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iNTlLNIREA DE LUCRU

DINTRE TOVĂRĂȘII

NICOLAE CEAUȘESCU
Șl

KĂROLY GROSZ
Duminică, 28 august, dimi

neața, a sosit la Arad, pentru 
a avea o intilnîre de lucru cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Kăroly Grosz, secre
tar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare.

La sosire, in piața centrală 
a orașului, oaspetele a fost sa
lutat cu cordialitate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

O gardă militară a prezentat
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Ungare și Republicii Socialiste 
România.

Un grup de pionieri a oferit 
celor doi conducători frumoase 
buchete de flori.

Imediat după sosire, au în
ceput convorbirile între tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kăroly Grosz.

La încheierea convorbirilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kăroly Grosz s-au intîlnit cu

ziariști români și străini, 
cadrul conferinței de presă 
doi conducători an făcut decla
rații cu privire la intilnirea de 
lucru și convorbirile avute și 
au răspuns la întrebările zia
riștilor.

In 
cei

§

s

Proletari din toate țările, uni(i-vd 1
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A început turul ciclist al României, ediția a 26 a

I 

Duminică, după intilnirea de 
lucru pe care a avut-o cu Ș 
tovarășul Nicolae C"--------
secretar general 
Comunist Român, _ __________ ________
Republicii Socialiste România, § Pitești, a debutat — sub aus- 
tovarășui Kăroly Grosz, secretar § piciile unui timp excelent, cu 
general al Partidului Muncito- § soare blind și vînt răcoros, 
resc Socialist Ungar, președin- mirosind parcă a toamnă — e- 
tele Consiliului de Miniștri al § diția cu numărul 26 a Turului 
Republicii Populare Ungare a ciclist al României, prestigioa-

RUTIERII NOȘTRI S-AU INSTALAT

!N FRUNTEA CLASAMENTELOR
____  CURTEA DE ARGEȘ, 2» (prin
Ceaușescu, § telefon). Duminică 28 august, la 

al Partidului ora 13,35, de la kilometrul 11,5, 
președintele Ș de pe autostrada București —

plecat din municipiul Arad, în. | aă competiție internațională cr- 
dreptindu.se spre patrie. gasiizată de F.R. Ciclism, ziarul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu § 
și tovarășul Kăroly Grosz și-au Ș 
luat un cordial rămas bun.

O gardă militară a prezentat S; 
onorul. ||

Au fost intonate imnurile de § 
stat ale 
Ungare și 
România.

Un grup 
celor doi 
de flori.

Republicii Populare 
Republicii Socialiste

de pionieri a oferit 
conducători buchete I

C.E. de lupte libere pentru tineret

0 MEDALIE DE AUR
Șl DOUĂ DE BRONZ

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL ARAD

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, simbătă, 27 august, 
o vizită de lucru în județul 
Arad.

Desfășurat în această perioa
dă, cînd, puternic mobilizați de 
Tezele din aprilie, oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul pa
triei acționează cu abnegație și 
dăruire pentru îndeplinirea e- 
x.mplară a obiectivelor actua
lului cincinal, noul dialog al 
secretarului general al partidu
lui cu făuritorii de bunuri ma
teriale din acest județ s-a con
stituit într-o amplă și aprofun
dată analiză a problemelor pri
vind înfăptuirea sarcinilor de 
plan, în industrie și agricultu
ră, în alte sectoare de activi
tate, privind dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a produc
ției, creșterea nivelului de cali
tate și eficiență în toate do
meniile.

Ilustrînd preocuparea stator
nică a conducătorului partidului 
și statului nostru pentru pro
gresul material și spiritual al 
întregii țări, vizita a prilejuit 
stabilirea, pe baza concluziilor 
desprinse în cursul analizelor 
efectuate în reprezentative u- 
nități industriale și agricole, 
precum și în cadrul întilnirii 
cu Birouj Comitetului județean 
de partid, a unui ansamblu de 
indicații și orientări de mare 
însemnătate pentru realizarea 
cu succes a programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
întregului județ.

Locuitorii Aradului l-au în- 
tîmpinat pe conducătorul iubit 
al partidului și statului cu de
osebită căldură, dînd glas sen
timentelor de aleasă dragoste 
și prețuire pe care, asemenea 
întregului popor, le nutresc față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste mo
derne, a cărui activitate revo
luționară de peste cinci decenii 
este pusă cu exemplară dăruire 
și pasiune în slujba Interese
lor supreme ale poporului, în 
scopul ridicării patriei noastre 
pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

La sosire, pe aeroport, o for. 
mațiune alcătuită din ostași ai 
forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a ti-

apărarea 
onorul. 
Stat al 1 
România.

s.

S

§

I

„Sportul" și A.S. Loto-Pronos- 
port.

S-au aliniat la startul actua
lei competiții 65 de cicliști al
cătuind 11 echipe : Bulgaria, I- 
talia. Turcia și România A și 
B, o selecționată a Municipiu
lui București, trei selecționate 
sindicale (A, B și una de spe
ranțe). selecționata Voința 
o selecționată a cluburilor 
namo-Steaua.

Prima etapă. București 
Curtea de Argeș (140 km), 
caracterizat printr-un 
lent, media orară 36 km, 
ce ne îndeamnă să credem că 
echipele și, firește, rutierii t-au 
studiat îndelung. Așa s-a fă
cut că primul eveniment îl vom 
consemna abia la kilometrul 
103 al cursei, te sprintul de 

la Pitești, cîștigat de Cornel 
Nicolae (România A), urmat de 
Vural Tamer (Turcia) și Iosif

si 
Di-

s-a 
rulaj 
ceea

Schneider (selecționata Voința). 
După sprint, plutonul se regru
pează, rulează la fel de lent, 
dar cu zece kilometri înainte 
de final Mircea Eomașcanu 
(România A), Ion Alexandru 
(România B) și Gheorgbe Ne- 
fliu (selecționata Voința) atacă 
in forță, profită de neatenția și 
acalmia plutonului și iau un a- 
vans de aproximativ 10—15 se
cunde. Sesiztad eă etapa a a. 
tins punctul fierbinte, Vasile 
Mitrache și Cornel Nicolae (Ro
mânia A) se desprind din plu
ton și, după eforturi susținu
te, se alătură fugarilor. Trena 
celor evadați lucrează d:n plin, 
distanța crește încet, dar sigur, 
și plutonul nu mai poate reac
ționa. Singurul care se Încu
metă să pornească în urmări
rea grupului fruntaș este Va
lentin Constantinescu (Româ. 
nla A) care, după eforturi dem
ne de toată lauda, se apropie 
și intră în acest pluton. Așa
dar, grupul celor șase s-a con. 
stituit și, la capătul unei cola
borări perfecte, sprintul final, 
aplaudat de numeroșii locuitori 
ai cochetului oraș Curtea de 
Argeș, configurează astfel da-

Vktor NIȚA

(Continuare in pag. 2-3)

PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
Delegația tării noastre parti

cipantă la Campionatele Euro
pene de lupte libere pentru 
tineret (pînă la vîrsta de 20 
ani), competiție încheiată la 
sfirsitul săptămînii trecute în 
localitatea poloneză Walbrzyeh. 
s-a prezentat remarcabil. cu
cerind un titlu de campion 
continental si două medalii de 
bronz. în limitele categoriei 48 
kg. Romică Rașovan (Dinamo 
Brașov, antrenor I. lancău) a 
concurat excelent. Invinzlndu-și 
toți adversarii, si a reușit să 
intre ta posesia titlului de 
campion european. Născut la 
22 decembrie 1968. la 
Rașovan a fost inițiat 
nele luptelor libere de 
antrenorul Ilie Ene.

Cei doi cîștigători ai 
liilor de bronz stat Constantin 
Corduneanu (Nicolina Iași, an
trenor Emil Butu) si Dănuț 
Prefit (Steaua, antrenori Al. 
Geantă si Gh Urian). Cordu
neanu provine de la C.S.S. 
Iași, primul său antrenor fiind 
Valeriu Tuchel. iar Prefit este 
originar din Buzău, unde a 
fost descoperii si instruit de 
Stefan Isfache, un tehnician 
foarte inimos si priceput, care 
a îndrumat pașii mai multor 
tineri luptători De drumul per
formantei.

Reșița, 
in tai- 

către

meda-

In ziua inaugurala a Campionatelor Naționale de inot
pa- 
S-a 
Re.

neretuiui pentru 
triei a prezentat 
intonat Imnul de 
publici! Socialiste

Cu firească emoție, grupuri 
de tineri și copii s-au apropiat 
de secretarul general al parti
dului, oferindu-i frumoase bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu deosebită stimă 
de primul secretar al Comite
tului județean Arad al P.C.R., 
Elena Pugna, care, în numele 
comuniștilor, al tuturor locui
torilor județului, a urat condu
cătorului partidului și statului 
un călduros bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a străbătut, într-o mașină des- 
chisă, arterele principale ale 
orașului — fiind pretutindeni 
salutat cu vii aplauze și ova
ții, locuitorii Aradului expri- 
mîndu-și deosebita bucurie șl 
satisfacție de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului nostru.

Primul obiectiv vizitat a fost 
ÎNTREPRINDEREA DE MA- 
ȘINI-UNEI.TE — una din cele 
mai importante unități ale cen
tralei de profil.

Secretarului general al parti
dului j s-a făcut și aici aceeași 
primire entuziastă de 
lectivul acestei mari 
industriale.

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu 
cu membrii Consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii.

La încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului a 
ținut să sublinieze, în fața mi
ilor de muncitori și specialiști 
prezenți pe platoul din incinta 
întreprinderii, satisfacția deo
sebită pentru rezultatele obți
nute de acest harnic colectiv.

Vizita a continuat Ia ÎNTRE
PRINDEREA TEXTILA ARAD, 
cea mai mare unitate cu acest 
profil din industria bumbacului.

La analiza desfășurată aici 
au participat Maria Flucsă, mi
nistrul industriei ușoare, repre- 
zentanți ai Centralei industriei 
bumbacului Arad, specialiști 
din domeniul cercetării și pro
iectării din această ramură.

