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ll PREZENTA tovarășului nicolal claușescu 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘLSCII

SPECTACOLUL FESTIV OMAGIAL

MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au asistat, vineri după-amiază, 
pe Stadionul „33 August** din 
Capitală, la spectacolul festiv 
consacrat aniversării a 40 de 
ani de Ia înființarea Organiza
ției Pionierilor, sărbătoririi 
„Zilei pionierilor** și încheierii 
anului școlar.

Caldul Mesaj adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pionierilor, șoimilor patriei, tu
turor copiilor țării cu prilejul a- 
cestor evenimente și prezenta 
la spectacolul festiv au pus in 
evidență, în modul cel mai 
pregnant, în întreaga ei lumi- 
riă și semnificație, grija părin
tească pe care partidul și 
secretarul său general, socie
tatea noastră socialistă, o poar
tă celor mai tinere vlăstare, 
pregătirii și educării lor, pen
tru a deveni vrednici și demni 
cetățeni ai României socialiste. 
Zecile de mii de participant! Ia 
spectacol și, prin ei, toți co
piii și tinerii țării și-au îndrep
tat, in acest moment sărbăto
resc, gindurile si simțămintele 
de dragoste curată și fierbinte 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. multumindu-le. îm
preună cu educatorii și părinții 
lor, pentru condițiile minunate 
de viață și de învățătură ce 
le-au fost create.

Aceste simțăminte. izvorite 
din inimi tinere, înflăcărate, 
și-au găsit expresie în primirea 
entuziastă făcută, la sosire, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. De-a 
lungul frumoasei alei ce duce 
spre intrarea principală a sta
dionului, se formase un adevă
rat culoar viu, alcătuit din nu

meroși pionieri și șoimi ai pa
triei, tineri și tinere. Stăpiniți 
de emoție, ei au oferit, cu a- 
fectiune, buchete de flori, și-au 
manifestat, prin cîntec și vers, 
prin sugestive dansuri temati
ce. interpretate cu vioiciune și 
grație, bucuria de a se rein- 
tîlni Cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, prieteni și indru- 
mători apropiati ai copiilor, ai 
tinerei generații a țării.

In semn de profund respect, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost inminate diplo
ma de onoare, insigna și 
placheta jubiliară ale Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, instituite cu prile
jul aniversării organizației, pre
cum și un album omagial.

La apariția in tribuna oficia
lă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu din piepturile zeci
lor de mii de copii și tineri 
prezenți pe marele stadion au 
izbucnit puternice urale și ova
ții. în această revărsare de en
tuziasm tineresc, vreme înde
lungată s-a aplaudat și s-a 
scandat „Ceaușescu — P.C.R.l", 
„Ceaușescu — România — o- 
crotesc copilăria", „Ceaușescu — 
tinerii!", „Ceaușescu — Pace!"

în tribuna oficială au luat 
loc, de asemenea, membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Slaț 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, activiști 
de partid și de stat, oameni de 
știință, artă și cultură, munci
tori din mari întreprinderi in
dustriale bueureștene, pionieri. 

șoimi al patriei, tineri și tinere, 
elevi și studenți.

Marea arenă in straie de săr
bătoare a fost luată în stăpîni- 
re de participanții la realizarea 
spectacolului — tineri munci
tori, țărani, intelectuali, stu- 
denți, elevi, pionieri și șoimi ai 
patriei — exprimind strinsa 
unitate a tinerei generații în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în centrul terenului — trans
format în această zi într-o 
scenă imensă — un ca
reu format din pionieri era 
încadrat de grupuri de tineri 
purtînd stemele țării și parti
dului.

în acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a fost 
înălțat pe catarg drapelul pa
triei.

Au răsunat, în înalturi, ver
suri rostite cu patos, ce adună 
in vibrația lor sentimentele de 
aleasă dragoste, ale pionierilor 
și șoimilor patriei față de po
por și partid, față de tovarășul 
Nico’ae Ceaușescu, față 
de tovarășa Elena Ceaușescu 
pentru minunatele condiții de 
muncă și învățătură, de for
mare șl afirmare multilaterală 
ce sînt asigurate tinerei ge
nerații.

Toixtrășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Vă mulțumim pentru aleasa 

grijă
Cu care ne-ocrotițl copilăria 
Să creștem fericiți și-n pace 

să trăim

(Continuare în pap a 4-a)

NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

pionierilor și șoimilor patriei, tuturor copiilor 

țării, întregului tineret cu prilejul împlinirii 

a 40 de ani de la înființarea Organizației 

Pionierilor din Republica Socialistă România, 

al „Zilei pionierilor" și al încheierii 

anului școlar

Dragi pionieri,
Dragi copii și tineri ai României socialiste,

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la înființarea Orga
nizației Pionierilor, al „Zilei pionierilor" ți al încheierii anu
lui școlar 1988-1989, doresc să adresez pionierilor și șoimi
lor patriei, tuturor copiilor ți intregului tineret din țara 
noastră, un călduros salut revoluționar, împreună cu cele 
mai bune urări.

Aniversarea Organizației Pionierilor are loc intr-un an 
cu evenimente deosebit de importante in viața poporului 
român - cea de-a 45-a aniversare a revoluției de elibera
re socială ți națională, antifascistă ți antiimperialistă de 
la 23 August 1944 și cel de-al XlV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Pentru intreaga noastră națiune, 
aceste evenimente constituie un minunat prilej de a evoca 
lupta îndelungată a poporului român pentru făurirea unei 
vieți libere, independente ți demne, de a evidenția stră
lucitele succese obținute pe calea înfăptuirii mărețelor 
idealuri ale socialismului pe pămîntul patriei, sub condu
cerea gloriosului nostru partid comunist.

In anii construcției socialiste, îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului - care a inaugurat o perioadă 
de profunde transformări revoluționare in toate domeniile 
- poporul nostru a obținut realizări de seamă in făurirea 
societății socialiste, în dezvoltarea industriei, agriculturii, in 
creșterea avuției naționale, in dezvoltarea tuturor orașelor 
ți comunelor patriei. O puternică dezvoltare au cunoscut 
știința, învățămîntul, cultura, intreaga viață social-culturală a 
țării. A fost generalizat învățămîntul de 10 ani, urmînd ca 
din 1990 să se generalizeze ți invățămintul liceal, de 12 
ani. Au sporit, an de an, cheltuielile social-culturale, au 
fost majorate retribuțiile ți pensiile, au crescut alocațiile 
pentru copii, a crescut, în general, nivelul de trai, material 
și spiritual, al intregului popor.

In cadrul politicii sale profund umaniste, care pornește 
de la principiul construirii socialismului cu poporul ți pen
tru popor, punind mai presus de orice omul, asigurarea 
drepturilor sale fundamentale — dreptul la muncă, ia să
nătate ți locuință, la invățămint, educație ți cultură, la o 
viață demnă și fericită - partidul și statul nostru acordă 
o atenție deosebită tinerei generații - viitorul națiunii 
noastre socialiste. De luminoasele perspective ce _ se des
chid în fața întregii noastre națiuni beneficiat! jn pri
mul rînd voi, copiii ți tineretul țării, cărora partidul ți 
statul nostru vă asigură toate condițiile spre a învăța ți a 
vâ forma ca demni ți devotați cetățeni ai României socia
liste, ca făuritori de nădejde ai socialismului ți comunis
mului pe pămintul patriei noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare in pao 2-3)
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secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 

pionierilor și șoimilor patriei, tuturor copiilor țării, întregului tineret cu prilejul împlinirii 

a 40 de ani de la înființarea Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România, 

al încheierii anului școlarai „Zilei pionierilor" și
(Urmare din pag. 1)

Aveți astăzi, dragi pionieri ți țoimi ai patriei, condiții pe 
care nu le-au avut ți nu le puteau avea niciodată copiii 
țârii în trecut, în vechea orinduire, bazată pe asuprire ți 
exploatare I Folosiți din plin minunatele condiții ce vă sînt 
puse la dispoziție spre a învăța, a învăța ți iar a învăța I 
Insuțiți-vă cele mai noi cuceriri ale științei ți cunoașterii, 
din toate domeniile de activitate, pregătiți-vâ spre a fi 
cit mai folositori societății, avind permanent în față exem
plul clasei noastre muncitoare, al țărănimii și intelectuali
tății, care - într-o strinsă unitate, sub conducerea parti
dului nostru comunist — înfăptuiesc neabătut programele 
de ridicare a patriei noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație !

Organizația Pionierilor, acționind in cadrul democrației 
muncitorești revoluționare din patria noastră, ca membră a 
Frontului Democrației și Unității Socialiste — sub condu
cerea și îndrumarea partidului - iși aduce, prin întreaga 
ei activitate, o contribuție de seamă la instruirea, educarea 
ți mobilizarea tinerei generații, la infâptuirea Programului 
partidului de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de asigurare a condițiilor trecerii, în perspec
tivă, la făurirea comunismului.

