd o linie de demarcaţiune 
precis(~ Între natura atribuţiilor lor. 

Jucătorii se mişcif eonUnu pe teren 
in .rodrul sisiemulu lV-M., luând po
:riţia de apărare sau de €dac, după 
cUm mingea este St'ln va fi fn pose
sia echipei proprfi sau lJ adversarului 
şi n ti si mI fn inac1i[lit<rl(', cum fac ju
eă,iori! noşlri. atunci când mingea se 
află in po"€sia coeclliper(l()1" sifi. 

Il. locur fllndaşilor fII ('(1drul siste
mului W-M. este cu toiul greşit in
terpretat 10 110i. Funda.şij trebue ro se 
orienleze dupil mijlocllfl fi după ei in
~i. Dacil echipa eri. fn alac şi mij
'ooo,ii de margine marchează in(erii. 
atunci ÎUlldaşIi supraveghearză şi mar
chează extremele şi unul dintre ei
pe p2rlea cui llU esle in formare aia
eul - dublear.ă m{jlocaşul centru. 

Fundiş!i joacă fmpreuni! şi sun! le
gati unur de altul ca doi 'ro.ţi siamezi, 
eeeace tn~eamnil ci! lin '[mdaş trebue 
să-I dubleze pe celălCl/.t. In modul a
cesta, desigur cd extrema rămâne li
beră, [nsă acesta nu-i Iliciun pericol 
'Pentru poartă, chiar dacă extrema pe 
partea. cui se petrece alacul ar schim
ba jocul printr'o deschidere lungC1. pe 
patle opusă, lundaşul respectiv va a
junge la aripă inaintea mingei. iar in 
cazul când aripa ar intra fn posesia 
min.fJci m~' tnPinte. el trebue s(f. se 
tndreple spre poartă fnspre centrul te
renullIi. frmdf1şrIl avdnd timp suficient 
sil-1 intercepteze. 

'III. O aUd greşeală capitală este 
lipsa interulai rătăcitor - rowing
fUj'1Udd. In arare. eli In fm'(f 'trJ"!.stni 
nu prea sunt inleri care să poală in
deplini misiunea uriaşă a unui inter 
Tinăc:Cvr. cum a fosl in Arsenal Alex 
Jl"Jmes pe'C(lJ"e Chopmann şi..a clădit 
intreaga echipă, echlpele noastre nici 
17:U wnosc existenta şi rolul aces./ui 
posl, Care este cheia sis/emului W-M. 
Locul acestui jucător este In tora, ni. 
mănv:ia. adică in golul format Intre 
ap<lr ar ea retrasă in urmă şi inainta
rea mult impinsă inainte. Acest jucd
tor participă în mod egal a1ât in mpă
rare cât şi fn atac. El trebue să fie 
prezent pretutindeni, el conCepe şi 
clădeşte flctitmile şi trebue să reparli
.:eze mingile ca un arlevărat strateg 
şi vpritabil al doilea half centru pi-
1101. 

IV. O aUă greşeală e91e jocul cen
'tmlui înaintaş 'care În echipele noas--' 
tre joacă mult prea inapoi. In sisle
m!ll W-M. centrul fnaintaş şi extre
mele nu pot să se aven'llrizeze inapoi 
"Ci trebue s(! se aşeze pe linia ul/imu
lui apărălor. 

V. Oi in fine, jttcând la sistemul W 
-M. echipele noastre greşesc pl"in 
aceea că, complicii jocul Ca passe 
scurte, lalerale şi cu O,?(;ibescuri care 
~te llU f()şt 3ulirjmafe de către Il.. 

ChCpntarut. Din aou'il pa.ue. ~ 
trebue să ajung(i fn faţa porţii, fazele 
de gaal succedându-se astfel cu repe
ziciune. luţerua de acţiune, lovii urile 
lungi. msamblul perfect. pr~cum şi e
tGsUcitatea, CI1racterizeazd footballul 
modern conceput de H. Ch~mann. 

Pentru a termina trebue să mai lă
muresc o problemă. Trebue ro adc-p
tt'hn sistemul cu tnsuşirile excepţiona
le a câtorva juci:fton sau trebue si! 
creem, sd modelăm jucătorii pentru 
sistemul ales 1... Răspunsul este dicla-

M ZEmv. reA 

fiStRll a obtinut 

de: 1. C. Burdm-t 

I

nul engle:: .,The righf~ in th6 
right place". lnlâi - sistemul 
pentru care caiităţile jucătoriIor: t,-.e. 

I buesc potrivite. 
a Foofball-ul modern nu se mai p0a
te preda empiric şi nu se mai poate 
impune unei echipe un sistem de joc 
numa\i prin imitatie sau plagiere. Sis-

temul de joc nu e o Jraini1 pe care o 
luăm din cui~r şi o Imbrăcdm cd1lti 
vrem. Acest sistem trebue cerceta! 

fi studiat inainte de a li adoptai, 
~ ; • al 

o noul victorie 

Victoria morall revine timişor.pl'Îl!' 
eare au ţinut piept atacurilor flq "" 
se ale gazdelor. " 

CAMT-SSMR 3:0 (3:0) 

La Timişoara, CAMT. a disp1ls W 
de SSMR. din Reşiţa. cu seorul Il. 
3:0. Punctele au fost m3reMe in J1. 
priza l-a. Gartdele, in cea de a dvlJ 
repriză, nu s'au mai străduit s1i 1ll.r
cheze, rezultatul rămânând' nes, 
chimbat. 

