
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" 4...
— glorioasă epocă a marilor înfăptuiri socialiste, a unității x 

de monolit a poporului în jurul partidului, al secretarului său general
Prin voința unanimă a comuniștilor, 

a întregii noastre națiuni, 
la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU

5 ’

a fost ales in fruntea partidului

„Au fost 23 tie ani de muncă. La Congresul al IX-lea 
ne-am luat angajamentul în fața partidului și poporului 
că vom face totul și vom servi partidul și poporul, 
cauza socialismului. Putem afirma acum că ne-am 
îndeplinit cu cinste această misiune."

NICOLAE CEAUȘESCU

CTITORUL NOULUI
DESTIN AL ȚARII

24 iulie 1965, zi sortită să rămină vie în memorie și în 
istorie prin opțiunea partidului nostru, care, dind glas gîn- 
dulul și voinței unanime a națiunii, îl alegea, la Congresul 
al IX-lea, drept cârmaci pe oel mai bun și mai iubit fiu 
al poporului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, strălucit 
și încercat revoluționar, neobosit și neînfricat luptător 
pentru idealurile cele mai scumpe ale națiunii. Această 
zi, care ni se înfățișează în aura sărbătorii, n-a fost numai 
ziua unei opțiuni, a unei investituri, ci și a unui început 
cu semnificații majore în viața țării. Ea marchează actul 
de naștere al unei noi epooi în istorii României, al unui nou 
destin pe drumul deschis de revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialiștă din august 
1914, pe drumul edificării societății socialiste și comuniste.

Pe parcursul celor 23 de ani de la acea istorică zi s-a 
conturat tot mai puternic, prin fapte a căror măreție este 
de netăgăduit, justețea opțiunii înaltului forum al comu
niștilor. De atunci societatea noastră socialistă s-a înscris 
clâr și viguros pe făgașul unei dezvoltări de un dinamism 
susținut șl accelerat, pe traiectoria mereu ascendentă mar
cată de înfăptuiri fără precedent în întreaga istorie a 
tării, pe calea prosperității și civilizației. Opere menite sâ 
dăinuie etern, opere" pentru istorie încununează astăzi o 
epocă definită dă popor, cu reală mîndrie patriotică, cea 
mai fertilă dintre toate etapele parcurse de neamul româ-
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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al ' Partidului Comunist Român, 
simbătă, 23 iulie, a avut loc, in stațiunea Neptun, 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. ai 
p.c.r:

La ședință au participat membrii guvernului, 
primii-secretari ai comitetelor județene de partid, 
alte cadre cu munci de răspundere pe linie de 
partid și de stat.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a marcat implinirea a 23 de ani 
de la Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român - eveniment de excepțională în
semnătate in viața partidului și a țării, care, prin 
voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, 
a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de partid, deschizind epoca celor mai 
glorioase împliniri din istoria patriei.

Cu acest prilej au luat cuvintul tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, 
Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor, loan Toma, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
Central ai Uniunii Tineretului Comunist.

Intr-o atmosferă de vibrant entuziasm, vorbitorii 
au pus in lumină importanța hotâritoare a Con
gresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
care a deschis o etapă nouă in activitatea parti
dului nostru, de mari prefaceri revoluționare in 
toate domeniile, imprimînd un dinamism fără 
precedent procesului de edificare a socialismului 
in România.

Dind expresie sentimentelor de înaltă prețuire 
și profund respect ale întregii noastre națiuni 
față de conducătorul iubit și stimat al partidului 
și statului, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al întregului partid, 
al guvernului, al milioanelor de oameni ai mun
cii, al tuturor cetățenilor patriei, Comitetul Po
litic Executiv a adus un cald și înălțător omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general

ol Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pentru îndelungata și 
rodnica activitate revoluționară pusă cu neasemuită 
dăruire și profund patriotism in slujba înfăptuirii 
celor mai înalte idealuri de progres și prospe
ritate, de libertate, independență și pace ale 
poporului român. Au fost subliniate, cu deplină 
satisfacție și legitimă mindrie patriotică, mărețele 
izbinzi obținute de poporul român in ^dezvoltarea 
multilaterală a patriei soooliste, in ridicarea ei 
pe trepte tot mai inalte de progres și civilizație, 
marile ctitorii înfăptuite în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, intrată in istoria devenirii noastre so
cialiste, in conștiința întregii națiuni sub 
numele ctitorului său de geniu - „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

S-a dat expresie, cu deosebită mîndrie, înaltei 
aprecieri privind uriașa contribuție adusă de 
România, de secretarul generai al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la statornicirea unor relații de prietenie și co
laborare pe bază de deplină egalitate și avantaj 
reciproc intre toate statele lumii, pentru trecerea 
la dezarmare - și in primul rind la dezarmarea 
nucleară —, pentru realizarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, a progresului, securității și păcii.

Din adîncul inimilor, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adresate calde urări de ani 
mulți, de sănătate și putere de muncă, pentru a 
conduce, cu aceeași clarviziune și cutezanță re
voluționară, partidul, țara și poporul pe drumul 
luminos al socialismului și comunismului in 
România.

ÎN CADRUL ȘEDINȚEI A LUAT CUVÎN- 
TUL TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU. 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA.

Trecipd la dezbaterea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. Comitetul Politic Executiv a exami
nat un RAPORT CU PRIVIRE LA REALIZAREA 
PLANULUI PE LUNA IULIE ȘI LA MASURILE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR DE

(Continuare în pag a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a primit o delegație 

a organizației județene de partid Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a pri
mit, simbătă. în stațiunea 
Neptun, cu prilejul aniversării 
a 23 de ani de la Congresul 
al IX-lea a partidului, o dele
gație a comitetelor județean 
și municipal Constanța ale 
P.C.R.

Primul-secretar al comite
tului județean de partid. 
Mihai Marina, a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde felicitări pen
tru uriașa contribuție adusă 
la elaborarea întregii politici 
interne și externe a partidu
lui și statului, la înfăptuirea 
grandioaselor programe de

dezvoltare multilaterală a 
patriei, pentru înaltul devota
ment. dinamismul și cutezanța 
revoluționară cu care conduce 
nemijlocit națiunea noastră pe 
drumul luminos al socialismu- 
lui și comunismului. Comite
tul Județean și Comitetul 
Municipal de partid, în nu
mele comuniștilor, al, tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Constanța/ a spus vorbitorul, 
vă adresează, cu deosebit res
pect și înaltă stimă, rugămin
tea să primiți omagiul recu
noștinței noastre profunde 
pentru strălucita înțelepciune 
și dragostea profundă față de 
partid, țară și popor cu care 
acționați, de peste 55 de ani, 
în scopul înfloririi multilate
rale a României. afirmării 
depline a principiilor socla-.

lismului, asigurării clirfiatu- 
lui necesar dezvoltării libere 
și suverane a tuturor națiuni
lor lumii, pentru făurirea unei 
păci trainice pe planeta 
noastră.

Pentru comuniști, pentru oa
menii muncii din județul Con
stanta, a spus ■ în continuare 
vorbitorul. • reprezintă o înaltă 
mindrie faptul că, dumnea
voastră, mult iubite -și stimate 
tovarășe secretar general, 
le-ați călăuzit nemijlocit pașii 
încă din zorii noii orînduiri 
sociale, cînd v-ați aflat în 
fruntea organizației județene 
de partid. De atunci și oină 
astăzi, dar mai ales în peri
oada inaugurată de Congresul
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Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori Turneul International de lupte

ÎN AȘTEPTAREA PRIMEI RUNDE
•4

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon) 
Startul oficial al Campionatu
lui Mondial de șah pentru co
pii si juniori, care se va la 
luni la Casa Tineretului din 
localitate a fost precedat, du
minică seara, de festivitatea de 
deschidere. în sala Operei de 
Stat. Cei peste 250 de tineri 
jucători precum și însoțitorii 
lor. au asistat la un' foar
te reușit spectacol de gală, sus
ținut de grupul .Flores* al 
Casei Pionierilor si Șoimilor 
Patriei din Timișoara, de for
mațiile de dansuri populare ale 
Școlilor din Ghiroda. Jebel și 
Hitiaș. precum si de elevi ai 
Liceului de Artă ..Ion Vidu* 
din orașul de pe Bega. A fost 
o manifestare de o frumoasă 
tinută artistică. în care s-a 
tinut să se releve, reușindu -se 
desigur frumusețea cântecului 
bănățean, portul original al ce
lor oe trăiesc și muncesc n 
această mindră vatră româ
nească. unde oamenii dovedesc 
că știu să pretuiască și să păs
treze cu grilă datineie strămo
șești.