Pentru bunele rezultate obținute, adresez, cu acest prilej 
jubiliar, Organizației Pionierilor, tuturor copiilor țării, între
gului tineret, cele mai calde felicitări, împreună cu 
urarea de a obține noi ți tot mai importante succese în 
îndeplinirea nobilelor obiective ce le revin in cadrul poli
ticii generale a partidului ți statului nostru de dezvol
tare economico-socială a României, de înaintare fermă a 
țării pe drumul socialismului și comunismului.

Perspective minunate stau in fața voastră, dragi copii și 
tineri ! Programele partidului pentru viitorul cincinal, 1991- 
1995, ca și pentru întreaga perioadă pînă in anul 2000 ți 
in primul deceniu al mileniului trei prevăd continuarea dez
voltării puternice, armonioase a forțelor de producție, a 
întregii activități economice ți sociale, realizarea unui 
profund salt calitativ in toate domeniile de activitate. In 
anii 2000 — ani în care vă veți afla in deplinătatea capa
cității voastre creatoare - România va deveni o puternică 
forță a științei, invățămintului ți culturii, o țară cu un 
inalt nivel de cultură ți civilizație al întregului popor.

Pornind de la sarcinile ce revin tuturor organizațiilor 
de masă ți obștești in înfăptuirea Programului partidului de 
construcție socialistă, Organizația Pionierilor este chemată 
ca, împreună- cu școala ți familia, cu celelalte organizații 
de tineret, să sădească in conștiința copiilor cele mai 

patriotice, revoluționare, dragostea ți 
de patria socialistă, de poporul 

conducătorul 
să cultive in rindul tuturor

democrației

de tineret, 
nobile idealuri 
respectul față 
nostru ți de Partidul Comunist Român 
încercat al întregii națiuni -, 
pionierilor ți șoimilor patriei, al tuturor copiilor spiritul de 
abnegație și hotârîre de a înfăptui în cele mai bune con
diții programele de dezvoltare a țării noastre, de a se 
afirma în orice împrejurare ca adevârați patrioți și revolu
ționari, ca fii credincioși ai României socialiste.

Să dezvoltăm puternic, in rindul generațiilor tinere, res
pectul față de avuția întregii națiuni, față de proprietatea 
socialistă, de stat ți cooperatistă, — temelia sigură a creș
terii bunăstării materiale ți spirituale a tuturor cetățenilor I

Să punem la baza educației generale a copiilor ți tine
rilor principiile eticii și echității socialiste, ale unei noi 
atitudini in muncă, în societate, in comportarea de zi cu zi I 

Trăind in epoca noii revoluții tehnico-țtiințifice, copiii, 
tineretul patriei noastre trebuie să se formeze, să muncească 
ți să gindească in lumina concepției celei mai înaintate 
despre lume ți viață — materialismul dialectic ți istoric, 
să-ți formeze temeinice convingeri materialist-țtiințifice, să 
combată cu fermitate șovinismul ți naționalismul, misticis
mul, obscurantismul, toate manifestările negative care îl 
înjosesc pe om ți împiedică afirmarea plenară a persona
lității umane.

Organizația Pionierilor, a Șoimilor Patriei, școala, toți

cei ce se ocupă de educația copiilor ți tinerilor, sînt che
mați să cultive in rindul pionierilor, al tuturor elevilor ți 
tinerilor, capacitatea de a aprecia marile realizări obținute 
in patria noastră in anii socialismului, să formeze ți să 
educe un tineret nou, temeinic pregătit, cu inaltă respon
sabilitate socială, cu respect pentru lege, pentru ordine ți 
disciplină - tineri dăruiți pe deplin cauzei socialismului ți 
comunismului, care să ducă cu cinste mai departe făclia 
luptei revoluționare, minunatele realizări de azi ale poporu
lui român.

Dragi pionieri,
Dragi copii și tineri ai României socialiste,
Pentru ca voi, tinerii ți copiii patriei, să vă puteți realiza 

cutezătoarele aspirații de împlinire ți progres, pentru ca 
întregul nostru popor să-ți poată consacra plenar forțele 
înfăptuirii programelor de înflorire c patriei, partidul ți 
statul nostru promovează activ o politică internațională de 
pace, colaborare ți înțelegere cu toate națiunile lumii. 
România acționează cu toată fermitatea pentru înlăturarea 
pericolului de război, pentru oprirea cursei înarmărilor - 
in primul rînd pentru eliminarea armelor nucleare ți chi
mice — pentru ca toate popoarele, toți copiii să trăiască 
fără teama că vor fi victimele unui război nimicitor. Țara 
noastră acționează hotărit pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța din viața internațională, pentru soluționa
rea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state. în această epocă, în care omenirea 
este confruntată cu numeroase probleme politice, economice 
ți sociale, care afectează grav prezentul ți viitorul popoare
lor - in mod deosebit al generațiilor tinere - cind, în multe 
țări, milioane de copii ți tineri nu au adăpost, caută za
darnic un loc de muncă, suferă ți mor de foame, sînt măci- 
nați de sărăcie, de boli ți mizerie, România acționează ferm 
ți consecvent pentru lichidarea subdezvoltării ți a inegali
tăților sociale, pentru făurirea unei lumi mai bune ți mai 
drepte pe planeta noastră.

Astăzi, mai mult ca oricind, se impune ca organizațiile de 
copii ți tineret, copiii lumii, părinții lor să se ridice cu toată 
hotărirea la lupta pentru apărarea păcii ți securității tuturor 
popoarelor, să ceară șefilor de state, guvernelor, să renunțe 
la modernizarea armelor nucleare ți să treacă la lichidarea 
acestora, să acționeze in mod ferm in direcția făuririi unei 
lumii fără arme ți fără războaie, a unei lumi a păcii, in
dependenței ți afirmării libere a tuturor națiunilor. 
Nu există îndatorire mai nobilă pentru toți cei ce iubesc 
viața, iubesc copiii - viitorul omenirii - decit de a se an
gaja ferm că vor face totul pentru pace, pentru dezarmare, 

pentru a asigura popoarelor o viață liberă ți demnă, de 
progres și bunăstare - un viitor fericit I

Acționind in spiritul politicii partidului și statului nostru, 
Organizația Pionierilor este chemată să militeze activ pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu organi
zațiile similare de copii și tineret din toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, cu organizațiile internațio- 

de copii, pentru instaurarea trainică in lume a unui 
climat de pace și colaborare, în care toate națiunile - și 
în primul rînd tineretul - să-și poată făuri liber destinele, 
potrivit propriei voințe, fără nici un amestec din afară.

Cu aceste ginduri, vă urez, dragi pionieri și șoimi ai pa
triei, — cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a înființării 
Organizației Pionierilor, a sărbătoririi „Zilei pionierilor" și 
a încheierii anului școlar - vouă, întregului tineret, multe 
și însemnate succese in muncă și la învățătură, să vă 
bucurați de o copilărie fericită I

Adresez Organizației Pionierilor urarea de a obține noi 
și importante realizări în cinstea celei de-a 45-a aniversări 
a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă ți a celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 1 Adresez, totodată, pă
rinților, profesorilor ți educatorilor voștri urarea de noi ți 
noi realizări în activitatea lor, consacrată creșterii tinerei 
generații, progresului ți înfloririi patriei I

Multă sănătate ți fericire, tuturor I

nale

DERBY RUGBYSTIC LA BAIA MARE ,ER,> UH IHTERESANT MECI AMICAL INTERNAȚIONAL
Campionatul de rugby a 

ajuna, la nivelul Diviziei A. 
la o „lungime" înaintea liniei 
de sosire : miine au loc par
tidele penultimei etape In în
trecerea din grupa valorică I, 
tn vreme oe echipele din a 
doua grupă iși dispută etapa 
cu numărul 3 (de asemenea, 
penultima) din turneele de 
clasament. în cazul „pluto, 
nului" do frunte, derbyul zilei 
este meciul de la Baia Mare, 
între ocupantele locurilor 1 
Și 3 în ierarhie. Miza pare 
mare, îndeosebi pentru mara
mureșeni, care țintesc un re
zultat favorabil spre a-și men
ține poziția de podium, cam
pionii avînd, pe lîngă 
două puncte în plus 
de Dinamo, avantajul 
diferențe zdrobitoare I 
„marcate" și „primite" In 
ceastă ediție (în ultima eta
pă, Steaua primește vizita u- 
nei formații deja retrograda
te). Mai presus de orice cal
cule, rămîne 
lor rugbyului ca acest 
derby să fie 
moral !