~ AUGUST-RASARrTUL ~ 
(2:1) 

La Lugo!,' echipa din Ca,racal a SIl' 

fi!rit o nouă infrângere şi {lstfel • 
... 4- 01- -..... 2 (""%. O) 'l1ierdut orice speranţă de a mai Im-
~sli"'a- :!nlpl.a "":It: ...JP~ _ • bunătăţi poziţia. Primul punct a IllSI 

Pe a.rena. Olimpla formatia divi
zi( nară Astra a obţinut o nouă vie
t<rie. de rindul acestla asupra 0lUn· 
piei. 

_ Kohan, Mos111et. Kemiati _ Dre· I marcat de Răsăritul dar după aeffi 
cin, Tica. Brâ.nduşe, P'lpovici şi Boa' j punct, s'au sleit şi 23 August ht\'inge 
ru. la pas. I , 

Aceasilă vic1:vrie vine s~ ne aSir
me adevărata Valoare a aC(!s't~i cehia 
pe care-l;i meritA de d€parte lo<,ul pe 
el/re-l are în clasament. 

Asupra valorii ~l'itei echipe am 
S('ris la timp şi l'epeti<m dt dacă va 
ct.ntinua pe aceastil linie pe care 
ş.i·a ales-o, va a:iunge una dintre ee 
le mai redutabile echipe din Arad. 

efR firaa a cdat În fala Vfnus~!11ui 
'Weftus.'«:in A ... d 2:0 (1:0) 

Olimpie s'a prc7.entat foah·(l sbb 
Iw;.A a reuşii; din nou să practice un 
joc foarte dur. 

Punct.ele au fost mal"eaOO de Brân
du.$ (3) şi Mihu p('nta'll Astra si Vo
lt'ntir pentru O1imŢlllL 

D. Tisin a arbitrat relativ, Astrn, 
a prezent'lt pe krcn urm.:::toul'ca 
f(lrmatie: Kiss - Cr~,:~iun, r,ucad 

• e"rle 

BUCUREOTI. - Pe arena Venus, 

CFR. Arad a cedat în faţ.a puternicei 
formaţii a Venus-ului cu scorul de 
2:0 (1:0). 

Venus s'a prezentat foarte hine, şi 

cu toate că echipa nu a fost cea o

bişnuită, a reuşit totuşi să învingă un 

il. S. Vinga-f.Z. tricotaT ,2:1 2:1 
Tot in cadrul diviziei C. s'a disputat 

eri dimineaţă pe a'rena Gloria matchul 
dintre gruparea A. S, Vinga şi FZ. 
Tricolor, terminându·se cu in frânge
rea minimă a localnicilor. 

I 
Săbău, Tudor, Cerce1, Tomescu. 

F. Z. TR1COLOR: Ba'roty - Ianka. 
Szil8gy - Barbu, Ioyanov, Dosedla -
Botoş, Borfuş, Capostay, Varga II, Du 
muru. 

udversacr care a opus o o3'l"ecare re-

I zistenţă. Feroviarii s'au prezentaot In noU 
I ultimelor lor matchuri, dar n'au pu

tut trece peste elanul bucureştenilor, 

Atât inaintarea cât şi a:păr'uea v~ 

nus-ului au funcţionat bine şi au dt 
deplină satisfacţie. Ferovw'rii au În' 

jghebat dese atacuri la poarta bucu· 
reştenilor, n'au putut 1nsă marca. A· 
părarea lor a funcţionat foarte bi~ 

şi numai mulţumită acesteia scorul n'l 

luat poporţii. 
Autorul celor do,ul goalurl ale In, 

vingătorilor este Cosning, care a ~r, 
ca~ ambele jo.aluri din acţiuni ~ 

~ sonale. ' 
Datorită atitudinei nehotărhe a ara 

bitru:ui Tcpeneagă, malchul il fost 
plin de durităţi. Jucă"lo·rii şi-au per
mis toate neregu1arităţile. 

In minutul 20 Dumitru (Tricolor) 
este eliminat de pe teren pentru lo
vitură intenţionaU. Tricolor continuă 
jocul în 10 oameni reuşind pe la sfâr 
şit să oprească atacurile pline de e
lan ale grupării din Vinga. 

Am~ul ~r~ iD[ă 8 e[~i~ă Dnt~rni[ă ~~ ~~l 
,,61OR1A;' a DU~ balele unei leUiuni pngm~!i[e 

Deja inceputul makhului A. S. Vin
ga are iniţiativa şi atacă cQIltinuu 
pooa-ta localnicilor. Chiar in minutul 
3 Tomescu primind o frumoasă min
ge dela Mihu o transformă in goal. 
1:(). 

A fF1m Cu multă plij,c'ere c~ r!ondu. 
cI'rea g rup1::rii Gloria, 1u fruntea. 
cthda se gt\$este inilllosui condu1 
căior. d. L11wa Ccriolan, a reuşit s~ 
punr. bazele u'Jei noni secHuni. 
Acea&tă se,~ţiut'e, (:Rre se V::t ocupa 
exeluf:<iv cu boxu], ya. fi înzestrată 

In minutul 15 se produce o invăl- cu elemente valoro>ase, si va fi con. 
măşcală in faţa portii Tricolorului. dt:sil de un rE'numit maestru al spor, 
Vrând să deg8<jeze balonul, Siilatgy tului cu mănuşi. 
marchează în poarta proprie, 2:0. 
După aceste două goaluri Tricolor Gruparea a iJlehiriall în acest seop 

trece la aii ac. Un pi!118lty acordat este o salt:. frUmOR!il1 in C!eui:rul A"adu-
transformat de Va<rga în goat lui. unde. eu ineepere dela 1 Deeem 

; In repriza secundă, cu t03~e sforţa- 'Tie tncep antrenamentele. 
~ ril.e 'a~l?elor echipe, nu .se poate tus- Aooagt~ veste es:tc pentru noi cat 

cne mCllln JlUTIct.' 00 pOate de imlme.url1loare. mai cU 
A. S. VINGA: Cof'Îuba - Schmidt, seamă acum in preajma tel"miui\rii. 

