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IȘi în viitor — ca și pînă acum — voi face tot 
ceea ce depinde de mine și nu voi avea nici un 
fel de răgaz pentru a contribui, cu întreaga mea 
ființă, la înfăptuirea idealurilor poporului, ale 
partidului nostru, la victoria societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înfăptuirea comunismului 
în România !

NICOLAE CEAUȘESCU

II ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Intr-o atmosferă de puternică unitate și vibrant entuziasm, exprimind voința unanimă 
a comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei. Plenara C.C. al P.C.R. și Plenara Consiliului 

Național al F. D. U. S. au hotărit să propună Marii Adunări Naționale

REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN SUPREMA FUNCȚIE DE PREȘEDINTE 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
PLENARA COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
PLENARA CONSILIULUI 

NATIONAL AL F.D.U.S.
Sub președinția tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, în zilele de 26 
Si 27 martie au avut loc lucră
rile Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm și mindrie patriotică, 
Plenara C.C. al P.C.R., expri
mind sentimentele intregului 
partid, ale națiunii române, a 
adus un vibrant omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de cînd 
se află în fruntea partidului, 
perioadă înscrisă ca o strălu
cită epocă in istoria patriei 
noastre. Toți cei prezenți au 
aplaudat cu putere, au ovațio
nat cu căldură, au aclamat în
delung pentru partid, pentru 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Adresind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea tuturor 
comuniștilor, a intregului nostru 
popor, călduroase felicitări cu 
prilejul împlinirii a două 
decenii de cind a fost 
ales in funcția supremă de 
conducere a partidului, to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului, a 
reliefat strălucitele calități de 
revoluționar și patriot, de lup
tător pentru fericirea și bună
starea poporului, pentru cauza 
socialismului și păcii in lume 
ale conducătorului partidului și 
stalului nostru, contribuția sa 
de inestimabilă valoare Ia fun
damentarea și Înfăptuirea Între
gii politici de construcție so
cialistă in România și a evocat 
profundele transformări și re
marcabilele succese înregistra
te în toate domeniile de acti
vitate in această perioadă atit

SPORTIVII ROMÂNI-CINCI TITLURI 
DE CAMPIONI BALCANICI LA JUDO
în sala Galatasaray din Is

tanbul au avut loc întrecerile 
Campionatelor balcanice de 
judo, la care au participat cei 
mai buni sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia. România și 
Turcia. La finele competiției, 
reprezentanții tării noastre au 
cucerit cinci titluri de campioni 
balcanici : George Ciuvăt (cat. 
ușoară). Costel Năftică (semi
grea) și Mibai Cioc (open) la 
seniori. Mibai Tirlea (super- 
usoară) si Adrian Clinei (semi
grea) la juniori. Adăugind 
faptul că alti șapte sportivi 
români au urcat ne podiumul 
de premiere, sîntem îndreptă
țit! să apreciem că la această 
ediție a Campionatelor balca
nice reprezentant!! tării noas
tre au avut o comportare bună.

Iată primii clasați la seniori l 

I

de bogată in împliniri care a 
intrat în conștiința tuturor oa
menilor muncii ca „Epoca 
Ceaușescu"

In cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor aflate pe ordinea 
de zi au luat cuvintul tovarășii 
Gheorghe Pană, Marin Enache, 
Maria Gheorghe, Marin Ștefa- 
nache, Iosif Szasz, Aurel San
du, Constantin Leonard, Nicolae 
Mihalacbe, Gheorghe David, 
Elena Nae, Ioachim Moga, Cor
nel Pacoste.

1. Plenara C.C. al P.C.R. a 
examinat și aprobat RAPOR
TUL PRIVIND DESFĂȘURA
REA ALEGERILOR DE DEPU- 
TAȚI IN MAREA ADUNARE 
NAȚIONALA ȘI CONSILIILE 
POPULARE, apreciind că aces
tea au constituit o puternică 
manifestare a profundului de
mocratism al orinduirii noastre 
socialiste, o strălucită afirmare a 
unității de nezdruncinat a in
tregului popor în jurul Parti
dului Comunist Român, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al destine
lor României socialiste. Aceasta 
demonstrează hotărîrea fermă, 
voința suverană a clasei mun
citoare, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, de a face totul pen
tru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, pentru ridicarea Româ
niei pe trepte iot mai inalte 
de civilizație și progres.

2. Plenara a examinat și 
aprobat PROGRAMUL DE MA
SURI PENTRU ÎNDEPLI
NIREA INTEGRALĂ A PRE
VEDERILOR PLANULUI NA
ȚIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
A ȚĂRII PE ANUL 1985 ȘI 
PREGĂTIREA ÎNFĂPTUIRII 
ÎN BUNE CONDIȚII A PLA
NULUI PE ANUL 1986.

cat. superușoară : 1. Atanas
Ghercev (Bulgaria). 2. Gheor
ghe Dani (România). 3. I. An- 
tik (Iugoslavia) ; semiușoară : 
1. Stefan Cuk (Iugoslavia). 2. 
Ilie Serban (România). 3. K. 
Gezginci (Turcia) ; ușoară : 1. 
George Ciuvăt (România), 2. 
B. Boianov (Bulgaria). 3. A. 
Akcan (Turcia) : semimijlocie : 
1. Filip Lescak (Iugoslavia). 2. 
T Cakiroglu (Turcia). 3. Liviu 
Cîmpeanu (România) ț mijlo
cie : 1. Georgi Petrov (Bulga
ria). 2. M. Srdan (Iugoslavia).
3. Atila Polint (România) ț 
semigrea : 1. Costel Năftică
(România). 2. K. Rejko (Iu
goslavia), 3. I. Nikas (Grecia) ș 
grea : 1. Dimitar Zaprianov
(Bulgaria). 2. D. Kusmuk (Iu-

(Continuare In mo. 2—3)
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Comitetul Central a subliniat 
că realizarea integrală a planu
lui pe anul 1985 constituie con
diția hotăritoare pentru înfăp
tuirea cincinalului 1981—1985 și 
crearea unei baze trainice pen
tru trecerea la îndeplinirea 
prevederilor celui de-al 8-lea 
cincinal, la transpunerea _ eu 
succes in viață a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român 

privind dezvoltarea economico- 
socială a țării in perioada 
1986—1990.

In scopul indeplinirii inte
grale a planului pe 1985 și pre
gătirii corespunzătoare a pla
nului pe anul 1986, plenara a 
stabilit în domeniul industriei 
măsuri concrete ce pun in cen
trul activității guvernului, mi
nisterelor, celorlalte organe cen
trale si locale de stat, a cen
tralelor industriale și întreprin
derilor înfăptuirea prevederilor 
programelor privind producția 
de cărbune, țiței, gaze și e- 
nergîe, precum și a sarcinilor 
de economisire strictă a resur
selor energetice.

In domeniul agriculturii, 
pe baza indicațiilor secretaru
lui general al partidului refe
ritoare Ia necesitatea ca in anul 
1985 să se obțină o creștere 
mai puternică a producției a- 
gricole, plenara a cerut Mi
nisterului Agriculturii și In
dustriei Alimentare. Uniu
nii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
consiliilor populare, consiliilor 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, tuturor unități
lor din agricultură. întregii 
tărănimi să acționeze cu hotă- 
rîre pentru a asigura pregăti
rea Și desfășurarea in cele mal 
bune condiții a campaniei a- 
gricole de primăvară, a tuturor

(Continuare in oag. 2—3)

im. ia sibio MECI-TEST UTIL AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI 
ÎN COMPANIA PUTERNICEI REPREZENTATIVE A POLONIEI

SIBIU. 27 (prin telefon). 
Meci aspru, foarte bine venit, 
în compania unei echipe pu
ternice (medaliată cu bronz la 
ultimul C.M.). care și-a pro
pus să nu primească goL In 
perspectiva jocului pe care 
îl are de susținut cu Belgia, 
la Bruxelles. în prima zi a 
lunii mai. o partidă hotărîtoa- 
re pentru calificare. Echipa 
României. într-o formulă 
nouă, a atacat mai tot timpul 
(caseta tehnică o demon
strează). a avut numeroase o- 
cazii. dar finalmente a trebuit 
să se mulțumească cu un 0—0 
care avantajează echipa oas
pete.

