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1 ««IIULL.I .

„Acum, la marea noastră sărbătoare națională, putem 
afirma cu îndreptățită mîndrie câ, in anii construcției 
socialiste și mai cu seama în anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, poporul român a obținut realizări 
remarcabile în toate domeniile de activitate".

NICOLAE CEAUȘESCU

îhtr-o atmosferă sărbătorească, de puternică vibrație patriotic^
dînd expresie deplinei unități a întregului popor în jurul partidul^ 

al secretarului său general, ieri a avut ioc în Capitală,

u

In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni a avut 
loc in Capitală adunarea so
lemnă organizată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Marea Adunare Națio
nală și Consiliul National al 
Frontului Democrației și Uni-, 
tatii Socialiste cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a Revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă.

Sărbătorirea zilei de 23 Au
gust are loc in atmosfera de 
puternic entuziasm in care ie 
desfășoară dezbaterea amplă 
și cuprinzătoare, de eătre în
tregul partid si popor; a cu
tezătoarelor prevederi cuprinse 
in documentele programatice 
ale Congresului al XIV-lea al 
partidului, care, pe fundalul 
luminos al dezvoltării tării in 
anii de după victoria revolu
ției din 1944. îndeosebi in pe
rioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea, prefigurează noi 
și largi perspective înfloririi 
patriei noastre socialiste, ridi
cării bunăstării materiale șl 
spirituale a națiunii române.

La ora amiezii, in marea 
piață a Republicii se aflau 
zeci de mii de locuitori ai Ca
pitalei — oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene, elevi și student!. 
Intr-o impresionantă unitate 
de cuget și simțire cu întregul 
popor, ei au venit pentru a 
exprima, în acest moment de 
profundă trăire patriotică, o- 
magiul lor fierbinte Partidului 
Comunist Român, Ilustrului 

său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, patriei Iu
bito care, liberă si stăpină pe 
destinele laie,' trăiește anii de 
glorie al împlinirilor socialiste.

Animați de înălțătoare gîn- 
duri |i simțăminte, toți cei 
prezent! au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, în momentul 
sosirii la Palatul Republicii, 
o însuflețitoare primire. S-a 
aclamat îndelung, din •- 
dineul inimii, pentru eroicul 
nostru partid comunist. sub 
conducerea căruia ll-au găsit 
împlinire idealurile scumpe de 
unitate, libertate, Independentă 
și progres ale poporului român, 
pentru secretarul general al par
tidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste mo
derne.

In această atmosferă de săr
bătoare, de nemărginită bucu
rie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu 
au străbătut Piața Republicii, 
înconjurați eu multă căldură, 
eu manifestări vibrante de 
deosebită stimă și prețuire. 
Formații corale au Interpretat 
cîntece patriotice, revoluțio
nare.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale locuito
rilor Capitalei.

La Intrarea in sala Palatu
lui Republicii, unde a avut 
loe adunarea solemnă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost in- 
timpinati cu vibrante mani
festări de înaltă stimă și alea
să prietenie, cu vii si puter
nice aplauze.

In această atmosferă sărbă
torească, de puternică vibrație 
patriotică. In prezidiul adună
rii au luat loe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu.

An luat ton, de asemenea, 
membrii șl membrii supleant! 
a| Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.CB» secretarii 
Comitetului Central al partidu
lui. deputsfl al Mărfi Adunări 
Naționale, membri al Consi
liului National al Frontului 
Democrației șt Unității Socia
liste, miniștri, membri de 
partid cu stagiu din Regalitate, 
participant! la revoluția de e- 
Ilberare socială și naționala, 
antifascistă ii antiimperialistă, 
generau activi și in rezervă, 
membri al conducerii unor in
stituții centrale, fruntași to 
producție din Întreprinderi 
bucureștene.

A fost intonat Imnul *e 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Adunarea solemnă a lost 
deschisă de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al F.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimat! oaspeți de peste 
hotare,

Distinși membri ai corpului 
diplomație,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Vă rog să-ml permiteți să 
declar deschisă Adunarea 
solemnă a Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român, 

a Marii Adunări Naționale și 
a Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, consacrată celei de-a 
45-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, care a deschis o eră 
nouă In istoria României.

Glorioasa epopee eliberatoa
re de Ia 13 August 1944 este 
opera revoluționară a întregu
lui popor, înfăptuită sub stea
gul atotbiruitor al Partidului 
Comunist Român.

In acest moment aniversar, 
salutăm en nețărmurită bucu
rie și deosebit respect partici
parea, la adunarea solemnă, a 
marelui nostru conducător, ce 
a intrat pentru totdeauna in 
Istoria patriei prin eroica luptă 
revoluționară, do șase decenii, 
Împreună eu poporul șl pentru 
popor, dăruita cauze! supreme 
a eliberării sociale șl naționa
le. construcției socialismului 
ș| comunismului, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Aducem Înălțător omagiu 
tovarășei academician doctor 
Inginer Elena Ceaușescu, 
proeminentă personalitate a 
vieții politice, a științei româ
nești, savant de renume mon
dial, pentru îndelungata acti
vitate revoluționară și deose
bita contribuție In progresul 
cercetării științifice, ai tavă- 
țămintului șț culturii, la dez
voltarea ecoXM>mico-socîaIă a 
țării.

Salutăm prezența celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului, a oaspeților 
de peste hotare, a corpului di

plomatic, a tuturor participan- 
ților la această festivitate.

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși.
La marea noastră sărbătoare. 

România Înfățișează tabloul 
impresionant al înfăptuirilor e- 
conomice și sociale obținute in 
anii construcției socialiste, cu 
deosebire in glorioasa Epocă 
Nicolae Ceaușescu, deschisă de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

De aproape un pătrar de 
veac, destinele partidului, ale 
țării au fost încredințate, prin 
voința comuniștilor, a întregii 
națiuni, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In tot acest 
timp eroic s-au produs trans
formări înnoitoare radicale, 
ce au schimbat fundamental 
întregul curs revoluționar al 
muncii și vieții poporului, au 
asigurat deplina independență 
și suveranitatea țării.

In conștiința națiunii este 
puternică convingerea că toa
te aceste mărețe realizări sînt 
în mod esențial determinate 
do geniala operă social-poli- 
tică, originală și profund ști
ințifică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fondatorul 
României socialiste.

întregul popor, clasa munci
toare, țărănimea, intelectuali
tatea intîmpină ziua de 23 Au
gust, earc a devenit sărbătoa
rea națională a tuturor româ
nilor, intr-o deplină șt puter
nică unitate în jurul partidului, 
urmînd cu credință și devota
ment nemărginit pe marele 
tribun revoluționar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Expresia
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Tovarășul Nicolae Ceauțescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună ca tovarășa 
Elene Ceauțescu, aa asistat, 
după încheierea adunării aa* 
lemne, la un spectacol oma
gial consacrat celei de-a 45-a 
aniversări a revoluției de eli
berare socială ți națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
din August 1944.

Realizat de colective profe
sioniste ți de amatori laurea
te ale celei de-a Vil-a ediții 
a Fe tivalului national „Cin- 
tarea României", spectacolul a 
cinstit măreața zi de August 23, 
subliniind izbînzile fără pre
cedent obținute de România 
îa anii socialismului îndeosebi 
in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Prin momente deosebite ca 
realizare artistică, de amplă 
cuprindere ți profund uma
nism, s-a dat glas sentimentu
lui de încredere în partid, dra
gostei nemărginite fată de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceauțescu.

Un imn de glorie închinat 
Partidului Comunist Român 
care a organizat ți condus cu 
clarviziune poporul la vic
toria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă ți antiimperialistă, la trans
formarea revoluționară a socie
tății și edificarea socialismului 
în patria noastră a deschis, 
semnificativ si mobilizator, 
spectacolul.

In tot ce România are 
mai luminos, mai demn, mai

In patria înfloritoare 
E incrustată semnătura — 
Partidul Comunist Român.
Prin Nicolae Ceaușescu 
Un patriot călit in lupte, 
S-a afirmat ca brav tribun, 
Știind teroarea să o-nfrunte, 
Fiu demn al unui demn partid — 
Partidul Comunist Român.
In tot ce România are 
Mai luminos tn plai străbun, 
In patria înfloritoare, 
E fapta Marelui Erau
Cel mai viteaz, mai drept, 
„. . . mai bun.Și-l incrustata semnătura: 
Partidul Comunist Român.