Ratitl - MaIe, Boiau, Sârhu - Mihll. ramnioI1'l111hi [il' ff>f>thaH. ('ânil vom, 
P ~~A ..... tHSjM«FiN'?tMiiWi • 

Bi!uteria "DIAMANTUlU 

Pro~r. Gh. Hoffman Si E. 800 
Bdul neg. :Maria si Alexamlri. colii 

mare ilsortiment 
Cump!l.răm aur, argint şi bl'i 1i~nle cu cel m:\i mare preţ 1{: zi. 
EXI!t'J.'Ă- f.6# felul de 1;ijuter ii şi rcparatiuni. 1466 

putea activa pentru" 1ntreg st~()n;;! 
de iarn~ cu reuniuni pugilislice, 

Ca. şi gruparea Gloria., cele1.alt' 
gl'Upzll':i au Inceput antrenamentek: 
8f;tfel încât nu peste mult timp, TO~ 
putea viziona. câteva tntâlniri illte· 
l'ef>ani.e Intre grupilri.ie ncmstre pu' 
gilis.te. 
L -
Azi, un captivant rHm I:h:l aventuri 

orierlt . .ale 

ALDEBARAN 
(STEAUA DESRRTULUJ) 

GINO CERVI. ELIZA CEGA..'il 
Compl: Maf.chul de football 

PARTIZAN'--DYN AM:O - - -
Co"so Tel. 23-b(,Repr. 3. 5,1 " 

II ~i 9 Sântb. ţi Dum roll, . ---- . 

Cel mai bun film unguresc 

[ânfali·miJiuoui 
KABOS, ROZSAHEGYI. B-\L,\ 

LIQL ...., J~," 1.Gf4ÂWM " 
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• -~--~-------------~~~I--"~--~--------------------------~----'--------------'--~--------------------------------------~----... 
e ... U.D.R. a pierdut din nou De teren 

propriu in fata Libertatii 

INDAGRARA:-BOOSA :RO'MAlfA:\ 
1:0 (1:0) 

La Boc~a Român~, Iudagrara a 
reu "it E4 lnviDg~ cu minimum de. 
BeOr. Echipa arădllD.U a luptat din 
rA~puteri pentru. a putea cAştiga 
doua puncte atât de pretioase ia' 
cl.a.,sment. Liberiafea-UDjl 6:2 (3:0) I.ocalnicii a.u jUcM. foarte dur " 
ma,i mulţi jlle.illori ai Indagrarei :111\ 

I'U ierit leziuni usoare. 
Rl!SIT A. {Priu felefon l, Dl!JbtltA»d In fdf.a a. ~(}()(I speetatori, Liber· 

'talea a t'eu-ilt ~ lele'.' wm dinlre ce le mi bune pC1}onnail!e di;;pui/ind 
de UDR pe teren prOpriu ou, .~corul de 6:3, . 

In prima reprizt1, Liberi afcq a p?'estat 1~" joc mult sltperÎQr. It, 
cac de a (loulJ îns1l- U DR a lost ~"( 1)erioal'i. Localnicii s'uu lo-vit d·~ 
tacticI) ()'t~c1enllvr. cari, Cil o e:ch î1;Jl. tilnbt·ji, şi eu cei doi 1Jeterani Ba
,otky ei Spi.elman, au răcnt 1,) parti da. m.are. a"lrtă.rnic'Î?td toate IW:('1'cil
rU.e fi eforturile UD R-ului de a eg ala. 

() repriza. il aia.cui'il~or pline de e~an 
Liber13,tea 1noope jOMll I:\U mult I Ela,llul 'GDR-ului liU 5e pierde. 

elan. Sub conducerea lui ~piel.man, li Cf)n'linuA.nd sA forţeze a:l!a.cl'Ul ei 
linia df> atac este în permanenti"> 
~fensh·â. i rpUsesc. 

I prin Z,!izsik carc pt'imeşle o 
In mÎlIuflll to, Baratk:v 3ca'pA I pas&; (le{a Micu .~:1 reauri 7Co-

ti dintr'o poziţie cTar,~ inscrie l' ntl în tnin"tul 21: (.f~2), 
imparabil (1:0), ; 

Peste 7 minute Vida centrea~ 
După !leest pun6t t:DR trece 1::1. 11) i Darid('scu şi acesta insC1'ie 

e·'nITaflfac si pe-s1e 5 minute M:IY,l Il' u~or pentru U DR, 4.:3. 
jr:;ge r,ate.rni.c f:l bir::. IJilY,l'bt .... 1 \·~'zâl1:lu."e amenillţut~, Lib'~rta-
fti& atacnl. Inaintarea J'f'l1~;f1fl 8â ten. trece la ~ nou~ ('ontra nîrnsi,:t 
p'tS2Z8 co()ntinuu. 1 şi reuşE'ste tn minutul 30 să inscrie 

In :n1inutnl 2-t duptl o tnv~lmli- îr.t'ă Un punot. 
gea[". JJO(lo reuşeşte 811. msCT~ Sarol'etzl,y trece m.btOl'n l!Ji 
d:1I nou pentru orădeni (2:0). Baratky si c.wt'$fa dt::1)i1§eşte ap:J; 
UrmenlA 19 mtnute d~ eforturi. din rarca tocall/i:::12 înscriind cel mm 

partea localnicilor. z~ditrnicit& de {rutnos goal al zi7ei (5:3). Peste 
· zpăr8rea oaspeţilor (,81'e. in minu- :; miHute ace!oş Baratky pasea-

~ lui I;odo care Inscrie uşor 
tul4S. se desoleşt,":;}l, B:\rll.tkv ajun stabilind ,'e71:1tatu! final (6:3). 
ge lu posesia m1;Jg'ei, du"hidc pe 
RlIlasz oare tre~ de 811!i:rarea re- FORMA'l'llLE ŞI J'UCATORll 

T.l1)el'btea: YCCI'!"Y' - A nfalry. 
~t(!nilor şi h'age. Mingea lov~}ie M('lvi'l Sal'~etj':ky. Spi("lmall. 
bala "i de aci intr! îu pl~11. (;):0). 