Jocul a început cu un „stu
diu" de 15 minute, această pe
rioadă fiind urmată de o mare 
ocazie a lui Pi turcă (min. 18. 
la capătul unei foarte rapide
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Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
miercuri după-amiază a avut 
loc Plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Consiliul Național al F.D.U.S. 
a adus un fierbinte omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de Ia alegerea sa In frun
tea partidului.

Luind cuvintul, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al guvernului, a subliniat 
că, in aceste zile, s-au împli
nit două decenii de cînd, prin 
voința unanimă a comuniștilor, 
a întregii națiuni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales 
in fruntea eroicului nostru par
tid. Evocind această zi memo
rabilă, care s-a înscris cu lite
re de aur in istoria națională, 
in conștiința intregului popor, 
vorbitorul a dat expresie oma
giului pe care întregul nostru 
popor îl aduce tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne, personali
tate proeminentă a lumii con
temporane, militant strălucit 
pentru cauza socialismului, pă
cii și înțelegerii in lume.

Cele două decenii care au 
trecut de la alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în frun
tea Partidului Comunist Român 
constituie o epocă de mare 
strălucire, in care poporul nos
tru, toți cei ce muncese, fără 
deosebire de naționalitate, 
strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, au 
obținut cele mai bogate reali
zări din milenara istorie a pa
triei. Este epoca în care indus

combinații Rednic — Mateuț — 
Hagi). în min. 24. Hagi execută 
o lovitură liberă. mingea li 
revine din .,zid“ și șutul său 
trece pe lîngă poartă. „Trico
lorii" insistă, dar pătrunde
rea spre poartă este dificilă, 
deoarece atleticii fundași 
centrali polonezi sînt la poet. 
Această repriză de domina
re insistentă în urma că
reia echipa poloneză n-a șutat 
nici o dată la poartă, s-a În
cheiat cu o foarte frumoasă 
combinație Coras — Hagi — 
Piturcă — Hagi. acesta din 
urmă gresînd din nou tinta. In 
sîtuatîe bună.

După pauză jocul se animă 
sub Impulsul lui Coraș. aflai 
tntr-o mare dispoziție de joc. 
El eistigă toate duelurile cu

(Continuare ta mo I—3)
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tria, agricultura, știința, invă- 
țămintul, cultura, întreaga via
ță economică și socială s-au 
dezvoltat intr-un ritm fără 
precedent. Este mai ales epo- 
ea in care s-a făcut totul pen
tru ca poporul român să do- 
bindească o nouă condiție so
cială, să se poată manifesta 
plenar, liber și independent, 
să-și poată făuri destinele po
trivit propriilor sale aspirații 
de progres și bunăstare. în 
continuare, s-a subliniat că In 
această epocă a dezvoltării pu
ternice a democrației muncito
rești, socialiste, a întăririi uni
tății de gind și faptă a intre
gului nostru popor, secretarul 
general al partidului a consti
tuit pentru noi toți un inalt 
exemplu de patriot și revolu
ționar înflăcărat, de luptător 
dirz și consecvent pentru inte
resele poporului. De aseme
nea, a fost evidențiat faptul că 
in această perioadă, avînd in 
fruntea partidului și statului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
numele României a devenit tot 
mai cunoscut și respectat in 
lume, iar poporul român s-a 
afirmat ca un factor activ in 
lupta pentru statornicirea unui 
climat de pace, de ntclcgere 
și colaborare internațională.

Vorbitorul a exprimat senti
mentele profunde de prețuire, 
respect și recunoștință ale tu
turor fiilor patriei față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărirea lor nestrămutată de 
a face totul pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămtntul Româ
niei, de a acționa neabătut, 
împreună cu toate forțele so- 
eial-politice inaintatc de pretu
tindeni, pentru triumful ideilor 
de pace, colaborare si înțele
gere intre popoare.

(Continuare in pag 2—3)

ROMANIA •
POLONIA I

Stadion „Șoimii." | sena 
foarte bun t timp frumos | 
spectatori — atras MAM. 
Șuturi t 17—4 (Pe poartăl 
7—0). Corner* ■ •—4.

ROMÂNIA s Lung —
Rednla. IORGUIJtSCT, 
Zare UNOURRANU —
Mateuț (min. 48 Roata). 
BSianl, CORAS. KACH — 
Lăcătuș (min. 7# Boceaa». 
Piturcă (min. M Asin» 
tin)

POLONIA ■ Ceteai — 
Pawlak. Xmutta, WOJ- 
CICKI. Ostrowski — Paten 
(min. M Prusik), Btmool 
(min n Jalooha). MatyșiR. 
Komomlck! — DaMka> 
nowskl (min. 91 Ratate- 
rek) Urban.

A arbitrat bine V. Ate- 
xandrov (Bulgaria)!



PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST
(Urmare din pag. 1)

lucrărilor de întreținere si re
coltare a produselor agricole, 
precum și pentru sporirea in 
continuare a efectivelor de ani
male și a producției de carne, 
lapte și alte produse animalie
re.

3. Plenara a analizat și a- 
probat RAPORTUL PRIVIND 
ACTIVITATEA POLITICO- 
ORGANIZATORICA PE ANUL 
1984 A COMITETELOR ȘI OR
GANIZAȚIILOR DE PARTID 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA HO- 
TARÎRILOR și DIRECTIVE
LOR PARTIDULUI.

Comitetul Central a apre
ciat că. in cursul anului tre
cut, organele și organizațiile 
de partid au desfășurat o 
amplă activitate organizato
rică șl politico-educativă a- 
xată pe îndeplinirea sarci
nilor de plan, care a avut 
drept rezultat dezvoltarea in 
ritm susținut a economiei na" 
tionale. îmbunătățirea laturilor 
calitative ale muncii în toate 
domeniile. A fost evidențiată, 
de asemenea. preocuparea 
manifestată în direcția per
fecționării activității de or
ganizare a muncii pentru în
făptuirea hotărîrilor de partid 
respectarea si aplicarea fermă 
a legilor tării, pentru întărirea 
spiritului de- răspundere si 
combativitate, de ordine si dis
ciplină. pentru promovarea 
muncii si conducerii colective 
si perfectionarea stilului si 
metodelor de muncă ale orga
nelor si organizațiilor de 
partid — toate aceste măsuri 
contribuind la afirmarea toi 
mai puternică a rolului condu
cător al partidului in întreaga 
societate. Tn legătură eu munca 
politică desfășurată pentru în
tărirea rînduriior partidului s-a 
apreciat eă au fost primiți in 
partid cei mai inaintati oa
meni ai muncii din toate do
meniile de activitate, manifes- 
tîndu-se, totodată, o exigentă 
sporită pentru îndeplinirea ce
rințelor statutare, pentru ea 
fiecare comunist să lupte si să 
trăiască în spirit revoluționar.

Plenara a indicat organelor 
și organizațiilor de partid să ia 
măsuri hotărite si să acțio
neze. cu toată fermitatea, pen
tru perfectionarea in continu
are a stilului și metodelor de 
mnncă. pentru întărirea con
trolului asupra modului în care 
se îndeplinesc botăririle de 
partid, pentru creșterea ca
pacității organizațiilor de 
partid în unirea si mobiliza
rea energiilor creatoare ale 
oamenilor muncii la înfăptui
rea exemplară a hotărârilor

Congresului al XIII-Iea al 
partidului.