Dar lată programul com
plet al etapei de miine : Baia 
Mare, Stadion Complex, ora 
Ml ȘTIINȚA CEMIN —

oele 
țață 
unei 
Intre 

i a-

dorința iubitori- 
ultim 

cu adevărat o-

STEAUA; București, Parcul 
Copilului, oca 9 : GRIVIȚA 
ROȘIE — POLITEHNICA 
AGRONOMIA IAȘI ț ora 
10,30 : DINAMO — RULMEN
TUL BlRLAD ; Timișoara, 
Stadion 1 Mai II, ora 9,30 : 
UNIVERSITATEA ELTIM — 
T.C. IND. CONSTANȚA ; 
Constanța, Stadion Farul, ora 
10! FARUL — ȘTIINȚA PE- 
TROȘANI ; Buzău, Stadion 
Gtaria, ora 13,15 : CONTAC- 
TOARE — C.S.M. SIBIU.

în seria a doua, cele mai 
importante întîlniri sânt, fi
rește, oele din turneul pentru 
locuri]® 1—4, primele două 
clasate promovind în grupa I. 
E vorba de jocurile RAPID 
METROU — SPORTUL STU
DENȚESC T.M.U.C.B. (Sta
dionul Tineretului, ora 10,30) 
și C.S.M. I.M.U. SUCEAVA — 
I.A.M.T. ------------ - - - -
partide : 
Petrolul Olimpia Arad, 
ți.nl Grele 
tahirgistul Ougir 
Tineretului, ora 
chimistul Pitești ■ 
torul Constanța 
București — 
Focșani (Stadionul 
lui, ora 9).

ORADEA. Celelalte 
Hidrotehnica Iași — 

Ma- 
București —. Me- 

(Stadionul 
12), Pctro- 
— Co nstrue - 
și Energia 
Hidrotehnica 

Tineretu-

Intre Întâlnirile Internationale 
amicale care și-au clSUgat o fru
moasă tradiție în lumea rugbyu
lui se numără si cele dintre 
Steaua București si echipa Insti
tutului de Aviație „Iuri Gagarin" 
din U.K.S.S.. a cărei ediție 1989 
a avut loc ieri după-amlază. pe 
excelentul gazon al Complexului 
din Ghencea. A fost un joc des
chis. urmărit cu interes de 
spectatori, mai eu seamă că re
zultatul a stat sub semnul in
certitudinii pînă către final, 
răsturnările de situații interve
nind nu o dată. Au cîstigat. în 
cele din urmă, oaspeții, cu 39— 
27 (după ce la pauză conduceau 
bucurestenii. 15—14). rugbyștil 
sovietici lăsînd o bună impresie 
prin forte grămezii, prin acți
unile rapide, incisive ale cunos- 
cutilor internaționali Mironov, 
Tih-nov — mai ales aceste. Vo- 
robaev. Neceaev. ale coechipie
rilor lor. Stelistii. care nu au a- 
linlat formatia-standard. au a- 
vut unele momente de reușită 
In prima parte pentru a slăbi 
cadența în ultimele 20 de minu
te. el acuzînd solicitările din a- 
cest final de campionat national.

Cele dintâi puncte le-a semnat 
Codol. în chiar minutul Inaugu
ral, din drop. Cuseinov a marcat 
nrimul eseu în min. 7. eseu 
transformat de Mironov, în re
plică venind pătrunderea inspi
rată în but a lui Iosef. la nu
mai două minute (a 
mat Alexandru. 9—6). 
au răsturnat 
eseu Suhov, 
s-a lăsat 
lizînd. de 
concretizat
Formația noastră a preluat con
ducerea in acest minut 24. si a

transfor-
Oasoeții 

iar rezultatul — 
dar Codoi nu 

mai prejos rea- 
asemenea. eseu, 
de Alexandru.

Campionate Intcrnațio

PROMISIUNILE UNEI TR, 
COMPETIȚII

Mai" din 
miine cea 
Campiona- 
de 
La 
in

Pe stadionul „1 
Pitești va avea loc 
de a 34-a ediție a 
telor Internaționale 
tism ale României, 
țjonala competiție, 
celor mai valoroși atteți 

va lua parte si o 
peste hotare — 

Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană

mâni.
de oaspeți de 
din Algeria, 
R.P. Chineză,

atle- 
tradi- 
afara 

ro- 
serie

are următorulConcursul
program: ora 17,00: 400 mg F 
serii contratimp, înălțime B, 
triplusalt, disc F; ora 17.15: 
400 mg B serii ct; ora 17.30: 
1500 m B serii ct; ora 17.45 : 
100 mg F serii; ora 18.00: 110 
mg B serii, greutate F; ora 
18.20: 3000 mF; ora 18.25 : 
înălțime F, lungime F, suli
ță B; ora 18.35: 400 m F serii 
ct; ora 18.45: 400 m B serii ct; 
ora "** ~ -
ora
ora 
ora

19.00: 
19.15: 
19.25:
19.35:

100 mg F finală ;
110 mg B finală;
800 m F serii ct ; 
1500 m F serii ct.

ATLET
(atleții dir 
ticipă peni 

„internațion 
ba, R.D. 
Iugoslavia, 
Sînt de a 
teresante ș 
de o valoa 

Dintre a 
ptrezenți sr 
liafii princ 
(„mondiale' 
din această 
linte, Paul: 
fei, Marict: 
Keszeg, Ma

Pe trase 
Coravu dir 
desfășura, 
ță, întrecer 
petiții at 
Este vorba 
ediție a C 
PTT, la c: 
și concuiren

LA START. PENTATLONIȘTI DIN
9

Dăstrat-o Dină in ultimul sfert 
de oră, cind nu a mai tlnut 
..pasul” valoroasei partenere. Au 
mai punctat Codol (spectaculoa
să reintrare) 3 l.p.. Alexandru 
drop, respectiv Tihonov — pu
ternicul înaintaș a izbutit cinci 
eseuri consecutive !. 
formate de Mironov, 
unei l.p. A arbitrat

trei trans- 
autor si al
M. Vă tui.

Geo RAETCH)

Pentatlonul modern, apor
tul oelor cinci sporturi", se 
va afla, începîind de astăzi, 
timp de cinci zile, din nou în 
atenție, ținînd seama că pe o 
serie din modernele baze ale 
Capitalei se vor desfășură în
trecerile celei de a 
a Campionatelor 
male ale României, competiție 
tradițională care a reunit 
fiecare dată la start sportivi 
CU o ridicată valoare, dar 
tineri care au beneficiat 
condițiile unei reale 
lități de afinmaro în 
internațională. Este și 
partiicipanților lâ 
concurs, la startul 
vor afla reprezentanți a șase 
țări : Bulgaria, Canada, Gre
cia, Italia, Polonia și, bineîn
țeles, România. Să notăm, tot
odată, că, pentru prima oară, 
Ja noi în țară, concursul „cla
sic" va fi urmat de proba de 
ștafetă, pe parcursul a încă 
două zile, după un regula
ment special, care include un 
ritm mai alert de desfășurare 
a disputelor : tir, scrimă, înot 
— într-o singură zi, crosul și 
călăiria — în următoarea.

Printre competitori se vor 
afla canadienii Tom Gosling 
și Robin Kill, italienii Andrea 
Bubuia, Umberto Mazzini,

31-a ediții 
Intcrnațio-

de

Si 
de 

posibi- 
arena 
cazul 

actualul 
căruia se

rr

Enianuella 
Pawel Kow 
ciaszczyk, 
paszek, b 
nian, Atana 
cum și r 
Marian Gt 
Isac, Lucia: 
Stoide, Dr 
Iau Horga, 
ugen Virag, 
Andrei Mih 
Gheorghe 
că sportivii 
tens progra; 
ceea oe îl 1 
ceeași bună 
la preceden 
urcat pe p1 
său, Sorip 
federației,' ' 
preocupările 
astfel ca b< 
Floreasca, , 
nari, Olimp 
sigure cele 
desfășurării

Așadar, a 
are loc pro 
Sala Florca 
miine este 
de înot — 
gust", 
ba 
de

de 
la

de la 
tir - 
ora 1

Eman

ADMINISTRAȚIA Di STAI LOTO-PmOS
NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 23

IUNIE 1989
Extragerea I : 38 84 89 90

78 88 48 22 68 ;
Extragerea a Il-a : 5 2 65

47 16 49 34 35 19.
Fond total de câștiguri :

732.278 lei, din care 88.644
iei report la categoria 1.
• După cum știți, astăzi este 

ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor cu numerele favorite la interesanta TRAGERE LOTO 2 
de miine, duminică. 25 iunie, pre
cum șl pentru depunerea bule
tinelor la ULTIMUL CONCURS 
PRONOSPORT al sezonului, care 
cuprinde partide ce au intrat de 
acum în obișnuința participanți- 
lor, adică din campionatele 
României (Divizia B) și Italiei 
(Divizia A). Aceasta. înainte de 
începerea — pentru prima oară 
— a unei serii de concursuri cu 
partide din „CUPA INTERNA-

TIONALA I 
TOTO", con 
țara noastră 
RAPID BUC 
respectivele 
gramate la 
iulie, 8 iulie 
iulie șl 22 
alcătuirea 1 
putea obțin, 
din princip: 
blicitate fol 
Pronosport, 
oficială a : 
brlca de fi 
presa eentr 
etc. Desigur 
sigur de ii 
frecventarea 
nosport din
• TRAGE ne, duminic 

Joc în Buci 
lui din str. 
eepînd de ) 
radiodifuzat: 
te la radio, 
ora 17,30.