O r.I'ACI'WA CARE A ASr
GUHA T VICTORIA. 
ORAD ENlJJOH. c:. li· p;!f. ~ ~ .. ~A ~g It. ~';HM.'tt~U 

NEW.YORK Fil'!.~La tume'llui dq 
",rei iniţiat ue j,ll'Ohlv,Oru.l ~i.i.:w 1 .. -

.... 88G4Ml~·""';~~8:..il~ .. 

[ O ~ M E II [A "n, A R Y" 

C()b~, In vederea gitsirii unui IId
ver,·J.l' pentru J oe Lrmis s'a. di~pu· 
tat 0li la 11adisoll S.:"t,al'c Carele-n 
fotre boxelll'ul Blmar Ray şi negrul 
Jo(> Wa.1oot din :J\finnC'apollis. 

!Il. pazf, Bara,tl-y d'lspune sA ~ meu· 
~" : tn alt sistem. Cei doi in.tel'P 

A' ~ rnapoi 'ntl:rind ap!l.rarra. 
Sa-elia prag'bez,ă 

ia ~ueu.e,~; 
I'V ~ - "1 fi • ananu,a @rl>ua ~P! i!~t.iaia •• 

,: uni.l1~ 1.... A.ad 

Matchul a fost dus la limitA şi s'a 
krminat cu ~lctorig, la pnn~tc a lui 
Ray eare dupa rece rcprire. si·a 
apr"piat punotele necesare ,-iol..o
riei. 

b!~ rry~ porneşte la reluare ou muU 
&!an si dorinta de a. egala. este real" : 
t. cn:1en:!J. In primul minut rJ]:'- I 
bihl a'2D::,dA 11 m. la. poarta orMe.- . 
rUcr. Konrad tra~ daT lovitura 
IlablL este a.pt;l'~ti1 printt'nn minT!' 

Ziare-le "O't'agbeze MJD.ell.iesză eu 
Iu): de amf.lluut.e ca Cea de li :;':.:1,' 

cbf..o.tă a oam,.~onntului cehoslo~:lc 
de foolball S. K. Klmlu('l. a fost 1)1-

vit.atJl. în România, unde lll'lll.eaz<\ 
să !>1.'sUn~ trei llRc'tide. rloul1 la Bn, 
el H'sti şi unul la Arati. 
.Am~n.untul acesta uin urmil ne 

g WWSW4 

bec sI!. credem c':' iniţiaooarea. ~l!.c\~
Sl ui proed e~te fOr1L'iatia. arăda.r;,J. 
ITA In colo.bc;rnre tu o formntie 
bucureşt.ean~ 

ll\ orice caz, turneul ~(~hipeî ceho
slovaca al' fi un ill1lJc>:r~<l.tlt ('veni
mont in. viata foetballuulu.i nostru. 

5$*:&«-& pe 'MAi 'P 

IntaInirel. R fost prcsăl"atA I!U f. 
zo I>~~lonse şi fiecaye dintre 
adversari • avut portiuni favol'a
bile. 

Prin BOOst succes Flmer RIlY ~i-'1. 
l'Ipropiat ti. 18-30 victol'ie din carier:!, 
iar \Valcott a doua infrâ.l1gt'Te. 

In urma at'c~tni rezultat Ehll('t' 
RrQ: Va bl)Xa cu ,J OP Louis In llr1-
mi';:vl1l'a :wului 1947, pentTu titlul 
mondial. 

p$ bat plrenjon al lui Vecsey. Timp 
tie 10 'minute UDR joa.cll In 10 oa
ll1cnî, pent1'uc4 ]lieu este uşor 10-
i·it. -

1 
Nit«dul H nl re-pritlli M~,~năe 
o1Ul!e primul punct al lOC'l11ni
dlor. Vida C'Pntreazl .lui Zsizsik 
ti acena. jn~erie fl\ră ('il Vecsey 
s4 mai poatA intert'eni (11:1). 

Teba. ia invins ~t:eta .. 
lo ... §port cu t:O (0:0) 

1 D' . , . C . di 'Dhdă 

.. w -
PROGRESUL· BOCSA },IONT AN A. 

1:0 (0:0) 

E('hipa Progresul din. Timişoara. 
a 11;vins eu mare greutate. 

t După aOO6t punct. lD1'lCl'is UD R 
:onJ Mţ~aZă ofensiva,. dar apl!..rarea OllS-

· ;,~ţ'::)r este la datorie si 
ice. 
~lalt' 
rttel' 

In cadrul l''lZlel .• erI mi.,..." ! pe arena Gloria, gruparea fabricei Te
I ba a disp:.ts la 8C.or minim de Met31o
; Sport din Freidorf. reluănd f:ontrr:a1acuT, Halasz 

:ca7J~ de fund Qşii F D R·ttlui !ii 
ItScrie dela 1'- metri· (4:1). 

vo~ IIID JJ&d!!Q;:;: ~'fiii&: 

I Matchul a fost de o de O facturI( inI ferioară. Ambele echipe au prestat u? 
_ I joc lipsit de legll.tură . !ntre eompartl-

, pt JfATcnPRlLE TlE DISTRICT 
GMANA - VOIKI'A 4:0 (1:0) 

Po a.rena GJ.iana s'a dil!!putat tn: 
:l~ tâ.lri~a mntre cela douA echipe ca, 
- rg s'a soldat eu VÎ;;tO:rla eat.egoric3. 
ntui . a gazdelor care an 1nvins prin gOIl-

h~le marcate de N3,gy (8) şi Pu-

.. 
N 

1.!eJ. 
&1 t,. .... 