4. Plenara a dezbătut și apro
bat RAPORTUL CU PRIVIRE 
LA ACTIVITATEA DESFĂȘU
RATA DE CĂTRE ORGANELE 
DE PARTID. DE STAT SI OR
GANIZAȚIILE DE MASA TN 
ANUL 1984 PENTRU ÎNFĂP
TUIREA POLITICII DE CA
DRE A PARTIDULUI.

Pornind de la orientările
documentelor celui de-al
XIII-Iea Congres al parti
dului, de la exigențele cu
prinse in hotăririle de partid 
organele si organizațiile de 
partid, de stat, conducerile or
ganizațiilor de masă si obștești 
au acționat, anul trecut, cu 
mai multă fermitate pentru 
perfecționarea muncii cu ca
drele, pentru respe.ctarea stric
tă a criteriilor și normelor de 
selecționare, pregătire și pro
movare a acestora.

Plenara a cerut să se acor
de, în continuare. întreaga a- 
tenție pregătirii multilaterale 
a cadrelor, ridicării nivelului 
lor politico-ideologic, educării 
în spirit revolntionar-patriotie 
însușirii temeinice a documen
telor de partid, a legilor tării, 
a principiilor și normelor eti
cii si echității socialiste, a idei
lor și indicațiilor de o deose
bită însemnătate teoretică și 
practică cuprinse în opera to
varășului Nicolae Ceausescu.

5. Plenara a dezbătut si apro
bat RAPORTUL PRIVIND AC
TIVITATEA DE REZOLVARE 
A PROPUNERILOR. SESTZ V 
RTI.OR RECLAMATÎIIOR SI 
CERERILOR OAMENILOR 
MUNCII TN ANUL 1984.

Comitetul Central 
că în domeniul 
de soluționare a 
riler st sesizărilor

a apreciat 
act ivit ătfi 
propune- 

oamcnilnr
muncii, a măsurilor adoptate 
în aceri sens de Plenara C.C.
al P.C.R. din martie 1934 a 
fost îmbunătățit continuu ni
velai muncii eu scrisorile și 
de organizare a audientelor.
fapt rare a contribuit la creș
terea competente- si operativi
tății în soluționarea st apu
carea în viată a propunerilor 
si sagestiilor formulate de ce
tățeni la sporirea- pe această 
cale, a contribuției oamemlor 
muncii la perfeetio-a-ea în
tregii activități de organizare 
și conducere a diferitelor do
menii ale vîetiî economice și
sociale.

Plenara a cerut organelor și 
organizațiilor de partid, condu
cerilor ministerelor si celorlalte 
instituții. organizații centrale 
și locale de stat, de masă și 
obriesti. să ia măsuri pentru

ca, în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XIII-Iea al parti
dului, al indicațiilor si orien
tărilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să se asigure 
examinarea și soluționarea cu 
maximă receptivitate, operativi
tate și competentă a propuneri
lor sesizărilor si solicitărilor 
oamenilor muncii. în conformi
tate cu legile țării, cu normele 
eticii și echității socialiste.

6. Plenara a examinat și a- 
probat RAPORTUL CU PRIVI
RE LA ACTIVITATEA INTER
NAȚIONALA A PARTIDULUI 
ȘI STATULUI IN 1984 ȘI LA 
PRINCIPALELE ORIENTĂRI 
ÎN POLITICA EXTERNA TN 
ANUL 1985.

Comitetul Central a dat o 
inaltă apreciere activității in
ternaționale desfășurate, in 1984. 
de partidul și statul nostru, 
subliniind eă aceasta a fost in 
deplină concordantă cu cerin
țele promovării neabătute a 
colaborării, dezarmării și păcii, 
ale respectării dreptului inalie
nabil al popoarelor de a-și ho
tărî singure destinele.

Plenara a relevat că realis
mul și dinamismul politicii ex
terne românești, contribuția la 
rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă omenirea, presti
giul României în lume au fost 
și sînt organic legate de contri
buția determinantă a tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu. a cărui 
prodigioasă activitate constituie 
o pildă inestimabi'ă de răspun
dere exemplară fată de desti
nele ponorului român si soarta 
civilizației omenirii. întrunind 
adeziunea entuziastă a întregii 
națiuni și bucurindu-se de o 
largă stimă și anreciere pe toa
te meridianele globului.

Plenara a dat expresie hotă- 
rîrii partidului și statului nos
tru de a depune in continuare 
eforturi susținute. in confor
mitate cu hotărirea Cong-esului 

* al XIII-Iea. pentru a da viață 
voinței de pace, independență 
și colaborare a poporului ro
mân. precum sj solidarității sa
le militante cu forțele progre
siste. democratice si antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, in lup
ta pentru triumful idea'urilor 
de libertate, independentă și 
progres, pentru realizarea de
zarmării. in primul ricd a de
zarmării nucleare. pentru pro
movarea d ^tinderii. înțelegerii 
și cooperării rodnice intre nați
uni.

♦
Un moment de puternică vi

brație și mindrie patriotică l-a 
reprezentat aprobarea de către 
Plenara Comitetului Central a 
propunerii de a recomanda 
Marii Adunări Naționale ca in

ROMÂN
funcția supremă de președinte 
al Republicii Socialiste România 
să fie reales tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Propunerea, făcută în nume
le Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a fost 
primită cu puternic entuziasm, 
cu îndelungi aplauze, ovații și 
aclamații și aprobată in depli
nă unanimitate. S-a dat astfel 
expresie sentimentelor de pro
fundă* stimă, de inaltă conside
rație și aleasă prețuire pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii, 
întregul nostru popor Ie poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
române, omul care de peste 50 
de ani servește cu dăruire, cu 
inflăcărat patriotism revoluțio
nar cauza eliberării sociale și 
naționale, a progresului, demo
crației și socialismului in 
România. A fost subliniată in 
acest cadru deplina convingere 
că realegerea secretarului ge
neral al partidului în funcția 
de președinte al Republicii So
cialiste România constituie ga
ranția îndeplinirii eu succes a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xm-Iea, a Progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism.

Plenara C.C. al P.C.R. a a- 
doptat, de asemenea, in unani
mitate. propunerile Comitetului 
Politic Executiv privind com
ponenta Consiliului de Stat, a 
guvernului, a Biroului M.A.N., 
ce urmează să fie prezentate 
Marii Adunări Naționale.

In încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comun'st 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Urmărită eu cel mai viu in
teres. eu profundă satisfacție, 
eu deplină aprobare, cuvînta- 
rea conducătorului partidului 
si statului nostru a fost sub
liniată. in repetate rânduri, cu 
vii și puternice aplauze.

Cei prezenti au dat glas an
gajamentului plenar al întregu
lui partid și popor de a trans
pune in viață indicațiile și o- 
rientărâle stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a acțio
na eu dăruire comunistă pen
tru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta- 
tnini. consacrată ridicării patri
ei noastre socialiste Pe noi 
trepte de progres și civilizație.
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0 FRUMOASĂ COMPETIȚIE»

(o inplciul aplicativ pentru
Intr-un splendid decor, de 

nă. întîrziată, la Predeal, pe 
lea Rîșnoavelor, s-au desfășurat 
întrecerile finalei pe țară, din ca
drul „Daciadei**, la Complexul a- 
plicativ Pentru Apărarea Patriei 
destinat pionierilor. Organizat de 
Consiliul National al Organizației 
Pionierilor — în mod ireproșa
bil —. concursul a întrunit la 
ștart peste 230 de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor din 
întreaga țară, echipaje formate 
din cite trei băieți și trei fote 
— campioanele etapei județene. 
Micii iubitori ai schiului și al 
unor discipline tehnico-aplicative 
au avut de înfruntat un traseu 
de 3 70" m, pe teren variat, cu 
multe obstacole, dar s-au dove
dit. majoritatea dintre el, bine

iar- 
Va-

pregătiți 
că greu

Comp 
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măsuri 
tori dd 
mingea 
nalizard 
slalom, 
tivi, o 
tulrea 
locuri s 
ceul dl] 
Mihaela 
tescu, 
Stroiesd 
nedoara 
3. Brad

Prima ediție a „Cupei cluburilor sportive școl

DANIELA SAULEA
ÎNVINGĂTOARE
BACĂU (prin telefon). Timp 

de două zile, în Sala sporturilor 
din localitate s-a desfășurat pri
ma ediție a competiției de gim
nastică ritmică „Cupa cluburilor 
sportive școlarecu participarea 
a 15 unități de performanță din 
întreaga țară. Au evoluat cele 
mai bune sportive ale cluburilor 
sportive școlare la categoriile a 
IV-a. a ITI-a, a Il-a, I și maestre.