In continuare, ultimele nou
tăți din preajma startului. La 
Casa Tineretului totul este ea ta 
pentru marea întrecere, mai 
puțin tragerea la sorti, care 
se va face abia luni, la ora 
10 deoarece o serie de dele
gații străine mai sint in rim-n 
spre Timișoara. Brigada de ar
bitri — alcătui :ă din 25 de ofi
ciali si care este condusă oe 
Jifko Kaikamdjerev

(aspionaiclc Aapwdc <c sCritiri

IN ÎNTRECEREA seniorilor.
AD FOST LA ÎNĂLȚIME- JUN10RD

S-T..:

In prima zi a Câmp ie rtatei ar 
Naționale de sărituri, găzdui
te de Ștrandul Tinwetuiui din 
Capitală, au ieșit in evidență 
victoria netă a Danielei Papa, ... _ - - - -

Laj- - 
două 
ina- 
Da-

la platformă, ți faptul 
Florin Avasiloaie și Iosif 
esak au ocupat primele 
locuri la trambulină 3 m, 
intea favoriților probei. __
nieia Popa a repurtat succe
sul într-o manieră impresio
nantă, ea executind excelent 
toate săriturile libere, la fie
care dintre tie obfinlnd peste 
60 de puncte, iar la dublu salt 
și jumătate răsturnat-grupat, 
chiar 68.85 p. Daniela Popa 
(antrenoare Viorica Kelemen) 
a făcut o adevărată demon
strație de virtuozitate și acu
ratețe, care se cuvine cu atît 
mai mult apreciată dacă ți
nem seama că seria de „li
bere* prezentată a fost supe
rioară (prin coeficienții de di
ficultate) ctiei din concursu
rile precedente. La trambuli
nă 3 m băieți, FI. Avasiloaie 
(antrenoare: Melania Treista- 
rn) a fost ca un metronom, el 
executind corect, fără ezitări 
ori greșeli, toate cele 11 sări
turi, iar I. Lajcsak (antrenoa
re : Viorica Kelemen), în pro
gres spectaculos, putea chiar 
cuceri titlul dacă nu ar fi avut 
intrări în apă defeciuoase la 
două salturi.

CLASAMENTE — trambulină 3 m : SENIORI : 1. FI. Avasiloaie 
(Progresul) 539.40 p. 2. J. Lajcsak 
(Crisul) 528.35 p, 3. C. Pop (Pro
gresul) 497.35 p. 4. B. Cibu (C.S.S. 
Sibiu) 433.55 p. 5. L Petracbe 
(Progresul) 450 p. 6. A. Cberdu 
(Triumfi 433.90 p ; JUNIORI :
I. B. Cibu 454.39 B. 3. 6. Dumi
tru (C.S.S. Triumfi 433.» p. 3. S. 
Baca (C.S3. Sibiu) 4Z2J5 n. A
S. Fred el fC-S.B Sibiu) 88TJS D. 
». C. Bichiș fC.SH. Sibiu) 
376.60 b. 4. V. Dumitre ri'iluukfi 
368,20 p : platformă SENIOARE :
1. Daniela Popa (Grisul) 439.25 p.
2. Elisabeta Kopatz (C.S.S. Sibiu) 
364.15 b. 3. Ioana Voicu (Progre
sul) 355.25 p. 4. Ileana Gheorghe 
(Progresul) 348.85 p. 5. Mihaela Stafldov (Lie. ind. 37 Buc.) 292.88 
P. 8. Monica Mate (Crisul) 
282.90 "p ; JUNIOARE : 1. Daniela 
Popa 405.75 B. 2. Ioana Voicu 
398.95 p, 3. Monica Mate 372.30 p. 
4. Cosmina Voinea (Triumfi 
315.70 B. 5. Mihaela Stafidov 297,60 
p, 6. Cristina Loloiu (C.S.M. Si
biu) 280.85 p.

Și ieri am asistat la întreceri

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO--------------------------DIN 24 IULIE 1988

FAZA I

Fond total de cîstiguri: 1.163.798 lei.

Extragerea I: 9 64 36 2 41 62 71 26 59 83 69 78
Extragerea a II-a: 5 19 13 16 43 39 30 61 44 67 45 25
Extragerea a IlI-a: 27 69 42 54 28 56 10 39 11 8 72 16
Extragerea a IV-a: 78 15 49 87 9 37 17 12 6 77 2 52

FAZA A H-a
Extragerea a V-a: 22 64 84 20 51 1
Extragerea a Vl-a: 19 14 74 65 53 13
Extragerea a Vll-a: 25 63 7 26 52 85

• Aseară,' oaspeții Timișoarei au luat parte AU TERMINAT ÎNVINGĂTORI
la o reușită festivitate de deschidere

secondat de Paul Diaconescu. 
pentru întrecerile feminine si 
Anghel Vrabie (ambii Româ
nia). pentru cele masculine — 
a stabilit integral condițiile 
tehnice.

Delegatul permanent al pre
ședintelui F.I.D.E.. 
tin (Iugoslavia) 
ultimă tăcere 
problemelor ce 
competiția, este 
rezolvările aduse.
că „...există toate 
pentru a aduce felicitări gazde
lor*.

In ceea ce privește pe repre
zentanții tării noastre. aceștia 
au sosit Ia Timișoara o dată cu 
primele delegații de peste hota
re. folosind timpul rămas oină la 
stan pentru câteva partide de 
acomodare. Antrenorul coordo
nator al totului nostru, maes
trul Daniel Savin, ca si czilalu 
arttrersori care răspund de pre
gătirea sportivilor. se arată 
mulțumiți de forma in care sa 
află elevii tor. Dintre aceștia 
cei mai optimiști par a fi 
Dieier Nm4x»«. Gabriel

Sumu Tufă H chiar Isabela 
Cariat Pieu»ia. uca dome cele 
mni tinere concurente (M am) 
oare au IMt să ne asirzre că 

Boris Fu
rare a făcut o 
in revistă a 
le-a formulat 
mulțumit de 

considerind 
motivele

exjK
a

evoiuac la an pivei rrmstcjril 
șt mai ales, a tnartifeszat e<- 
ganță și constanță in execu
tarea sâritunaor. inclusiv a ce
lor cu grad de acEculcate ri£- 
cat Remarcabilă și prestația 
Ioaicăi Tudor (născută in 1975), 
mai puțin sigură decit diminea
ță (tind a Invins-o pe Ciufutigă 
in întrecerea junioarelor), dar 
totuși cu sărituri bune. La plat
formă seniori, juniorul Bogdan 
Cibu (antrenor : D. Popoaie) a 
repurtat o victorie meritată 
(chiar și la diferența de mai 
puțin de două puncte), datora
tă seriozității și conștiinciozită
ții în pregătire, prin care i-a 
întrecut pe următorii doi cla
sați care porneau — teoretic — 
mari favoriți. dar care — prac
tic — nu au putut arăta mai 
mult decit s-au pregătit

CLASAMENTE — trambulină 
3 m, SENIOARE : 1. Loans Ciu- 
fuligă (Progresul) 459,75 p, 2. 
neana Gbeorgbe 455,65 p, 3. Io
nica Tudor (Lie. ind. 37) 405.55 p,
4. ElisaSeta Kopatz 451,80 p. 5. 
Elena Timar (Voința Buc) 361,45 
p, 6. Cosmina Voinea 323.38 p ; 
JUNIOARE : 1. Ionica Tudor
437,25 p, 2. Luana Ciufuligă W1A8 
p, 3. Daniela Popa Mi p. 4. 
Ioana Voicu 342 p. 8. Cosmica 
Voinea 339.65 p, 6. Ano Udvescu 
(C.S.M. Sibiu) 298,85 p ; pl dfor- 
mă. SENIORI : L B. Cibu «79J5 
p, L L Petracbe 477.85 p. 3. C. 
Pop 447J4 p. 4. S. Baca (C55. 
Sibiul «9JB p. 5. D LaszJo (Cri- 
șul) 218 P ; JUNIORI : L B. C»a 
441.45 P. g S. Baca tt.U a. X 
G. Dumitru 37M6 p, 4. D. Mitoo- 
gă (Triumfi 26US p. L S. Fredei 
388.r o X A. Felea (CSȘ. Si
biu) 354 9» p.

Titlurile de campioni abso
lut! (pe baza punctajelor aco- 
mulate în concursurile disputa
te în cursul anului) au fost cu
cerite de : Ileana Gheorghe — 
senioare. Cornel Pop — seniori. 
Ioana Voicu — junioare, Bog- 
gan Cibu — juniori.

Dumitru STANCULESCU

excursie de vacantă, 
desigur două săptă- 

intrecere dirză si grea, 
oprim pentru moment 
promisiunea

Vor 
mini

Să 
aici, 
veni

n-au venit la Timișoara doar 
intr-o...

rr 
de
ne
cu
după ce —Juni.