Imagini, cinematografice, cîn- 
tece patriotice ți revoluționare 
evocă forța politică ți organi
zatorică a Partidului Comunist 
Român în acțiunile premergă
toare actului de la 23 August 
1944 și în timpul revoluției de 
eliberare socială ți națională, 
antifascistă și antiimperialistă, 
precum ți aspecte ale recon
strucției tării.

Dragostea de patrie, de glia 
strămoșească, aspirația dintot- 
deauna a poporului nostru că
tre bine și frumos, către cinste 
ți demnitate, înaltul patriotism, 
vocafia sa pașnică au dobîndit 
expresie artistică tntr-un su
gestiv tablou muzical-coregra- 
fic, pe un aranjament muzica! 
inedit al .Baladei" lui Ciprîan 
Porumbescu, tn versuri ți lu
crări pentru soliști și orches
tră, în emofionanta prelucrare

impetuoasa dezvoltare a bazei materiale a sportului românesc

I. A. B. S. - BRAȘOV, UN ARGUMENT CONVINGĂTOR
Puține sînt recordurile, titlu

rile olimpice, mondiale și eu
ropene cucerite de sportivii 
noștri, care să nu aibă o le
gătură directă cu bazele spor
tive din Poiana Brașov, eu 
minunatele condiții de pregă
tire pe care le oferă această 
veritabilă perlă a Carpaților. 
Cu alte cuvinte, dacă s-ar 
scrie o Istorie amănunțită a 
factorilor care au contribuit la 
urcarea drapelului tricolor pe 
cele mai tnalte catarge ale 
marilor Întreceri sportive. Po
iana Brașov ar ocupa. fără 
doar si poate, un loc aparte, 
in ceea ce ne privește, nu ne 
putem permite, intr-un spa
țiu atlt de restrâns, să între
prindem o astfel de relatare. 
Putem aborda, totuși, proble
ma dintr-un alt unghi, acela 
al devenirii bazelor sportive 
din Poiana Brașov.

Drept urmare, interlocutorii 
noștri, loan Vintiloiu și Ni
colae Popa, directorul șt, res
pectiv. tehnicianul principal 
al întreprinderii de adminis
trare a bazelor sportive din 
Brașov, mal pe scurt TABS, 
au ținut să notăm. încă de la 
bun început, că în această 
toamnă, unitatea brașoveană. 
una dintre primele de acest 
gen din țară, va împlini vîrsta 
de 20 de ani. Asa am făcut. 
Dar am mai zăbovit o clipă a- 

corală din .Rapsodia a H-«" 
de George Enescu.

Cu inspirate mijloace artis
tice, spectacolul a evocat pre
zenta secretarului general al 
partidului in mijlocul celor ce 
muncesc, vizite de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceauțescu 
ai tovarășei Elena Ceauțescu în 
Capitală ți In județele patriei, 
imagini-simbol alo unității în
tregului nostru popor ta Jurul 
partidului, tn desfășurarea sa. 
spectacolul ilustrează că nu este 
coif ctt de îndepărtat al ffirii 
să nu stea mărturie pentru ceea 
ce au însemnat cei 45 de ani 
în viața patriei, a oamenilor 
săi care, prin punerea în va
loare a zestrei lor de talent și 
hărnicie, au reușit să zidească 
o Românie în necontenit pro
gres.

Poemul muzical-literar-ctne- 
matografic .Omagiu" este pre
fațat de versuri-angajament ce 
concentrează o bogăție de me
tafore poetice, expresii ale 
sentimentelor de dragoste ale 
întregului nostru popor fată de 
tovarășul Nicolae Ceauțescu, 
de tovarășa Elena Ceauțescu:

Acestui timp U spunem
Ceausescu 

E nume de Erou, de revoluționar 
Care veghează-n patria Iubirii 
Erou al vremii noastre,

exemplar.
II vom urma și ii vom 

realege 
La cel de-al paisprezecelea 

Congres 
Cum însuși viitorul hotărăște 
Durata sa de pace și progres.
Se-adună-n vers metafore ales» 
Spre a cinsti o dirză"
_ luptătoare.
O vlafă demnă țării dăruită 
și luptei clasei noastre

muncitoare 
Iar inimile se deschid senine 
Să inflorească-n cint înălțător 
Elenei Ceaușescu cald omagiu 
In timpul țării azi biruitor.

încrederea nestrămutată te 
oameni, în demnitate ți în 
muncă, într-un viitor pașnic, 
a răzbătut și din mesajul de 
pace al României, mesaj adre
sat lumii întregi. De aici, din 
România — grăiesc stihurile 
rostite si evoluțiile coregrafice 
— pașnicul și înțeleptul popor 
român „Ridică demn stindar
dul păcii spre zarea muncii 
tuturor". Se dă expresie unui 
vibrant manifest, chintesență a 
tinereții fără bătrînețe a gîn- 
dului de pace românesc. Cițiva 
dintre laureafii ultimei ediții 
a Festivalului național „Cînta- 
rea României" — creatori de 
versuri, recitatori, dansatori, 
sofiști și grupuri vocale, vir
tuozi ai instrumentelor noastre 
populare — au fost prezențila 
sărbătoarea țării intr-un pito
resc tablou folcloric.

Angajamentul revoluționar da 
muncă și împliniri al întregu
lui nostru popor, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
încrederea nestrămutată te so
cialism — ca unic drum pen
tru fericirea națiunii, pentru 
dezvoltarea multilaterală a pa
triei —. în izbînzile viitorului 
ei comunist au fost exprimate 
ca talent de participanțil la 
realizarea spectacolului îa ver

supra acelor începuturi șl am 
aflat că acum 20 de ani 1AB3- 
ul brașovean pornea la drum 
cu o zestre de fonduri fixe 
însumînd 3 milioane leL Era 
mult, era puțin?! Vom vedea. 
Să notăm că, pină una-alta, 
respectiva cifră însemna un 
stadion (dacă pentru acea pe
rioadă termenul nu este cum
va prea pretențioși) șl un pa
tinoar natural, in Poiana Bra
șov; iar jos, tn oraș, un com
plex de terenuri de tenis, cu
noscut sub numele de Olimpia, 
care iarna se transforma tn
tr-un alt patinoar natural, 
unul dintre cele ma! vechi din 
țară. Și. cam asta era aproa
pe tot.

Ei bine, să facem un salt ta 
timp și să notăm că in clipa 
de față „zestrea" a urcat ta 
90 milioane lei. De la această 
înălțime, cele 3 milioane cu 
care s-a pornit la drum par — 
nu-l așa?l — o nimica toată, 
în spatele celor 90 de milioa
ne se află o adevărată salbă 
de baze sportive, între care 
cele mai importante ar fi. tn 
Brașov, Stadionul Municipal, 
Sala Sporturilor, cîteva bazine, 
unele acoperite (cum ar fi cel 
de lingă gară, de dimensiuni 
olimpice), altele descoperite, 
inclusiv bătrînul complex de 
terenuri Olimpia, dar. firește, 
modernizat, întinerit. Sînt do

suri și lucrări muzicale în pri
mă audiție. Anul 45 al istoriei 
noastre noi so leagă in chip 
simbolic de Congresul al XIV- 
lea al Partidului Comunist 
Român.

Congresului victoriei socia
lismului în patria noastră, al 
triumfului principiilor socialis
mului științific in transforma
rea revoluționară a societății 
românești, a! adevăratei suve
ranități. al independenței depli
ne. economice și politice, a ță
rii i-a fost consacrat momentul 
final al spectacolului. Un impu
nător are de triumf, avînd pe 
frontispiciu înscrisă deviza 
.Victoria Socialismului" a do
minat întreaga scenă pe care 
se aflau corurile reunite, for
mațiile ți interpreții ce au luat 
parte te realizarea spectacolu
lui. Poemul final sintetizează 
vrerea întregului popor:

Al XIV-lea Congres noi 
drumuri muncii va deschide 

Ca România-» veci să fie 
puternică și suverană. 

Spre viitorul comunist mesajul 
faptei să-și trimită 

Din marea Epocă de Aur, 
de glorie contemporană. 

Noi împliniri socialiste-și va 
prinde țara-n diademă. 

Nou timp de ample certitudini 
și de necontenit progres, 

Căci la Congresul Paisprezece, 
din nou In funcția supremi 

Conducătorul genial. Eroul drag 
, , , , va fi ales.
In unic glas întreg poporul 
se-adună gindul să-și rostească 
Acum, in ceas de sărbătoare, 

cînd urcă-n inimi bucuria : 
»Cit Patria, in fruntea țării, 

Eroul țării să trăiască I 
Partidul Comunist trăiască I 

Trăiască veșnic România 1“

Spectacolul a luat sfirșit în 
acordurile cîtecului «Glorie 
partidului, glorie marelui erou", 
un corolar al întregii manifes
tări cultural-artistice. Pe sce
nă _și te sală domnea o atmos
feră de mare însuflețire. A 
fost intonat Imnul Frontului 
Democrației șl Unității Socia
liste „E scris pe tricolor uni
re". Au răsunat urale și ovații 
îndelungate.