în continuare, a fost vizitată 
expoziția amenajată în incinta 
întreprinderii, unde erau expu-

$

s

către co- 
unități

tovarășul 
s-a intîlnit

(Continuare în pag. a 4-a)

PERFORMANȚE DE NIVEL MONDIAL LA 200 m MIXT FEMININ
Competiție ale cărei rezultate 

sînt așteptate pretutindeni în 
lumea mare a natației, Campio
natele Naționale de înot au de
butat ieri, în fața tribunelor 
pline din jurul Bazinului 23 
August din Capitală. Iar înre
gistrările din cel puțin o probă, 
200 m mixt feminin, vor fi de 
bună seamă comentate înde
lung în toate cercurile specia
liștilor, la finele ei consem- 
nîndu-se a doua și a treia per
formanță din acest an. Repe- 
tînd pasionanta dispută de la 
recentele Jocuri Balcanice, 
Anca Pătrășcoiu și Noemi Lung 
au oferit din nou o luptă spor-

tivă de toată frumusețea, care 
a conectat din plin spectatorii 
de pe primii pînă la ultimii 
metri. Dinamovista a „plecat" 
mai bine, a întors prima după 
fluture, și-a mărit avansul (fi
rește...) la spate, pentru a re
zista în frunte și la bras, și în 
entuziasmanta sosire. Anca și-a 
luat astfel o aplaudată revanșă, 
cu un excelent timp — 2:14,83. 
Deși marcată încă de o întin
dere pe musculatura—brațului 
drept, și Noemi a obținut un 
rezultat foarte bun, 2:15,09, 
cursa de ieri din București fi
ind printre cele mai rapide 
din lume în '88 (Andreea Si-

ghiarto a sosit în 2:21,58, clu
jeanca de 14 ani Diana Ureche 
în 2:22,93, brăileanca de 13 ani 
Beatrice ~

Proba 
natelor, 
tită, de 
cap de 
patru fete din 
mondiale, alături de tinere de 
real talent. Campioana euro
peană de junioare. Li via Copa- 
riu, a acces în finală cu cel 
mai bun timp al seriilor (57,08),

Coadă în 2:23,08) 
inaugurală a campio- 

100 m liber, era soco- 
asemenea, un veritabil 
afiș al zilei: la stârt, 

elita natației

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri, in etapa a 2-a a Diviziei A la fotbal

MERITUOASĂ COMPORTARE A PROMOVATELOR

s

• Steaua și F.C. Inter, autoarele victoriilor in deplasare • Oțelul, F.C.
„remize" prețioase • Următoarea etapă : miercuri, 31 august (formațiile din 

pene) și simbătă, 3 septembrie (celelalte echipe)

Farul și F.C. Bihor, 
cupele euro-

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

$

„U“ Cluj-Napoca - F.C. Argeș 1-0 (1-0) 1. DINAMO 2 2 0 0 6-2 4
Sportul Studențesc - Rapid 3-0 (1-0) 2- 3. Steaua 2 2 0 0 6-3 4
Flacăra Moreni - Steaua 1-3 (0-D Corvinul 2 2 0 0 5-2 4
F.C.M. Brașov - F.C. Farul 0-0 4. F.C. Farul 2 1 1 0 3-0 3
Corvinul Hunedoara - S.C. Bacău
A.S.A. Tg. Mureș — Oțelul Galați
Dinamo - Victoria

4-2
1-1
3-1

(2-1)
(0-0)
(2-1)

5. F.C, Bihor
6- 7. F.C. Inter

2
2

1
1

1
1

0
0

2-0
2-1

3
3

F.C. Olt - F.C. Bihor 0-0 „U" Cj.-Nap. 2 -1 1 0 1-0 3
Univ. Craiova - F.C. Inter 1-2 (0-1) 8. Sportul Stud. 2 1 0 1 4-2 2

9. F.C. Argeș 2 1 0 1 2-2 2
ETAPA VIITOARE 10 F.C. Olt 2 0 2 0 0-0 2

11-12. F.C.M. Brașov 2 0 1 1 2-3 1
Miercuri 31 august Oțelul 2 0 1 1 1-2 1

Oțelul 
F.C. Farul

— F.C.M. Brașov
— Steaua

13—14. Victoria 2 0 1 1 1-3 1
Flacăra 2 0 1 1 1-3 1

Victoria — Corvinul 15-16. Rapid 2 0 1 1 0-3 1
F.C. Bihor - Dinamo A.S.A. Tg. M. 2 0 1 1 1-4 1

17. Univ. Craiova 2 0 0 2 1-4 0
Simbătă 3 septembrie 18. S.C. Bacău 2 0 0 2 3-7 0

F.C. 
F.C.

Inter 
Argeș

Rapid
S.C. Bacău 
Sportul Studențesc

- F.C. Olt
- Univ. Croiova
- „U“ Cluj-Napoca
- A.S.A. Tg. Mureș
- Flacăra

\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

(In pag. 2—3, relatări de 
a 2-a)

la meciurile etapei

dreptindu.se


In prima grupa valorică la rugby „Mănușa Litoralului** la box

STEAUA A REALIZAT SCORUL... ANULUI
Evoluția campioanei și a altei 

echipe „de podium- la cuplajul 
din Capitală — unul din cele 
două cuplaje ale etapei a doua 
în prima grupă valorică la rugby, 
celălalt avind loc Constanța 
— a atras, cum e și firesc, nu
meroși spectatori în jurul tere
nului din Ghencea, care s-a pre
zentat cu un gazon excelent pre
gătit. In deschidere au jucat 
STEAUA și C.S.M. sibiu, oas
peții rezistînd onorabil vreme de 
circa 20 de minute, cu dorința de 
a reaminti că ei au izbutit în 
primăvară una din puținele vic
torii, din tot campionatul prece
dent, în fața laureatei. Pentru ca, 
treptat, mecanismul formației 
bucureștene să atingă... turația 
maximă și rezultatul să ia, în 
consecință, proporții, a jun gin d in 
final la un record, 77—■6 (32—S) 
pentru Steaua, al cărui precedent 
trebuie căutat cu mai bine de vn 
an înainte! Rugbyștii militari au 
avut momente In șir eind au 
asaltat, literalmente, butul ad
vers, și-au adjudecat majoritatea 
baloanelor in grămezi șl în mar
gini, au construit intr-un regis
tru larg, cu multe mingi trecute 
prin miinile a opt-zece titulari. 
Pe scurt, un joc complet, mate
rializat în nu mai puțin de 13 e- 
seuri, semnate de C. Florea — 
inepuizabil, din primul pînă în 
ultimul minut, Codoi, Vărzaru, 
cite 2, Moț, Murariu, David, Cio- 
răscu. Hodorcă, Căinaru, Bolder 
(acesta a primit ieri, Împreună 
cu sibianul Becheș, trofeele ofe
rite de ziarul nostru și F.R-R. 
celor mai eficace realizatori de 
eseuri în ediția anterioară). Ale- _ 
xandru și Codoi au transformat 
cite trei eseuri, ignat cinci, ulti
mul punctind și din drop. Pentru 
oaspeți au înscris Amariei — Lp_ 
Manea — drop. Ex-internaftonahil 
F. Stoica a arbitrat mereu pe 
fază, ajutat de buzoienii GL 
Voinea și N. Calaian.

Scor mare și în a doua paradă: 
DINAMO — POLITEHNICA LAȘI 
41—13 (23—7). O întilnire de an
gajament superior, cu o echipă 
bucureșteană mai incisivă mai 
bine „legată^ decît în finalul se
zonului. iar de cealaltă parte, cu 
un „XV- Ieșean solid, arțăgos, 
penetrant, dar și cam... penetra- 
bil. Dinamoviștii au început în 
forță, vrind și reușind să tran
șeze relativ repede disputa, prin-

tr-un plus de decizie și atenție 
după momentele fixe, chiar dacă 
au cedat destule baloane in roșe. 
Iar cînd oaspeții amenințau să 
preia inițiativa a intrat in teren,’ 
cu maturitatea sa r ‘cunoscută... 
antrenorul secund M. Pa rase hi v, 
veteranii și tinerii izbutind lao
laltă un joc bun, realmente con
vingător. Au punctat FI. Ion, Tu- 
tunea, Caragea, Copil, Bucan, 
Gurânescu, Lungu — eseuri, pri
mul transformind cinci dintre e.2 
și o l.p., respectiv Doroftei (re
marcat și ieri, evidențierea im- 
punindj-se. de asemene i, pentru 
Leuciuc sau dinamov_stu_ Tra
der), Vasluiana — eseuri. Caste-a
— Lp., transformare. Au condus 
H- Cniciu — AL Paviovici, G. 
Miicl.

Geo RAFTCHi

FARVL — GR4\ir.A tOȘB 
22—12 (♦—12). In pmr.— al
aplaudatului cuplaj de La Cea- 
âf-anța. caspei.i aa tomiMt re
priza L avind in T. Kaua ace^aș. 
excelent realizator — 2 Lp. șt 2 
drop. După pauză, gazdele au 
preluat treptat inițiativa și au 
ciștlgat pe merit, marciad prm 
Cumpâtescu, Gb. Dumitru — e- 
seuri, plus unui de per.a:~. are, 
Bezușcu — 2 transformări —
drop, Galan — drop (!>- Au arbi
trat M. Vă tul — Gh. Huștiu, M. 
Gelanda.

T. C. IXD. CONSTANTA — 
RULMENTUL BlRLXD IT—U 
(7—4). Joc viu disputat, Cnal mai 
bun al tocatoidlor. so period pe 
înaintare, au marcat Marca, M. 
Gheorghe — cseun. N'tca — 3 
l.pu, respectiv Floricică — 3 Lp. 
4- drop. Au condus FI. Dădu — 
G. Petrescu, St- Bădulescu.

C. POPA — ctresp.
ȘTIINTA CEMIN BAIA MAKE

— ȘTIINTA PmOȘANI 12—3 
(3—«). Partidă echilibrată. în care 
oaspeții au condus cu 3—4 pmă 
în min. 45. Realizatori: Osiae — 
3 Lp., V. ion — drop, respectiv 
Năstase — eseu. Cr. Gheorghe — 
Lp. 4- transf. Arbitru: s. Man- 
(A. CRIȘAN, coresp.)

CONTACTOARE BUZĂU — .U" 
EL TEM TIMIȘOARA 13—12 (2—12). 
Joc de luptă, victorie la limită 
a buzoienilor. Au marcat Cioarec
— eseu, Podărescu — 2 l.p.. Dinu
— drop, respectiv Domocoș — 
eseu, 2 l.p., transf. a condus P. 
Barbu. (C. NECULA, coresp.)

Plutonul a pornit ta drum Foto : Aurel D. NEAGU

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmgre din pag 1)

sapientul primei etape : 1. V. 
Mitrache 3 h 57-41 — timp cu 
bonificație 3 h 57:31, 2. Cornel 
Nicolae, timp cu bonificație 
3 h 57:36, 3. Ion Alexandru, 
timp cu bonificație 3h 57:40, 4. 
Valentin Constantinescu 3 h 
57:50, 6. Gheorghe Nefiiu 3h 
57:52.

în această etapă, deși calmă, 
reale calități

Mîine etapa a doua, Curtea 
de Argeș — Km. Vîlcea — Sibiu 
(130 km), cu două cățărări de 
categoria B, la Momaia și Pia. 
tra, plus trei sprinturi inter
mediare la Km. Vîlcea, Că- 
ciulata și Tîlmaciu.