ȘI-AU RELUAT ACTIVITATEA
în afc)ă și-au reluatSăritorii

activitatea, prima lor competiție 
din acest an desfășurîndu-se la 
bazinul .23 August- din Capitală 
și fiind rezervată juniorilor în
trecerea a fost dominată de re
prezentanții C.S.Ș. Liceul indus- 

37 București, învingători 
probe, în celelalte două 
revenind sportivilor de 
Triumf București. Re- 

băieți, trambulină 1 m :

LA

PLENARA
(Urmare din pag I)

în încheiere, au fost adre
sate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări 
de viață îndelungată, multă 
sănătate și putere de muncă, 
pentru a ne conduce pe mai 
departe, eu aceeași clarviziu
ne, înțelepciune și pasiune re
voluționară, pe drumul lumi
nos al socialismului și comu
nismului. spre binele, fericirea 
și prosperitatea întregii noas
tre națiuni.

Pe ordinea de zi a Plenarei 
au figurat :

1 Raportul privind desfășu
rarea alegerilor de deputați tn 
Marea Adunare Națională și 
în consiliile populare de la 17 
martie 1985 :

2. Programul de măsuri pri
vind sarcinile organizațiilor 
F.D.U.S. pentru mobilizarea 
oamenilor muncii in vederea 
îndeplinirii integrale a Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe 
anul 1985 și pregătirea înfăp
tuirii tn bune condiții a planu
lui pe 1986 ;

3. Probleme organizatorice.
In cadrul dezbaterilor. au 

luat cuvintul tovarășii : Maria 
Ghițulică, prim-secretar al Co
mitetului județean Vrancea al 
P.C.R.. Florică Tudor, preșe
dintele Consiliului județean 
Gorj al F.D.U.S.. Constantin 
Baltă, vicepreședinte al Bi
roului Comitetului Central al
O. D.U.S., președintele Comite
tului O.D.U.S. de la întreprin
derea „23 August" București. 
Gheorghe Stoica, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al
P. C.R., Constantin Nlță, secre
tar al Consiliului Central a! 
U.G.S.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.D.U.S., 
Iullu Fejes, secretar al Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, Nicolae 
Ungureanu. președintele Consi-

CONSILIULUI NATIONAL AL F.D.U.S.
liului județean Prahova al 
F.D.U.S., Dinu Drăgan. secretar 
al C.C. al U.T.C., Marin Ne- 
delcu. prim-secretar al Comi
tetului județean Brașov al 
P.C.R.

în cuvintul lor. vorbitorii au 
apreciat că alegerile de la 17 
martie, desfășurate intr-o at
mosferă de puternică unitate 
in jurul partidului, al secreta
rului său generat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. rezultatele 
votului au pus puternic în e- 
vtdență încrederea nețărmurită 
a întregului ponor in politica 
internă și externă a partidu
lui și statului, voința întregii 
națiuni de a transpune neabă
tut In viață istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII-Iea al 
partidului, obiectivele cuprin
se tn Manifestul Frontului De

mocrației și Unității Socialiste. 
In Programul partidului de e- 
di fi care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

Vorbitorii au exprimat. în 
numele tuturor membrilor 
F.D.U.S.. al întregului nostru 
popor, dorința fierbinte ca in 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România 
să fie reales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — 
chezășie a realizării mărețelor 
obiective de dezvoltare econo^ 
mico-socială a țării, stabilite 
de cel de-al XIII-Iea Congres 
al partidului, a ridicării patriei 
pe noi trepte de progres și 
civilizație.

Cei ce au luat cuvintul au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul împli
nirii a douăzeci de ani de 
cind a fost ales în funcția su
premă de conducere a partidu
lui nostru, vibrante felicitări 
și urări de sănătate, viață în
delungată și putere de muncă.

tot mai mari succese si împli
niri in activitatea de mare răs
pundere pe care c desfășoară 
cu dăruire revoluționară in 
fruntea partidului și statului 

Dezbaterile și programul de 
măsuri adoptat au reliefat vo

ința fermă a tuturor colecti
velor de muncă din industrie 
si agricultură, din toate sferele 
de activitate de a transpune 
neabătut in viată indicațiile

trial nr. 
în patru 
succesul 
la C.S.Ș 
zultate : . , _________ _  _
1. N. LepăduA (Lie. 37) 440?90 p’
2. Fl. Avasiloaie (Lie. 37) 440,75 
P 3. I. Petrache (Lie. 37) 439^65 
p : trar-bulină 3 m : 1. A. Cher- 
ciu (Triumf) 454,70 p, 2. I. Pe
trache 453,50 p, 3. FI. Avasiloaie 
449.1c ; platformă : 1. i. Petrache 
441,40 p. 2. A. Charciu 437,40 p,
3. N. Lepăduș 401,35 p ; fete, 
trambulină 1 m : 1. Daniela Lovi 
(Lie. 37) 395,20 p, 2. Ioana Scarlat 
(Lie. 37) 379.10 p ; 3. Ileana An- 
gbei (Triumf) 360.25 p ; trambu
lină 3 m : 1. Daniela Lovi 406,90 
p : 2. Ioana Scarlat 399,25 p ; 3. 
Georgeta Antofie (Triumf) 385,70 
p : platformă : 1. Georgeta An- 
toEe 297.75 p. 2. Ioana Scarlat 
M1.15 p. 3 Olimpia Roșiu (Pro
gresul) 271 p.

Activitatea competițională va 
continui» în luna aprilie conform 
unui bogat calendar, din care am 
extras cele mai importante corrx- 
oetiții : „Cupa Carpați- la ju
niori (București, 4—6 aprilie), 
..Cuoa speranțelor- la copii (Si
biu. 11—13 aprilie) și tradiționa
lele Campionate internaționale 
ale României (Sibiu, 19—21 apri
lie).

Iată rd 
IV-a : 
Buc.) 
(C.S.Ș. 
Cardoș 
P î cat 
mitresc] 
Anca H 
p. Add 
Buc.) 3 
mona 1 
mișoara 
(C.S.Ș.
Arustei| 
cat. I :] 
Brașov! 
(C.S.Ș.
Zota (| 
maestra 
Brăila) 
(C.S.Ș. 
mitru | 
p. Dani 
asemeni 
obiecte! 
buri, pl 
ocupata 
rești 151 
3. C.S.l

i.

Sorin

și orientările secretarului ge-
neral al partidului, de a-<i
consacra toată puterea de
muncă si creație realizări in
cele mai trine condiții a sar-
rin* lor de plan pe acest an și. 
implicit, pe întregul cincinal 
1981—1M5. astfel incit să se 
asigure premise ootime de 
trecere la realizarea sarcini
lor pe 19^6 și pe perioada vi
itorului cincinaL

La ultimul punct al ordinii 
de zi. a luat cuvintul tovarășul 
Manea Mănescu. membru al 
Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-viee- 
președinte al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.. car* a spus '

Am convingerea fermă că 
dan expresie voinței unanime 
a tuturor membrilor Consiliu
lui Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
a tuturor organizațiilor com
ponente ale acestui mare fo
rum democratic al țării, snpu- 
nindu-vâ spre aprobare. din 
împuternicirea Comitetu'ui
Central al Partidului. propu
nerea ea Plenara noastră — 
in deplin consens cu dorința 
Întregului popor — să reco
mande Marii Adunări Națio
nale realegerea în funcția su
premă de președinte al Repu
blicii Socialiste România, a 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Propunerea pe care o prezint

se constituie intr-un înălțător 
omagiu pe care îl aducem to- 
varâsului Nicolae Ceausescu in 
acest moment solemn, cind 
partidul, tara, întregul nostru 
popor sărbătoresc împlinirea a 
două decenii de cind in frun
tea Partidului Comunist Ro
mân a fost ales tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste.