In aceste clipe emoționante, 
un grup de pionieri și șoimi 
ai patriei au urcat în loja ofi
cială ți au dăruit buchete de 
flori tovarășului Nicolae 
Ceauțescu, tovarășei Elena 
Ceauțescu.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost oferite 
flori realizatorilor spectacolului.

♦
Spectacolul omagial a fost 

organizat de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste. Consiliul 
Central al Uniunii Generale* 
Sindicatelor, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști, Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, Ministerul Apărării 
Naționale, Radioteleviziunea 
Română, împreună cu Comite
tul municipal București *1 
P.C.R. și Comitetul municipal 
București de cultură și educa
ție socialistă.

Regi* artistică : Dan Mica, 
Cristian Hadjiculea.

tări care, adăugate celorlalte 
baze sportive aflate in directa 
subordonare a cluburilor și a- 
sociațiiloc sportive din Brașov, 
tac ea orașul de sub Timpa 
să-și merite cu prisosință șl 
numele de „cetate a sportului".

Să urcăm. Insă, și tn Poiană. 
Lingă vechiul stadion. care, 
între timp, și-a schimbat com
plet înfățișarea (este suficient 
să notăm că pe pista acestuia, 
acoperită cu tartan — premie
ră In țara noastră! — s-au pre
gătit Maricica Puică, Doina 
Melinte. Paul* Ivan și alte 
nume de glorie ale sportului 
nostru), a apărut un hotd, 
Stadion, cu 138 de locuri, gaz
dă a zeci și zeci de loturi na
ționale și olimpice, pentru o* 
tn apropiere să zărim o foarte 
modernă sală de lupte, una 
dintre cele mai dotate săli de 
antrenamente din Europa, sau 
un funcțional și binevenit grup 
de refacere, acestora adăugin- 
du-Ii-se, într-un viitor foarte 
apropiat, un complex de tere
nuri multifuncționale, apte să 
găzduiască antrenamente $1 
meciuri de baschet, handbal, 
volei și tenis. în același timp, 
gospodarii bazelor sportive din 
Poiană au pus la punct (adică 
au înnoit și modernizat) vila 
Orizont, 47 de locuri, mult 
căutată de loturile naționale 
de atletism, lupte, scrimă, ju-

§s

„Ce repede trec anii- — ne 
spunea intr-o convorbire tele
fonică Ion Drsic», 
C.J.E.F.S. Constanța, 
solicitasem unele 
legate de apropiata 
re a prestigiosului 1 
ternațional de box 
Litoralului", 
intre 29 august Si 2 septem
brie. Actuala tntrecere a „Mă
nușii Litoralului" a ajuns, ta
tă. la cea de a XlX-a ediție. 
Intr-adevăr parcă a fost teri 
ziua cînd constănțenii puneau 
bazele acestui interesant 
devenit, după cum se 
după numărul... anilor 
nu spunem... edițiilor, 
devărat tradițional.

Sala sporturilor din 
nostru port maritim a

secretarul 
, căruia ti 

amănunte 
desfăsura- 

turneu in- 
.Mănușa 

care va avea loc
I

Și.
vede 

ca să 
cu a-

sportului 
multiplu 

și 
greco-roma- 
că pentru 
la disput* 
litoral au 
pentru un

I
I
S sejur cit mal plăcut și instruc- 
| tiv. Pină la această oră s-au 
§ primit confirmări certe de 
5 prezență din partea boxerilor 
| fruntași din Anglia. Egipt, R.P.

Mongolă și Turcia. în aceste

marele 
_____  _____ ____  _ îmbră
cat haine de sărbătoare, totul 
este pus la punct pină In cele 
mai mici amănunte, iar rin
gul instalat in mijlocul arenei 
oferă condiții de vizibilitate 
excelentă din orloe loc. Apre
ciatul tehnician al 
constănțeati, fost 
campion olimpic, mondial 
european de lupte 
ne. ne-a asigurat 
toți participanțil 
pugilistică de pe 
fost luate măsuri

I ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
•______

JTONAL .ARAD 1989".i s
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î

FESTIVALUL INTERNA- 
, — ~ '—■*. Șahul
arădean a revenit in actualita
te prin organizarea, la începu
tul acestei luni, a unui festi
val internațional care a cu
prins mal multe grupe valori
ce pentru toate categoriile de 
jucători. Turneul principal (15 
jucători — categoria a IV-a pe 
scara F.I.D.E.) a avut 4 câști
gători cu același număr de 
puncte: Gherman Titov
(U.R.S.S.), Zaharl Zahariev 
(Bulgaria), Ioan Cosma (Româ
nia), Gheorghi Orlov (U.R.S.S.), 
departajați, in această ordine, 
doar de coeficienții Bucholz. 
Turneul open pentru candidați 
de maeștri a revenit Iul Kal
man Kovacs, cu 9 p din 11 
posibile. Arbitrul principal a! 
festivalului a fost Jenică Con
go.
• .DACIA 508". întreprin

derea de Autoturisme Timișoa
ra își face debutul tn circuitul 
șahist internațional prin două 
importante turnee (masculin și 
feminin) la care au fost invi
tați să participe mari maeștri 
și maeștri internaționali din 
U.R.S.S.. Bulgaria. Iugoslavia. 
Olanda. Polonia șl. bineînțe
les. tara noastră, oare va fi 
reprezentată, printre alții, de 
marii maeștri Margaret* Tea- 
dorescu șl Theodor Ghițesc* 
sl maeștrii internaționali Ligi* 
Jic-man, Smaranda Boicu-Lupu. 
Miree* Pavlav. Sergiu Lup*. 
Farik Ștefanov. Rundele vor 
avea loe intre 23 august gl 8 
septembrie, la Casa de cultură 
gi creație socialistă .Chitare*

do. de fotbaliștii de ia F.C.M. 
Brașov sau de alle loturi ale 
diverselor cluburi din țarii 
semn indubitabil că adminis
tratorii, soții Ioana și Io* Ai
de*. sînt gazde bune, atente.

Dar. pentru că tot am amin
tit numele soților Aldea. se 
cuvine să Încredințăm tiparu
lui măcar o parte din lista des
tul de lungă a oelor care au 
în directă supraveghere și gos
podărire această impresionantă 
zestrea I.A.B.S.-ului brașovean: 
Vasile Kistache, Aurelia Rădâ- 
țescu, Valeri* Tîrnoveanu și Sa- 
moilă Rab, ca să începem cu pri
ma echipă, cea da acum 20 de ani, 
sau mai noii lor colegi, Nicolae 
Țiu gi Vasile Tudor, șefii com
plexelor sportive din Brașov 
gi, respectiv. Poiana Brașov. 
Un loc important ta această 
uriașă gospodărie ti deține, 
desigur, cantina, unitate ta 
care servesc masa, zilnic, pes
te 200 de sportivi. Șl trebuie 
să spunem că întregul colectiv 
al aoestul sector, condu* de 
Georgică Florea, se bucură de 
aprecierea unanimă a celor ce 
trec pragul acestei unitățL

Dar, dincolo de această ex
trem de succintă relatare asu
pra devenirii, de la an la an 
tot mai puternioe, a bazelor 
sportive din Brașov și Poiana 
Brașov, ceea oe se impune cu 
pregnantă este devenirea În
săși, dinamica ei, argument al 
grijii cu care partidul și statul 
nostru asigură dezvoltarea im- 

a petuoasă a bazei materiale 
sportului din țara noastră.

Victor NITĂ

TRADIȚIONAL 
zile se așteaptă răspunsurile 
forurilor de specialitate din 
Iugoslavi», Bulgaria. R.D. Ger
mană, Uniune* Sovietică ș.a. 
în ceea ce privește participa
rea sportivilor noștri. lista 
este destul de cuprinzătoare st. 
tn afara secțiilor din întreaga 
țară, vor urca treptele ringului 
și membrii lotului "ostr-j na
țional. care se pregătesc pen
tru participarea la Campiona
tele Mondiale de box pentru 
seniori de la Moscova, de la 
sfîrșitul lunii septembrie. Dis
putele din cadrul „Mănușii Li
toralului" constituie pentru et 
unul din ultimele și cele mai 
importante teste înaintea al
cătuirii echipei care va face 
deplasarea in Uniunea Sovie
tică.