/. D. M. S. ANUNȚĂ
Autoturismele DACIA 1310 Berlină și Break se 

livrează pînă la 30 iunie 1989 cumpărătorilor 
cere au banii depuși la C.E.C. In cont pentru 
autoturism pină la 30 septembrie 1985.

Livrările se efectuează în baza numărului de 
ordine centralizat pe țară, indiferent de maga
zinul de înscriere, după cum urmează, la ma
gazinele : 
BUCUREȘTI

pitești

BRAȘOV

BACAU

CLUJ
IAȘI

— pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil în municipiul București, 
județele Giurgiu și Teleorman.

— pentru cumpărătorii cu domiciliu) 
stabil în județele Argeș, Dîmbo
vița Olt, Prahova. Vilcea. Dolj, 
Gorj.

— pentru 
stabil 
vasna,

— p- -u . ____________  _____
stabil în județele Bacău. Buzău, 
Neamț, Vrancea.

— pentru cumpărătorii cu domiciliul 
sta bil în județul Cluj.

— pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil în județele Botoșani. Iași, 
Suceava. Vaslui.

TIMIȘOARA — pen>tru cumpăr;
sitabil în jude
Timiș.

REȘIȚA — pentru cumpăr;
Stabil în .iude
Severin. Hun?'

BAIA MARE — pentru cumpă;
stabil în juL
sâud, Maramt
Sălaj.

CRAIOVA — pentru cumpăr,
stabil în județ

BRĂILA — pentru cumpăr;
stabil în județ
rași, Constanța.
Galați.

SIBIU — pentru cumpără

cumpărătorii cu domiciliul 
în judetde Brașov. Co- 
Hargliita, Mureș.
cumpărătorii cu domiciliul

stabil în județt
Autoturismele DACIA 500 se 

rătorilor care au banii depuș 
rism pînă la 31 martie 1989.

Se primesc înscrieri prin tra: 
soanclc care au banii depuși ] 
pentru autoturism, astfel : 
AUTOTURISME OLTCIT CLUB 

decembrie 1988
Vin zările se efectuează în r 

de autoturisme și capacitatea : 
a fiecărui magazin.



semifinalele Cupei RomânieiMîine

STEAUAMECIURILE DINAMO

Porumboiu (Va- 
Constantin (Rm.

în caz de egali- 
de minute' de

AU LOC LA BRAILA Șl, RESPECTIV, BUCUREȘTI

CĂDERE DE
Șl PESTE

aior 
vor 
tea- 
om-

CORTINA
DIVIZIA B

VICTORIA SI RAPID»

I
I
I

A doua mare competiție 
fotbalistică a țării, „Cupa 
României", care se desfășoară 
sub egida generoasă a com
petiției naționale „Daciada", 
se. apropie de actul ei final. 
Joi, pe patru stadioane neu
tre din țară — la Constanța, 
Buzău, Brașov și pe stadio
nul Giulești din Capitală 
s-au disputat „sferturile",_
tilniri care au atras în tribu
ne un marc număr de spec
tatori, partidele fiind de un 
bun nivel tehnic. Dovadă, fap- 
tul că s-a jucat deschis, ofen
siv, cum e și normal în ast
fel de intîlniri eliminatorii, de 
unde și cele 19 goluri marca
te. Odată stabilite oele patru 
formații care au mai rămas 
în „cursă", ieri, la 
F.R. Fotbal, în prezența 
gațilotr cluburilor și a 
meroși ziariști, a avut 
tragerea la sorți a celor 
meciuri din semifinalele 
petiției, programate

în-

CUPEI

sediul 
dete

nu, 
loc 

două 
com- 

mîine.

Operațiunea tragerii la sorți 
s-a desfășurat cu o deosebită 

meticulozitate, sub atenta su
praveghere a reprezentanților 
FA Fotbal și a celor patru 
cluburi. In continuare a avui 
loc si 
trilor aleși 
nenții 
ce au hotăirît cele două trageri 
la sorti, precum ei înțelegerile 
la care au ajuns delegații ce
lor patru echipe în privința 
stadioanelor-gazdă :

DINAMO BUCUREȘTI — 
VICTORIA BUCUREȘTI, pe 
stadionul din Brăila (ora 17). 
Arbitri : O. Ștreng (Oradea) ; 
I, Crăciuncscu (Rm. Vîlcea) 
și D. Petrescu (București).

RAPID BUCUREȘTI 
STEAUA BUCUREȘTI, 
stadionul Sportul Studențesc

tragerea la sorți a arbi-
com po

iată
dintre

Lotului F.I.F.A.

pe

21 -30 iunie, Ia focșani
/

EAZĂ
,TER- 
1 din 
tchipa 
i că 

pro- 
te : 1 
lie, 13 
ră cu 
, veți 
recise 
e pu- 
Loto- 
licația 
l, ru- 

din 
ti unea 
1 mal 
însăși 
J-Pro-

e mîi- 
avea 

elubu- 
2, în- 
specte 
audia-

A Vl-a

PENTRU

EDIȚIE
UNIRII'

COPII
Oonfiimînd atenția pe care 
acordă eșalonului 

clubul Unirea. Focșani 
nizează între 27 și 30 
(în ziua de 26 iunie va ____
loc ședința tehnioă) a Vl-a e- 
diție a tradiționalei competi
ții „Cupa Unirii", La întreceri
— care vor fi găzduite de 
Stadionul Milcov din Focșani
— și-au anunțat participarea 
C.S.M. Suceava, C.S.Ș. Olim. 
pia P. Neamț, Gloria Buzău,

C.S.M. Borzești, 
Gaz Metan 

i, Oțe- 
Focșani 
forma-

juvenili, 
orga- 
ktnie 
avea

I
I
I

C.S.Ș. Bacău, 
Textila Buhuși, 
Mediaș, C-fi.Ș. Focșani, 
Iul Galați și Unirea 
(ambele cu cite două 
ții). Echipele vor fi împărțite 
în două grupe și se va juca 
sistem turneu (fiecare cu fie
care), urmînd ca în ultima zi 
a competiției să se desfășoare 
meciurile pentru clasamentul 
final. Au drept de joc copiii 
născuiți după 1 august 1978.

I
I
I
I

iul 
rj. 
iul 
lă
sa.
iul
>ă- 
.u-

șr- 
■nt

31
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ire

I 
I 
I
I 
I 
I

CRHPElf SEMIflNUt Alt
CAMPimumilII RIPUBlieAM
Al JUNIORILOR ii 51 III
Șl întrecerile Campionatului Re

publican al juniorilor II el IU 
se apropie de faza finală. Astfel, 
între 26 și 30 iunie se vor desfă
șura lntnnirile zonelor semifina
le la ambele categorii, ln urma 
cărora vor fi stabilite echipele 
finaliste.

Iată componenta acestor gru
pe, ln care întrecerile se vor 
disputa sistem turneu, fiecare cu 
fiecare :

ORADEA : Gloria Bistrița, Mu
reșul Deva, ” —. ‘ -----
la juniori H; F. C. 
Baia Mare, Viitorul 
Politehnica Timișoara 
— la juniori HI.

TG. MUREȘ î F.C, 
stanța, C.S.Ș. Bacău . __
Tg. Mureș — la juniori n ; C.S.Ș. 
Constanța, C.S.Ș. Vaslui și Viito
rul Tg. Mureș — la juniori HI.

U.T.A. șl Steaua — — — Maramureș
Hunedoara, 
șl Dinamo
Farul Con- 
șl Viitorul

(ora 17,30). Arbitri: I. Igna (Ti
mișoara) ; Ad 
silii) si Gh.
Vîlcea).

Reamintim, 
tate după 90 
joc, partida se prelungește cu 
două reprize a câte 15 mi
nute. Dacă egalitatea se men
ține, departajarea se va face 
pe baza executării loviturilor 
de la 11 m.

Așa cum s-a mai anunțat, 
finala va avea loc joi 29 iu
nie, stadionul-gazdă 
a fi stabilit de F.R.

Aparent. Divizia B s-a mai a- 
nimat, dacă ar fi s-o judecăm 
numai prin rezultatele penultimei 
etape (a 33-a). cînd „tradiția" (a 
se citi : victorie pe linie a echi
pelor gazdă, cu excepțiile de ri
goare, care nu fac decît s.ă con
tinue regula) a fost... contestată, 
oaspeții dobîndind nu mal pu
țin de 18 puncte I Se simte, cu 
alte cuvinte, agitația stîrnită de 
Ultimele zvîrcoliri ale echipelor 
amenințate cu retrogradarea, dar 
entuziasmul scade la constatarea 
că * (adică jumătate) din aceste 
puncte au fost dobîndite pe ga
zonul unor demult resemnate 
codașe (A.S.A. Explorări C-lung 
Moldovenesc, FEPA ’74 BIrlad, 
Metalul Mangalia. Dunărea Călă
rași, Avîntul Reghin).