Participanții la plenară au 
primit propunerea de reinves- 
tire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in suprema funcție 
de președinte al României cu 
deosebită căldură, cu puternice 
și îndelungi aplauze și ovații. 
Propunerea a fost adoptată in 
unanimitate. S-a dat astfel 
expresie sentimentelor de înal
tă stimă și deosebită prețuire 
pe care intregul nostru popor 
le nutrește față de secretarul 
general al partidului, care și-a 
închinat întreaga viață și pu
tere de muncă slujirii cu cre
dință a partidului, patriei și 
poporului.

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a adoptat, 
apoi. în unanimitate, propune
rile Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
privind componența Consiliului 
de Stat, a guvernului, a Bi
roului Marii Adunări Naționa
le, precum și președinții comi
siilor permanente ale M.A.N., 
propuneri ce vor fi supuse 
spre aprobare primei sesiuni 
a celei de-a IX-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

în cadrul ședinței a luat cu
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

. Urmărită cu deosebită a- 
tenție, cu vie satisfacție, cu- 
vîntarea a fost subliniată în 
repetate rinduri cu îndelungi 
aplauze și ovații.

Plenara s-a încheiat prin in
tonarea imnului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
— ..E scris pe tricolor unire".
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CONCURSUL DE
CLUJ-NAPOCA. în sala de at

letism din parcul Universității a 
avut loc finala Concursului repu
blican al juniorilor HI. Iată cele 
mai bune rezultate înregistrate : 
BĂIEȚI, 5» m : Daniel Alexandru 
(C.S.Ș. Arad) 6.0, R. Catrava (Vi
itorul Buc.) 6,1, O. Păun (C.S.Ș. 
Reșița) 6.1; 50 mg: Vasile Tănase 
(C.S.Ș. Emines cu. Iași) 7J. R.
Catrava 
..Poli- ' 
Bogdan 
6.33 m, 
6,29 m. 
ceafărul 
Adrian 
va) 1,81 
Reghin) 
Oradea) 
dor 3,50 
5 Buc.) 
(C.S.Ș. 5 Buc.) 3,30 m : greutate: 
Robert Osz (Ceahlăul P. Neamț)

i 7,3, M. Nicoraș (C.S.Ș. 
Timișoara) 7.5 ; lungime :

Tudor (C.S.Ș. 5 Buc.)
D. Ioniță (Petrolul Pl.) 
Ad. Boghez (C.S.Ș. Lu-
Bv.) 6.29 m ; înălțime : 

Nicolescu (C.S.M. Craio- 
m, CI. Desebeș (C.S.Ș. 
și Cs. Szdkds (C.S.Ș. 1 
1,75 m ; prăjină : B. Tu
rn, 2. A. Popovici (C.S.Ș.

3,40 m, C. Nicolescu

BALCANIADA DE JUDO
(Urmare din pag 1)

goslavia), 3. M. Orgarun (Tur- 
cia) ; open : 1. Mihai Cioc
(România), 2. Y Suheyl (Tur- 
cia), 3. M. Petkov (Bulgaria).

Campionii balcanici la juniori 
(in ordinea categoriilor) și locu- 

-S rile ocupate de sportivii ro- 
js mâni : Mihai Țîrlea (România) ; 
gj Volku Yavuz (Turcia), 2. Dorin 

Drîmbe (România) ; Ayan Al- 
paslan (Turcia), 2. Ștefan Nagy 

$ (România) ; Aii Kocali (Tur- 
5 cia), 2. Marian Albișoru (Româ- 
$ nia) ; Marian Totev (Bulgaria) ;

Adrian Clinei (România) ; La- 
g: dislav Prepelic (Iugoslavia). La 

„open" nu se organizează in- 
treceri de juniori.

£
12,10 Buc.) 
Reșița > 
Jeanin 
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Anca 
rul B 
Bujord 
tina A 
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Buc.) 
(C.S.șJ 
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Anca 
1,62 rd 
Gl.) 11 
Nebu | 
Adrlarț 
12,86 r| 
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le orientare 
M busolă, o 
armă sport, 
or, măsură- 
uncarea cu 
țintă, sem- 
?i un dificil 
micii spor- 
După alcă- 
pe primele 
Vîlcea (Ll- 

briela Bata, 
ora Stama- 
ku, Marius 
du), 2. Hu- 

| 4 Vulcan), 
fundata). 
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ftEPUBLICAME
în prima manșa a semifinalei „Cupei Balcanice"

Ieri, la PiteșH A TREIA REMIZĂ CONSECUTIVĂ

lică ritmică

r’ 
[TRE 
le : cat. a
I (C.S.Ș. 1 
lina Popa
I p, Maria 
lanța) 16,83 
licisca Du- 
I.) 28,45 p, 
ladea) 27,33 
I (C.S.Ș. 1
In-a : Ra- 
lanatul Ti
na Drăgoi 
1), Marcela 
I 35,35 p ; 
■ef (C.S.Ș. 
fcyi Kallos 
■) p, Anca 
I 43,80 p ; 
fea (C.S.Ș. 
■ Bolohov

l pe clu- 
au fost

1 Bucu-

UNIVERSITARE DE SCHI
La Poiana Bictșov, • pe o vreme 

splendidă, s-a desfășurat una 
din cele mad frumoase competi
ții sportive studențești : finalele 
campionatelor republicane uni
versitare la schi. întrecerea, or
ganizată in cinstea apropiate. 
Conferințe a U.A.S.C.R., a reunit 
sportivi și sportive dim mai toate 
centrele universitare din țară 
Iată primii trei clasați In flee
ts atrăgătoare șl traditional’ 
competiție. excelent organiza-./ 
de U.A.S.C.R., C.J.E.F.S. s
Clubul sportiv universitar Brașov:

SLALOM SPECIAL fete : 1. Ma
riana Ax in te (A.S.E. Buc.). 2- 
Iudit Kacso (C.U. Petroșani). S. 
Elisabeta Stroe (I.E.F.S.) ; băie- 
— 1. Cristinel Bucur (Univ
Brașov), 2. Florin Zlmoveanu 
(I.E.FJS.), 3. Zoitan Szinnai
(C.U. Petroșani) ; SLALOM 
URIAȘ fete — 1. Elisabeta Stroe 
(I.ET.S.), î. Mariana Axir.te 
(A.S.E.), 3. lud* Kacso (C.U. Pe
troșani) ; băieți — L Cristinel 
Bucur (Univ. Brașov). 2. CAtl'ir 
Fusulan (Univ. Brașov). 1. ZoI- 
tan Szirmai (C.U Petroșani) — 
în grupa a doua valorică la aceas
tă probă au ciștigat Anca LAzâ- 
rescu (Univ. Brașov) și Cristian 
Nicolescu (IMF. București.) : CO- 
BORIRE fete — 1. Elisabeta Stroe 
(I.E.FȘ.), 2. Iudtt Kacso (C.U 
Petroșani), 3. Manana Axmte 
(A.S.E. Buc.) ; bâreti — L Florin 
Zîrnoveanu U-E-F-S ). 2. CMM n 
Fusuian (Univ. Brașov) 2. Crts- 
tinei Bucur (Univ. Brașov) ;
FOND fete : L Bdlco Ball o 
(I.E.F.S.). 2. Meladia CslmbaL
(C.U. Timișoara). 1. Georgeta
Hiescu (C.U. Craiova) ; băieți —
1. Eleonor Căciulă (I.E.F.S.), 2.
(I.E.F.S.). 2. MeLante Catmbal 
Alexandru Pop (I.E_F_S_), X. Ar.- 
draș Csocs (Univ. Brașov-.