I . '. au remal'oot: Tn:u('an. J urJlle Sl 
tIaib(>l'gAr. 

fAX1 
L1l 

... 
'!'RAKSnVANJA-·BANATUL 

\ 4:8 (2:3) , 
J.I(. arena Trallsil vania cele doul 

6I.:hipe au jUC<1t In ~adrul ~ampio-
5.1 t.atului distriotual. Viotoria a reve
m,l .. nit echipei Transilvania care a. in
- \'i.~ pe merit. 

-"'" -
, 

JI 
1000L.\ 

• 
· n:lREA-ELECTRICA 3:0 (:::0) 
t t'ni~ a dispus eu u$\mntlt de 
tAllitra echipA a. Uzinei Elechrke ~a,. 
r. in lips! de condiţie lizicl a h'9-
'mrlt ~. cedeze. 

I m~~~ot~Şi s'a ma~t. faJltul se aa· 
toreşte grupării fabricei . Teba ~e 
a ,tiut s! foloseasci1 nlllC& «ave. 
transforrnând·o tn goaL 

Au debutat următ08lrele formaţii: 
TEBA: Gergely - Varga, Kmets -

Tud{)r. Samu, Sopron - Balog. Lw
cian, Sipoş, Fugăti, Bojec. 

METALO·SPORT: Pârvulescu -
Lucaci, Valu - Toma, Criva·n, Atelon 
- Bosan, BârIQT8n. Konrad, Placer. 
Orsari . 

In tot timpul makhului nu s'a des
prins nici o fază care să oprească o 
clipă atenţia spe<:tatorului. echipele 
jucând tn passe lungi, trase .. voia 
intâmpllriL 

In minutul 15 al reprizei secunde., 
se mnrcheaz5 unicul goal de către Ba
log care profiti de !nvălm![şeaJi ,t 
!nscrle. 

c. toate ci Metalo-Sport .. fost in
frint. n'a fost cu nimic inferior Te
ba....,. Grcşe~h. lor _ fO$t !hal el a. 

: jucat tot timpul tn sÎ5lem defensiv. 
I fapt care Il contribuit la înfrângere, 
1 Matclml a fost condus de către d. 

Rusu (Timişoara) ajutat la tuşe de 
d·nii Fenyeş şi Sego. 

Matchul a corespuns în totul a' 
ştE'ptl!rilor, amândoua fonnaţiiiA 
prel-A.â.nd un joc foa.rte omogen. 

Victoria Progresului a fost foar
te muncitP.. si a binemeritat-o p() 
deplin. 

După stră.lucita victorie ft f ortelol" democrate 

I Comitetul-executiv o. S.-1i, 

Spo-rUittf. 
Comitetl,l executiv al Organizaţiei Sportului Popr.t.lM eon&aM Olt 

bucurie ~ a..:tâ:nc4 satisfactie adeziu nea. maselor sportive faţ.;} de condu, 
ci.ilorH 11~i5c;d,rH noast're sptlrtive. . 

Solidaritatea !ti tmilaiea 'n seul; 'mente §i ae~iuni mcmif>eţtaltl dt! 
~portivii români, pe tere1!u1'il~ de sJ.0l't!Si ln toafe i·;:/pre,url1rÎrc '!ikifi 
;sportive în preajma evenimentului -istoric al alegerilor. parltM)O(:mtar~. 
dO'Veaeşte inalta confjti1.1îf·~ patrioti cA si democratică a Bporti'Vilor tlO, 
,tri, 

Increderea mase7crr .,portiV8 '" conduc"-rorii mi§cilr1i sportive €le
mocratice cQnstituie pentru "oi un (J)UM.imnent In ce priveşte feZul 110-
stru de a lum'o şi de eL conduce tre burile sportive In viitor. Noi vrJm 
~ merităm i1\ 'Viitor fnai mult în~ decât in trecut aceastA incredere Iri 

.In acest ceqs solemn {Il victoriei. to tale a fortelor democratice. fbOl.· 
duirn tuturor ,'Ipc1'th'ilor eli ..:om lupta neclintit ppntru der"oerali:wrea 
foiar,,1 a sportului românesc ~i pen tru realizarea sportului ~ mot_~ 
eiA-rui posibilitate /il'c'ă. .. u: tân~r din tara 11Oa8[1'4 sii fac~ sport 
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G LC~IA a realizat cea mai bună performBlItă din 
actua!ul ca=u~p ionat divizionar 
Gi.Cl!lfi-CFrI .... Sev" 3:0 (2:0' 

Au marcat: Sârbu (2) Şi Rafiu 
Grod(%. (/ ~ll,~ţjnnt eri la T. Seve7i»> unul dintre cele mai greltS mat-

(Luri (!;I~ advarul camp!o-nat divizi onaT, In acest match a'L'ea de intâm .. 
1)/1101 (!(j,;,~ {llcrmi: handicapul de 111asâTii ti cel al dUTită~ilor eu CG.r6 
(f81c i;I!(Rt/'",til echip'l din T. Se1,e y in. 