Mîine se dispută ultima etapă, 
care va parafă (re) propunerea

pe prima scenă, a Petrolului Plo
iești. Jiului Petroșani si Politeh
nicii Timișoara. Petrolul si „Po
li" s-au întors, dubă cum se ve
de. imediat, după un stagiu mi
nim de un sezon în eșalonul se
cund, Jiul n-a „suferit" decît doi 
ani, demonstrîndu-se că zona va
lorică e restrînsă. Atenția majoră 
a acestei runde se va îndrepta 
asupra formațiilor care se mai 
bat pentru evitarea, in extremis 
a retrogradării. Numele lor : Pra
hova Ploiești (cu șanse miei) în 
seria I. Metalurgistul Slatina, Da
cia Pitești în seria a n-a. Glo
ria Reșița. Strungul Arad si Chi
mica Tîrnăvenl în seria a LQ-a. 
dintre care Chimica (de aseme
nea, cu variante puține) ar ilus
tra paradoxul unei retrogradări... 
cu golaveraj pozitiv.

urmînd 
Fotbal.

• La meciul Rapid — Steaua, 
de pe stadionul Sportul Studen
țesc. sânt valabile legitimațiile 
roșii si verzi eliberate de 

C.N.E.F.S. Celelalte legitimații 
vor fi însoțite de tichete. care se 
DOt procura de la clubul Rapid.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
SERIA I : F.C.M. Delta Dinamo 

Tulcea — Poiana Cîmpina : V. 
Cretu (București). Steaua Mizil 
— Petrolul Ploiești : M. Dragu 
(Galati). Ceahlăul P. Neamț —
C. F.R. Pașcani : G. Roșea (Bis
trița). Șiretul Pașcani — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc). M. Ilves (Odorhei). Gloria 
Buzău — F.C.M. Progresul Brăila t
D, Ciolan (Pitești). Prahova 
C.S.U. Ploiești — Aripile Victoria 
Bacău 7 S. Catană (Drobeta-Tr. 
Severin). C.S. Botoșani — Unirea 
Focșani : D. Pura (Dej), C.S.M. 
Suceava — Metalul Plopeni î L. 
Măerean (Brașov). Politehnica

INTRE VESTIARUL
ȘI GAZONUL „CUPEI"

• UN ORAȘ care trăiește intens și pentru 
sportul cu balonul rotund. Așa ne-a apărut 
Constanța, o dată în plus, joi, la un meci In 
care nu evolua echipa locală, F.C. Farul. I-a 
adus (tn număr impresionant) pe cei circa 30 000 
de spectatori, formația nr. 1 a fotbalului româ
nesc, Steaua, dar șl această „mică buturugă", 
Unirea Slobozia, care, printr-o prestație de bună 
factură (amprentă a lui Hașoti, pecetea lui 
Dobrău), a confirmat „k.o.“-urile administrate 
în Cupă unor divizionare A. • Nju mai puțin 
de 5 jucători al deținătoarei trofeului — Un- 
gureanu, T. Stoica, Bălan, Rotariu și Hagi — 
au privit meciul de undeva, din tribună. „Cu 
toții indisponibili. In urma unor accidentări 
mai vechi sau mai proaspete, vor fi apți de 
joc pentru următoarea partidă, în semifinalele 
Cupei", nie asigura, după joc, dr. Valentin Stă- 
nescu. • Cîțiva dintre înlocuitorii „cvintetului" 
de mal sus — Minea, I. Stan, Măstăcan — 
confirmă speranțele investite de conducerea 
tehnică. Printr-un rodaj adecvat, ei se vor 
putea număra, în eurind, printre titulari. • 
Aplauze, joi, la Constanța, pentru Victor Pl- 
țurcă. La flecare dintre golurile ,.hat-trlck“-ului 
său... • O mică galerie de la tribuna a H-a 
cuprindea pe cei sosiți de la Slobozia, Zelul 
ou care aceștia si-au încurajat formația favo
rită a fost răsplătit. în 
de Proștcanu. (G. Nlc.).

final de golul înscris

★ ★
deosebit 

pentru 
cadrul 

ei

• INTERES 
al buzoienilor 
meciurile din 
„Cupei României", 
umolînd oină la refiz 
tribunele stadionului 
din Cring si fiind o?r- 
manent „tn priză", cu 
ochii la partida S. ft. 
Bacău — Dinamo si 
cu urechile la transmi
sia de 
tîlnirii 
Buzău.
te au 
pa lor ______
calificat In semifinale, 
ei au avut posibilitatea 
să urmărească o dispu-

ridicat nivel teh- 
spectacular. 
combatante 
numeroase

la radio a în- 
Raat'l — Gloria
Dacă finalmen- 

suferit că echi- 
favorită nu >-a

tă de 
nlc si 
două 
rind ... _ .
palpitante, jucînd 
rioade bune cu „i 
jos", raportul ____
lor Întărind afirmația: 
26—18 pentru dinamo- 
vistl. • cămătaru a 
împlinit ln ziua par
tidei de la Buzău vîrs- 
ta de 31 de ani. Eve
nimentul — anuntat la 
stația de amplificare - 
a avut o frumoasă con
tinuitate In teren, cînd 
apreciatul jucător di- 
namovist a primit din

cele 
ofe- 
faze 
oe- 

garda 
suturi-

Iași — F.E.P.A. ’74 Bîriad : A. 
Strețea (Oraș Dr. P. Groza).

SERIA A H-a : Metalurgistul 
Slatina — Metalul Mangalia : FI. 
Brlnzoi (București). Gloria Pan
durii Tg. Jiu — Electroputere 
CraiovaGh. Pop (Tg. Mureș), 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Da
cia Pitești : I. Chelaru (Bacău). 
Gaz Metan Mediaș — Metalul 
Mija 5 I. Barna (Oradea), C.S. 
Tîrgovlște — I.C.LM. Brașov s 
Gh. Vodă (P. Neamț). Jiul — 
Minerul Mo-tru : R. cîmpeanu (A- 
rad). Sportul „30 Decembrie" — 
Dunărea Călărași : I. Gherghely 
(Baia Mare). Electfomures Tg. 
Mureș — F.C.M. Caracal : C. 
Man da (Reșița). Tractorul Brașov 
— Chimia Rm vîlcea : T. Cheli 
(Giurgiu).

• GAZONUL Stadionului Tractorul din 
Brașov s-a prezentat in condiții neașteptat 

de bune, cu toate că în noaptea premergătoare 
meciului dintre Gloria Bistrița și Victoria Bucu
rești a plouat... cu găleata, ca de altfel șl 
pe tot parcursul partidei. Aceasta, grație unui 
drenaj excelent. Remarcabilă și organizarea 
înttlnlrii. asigurată de clubul brașovean Trac
torul. • M. Pană șl Damaschin I. ușor acci
dentați. nu au fost folosiți In meciul. de la 
Brașov, antrenorul FI. Halagian menajîndu-1, 
cu intenția, să-i poată folosi duminică, tn se
mifinalele Cupei. O Divizionara B Gloria Bis
trița a jucat cu multă maturitate, ca o echipă 
de „A". Să nu uităm că din rindurlle bistrițe- 
nilor fac parte multi jucători care, cu ani In 
urmă, au evoluat în formații din primul eșalon 
divizionar, cum sînt Meszaroș, Simion, ciocan, 
M. Popcscu, Florea și Soare. • 
de la Gloria Bistrița s-au impus 
cial. Veteranul Ciocan, care, la 36 
de parcă ar avea... 26 șl Pîrvu 
greșeală de recepție nu a fost 
cronica meciului). Un adevărat 
la cel numai 19 ani, avînd o tehnică de invi
diat. • Fair-play-ul a dominat pe întreaga du
rată a partidei de la Brașov. Dovadă, un sin
gur cartonaș galben, arătat de conducătorul 
jocului lui Topolinschi, care nu mai avea altă 
soluție să-l oprească din cursă pe „spiridușul" 
Pîrvu, decît prin

Doi jucători 
ln mod spe- 
de ani, joacă 
(care dintr-o 
evidențiat In 
„argint viu",

SERIA A IH-a: Gloria Bistri
ța — U.T. Arad : Al. Ganea 
(Slobozia). Politehnica Timișoara 
— Metalul Bocșa : N. Tenea 
(Drobeta Tr. Severin), Strungul 
Arad — C.S.M. Reșița : șt. Ro- 
tărescu (Iași). Gloria Reșița — 
A.S.A. Progresul Timișoara : FI. 
Marcu (Oradea). A.S. Paroșenl — 
Vulcan — Unirea Alba Iulla : I. 
Niculițov (Focșani). Olimnia Satu 
Mare — Minerul Cavnlc : M. io
nescu (Tîrgoviște). Armătura Za
lău — Chimica Tîrnăvenl : M. 
Dărăban (Clsnădie). F.C. Mara
mureș — Avîntul Reghin : Șt. 
Petrlcă (Craiova). Dacia Mecanica 
Orăstie — C.F.R Timișoara : I- 
Vereș (Sf. Gheorghe).