Asistentul un*v. Ion Lador a 
inmînat „Cupa Conferinței a 14-a 
a U.A.S.C.R." celor două perfor
mere ate acestui eorxrjrs — Ma
riana Axinte (studentă In ulti
mul an la A_S.E.) și EUaabeta 
Stroe (anul arief absotveocâ a 
I.E.F.S.).

ovia 14 p,
P*

k coresp.’
CLASAMENT GENERAL: 1. C.C.

București, 2. C.U. Petroșani. X
C.U. Brașov.
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F.C. ARGEȘ-S.C.
PITEȘTI, 27 (prin telefon). In 

deschiderea cuplajului găzduit 
de stadionul din Trivale s-a 
consumat prima manșă a 
semifinalei „Cupei Balcani
ce* — premieră românească 
—■. dintre F.C. Argeș și S C. 
Bacău. Ineditul eveniment a 
generat, evident ambiții In 
ambele tabere, fiecare dorind 
să ia o opțiune încă din pri
mul meci iij perspectiva fina
lei balcanice. Deși cu moralul 
zdruncinat de precara lor po
ziție in campionat ambele e- 
ehipe — spre meritul lor — 
au depășit această stare de 
spirit ș: au furnizat o dispută 
angajantă. cu perioade de e- 
chilîbru. desele faze de poartă 
ridicind cota spectaculozitățu. 
Argeșenii izbutesc o rapidă 
deschidere a scorului in mm. 
3 : centrare Niea _eap- Jar
că ți relaare spectaculoasă a 
lai IGNAT, la eelț. Golul ii 
scoate din dispozitiv pe bă
căuani. care au acțiuni predi
lecte pe partea lui Șoiman. din 
nou cel mai incisiv. Notăm 
ratări la ambele porți. Moi- 
ceanu (min. 10). Mangalagiu 
(min 14 și 25). Nica (min. 27) 
—, dar tot piteștenii vor punc
ta, în min. 33, prin același 
IGNAT : preluare pe piept, 
la ÎS metri, și șut plasat — 
cei mai frumos gol al meciu
lui. In vervă, cu o mare pof
tă de gol. Ignat este de 
două ori (min. 35 și 38) la un 
pas de hat-trick. Aproape de 
gol este și Șoiman. în min 
41. insă Iliescu iese oportun.

La reluare, F.C. Argeș se 
desprinde decisiv prin golul 
lui JUBCA (-ia. 54), h • I- 
deală pasă a lui Ignat Băcă
uanii nu renunță, jocul se e- 
ehilibreazi. Hiescu se remarcă 
din nou. tn min. C0. la pătrun
derea lui Tîsmânaru. La poar
ta cealaltă. Popa are si el o 
bană intervenție la voleul lui 
Pasă (min 76). Argeșenii iși 
as.gură un avantaj plin de

BACĂU 4-0 (2-0)

F.G ARGEȘ 4 (2)
S.C. BACAU 0 (0)

Stadion „1 Mai"; teren 
moale ; timp rece ; spec
tatori — circa IM». Șu
turi: 17-1» (pe poartă : 
11—7). Cernere : 7—s. An 
marcat : IGNAT (mln. 1 
șl 33). JUBCA (min. M). 
NICA rmin. ta.

F.C. ABGEȘ ; HJESCU — 
Voicu. BADEA STANCU. 
Bănută — Toma. Molcea- 
nu. Margelatu (mln. M 
Iovănescu) — Jurci. 
IGNAT (min. m Pană). 
NICA

S.C. BACAU : Popa — 
Andries, Cărpud (min. M 
Boroee). C. Solomon, 
rusei — ADOLF. Guda 
(mtn ts Iamandh. Vis- 
creanu — SOIMAN. Man
galagiu. Tismănaru.

A arbitrat bine O. Ștreng 
(Oradea) : ta hale : M.
Nicolescu ți E. ionescu 
(ambii din București).

Cartonase galbene :
JURCA BOSCtA.

speranțe In min. 82 : Iovănes- 
cu aruncă mingea peste apă
rarea băcăuană, incereind a 
acțiune individuală, dar NICA 
este mal iute de picior și în

scrie pe lingă Popa, ieșit. Ul
tima ocazie aparține echipei 
din Bacău, prin Tismănaru, în 
min. 83, dar ILiescu este iarăși 
Ia post Șl. astfel, jucătorii an
trenorului C. Cîrstea au făcut 
un pas mare spre finala „Cu
pei Balcanice* după a partidă 

ta care au fost „vioara tatii*.
Adrian VASILESCU

ÎNTRE ECHIPELE DE
PITEȘTI, 27 (prin telefon). 

Nu au lipsit decit două minu
te pentru ca acest „amical* să 
însemne o victorii a oaspeților, 
după ce anul trecut se înregis
traseră două scoruri albe (atît 
la Ploiești, cît și la Westerwel- 
da). Acum în min. 88, VA1- 
DEAN a executat impecabil 
lovitura liberă, de la 18 m, și 
a trimis balonul la vinclu, în 
stingă portarului, egaiind. Un 
rezultat de egalitate la care 
puțini se mai așteptau, pen
tru că formația oaspete, solidă, 
cu un joc atletic și rapid, avea 
să lase o bună impresie. in 
timp ce reprezentativa noastră 
□u a reușit decît foaite rar să 
creeze faze periculoase.

Prima repriză avea să însem
ne o dominare a oaspeților, 
care reușesc cîteva faze de 
mare periculozitate (l^esmak — 
min. 5, Myswinski — min. 23, 
Rudy — min. 28 și 45). rezol
vate in primul rind de exce
lentul Beloded ici. eL Împre
ună cu Rudy. Hind cei mai 
buni de pe teren. In tot acest 
timp, echipa noastră, moale la 
mijloc și fără curaj ta atac, 
reușește primul șut pe poartă 
in min. 43, prin Soare!

După pauză, schimbăm „for
mula*. cu trei oameni in linia 
ofensivă, dar tot oaspeții, care 
se apără foarte bine, contraata
că în forță, fiind primii la 
minge. Și trebuie ca tot Be- 
lodedici (min. 46. 62 etc.) să 
intervină salutar. în atac în
cetinim tempoul, iar cind se 
șutează (Balint — min. 54), 
poarta este... prea joasă! în 
min. 67 oaspeții deschid scorul: 
Cristea pierde a minge nșoa- 
ră Ia mijlocul terenului, Les
niak scapă pe contraatac, îl 
deschide pe Cyroo, pasă Ia 
Rudy, șut și WEISSENBA- 
CHER deviază balonul în

TINERET, 1-1 (0-0)
ROMÂNIA 1 (0)
POLONIA 1 (0)

Stadion „1 Mai” ; teren 
moale, pe alocuri greu ; 
timp rece ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 9—12 
(Pe poartă : 4—6). Cor- 
nere : 10—3. Au marcat :
WEISSENBACHER (min. 
67 — autogol) șl VAI- 
DEAN (min. 88).

ROMANIA : Stîngaclu — 
Pasci BELODEDICI, Cris
tea, Welssenbacher — 
Balint. Mujnal (min. 46 
Meszaros), Botezan (min. 
73 o Grlgore) Burdujan 
(mtn. 46 O. Popescu) — 
VAIDEAN, Soare (min. 46 
Muntean).

POLONIA : Bako — Plo- 
trowlcz. MACHAY, Klenenz 
(min. 20 Gorgon) Soko
lowski — Wenclewski, 
RUDY. Strolnski, War- 
zycha (min 60 Cyron) — 
MYSWINSKI, LESNIAK.

A arbitrat foarte bine 
L Crăclunescu; la linie : 
Al. Mustâtea șl Ad. Nico
les eu.