Paul lOV^Kl

L

11 I

• C.M.B.E.F.S. șl Clubul spor
tiv Voința au organizat „Cupa 
Eliberării" la box. Au luat par
te unii dintre cel mal buni pu
gilist! din secțiile bucureste^e 
printre ctstleăforl aflîndu-se : 
M. Vellcu (IMGB), I.. Crudu 
(Metalul). G. Draroml- «'«'•îl 

la Juniori mici, A. Dlnulescu 
(Metalul). Cr. Iordache (Voința) 
la iunorl man M. clorioiu 
(Rapid), M. Stăjerel (Locomo
tiva), F. Gigei (Metalul), Gh. 
Stotan (Ranld' sl n. numitrlu 
(IMGB) la seniori. Delegatul ge
neral al competiției. Spira Ma
zăre, a avut la dispoziție o bri
gadă de oficiali dintre care 
s-au remarcat : C. Martlniue, 
V. Croitoru, M. Simlon, șl El. 
Livadaru. oare au absolvit de cu- 
rînd cursurile de arbitri.

din

„ConcursuJ 
La modul g< 
de o valoar 
cată, mal cu 
multe perfo 
sport fiin/' 
rior. Lesn3 
ția pe care 
năzi in urm 
dintre care 
cerite de ti 
la Întrecerii! 
te in capita

Un remar 
purtat alei 
Ciu, de la 
antrenor I. 
vingătoare 1 
și 3000 m — 
lăgeanu, de

ROM/
Repreze
GALATI, 

în pofida c 
din nou un 
spectatori aț 
Sala sportur 
plăcută surj 
cundă a Roi 
prestigioasă 
celei a R. D 
teva notații 
zilei a doua.

României" a tineretului. 
Timișoara.
• .FESTIVALUL INTERNA

TIONAL DE ȘAH ȘI JOCURI 
LOGICE". Asociația sportivă 
Centrocoop, in colaborare eu 
Recoop București și I.H.R. E- 
forie Nord, organizează. în pe
rioada 7—19 septembrie, in 
stațiunea Eforie Nord, a doua 
ediție a Festivalului interna
țional de sah și locuri logice, 
dotat cu „Trofeul Centrocoop". 
Concursul este deschis tuturor 
jucătorilor și iucătoarelor. in
diferent de cateeoria de clasi
ficare.
• în aceste zile se disputa, 

la Titu. rundele primei ediții 
a turneului internațional de 
juniori. Ultima rundă este pre
văzută pentru 28 august

ROMANIA 
GERMANA 
in min. IȘLj 
librat. în cpț 
tele noastre, 
nihileze pe . 
cătoare 
Ohlmann, 
desprindere^, 
posibilă șl d 
foarte bune-: 
haelei Ciobai 
Erbașu 6, Gt 
Mitrulescu 
Ture* 2, C 
pectiv Rohl 
Blonsky 1, 1 
Heinz 1. Mii 
arbitrat V. 1 
(România).

in turneul din U. R.

DUBLU SUCCES AL RUG!
DE LA STEAUA

Două frumoase victorii au 
fost obținute de rugbyștii noș
tri campioni, cu prilejul tur
neului tntreprin* tn Uniunea 
Sovietică, ta Începutul acestei 
luni. în primul meci, cu ® 
Selecționată divizionară (Spar
tak + Lokomotiv). „XV“-1« 
bucureștean a tncheiat ta a- 
van tal. cu scorul de 19—13, 
prin punctele concretizate de 
Șerban șl losef. din eseuri. 
Ignat (l.p.) gl D. Alexandru 
(transf., drop gi Lp.). O vic
torie care s-a repetat la ace
lași scor gl ta partida-test, 
tradițională, cu Selecționat* 
Armatei Sovietice. Autorii 
punctelor: Șerban gi Boldor,
prin eseuri ți D. Alexandru 
(transt. drop gi 2 Lp.).

.A fost • foarte reușită a- 
vanpremieră 1* campionat —

face re » 
cipal al otel 
— care * ei 
bună * grănt 
confirmată. C 
mul meci dli 
Grivlța Roșie 
odată aeeentu 
sive, punînd 
bete comparti 
din această < 
zultat șl cele

Noi am face 
faptul că fa 
Iar al Stelei, 
turizare. Șerb 
a 2 eseuri, ti 
tura" D. Ale 
ani, cu 17 pu 
38) rămine uî 
dej de pentru 
nu? — chiar 
prezentativ. I

COMPORTARE BUNĂ A RACHET01
IN CONCURSUL DE LA

Concursul Internațional de 
rachetomodeUsm desfășurat la 
Kiev (U.R.S.8.). o reușită re
petiție înaintea C.M.. care a* 
vor disputa anul viitor ta •- 
coastă localitate, a reunit 1* 
start sportivi de valoare, cu 
nn bogat palmares. Confirmtnd 
titlul de vicecampton european 
obținut in 1988. Dorin Torodoa 
(C.S.T.A. Suceava) s-a 
pe locul II ta proba de 
cu parașută, iar colegul 
dub loan Catargin pe 
a IV-a. La rachetomodele de 
altltudine-machete. echipa al
cătuită din Lucian Șercăianu,

clasat 
durată 
său de 
poziția

Valeria* Con 
briei Gorde* 
zău) «-« site 
eonflrmtnd 
valoroasă J 
ta C.S.

LOTO-PRONOSP
INFORMEAZ
• Duminici 

august, are I 
0 nouâ TRA 

EXCEPTION/ 
PRONOEXPR



CONCURSURILE PRIETENIA»

(4 de aur) CUCERITE DE
este, 

ti petiție 
le ridi- 
tletism, 

acest 
supe- 

%isfac- 
o deu- 
nedalii, 
ur. cu- 
românl 
ifășura- 
loreene.

a re- 
Mihaela 
cal — 
lă ln- 
- 4:21,0 
tna Să- 
Suceava

— antrenor M. Axînte. a obți
nut victoria in cursa de 600 m
— 2:15,0. tn sfîrșit. cea de a 
patra victorie a fost repurta
tă de echipa feminină de șta
fetă tn proba de 4X4M m — 
3:40,9. Echipa a fost formată 
din: Lorena Mejdrea (C.S.Ș. 
C-lung Muscel — antrenor G. 
Bădescu), Făuica Hreșcu 
C.S.ș. 2 Galați — antrenor 
I. Buhlea), L. Sâlăgeanu și O- 
limpia Stoica (C.S.Ș.A. Cluj- 
Napoca — antrenor Georgeta 
Monea).

Pe locurile doi s-au clasat: 
Olimpia Stoica la 800 m — 
2:15,3, Liliana Sălăgeanu la 
1500 m — 4:21,7. Marius Rafail 
la 400 mg — 53,7 iar pe locul

IMPORTANTELE ÎNDATORIRI ALE DIVIZIEI A
vine 
fru-

In ajunul startului edifiei 1989/1990

trei au sosit : Fănica Hreșcu Ia 
400 mg — 60,0. Rodica Petres
cu la 100 mg — 14,1 șl la să
ritura tn lungime — S,79 m. 
Florin Karoly la 400 m — 48,2.

Un remarcabil succes al atle
tismului românesc care 
să se adauge șirului de 
moașe realizări din acest an.

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mînl va avea loc la Varazdln. 
In Iugoslavia, cea de a 10-a 
ediție a Campionatelor Euro
pene de juniori. Tara noastră 
va fl reprezentată de 12 fete 
șl 3 băieți.

Romeo VILARA

POLONIA 18-17 LA HANDBAL FEMININ
secunda, victorioasa în fața celei a R.D. Germane

elefon). 
locante, 
năr de 
ențl tn 
d la o 
pa se- 
ițlijut o 
1. fața 
î. Cî- 
artidele

UNGARIA — BULGARIA 
23—22 (12—12). Au Înscris: 
Nemeth 8, Hochrajter 6, Beli 
3, Szabo 2, Toth 1, Erdei 1, 
Horvath 1, respectiv Staneva 
12. Anghelova 4, Andonova 2. 
Pendova 1, Valeeva 1, Milccva 
1. Rusinova 1. Au arbitrat H. 
Marzavan și Gh. Mihalascn 
(România).