Toate partidele vor Incene la 
ora ÎL

FOTBAL
II meridiane ||

fault. (Gh. NER.)

• MECIUL
Rapid si Gloria 
s-a disputat ne

dintre
Buzău

sta-

★
partea clubului 
Si a C.J.E.F.S.

Gloria 
.............. Buzău

două cune. la care s-au 
adăugat aplauzele tri
bunei si felicitările ce
lorlalți 21 de lucători 
aflati ne gazon. • îna
intea meciului.
cui buzoian a asistat 
la o frumoasă șl spec
taculoasă demonstrație 
de parașutism, oferită 
de sportivii îndrumați 
de Ionel locdănescu si 
Vasiie Marin, printre 
ei aflîndu-se si cam
pionii naționali Marta 
Leoveanu si Vaslîe 
Mihanciu. (A.V.).

nubil-

Golgeterul campionatului, Mateuț, punctează ți in meciurile de cupă- 
lată-l mareînd al treilea gol al dinamoviștilor tn partida cu S.C. Bacău, 
disputată la Buzău.

Foto : Nicolae PROFIR

dionul Giulești tn ur
ma propunerii clubu
lui buzolan. care era 
organizator. Dar aflux
ul publicului la acest 
meci nu a fost atît de 
mare pe cît era de aș
teptat, avînd In vede
re jocurile foarte bune 
făcute de echipa fero
viară ln ultima vreme, 
far cei ce au lipsit joi 
de la stadion au ce re
greta. deoarece — mai 
ales ln prima repriză 
— partida a fost foarte 
frumoasă. • In pofi
da înfrîngerii suferite, 
echipa buzoiană. pre
gătită de antrenorii Ion 
Ionescu (principal). 
Duda Georgescu și Ion 
Ionlță (secunzi), a dat 
Rapidului o replică 
bună tn unele perioa
de chiar foirte bună, 
fucînd deschis, tn spi
rit ofensiv, si dovellnd 
convingător că îsi me
rită locul printre frun
tașele primei serii • 
Diviziei B. Cu siguran
ță că în anul viitor 
Gloria Buzău va avea 
un cuvlnt mal mare 
de spus în lupta pen
tru promovarea pe pri
ma scenă. • Foarte 
bună evoluția jucătoru
lui Estinca In partida 
de joi. De altfel, o 
frumoasă impresie au 
lăsat si ceilalți mal 
nou venit! în Giulești 
Aprodn, constantino- 
vicl si Minoiu. care, 
împreună cu L. Iile șl 
Ciolponea. alcătuiesc 
un nucleu de tineri ta
lentat!. cu reale pers
pective. pe care Rapid 
poate pune bază în 
viitor. (C.F.).

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Așa cum s-a arătat în ziarul 

nostru, cu prilejul meciului din
tre Universitatea Craiova și F.C. 
Argeș, Hristea. portarul de re
zervă al oaspeților, a realizat o 
„performanță" cu totul ieșită din 
comun: fără să fi jucat măcar 
un singur minut, 1 s-a arătat 
cartonașul roșu, iar Comisia de 
disciplină l-a suspendat, ln șe
dința sa de joi, pe patru etape. A- 
ceasta pentru că în minutul 89, 
cînd craiovenii au înscris golul 
victoriei, Hristea a intrat în te
ren și l-a bruscat pe arbitrul 
Adrian Porumboiu. Nu putem de- 
cit să ne alăturăm celor scrise 
de arbitrul în chestiune : .un 
fotbalist tînăr trebuie să se re

marce prin joc, șl nu prin ast
fel de ieșiri", să notăm că Hris
tea, imediat după meci, i-a cerut 
scuze arbitrului Adrian Porum
boiu. Măcar atît...
• La terminarea jocului dintre 

Electroputere Craiova șl Meta
lurgistul Slatina. Puiu Stăncescu, 
instructor spoi-tlv la echipa gaz
dă. s-a furișat împreună cu alte 
persoane, care nu aveau ce cău
ta aoolo, pe coridorul care duce 
spre cabina arbitrilor, „mane
vra" soldindu-se cu lovirea ar
bitrului de centru de către per
soana amintită. încercînd să se 
apere, să prezinte o versiune 
mai puțin gravă a lucrurilor, 
Stăncescu a declarat că nu l-a

lovit pe arbitru, ci doar că l-ar 
fi... certat pentru unele decizii. 
Iată, deci, că după arbitri loviți, 
bruscați sau insultați, avem șl 
arbitri... certați. Adevărul este 
însă ca arătat în foaia de arbi
traj, astfel că, față de gravele 
fapte comise, Puiu Stăncescu a 
fost suspendat pe un an. timp 
în care nu va avea acces nici în 
incinta terenurilor noastre de 
fotbal.
• Apăsat de sancțiunea dras

tică — șase etape de suspendare 
— primită anul trecut, ca urma
re a lovirii unui adversar, cînd 
jocul era oprit, Lupu (Viitorul 
C.S.Ș. Drăgășani) ar fl trebuit 
să fie preocupat să... nu mai dea 
ochii cu Comisia de disciplină. 
Așa ar fl fost normal! Dar, iată, 
în partida ou Tcrmoconstructo-

rul Drobeta Turnu-Severin, el 
n-a făcut altceva decît sa schim
be... genul infracțiunii, de data 
aceasta aducînd Injurii arbitru
lui, ceea ce l-a adus alte patru 
etape de suspendare. Șl, fiind 
vorba de un recidivist, credem că 
sancțiunea ar fi trebuit să fie șl 
mai aspră 1
• O precizare: cazul jucătoru

lui Anghelinei (Oțelul Galați), e- 
Uminat de pe teren în meciul de 
la Hunedoara, cu Corvlnul, n-a 
putut fl luat în discuție, deoare
ce pînă la ora începerii ședinței 
Comisiei de disciplină nu sosise 
principalul document: foaia de 
arbitraj. Decizia o vom afla, 
deci, săptămîna viitoare...

Jack BERARIU

• SELECȚIONATA BRAZILIEI 
șl-a încheiat turneul în Europa ju- 
cînd In orașul Italian Monza, în 
compania formației A.C. Milan, 
Partida, la care au asistat — după 
cum transmit agențiile de presă 
— doar 6 000 de spectatori, s-a 
Încheiat nedecis: 0—0. Lipsită dc 
o serie de titulari care evoluează 
In cluburile europene, echipa 
braziliană a suferit in actualul 
turneu trei înfrîngerl șl a făcut 
un meci egal. Un amănunt sem
nificativ : toate acestea, fără să 
Înscrie nici un gol. • 
LIA sînt cunoscute 
chipe care vor juca 
sezon in prima divizie: Genoa, 
Bari șl Udinese. A 4-a formație

IN ITA-
trel e- 

în noul

va ti desemnată după barajul 
(pe teren neutru. la Pescara) 
dintre echipele Cremonese și 
Reggina. înaintea ultimei etape 
(de duminică) sînt sigur retro
gradate din primul eșalon for
mațiile Como și Pisa. Celelalte 
două vor fi stabilite duminică. • 
ClTEVA actualități din soccerul 
vest-german. Bayern Munchen a 
cîștlgat campionatul cu un a- 
vans de 5 puncte față de a doua 
clasată, F.C. Koln, avînd in 
componență o garnitură bună, în 
frunte cu Nachtweih, Thon, 
Wohlfahrt, Reuter, EckstrSm ș.a. 
Pentru bavarezi a semnat recent 
scoțianul Alan Mclnally, de la 
Aston Villa, un jucător robust 
și eficace (are o înălțime de 1,86 
m), care a promis că va Înscrie 
pentru noua sa formație cel 
puțin 20 de goluri în viitoarea 
ediție a campionatului... A avut 
loc primul meci de baraj pentru 
prima ligă : Eintracht Frankfurt 
(locul 16 In „Bundesliga") a dis
pus. cu 2—0, de F.C. Saarbrflc- 
ken (locul 3 în a doua ligă), prin 
golurile înscrise de norvegianul 
Jorn Andersen și Binz. Urmea
ză returul, programat duminică, 
la Saarbrficken. Fostul interna
țional Dieter Muller (35 de ani) 
s-a retras din activitatea com- 
petlțională. Cu acest prilej s-a 
desfășurat la Offenbach șl un 
meci jubiliar, între două selec
ționate. In formația alcătuită de 
Dieter Mdller au jucat foștii
coechipieri din echipele în care 
a activat (Kilin. Stuttgart. Bor
deaux. Saarbrucken Offenbach).
Adversara acesteia a fost o se
lecționată alcătuită din ex-inter- 
naționalli K.H. Rummenigge, L!t- 
tbarski, Kaltz. Held ș.a. Meciul 
s-a terminat la egalitate: 5—5.
In deschiderea acestui meci, o 
selecționată italiană (cu Gentile, 
Orlali, Graziani, Rossi) a dispus 
cu 3—1 de o combinată a echipe
lor din Frankfurt și Offenbach.