Cartonașe galbene :
WENCLEWSKI. STROINS- 
KI MESZAROS.

dreapta lui Stîngaciu, plecai 
„Pe șut*, spre stingă: 0—1. în 
min. 75, oaspeții mai înscriu 
o dată (Myswmski), numai că 
pe linia porții nu se mai afla 
decît un singur jucător și go
lul nu a fost validat pentru 
acest ofsaid clar. Finalul me
ciului găsește echipa noastră 
în cea mai bună perioadă a 
ei. Vor rata Bdodedici (min. 
80, 82), Văidean (min. 81) și 
Muntean (min. 33). dar va 
veni egalarea aceea din min. 
88, a treia remiză consecutivă 
între reprezentativele celor 
două țări!

Mircea M. IONESCU

PIA-TQP 12
a stabilit un nou record național 

Ia pistol
^uireștean 
Me tre- 
origimaJă 
tpia — 
t in vite 
sați pe 
ațele na- 

compri- 
isitol și 

— s-au 
k In pri- 
Klar^^ al

)).wDp 
șaua au 
•iflă. cîș- 
ou 53 p. 
ț-au si

tuat Dinamo 39 p și Oisrpia 24 r 
Trofeul „Olimpia — TOP Î2*. la 
individual, acordat pentru cete 
mai bune rezultate ir. ambeie 
zile de concurs, a revenit piato- 
larilor Ana Ciobxnu D-xie.— 
760 p (375**5) șl Die PW 
(Olimpia) 115Ș p (SC~5TT). S-au 
mai evidențiat cu rez*j*tate con
stant bune : L Jaldei (Dmao) 
584+579 p. Dumitra Matei (Dkm- 
rno) 379—3M p — la poșcă ae- 
niori și Stela Cristea (OfecnpM 
378+376 (record personM p — la 
pușcă junioare.

Precum se vede, o ktinazr.-: 
frumoasă, un concura re-așX. aot- 
dat cu rezultate valoroase.

LEȚILOR JUNIORI III
D.S.Ș. 5 

(C.S.Ș.
50 m : 

bău) 6,5, 
bța) 6.6, 
Luceafă- 
Marcela 
,6, Cris- 
keș) 7.7, 
F-ța) 7,7; 
C.S.Ș. 5 
| Loga 
iDaniela 
■37 m ; 
11,65 m, 
I Turda) 
I.S.Ș. II 
ISimona 
13.08 m, 
I Timiș.) 
I (C.S.Ș. 
I m.
p de a 
Irialului 
I parti

cipat 603 con curez, ți. dm 35 de 
asociații. Cîștigătorti: fetițe O : 
Cr. Alsori (Fulgerul Siăr .-c Pra
hova), fetițe I : Da dana Foalttn 
(C.S.Ș. Sighișoara), junioare m : 
Cr. Popescu (Fulgerul S’-ănlo. 
junioare II : Rodica Prescură 
(C.S.Ș. Unirea Focșani), junioare
I : Iulia Negură (C.S.Ș. P. 
Neamț), Senioare ; Gydrgy Kgc- 
sza (C.S.M. Sf. Gheorghe) : băieți
II : A. Nagy (C.S.Ș. n Sf. Gheor
ghe). băieți I : R. Pieaeseu 
(C.S.Ș. P. Neamț), juniori IU : 
A. Ancu (C.S.Ș. n Sf. Gheorghe). 
juniori II î L G. Popa (Steagul 
roșu Bv.), juniori I : V. Barbu 
(Știința Morenl — C.O. Sf. Gheor
ghe), seniori : T. Csutak (C.S.M. 
Sf. Gheorghe), veterani : I. Mâ- 
rucanu (Cărei). Pe echipe : 
L C.S.Ș. II Sf. Gheorghe 151 p,
2. C.S.Ș Unirea Focșani 102 p,
3. Fulgerul Slănic Prahova IM p. 
Buc.) 27,25 p ; cat. a n-a : Ra-
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știri a știri

• OLIMPL4 MM. SABAT — 
DVMAT RUSB (Bulgaria) 2—3 
(2—Z). Au marcat : Boțea (min. 
M) șl Cristea (min. 44) pentru 
gazde, respectiv Mihailov (min. 
5). Kristov (min. ») si Bogomi- 
rov (min. «n. (Th. Bl’DESCU).
• PLENARA ANTRENORILOR 

BL’CURES I kNI. I^n4 1 aprilie, 
ia ora MJB, ha sala I-S.B. dtn 
str. Berzei va avea loc plenara 
anerer.orttor de fothai dfen Bucu
rești ji Sectarul agr.coi Ilfov. Cu 
acest priej. ancrenorui Constantin 
Ardeleana va prezer.ta un refe
rat despre „Pregătirile echipei 
Sportul stadențese In perioada 
co m pe ti ți o nai â ■.

MECI- TEST Ulii
(Urmare din pag I) 

puternicii apărători polonezi 
si găsește culoare bune. Din 
păcate. Hagi ratează in min. 
51, iar după numai două minu
te Augustin, intrat după pauză, 
nu reușește să „prindă* o ex
celentă centrare a aceluiași 
Coraș. în min. 60. Suciu. foar
te bine jucat de Coraș, expe
diază o „bombă* pe care por
tarul polonez o apără cu difi
cultate. In min. 69. Augustin 
prinde un voleu frumos la ca
pătul unei combinații Coras — 
Suciu. dar mingea trece peste 
bară. Polonezii :«s treptat ta 
atac, stimulați de nenumărate
le ratări ale „tricolorilor", iar 
in min. 79 Komomîcki expe
diază uz șut periculos peste 
poartă. Cea mai mare ocazie 
a meciului va E ratată in min. 
82, ciad Coraș ratează necru
țător. portarul polonez respin
ge cu pumnii si Augustin, 
singur, reta peste poartă de ta 
6 metri.

Sigur că echipa României ar 
fi putut marca de dteva ori. 
dar jocul ei In ansamblu im
pune unele șlefuiri ta vederea 
partidei eu reprezentativa 
Turdei. în prima parte. Lă
cătuș ți Pițurcă (care a jucat 
în locul lui Cămătaru. bolnav) 
n-au putut să se desprindă de 
marcajul sever al polonezilor, 
eșuind in toate acțiunile. Pe 
de altă parte. încercările de 
pătrundere individuală ale 
Iul Hagi n-au dat rezultate, 
mai ales că Întreaga linie de 
mijloc poloneză, plus vîrfu- 
rile. a Îngustat toate culoarele. 
Singurul jucător care s-a 
descurcat foarte bine In a- 
ceastă aglomerare neobiș
nuită a fost Coraș. posesorul 
unei tehnici care nu i-a dez
mințit nid de data asta și care 
are șl valențe combinative. De

Secrenfd din partida de ieri, de 

altfel. Coraș și Iorgulescu au 
fost, de departe, cei mai buni 
jucători români. Din grupul 
tinerilor. Hagi a avut momente 
de virtuozitate. în schimb. 
Lăcătuș și Mateuț n-au putut 
face față forței incontestabile 
a masivei echipe poloneze, 
care a jucat tot timpul, cu in
sistență. la remiză. Marele 
absent al partidei a fost Că
mătaru, adică jucătorul de ga
barit care ar fi putut pune în 
dificultate perechea de fun
dași centrali polonezi ; pentru 
lărgirea culoarelor in ab
senta Iul. Încercările de „un— 
doi* au oferit cîteva momente 
de spectacol, chiar situații a- 
propiate de K.O.. dar care 
n-au putut fi finalizate. Echi
pa Poloniei s-a dovedit. încă 
o dată, deosebit de puternică, 
fiind, și după părerea jucăto
rilor. cel mal puternic ad
versar întîlnit de ei, pe te
ren propriu, în ultimii trei

la Sibiu Foto : Aurel D. NEAGU 

ani. S-au detașat Dzieka- 
nowski șl Smolarek. acesta 
din urmă, chiar dacă a jucat 
mai puțin de o repriză.