PARTIDE ATRACTIVE
PE RINGUL

CONSTĂNȚEAN
CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 

Turneul internațional de box 
dotat cu .Mănușa Litoralului" 
continuă să ofere iubitorilor „no
dalei arte* partide de bună va
loare. Calele preliminare au con
tinuat sub semnul unul interes 
tot mai mare din partea specta
torilor care nu au avut ce re
greta urmărind întrecerile de pe 
ringul Sălii Sporturilor din ma
rele nostru port maritim. In' ca
drul categoriei muscă, stelistul 
Aurei Feraru și turml Ahiv 
Mette s-au .gratulat* cu nume
roase lovituri pe tot parcursul 
edor nouă minute de luptă. In 
ui urna repriză. Feraru a accelerat 
nanul acțiunilor, a punctat ma 
pr-c. s și și-a trimis adversarul 
la podea. Mette a reluat lupta 
curajos dar o directă de dreapta 
plasată de român l-a adus in si
tuație de 11-. arbitrul de ring 
Matti Taaaa. sestrisd dificultatea 
aport:. -lai ture, l-a numărat din 
nou și astfel, !a final, victoria 
românului s-a cor.turat destul de 
clar.

Campionul .mijlociilor*, Valen- 
tin MiMU (Farul) și-a onorat car
tea de vizită printr-un frumos 
succes obținut ia fața redutabi
lului Viorel Calciu (Muscelul), 
după o partida interesattă. dină, 
în cane musceieanul s-a înclinat 
greu în fața constă .ițeanaluL

Stelistul Ion Guzgaau, campio
nul .cocoșilor*, s-a convins pe 
pcopna-i piele e*. la categoria 
pană, viata nu-1 prea ușoară. Li 
necai său cu Ștefan Schiller 
(TA.C. Berlin) el a suportat la 
Începutul partidei citeva serii 
care I-au .mobilizat* in a trata 
mult mai atent lupta la această 
categorie. Ambii sportivi, cu 
garda inversă și buni cunoscători 
ai subtilităților tehaiue, au ofer.t 
o întrecere electrizantă în care 
superioritatea românului a fost 
evidentă in ultimele două reprize, 
cînd croșeele salo de dreapta 
l-au adus de mai multe ori pe 
Schiller la un pas de k.d.

O frumoasă lecție de cum se 
conduce lupta in ring a oferit-o 
tinărul arbitru internațional Sil
viu Cazacu. In meciul Ștefan 
Drișcu (Farul) — Costică Grccu 
(URBIS), cei doi sportivi s-au 
angajat încă din start la fru
moase schimburi de lovituri, cu 
eschive și scăderi de nivel pen
tru evitarea lor, cu cllncluri Ine
vitabile în care Intervențiile „o- 
mului în alb* au fost doar at uici 
cînd erau strict necesare. Drișcu, 
în mare dispoziție de luptă, și-a 
pus adversarul de trei ori în si
tuația de a fi numărat în ulti
mele două reprize, dar și bucu- 
reșteanul a fost foarte periculos 
cu directele de stingă care și-au 
atins deseori ținta. A cîștigat 
Drișcu, după o dispută aplaudată.

Aseară a avut Ioc prima semi
finală, în care s-au Înregistrat 
rezultatele : cat. cocoș : R. NI stor 
(Steaua) b.p. P. Drogeanu (Ci
mentul Medgidia), V. Saghtn (Fa
rul) b.p. I. Tănase (A.E.M.) ; cat. 
semiușoară : Gh. Fica (Muscelul) 
b.p. Â. Steffen (T.S.C. Berlin), 
N. Regep (Cimentul Medgidia) 
b.p. O. Kumhur (Istanbul) ; cat. 
semimijlocie : FI. Roșioru (Fa
rul) b.ab. 1 V. Florea (Rulmen
tul Brașov), A. Sobecki (T.S.C. 
Berlin) b.p. D. Duma (C.S.M. 
Sibiu) ; cat. mijlocie : A. Lie- 
bing (T.S.C. Berlin) b.p. F. Sek- 
men (Istanbul), V. Mihai (Farul) 
b.ab. 3 P. Crăclunescu (I.M.G.B.) ; 
cat. grea : I. Enea (Farul) b.ab. 
1 Al. Mihai (Năvodari), V. Da
mian (Dinamo) b.p. V. Enescu 
(Metalul Plopenl).

Paul IOVAN

Divizia A

LINIA DE SUCCE

etapa a 2-a
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scurs atît de puțin din 
lungul drum al campionatului 
și computerul a decis să pună 
deja fată îh față două dintre 
formațiile noastre fruntașe, Di
namo și Victoria. „Unsprezece
lea lui M. Lucescu s-a impus, 
ieri, în primul rînd, am opi
na, grație omogenității și viva
cității liniei sale mediane și. 
totodată, faptului că, pe î' ... 
toți componenții săi din 
au uitat de numărul purtat pc 
tricou și au pus în pericol 
poarta iui Nițu. De cealaltă 
parte. Victoria a acuzat, 
dem. această programare 
purie a derbyului, echipa 
FL Halagian (dacă ne gindim și 
la multele sale noutăți) avînd 
încă unele lucruri de pus la 
punct. Dar nimic nu se obține 
peste noapte și cu atit mai pu
țin aducerea mai multor jucă
tori la același numitor comun. 
Tabela de marcaj avea să su
fere prima modificare in min. 
17 : balon in adincime pentru 
RADUCÎOIU, acesta preia scurt,

rin?,
cîmp

cre- 
tim- 

lui

ii driblează pe Nițu și înscrie 
în poarta goală : 1—0. In min. 
24, același Răducioiu este la un 
pas de majorarea scorului, dar 
Nițu se opune salvator. Nu avea 
să fie 2—0 ci, peste numai un 

este 
stînga, 
pentru 

LAIȘ, care șutează puternic sus 
Ia colț. In min. 40, Mihăescu 
pătrunde pe aripa dreaptă și ba
lonul centrat pe joș de acesta 
este reluat din apropiere 
TIMIȘ, pe fază : 2—1.

La reluare, prezența lui CuL 
cear dă mai multă consistență 
contraatacurilor Victoriei, care, 
în prima parte a partidei, au 
contat mai mult pe sprinturi
le lui Țîră. Ursea (min. 56) și 
Laiș (min. 68) încearcă vigi
lența lui Stelea. Urmează o a- 
devărată cascadă de ocazii la 
buturile lui Nițu, care se do
vedește imbatabil pînă în min 
81, clnd Doctiia întoarce un 
balon și TIMIȘ înscrie cu capul.

Mihai CIUCA

minut, 1—1 Cojocaru 
faultat la 20 m, lateral 
Coraș. execută scurt

do

DINAM4I victorI

Stadion | 
timp frun 
15 000. Șu^ 
13—3). Co 
cat : RĂD
MIȘ (min 

• LAIȘ (mid
DINAMO

G (min. 6
6, Bucur I
Lupescu 1 
(min. 46 d
7, Timiș. 7

VICTORI
C. Solomq 
niel 5 (mi 
șan 5, Co]
6 — Țîră 1
Culcear 6)

A arbitr
Vîlcea) ; J
(Drobeta 1 
pescu (PW

La spera

„DESPRINDERE"
SPORTUL STUD. 
RAP’D

Stadion ..Politehnica* ; teren 
foarte bun : timp însorit ; spec
tatori — circa 16 000. Șuturi : 
14—I (pe poartă : £—1). Cornere: 
4—3. Ău marcat : ȚlRLHA (min. 
27). STANICI (min. 75) și Ml 
TEX NU n (min. 78).

SPORTUL STUD. : Mânu 6 
M. Marian 6. Pană 7.5. Iorgulescu I 
T.5. Pologea 6. Țiclear.u Lucaci 
5 (min. 64 Achim 6). Munteanu n 
7, stanici 1 — Țiriea 7, lor 
lescu H 6.5.

RAPID : Toader 6 — Marinescu 5. 
Mate! 5. Rada 7, Vameșu 6 (min. 
55 Șt. Popa 6) — Drăghiei 5,
L. nie 6, Balaur 6. Goanțâ 5 — 
Augustin 6 (min. 60 Damaschin 
n 6), Ciolponea 6.

A arbitrat C. Gheorghe (Su
ceava) : la linie: I. Silviu (Galați) 
și I. Tărcan (Tg. Mureș).

Cartonase galbene : M. MA
RIAN. MÂȚEI, BALAUR, DRA- 
GHICI.

La sperant’ : 1—0 (t—0).
e in ii «■m

Tribune arhipline, ieri 
„Politehnica'1, prin contribuția 
consistentă a vecinilor de car
tier, giuleștenii, dornici să-și 
încurajeze echipa de suflet. Și 
Rapidul, cu galeria de partea

NI,

DOMINARE
F.C.M. BRAȘOV
F.C. FARUL

După cum se poate observa de 
la _ prima citire, formația Ko. 
mânia A s-a instalat îh frun
tea clasamentului pe echipe ; 
urmează ca etapele viitoare să 
limpezească acest clasament a- 
flat la început de drum, în. 
trucît grosul plutonului a so
sit doar cu aproape un minut 
mai tîrziu.

Cîteva cuvinte despre primul 
purtător al tricoului galben : 
declarat cel mai bun ciclist pe 
anul 1987, Vasile Mitrache, în 
vîrstă de 24 de ani, este com
ponent al clubului Dinamo și 
mulți dintre specialiștii prezenți 
în caravană pronostichează că 
va fi unul dintre protagoniștii 
turului. Un cuvînt de laudă 
și pentru Mircea Koma.șcanu, 
căpitanul formației România A, 
inițiatorul multor acțiuni, in
tre care și cea de la kilometrul 
130. care 6e dovedește a fi. la 

cei 35 de ani ai săi, dintre care 
20 închinați ciclismului, un 
luptător de elită. Membru al 
clubului Dinamo și ciștigător de 
două ori al Turului 'României, 
Mircea Komașcanu este, în o- 
pinia acelorași specialiști, un 
îndreptățit aspirant al locului I. 
Să așteptăm Insă replica lui 
Cornel Nicolae, Costică Paras- 
chiv, dar și a cîștigătorului de 
anul trecut, Valentin Constan, 
tinescu, nem-aivorbind de fap
tul că oaspeții au demonstrat

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT I
(Urmare din pag. 7)

dar titlul avea să ia drumul 
Reșiței, nu pe cel al Sibiului, 
fiindcă după-amiază Luminița 
Dobrescu s-a desprins în cîști- 
gătoare pe a doua lungime de 
bazin. Prima laureată a actua
lei ediții a fost cronometrată 
in 56,36 — un timp depășit de 
nu prea multe înregistrări în 
acest an (inclusiv ale... Lumi
niței), dar parcă ne așteptam la 
unul superior —, în’ urma ei 
sosind Copariu, Tamara Cos
tache etc. A patra pe .sută", 
băimăreanca Stela Pura s-a im
pus categoric în cea mai lungă 
cursă feminină — 8:40,14, cursă 
cu un trio maramureșean în 
frunte, Stela fiind secundată 
de tinăra Carmen Bodiu și ex
perimentata Eniko Palencsar.

In întrecerile băieților, un 
succes clar al lui Ionuț Mușat- 
Harabagiu, oarecum neașteptat 
din moment ce dinamovistul 
avusese dimineață un rezultat 
doar pentru... culoarul 8 al fi
nalei, altul scontat după înre
gistrările de la Balcaniadă, al 
brăileanului Marin Satnoianu.