— brigada de arbitri 
in mișcare ceasurile 
troll

de a re
ia ora 15 
va nune 
de con-

Tîberiu STAMA

S-a încheiat Campionatul Balcanic de polo

CAMPIOANA LUMII, CIȘIIOĂTOAREA COMPETIȚIEI
• LitoiH RMslri s-a situai pc locul al doilea

a tt-
4>-tin

adevărat că și formația noas
tră a acționat crispat. mchs- 
sv in atuatiiie de «om in 
pîusr, fructifîcind <tosr două 
din.-, nouă (!), in vreme ce 
adversarii au avut un procen
taj excelent in asemenea mo
mente. S-au mai opue. adesea, 
și barele. plus (sau mai ales) 
portarul Șastar, declarat nu
mărul 1 al competiției. O «n- 
gură dată speranțele au reve
nit fa; tabăra aoaetră. cind. 
după 8—t Hagiu (golgeceml 
ediției — 15 puncte) a redus 
din handicap, «corul ajungtnd 
la 3—4, in znîa. 13,48. Dar 
speranțele s-au văzu: risipite 
in continuare, oaspeții distan- 
tjpdu-.se clar, ursele din com
binațiile tor de mere efect 
fiind aplaudate de obiectivul 
public bucureștean la scenă 
deschisă. Oricum, cu o anga
jare superioară și cu îndrăz
neală in atac, credem că polo- 
iștii români puteau mai mult. 
Șuturile de la distanță. . de 
pildă, nu au mai avut acum 
tăria din alte intilniri ; de 
fapt, nici nu prea au fost a- 
semenea șuturi...

Au evoluat următorii jucă
tori : ROMÂNIA : Diaconu — 
E. Ionescu, Angelescu 1 gol, 
Gordan 1, Costrăș, Răducanu, 
Hagiu 3, Ș. Popescu, Moieea- 
nu, Ardelean. Geambașo, Ola-

Sîmbătă și
Floreasca din 
duit

duminică, sala 
Capitală a găz- 

întrecerile celei de a 
27-a ediții a Turneului Inter
național de lupte al României, 
competiție la care au lost pre- 
zenți concurenți din 13 țări, 
unii dintre ei medaliați ai ma
rilor întreceri internaționale. 
Desfășurat concomitent la am
bele stiluri, concursul i-a su
pus la o grea încercare atît pe 
sportivi, cît și pe organizatori.

ru ; IUGOSLAVIA : Șostar — 
Lușici 3, Bukici, Duho 2, An- 
drici 3. Milanovici 1, Goceanin 
1, Vicevici, Bezmalinovici 1, 
Simenc, Vasovici 1. Au arbi
trat M. Geli și F. Windisch.

ROMANIA — BULGARIA 
19—14 (6—2, 6—2, 3—5, 4—5).
Recordul de goluri, per total, 
al Balcaniadei, intr-un med 
(disputat simbătă) cu două ju
mătăți distincte. In primele 14 
minute, titularii naționalei 
noastre au zburdat, pur și 
simplu, în apă, făcînd cam tot 
ce au vrut și izbutind acțiuni 
dintre cele mai variate. In 
prim-plan s-a aflat, de astă 
dată, Șerban Popescu, autor a 
cinci goluri frumoase, tot atîtea 
rite a aduc-at și principalul rea
lizator, Hagiu (unul însă din 
penalty), notabile fiind, in plus, 
pasele lui Moiceanu. care au 
funcționat* ireproșabil. In ul
timele două reprize, poloiștii 
români au fost mai degrabă cu 
gir.dul la finala de a doua zi. 
permițind partenerilor să punc
teze pe contraatac și să sirin
gă rezultatul. Au mai înscris 
Ardelean 2 Aagelescu 2. Geam- 
basa Z Costrăș, Moiceanu. Gor
dan (R), Strskov 4, Țanev 3, 
Toșev X Gheorghiev X Dago- 
roV, Andreev. Au cor. dus F. 
Windisch — R. Kletnentici.

ROMANIA B — TURCIA 
11—8 (5—1, 2—X 1—3, 3—1).
D-Jpă ce in p<artide-e preceden-

Ro-tăriri. «ctă ta «etd ea «3- 
Foto: E. EDUARD

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL LA HANDBAL
TTanAKaiiștji gj handbalistele 

urmează să ia carte la o se
rie de manifestări sportive in
ternaționale oficiale 31 amicale. 
Din prima categorie fac parte 
Campionatele Balcanice si .Tur
neele Prietenia*. Astfel echipa 
masculină de tineret va evolua 
ta Bistrița, unde, intre 17 si 
& august, va avea loc Campio
natul Balcanic. In aceeași pe
rioadă. ..naționala* feminină 
de tineret va pleca la Loveti. 
in Bulgaria, tot pentru a fi 
prezentă la startul Campiona
tului Balcanic.

In calitate de gazde, tehnicie
nii români au înscris în com
petiție cite trei concurenți la 
fiecare categorie de greutate, 
13 dintre reprezentanții țării 
noastre reușind să se claseze 
pe primul loc la categoriile lor. 
La lupte greco-romane eu ter
minat învingători șapte spor
tivi români : Ion Grigoraș 
(48 kg), Mihai Cismaș (52 kg), 
Nicolae Zamfir (57 kg), Con
stantin Uță (62 kg), Sorin 

apropiat pînă la un gol pe ta
belă și amenințau chiar să răs
toarne situația. Jucătorii româ
ni nu au fost însă de acord, 
revenind spectaculos în ultima 
repriză. Au punctat Găvruș 4,
L. Balanov 2, Cr. Dan, Fruth, 
Stemate 2, Nuțu, respectiv 
Suhan Selduz 3, Saygun Selduz 
X Deleman 2 și Ozfer. Arbi
tri : A. Tsantsas și Gh. Chir- 
culete.

IUGOSLAVIA — GRECIA 
11—6 (1—1, 1—2, 3—1, 6—2).
Prestație bună a echipei elene, 
mai cu seamă în sferturile 1 și 
X obligind valoroasa selecțio
nată iugoslavă — care, e drept, 
s-a menajat și ea pentru fi
nală — la o adevărată „cursă 
de urmărire*, fructificată abia 
din minutul 21. După aceea to
tul a devenit o problemă de 
scor... Oricum, o „avanpremie
ră* olimpică (ambele echipe 
sint calificate) pe placul publi
cului. Realizatori: Simenc 3, 
Duho 3, Andrid 2, Bukici, Go
ceanin, Vasovici (I), Tsikaris 2, 
Samartzidis, Giannopoulos, A- 
ronis si Mavrotas. Au arbitrat
M. Geli — N. Elgin.

BULGARIA — ROMANIA B 
11—10 (3—X 3—1, 3—X 2—4).
Foarte aproape de un rezultat 
favorabil s-au aflat jucătorii 
noștri, care au evoluat, în ge
neral, de la egal la egal, cu 
adversarii, dar au irosit nu
meroase atacuri, lăsîndu-se 
uneori desooperiți în apărare. 
Momentul psihologic al 
nirii s-a consumat în 
za a patra, adjudecată 
mâni : era 10—9 pentru 
în mln. 25,45, șutul lui 
a fost respins de portarul Val
kov, mingea a revenit ia Fruth, 
iar acesta a reluat defectuos, 
pentru ca rapida replică a bul
garilor să ducă, după numai cî- 
teva secunde, la 11—9. In loc 
de 10—10, cu șanse reale pen
tru final... Autorii golurilor: 
Dagorov 3, Sușkov 3, Gheor- 
ghiev X Bonev, Țanev, Toșev 
(B), Găvruș 4, “
Georgescu, ’ ~
Au condus 
Chirculete.

GRECIA 
(1—0, 4—X 
rie previzibilă, facilitată la 
acest scor categoric și de mul
tele situații ratate, chiar și în 
superioritate numerică, de că
tre parteneri. De la 4—0 (min. 
10.08). potoiștii eleni au jucat 
foarte degajat, avînd, practic, 
asigurat jocul pe podiumul 
competiției. Au marcat Kefa- 
logianis X Seletopoulos 2, Tsi
karis 2. Aronis X Mavrotas 2, 
Papanastasiou (G), Suhan Sel
duz x Saygun Selduz 2 și Uy- 
saL Arbitri: K. Klemencici și 
V. Goian.

întîl- 
repri- 

de ro- 
oaspeți 
Gavruș

Stemate 3, 
L. Balanov, Fruth. 
N. Elgin și Gh.

— TURCIA 12—5
4—2, 3-1). O victo- 

facilitată
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Intre 2 și 8 august, la Piotr- 
kov Tribunalski (Polonia), se 
va desfășura ..Turneul Priete
nia*. rezervat junioarelor, in 
timp ce juniorii evoluează chiar 
în aceste zile (pînă la 
la Phenian.