TI"CGi"J,na totusi paie aceste dm!t~, inco-nven.iente. Gloria a Teu;tt St1 
iHcin:J~ Si a invins detaŞat. A juc at asa cum scrie la carfe. sau mai 
binc"is, a:<l cum trebuie si1. 8e jon. ce football. 

Torlfe c01"nparlimentele au dat aeplinA sat ;;;facfie şi In special linia 
"!1aintt.rii fl ,jUCf1t peste aştez;"'Jri 

Por'il.aţin Gloriei, care a fost atât!! timp in .qhinian. Il reuşit să se 
1ml.a pe picioare !lcmn la Sfârşitul campionatului.. Acest lucru Mta 
cât .~c poate de imbumni\tor pent"'A AraduZ nostru emc este soc?tit Ca, 
PI';'11111 cenfru lIporti1) pe ţm", . 

Virforia Gloriei la T. Se'1.'e"". compledeagd. pe aceea a AMEF Â· 
ei la Arnd, Amliele rezultate au fost m:icptate cu mult~ nP.1·l\.bdare ~i cu 
ofod ie, în('ordaf i .... de toţi iuMlorH !II por:1dui cu mi'l1gea. 

fu malch1d de eri, alnri" 11 pra cficat un joc foarfe inteligent, ctf 
1)(1HC ,'?Om'IC, N'}dl ca juclLl,orul s6 ti"D. prea mult balonul, fapt eare 
a a.~ i.ourat vie-torill. 

Ari ~'eU(Trj.f n·'m, de'mllf prpl"t muT fă im potri1,ire, dar In ",e11 1mb a"e 
~ foorle dw'i. Al'1litrul fllftlchu1ui r. fost nevoit si factl apel la ul
t:Hu"e lui Te~UTl~e 1)(>'ltru a ţine io C1~1 in ,nân~', 

[,(1 Cfli)ifolul adiit1'u, trelmie ~i1 fac';?rt menf1unea că arbitrul aeTe .. 
gr../ l' Il .~'a Jlrezentat pe feTclHd de joc. şi, de comtm acord, a·mAndoutl 
f,'Tfll).irilt au ales ca ar7Jif ru 1)e d. Fo7cscu, care a condu.s foarte bhu). 

DESFASURAREA JOCULUI 

scorul lla. 2:0. 

reflex extraordinar. 

IN REPRIZA DOUA OLORIA 
MAHCHFJAZA DIN NOU SI 
CAS1'IGA SIGUR 

La reluare tot Gloria ~re iniţiati
va şi chiar dela inceput se insta
lează tn careul de '16 ai ce feri stilOl". 
Nu pot Insii. maroa, deoarece intr(!a· 
ga echipa este massaF'~ la poarta, iru 
piedecând astfel ridioarea scoru
lui. 

Fazele se !1~nl'g 1Ilta duptt alta şi 
pe rând, IJut"i"l, Hero!d, Sârbu şi 
Dt'n trag la n.nw-1ă. Mingile trase 
de ei nimeresc on bNltele portaru
lui ori ies 3f:lr1t• 

In. min • .'58 dintr'o actiune per· 
.'1MllIliI, Sârbu reuşeşte 11.1 ingcrie 
cel de al treilea ,Q(Jal al matchu .. 
lui. sfal)il1nd to/dc{l:i(l~ şi SCO' 
rul final (ll;OL 

CU).:{ AU .}GCAT 

Dp]a Inceput. makhul se di,;pu1l': 
h nota de dOfllinare r.(~ti!. a g-l(}l'iş{.i· 
lnl' care afară )!lSlstent poa.rfn 10-
('uhlieilor. Minutele se succed ~n re
TlI'7.iclnne. da,l' de mal"rat nu qe poa
,te. Rp~l"area severienilor luptând la 
(!i·~IJ{'rare. 

Dela tn\"in~ăt{)l'i to'n1 it echipn a 
jucat bine.o:;i în spceir:l Bo~n:':t'.', Dm' 
;nanov, Zcvelcuţ.a, Sarbn, DOll şj 
1 .. 1 ca. Df'la fprovi,ar: ",'au €\'idcu
îl:.t Hrohn. Vi{l,an !,l PârJol. 

Dupl marCarea acestui gaal U1'- D ]i'ole~eu a ftl'bitrat f()~ll'tl' Ollla 

RATUr DESCHIDE SCORl'"J~ 
Api1ra1'('a loc:~lni{'ilor trebue. Sft 

('e(lpze şi Gl'Jria nutrdH~ază rn'imlli 
goal. Luca trimite frumos minge{!. ve ~m; in fafa !)orţii "i 

H(Jţiu. ('cJTe !J 'lrmfi"it faza reia 
direct 'n plaH.''i. r·,·I,. ('.(f portarii! 
.~i1. poa/It inh~1·1!('ni. astfel îiU~!\t 
In m.in. 12 de ,ioc situatia era 
1:0 pr'l'tnl nl')ria. 