REZULTATE TEHNICE
Feminin, 100 m L : L LUMINI

ȚA DOBRESCU (CSȘ Reșița) 56,36; 
3. Livia Copariu (CSȘ Sibiu)

56.84 ; 3. Tamara Costache (CSȘ- 
Petrolui Ploiești) 57,08 ; junioare: 
Copariu, Diana Ureche (CSM Cluj- 
Napoca) 59,98, Carmen Georgescu 
(Dinamo) 1 9)0,17 ; 800 m L : STE
LA PURA (CSMȘ Bala Mare) 
8:40,14, Carmen Bodiu (B.M.) 
8:49,01, Eniko Palencsar (B.M.) 
8:53,41 ; jun. : Corlna Dumitru 
(C.I. Steagul Roșu Brașov) 8:58,70; 
Carmen Roșioru (Brăila) 9:04,50, 
Adriana Bodi (B.M.) 9:33,84; 200 
m; ANCA PATRAȘCOIU (Dina
mo) 2 34,83, Noemi Lung (BJd.) 
2:15,09. Andreea Sighiarto (B.M.) 
2:21,58 ; jun. : Sighiarto, Ureche 
2:22,93, Beatrice Coadă (Brăila) 
2:23.03 ; 4X100 m : DINAMO (Pă- 
trăscoin, Miclea. Georgescu, Zgon- 
dea) 4:24^2 ; CSMȘ Baia Mare 
4:26.29, CSȘ Brăila 4 35,72 ; jun. : 
Brăila, CSMS Suceava 4:49.49, CSȘ 
Galați 5:19.30.

Masculin, 100 m L : IONUȚ MU- 
ȘAT-HARABAGIU (Dinamo) 53.70, 
R, Macovei (Dinamo) S4.06, P. 
Osoianu (Steaua) 54,41 f* jun. : T. 
Irimia (CSȘ Brăila) 54.49, Al. Mol- 
doveanu (Ploiești) 54,69, A. Colța 
(Reșița) 56,75 ; 400 m : MARIAN 
SATNOLANU (Brăila) 4:35,94, C. 
Ponta (D) 4:43,84, C. Hazotă
(B.M.) 4:46 76 ; jun.: Satnoianu, 
Hazotă. O. Tănas? (CSMȘ Sucea
va) 5:04.36 ; 4X100 m : DINAMO 
(Voiculet. Ponta, Vlșan, Mușat) 
4:07,78, CSS-Petrolul 4:13,84, stea
ua 4:14,00 ; jun : Petrolul, Baia 
Mare 438,48, Lie 37 Buc. 4:19,47.

întrecerile continuă astăzi, de 
la orele 10 șl 17 30.
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SPRE FINAL

STERILA

La oapâtul unui slalom printre apar aii. 
înscrie.^ Fo

multă vreme, 
de minute, 
răspunzînd Prompt 

Ia fiecare replică ofensivă a 
.,alb-negrilor“. furnizind, ast
fel, împreună cu partenera de 
întrecere, un joc viu disputat, 
bogat in faze încinse. Plusul 
sensibil marcat de Sportul Stu
dențesc față de Rapid l-am în- 

la importantul capi-

toi al fin 
deosebi 
cu I, ser 
tru cei c 
insă (ace 
o jumăta 
Atunci. îi 
Iul: Muu 
spre 
TÎRL 
cajul 
capul

Un tin 
țiativa îi

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
14.000. Șuturi : 15—5 (pe poartă : 
5—2). Cornere Z "

F.C.M. : Șanta G 
Naghl 6, Patru 6, 
V. Ștefan 5 (min. __ ________
6,5), A vădanei 5 (min. 53 Bucur 
5), Drăgan 6 — Terheș 5, Cigan
5, Barbu 5.

F. c. FARUL : Gîrjoabă 7 — 
Dumitru 6, Tătăran 6,5, Popovici
6, Cămul 6 — Șt. Pctcu 6 (min. 
80 Ivan), Bîrbora 6,5 (min. 83 
Dinu), Iovănescu 6, Nedelcearu 6 
— Zahiu 6, Popa 6.

A arbitrat Mircea Salomir 
(Cluj-Napoca) : la linie : I. Coț 
(Ploiești) și M. Constantinescu 
(București).

Cartonașe galbene : DUMITRU. 
PATRU.

La speranțe 5—1 (2—1).
ii -mniwii i ii iiimwi mi

să obțină un punct prețios. Me
ciul a început sub semnul su.pe- 

: a
prin 

de la numai 
(min. 40 
după

9—3.
— Andrași 6, 
Ghergu 5\-- 
46 Ca ciureae-

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
F.C.M. Brașov a dominat cel 
puțin 70 de minute, a avut des
tule ocazii de gol, și-a 
minute în șir adversarul în ca
reu, dar golul așteptat

masat

. - nu a 
venit, deoarece înaintașii echipei 
gazdă au greșit d aseori din 
punct de vedere tehnic, anulind 
superioritatea teritorială a e- 
chipei. In tabăra cealaltă, con
stănțenii au jucat după un sce
nariu devenit clasic echipelor a- 
flate în deplasare și au reușit

WMIIISIMIH Ol SUI
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 28 AU- 
GUST 1988. FAZA I. Extragerea 
I : 17 14 2 41 4 8 37 26 ; Ex
tragerea a II-a : 40 17 35 44 7 
34 45 31 ; Extragerea a IlI-a : 
6 26 9 32 11 28 14 42. FAZA A 
II-a. Extragerea a IV-a : 20 27 
9 12 18 21 ; Extragerea a V-a : 
26 3 20 13 15 19 ; Extragerea a 
Vl-a : 15 33 28 38 29 23.

FOND TOTAL 
GURI : 852.636 lei.

DE ClȘTI-

rioritățll echipei gazdă, care 
ratat două ocazii imense 
Cigan (min. 31 
3 m) “ 7
singur cu portarul 
un-doi cu Cigan).

După pauză, o dată 
lui Caciureac, jocul 
limpezește într-o oarecare măsu
ră. dar constănțenii se grupează 
mereu, trimit primul șut pe 
poartă (min. 48 — Popa), ur
mează alte ocazii ale echipei de 
sub Timpa — Cigan (min. 54), 
Caciureae (min. 59) — dar totul 
este în zadar, deoarece impre
cizia in șut își spune cuvîntuL 
In min. 73, totuși, Barbu 
troduce balonul în poartă, 
golul nu este validat pentru

•i V. Ștefan
un

cu intrarea 
gazdelor se

in- 
dar 

o 
'Presupusă poziție de ofsaid a lui 
Terheș, decizie care ni se pare 
eronată. Pînă la sfîrșitul parti
dei, atacurile brașovene se succed 
din minut în minut, dar 
lui Tătăran44 
ciureac (min. 79) . e din nou la 
un pas de gol. F.C.M. Brașov 
a făcut o partidă sub așteptări, 
nereușlnd să desfacă „lacătul" 
constăntean. Să remarcăm încă 
o dată vivacitatea tehnică a 
oaspeților, în care rafinamentul 
lui Iovănescu și Șt. Petcu s-a 
îmbinat cu plecările derutante 
ale lui Bîrbora și Zahiu. Astfel 
s-a încheiat o partidă în care 
neta dominare teritorială a 
gazdelor a excelat prin... ste
rilitate. \

„reiuta
rezistă, deși Ca-

loan CHIRILĂ

mm-ramii iiMMEUi

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 28

Cluj-Napoca
2. Sportul

AUGUST. 1. „U‘
— F.C. Argeș 1;
Studențesc — Rapid 1; 3. Fla
căra Moreni — Steaua 2; 4.
F.C.M. Brașov — F. C. Farul 
Constanța X; 5. Corvinul — 
S C. Bacău 1; 6. A.S.A. Tg.
Mureș — Oțelul X;_7^ Dinamo 
— Victoria 
F. C. Bihor 
va — Inter 
Iul Plopeni 
1; 11. FEPA
„Poli" Iași X; 12. Minerul Mo- 
tcu — Jiul 2; 13. Metalul Bocșa
— „Poli-* Timișoara X. Fond 

. total de cîștiguri: 1149 850 Ici.

1; 8. F.C. Olt — 
X; 9. Univ. Craio-
Sibiu 2; 10. Meta-
— C.S.M. Suceava 
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ESCU

HAGI-TREI GOLURI
MORENI, 28 (prin telefon), 

încemit de partidă care a plă
cut mai degrabă prin angaja
mentul echipelor decit prin 
realizările lor. Evident, mai 
dezinvoltă, Steaua s-a mulțu
mit să domine și... să greșeas
că ținta (Pena — min. 12 și 
D. Petrescu — min. 23), în 
vreme oe Flacăra s-a declarat 
satisfăcută cu șase lovituri de 
colț și cu o notă bună (dată 
fiind clasa adversarului) la 
,,impresie artistică".- Abia în 
min. 32 am consemnat cel din
ții șut al meciului pe spațiul 
porții, tras de C. Pană. Cel 
t'e-al doilea, va fi și cel »1 des
chiderii scorului. HAG1 trms- 
formind impecabil, cu st«ngul. 
o lovitură liberă de la 17 m. 
acordată pentru faultul lui 
Butufei asupra lui Dumitrescu.

Repriza secundă (care va fi 
mai spectaculoasă) a debutat 
cu un nou gol înscris de HAGI 
(min. 47), de data aceasta du

pă o inspirată „diagonală" 
primită de la T. Stoica. Părea 
că întîlnirea s-a jucat. Numai 
că, cinci minute mai lîrziu, 
„uitat" singur de o apărare 
prea avansată, C. PANĂ a re
dus din handicap, spre bucu
ria tribunelor. Pentru o clipă. 
Flacăra a crezut că se poate 
și mai mult. Ea și-a ordonat 
Si întețit atacurile, dar tot 
Steaua a rămas mai sigură și 
mai Periculoasă, instalată la 
cîrma jocului. Și, totuși, în 
min. 74 Stere s-a aflat a un 
pas de 2—2, „capul" lui ‘ re- 
cî'n d milimetric pe lingă stu
pul porții lui Lung 1 Irezisti
bil însă, foarte muncitor azi. 
HAGI a mai spriatat o dată 
sec, „slalomind" pe dreapta. 
Păcălindu-I și pe Doho*.: 3—1 
în min. 75 și— gata ! O vic
torie logică, a valorii și a 
experienței superioare, a unui 
jucător-cbeie (Hagi), obținută

CLUJENII: 0 BUNĂ PRIMĂ
CLUJ-NAPOCA, 28 (prin te

lefon). Formația loca â s-a in
stalat, din start. în jumătatea 
adversă dedanșind numeroase 
atacuri la poarta luj Hristea. 
■locul avintat al clujenilor j.a 
obligat pe oaspeți la o apărare 
cvasipermanentă, dar golul a 
înțîrziat să vină. Prima mare 
ocazie s-a derulat în min. 6 
cind „zvîr.uga" Cr. Sava șl-a 
încheiat cursa cu o centrare 
precisă, dar M. S.oica a reluat 
defectuos din interiorul careu
lui. Tot Cr. Sava (min. 12) se 
evidențiază cu un șut care tre
ce razant cu „transversala". în 
min. 20 Biro, cu o „foarfecă" 
pe spate, nu-1 poate învinge pe 
Hristea. în sfîrșit, în min. 35, 
conform cursului jocului, tabe
la va arăta 1—0: M. Stoica e- 
xecută al 6-lea corner al clu
jenilor, de pe dreapta, și DO
BOȘ, cu detenta ir-uî săritor 
de înălțime, se desprinde și 
rc'a balonul cu capul în p’asă.