Dintre competițiile 
amintim participarea 
naționale feminine de 
la tradiționalul ..Turneu inter
national al U.R.S.S." de la Vil
nius (25—30 iulie) si un ..bi
lateral* România — Bulgaria 
(junioare). în sala Rapid din 
Capitală, la 30 si 31 iulie.
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CLASAMENTE ; LUPTE GRE- 
-CO-ROMANE — 48 KG : 1. Ion 
Grigoraș (România), 2. Vei Cnen 
lang (R. P. Chineză), 3. G. Ni
kitas (Grecia) ; 52 KG .• 1. Mi
nai Cisniaș (România), 2. R. Oz- 
turk (Turcia), 3. N. Onica (Româ
nia) ; 57 KG : 1. Nicolae Zamfir 
(România), 2. H. Holidis (Gre
cia), 3. T. Kalimulin (U.R.S.S.); 
62 KG : 1. Constantin Uță (Româ
nia), 2. A. Rubenian (U.R.S.S.), 3. 
D. Carapantidis (Grecia); 68 KG: 
1. Aslaudin Abaev (U.R.S.S.), 2. 
Petre Cărare (România), 3. Vei 
Qig Ung (R. P. Chineză) ; 74 KG:
1. Aleksandr Kondrațki (U.R.S.S.),
2. Iulian Mavlea (România), 3. F.
Poplesak (Iugoslavia) ; 82 KG : 
1. Sorin Herțea (România), 2. G. 
Kasun (Iugoslavia), 3. Y. Semse- 
tin (Turcia) ; 90 KG : 1. Ilie Ma
tei (România), 2. P. Potapov 
(U.R.S.S.), 3. B. Ban (Iugosla
via) j 100 KG : 1. Vasile Andrei 
(România) 2. I. Kanighin 
(UJt.S.S.), 3. S. Marschali (Ca
nada) ; 130 KG : 1. Alesandr
Karelin (U.R.S.S.), 2. Ion Gri- 
goraș (România), 3. I. Rostoroțki 
(U.R.S.S.) ; LUPTE LIBERE — 
48 KG : 1. Romică Rașovan
(România), 2. I. Sukrouglu (Tur
cia), 3. D. Drăghici (România) ; 
52 KG : 1. Dorinei Bircu (Româ
nia), 2. S. Aslan (Turcia), 3. S. 
Dziopak (Polonia) ; 57 KG : 1. 
Aki Ahmet (Turcia), 2. Z. Ko- 
kodziej (Polonia), 3. N. Radu
(România) ; «2 KG : 1. Metin
Kaplan (Turcia). 2. Măricel Popa 
(România). 3. B. Bohay (Cana
da) ; 88 KG : 1. Andrzej Kubiae 
(Polonia) : 2. E. Elekes (Româ
nia), 3. Dave McKay (Canada) ; 
74 KG : 1. Claudiu Tâmâduianu 
(România), 2. U. Weitendorf 
(R.D.G.). 3. B. Sarhagiog'u (Tur
cia) ; 82 KG : 1. Gheorghe Mița 
(România), 2. I. Niemec (Polo
nia), 3. N. Genglap (Turcia) : 
90 KG : 1. Ciprian Radu ((Româ
nia), 2. M. Turkaia (Turcia), 3. 
A. Paskalov (Bulgaria) ; 100 KG : 
1. Vasile Pușeașu (România), 2. 
N. Kaya (Turcia), 3. W. Wala 
(Polonia) ; 130 KG : 1. Dan Payne 
(Canada) 2. S. Hayrt (Turcia),
3. A. Ianko (România).

Mihoi TRANCĂ
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Un frumos succes în tradiționalul turneu din Capitala

„CUPA STEAUA" LA FOTBAL A REVENIT ECHIPEI NOASTRE CAMPIOANE
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat în Capitală, pe stadionul 

„23 August’1, tradiționalul turneu internațional de fotbal dotat 
cu „Cupa Steaua", la care — alături de campioana țării noastre 
— au mai luat parte echipele Partizan Belgrad, Den Bosch și 
Racing Jet Bruxelles. Competiția s-a încheiat cu un frumos suc
ces al echipei organizatoare, care, după ce a dispus in prima 
ei de Racing Jet cu 1—0, a întrecut ieri. în finală, la un scor 
categoric (4—0), după o evoluție mult aplaudată, pe Partizan 
Belgrad.

0 VICTORIE LA... PAS
Partizan Belgrad — Den Bosch 3-1 (1—1)

Hagi și Rotariu. Iar de trei 
ori in 18 minute (6, 7 și 18), 
mingea expediată de D. Pe
trescu și Hagi (de două ori) a 
întilnit „transversala". Replica 
lui Racing, mai ales prin con
traatacurile jucătorului de cu
loare N’Gonge și ale interna
ționalului cehoslovac Janecka. 
a fost tăioasă. Lung avînd cî- 
teva intervenții excelente (min. 
4. 12. 21). iar în min. 31 și 78. 
Janssen și, respectiv. Bolonj au 
șutat si ei în bară!

Arbitrul Dan Petrescu a con

dus bine formațiile:
STEAUA : Lung — Iovan,

Cireașă, Belode'dici, E. Petres
cu — Bălan, Rotariu, I. Stan, 
Hagi — Cojocaru, Pena. Pe 
parcursul reprizei secunde au 
mai fost folosiți : Balint, I. 
Dumitrescu, Majaru, Ciobanu 
și Lasconi ; RACING JET : 
Lemmens — Dessy. Crahay, 
Barmos Wintacq — Lecloux, 
Geebelen. Boloni. Janssen — 
N’Gonge, Janecka. A mai ju
cat Lerat.

Constantin ALEXE

MÂNI - 30 DE MEDALII OLIMPICE I j 
ui Internațional de lupte al României, la sala * 
o festivitate de premiere cu un caracter deose- ■ 

ilor olimpici ai acestei discipline sportive — re- I 
eu acest prilej — le-au fost înmînate insignele * 
b.I.o. Considerăm necesar să amintim câ repre- ■ 
^^^cest sport au cucerit din anul 1956 si plnă I 

de medalii olimpice, Intre care șase de aur. *

•ÂV. în (. E. dc volei-junioare

ROMÂNIA - POLONIA 3-0
ROMA. 24 (Agerpres). La 

Bormio (Italia). in cadrul 
Campionatului European de vo
lei pentru junioare. echipa 
României a întrecut cu scorul 
de 3—6 (15—5. 15—10, 15^6) 
formația Poloniei. într-un alt 
joc selecționata R.D. Germane 
a învins cu 3—1 reprezentativa 
Greciei.

ȚE ATLETICE DE VALOARE MONDIALĂ
O, 24 (Ager-
concursului 

I de Mexico, 
paetano da 

maițbună 
» am plat cu
gerpres). — 
cadrul con- 

atletilor a- 
rile Olim- 
ce Grlffith- 
eriile probei nă rerfor- 
zonulul, cu 
Lltate înre- masculin : 
pian Adshlre 
u prăjina: 
5,89 m : fe
ri : Jackie 
F 10 000 m : 
,27 : arun- 
ie Price —
s). — La
in, două a- 
nă au stabi- 
Idiale de ju

nioare : Katrin Krabbe a fost 
cronometrată în proba de 100 m 
cu timpul de 10,89, iar Birte 
Bruns a realizat 1:59,17 în cursa 
de 800 m.MUNCHEN, 24 (Agerpres). — 
în prima zi a campionatelor de 
atletism ale R.F. Germania ce se 
dispută la Frankfurt pe Main. 
Wolfgang Knabe a cîștigat proba 
de triolusalt cu 17.31 m, iar Roit 
Danneberg s-a situat pe primul 
loc la aruncarea discului cu 67,20 
m. Rezultate din concursul femi
nin : săritura în înălțime : Heike 
Radetzky — 1.97 m ; aruncarea 
discului : Dagmar Galler — 62,60 
m : aruncarea suliței : Ingrid
Thyssen — eo.on m.

HAVANA (Agerpres). — La 
apropiatele Campionate Mondiale 
de atletism pentru juniori, ce se 
vor desfășura la sfîrșitul acestei 
luni în orașul canadian Sudbury, 
Cuba va participa cu un lot de 28 
de sportivi. Printre candidatii la 
o medalie se numără săritorul în 
lungime Luis Bueno, care zilele 
trecute a realizat performanta de 
8,28 m.

Uvertura primei zile a adus 
in teren două formații clasate pe 
poziții diferite in ierarhia fotba
lului din țările respective : Par
tizan Belgrad — locul H în cla
samentul campionatului trecut, 
și Den Bosch — la mijlocul cla
samentului.