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD



SPECTACOLUL FESTIV OMAGIAL
(Urmare din pag. 1)

In patria iubită, România.
45 de ani pe drum de glorii 
Din augustul eroic

se-mplinesc : 
Congresul XIV, către noi 

victorii 
Purta-va tricolorul

românesc.
Spre viitor pornim

pioniere ș te 
Să inflorim prin munca

noastră glia
Ne luminează drumul

înainte 
Partidul, Ceaușescu.

România.
Sus. pe catarg, drapelul 

tricolor
Cuprinde țara-n raza lui 

fierbinte.
Partidul ne e far spre viitor, 
Și-t vom urma uniți: „Tot 

înainte
Reliefînd neegalata mîndrie 

de a fi pionieri in anii de 
mărețe împliniri de după 
Congresul al IX-lea al parti, 
dului, versurile ilustrează sen
timentele copiilor patriei a- 
cum. Ia ceas sărbătoresc.

Un cuprinzător și sugestiv 
tablou alegoric, simbolizind 
complexitatea muncii șl stră
duința elevilor pentru însu
șirea temeinică a cunoștințe
lor în școală, pentru a creș
te in spiritul dragostei față 
de patria noastră a fost sub
liniat de versuri punînd in 
lumină însemnătatea formării 
lor ca demni constructori ai 
socialismului și comunismului.

Destoinicii fii ai Epocii de 
aur.

Noi, pionierii, marele 
îndemn

De-a învăța îl împlinim 
solemn,

Pentru a fi ai țării harnici 
fauri.

De la acei ce-nalță către 
soare

Cetăți industriale, blocuri
noi.

Noi învățăm cum să muncim 
mai bine

Spre-a deveni ai muncii 
bravi eroi.

Spre comunism ni-i drumul 
îndrăzneț 

Și-nvățătum, munca ni-s 
mîndria

Nimic n-avem pe lume
mai de preț

Decît Partidul. Ceaușescu, 
România.

Au urmat momentele in care 
pionierii au înfățișat la sărbă
toarea lor, intr-o suită de i- 
magini dinamice și sugesti- 
ve, bilanțul succeselor la În
vățătură, al celor obținute in 
amfiteatrele muncii. Ele au 
fost subliniate de numeroase 
tablouri — realizate din plă
cuțe multicolore la tribuna a 
doua a stadionului, ca pe un 
uriaș ecran — rcprezentînd ga
ma largă a activităților pio
nierești, participarea la con- 
cursuri pe obiecte și olimpia
de, precum și de înscrisurile 
— angajament: „ÎNVĂȚAM — 
MUNCIM — ÎNVAțAM" șl 
„TOT ÎNAINTE”.

Sub genericul „Ne e copilă, 
ria fericită prin grija gloriosu
lui partid", o amplă succesiu
ne de momente coregrafice. 

cintece și dansuri a eviden
țiat satisfacția profunda a 
celei mai tinere generații a 
țării față de condițiile de via
ță, de învățătură și de recree- 
re din România de azi.

tn patria de vise și de soare, 
Purtînd in inimi calde 

bucurii. 
Noi împletim cununi de

nestemate 
în focurile noastre de copii. 
Ne e copilăria fericită 
Sub sori de împliniri și 

frumuseți. 
Pe drumuri de vacanță 

însorită 
Poți cartea țării cu nesaț 

s-o-nvețl.
Au urmat alte șl alte gru

paje de versuri, inspirat re
lief lirie in Întinderea minu
natelor frumuseți ale patriei.

a locurilor de odihnă asigu
rate pentru copiii țării, în 
vreme ce pe ecranul, fundal de 
la tribuna a doua era contu
rată imaginea Palatului Pio
nierilor și Șoimilor Patriei, 
minunatul dar oferit de con
ducerea partidului și statului, 
ctitorie a Epocii Nicolae 
Ceaușescu. S-au desfășurat ta
blouri ilustrind exuberanța și 
inventivitatea, pasiunea pen
tru frumos și optimismul pro
prii tinerei generații.

Marele stadion a fost inun
dat de grupuri de pionieri 
a căror evoluție sugera pre
zența masivă a purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor în 
activitatea de creație teh- 
nioo-științifică, de afirmare
a noului, desfășurată in ca
drul Festivalului Național
„Cintarea României". O succe
siune dinamică de momente
sportive era menită să sugere
ze participarea entuziastă a 
pionierilor la competițiile spe
cifice vîrstei din cadrul Da
ci adei".

A venit rîndul tinerilor — 
muncitori, țărani, studenți — 
născuți și formați in anii care 
au urmat istoricului Congres 
al IX-lea a.1 partidului. Pre
zența lor în scenă a prilejuit 
sublinierea mîndriei de a trăi 
in această perioadă de înnoiri 
fără egal, care le-a asigurat 
dreptul și înalta îndatorire de 
a participa la întreaga viață 
politică, economică și socială a 

țării, la edificarea unei patrii 
a muncii, libertății și inde
pendenței.

Printr-o suită de tablouri de 
o mare forță evocatoare au fost 
subliniate tradițiile de muncă 
patriotică ale tineretului, pre
zența sa activă pe toate șan
tierele obiectivelor de impor
tanță națională realizate în
Epoca Nicolae Ceaușescu —
Transfăgărășanul, Porțile de
Fier. Metroul bucureștean, ca
nalul Dunăre — Marea Nea
gră si Poarta Albă — Midia — 
Năvodari —. mîndria și bucuria 
tinerilor României socialiste de 
a trăi și munci într-o țară li
beră, demnă si suverană.
Partidului sl țării dăm onorul 

Recunoștința azi ne-o exprimăm 
Și-n inimă cu dragoste purtăm 
Partidul. Ceaușescu. Tricolorul.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Ne ocrotiți în dimineața vieții 
In timpul țării, revoluționar. 
Floarea cinstirii și-a 

recunoștinței 
Noi vă rugăm să o primiți în 

dar.
Vi mulțumim că-n ani de 

măreție 
tntîiul gind se-ndreaptă spre 

copii.
Să aibă pace, cărți și bucurie. 
Si zborul larg spre anii 2000.
Cu tinerețea noastră în anii 

primăverii
Ai Epocii de aur muncim și 

învățăm
Noi, uteciștii, șoimii, pionierii 
Ani mulți și fericiți noi vă 

urăm.
Această secvență a spectaco

lului, a cărei frumusețe a fost 
subliniată de cîntecul „Noi vă 
iubim", a culminat cu momen
tul în care întregul stadion s-a 
transformat intr-un imens co
vor floral.

Aspirațiile poporului român, 
ale tinerei generații de a trăi 
în pace, înțelegere și colabora
re cu toate popoarele lumii au 
fost reliefate de un inspirat 
moment literar-muzical-core- 
grafic, intitulat grăitor „Româ
nia — Ceaușescu — Pace".

Erau exprimate, prin mijloa
ce specifice, mîndria față de 
faptul că din țara noastră, prin 
cuvintul și fapta celui mai de 
seamă fiu al națiunii române, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
s-a îndreptat și se îndreaptă 

spre lume chemarea de pace, 
la rațiune, la edificarea unei 
lumi a prieteniei și conlucră
rii, ferită de amenințarea ar
melor nucleare, a războiului.
E Nicolae Ceaușescu 
Suprem simbol de pace. 
Prin care România 
Un nobil țel iși face 
De-a se rosti de-a pururi. 
Solemn, al păcii grai 
Pe-acest tărîm de glorii. 
Pe mioritic plai.

Atmosfera sărbătorească a 
spectacolului a fost întregită 
de nota de cuceritoare veselie 
și optimism conferită de mo
mentul folcloric — mărturie a 
frumuseții și originalității cin. 
tecului, dansului și portului 
popular din diferite zone ale 
tării, — susținut de ansambluri 
laureate ale Festivalului Națio
nal „Cintarea României".

Desfășurat sub semnificativul 
generic „Omagiu, dragoste 
nemărginită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", finalul 
spectacolului, adunînd laolaltă, 
ca intr-un unic șuvoi, gindurile 
și sentimentele tuturor celor 
prezenți pe stadion și în tri
bune, a reliefat aleasa prețui
re și înalta considerație cu care 
tineretul patriei noastre, ase
menea întregului popor, îl în
conjoară pe conducătorul iubit 
și stimat al partidului ți al 
țării.