Pînă la pauză încă a bună si
tuație pentru gazde de a ma
jora scorul, tr. min. 37 5T Stoi
ca execută o lovitură liberă din 
afara careului, foarte puțin pes
te poarta argeșeană. La relua
re, în primele zece minute jo
cul se desfășoară după aceleași 
tipare. După ce Pojar (min. 50) 
ratează din apropiere cu capul 
și, în min. 64. Cr. Sava nu poa
te fructifica excelenta centrare 
a lui Biro, incursiunile cluje
nilor încep să se stingă. Trep
tat, oaspeții echilibrează jocul, 
ba mai mult își fac din ce in 
ce mai mult simțită prezența 
în jumătatea de teren adversă. 
Mari ocazii ratate de Mistode 
(men. -67 și 70) și de C. Pană 
(min. 71) 'cînd Prunea se opune 
salvator. Și, astfel, partida se 
încheie cu victoria meritată a 
..șepcilor roșii", ținind seama de 
foarte buna lor evoluție din 
primele 60 minute de joc.

Gheorghe NERTEA

HUNEDORENil, ÎN SERIE

(CORVINUL 4 (2) I
S.C. BACĂU 2 (1) |

Stadion Corvinul ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori — circa 
12 000. Suturi : 18—8 (pe poartă: 
9—4). Cornere : 10—4 (7—2). Au
marcat : PETCU (min. 10), 
KLEIN (min. 37 și 49), GABOR 
(min. 82), respectiv B URLE A NU 
(min. 15) si SCINTEIE (mln. 60).

CORVINUL HUNEDOARA : Io- 
niță 5 — Bardac 8, Suciu 6, Tîr- 
noveanu 6,5, Cocan 7 — Petcu 7, 
Nicșa 7, Klein 8 — Gabor 7, Nuță 
5,5 (min. 83 Manoiache), Bozga 
6 (min. 67 Ilaș 6).

S. C. BACAu : Cîmpeanu 6 — 
Jercălău 6, Vasilache 6. Artenie 
6,5, Ciudin 5 (min. 46 Scînteie 7) 
— Penoff 6 (min. 59 Fîșie 6), 
Burleanu 7, Tismănaru 7 — Șoi- 
man 7, Ivanov 6, Fulga 6.

A arbitrat : Ad. Porumboiu 
(Vaslui), M. Axente (Arad) și șt. 
Ursu (Suceava).

Cartonașe galbene : PENOFF.
La speranțe : 1—1 (1—0). 7—6.

• —

HUNEDOARA, 28 (prin te
lefon). Două ocazii mari — din 
start — arată că hunedorenii 
sînt Puși pe fapte mari: min. 
1 Gabor execută o lovitură li
beră excelent dar Ia fel de in

spirat Gimpeanu respinge. Cea 
de a doua insă (min. 10) este 
concretizată datorită Iui PET
CU, care după un dribling pre
lungit șutează de la 20 ni și 
Cîmpeanu nu mai poate reti
ne. „Tribunele" freamătă, dar 
numai după cîteva minute op
timismul' acestora dispare. In 
min. 15 băcăuanul BURLEA
NU șutează de Ia circa 30 m 
și stupoare: Ioniță, spectator, 
scoate balonul din plasă și...
1— 1. Localnicii își revin greu 
duPă acest șoc fiindcă oaspe
ții pasează bine, combină si 
trag la poartă foarte pericu
los. Firesc, gazdele luptă, iese 
în special în relief participarea 
la atac a „fundașului de bu
zunar" B-ardac și, în min. 37. 
din nou bucurie. Liderul echi
pei, KLEIN (care justifică prin 
jocul său în continuare se’ec- 
ționarca în echipa națională), 
pornește într-o acțiune prelun
gită pe Partea stingă și, ajuns 
lingă tușă, cind toți așteptau 
centrarea, el trimite în coltul 
scurt păcălindu-1 pe Cîmpeanu:
2— 1.

Repriza secundă este mai pu
țin reușită din punct de vede
re tehnic, dar egală în goluri

PRIMA ETAPA A
STEA- 

Grigore

C.S.M.

-0)î If- 
îin. 71). 
liteh-

Spirea 
Sertov

C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 2—1 (i—i); Mareș
(min. 45), i. Rotaru (min. 71), 
respectiv Axinia (mln. 30).

■ Relatări de la I. Tănăsescu, V. 
Frîncu, M. Iorga, C. Burghelea, 
E. Stroie, A. Rotaru, S. Ncniță, 
FI. Jecheanu și V. Apostol.

' FLACĂRA MORENI 
STEAUA

1 (0)
3 (1)

Stadion Flacăra; teren exce
lent; timp frumos; spectatori — 
circa 12 006. Șuturi; 9— 5 (pe 
poartă: 3—7). Comere; 8—5. Au 
marcat HAGI (min. 36. 47 și 75), 
respectiv C. PANA (min. 52).

FLACĂRA: Dohot 6 — Purdea 
7, Beldie 6. Butufei 6. Nistor 6 
— C. Pană 7. Marcu 4. M. Pană 6 
(min. 76 D'jmitrasc’j >, Dragnea 
7 — Lula 6. Văîdean 5 (min. 49 
Stere 6).

STEAUA: Lung 7 — D. Petres
cu 6. Iovan 7 Beloded’ci 7. Un- 
guresnu 7 — Stoica 8. Rn*»r!u 7. 
I. D -r. tre«c*j 6 (mta. 77 Stan), 
Had 8 5 — Ucfttuș 7 Pena S 
(min Ti B alint 6).

A arbitrat: Ad. Moroif.nu (Plo- 
fești); la Unte: V. Curt (Constan
ța) ș: Cr. Teedorescu (Buzău).

Cartonase «albcne: C. PANA, 
D. PETRESCU.

La sn»rarțe: 0—2 (0—1).

insă, spre La.ida gazdelor, cu 
multa risiPă de energie.

Ovidiu IOANIȚOAIA

REPRIZĂ
I .u- CLUJ-NAPOCA 1 (1)
I F.G ARGEȘ 0 (0) |

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; ihrp frumos ; specta
tori — circa 18.004. Șuturi : 14—7 
(pe poartă : 4—2). Cornere: 10—4. 
A marcat DOBOȘ (min. 35).

„U“ CLUJ : Prunea 6,5 —
Gherman 6, Neamțu 7, Popicu 7, 
Pojar 7 — Doboș 7. M. Stoica 
7,5. L Moldovan 6 (min. 80 Te- 
odorescu), Biro 6.5 — Cr. Sava 7, 
Boeru 6 (min 78 Ca dar).

F. C. ARGEȘ : Hristea 6 — E- 
duard 7, Pirvu 6, Stancu 6, Tă- 
nase 6 — C. Pană 6 (min. 88 
M. Marcel), Bănuță 7, Badea 6 
(min. 46 Mistode 7), Tirchineci 
6 — Vlădoiu 6, Grigoriu 6.

A arbitrat V. Antohl (Iași) ; la 
linie N. Voinea (București) și I. 
Igna (Timișoara).

Cartonașe galbene: M. STOICA.
La speranțe : 1—2 (0—0).

• ........... i

cu prima. Corvinul a păstrat 
în general inițiativa, dar ele
vii liui Ion Ionescu mai au de 
lucrat pentru a ajunge la for
ma dorită de inimoșii lor su
porteri. Evoluția scorului: in 
min. 49 KLEIN, printr-o fru
moasă lovitură de cap, ridică 
scorul la 3—1 ; băcăuanul 
SCINTEIE „ridică" peste Ioniță, 
din nou neatent (min. 60): 3—2; 
in min. 82 scorul se urcă la 
4—2 printr-o bară-gol a lui 
GABOR. Alte două mari oca
zii ale reprizei: „bara" lui Pet
cu min. 76 și penalty-ul ratat 
de Tismănaru, în min. 82.

Modesto FFRRAR'NI

GAZDELE DOMINA,
Tkx« 1UUĂ4L9, LcidiOU).

Deși a dominat in majoritatea 
timpului (in a doua jumătate a 
meciului, chiar autoritar), A.S.A. 
a trebuit să se mulțumească azi 
(n.r. ieri) cu un singur punct, și 
acesta obținui, insă. dintr-un 
penalty, in ultimele 10 minute 
ale partidei. Recunoscuți specia
liști ai jocului in deplasare, gă- 
lățenii au jucat ordonat, cu multe 
pase la mijlocul terenului, prac
ticed un marcaj strîns, contra
atacând prin O. Popescu șl An- 
tohi șl reușind să obțină o oare
care reabilitare după eșecul de 
„acasă- din prima etapă. Prima 
fază mai fîe»-binte apare ta min.

F.C.M.
A 2—1
5), res-

-LUNG 
RETUL 
ș (min.
11 m),

1HOVA 
(2—0) •

S. BO- 
Jrutaru 
), res-

ETAPA viitoare (duminică 4 
septembrie): F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea — Petrolul ploiești. 
Steaua Mizil — C.F.R. Pașcani. 
Ceahlăul P. Neamț — A.S.A. Ex
plorări C-lung Moldovenesc, Șire
tul Pașcani — Aripile Bacău, 
Gloria Buzău — Unirea Focșani, 
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C.M. 
Progresul Brăila, C. S. Botoșani 
— Metalul Plopeni, C.S.M. ’su
ceava — FEPA '74 Bîrlad, Poli
tehnica Iași — Poiana Cîmpina.

SERIA A II □
DACIA PITEȘTI — A. S. DRO- 

BETA TR. SEVERIN 2—0 (0—0) : 
Bărbulescu (min. 55) și Moiceanu 
(mln. 86).

DIVIZIEI B
F.C.2.I. CARACAL — ELECTRO- 

MUREȘ TG. MUREȘ 2—0 (1—0) S 
Gingu (min. 23) șl Mor«ru 
(min. 75).

METALUL MIJA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—0 (0—0) : S. Rus 
(min. 67) și Trandafir (min. 78).

C1IIMIA RM. V1LCEA — TRAC
TORUL» BRAȘOV 3—0 (1—0):
Giurcă (min. 23), Guda (min. 58) 
și M. Nicolae (min. 87).