R. D.
9). Pînă 

e>chi- 
ndbalis- 
s-o a- 

mă iu- 
Iversă, 
permis 

fiind 
restațiet 
a Mi- 
înscris :
Șuia 4. 

mu 2, 
l,- res- 
chlcr 4, 
sluta 1 
i L Au 
. Șerbu

ROMANIA A — POLONIA 
18—17 (8—9). O partidă cu 
rezultat imprevizibil pînă ta 
ultimele el secunde, de vn 
nivel tehnico-tactic apreciabil. 
Handbalistele noastre au 
reușit victoria in extremis. Cu 
trei minute înainte de final 
polonezele conduceau cu 
17—15. în fața unei apărări 
foarte mobile șl agresive 
handbalistele noastre s-au pre
cipitat. au aruncat la poartă 
tn multe momente de... ne- 
lnspirație. șl de aici nenumăra
tele greșeli sancționate prompt 
de adversare. Avînd ta pu
blicul gălâțean un suporter 
frenetic, șl pe fondul unei re
veniri, echipa noastră a reușit

egalarea tn min. 57 : 17—17. fn 
min. 60, printr-un gol Înscris 
de Iacob, echipa României s-a 
desprins. Insă trebuie precizat 
faptul că atunci cînd mai erau 
trei secunde din această dra
matică partidă polonezele au 
ratat o aruncare de la T tn. 
Au Înscris : Iacob 6, Stocncscu 
5, Paraschlv 3, Borș 2. Bulat 
1, Apostol t, respectiv Walc- 
zakiewicz 7, Zuwczak 3, Glus- 
zak 2, Tomiczek 2, Gluck 2, 
Siwek 1. Au arbitrat K. So- 
lirov și B. Gheorghiev (Bul
garia).

U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA 
14—15 (6—7). Printre marca
toare: Vasieva 6, respectiv Ku- 
piova 6.

Programul de marți : Po
lonia — România B. Ungaria
— U.R.S.S., România A — 
R. D. Germană și Cehoslovacia
— Bulgaria.

Telemae SIRIOPOL

Mîine, a 72-a ediție a Diviziei A se pune 
X ta marș. Un moment de referință pentru 
X fotbalul nostru. Cu atît mai mult cu cit, 
X la foarte pu{ine zile după startul primului 
X campionat al tării, vor veni celo dintîi im- 
X portante examene internaționale ale sezoau- 
* lui, întîlnirile din cupele europene. Fotba- 
X Iul românesc și-a creat un binemeritat re- 
X nume pe arena competițiilor continentale. 
X pe caro trebuie să-1 apere, să-1 confirme 
X in etapa inaugurală a ediției 1989/1990. Una 
X dintre principalele căi, pentru „europenele" 
X noastre, de a atinge o formă de concurs cit 
X mai ridicată, îl reprezintă campionatul, tn 
X definitiv, însuși criteriul de stabilire a for- 
¥ mațiilor care se aliniază ta prestigioasele 
X întreceri ale cluburilor din Europa rămîne 
X — ta primul rînd — campionatul.
X Tocmai de aceea, așteptăm de ta noua 
X edifie împlinirea acestui principal obiectiv 
X al existentei sale. Or, cum știm atît de 
X bine. Divizia A — și nu numai ea — pre- 
X zintă o serie de debite, cu precădere la ca- 
X pitolul calitate. Este vorba, ta primul rînd., 
X de o mai simțită replică a marii majorități 
X a divizionarelor A, astfel ca nivelul gene- 
X ral al competiției să crească. S-a mai ob- 
X servat, pe bună dreptate, că pentru cele 
X mai multe, dintre competitoarele primei 
X scene principala preocupare rămîne cea a 
X supraviețuirii în întrecere. O asemenea sta- 
X re de spirit face ca multe dintre meciuri

• DUMINICA 27 august se 
start șl cele 54 dl- 

_______ Alături de echi
pele care în campionatul trecut 
au ratat startul promovării în 

.S.M. Suceava, Politehnica 
-uși, Chimia Km. Vilcea, U.T.A., 
F. C. Maramureș Baia Mare, etc.) 

Ile vom vedea la lucru si ne Ote
lul Galați, Rapid București șl 
A.S.A. Tg. Mureș care, în mod 
cc:

Igtr 
nă 
tld

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ie DUMINK 

prezintă la i 
vizionare B.

Iau ra
A «SI
Iași, C

PROGRAMUL
SERIA A Il-a

Azi. la Duisburg (R F. Germania)

OR

rin- 
k.jiesca 
irestația
ra (n.r.
ta pri
A. cii

1 tot-
ni ofen-
re un-
»e fapt,

au re-

•emarcă: 
ul titu- 
rilă ma
rt autor 
> „uver- 
a 36 de 
rise (din

de nă- 
- de ce 
,otul te-

ÎTILOR

iu. Ga- 
Imia Bu- 
BCU1 III. 
companie 

obținut

START ÎS CM
DE A XT-a EDIȚIA

A UNIVERSIADEI DE VARĂ
I<a Duisburg (R.F. Germa

nia) va avea loc azi deschi
derea festivă * celei de a 
XV-a ediții a Jocurilor Mondi
ale Universitare de vară. Ia 
această mare competiție poli
sportivă vor fi prezențl coa- 
curenți și concurente din pes
te 90 de țări printre care șl 
România.

Programul Universiadei din 
acest an cuprinde. La actuala 
ediție, Întreceri la patru ra
muri sportive: atletism, cano
taj academic, scrimă și baschet 
masculin.

Delegația studenților spor
tivi români va fi prezentă la 
întrecerile de atletism șl ca
notaj academic.

Programul disputelor se va 
derula intre 22 și 30 august 
cînd vor avea Ioc ultimele fi
nale si festivitatea de închi
dere.

Primii dintre sportivii ro
mâni care vor intra tn focul 
disputelor vor fl canotorii, 
care, oi vor participa la 
cursele eliminatorii, urmtnd ca 
vineri, dacă va fi cazul, să-șl 
dispute recalificările, iar sim- 
bătă șt duminică semifinalele 
șl finalele.

Atletismul 1st va derula în
trecerile pe parcursul a sase 
zile șt avem convingerea ea 
atlețil noștri, ta frunte cu Paula 
Ivan, vor confirma, taci O 
dată, clasa Incontestabilă a va
lorii eL

Etapa I (27 
Gloria Pandurii Tg. Jiu 
Autobuzul București 
IMASA Sf. Gheorghe 
Chimia Fam. vilcea 
Mecanică Fin* Buc. 
AS Drobeta Tr. Sev 
Construct. TCI Craiova 
Tractorul Brașov 
Sportul .30 Decembrie*

cert, vor ataca noul sezon cu 
gîndul revenirii op orlma sce- 

1 a fotbalului. Reamintim, par
tidele vor Începe la ora 11.

TURULUI

august)
— Metalurg. Slatina
— Gaz Metan Medial
— Minerul Motru
— Unirea Alba Iulla
— FCM Caracal
— CS Tirgoviste
— ICIM Brașov
— Metalul Mija
— Rapid București

Etapa * n-a (3 septembrie)
Metalurg. Slatina 
Gaz Metan Mediaș 
Minerul Motru 
Unirea A. Iulla 
FCM Caracal 
CS Tîrgovlște 
ICIM Brașov 
Metalul Mija 
Raold București

— Autobuzul Buc.
— IMASA Sf. Gheorghe
— Chimia Hm. Vilcea
— AS Drobeta Tr. Sev.
— Construct TCI Craiova
— Mecanică Fină Buc.
— Tractorul Brașov
— Sportul .30 Decembrie*
— Gloria Pandurii Tg. Jiu

Etapa a Hl-a (14 septembrie)
Gloria Pandurii Tg. Jiu 
Autobuzul Buc. 
LHASA Sf. Gheorghe 
Mecanică Fin* Buc.
AS Drobeta Tr. Severin 
Construct. TCI Craiova 
Tractorul Brasov 
Soortul „3a Decembrie* 
Gaz Metan Media»

— Metalul Mija
— Raold București
— Metalurg. Slatina
— Unirea A. Iulla
— Chimia Km. Vilcea
— CS Tîrgc.vlste
— FCM Caracal
— ICIM Brașov
— Minerul Motru

Etapa a IV-a (17 septembrie)
Chimia Rffl. Vilcea — Mecanică Fină Buc.
Metalurg. Slatina —
Minerul Motru —
Unirea A. Iulla —
FCM Caracal —
CS Tîrgovlște —
ICIM Brasov —
Metalul Mija —
Raold București —

Etapa a V-a
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Autobuzul Buc.
IMASA Sf. Gheorghe 
Mecanic* Fin* Buc.
Construct. TCI Craiova 
Tractorul Brasov 
Soortul .34 Decembrie" 
Metalurg. Slatina
Gaz Metan Media»