Echipa antrenată de fostul in
ternațional Farhudin Iusufț s-a 
impus fără dificultate. De altfel 
ea a fost destul de aproape de 
deschiderea scorului in miiu 7, 
10 și 21, fără ca adversarul să-i 
pună vre-o problemă deosebită. 
A venit însă, pe nepusă masă, 
greșeala lui SredejeviH (min. 
31), de a ține prea mult balo
nul, pe care l-a pierdut in fata 
lui Beukers, a urmat • pasă 
spre BROOD si acesta a Înscris 
lejer : 0—1. Partizan a ripostat 
energic și în min. J3 vijelioasa 
pătrundere, in careu, a lui V. 
Giukici se soldează ea penalty 
(Goosens i-a acroșa! fin. din 
spate, piciorul de sprijin) trans
format cu precizie de VUCICE-

VICI : 1—1. In min. J7 și mai
ales 39 (Liu — mare ratare), 
Partizan putea să puncteze, dar, 
ca și in min. 49. 59 ți 9i (la 
această fază am vtert penalty la 
Batrovxrî). Desprinderea pe tabe
la de scor se va produce abia 
în mia. 79 și H, goluri frumoase 
realizate de SCEPOVICI și, res
pectiv. BRINOVICI : 3—L

A arbitrat bine L Crăciuneseo 
formațiile : PABTTZAX : tee- 
rovid — Gia, Sredojevid, Spa- 
sici — Brinovici, BatrovicL Mi- 
lojevici, V. Giukici, Klmkirsfc— 
Llu. Voeieeviei (Au mai Tocat In 
repriza a n-a: M. Giukici și See- 
povxa) ; DEN BOSCH - Van 
Grinsv en — Goongess, Goosens 
Van Eck. Hoom — Van Linden. 
Wl, Van Duren. Beakers — 
Grim. Keiser. (Aa mai fost fb- 
losiți te repriza secundă : Van 
Hoeven. Vertxwf. Villems. Burg). 
Cartonase galbene : Brood, Gia, 
Van Dores, V. Giukici. Batro- vfrci.

Stefian TRANDARRESCU

OLANDEZII S-AU IMPUS DUPĂ PAUZĂ
Den Bosch — Racing Jet 1-0 (0-0)

MULTE BARE ȘI
Steaua — Racing

Sîmbătă, în partida vedetă 
s-au întilnit campioana noas
tră, Steaua, și Raring Jet 
Bruxelles. Oaspeții n-au lăsat 
deloc impresia că alcătuiesc o 
echipă retrogradată în ,.B“. dind 
o replică peste așteptări. Iar 
Steaua, din motive obiective — 
i-a menajat pe unii dintre ti
tulari, după accidente vechi 
(Bumbescu, Stoica, Lăcătuș, Pi' 
țureă) — a folosit o serie de 
jucători tineri și foarte tineri 
si prestația sa n-a fost la 
nivelul maxim, lucru pe care

UN SINGUR GOL
Jet 1-0 (0-0)

unii spectatori a-au vrut fă-1 
înțeleagă. Steaua a învins ia 
eele din urmă, ea 1—• (•—•), 
prin golul înscris de LASCO
NI. in minutul 82, cind a trimis 
balonul, eu capul, in plasă, la 
excelenta centrare a lui BalinL 

Echipa noastră a dominat co
pios, a avut numeroase oca
zii, dar fie câ a ratat, Ce că 
portarul Lemmens, In ciuda li
nei talii foarte scunde, a avut 
intervenții excepționale in min. 
33, 61, 75 și 80, la șuturile lui 
Hagi, I. Dumitrescu, din nou

Ieri, In cea de a doua zi a tur
neului. partida din deschiderea 
cuplajului a pus față in față e- 
chipele învinse sîmbătă: Den 
Bosch șl Racing Jet Bruxelles. 
Cei aproximativ 25.006 de specta
tori prezer.p in tribunele stadio
nului „23 August” (ca și in prima 
zi) au urmărit un joc in general 
echilibrat, dar de un nivel cali
tativ mal modest, datorită- ir deo
sebi căldurii caniculare. încă de 
ia început echipa olandeză a ma
nifestat o ușoară superioritate 
teritorială, fără insă a reuși să-și 
creeze ocazii dare de gol. sutu
rile expediate de Ia distanță fi
ind de regulă blocate de apără
torii adverși, cu excepția celor <tn minutele M (Goosens) șl li 
(Kaiseri care n-au nimerit tinta. 
Betgrenu. ic schimb, care ni s-au 
păru* ceva mai tehnici in joc. 
s-au arătat deopotrivă și mal pe
netram! în atac, punind in real 
pericol poarta adversă in minu
tele 1< Cprin Dessy. in urma unei 
excelente pase date de BOloni). 31 (Vmtacq) șl 3» (la șutul pu- 
terme al Iui Bdloni).

După pauză, olandezii și-au ac
centuat superioritatea teritorială, 
au avut chiar perioade de domi
nare a careului advers, au atacat 
mal variat și cu un grad sporit 
de periculozitate. In consecință, 
ei au reușit — după o mare o- 
cazie a lui Van Hoeven (min. 71, 
cind balonul a fost respins de pe 
linia propriei porțl de către fun
dașul central Dessy) — să înscrie 
in min. 78 singurul gol al parti
dei, prin GRIM, care a fructificat 
pasa primită de Ia Brood.

Arbitrul Ad. Porumboiu a con
dus bine formațiile:

DES BOSCH: Van Grinsven — 
Goosgens. Van Linden. Hoom, Van 
Eck — V_  -- ----- - “*
csenr — Grim, 
ser (eu mai 
hoof. Willems, 
și Adrianse).
Everaert — ------mo*. Dessy, Bonfond 
len. Boloni, Janssen -

Go- 
Kei- 
Ver- Hoeven 

JET : 
Bar- 

Geebe- 
__ _______ ,______ N’Gonge, 
Leclenx, Janecka (au mal jucat: 
T^mrrens. Lerat și Logist).

Van Duren. Brood, 
Beukers, 

jucat 
Van 

RACING 
Wintacq,

Constantin FIRĂNESCU

Iată faza in care Lasconi a înscris golul din partida cu Racing 
Jet Bruxelles Foto: Eduard ENEA

GAZDELE - ÎN
Steaua — Partizan

Steaua a abordat altfel decît 
în ajun finala cu Partizan. Deși 
tot cu cinci titulari pe tușă, 
campioana țării a jucat, din 
start. în continuă mișcare și 
cu luciditate, îngreunînd sar
cina partenerei de întrecere, 
îndeosebi a fundașilor lui Iu- 
sufi. Și fazele de gol n-au în- 
tîrziat. Au fost, mai înțîl, în 
minutele 17 și 24, barele lui 
Rotariu și Hagi, care l-au sal
vat pe portarul Omerovici, dar 
care anunțau și deschiderea 
scorului : Balint, greu de sto
pat și pînă atunci, s-a lansat 
în zona lui... Lăeătuș, a cen
trat spre careul mic, de unde 
PENA, venit în viteză, a ca
tapultat, cu capul, balonul în 
plasă : 1—0 pentru Steaua 
(min. 28).

Continuînd. după reluare, în 
același stil, tranșant, percutant 
Steaua s-a desprins repede pe 
tabelă: Hagi a driblat, in Sene, 
pe aripa dreaptă, i-a pasat 
mingea lui PENA, complet liber, 
la 7 m, singur cu portarul, și 
proaspătul stelist n-a greșit t

STILUL LOR...
Belgrad 4-0 (1-0)

2—6 în min. 47. tn min. 56 
va fi 3—0: Hagi a șutat puter
nic, din lateral, stingă. si 
BALINT pe fază, a introdus, 
din apropiere, mingea în plasă. 
La acest scor. Steaua își mai 
rodează trei no: sosiți (I. Ștarț 
Măstăcan și Lasconi). fără șă 
renunțe la ...gol: îl va înscrie 
I. DUMITRESCU. în min. 88, 
în aplauzele suporterilor, adre
sate, apoi. întregii echipe, după 
ultimul fluier de arbitru. la 
festivitatea de premiere.

Arbitrul D. Petrescu a con
dus bine formațiile:

STEAUA: Lung — Iovan, 
Cireașă. Belodedici. D. Petres
cu — Bălan. Hagi. Rotariu, 
I. Dumitrescu — Balint, Pena 
(au mai jucat: I. Stan, Măs
tăcan. Lasconi). PARTIZAN : 
Omerovici — Brinovici. Spasi- 
ci. Sredojevici. Klinkarski — 
Batrovici, Milojevici, Gja, Vu- 
dcevici*— V. Giukici. Liu. (au 
mai jucat: Belojevici si Sce- 
povici).