MINERUL MOTRU — JIUL PE
TROȘANI o—l (0—0); Băltaru 
(min. 65). /
I.C.I.M. BRAȘOV — C. S. TÎR- 

GOVIȘTE 2—0 (0—0) : Chioreanu
(min. 58) și Folbert (min. 70).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
PANDURII TG. JIU 3—0 (0—3) : 
Olaru (min. 46; și Calafeteanu 
(mija. 77 și 87).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — 
SPORTUL „30 DECEMBRIE- 2—1 
(2—1): Mușat (min. 23), Stancu 
(min. 33), respectiv Răduță 
(min. 25).

METALUL MANGALIA — ME
TALURGISTUL SLATINA 2—1 
(2—1): Dinu (min. 33). Caras 
(min. 37), . respectiv Asaftei 
(min. 10).

Relatâri de la L Feveanu, Gb. 
O on ci u, P. V o in ea, S. Giomoiu, 
Gr. Jugănaru, C. Gruia, V. Pe- 
povici. N. Constantinescu și A. 
Bilt.

ETAPA VIITOARE (duminică 4 
Sup.embrie): Metalurgistul Sla
tina — Electroputere Craiova, 
Pand îrli Tg. jiu — Dacia Pitești, 
A. S. Drobeta Tr. Severin — Me
talul Mija Gaz Metan Mediaș — 
Minerul Motru. C. S. Tirgoviște
— Dunărea Călărași. Jiul Petro
șani — I.C.I.M. Brașov, Sportul 
-30 Decembrie" — F.C.M. Caracal. 
Eleetromureș Tg. Mureș — Chi
rr’n T?m. Vi’cea. Tractorul Brașov
— Metalul Mangalia.

SERIA A »ll-a
MINERUL CAVNIC — OLIMPIA 

SAT(j MARE 1—1 (0—1): Lucaci 
(n.;n. 48). respectiv Țirbuș
(fhin. 33)

C.S.M. REȘIȚA — STRUNGUL 
ARAD 0—0.

ÂVINTL L REGHIN — F. C. MA- 
RAMUiJES BAIA MARE 0—0.

UNIREA ALBA lUI.l A — A. S. 
P”'9P"NJ VULCAN 4—0 (3—0) • 
.""4 ~ i (~dn. 15' Timor n.
.27 ' • '' și 6*
• CHIMICA T?R?-’AVE?-rI — AR

CITEVA FAZE, 0
SCORNICEȘTI, 28 (Prin te

lefon). Reapărind duPă o lun
gă absență în fața nroprului 
său public din localitate^ F.C. 
Olt nu a reușit să depășească 
pe F.C. Bihor.. Din start me
ciul s-a desfășurat după ur
mătorul tipar: gazdele atacau 
— neinspirat, F.C.' Bihor fă
cea un joc succesiv de pase 
in jumătatea sa de teren si se 
aglomera bine în fața porții 
anărată de Lăzăreanu. Astfel, 
dominarea echipei din Seorni- 
cești rămînea sterilă, marcajul 
strîns o incomoda vădit. Pu
ținele sale acțiuni de atac e- 
șuau în afara spațiului de 
■poartă. Construind lent, F.C. 
Olt ușura orădenilor misiunea. 
Doar patru faze bune ne-au 
reținut atenția în această pri
mă repriză: min. 13 — un-doi 
Turcu — M. Ene, dar „nouarul" 
gazdelor a trimis peste „trans
versală"; min. 15 — M. Popes
cu, minge bună pentru Turdu, 
,,cap“ al acestuia pe Ungă 
„vinclu" ; min. 34 — Tătnaș, 
pasă lungă pentru Szeneș, șut 
din alergare al acestuia peste 
și min. 40 — Pătrundere O. 
Lazăr, dar vîrful oaspeților a 
întîrziat pasa în zona în care 
Tămaș și Mureșan se aflau li
beri.

La reluare gazdele au mărit 
pentru cîteva minute strocul 
insă au apărut mari ratări 
(min. 50. M. Popescu îi min.

SURPRIZA DE
CRAIOVA, 28 (Prin tele fin). 

Mare dezamăgire in rindurile su
porterilor Universității. Un „duș 
rece" cum de mult nu s-g mai 
înregistrat pe gazonul craiovean- 
Dar, după cum s-au desfășurat 
lucrurile in teren, putea Ii și mai 
rău in privința scorului. E ade
vărat, Universitatea a evoluat 
fără Geolgâu, Stoica și Ciurea 
(accidentați) dar prestația ei ai 
fi fost foarte greu de închipuit. 
De mult n-am mai văzut această 
echipă evoluind atît de modest.

Văzînd cum stau lucrurile, noua 
promovată a prins curaj, a ieșit 
cu calm din apărare prin pasele 
„filtrate" de Majaru și Jurcă și a 
atacat trecindv-și în cont două 
goluri și alte mari ocazii. In min. 
5, Badea a pasat lui Blță, acesta 
a întîrziat șutul, Boar i-a „su
flat" balonul, craioveanul a șu
tat în gol și s-a accidentat. Cei 
care puteau deschide scorul au 
fost oaspeții, dar, în min. 22. 
Gherasim a deviat salvator min
gea plasată de Dobrotă spre col
țul opus. Dar, In min. 35, sibl- 
enii au luat conducerea. A fost 
un corner scurt, apărarea craio- 
veană a respins și JURCA a 
șutat de ia 30 m., din voleu, cu 
stîngul și l-a surprins pe Ghera- 
slm. In finalul reprizei, irimescu 
a executat o lovitură liberă do 
la 18 m (da, Bica a fost faultat 
In afara careului) șl Alexa a res
pins în corner.

Repriza a doua a început total 
nefavorabil pentru gazde. In 
mln. 47, RADU II a plecat de la 
centrul terenului, l-a driblat pe 
Irimescu, i-a întrecut Ia viteză 
pe Săndoi și Mănăilă și a înscris

BARĂ SI
» ATÎT!

IF.C. OLT 0
F.C. BIHOR 0

Stadion „Viitorul"; teren foarte 
bun; timp bun pentru fotbal; 
spectatori — circa 5 000. Șuturi: 
22—4 (pe poartă: 6—1). Cornere : 
13—1.

F. c. OLT : Ciurea 6 — Ruse 
6, Mihali 7, Minea I 6, Munteanu 
7 — M. Popescu 5 (min. 78 C. 
Gheorghe), M. Ene 5, Eftimie 5, 
Pistol 5 (min. 48 A. Georgescu
5) — Turcu 6, Craiu 6.

F. C. BIHOR : Lăzăreanu 6 —
Ciocan 5, Biszok 6, Brukenthal 7, 
Baba 5 — Tămaș 7. Mureșan 6, 
Mujnai 5 (min. 58 C. Georgescu
6) , Szeneș 6 — Mandoca 5, O. 
Lazăr 5 (min. 89 Bucico).

A arbitrat A. Gheorghe (P. 
Neamț); la linie: I. Vel ea (Cra
iova) și M. Nicolae (Bacău).

La speranțe: 2—1 (0—0).

51, luaturi în lanț, M. Popes
cu, Craiu și Turcu), după care 
totul a intrat in normal: a- 
tacuri telefonate, convenabile 
„roș-albaștrilor". ,pe fondul u- 
nei insistente dominări solda
te cu o bară (min. 75 Craiu). 
încă o mare ratare (mm. 80, 
A. Georgescu). Meciul a pre
zentat un final cu mari emo
ții (min. 87 — ratare O. Lazăr 
pe lingă poartă !) oen.ru 
gazde.

Stejian 7RANDAFIRESCU

LA CRAIOVA
| UNIV. CRAIOVA 1 (0) I
| INTER SIBIU 2 (1) |

Stadio '. Central ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — 
circa 25 0C€ Șuturi : 12—10 (pe 
poartă • 3—5) ; Cornere : 13—2.
Au marcat : NEAGOE (min. 88), 
respectiv JURCA (min. 35) și 
RADU n (min. 47).

UNIVERSITATEA : Gherasim
5 — Bica 5 Săndoi 5. Irimescu 
5, Mânâilâ 5 — Ghiță 5 (min. 58 
Luță 5*. Gh. Popescu 6. Adr. 
Popesc? 6, Badea 5 — Bicu 5, 
Biță (min 10 N îagoe 6) ,

inter : Aiexa 6 — Laurențiu 
7, Boar 6, Ene 7, Dobrotă 6 — 
Stăneseu 6 Majaru 7 (min. 77 
Văsîi) Jurcă. 7 — C. Zamfir 7 
(min. 86 B. Popescu). Radu H 7, 
Cașuba 6.

A arbitrat V Anglieloiu CBucu- 
rești) ; la linie : O. Streng
(Oradea) și Tib. Demian (Zalău).

Cartonașe galbene : SĂNDOI,
RADU H. IRIMEȘCU.

La speranțe : 3—1 (2—0>
• ..................................................... .. mu—

de Ia 10 m. Apoi, în min. 54, 
Zamfir a fost la un pas, de 3—0, 
după care am notat trei mari ra
tări: ale lui Gh. Popescu (min. 
67 și min. 86) și una a lui Radu 
II (min. 68) pentru ca, în mln. 
38 gazdele sâ reducă din handi
cap: arbitrul lc-a f£cul cadou o 
lovitură liberă de la 17 m., s-a 
produs învălmășeală și NEAGOE 
a înscris din apropiere. Dar me
ciul era jucat.

Constantin ALEXE

OASPEȚII... PLEACĂ CU UN PUNCT
9, cînd Călugăru reține greu un 
șut de la distanță — dar jos, la 
colț — al lui Szabo. In min. 28, 
Albu ratează o mare ocazie, din 
poziție centrală, pentru ca, după 
două minute. Oțelul să reușească 
primul său șut la poartă („cap" al 
Iul Antohi). Pînă la sfîrșitul pri
mei părți, mai remarcăm inter
venția salvatoare a Iul Agiu. la 
o periculoasă centrare a lui Albu 
(min. 34) și voleul lui Ralea, de 
la 6 m, peste „transversală".

După pauză, circa 10 minute, 
Jocul este echilibrat. In min. 54. 
oaspeții deschid scorul: Agiu e- 
xecută o lovitură liberă, Antohi 
trimite, cu capul, in careul mic

MATURA ZALAu 2—0 (0—0): Vig 
(min. 46) și Oprișor (min. 88).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — GLORIA REȘIȚA 3—0 
(fr—0): Rotariu II (min. 55), Ro
senblum (min. 67) și Giuchici 
(min. 78 din 11 m).

C.F.R. TIMIȘOARA — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 2—0 (0—0): 
Truți (min. 50 din 11 m) și Băr- 
bosu (min. 76).

METALUL BOCȘA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—1 (0—0) :
Talpeș (min. 88), respectiv Trăis- 
taru (min. 48).

Meciul U. T. ARAD — GLORIA 
BISTRIȚA se dispută astăzi.

Relatări de la M. Palcău, P. 
Fuchs, L Ormenișan, I. Anghe- 
!ini, I. Ducan, C. Crețu, St. Mar
ton și T Țăranu.