Gaz Metan Mediaș 
AS Drobeta Tr. Sev. 
Construct. TCI Cratov» 
Soortul «30 Decembrie* 
Tractorul Brașov 
Gloria Pandurii Tg. Tiu 
Autobuzul Buc. 
IMASA Sf. Gheorghe

CM septembrie)
— FCM Caracal
— ICIM Brasov
— Metalul Mija
— AS Drobeta Tr. Sev.
— Chim. Km. Vilcea
— Unirea A. Iulla
— CS Tîrgovlște
— Minerul Motru
— RaDld București

Etapa a VI-a a octombrie)
Chimia Km. Vilcea 
A3 Drobeta Tr. Sev. 
Minerul Motru 
Unirea Alba Iulla 
FCM caracal
CS Tirgoviste
ICIM Brașov 
Metalul Mija
Rapid București

— Tractorul Brașov
—■ Construct. TCI Craiova
— Mec. Fin* Buc.
— Soortul .30 Dec.*
— Autobuzul Buc.
— Gloria pand. Tg. Jiu
— IMASA Sf. Gh.
— Gaz Metan Media»
— Metalurg. Slatina

• CIȘTIGUBILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 14 AUGUST 
1985. cat 2 : 1 variant* loo’fc a
10.454 lei M 1 variant* 25*/» a 
1.114 lei : cat 3 : 3.00 a S.694 lei: 
tat . 4 : 42.75 a 1.060 iei : cat 5: 
113.59 a 401 lei: cat x: 102,25 a 
146 -lei : cat Z : 2.213,75 a 100 lei. 
Report la cat 1 : 69.366 lei.

Participanta Dancila Claudia 
lin București a cistisat suma de
16.454 lei tn numerar, la cat 2 
- 100%.
• Săptămina caro a Început

aduce cu sine un eveniment mult 
așteptat de către un mare nu
măr de iubitori al sistemelor 
Loto-Pronosport : organizarea
primului concurs din noul se
zon fotbalistic, cu toate conse
cințele pozitive pe care le poate 
avea relansarea acestui sistem 
asupra posibilităților de valori
ficare a șanselor de cîștig. O 
confirmare a faptului că aștep
tările sînt justificate poate con
sta, Intre altele, în numărul 
record de ciștlguri distribuite in

să prezinte aspecte de dezechilibru. Nu tre
buie uitat că edi(ia 1989/1990 prezintă divi
zionarelor A o notă de motivație în plus. 
Cum s-a anunfat. prin prezentarea clasa
mentului U.E.F.A. privind reprezentarea fe
derațiilor europene in Cupa U.E.F.A.. Româ
nia va avea dreptul în anul viitor să în
scrie TREI formații- în această competiție. 
Deci fotbalul nostru va avea cinci repre
zentante în competițiile care vor avea star
tul în 1990. Iată de ce echipele alcătuind 
grupul valoric cel mai înalt al soccerulul 
nostru trebuie să se angajeze cu ambiții 
suplimentare, cu dorința de a lupta direct 
pentru cele cinci locuri ale întrecerilor con- 

. tinentale.
Peste obligațiile decurgtnd din competi

țiile internaționale ale cluburilor se situează 
cele privind echipa națională. Toamna care 
vine se prezintă cu un sezon decisiv pen
tru alln-le tricolor. Reprezentativa țării a 
făcut, pînă acum, pași importanți si apre
ciat! pe drumul calificării la C.M. Au mal 
rămas cele două examene cu selecționata 
Danemarcei, principala concurentă a forma
ției noastre pe drumul spre Roma. A-i de
dica, a-i subordona echipei naționale toate 
preocupările, toate eforturile reprezintă pen
tru întregul nostru
onoare.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
O săptămînă mal tlrzlu. Ia 3 

septembrie, caravana Diviziei C 
va intra și ea tn circuitul între
cerilor. La acest nivel vor ac
tiva 192 de formații împărțite, 
după criterii geografice, în 13 
serii.

• BRIGĂZI DE ARBITRI 
ROMANI IA CUPELE EUROPE
NE. Se apropie ora de start șl 
în competițiile europene. La pri
mele jocuri ale turului I. arbl-

DIVIZIEI

Etapa n vn-a
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Autobuzul Buc.
IMASA St. Gheorghe 
Construct. TCI Craiova 
Tractorul Brasov
Soortul „30 Decembrie* 
Metalurg. Slatina 
Gaz Metan Mediaș 
RaDld Buc.

Etapa a VIII
Chimia Km. Vîlcea 
Mecanică Fină Bue 
AS Drobeta Tr. Sev. 
Minerul Motru 
Unirea A. Iulla 
FCM Caracal 
CS Tîrgovlște 
ICIM Brașov 
Metalul Mila

fotbal o obligație de

Eftimie IONESCU

românl International! se vor 
In tata unor examene ore- 

sperăm. la
tril 
afla 
tențloasa pe care, 
vor absolvi ou bine. Iată com
ponența acestor brigăzi : D. PE- 
TKESCU — V. Curt. L Cot (la 
tocul Ruch Chorzow — TT K A. 
Sredeț Sofia. In C.C.E.). AD. 
PORUMBOIU — Ad. Morniano, 
V. Titorov (F. C. Admira 
Wacker — A.E.L. Llmasol, Cupa 
Cupelor), I. CRĂCIUNESCU — 
M. Axente, I. Velea (Torpedo 
Moscova — Cork City, Capa 
U.E.F.A.).

B, EDIȚIA 1989-1990

(3 octombrie)
— Unirea A. Iulla
— CS Tîrgovlște
— FCM Caracal
— Mec. Fină Buc.
— AS Drobeta Tr. Sev
— Chimia ttai. Vilcea
— Metalul Mija
— ICIM Brașov
— Minerul Motru

i (12 octombrie)
— Gloria Pand. Tg. Jiu
— Tractorul Brașov
— Soortul „30 Dec."
— Constr. TCI Cratova
— Autobuzul Buc.
— Gaz Metan Mediaș
— IMASA Sf. Gbeorghe
— Metalurgistul Slatina
— Raold Buc.

Etapa a IX-a
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Autobuzul Buc. 
IMASA Sf. Gheorghe 
Tractorul Brașov 
Soortul „30 Dec." 
Metalurg. Slatina 
Gaz Metan Mediaș 
Metalul Mila 
RaDld București

(13 octombrie)
- AS Drobeta Tr. Sev.
- Chimia Rm. vîlcea

— Unirea Alba Iulla
— Construct. TCI CV.
— Mecanică Fină Buc.
— FCM Caracal

CS Tîrgovlște
— Minerul Motru
— ICIM Brașov

Etapa a X-a (22 octombrie)
Chimia Rm. Vilcea — 
Mecanică Fină Buc. •— 
AS Drobeta Tr. Sev. — 
Constr. TCI Craiova — 
Minerul Motru — 
Unirea Alba Iulla — 
FCM Caracal —
CS Tîrgovlște —
ICIM Brasov —

Etapa a Xl-a
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Autobuzul Buc.
IMASA Sf. Gheorghe 
Soortul „30 Decembrie* 
Metalurg. Slatina
Gaz Metan Mediaș 
ICIM Brașov
Metalul Mija 
Raold București

Etapa • xn-a
Chimia Rm. Vîlcea 
Mecanică Fină Buc. 
AS Drobeta Tr. Severin 
Construct. TCI Craiova 
Tractorul Brasov 
Minerul Motru
Unirea A. Iulla

IMASA Sf. Gh.
Gloria Pandurii Tg. Jiu 
Autobuzul Bue.
Soortul „30 Decembrie* 
Tractorul Brasov
Gaz Metan Medias 
Raold București 
Metalurg. Slatina 
Metalul Mila
(21 octombrie)
— Construct. TCI Cv.
— Mecanică FlnS Buc.
— AS Drobeta Tr. Sev.
— Tractorul Brasov
— Unirea Alba Iulla
— Chimia Rm. Vîlcea
— Minerul Motru
— FCM Caracal
— CS Tîrgoviște
(5 noiembrie)
— Metalurg. Slatina
— IMASA Sf. Gh.
— Gaz Metan Media*
— Autobuzul Buc.
- Gloria Pandurii

— Soortul .30 Dec."
— Rapid București

FCM Caracal — ICIM Brașov
CS Tîrgoviște — Metalul Mija

Etapa a XIII-s (12 noiembrie)
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Autobuzul Buc. 
IMASA Sf. Gh. 
Metalurg. Slatina 
Gaz Metan Mediaș 
FCM Caracal 
ICIM Brașov 
Metalul Mija 
Raold București

— Sportul .J0 Dec."
— Tractorul Brașov
— Construct TCI Cr.
— AS Drobeta Tr. Sev,
— Mecanică Fină BiM.
— Minerul Motru
— CS Tîrgovlște
— Unirea Alba Iulla
— Chimia Rm. vueen

Etapa • XlV-a (19 noiembrie!
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Chimia Rm. Vilcea 
Mcoanlcă Fină Buc. 
AS Drobeta Tr Sev. 
Construct TCI Cralov» 
Tractorul Bra9ov 
Soortul „39 Dec." 
Unirea Alba Iulla 
CS Tîrgoviște

Etapa a XF-a
Autobuzul Buc. 
IMASA Sf. Gh.
Metalurg. Slatina 
Gaz Metan Mediaș 
Minerul Motru 
FCM Caracal
ICIM Brasov 
Metalul Mila 
Raold Buc.