I
Gheorghe NICOLAESCU

CONCURSUL DE ȘAH DIN POLONIA FOTBAL
VARȘOVIA (Agerpres). In 

runda a 6-a a Turneului inter
național de șah de la Naleo- 
chowe (Polonia). maest—_ii 
român Dan Bărbulescu. iueind 
cu piesele negre, a câștigat, in 
32 de mutări, la polonezul To- 
masewski. Andonov 1-a Învins 
pe Paunovici. Havelko a re
mizat cu Pandavos. In riasa-

ment conduce Bogumil Ando- 
nov (Bulgaria) cu i5 p. urmat 
de Bărbulesra (România) 4 p.

In turneul feminin, lideră 
este marea maestră sovietică 
Irina Levitina cu 33 P. Euge
nia Ghindă (România). care 
in runda a 4-a a remizat cu 
Wagner (R.D.G.). se află pe 
locul 4. cu 2 p.

TURUL
PARIS, 24 (Agerpres). — Etapa 

a 20-a a Turului ciclist al Fran
ței desfășurată pe traseul Cler
mont Ferrand — Chalon sur 
Saone, a. revenit rutier-jfiM fran
cez Thierry Marie. înregistrat 
pe distanța de 222.500 km in 6h 
03:45. Pe locul al doilea, la două 
secunde, s-a clasat olandezul 
Pnppel.
In etapa a 21-a, disputată pe 

circuit la Santenay, primul a tre
cut linia de sosire Juan Okver 
Martinez (Spania), cronometrat

FRANȚEI
pe 46 km fc lhe2:T7. La interval 
de trei secunde s-au situat Toni 
Rcmkiger, MBan Jurco, Pedro 
De^ado și Jan Kuum.

In clasamentul ger.cral ind'.vl- 
dual conduce spancolul Pedro 
Delgado, urmat de Steven Rooks 
(Olanda) — la 7:13, Fabio Parra 
(Columbia) — la 9:58, Steve 
Bauer (Canada) — la 12:15, Eric 
Boyer (Franța) — la 14 KM, Luis 
Herrera (Columbia) — la 14:36.
Ultima etapă, a 22-a, are loe pe 

ruta Nemours — Paris (18 km).

Uf prima ETAPA a campio
natului R- F. Germania s-pn in- 
reg-.^rat următoarele rezultate : 
Borussia Dortmund — VfB Stut
tgart 1—2 ; Mamheim — Bayer 
Leverkusen 1—I : F-C. Kola — Ba
yer Uerdiagen 1—1; St- Pauh — 
F.C. Nirnberg 4—1 ; Kickers 
Stuttgart — Vtt. Bochum 1—2: Ba
yern M-jncber. — Qrurach-. 
Frankfurt ne Main »—• ; Haao- 
vra — KarisruT-e »—3 ; Werder 
Bremen — S.V. Hamburg 3—1 ; 
Borusia Moncbeogladbach ~ 
Kaiserstauiern 4—1.

IN ETAPA a I3-a a campiona
tului Suediei s-a înregistrat o 
situație rar intOnită, toate cele 
șase meciuri disputate Inchem- 

du-se cu victorii ale oaspeților I 
Iată rezultatele : Hammarby — 
Gets 1—2 ; Frolunda — Djurgaar- 
den 6—3 P.C. Brage — I.FK. 
Gbteborg 6-3 ; Norrkdpine — 
Aik Stockholm 0—1 ; Oster — 
SundsvaL 0—4 ; Orgryte — Mal- 
mb 0—1. Lideră a clasamentului 
se menține echipe Malmo — ZI

MERIDL^NE
p, urmată de I.F.K. Goteborg — 

19 p Si Norkoping — 17 p.
SVPERCUPA Polonie: a reve

nit echipa campioane, Gornik 
Zabrze. care a întrecut cu 2—1 U—O formația Lech Poznan.

DINAMO - NOI VICTORII
IN TURNEUL DIN BELGIA

Ia eonuauarea turneului pe 
rare Q întreprinde in Belgia, e- 
phipa Dinamo București a ju
rat vineri, cu Lierse, de care 
a dispus eu 1—6 rfl—•>, prin go
lul marcat de Lupu in min. 21. 
Sîmbătă. dinamoviștii bucureștenl 
au evoluat la Anvers, In com
pania formației cu același nume, 
pe care au întrecut-o cu scorul 
de 3—1 (1—0). Golurile echipei 
noastre au fost înscrise de Că- 
mătaru (min. 32). Andone (min. 
52) si Mateut (min. 63). Pentru 
gazde. Vanderlinder (min. 78).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX a Americanul Tony Lopez a devenit 

campion mondial la categoria super pană, 
învingînd la puncte, în 15 reprize, pe Rocky 
Lockridge, în gala desfășurată la Sacramento.

HANDBAL. • în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în U.R.S.S., selecționata 
olimpică feminina a S.U.A. a jucat la Vil
nius cu echipa locală Egle. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 21—21 (6—12). • în ul
tima zî a turneului feminin pentru echipe 
de tineret, desfășurat în orașul polonez Biels- 
ko Bila, echfpa României a întrecut cu sco
rul 27—24 (16—12) selecționata Poloniei. Com
petiția a fost cîștigată de formația U.R.S.S., 
care în oartida finală a învins cu 21—18 
(8—8) selecționata secundă a Poloniei.ÎNOT • în penultima zi a campionate

lor de natație ale R.D. Germane, de la Post- 
dam, Silke Horner a cîștigat proba femini
nă de 106 m bras în 1:08.74, iar Birte Wei- 
gang a ocupat primul loc la 100 m fluture, 
cu timpul de 59,65. Rezultate înregistrate în 
concursul masculin : 400 m liber : Uwe
Dressier — 3:49,20 ; 200 m bras : Christian 
Poswiat — 2:20.04 • La Karlsruhe, în ca
drul campionatelor R.F. Germania, Thomas 
Fahrner a cîștigat proba masculină de 100 m 
liber în 51 12, iar Frank Hoffmeister s-a si
tuat pe primul loc la 200 m spate, cu tim
pul de 2:00.76. Rezultate înregistrate în pro
bele feminine 100 m spate : Svenja Schlicht 
— 1:03.32 : 400 m liber : Stephanie Ortwig — 
4:12,42 ; 50 m spate : Svenja Schlict — 29,83 ; 
100 m bras : Heike Esser — 1:12,11

RUGBY • Echipa Noii Zeelande, aflată în 
turneu In Australia, a evoluat la Sydney 
în compania unei selecționate locale. Rug- 
byștil neozeelandezi au obținut victoria cu 
scorul de 42—6 (16—3).

VOLEI • In cadrul turneului de la Cannes, 
selecționata Argentinei a învins cu scorul de 
3—0 (15—8. 15—5 15—12) formația Braziliei,
iar selecționata Bulgariei a întrecut cu sco
rul de 3—1 <15—13. 15—8. 10—15, 15—7) echi
pa Franței • In turneul ^minin de la 
Odessa sîmbătă selecționata R.P. Chineze 
a întrecut cu scorul de 3—1 (11—15, 15—4, 
15—7. 15—S' formația RJ5. Germane, iar re
prezentativa U.R-S.S a dispus tot cu 3—1 
(15—9. 8—15 15—6 15—91 di echipa Japoniei.
In ziua următoare, echipa R.P. Chineze a 
întrecut cu scoru’ de 3—6 formația Japo
niei. iar reprezentativa Cubei a dispus eu 
3—1 de echipa S.U.A.



Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
a primit o delegație a organizației 

județene de partid Constanța

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare dm pag. I)

al IX-lea. pnezența dumnea
voastră în mijlocul oamenilor 
muncii constănțeni a devenit 
o constantă majoră a vieții 
și activității lor, certitudine 
și chezășie trainică a tot ce 
am cutezat și am izbutit să 
înfăptuim pe acest plai româ
nesc — Canalul Dunăre — 
Marea Neagră și Poarta 
Albă .— Midia-Năvodari, noile 
porturi Constanța-Sud, Man
galia și Midia, modernele șan
tiere navale, platformele de 
foraj marin. Combinatul petro
chimic Midia, cele mai mari 
sisteme de irigație din țari 
zecile și zecile de mii de locu
ințe, impresionanta salbă de 
stațiuni turistice, edificiile de 
învățămînt și culturi adevă
rate nestemate, ce înnobilează 
cununa marilor realizări ale 
epocii care a intrat defini
tiv în conștiința pop.ondul 
român drept „Epoca Nicolae 
Ceaușescu."