ETAPA VIITOARE (duminică 4 
septembrie) : Gloria Bistrița — 
Metalul Bocșa, „Poli" Timișoara
— C.S.M. Reșița, Strungul Arad
— A.S.A. Progresul Timișoara, 
Gloria Reșița — Minerul Cavnic, 
A. S. Paroșeni Vulcan — Chimica 
Tirnăveni. Olimpia Satu Mare — 
Unirea Alba Iulia, Armătura Za
lău — Avîntul Reghin, F. C. Ma
ramureș Baia Mare — C.F.R. Ti
mișoara. Dacia Mecanica Orăștie
— U. T. Arad.

A,S?Â. TG. MURES 1(0) |
OȚELUL GALAȚI 1 (0} |

Stadion „Municipal*4 ; tcrei 
moale ; timp frumos ; spectator.
— circa 8 000. Șuturi : 15—6 (p< 
poartă : 7—3). Cornere : 1—3. Ai 
marcat : A. STOICA (min. 80 - 
din 11 m), respectiv O. POPESCU 
(min. 54).

A.S.A. : Naște 6 — Szabo 6 
Jenei 6, Botezan 7, Fodor 6 - 
C. Moldovan 6 (min. 62 A. Stoi
ca 7), C. Ilie 6, Minea II 6, V. 
Ene 6,5 — Albu 5,5, Pintea 6.

OȚELUL : Călugăru 7 — G
Popescu 6, Anghelinei 7, Agiu 7 
Oprea 6 — Burcea 7 (min. 86 Po
doabă), M. Stan 6, O. Popescu’
— Profir 6, Ralea 5 (min. 83 Dră- 
goi), Antohi 6.

A arbitrat Ș. Necșulescu (Tir
goviște) ; la linie : M. Niculesci 
(București) și G. Macavei (Deva)

Cartonașe galbene : PINTEA
JENEI, G. POPESCU, CĂLUGA- 
RU.

La speranțe : 1—0 (1—0).

și O. POPESCU împinge balonu’ 
în plasă. Din acest moment, O- 
țelul joacă pentru menținerea re
zultatului, dar trece prin mari e- 
moții, mai ales în min. 63 (șui 
V. Ene pe lingă bară), mii. 70 
(Călugăru reține „capul44 din apro
piere al lui Szabo) și în min. 74 
cînd A. Stoica trimite peste poar
tă. Atacurile susținuse ale A.S.A. 
nu pot fi, însă, fructificate, din 
cauza confuziei din interiorul ca
reului și a pripelii în șutul de 
finalizare. în min. 80, însă, la un 
atac prelungit al gazdelor. Agiu 
îl faultează în careu pe Minea 11 
șî lovitura de la 11 m, corect a- 
cordată, este transformată sign 
de A. STOICA. Pînă la sfîrșit, 
jocul este nervos, apar cartona* 
sele galbene, dar nici una din 
echipe nu mai poate fructifica.

Radu URZICEANU

oen.ru


VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL ARAD

(Urmare din pag. I)

se o mare varietate de țesături 
și alte articole noi, destinate 
atît pieței interne, cit și celei 
externe.

Luind cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
i-au făcut o bună impresie re
zultatele obținute in acest an 
de colectivul unității în reali
zarea producției fizice, a celei 
destinate exportului, în crește, 
rea calității, reducerea consu
murilor de materii prime, ma
teriale și combustibili.

Secretarul general al parti
dului a subliniat că acest mare 
și destoinic colectiv trebuie să 
facă totul pentru valorificarea 
integrală a rezervelor de care 
dispune în vederea ridicării ca- 
lității produselor și a eficienței 
economice, a utilizării mai bune 
a materiilor prime, a forței de 
muncă, perfecționării, organiză
rii și modernizării producției.

A fost relevată însemnătatea 
deosebită pe care o are ridi
carea pregătirii profesionale, 
tehnice și politice a persona
lului muncitor, implicarea mai 
activă a Consiliului oamenilor 
muncii, a adunării generale în 
conducerea și soluționarea pro
blemelor ce le ridică buna des
fășurare a producției și a 
muncii.

Adresind felicitări munci
torilor de la Întreprinderea 
textilă Arad, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a urat suc
cese tot mai mari în realizarea 
planului de producție, a expor
tului, în ridicarea calității și 
eficienței întregii activități, ast
fel ca întreprinderea să ocupe, 
prin rezultatele sale, un loc de 
frunte in cadrul unităților in
dustriei ușoare românești.

In cursul după-amîezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat comuna Pecica, localitate 
renumită pentru rezultatele ob
ținute în agricultură, pentru 
hărnicia locuitorilor săi.

Vizita a început cu exami
narea stării unor culturi de pe 
terenurile cooperativei agricole 
de producție „Ogorul", a mo
dului în care s-a acționat pen
tru obținerea unor recolte bo
gate, pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan pe acest an.

A fost examinată apoi o cul
tură de sfeclă de zahăr, unde 
plantele, avînd o densitate mare 
și fiind bine îngrijite, promit 
o recoltă de circa MO—70 tone la 
hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat în continuare un lan 
de porumb unde, în curînd, va 
putea începe recoltarea și a 
apreciat modul în care se culti
vă porumbul la CAP ..Ogorul", 
grija cu care țăranii cooperatori 
de aici gospodăresc pămîntul, 
respectă epoca de semănat 9 
celelalte verigi tehnologice.

In continuare, secretarului 
general al partidului i-au fost 
înfățișate, in cadrul unei expo
ziții organizate in centrul co
munei, rezultatele înregistrate 
in acest an de agricultura ju
dețului Arad.

tn centrul comunei Pecica, 
adresîndu-se miilor de bărbați, 
femei, tineri și copii, veniți să-l 
salute cu dragoste și respect pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
apreciat rezultatele muncii coo
peratorilor din Pecica, stadiul 
culturilor de porumb, soia și 
sfeclă de zahăr. Secretarul 
general al partidului și-a ex
primat speranța că și în acest 
an cooperativa agricolă va do- 
bindi titlul de Erou al Noii Re
voluții Agrare, care se va adău
ga celorlalte patru titluri de 
erou primite în anii trecuți. 
Munca bine organizată, desfă
șurată cu hărnicie și pricepere, 
recoltele bune obținute sint te
melia sigură a ridicării nivelu- 
lui de trai, a bunăstării coope- 
ratorilor și a întregului popor.

Referindu-se Ia schița de 
organizare șî modernizare a 
comunei Pecica, care i-a 
fost prezentată, t o v a r ăș u ! 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că procesul, în urma căruia 
această localitate va deveni oraș 
agroindustrial, trebuie să se 
desfășoare cu chibzuință, treptat- 
tr ptat, îmbinînd vechiul _ cu 
noul, asigurînd, în primul rînd. 
dotările destinate să îmbunătă
țească viața oamenilor, pentru

ca tot ceea ce este necesar 
traiului de Secare zi să fie Îs 
îndemîna tuturor locuitorilor 
comunei.

în încheiere, secretarul gene
ral al partidului le-a urat tu
turor locuitorilor din Pecica 
noi succese în obținerea unor 
recolte bogate, în dezvoltarea 
ți modernizarea localității lor, 
in creșterea contribuției lor la 
dezvoltarea județului Arad, la 
înflorirea generală a patriei so
cialiste. '

In ovațiile celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de la locuitorii 
comunei Pecica.

La înapoierea în muni
cipiul Arad. .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intim- 
pinat cu bucurie de mii de 
arădeni care și-au exprimat 
direct și cald cele mai profun
de sentimente de prețuire și 
recunoștință.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita de lucru in județul Arad 
a pus in lumină în mod preg
nant strinsa unitate a întregului 
nostru popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
în numele colectivelor pe care 
le reprezintă, conducerile uni
tăților industriale și agricole 
vizitate au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru orientările și indicațiile 
primite și au dat expresie an
gajamentului oamenilor muncii 
de a nu-și precupeți eforturile 
pentru transpunerea lor in 
practică, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din hotăririle Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
S-a întîlnit, sîmbătă, cu mem
brii Biroului Comitetului jude
țean Arad al P.C R.

In cadrul ședinței, continuind 
analiza efectuată ia cursul zilei 
ia unități industriale și agrico
le, au fost examinate și stabi
lite măsurile ce se impun pen- 
tru ca județul Arad să-și re
alizeze. în cele mai bune con
diții, sarcinile deosebite ce-i 
revin din planul pe anul IMS 
și pe Întregul cincinal, din do
cumentele Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului

Pornind de la rapoartele pre
zentate, de la constatările din 
timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a apreciat 
că județul Arad a obțin oi e 
serie de rezultate bune. Secre
tarul general al partidului a 
arătat insă d aceste rezultate 
aa se sltpraiă la aiveW posi
bilităților. al pu.ernieuloi po
tențial tehnic și tmtan de care 
dispune județul importanta 
creștere a fondurilor fixe pe 
ansamblul județului aefiiod ar
mată de sporirea corespanză- 
toare a producției industriale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
subliniind că sint create toate 
condițiile ca județul să-și în
deplinească integral sarcinile 
încredințate, a cerut să fie luate 
măsuri ferme pentru lichidarea 
grabnică a stărilor de lucruri 
negative existente și ritficarea 
întregii activități la un nivel 
superior de calitate și eficien
ță, pentru recuperarea restan
țelor si înfăptuirea integrală a 
planului

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
încred- rea că puternica organi
zație județeană de partid, co
muniștii se vor angaja mult 
mai ferm, in spirit revoluționar, 
în înfăptuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială. a hotiririlor Con
gresului ai XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului

Biroul Comitetului județean 
l-a asigurat pe secretarul gene
ral al partidului că organizația 
de partid, toți locuitorii jude
țului vor acționa cu dăruire si 
abnegație pentru înfăptuirea 
neabătută a orientărilor și in
dicațiilor _ primite cu prilejul 

jestei vizitfe, pentru a spori 
contribuția județului la progre
sul general al țării. |a ridi
carea patriei pe trepte tot mai 
■nalte de progres și civilizație.

I
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UN FRUMOS SUCCES AL ATLETISMULUI NOSTRU
Paula han a ciștigat „'lurclc Premiu I.A.A.r. Mobil

$

Paula Ivan

ACTUALITATEA LA TENIS

breviar olimpic

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
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eJtîe

sale au fost :
Deker-Slaney 

m — 69 d (ea 
mondial

• în sferturile de finală 
ale Turneului feminin de la 
Nawah (S.U.A.), jucătoarea

Boris 
Jimmy Connors. 
Noah si Milosiav

loan 
D. 

fapt

încheiat cea de-a patra 
a ..Marelui Premiu 

I. A. A.F.-Mobil**. competiție ase
muită cu coloana vertebrală 
a sezonului competițiilor in
ternaționale ale atletismului. 
Marele Premia a fost câștigat 
in acest an de atleta română 
Paula Ivan (antrenor 
Puică). Ea a totalizat 63 
ceea oe constituie In________________________________

5 punctajid maxim pentru dsti- 
garea a cinci concursuri, apoi 

§ și a întrecerii finale, in Berii- 
§ nul Occidental.
§ Predecesoarele 
§ 1985 : Mary
§ (S.U.A.) la 3 000 
§ a stabilit tn lecord 
§ intr-un concurs pentru „Mare- 
§ le Premiu", ceea oe i-a adus 

cîteva puncte suplimentare) ;
1986 : Iordanka Donkova (Bul
garia) 100 m.g. — 69 p (de ase
menea. cu record mondial) ;
1987 : Merlene Otley (Jamai
ca) 100 m — 63 p.