Etapa a XVl-a

— Minerul Motru
— Metalul Mija
— Metalurg. Slatina 
— Raold Buc.
— Gaz Metan Media»
— IMASA St. Gh.
— Autobuzul Buo. 
— ICIM Brașov 
— FCM caracal

(28 sotembrte) 
Gloria Pand. Tg. JMl 
Soortul .30 Dec." 
Construct. TCI Cv. 
Tractorul Brașov 
CS Ttrgovlste 
Unirea Alba Iulla 
Chimia Rm. Vîlcea 
AS Drobeta Tr. Sev. 
Mec. Fină Buc.

(3 decembrie)
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Autobuzul Buc. 
Chimia Rm. Vilcea 
Mec. Fină Buc.
AS Drobeta Tr. Sev.
Construct. TCI Craiova 
Tractorul Brasov 
Snortul „39 Dec.* 
Unirea Alba Iulla

— IMASA Sf. Gh.
— Minerul Motru
— FCM Caracal
— Metalul Mija
— ICIM Brasov
— Raold București
— Metalu-g. Slatina
— Gaz Metan Media»
— CS Ttraovlst»

Etapa a XVU-a (14 decembrie)
IMASA Sf. Gh.
Metalurg. Slatina 
Gaz Metan Media» 
Minerul Motru 
FCM Caracal 
CS Tîrgovlște 
ICIM Brasov 
Metalul Mila 
Raold Buc.

Autobuzul Buc. 
Sportul .30 Dec." 
Gloria Pand. Tg. Jiu 
Unirea Alba Iulla 
AS Drobeta Tr. Sev. 
Chimia Rm. Vilcea 
Mecanică Fin* Bue. 
Construct. TCI Craiova 
Tractorul Brasov

DE LA I.D.M.S.

sezonul trecut, ciștlguri din rtn- 
dul cărora au fost nelipsite 
autoturismele Dacia 1300.
• Pentru toți participant!! la 

sistemele noastre de joc. pre
cizăm că agențiile obișnuite din 
rețeaua Loto-Pronosport vor fl 
închise numai ta ziua da 
miercuri, 23 august, după care 
se revine la programul unei zile 
obișnuite de lucru. Nu uitați, 
insă, că și în zilele de sărbă
toare vlnzătorll volantf vă stau 
la dispoziție, pentru a v* În

cerca sansele la LOZUL ÎN PLIC: 
mal mult, au fost luate mă
suri ca punctele da vînzare ale 
volanțllor, ca șl unitățile man
datare, să fie bine aproviziona
te, îndeosebi tn locurile unde se 
prevede o mare afluență a ce
lor care-șl petrec timpul liber. 
De reținut că se mal află (tacă) 
în vinZare emisiunea specială li
mitată „LOZUL VACANTEI", 
care, pe lingă cîștlgurlle tradi
ționale, oferă șl numeroase TE
LEVIZOARE COLOR I

I.D.M.S. București informează 
publicul interesat c& numai pini 
la 31 august a.c. autoturismele 
Dacia 1310 Berlina 61 Break oe 
livrează cumpărătorilor care au 
banii depuși ta cont pentru au
toturism anterior datei de 30 iu
nie 1986.

Pentru a veni ia sprijinul pu
blicului cumpărător, ta zilele de 
24 și 27 august a. c.. toate ma
gazinele auto I.D.M.I3. vor avea 
program de lucru de la ora 8 la 
ora 13.00.



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARAȘA ElEIUA CfAUȘESCO 
au participat la deschiderea „Expoziției republicane a creației tehiiico-știiiițifice,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, luni, 21 august, 
Ia deschiderea „Expoziției re
publicane a creației tehnico- 
științifice, litcrar-artistice, de 
artă populară și artă plastică", 
organizată in Capitală, cu pri
lejul închiderii celei de-a VII- 
a ediții a Festivalului National 
„Cintarca României" șl dedi
cată aniversării a 45 de ani de 
Ia revoluția de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarașa 
Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați cu deosebită căldura, 
cu entuziaste și emoționante 
manifestări de stimă și prețui
re de numeroși _ oameni ai 
muncii bucureșteni, prezenti la 
inaugurarea expoziției. Ș-a 
scandat, cu multă însuflețire, 
numele partidului și *1 
secretarului său general. Pio
nieri și șoimi ai patriei, tinere 
și tineri au oferit, cu dragos
te, flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost invitați, cu respect, să 
viziteze expoziția, amplă și 
semnificativă sinteză a activi
tății tehnifio-științifice și culțu- 
rai-artistice desfășurată, pe în
treg cuprinsul patriei, sub e- 
gida Festivalului National 
„Cintarea României", care a 
demonstrat, și cu ocazia ac
tualei ediții, capacitatea _ sa de 
stimulare a creației tehnice, a 
talentului și energiei creatoare 
ale maselor — tezaur inepui
zabil, izvor nesecat ce îmbogă
țește necontenit viata spiri
tuală a tării.

Deschisă în cel de-al 45-lea 
an al libertății patriei, expo
ziția evocă, prin mărturii do
cumentare, actul istoric de la 
23 August 1944, drumul glorios 
străbătut de România în cele 
patru decenii și jumătate, 
omagiază pilduitoarea. viată și 
activitate revoluționară ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ce reliefează un mare des
tin de patriot revoluționar, 
identificat, de aproape șase de- 
eenii, cu momentele funda
mentale din istoria contem
porană a tării, cu lupta eroi
cului nostru partid comunist 
împotriva fascismului și războ
iului, pentru apărarea indepen
dentei și integrității teritori
ale, lichidarea exploatării și 
asupririi, pregătirea și înfăp
tuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și. antiimperialistă, pentru 
transformarea revoluționară a 
societății, pentru socialism.

Sugestive date și grăitoare 
imagini conturează chipul lu
minos al României de azi, re
flectă grandioasa epopee * 
muncii libere si avintate a 
poporului român, strălucitele 
victorii obținute, sub condu
cerea partidului, in anii con
strucției socialiste, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., care a Inaugurat cea 
mai rodnică perioadă din e- 

xislcnța multimilenară a pa
triei.

Edificatoare Imagini înfăți
șează prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
mijlocul oamenilor muncii, eu 
prilejul vizitelor de lucru în 
întreprinderi industriale și u- 
nităti agricole, in institute de 
cercetare, de invătămint și cul
tură, pretutindeni unde se fău
resc bunurile materiale și spi
rituale.

Prezentind remarcabile în
făptuiri ale acestui timp glo
rios, legate nemijlocit de 
fapta și gîndirea revoluționa
ră ale ilustrului conducător al 
partidului și statului, expo

ziția pune in evidentă Hotă- 
rirea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R., din iunie 1989 
de a propune, la Congresul al 
XIV-lea al P.CJt., realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In Înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, hotărire ce a În
trunit consensul Întregului nos
tru popor, care vede în aceasta 
garanția supremă a edificării 

cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
ridicării patriei pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Pe un mare fundal este în
scris evenimentul de seamă ce 
va avea loc in viața partidu
lui și a tării — Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comu
nist Român, deschizător de noi 
și largi orizonturi construc
ției comunismului in România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, in continuare, sălile 
unde sint prezentate cifre și 
exponate, ce relevă amploarea 
Festivalului național „Cintarea 
României", care a devenit cea 
mai complexă și cuprinzătoare 

manifestare a muncii și creati
vității întregului nostru po
por.