Fe un fond muzical cu so
norități solemne, sărbătorești, 
în vreme ce pe ecranul-fundal 
au apărut drapelul și stema 
Partidului Comunist Român, 
participanții la realizarea 
spectacolului au dat glas 
Icgămintului tinerei generații a 
patriei de a-și spori contribu
ția la înfăptuirea mărețelor 
programe de dezvoltare multi
laterală a tării, angajamentului 
ferm de a înlimpina cu reali
zări tot mai mari a 45-a ani
versare a revoluției de elibe
rare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și 
cel de-al XIV-Iea congres al 
partidului.
Partidul, Ceaușescu șl poporul 
Ne-nvață demn în viață să 

urcăm 
Suprem imbold spre comunism 

purtăm
Partidul. Ceausescu. Tricolorul 
Ne sînt lumina, dragostea, 

mândria 
Partidul, Ceaușescu, România.

Spectacolul omagial s-a în
cheiat intr-o atmosferă entu
ziastă, . de puternică angajare 
patriotică. S-a intonat cunoscu
tul cintec revoluționar „Poporul 
— Ceaușescu — România". Din 
mii și mii de piepturi au ră
sunat însuflețite urale și ova
ții. Cei prezenți au scandat 
urări la adresa partidului și a 
secretarului său general, a e- 
roicului popor român și a pa
triei noastre socialiste.

In această ambianță emoțio
nantă, subliniată de puternice 
aplauze și aclamații, grupuri de 
pionieri și șoimi ai patriei, ti
neri ți tinere au urcat la tri
buna oficială, au înconjurat cu 
nețărmurită dragoste și pro
fundă stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le, 
în semn de aleasă recunoștin
ță, frumoase buchete de flori.

Cu aceleași vibrante senti
mente de dragoste, stimă șl 
prețuire au fost înconjurați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 
ieșirea de pe stadion. Aici, mii 
de copii și tineri, alături 
de care se aflau părinții lor, 
precum și oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituți
ile Capitalei au aclamat și 
ovaționat din nou, îndelung, 
au oferit buchete de flori, au 
fluturat eșarfe roșii și trico
lore.

Pionieri și șoimi ai patriei, 
fete și băieți, au invitat, cu 
drag, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să se prindă intr-o 
mare horă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
străbătut, apoi, pe jos, aleea 
centrală, flancată de copii șl 
tineri, de numeroși locuitori 
ai Capitalei, răspunzînd cv 
prietenie gesturilor lor emoțio
nante, pline de căldură.

Prin toată desfășurarea sa, 
impresionanta manifestare de 
la Stadionul „23 August", care 
a dat o deosebită strălucire a- 
niversării a 40 de ani dc la 
crearea Organizației Pionierilor, 
sărbătoririi „Zilei pionierilor** 
și încheierii anului școlar a re
levat cu putere faptul că. în 
deplină unitate de gind și fap
tă comunistă cu întregul popor, 
tinăra generație a țării este ho- 
tărită să urmeze neabătut și cu 
credință partidul, pe iubitul 
său conducător, să-și consacre 
energiile și forțele creatoare 
înfăptuirii aspirațiilor națiunii 
noastre, edificării socialismului 
și comunismului pe pămintul 
scump al patriei.

★
Spectacolul a fost organizat 

de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, cu spri
jinul Comitetului municipal 
București al Partidului Comu
nist Român, Consiliului Cultu
rii și Educației Socialisto. Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, Ministerului Educației și 
Invățămîntului, Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, Ministerului Apărării 
Naționale, Radioteleviziunii Ro
mâne.

Scenariul este semnat de 
Nicolae Dragoș, iar regia spec
tacolului de Cornel Todca.

Sub semnul „Daciadei" și al „Săptâminii Mondiale C.E DE BASCHET MASCULIN
a condifiei fizice și a sportului pentru tofi"

MÎINE, LA CONSTANȚA, „CROSUL OLIMPIC"
* A 3-a ediție a competiției • Alergători din toate 
categoriile de vîrstă • Startul se va da la ora 9, de la 

Parcul Pionierilor
Sub egida „Daciadei" și in 

cadrul „Săptămînii Mondiale 
a condiției fizice și a sportu
lui pentru toți", manifestare 
recomandată de U.N.E.S.C.O. 
și C.I.O., mîine se va desfă
șură, la Constanța. „Crosul 
Olimpic", largă competiție cu 
caracter de masă, al cărei start 
e prevăzut pentru ora 9, din 
fața Parcului Pionierilor.

La această a 3-a ediție a 
întrecerii, a cărei organizare 
și-au asumat-o Comitetul O- 
limpic Român și C.J.E.F.S. 
Constanța, vor putea partici
pa alergători reprezentînd 
toate categoriile de vîrstă, cu 
sau fără clasificare sportivă. 

Angajați pe traseul Parcul 
Pionierilor — Piața Soveja — 
Bulevardul Lenin — Pod Pes
cărie — Pod Perla — Hotel 
Caralman, concurenții vor a- 
ooperi o distantă de 10 kilo
metri, avînd astfel posibilita
tea să străbată cîteva din noi
le cartiere ale Constanței mo
deme, precum și, spre finalul 
parcursului, stațiunea Mama
ia, „perla" frumosului nostru 
litoral.

Programată către prinz. în 
vecinătatea Hotelului Carai- 
man, festivitatea de premie
re va fi una, ca să zi em asa. 
simbolică, întrucît nu se vor 
întocmi clasamente, toti aler

gătorii ajunși la finiș fiind 
declarați învingători I Nu in 
lupta cu adversarii, ci cu ei 
înșiși, pentru păstrarea sănă
tății și menținerea unei forme 
fizice cit mai bune.

Din cite am înțeles, dintr-o 
convorbire telefonică purtată 
cu directorul concursului, pro
fesorul Victor Firea, președin
tele Comisiei de cros, marș și 
alergare a F.R.A., organiza
torii au luat toate măsurile 
pentru ca și „Crosul Olim
pic" '89 să se transforme în
tr-o reușită. „Se simte febra 
marilor întreceri, ni s-a spus, 
șl abia mai prididim cu în
scrierile". Să mai adăugăm că 
va fi prezentă și firma „Adi
das", care va oferi unele 
premii.

Ovidiu IOANITOAIA

BELGRAD, 23 (Agerpres). 
tn semifinalele Campionatu
lui European masculin de bas
chet de la Zagreb, echipa 
U.R.S.S. va întîlni formația 
Greciei, o reeditare a prece
dentei finale a competiției, 
iar Iugoslavia va juca în com
pania Italiei.

PE SCURT • PE
CICLISM • La Cottbus, tn ca

drul campionatelor pe velodrom 
ale R.D. Germane, Jens Gluc- 
klich a terminat învingător în 
proba de 1 ooo m lansat, reall- 
zînd. cu timpul de 1:04,19, un 
nou record național • Turul 
Columbiei s-a încheiat, la Bo
gota. cu victoria rutierului co
lumbian Oliviero Rincon. Pe 
locurile următoare în clasamen
tul final s-au situat coechipierii 
săi Fabio Para șl Reynel Mon
toya.

ÎNOT • In cadrul campionate
lor unionale Irina Gapon a ter
minat învingătoare în proba de 
50 m liber, cu timpul de 26,82. 
Natalia șibaleva a cîștigat proba 
de 200 m spate în 2:15,50, iar Na
talia Iakovleva s-a clasat pe lo-

în ultimele meciuri din gru
pele preliminare s-au înre
gistrat următoarele rezulta
te : U.R.S.S. — Spania 108—96 
(47—55) ; Italia — Olanda 
89—66 (36—23) ; Grecia —
Bulgaria 103—73 (58—35) ; Iu
goslavia — Franța 106—89 
(41—48).

SCURT • PE SCURT
cui întîi la 200 m fluture cu
2 d7,04.

PENTATLON MODERN. După 
disputarea a trei probe. în Cam
pionatul European ne echipe ce 
se desfășoară la Umeaa (Sue
dia). conduce selecționata U.R.S.S.
3 042 puncte urmată de forma
țiile italiei 3 040 puncte, Polo
niei 3 003 puncte și Cehoslovaci
ei 2 757 puncte.

TENIS • In optimile de finală 
ale turneului de la Hovlakp run
glia), Boris Becker l-a întrecut 
cu 6—2, 6—3 pe Jan Gunnarson, 
Jeremy Bates a dispus cu 7—6,
6— 3 de Ronald Agenor. iar Jim 
Pugh l-a eliminat cu 3—6, 7—6,
7— 6 pe John McEnroe.

Redacția Șl administrațiai cod Î9778 București str V Cont® <i of p T r R i cei ?entraiâ • i T9 TE $1 ti 50.59. coresp. 10.34.60: Interurban 437 ; telex 10 350 romsp. Telefax '•* ‘ ?
Pentru străinătate abonamente oria RompresfllateBa «ertorui •xDor»-imoor» ore*» P.O.B iî-201 telex 10376. orsfir București. Calea Grivitel or. 64-66 13 3C Tiparul I ~