Clasamentul general al aces
tei a patra ediții a „Marelui 
Premiu" se prezintă astfel, la 
femei : L Paula Ivan (Româ
nia) 63 p. 2. Grace Jackson 
(Jamaica) 63 p. 3. Ana Quirot 
(Cuba) 57 p, 4. Liz McColgan 
(M. Britanie) 55 p. 5. Claudia 
Zaczkiewicz (R.F.G.) 50 p. 6. 
Dan net te Young (S.U.A.) 49 p, 
7. Ellie van Hulst (Olanda) 48 
p, 8. Mary Ouyalî (Nigeria) 
48 p. întrecerea masculină a 
fost câștigată de marocanul 
Said Aouita, cu 63 p (el a 
mai fost câștigător si în 1986, 
cu 63 p). Pe probe, reprezen
tanții tării noastre au realizat 
următoarele clasări : 1500 m : 
1. Paula Ivan 63 p. 2. Mitica

§ LA APROPIATELE JOCURI 
| OLIMPICE de vară, Cehoslo- 
§ vacia va partieioa cu un lot 
§ de 166 sportivi s sportive, ce 
§ v« lua siartt* in 17 disdpii- 
& ne dintre ceie 23 înscrise in

A. SENNA CIȘTIGA ȘI 
MARELE PREMIU AL BEL

GIEI (FORMULA 1) I
S Marele Premiu al Belgiei (For- 
$ mula 1) disputat, duminică, la 
§ Spa (43 de ture, pe un circuit 
§ măsurtad «X km, ta total — 
Ș ZM.42 km) a revenit brazilianului 
§ Ayrton Senna (pe McLaren-Hon- 
% da), ta lbzsioa (medie orară 
§ MIJ* km). învingătorul a fost 
$ urmat la o jumătate de minut 
§ de .vesr.icul- rival și coleg de 
S eetiîpă. francezul Alain Prost. Pe 
$ treapta a treia a podiumului, o 
5 rarprizâ a gazdelor: Tbierry
$ Bouts'», pe Benotto t-Ford. In 
§ fruntea clasamentului pi’otiior. 
§ Senna are acum 7S de puncte, cu 
§ 1 mal multe dedt Prost, dar 
Ș ambH s-au îndepărtat de restul 
5 -Hoților, următorul fiind, eu ’8 
5 "e puncte austriacul Gerhardt 
Ș Berger. Locurile altor piloți cu- 
Ș r.oscuți: 5. Piquet ÎS p: Man-
S sen S p. In ierarhia mărcilor : 1. 
§ McLaren 147 p. 2. Ferrari «4 p

§ • A ÎNCEPUT Șl CAMPIONA-
$ TUL. ANGLIEI fără surprize, dar 
$ cu scoruri neașteptat de mari: 
§ Liverpool și-a anunțat cu un zgo- 
§ motos 3—0. tn deplasare, la Charl- 
Ș ton. Intențiile de a cuceri al 18- 
5: lea său titlu național. Arsenal a 
§ ridicat mănușa, rtușind un 5—1. 
$ tot afară, tn compania deținătoa- 
§ rel Cupei Angliei. Wimbledon. 
§ Două scoruri Identice. 4—0. reali- 
§ za te pe eron propriu, de către 
§ Everton (la Newcastle) si Sout- 

hamoton (la West Ham). Ardlles 
post neașteptat 
Rangers, ''ei de 
De terenul lui 
Alt3 rezultate!

a apărut tntr-un
§ Ia Queen’s Park
X - - - 0—0.

Manchester Utd ’ __
Ș Aston VUla — Millwall 2—2• De^bv 

— Middlesbrough 1—0 •

Ș libero și...

Constantin 47 p, 5. Doina Me- 
linte 29 p, 7. Ella Kovacs 21 
p ; 3 000 m : 3. Iulia Beșliu 28 
p (1. Liz McCoilgan 51 p) ; 
înălțime bărbați : 3. Sorin Ma
tes 35 o (t Javier Sotomayor 
— Cuba 57 p. 2. Patrik Sjo
berg — Suedia — 44 p).

în gala finală, de vineri sea
ra. din Berlinul Occidental. 
Paula Ivan a câștigat 1500 m 
In 4:00.24 urmată de Mitica 
Constantin 4:04.97 st de Elly 
van Holst 4:06.52. La înălțime, 
Sjoberg a realizat 2.33 m. iar 
Sorin Matei cu 2.24 m a fost 
al 5-lea. Un rezulta* realmen
te excelent a fost înregistrat 
la prăjină. Rodion i 
(U.R.S.S.) devenind al 
performer mondial, cu 
Apoi ei a încercat la

Alte rezultate din 
competiției : feminin : 
Alice Brown (S.U.A.) 
200 m : Grace Jackson 
ca) 22.70 ; 5 000 m : Liz 
gan (Marea Britanie) 15:03.29 ; 
400 m: Ana Quirot (Cuba) 
50.27 : masculin : 100 m : Cal
vin Smith (S.U.A.). 10,12 ; 800 
m : Tom McKean (Marea Bri
tanie). 1:47,60 ; 3 000 m obsta
cole : Julius Kariuki (Kenya). 
8:24.52.

Gataulin 
doilea 

. 5.95 m. 
6.08 m. 

finala 
100 m : 

11.18 ; 
(Jamai- 
McCol-

• Incepind de astăzi si pi- 
nă la 11 septembrie se vor 
desfășura întrecerile tradițio
nalului turneu international de 
tenis dela Flushing Meadow, 
care reunește pe cei mai va
loroși jucători din lume. Orga
nizatorii l-au desemnat ca 
principal favorit De cehoslova
cul Ivan Lentă. urmat, pe ta
bel. de Mats Wilander. Ștefan 
Edberg. Andre Agassi. 
Becker.
Yannick _
Meer. In competiția feminină, 
favorita nr. 1 este campioana 
vest-germană Steffi Graf.

bulgară Katerina Maleeva 
învins-o cu 6—1. 6—2 pe sue
deza Catarina Lindquist. Alte 
rezultate : Helena Sukova
(Cehoslovacia) — Stephanie 
Rehe (S.U.A.) 7—5, 6—3 : Na
thalie Tauziat (Franța) — 
Natalia Zvereva (U.R.S.S.) 
3—6. 6—2. 6—3.

• Tumeui de la Rye Brook 
(New Jersey) a nrogramat pri
mele două partide din _ sfertu
rile de finală. în care cam
pionul indian Ramesh Krish
nan l-a eliminat cu 6—1. 7—6 
pe australianul Jason Stolten
berg. iar cehoslovacul Milan 
Sreiber l-a întrecut cu 6—2. 
6—2 pe america mil Tim Wil
kinson.

AUTOMOBILISM • La încheie- 
rea prîmgi etape, in «Raliul ce
lor 1 Mt de lacuri-, ce se desfă
șoară în Finlanda, pe primul loc 
se află pilotul finlandez Juha 
Kar.k_n<n (. Toyota-). H urmează 
compatriotul său Markku Alen 
(.Landa-) la lfi s și suedezul 
Mikael Ericsson (. Landa-) la 
1,21.

BOX • Consiliul mondial al 
boxului (WBC) l-a desemnat 
drept cel mal bun pugilist al 
lunii august pe australianul Jeff 
Fenech, pentru victoria obținută 
ta fața Iul Tyrone Dowens (Tri
nidad-Tobago), succes ce l-a asi
gurat păstrarea titlului de cam
pion mondial la categoria pană.

drul competiției pentru Cupa zia
rului „Sovietski Sport“, echipa 
Spartak Moscova a întrecut cu 
scorul de 9—1 (2—1, 5—0, 2—0) se
lecționata Poloniei. • Aflată în 
turneu în R. F. Germania, echipa 
suedeză HC Lulea a întîl lit la 
Dusseldorf o selecționată locală 
pe care a învins-o cu scorul de 
7—5 (3—3, 1—1, 3—1).

POLO • Primele meciuri dis
putate în cadrul Turneului de la 
Palermo s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : u.R.S s. — 
Spania 10—9; Iugoslavia — R. F. 
Germania. 12—9: Italia — Grecia 
12—10.

HANDBAL p Intr-un meci a- 
mlcal masculin, disputat la Ros
tock, selecționata R. D. Germane 
a Întrecut cu scorul de 21—17 
(12—») reprezentativa Suediei.

HOCHEI PE GHEAȚA • In ca-

— Nottmgnam Forest 2—1, Shef
field Wednesday — Luton 1—0.
• IN CAMPIONATUL FRAN

ȚEI, Auxerre confirmă chiar pe 
terenul liderului reușind 2—2, la 
Paris In compania lui P.S.G. ! 
Bordeaux (locul secund) îi tato
nează însă pe parizienii, la un 
«dnsur punct grație unui succes 
lefer. acasă. în fața lui Stras
bourg — 2—0. Tn fine. încă un 

eveniment- lanterna roșie, Caen, 
se află 
înaintea 
”iltate : 
Monden 
tos

la prima victorie, 2—1, 
lui Lille. Celelalte re- 

Canne — Sochaux 2—0; 
— Toulouse 1—0 ; Nan- 

Sa'nt Etienne 1—1. Toulon 
Nie» 0—0 : Laval — Marseille 

• Metz — Montpellier 1—2 ;

• Meciul dintre marii 
britanici Jonathan Speel- 
Nigel Short, contînd pen-

ȘAH 
maeștri 
man și 
tru sferturile de finală ale cam
pionatului mondial s-a încheiat 
la Londra cu scorul de 3 5—1.5 
ouncte In favoarea Iul Speelman, 
care se califică, în semifinale.

Lens — Racing Matra Paris 1—1. 
Deci : 1. Paris S.G. 19 p, 2. Bor- 
deaux 18 p, 3. Monaco 17 p, 4. 
Auxerre 17 p.

• REZULTATE ÎNREGISTRA
TE tn etapa a 3-a a campionatu
lui R.D. Germane: Dynamo Dres- 
da — F.C. Karl Marx Stadt 3—4; 
Stahl Brandenburg — F.C. Mag
deburg 1—2 ; Sachsenring Zwickau 
— Rotwelss Erfurt 0—1 ; Dynamo 
Berlin — Union Berlin 1—1 : Lo
komotive Leipzig — Wismut Aue 
1—1 ; Energie Cottbus — Chemie 
Halle ‘ ' ----- ---- ‘ -----
Hansa Rostock 2—0.
ment
Dresda. cu 4 puncte.

0—0; Carl Zeiss Jena — 
In clasa- 

eonduce echipa Dynamo
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