La această mare aniversare 
pentru popor și țară, nc expri
măm aleasa stimă și prețuire, 
dragostea și respectul față de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii, mare conducător și în
cercat bărbat de stat. care 
călăuziți, cu spirit mereu tinăr 
și neobosit, măreața operă de 
ctitorire a României noi și ce
lebrăm cu admirație și recu
noștință virtuțile unui destin 
exemplar în istoria noastră, 
destinul omului care a dat un 
nou curs istoriei, șimbolizindu-1 
cu numele său.

Adresăm, totodată, eu deose
bit respect, cSe rr.ai alese sen

timente de stimă și prețuire, de 
înaltă gratitudine, mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu 
pentru contribuția deosebită 
pe care o are la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidu
lui și statului, la dezvoltarea 
cercetării științifice, in vățâ- 
mintului și culturii, pentru 
transformarea acestora în fac
tori de bază ai progresului 
multilateral al patriei pe calea 
socialismului și comunismului.

In aceste momente înălță
toare, de vibrantă trăire pa
triotică, a spus vorbitorul, de
punem legâmint solemn de a 
face, și in continuare, mult 
iubite șt stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din inesti
mabilul dumneavoastră exem
plu, de muncă și luptă, 
călăuză luminoasă in tot ce 
vom întreprinde pentru trans
punerea în viață a obiectivelor 
și sarcinilor ce ne revin din 
programul partidului, din Te
zele din aprilie, pentru ridica
rea pe- noi trepte de împlinire 
și strălucire a țării șt vă adre
săm. împreună cu întregul 
popor, urarea scumpă inimilor 
noastre de viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de 
muncă, spre binele și fercfrea 
poporului român, pentru Înăl
țarea In glorie a scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România. Să ne trăiti 
intru mulți ani !

A luat cuvirrtul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general ai Partidu’ui Comu
nist Bomân, aresedntele' Re
publicii Socialiste România.

Cuvântarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu viu interes si su
bliniată ca puternice si Înde
lungi aplauze de cei nrezenti.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urma'e fin uao D

-CTITORUL NOULUI DESTIN AL TARII J
'Urmare Un oaa 1)

nesc în bimilenara sa existență — „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU". Cununa de împliniri în toate domeniile ac- 

, tivității materiale și spirituale se alătură unui om, unui 
nume — numele secretarului general al partidului — rostit 
întotdeauna cu intense simțiri de stimă, respect și adtncă 
recunoștință de către toți fiii și fiicele României socialiste. 
Șl se îmbogățește și înflorește mereu trăgîndu-și seva din 
spiritul novator, consecvent revoluționar, din umanismul 
profund și patriotismul fierbinte, din generozitatea desăvîr- 
șită cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu șl-a dedicat și 1st 
dedică exemplar întreaga viață, vasta și neobosita activi
tate teoretică și practică intereselor vitale ale poporului, 
propășirii continue a .patriei.

într-adevâr, epoca de aur inaugurată de Congresul al 
IX-lea este consecința firească a impulsului pe care gân
direa creatoare a secretarului general al partidului, neîn
trecut stratgg și ctitor de țară nouă, l-a dat întregii vieți 
sociale, descătușind si valorificând energii nebănuite pen
tru atingerea unor obiective cu adevărat mărețe șl esen
țiale pe tărîm economic, tehnico-ștîințific, cultural-artistic, 
în acest context al marilor împliniri se înscrie și contri
buția valoroasă pe care tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, remarcabil oin politic și savant de renu
me mondial, o are in dezvoltarea științei și învățămintului 

i din patria noastră, în dinamizarea și creșterea aportului 
lor la realizarea importantelor obiective economico-sociale 
ale acestui arc de timp atît de bogat ta înfăptuiri, tn lz- 

I bînzi, la îndeplinirea atâtor altor mărețe obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale parti- 

1 dului, de programele dezvoltării tn perspectivă a țării. 
I în această epocă de mari transformări revoluționare ta 

toate planurile activității spciale, mișcarea sportivă româ- 
I nească a cunoscut și ea un proces de radicale prefaceri 
. structurale, de mari afirmări. Puse pe baze noi și definite ca 

activități de interes național, educația fizică și sportul 
I și-au lărgit continuu sfera de cuprindere a tineretului, a 

celorlalți cetățeni ai țării, au creat o bază din ce ta ce 
1 mal solidă înaltei performanțe. De o inestimabilă valoare ta 
I acest sens au fost indicațiile, orientările și inițiativele 

secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sprijinul permanent ta plan conceptual și ma- 

I terial acordat mișcării noastre sportive.
Bogatul conținut de idei al Mesajelor adresate conferin

țelor pe țară ale mișcării sportive, generoasa inițiativă a 
creării celei mal ample competiții polisportive naționale, 
„Daciada", adevărată Olimpiadă românească, sînt două — 

1 dar nu singurele — exemple de fundamentare științifică a 
I acestui domeniu, cu influențe dintre cele mai substanțiale 

la creșterea rolului social al sportului. Milioane de oa- 
i meni, peste o treime din populația țării, sînt astăzi bene

ficiari ai exercițiului fizic, sportului și turismului, prin 
1 care își întăresc sănătatea și capacitatea creatoare. Nume-
I roși purtători aî culorilor patriei obțin succese de presti

giu în marile confruntări internaționale. Noi și moderne 
edificii ale sportului, stadioane, săli polivalente, piscine, 
patinoare, mari complexe s-au înălțat în întreaga țară și 
stau la dispoziția tuturor celor dornici de mișcare, de pe
trecere în chip util și plăcut a timpului liber. Pentru toa
te aceste împliniri, sportivii țării nu contenesc să-și ex
prime recunoștința fierbinte față de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija per
manentă pe care le-o arată, pentru minunatele condiții de 
muncă și viață de care se bucură toți cetățenii patriei.

PLAN PE LUNA AUGUST ȘI PE ÎNTREG SE
MESTRUL II 1988. IN INDUSTRIE ȘI AGRICUL
TURĂ. Pe baza datelor prezentate. Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că. deși rezultatele obți
nute in primele două decade ale lunii iulie sînt 
superioare celor de anul trecut, atit in ce pri
vește producția, cit si exportul, ele nu se situea
ză la nivelul sarcinilor de plan. Pornind de la 
această situație. Comitetul Politie Executiv a 
cerut ministerelor, centralelor si întreprinderilor 
să acționeze eu toată hotărârea si să ia măsuri 
ferme pentru ca in toate unitățile industriale, la 
fiecare loe de mancă, să se asigure recuperarea 
restantelor si realizarea integrală a sarcinilor pe 
luna iulie, pe semestrul n și ne întregul" an 1988. 
Tu toate unitățile economice si sectoarele de acti
vitate, in eeatral preocupărilor colectivelor de 
oameni ai muncii, ale organelor si organizațiilor 
de partid trebuie să stea realizarea producției 
fizice, si îndeosebi a celei destinate exportului, 
livrarea acesteia la termenele stabilite în contrac
tele încheiate eu beneficiarii externi.

Comitetul Politie Executiv a cerut să se acorde 
cea ", a, mare atenție înfăptuirii programelor pri
vind mai buna organizare a muncii și moderni
zarea proceselor de fabricație, creșterea nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, reducerea consu
mărilor de materii prime si materiale, sporirea 
mai accentuată a productivității, a eficientei eco
nomice a întregii activități.

In ceea ce privește investițiile, s-a subliniat ne
cesitatea intensificării ritmului de lucru pe șan
tiere. ia vederea punerii ia funcțiune la terme
nele stabilite a obiectivelor prevăzute, care au o 
însemnătate deosebită pentru realizarea producției 
acestui aa si Pe intregu! cincinal. S-a cerut, de 
asemenea, să se ia măsurile necesare pentru atin
gere*. intr-an timp cit mai scurt, a parametrilor 
proiectați la noile capacități intrate in funcțiune.

în agricultură, s-a cerut ca Ministerul Agricul
tura. comitetele județene de partid, organele agri
cole județene, consiliile umee agroindustriale si 
conducerile unităților agricole de stat si coope
ratiste să acționeze cu toate forțele ia vederea 
încheierii grabnice si firi pierderi a secerișului 
la grin, transportării si depozitării, in bune con
diții. a întregii recolte, predării cantităților pre
văzute la fondul de stat. O atenție deosebită tre
buie să se acorde efectuării la timp si de cali
tate a celorlalte lucrări de sezon — semănatul 
culturilor duble si succesive, respectarea progra
melor de udări strângerea furajelor, recoltatul le
gumelor si fructelor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ea gu
vernai. ministerele si centralele industriale, pre
cum si organele agricole județene să urmăreas
că zilnic si să ia măsurile ce se impas in ve
derea îndeplinirii integrale a plănuia! pe acest 
aa in industrie si agricultură, pentru ridicarea 
la an nivel superior de calitate st eficiență a 
activității din aceste importante ramuri ale eco
nomiei naționale.