Un loc central In expoziție 
11 ocupă creația științifică si 
tehnică, la actuala ediție parti- 
cipind aproape 3 milioane de 
oameni al muncii din între
prinderi, nnitătl agricole, de 
cercetare și proiectare, precum 
și elevi și studente

tn timpul vizitării expozi-

(iei s-a evidențiat sprijinul re
marcabil de care a beneficiat 
și beneficiază activitatea de 
creație științifică și tehnică de 
masă din parte* tovarășei 
Elena Ceaușescu, savant de 
largă recunoaștere internațio
nală, care, prin strălucitul 
său exemplu de muncă și de 
viață, a imprimat ei in acest 
domeniu de activitate încre
dere în forțele proprii, o nouă 
calitate a actului de ereație.

Sub inriurirea Festivalului, 
literatura și arta au cunoscut 
o pute.rnică afirmare, imbogă- 
findu-se cu noi și valoroase 
opere, inspirate din viața și 
munca poporului nostru, din 
realitatea generoasă a epocii 

luminoase in care trăiește as
tăzi țara.

In acest cadru stimulativ, 
arta populară înregistrează, la 
rîndui el, un continuu proces 
de dezvoltare și înnoire, ilus
trat, eu mult gust și ingenio
zitate, in expoziție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au oprit pentru a discuta eu 
meșterii populari care, cu u- 
neltele lor tradiționale, execu
tau diferite obiecte din bogata 
gamă a creației noastre popu
lare.

Secretarul general al parti
dului a cerut factorilor de 
răspundere să 1a măsurile ce 
se impun pentru * se asigura 
păstrarea și continuitatea meș
teșugurilor tradiționale, va
lorificarea talentului și pri
ceperii creatorilor care să 
ducă mai departe faima artei 
populare românești.

In continuare. s-a vizitat 
salonul de carte din cadrul 
expoziției, unde, la loc de 
cinste, este prezentată opera 
teoretică * tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuție 
de cea mai mare însemnătate 
la dezvoltarea creatoare a 
gindirii și practicii revolu
ționare contemporane, ta îm
bogățirea cunoașterii universa
le.

Sint expuse lucrările știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
apărute in țara noastră și in 
străinătate, lucrări care re
prezintă un aport de scamă la 
creșterea prestigiului științei 
românești.

In cadrul expoziției este 
ilustrată activitatea presei, a 
radioteleviziunii, chemate să 
oglindească intensa activitate 
politică internă și externă a 
partidului și statului, munca 
plină de dăruire a poporului, 
să contribuie la educarea re
voluționară a maselor, la for
marea omului nou. constructor 
devotat al . socialismului st 
comunismului.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
au adresat felicitări organiza
torilor, participantilor Ia ex
poziție, Ia intreaga desfășuraie 
a actualei ediții a Festivalului 
Național „Cintarea României".

înscrisă în seria de ma
nifestări consacrate marii 
sărbători de la 23 August, ex
poziția dobindește caracterul 
unui bilanț bogat al realizărilot 
din activitatea tehnico-știin
țifică și literar-artistică, 
ilustrează nivelul ridicat de 
civilizație, ai calității vieții 
spirituale al națiunii noaiiin 
socialiste.

(Urmare de pag. I)

cea mal edificatoare a dragos
tei profunde ce i-o poartă în
treaga națiune o constituie u- 
riașele realizări de pe tot cu
prinsul țării, hotărîrea fermă 
de a transpune în viață strălu
citele sale idei și concepte, de 
însemnătate. decisivă pentru 
prezentul și viitorul României, 
înscrise în Programul-Directi- 
'ă și Tezele Congresului al 
XIV-lea — Congresul marilor 
victorii socialiste.

In acest moment sărbătoresc, 
de vibrant patriotism pentru 
marile împliniri de progres și 
bunăstare, pentru cutezătoare
le programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială. în viitorul cin
cinal și în perspectivă, comu
niștii. întregul popor aprobă 
cu entuziasm, tn unanimitate, 
istorica propunere ca la Con
gresul al XIV-lea. in înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român să 
fie reales tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Acest act politic fundamen
tal. ce se integrează intr-un 
proces de continuitate, ne dă 
garanția sunremâ că sub fla
mura nartidului. In frunte cu 
înțeleptul si eiarvizîonarul 
nostru conducător, avind drept 
luminoasă călăuză principiile 
sn-îa’î^muiui științific. învăță
mintele istoriei naționale si 

vasta experiență dobindită in 
edificarea noii orinduiri soci
ale, poporul român va inainta 
cu fermitate, neabătut, pe ca
lea revoluționară a construcți
ei celei mai drepte și mai u- 
mane societăți — societatea 
socialistă și comunistă.

Creator al politicii noastre 
externe, active și constructive, 
de dezarmare și pace, de în
tărire a colaborării intre toate 
popoarele, de unitate a țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, lo 
varășul Nicolae Ceaușescu a 
intrat în conștiința umanității 
ca promotor consecvent al noii 
gindiri politice, al principiilor 
de etică, de justiție și democra
tizare * vieții internaționale, 
pentru făurirea unei lumi mal 
bune, mai drepte pe planeta 
noastră

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși,
In această zi de grandioasă 

sărbătoare a întregului nostru 
popor, în numele Comitetului 
Central al partidului al Ma
rii Adunări Naționale și al 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste. cu deosebit respect a- 
dresăm rugămintea fierbinte 
dc a lua cuvintul. Ia Adunarea 
Solemnă consacrată împlinirii 
a 45 de ani de Ia revoluția din 

, August 1944, Marele Erou al 
Națiunii, Erou al Păcii, secreta' 
rul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Primit cu vii și îndelungi apla
uze, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Ampla cuvintare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, trans
misă direet de posturile noas
tre de radio și televiziune, a 
fost urmărită cu viu Interes, 
cu profundă satisfacție și de
plină _ aprobare. Aprecierile, 
orientările și îndemnurile con
ducătorului partidului și sta
tului au fost subliniate in re
petate rînduri eu îndelungi 
aplauze. Prin orale și ovații 
participant^ la adunare au dat 
glas sentimentelor de îndrep
tățită mîndrie patriotică ale tu
turor fiilor tării pentru măre
țele realizări pe care poporul 
român, sub steagul de luptă 
al partidului nostru comunist, 
le-a obținut in patru decenii 
și jumătate de deplină liber
tate, independentă și suverani
tate națională, cu deosebire 
după cei dc-al IX-lea 
Congres, in anii Epocii

Nicolae Ceaușescu. Cu senti
mentul deplinei încrederi tn 
viitor, însuflețiți de marile ir- 
bînzi de pină acum, eel pre
zenti au reafirmat angajamen
tul lor, al tuturor oamenilor 
muncii de pe intreg cuprinsul 
tării, de a acționa ea abnega
ție și dăruire pentru Înfăp
tuirea planurilor și programe
lor de propășire multilaterală 
a patriei de traducere in via
tă a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La încheierea euvintării, ta 
aplauzele și ovațiile întregii 
săli, un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei au urcat la 
tribună și au luminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Ridicînd in brațe pe unul din 
acești copii, secretarul general 
al partidului a spus :

Acum, eînd se împlinesc 5fl 
de ani de la. Începerea celui 
de-al doilea război mondial 
și sărbătorim 45 de ani de Ia 
revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, să facem totul 
pentru acești copii, pentru vi
itorul lor, al tuturor copiilor 
lumii, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă, să facem totul 
pentru pace, pentru o lume 
fără războaie !

Cei prezent! au exprimat. 

prin ovații și urale, deplinul 
atașament la gestul simbolic 
al secretarului general al 
partidului, întruchipare gră
itoare a crezului politic al 
partidului, al voinței sale de 
pace și Înțelegere cu toate 
popoarele lumii.

Adunarea solemnă din Capi
tală consacrată aniversării Zi
lei naționale a poporului ro
mân a luat sfirșit intr-o at
mosferă vibrantă, de puternic 
entuziasm, care exprimă uni
tatea de nezdruncinat a între
gului popor ta jurul Parti
dului Comunist Român, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
sub conducerea căruia și-au 
găsit o deplină împlinire idea
lurile de libertate și indepen
dentă, de progres și prospe
ritate.

In această zi de scumpă ani
versare, in Sala Palatului 
Republicii din Capitală a vi
brat puternic inima întregii 
țări. Cei prezenți la adunare
— Iar prin intermediul trans
misiei de radio și televiziune
— toți cetățenii patriei au 
participat cu emoție și mindrie 
patriotică, cu satisfacția stră
lucitelor izbinzi obținute in 
anii construcției socialiste.

După adunarea solemnă, pe 
scena Sălii Palatului s-a des
fășurat un spectacol omagial în 
cinstea celei de-a 45-a aniver
sări a zilei de 23 August.
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