SARBU RIDICA SCOHOL 

Opt. minuiA m~i tâ.rziu, inb'ea~ 
'train1J1re a. G1mici massati\ in ('1'1-

N'u1 de 16 al H~yerinenilor schil~h\ 
frl'mos şi obtin cel de al dOIlea 

;ne&z~. câteva acţiuni ale înaintării un mn1(~h ('wre I1utf'a (',11 degei1C1'p" 
Oloriei, dupl1 care ferm,iarii îşi re- ze A flvcrat la timp foa.tc pe!;,' li· 
viII .. i tnoeare1t de cfl.tcYa ori po:u:-t.a z:trik, 

, E:'hil'f'lp nu jncat. in urm5tn:\Tde 
1 ni Boşncac, Ap~,rar"n n08.~t]'ă J::" f rm~ iii~ 
P()~t impiedi~ orice aciiune a illnia (j j ("1'; a : 13o,ne:w. Fint<,a, DI")(·mn-
t i1rii. Totuşi, tn uHim1l1 minut lie T'CY, Z"wl'~uh, Jlin. POP3 ,,~oi~f', 
F"al, se pl'odnce ° Î1.vl'tlmăsca"i~. î a lhtin, D('ll, Here.Id. 8G.rbn. TJll"tl. 
fata porjii. in Ul'11111 c::ruia arhitrul CJ!'H '.1'. Sevcrin: Hobu, J.JUCi<l. 
R('ordU. o lovihn·j de pedeapsă d<'la. 01']'C[\ n, VhlO1n, Pârjol. l\Iu ,'''~an. 
11 lll. I~ovijura tl'asâ foarh~ 1JiJ1P St~)'hd~ I,u(hie, IPduh~RCll, 1kkc 
('l't~ ap{;raiă. :le BO~ll(>.n.'~ pl"inb"ull ~f ~""('11, 
~~~::S:*J;;L!!\!a~~!l~.'~s.:.:c",':t'..)~~:~n"'ţ'~·~""!:'~;;::G:§, ,:::i'~"iJ;:..;:...:::c..Z'?,~"i:iEr&N:"d 

Un mateI, care a fost IJ1~re
rupi din eauza sC;;lndaBf.Jlui 

'Df!'!Pwna3eng_'e;C)~~nlS' 1:0 (1.~O) 
g(lal. ." TÂRGU.MURES. - In faţa unul nu-

Herald passe8 7..3 prmtre dOI: lUI măr record de spectatori cele două 
tru a câştiga cele două punde.' 

Echipa Dcrmggant a a.vut avantajul 
tuenului iar Ciocanul superioritatea 
tehnică şi tactică. 

, el' ',' hl.J.de ' Sarbu,! car,:. lTI p(~llle \,i Anei echipe au lupta-t cu toate forţele pen .. 
fl:()? 1. tnf;Cl'1C ful,g'f'l' tor. 1'1 .r. ~~".;"","."..,.", ,_, ~JIr.', __ <. ! 
~~~~~;:e.~"'!.. .>:OO' .... ~I ... ---. ...... ·_.~"·~·~, .. -

Jiul a dispus de Prahova la se01 
J1UL.rF.C. PrahovCJ 4:0 (2:0) 

:rETROSANI. Jiul Il fllcut o pa;r
tj(jl:, 8tl'ălucit~ invingtl.nd la scor 
~(.hipa din Ploeşi.li. 

că et;W In formt't inereu erescâ.mM. 
S'au evidenţiat BOC!:, Pakozdi si 
Rugilei. care au jucat splendid. De
la Prahova singur Comsa a fost 
periculQB. 

Singurul goa,l al partidei a fost ma~ 
cat în minutul 31 al primei reprize 
de către Palfj, care reuşind să scape 
de popa. marcl1cază imparabil. 

In minutul 20 al reprizei secunde 
izbucneşte sCQndalul, când arbitrul a
cordă un penaJty contra mureşenHor. 
Spectatorii năviHesc poe arenă şi pro
tes te3 ză. Matchul nu poate fi conti
nuat şi unn~ază oa Federatia să de .. 
cidă asupra rezultatului. 

....... ......~·lf ... -·~ --
C{'l"espondentul nOl>tro ne reIa· 

ka7li. cl1 mat,~hul a fost de o) faciu .. 
1'.1 bună, ambele ecb,ipe lupţând cu 
v'a1(. fortele din pnmul. rolllut pA._ 
l"~ b sfârşit'l! matchnlUl. ~n sp~
(':ia~ Jiul a. ju{'at foarle bme. Tri
rl('.a Pakozdi, Boez. Rugibei a ju
cat. st.rasniC. auibilând complect 
l!.pilraroo. advers§.. 

CarIn.en 8- suferit o 
noua infrângere 

Pr;mul goal a fost maroat In mi· 
Ylutlll :> de către :Sooz care a reluat 
.. n Nlpul in pla~~ o (\entrare a lui 
VHad. Prahl)VQ ti. dicto.t cfl.ieva mi
l',ute un tempo rpid pentm a plltra 
egala, fapt eare nu s'a putut Ill'n
(Il,ee din caUl'.a 8p1rtrii eficace a 
rni ller ilor. 

Al doilea punct a f(lst Inscris rlo 
:Pnkozdi care (lupii. un drihliJ1g a 
1'f'uşit să scape de ultimul api;n'.t<Jt· 
şi elt!]a 20 metri a inscris impara' 
"bil. 

Du)):!. reluarea. jocului, supcriOl'i
ta.t('a tehnică. si rondHia fizi('{~ mal 
bun~: a lot~a]nieilor a ieş<it tl)t mai 
m nIt l;a j vea lă şi au reusi t ,;~ m:c,1'" 
ch<'zf' int,~ d.mJ. punt'i,e prin B<'et 
~j Hugibd. 

Echipa .Jiul. care ",'a pre1.en!ttt 
foort.e Hul' de astl'tdată, a confirmat 

Un;"e.!i:~a'12a-'E:apmJen !~O (1:0' 
BUCURESTI. - Cea mai mare sur .. 

priză a etapei a xI-a a fost victoria 
universitarilor asupra CarmenulJi, 
care din nou a trebuit -să cedeze in 
faţa unui adversar care s'a ştiut im· 
pune. 
, După cum relatea'Lă coresponden
hd nostru, makhul în general a fost 
de o factură slabă. Ambele echipe au 
jt.:.cat sub nivelul lor obişnuit. 