Subliniind că există toate condițiile pentru ob
ținerea, în acest an. a unor producții sporite, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a exprimat convingerea că oamenii 
muncii din industrie, âgricultură. investiții, din 
celelalte sectoare ale economiei naționale tsi vor 
mobiliza larg forțele și vor acționa cu hotărire 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
pian, pentru realizarea în condiții cit mai bune 
a obiectivelor de dezvoltare eronomico-soeiată 
a tării în actualul cincinal, asiguri nd înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
Si Conferinței Naționale ale partidului.

în continuare. Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut RAPORTUL CU PRIVIRE LA SITUA
ȚIA MAȘINILOR. UTILAJELOR ȘI INSTALA
ȚIILOR NEFOLOSITE. PRECUM ȘI PROPUNERI 
DE VALORIFICARE A ACESTORA. în raport se 
subliniază că. pe baza analizei efectuate de gu
vern împreună cu ministerele economice si cen
tralele industriale, s-au identificat posibilități de 
reintroducere in producție, după reparare si mo
dernizare, a unui important număr de mașini, 
utilaje si instalații nefolosite. Cu toate acestea, 
s-a constatat că mai există un număr mare de 
utilaje care nu sint folosite. Pornind de ia a- 
ceasta. s-a cerut Ministerului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale si Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe ea. împreună eu ministerele econo
mice. să revadă situația existentă tn acest do
meniu si să ia măsuri ferme pentru introducerea 
rapidă in producție a tuturor instalațiilor care 
sint in prezent neutilizate. In acest scop se vor 
intoemi programe concrete de valorificare prin 
redistribuire, reparare si modernizare a mașini
lor. utilajelor si instalațiilor, urmind ca această 
acțiune si se finalizeze intr-nn timp cit mai 
scurt — in maximum o lună de zile — si să se 
raporteze Comitetului Politie Executiv despre 
modul cum a fost rezolvată această problemă.

In cadrul ședinței au fost examinate și apro
bate PROPUNERILE PRIVIND DEZVOLTAREA 
CA ORAȘE AGROINDUSTRIALE A UNOR LO
CALITĂȚI DIN JUDEȚUL GIURGIU.

Pornind de la constatarea că județul Giurgiu 
a rămas in urmă în ceea ce privește realizarea 
programelor de dezvoltare a localităților. Ia pro
punerea secretarului general al partidului Co
mitetul Politic Executiv a hotărit ca în următorii 
1 ani să se realizeze în municipiul Giurgiu circa 
10 000 apartamente și, totodată, pină in anul 
1990 să se asigure dezvoltarea ca orașe agroin
dustriale a următoarelor comune din județul 
Giurgiu: Bolintin. Mihăilești, Izvoarele, precim 
și a comunei Călugăreai, localitate eu bogat 
trecut istoric, legată de lupta pentru apărarea 
libertății și independenței patriei.

Aceste localități urmează să devină în scurt 
timp puternice centre orășenești agroindustriale.

capabile să asigure condiții de muncă si de via
tă tot mai bune tuturor locuitorilor lor.

De asemenea, s-a constatat că și în alte ju
dețe nu s-a acordat intreaga atenție creării de 
noi orașe agroindustriale. Pornind de la aceasta. 
Comitetul Politic Executiv a cerut ca în cadrul 
programului general de dezvoltare și moderni
zare a localităților să se stabilească, pină la 13 
august, așezările care, în fiecare din aceste ju
dețe. urmează să fie dezvoltate ca orașe agro
industriale.

în continuarea ședinței a fost prezentată o 
INFORMARE IN LEGĂTURĂ CU LUCRĂRILE 
CONSFĂTUIRII COMITETULUI POLITIC CON
SULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE 
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA, care & 
avut loc in capitala Poloniei, în zilele de 
15—16 iulie 1988.

Comitetul Politic Executiv a dat cea mai înaltă 
apreciere activității desfășurate de secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul consfă
tuirii și al intilnirii conducătorilor delegațiilor 
statelor participante Ia tratat, modului în care a 
prezentat poziția României socialiste în proble
mele discutate. S-a subliniat că aceasta este în 
deplină concordanță cu hotărîrile Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, cu interesele și aspirațiile supreme ale 
poporului nostru, de pace și progres, de largă 
colaborare internațională.

Comitetul Politic Executiv a relevat că schim
bul larg de păreri efectuat în probleme de cea 
mai mare importanță, documentele semnate și 
adoptate, înțelegerile convenite dau noi perspec
tive întăririi colaborării statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia atît în domeniul con
strucției socialismului, al înfăptuirii cu succes 
a programelor de dezvoltare economico-socială 
a fiecărei țări, precum și în lupta pentru dezar
mare, securitate și pace pe continentul euro
pean și în intreaga lume.

Pornind de la aprecierea că problema tunda- 
mentală a contemporaneității o constituie preîn
tâmpinarea războiului, oprirea cursei înarmări
lor și trecerea botârîtă la dezarmare, în primul 
rind la dezarmare nucleară. Comitetul Politic 
Executiv a subliniat importanța măsurilor și 
propunerilor făcute de statele participante ,1a 
Tratatul de la Varșovia privând necesitatea in
tensificării acțiunilor în vederea realizării de 
acorduri corespunzătoare pentru reducerea ar
mamentelor strategice ofensive, interzici rea to
tală a experiențelor cu arma nucleară, renun
țarea la orice acțiuni de militarizare a Cosmo
sului. eliminarea completă de pe continentul 
european a tuturor armelor nucleare cu rază 
mai mică de acțiune, reducerea forțelor armate 
și a armamentelor convenționale.

Aprobind documentele adoptate de Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la Varșovia, Co
mitetul Politic Executiv a subliniat că, prin re
zultatele sale, aceasta a pus cu putere în evi
dență hotărîrea partidelor și popoarelor state
lor participante de a face totul pentru a se trece 
in mod ferm Ia dezarmare, in primul rind Ia 
dezarmare nucleară, pentru promovarea înțele
gerii și colaborării, pentrji unirea tuturor for
țelor in lupta pentru făurirea unei lumi trai 
bune și mai drepte, fără arme și fără războaie, 
o lume a păcii și conlucrării pașnice între 
națiuni.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat, șt cu 
acest prilej, voința României de a acționa în 
continuare, în strînsă unitate cu celelalte țări 
socialiste, cu toate popoarele lumii, pentru reali
zarea dezarmării, renunțarea la forță și la ame
nințarea eu folosirea forței și soluționarea tu
turor problemelor litigioase dintre state pe ca
lea tratativelor, pentru lichidarea subdezvoltării 
Si instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale, pentru relații noi între state, bazate 
pe respectarea principiilor independenței și su
veranității fiecărui stat, a neamestecului în' tre
burile interne, pentru asigurarea unui climat de 
destindere, securitate și pace, de înțelegere și 
largă colaborare.In Europa și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a examinat un 
PROGRAM DE INTENSIFICARE A ACȚIUNI
LOR DE COOPERARE ECONOMICA INTER
NAȚIONALA ALE ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 
198»—1990.

In spiritul indicațiilor și orientărilor secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost stabilite măsuri și acțiuni 
privind intensificarea colaborării și cooperării 
economice Cu toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate țările lumii. în mod deosebit s-a 
stabilii să fie promovate si extinse, în forme 
eficiente, colaborarea si cooperarea cu țările în 
curs de dezvoltare în scopul realizării unor 
obiective economice de interes comun, în con
diții ’ reciproc avantajoase.

Secretarul general al partidului a subliniat că 
dezvoltarea industriei, științei și tehnicii româ
nești a creat toate condițiile pentru intensifi
carea acțiunilor de cooperare economică inter
națională ale României și a cerut’ Ministeru
lui Comerțului Exterior șl Cooperării Econo- 
fiiice Internaționale, Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și tuturor ministerelor eco
nomicei ca împreună cu Comitetul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Comitetul de Stat 
al Planificării să acționeze pentru lărgirea con
tinuă a acțiunilor de cooperare ale tării noastre.

Comitetul Politic Executiv a soluționat", de 
asemenea, probleme curente ale activității de 
partid și de stat.

RMsoțH p «dministrițu: eod IWÎk Suonreștt «tr. V. Soma ta. at P.T.TJl i tel uentraiâ it.n.n șl tl.SS.9t; aoresc it.M.N: tnterurbao Wl; telex ie MS romep relstax: (W Mr. ll.SC.33. 
Pentru etrUnttxt» » bon «mente prto RomcresBUteUa. notortti export -import pres* P.O.B. tl-Kl teles HUM. pcs Er BaoureșU. Calea 3rtvtțel nr.M-M UI MS rtp«rul t.P. .Informați»"