Universitatea a trebuit să se Jipseas
că de serviciile excelentului jucător 
loja oare a suf~:-it un accident şi se 
află în stare gra'iă internat la clinica 
din Cluj. 

Universitatea deşi a jU(';Jt mai m;l]t 

in apărare a reuşit să mJTcheze lLl 
minuhll 44 prin DasC'ălll care cu min
gea primi:ă dela 1\Ikdn~a a pornit şi 
nu s'a oprit decM in pla~ă, 

PUblicul c2l:f"e .a asistat in mare nu .. 
măr, fiind evaluat la 10.000, a pleca-t 
nu prea satisfăcut de rezultat şi mai 
ales de jocul presta<t. 

Jnventus 
CLUJ, - 711a'khul aşlcp\:rl cu mult 

interes la Cluj a fost cnŞng.'it de c:itre 
Ferllr care aslfel a realizat două 
pancte prqionsc, In pdma J"epriz;:i, Fc 
1',11' a fo!')t nJ:>i bună şi a reuşit să In3r 

cheze un ~od prin Y;Ksi, ('arc a tr.as 
, d'rect în plasă o l()yîtur~i lilwră dela 

: IIi ml'l1';' Cu lonte că eCh;l1(l ]r'cală a 
; atacat 30 minute din cele 45. n'a pu-

.l!BF:SA, DE.UOCR1~.rA." ABAQ 

Datoria no~,iiă 
a Silortivihlir 

Pentru lumea SPQrtfivă dela noi 
din ţară, victoria Blocului Par. 
ride/or Democrate tn primele al .. 
geri libere, vicio/rie la care Qu 

,contribuît prin votul lor ~i spor. , 
tiui! din intreaga ţară, are o IMI.. 
iă semnificati.:. 

Viitorul sportului rcmdncsc • 
fost co1t~fintit. Forţele dcm~~rll, 
tice care au ieşit birunolN'e din 
bel/CiUa a~egerilor şi care ou PIlI 

bazele sportului popular. vor e;. 
menta şi m(li mult acesi e bm:e 
organizând sporlul pe principii 
democratice. 

.,Toa·fe sporturile penlru po
por" aceasta este lozinca du.pifJ 
care se călăuzeşte regimul demo
crcJlic dela noi din toril. De bl/le· 
faceriie sportului trebue să. se bu. 
cure toale pă/urile sociale, toti 
(,amenii muncii. atât manuale cdl 

şi intelecluale. 
Acest lucru a şi inceput. A'Jem n 

altă:i, după abi(f doi ~ni dela ~ 
instaurarea unui regim democN. Q 

tic, un spod sindical desiuI dt 
desvo[t(lt. A pătruns sportul ~ic 
În fabrici, in in!rcprindtri p(!r:~J 
wlare şi pl11Jl!:c şCn s indim iei, ,II 
mcş!cşrlgi1rcş(i. Si nu nUma! ~ ., 

ramură sporUvă. cf tJţ'i1zi se '1 
pradică fn ins1ilHtii de cCitre ma· 
sele largi de tiner' de amb-il 
sexe, aproape fOrlte ramurUe SP()~· .f 
fiur. Ată1 fOCfbf'1/l-ul care a lur.! .~ 
fin a.uân

' 
comidl'robil după ră:· .1 

noiu. cât şi allcUca, botul, Il'nis li 
lînis de masit 

Toate ar:csll' sunf prar.iica/r.. Of· ,1 
'1 

tli:;i cIr tincrrful muncitor ŞI i~. I 

teiec/IIOI din twn noa,~t"ă, de i~ 
nrrr!ul care până mai eri nll in 
puI/rit hUCTl"a de aSCmfr,?a co~· 

din rare să-i permită IJf,:s'ă ti

ce,ţ/ lucru, 
Si acesta ('~e mlmai tnrt!lt· 

luI Un lr.ceprzt care a fm! uaF, c 

!:at in cele mai grele [lrl'muri, G 

când tera noas'ră, când Illmtl 

in!reag(l, purta pe umeri urmt!r 

dezastruoase ale unu i rtIzbo!!' 
iung şi greu Cu 'iceaTe zi cetre, 

ce, aCMsli1 sHuatie se va Cmbunfi· 

tăti. 

Bozele au fost /)use, lncepul~: 

este o realitate, Desuol'arca SpOI' ,c 
Il1lu ( popular este fn plin pr~ 

gres. Datoria noasiră a "porlivi. 
lor, a oa.mercilor iubitori de -~For", 
de sportul în adevăr(1!ul rr:tri~5 G 
cuvântului, tn însăşi in'crc::ll dc· 

voltării tuturor 1'!1murilor spor. 
tive, atât fn ţara n()cstră ed~ l' 

in oraşul nostru, este de ti Spri' 

jini din lorll.e puteriCe lIoadrl 
fortele care se s!n'iduese ~ă al" 
gure o viaţă mai bună, cor'lJi!U' 

de via1ă mai umane. si deci W 
sibilitaiea praclită~ii er[(>ăr,"i r" 
muri sportive după 1I1cl,.,:/I,'r 
fiecăruia. ST. 1. S 

-
I tut înscrie mai multe ţ;jn~le. I In rep:iza secundă Jl'Y"'11U:'., 

revenI! ŞI a fost Un adyc;'sar pc",· 

reuşind să e~plcze şi numai cu Jl1j 

greutate Ferul' a P;.tu~' m",rc3 
,-:ctorios prin FcrnLach. 

li. constituit o mare s;lrpr za 
toate cercurilc ,'idol'in F C'! a"· u:ui 
supra Juvenlusului din Capita,lă. - ----- -~--,-
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