„Tricolorii* au destule posi
bilități pentru a-și șlefui ac
țiunile, astfel incit cursivita
tea acțiunilor să dobîndeas- 
că și atributul golurilor.

Acestea sînt aprecierile 
proaspete la sfîrșitul meciu- 
lui-test. Notate, desigur, și 
de antrenorii Mircea Lucescu 
$i Mircea Radulescu, care, in 
zilele care urmează, de pregă
tiri intense, la Craiova, au 
timp să pună la punct toate 
amănuntele în vederea al
cătuirii unei echipe omo
gene, din punct de vedere teh
nic și psihic, pentru ca startul 
„tricolorilor* în această pri
măvară să fie pe mă
sura valorii demonstrate și cu 
alte prilejuri de echipa na
țională a României.

loan CHIRILA

ASTĂZI, LA GALAȚI. AL DOILEA MECI INTRE ECHIPELE

BAZA DE AGREMENT
ULUI „BUCUREȘTI"
Ilier „BUCUREȘTI”, din Calea Vic-
1, în cadrul bazei sale de agrement, 
[ere :
|; cursuri de inițiere copii și adulți 
hțele școlare se organizează cursuri 
Houă săptămîni) ;
bă ; cursuri de gimnastică aerobică ;
I și ultraviolete ;

lume de bale, echipament pentru sala 
le, papuci de baie.
lentru 12 intrări.
1,30—21 ; marți, miercuri, joi, vineri, 
|că : 8—14.
Ire la telefon 15 58 50/2945.
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TMIMSTRATIA Of STAT LOTO PRONOSPORT INTOR^IUlA
• Informăm partlcipanțll care 

încă nu și-au procurat bilete la 
tragerea obișnuită LOTO de inli
ne, vineri 2S martie a.c., că 
NUMAI ASTAZI, pini la orele 
obișnuite de Închidere a unități
lor Loto-Pronosport, mal pot ju
ca numerele preferate t
• Nu neglijați nid tragerea 

MULTIPLA LOTO de duminică 
31 martie a.c., care prin formu
la sa tehnică foarte avantajoasă, 
aplicată cu succes șl la tragerile 
similare anterioare, oferă parti- 
cipanțllor șanse sporite in obți
nerea de ciștlgurl importante în 
autoturisme „DACIA 1300“, bani 
și excursii In UJt.S.s. Se efec
tuează 8 extrageri „legate", două 
cite două, eu un total de 72 de 
numere, Variantele de 25 lei pot 
obține ciștlgurl cumulate la am
bele laze.
• In sprijinul jucătorilor la 

sistemul PRONOSPORT, publi

căm mal jos programul concur
sului de duminică 31 martie, de
venit șl mal Interesant datorită 
reportului de 36.016 lei, la cate
goria 1, provenit din etapa tre
cută : 1. Cremonese — Como ; 
2. Florentina — Roma ; 3. La
zio — Atalanta ; 4. Sampdoria — 
Verona ; S. Torino — Juventus; 
6. Udlnese — Inter ; 7. Cagliari 
— Pisa ; 8. Campobasso — Pes
cara ; ț. Catania — Lecce ; 10. 
Cesena — Genoa ; 11. Parma — 
Bologna ; 12. Sambenedetesse — 
Trlestina ; 13. Taranto — Mon
za.
• NUMERELE EXTRASELA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 27 MARTIE 1985. Extra
gerea I : 16 31 41 10 34 24 ; 
Extragerea a II-a : 9 3 12 29 21 
36. Fond total de cîștiguri : 
1.129.237 lei, din care : 96.805 
lei, report la categoria 1.

DE TINERET li ALE ROMÂNIEI Șl UNIUNII SOVIETICE
Imediat după partida de la 

Focșani (încheiată, cum se Știe, 
cu rezultatul de 1—1). echipa 
noastră de tineret II (de fapt 
speranțele olimpice) s-a depla
sat la Galați, orașul care va 
găzdui astăzi al doilea meci 
cu formația similară a Uniunii 
Sovietice. Deoarece lotul nostru 
s-a constituit doar de cîteva 
zile. antrenorul Gheorghe 
Staicu a condus ieri, la ora 
11. un antrenament complex, 
dar mai ales tactic și de o- 
mogenizare, capitolele la care 
a suferit cel mai mult jocul 
de la Focșani. S-a făcut și o 
analiză a primei întîlniri, în 
care partenerii au arătat o 
bună valoare, deși 3—4 jucă
tori sînt încă juniori. In 
schimb, fundașul lateral dreapta

Ketașvili șl libero-ul Cedta 
joacă In prima echipă a lui 
Dinamo Tbilisi, iar mijlocașul 
Skriarov la S.K.A. Rostov. E- 
chipa sovietică a venit de ta 
Focșani miercuri la prinz si 
după-amiază a efectuat un an
trenament. Pentru lotul bc^>~ 
tru, in actuala compocer -i. 
partida de azi (care ae • 
disputa pe stadionul Dur - 
cu începere de la cea ' ’ 
se anunță ca un tar: r 
tinînd cont și de faces 
primul meci oa*e* -
tut fi învinși, ic» ar caatoat 
o repriză ir t u •

Jocul va — oataAsa a bri

ce ntra pa Qi TWaoreaea <fia 
Buzău.



SPORTUL
ÎNCEPE „ZONALUL 

FEMININ DE ȘAH
L* Veliko Tîrnovo (Bulgaria) 

Începe. In xtaa de M martie, 
turneul ionel • m-a europene 
din cadrul campionatului mon
dial feminin. El reunește jucă
toare <Bn Bulgaria, Cehoslova
cia. Polonia. România ei Un
garia. țări in care (cu excepția 
Uniunii Sovietice) activează 
cele mal puternice jucătoare 
din Europa $1 din lume.

Delegația noastră a plecat, 
ieri, cu trenul spre Veliko Tîr- 
novo. Participă marea maestră 
Elisabeta Polihroniade, maestra 
internațională Bana Nuțu, ma
estra F.I.D.E, Gabriela Olărașu 
ei maestra Cristina Bădulescu, 
ultimele două fiind debutante 
la o întrecere de asemenea an
vergură. La turneu vor fi pre
zente. printre altele, Zsuzsa Ve- 
roczi, Maria Ivanka, Iliko Madl 
și Maria Grosch (Ungaria), 
Banna Erenska și Agnieszka 
Brustman (Polonia). Eliska Kli
mova și Hanna Eretova (Ce
hoslovacia), componentele e- 
chipei olimpice a Bulgariei, 
clasată pe locul II la Salonic. 
Un turneu de forță excepțio
nală. din care primele 5 cla
sate se vor califica la „inter
zonale", etapă în care marea 
maestră Margareta Mureșan 
este calificată direct.

JJ

BOGATĂ ACTIVITATE LA BASCHET
Activitatea competitionalâ la 

baschet continuă în luna a- 
prilie printr-o serie de între
ceri interne și internaționale, 
programate în tară și peste 
hotare. Prima competiție inter
națională va av . a loc în Sala 
sporturilor din Oradea, între 4 
și 6 apr.lie. și este dotată cu 
„Cupa F.R. Baschet". Vor lua 
parte reprezentativele de se
niori ale R. D. Germane și 
României, selecționata orașului 
Vilnius și echipa de tineret a 
tării noastre. La Tulcea (11— 
13 aprilie) și la Focșani (19— 
21 aprilie) se vor disputa tur
nee internaționale cu partici
parea unor selecționate de ca
dete și de junioare. La Tulcea 
se vor întrece — într-un tur
neu de verificare — forma
țiile de cadete ale Bulgariei, 
Ungariei. României și cea de 
junioare a tării noastre, iar la 
Focșani reprezentativele Gre
ciei. Ungariei și României vor 
lupta pentru clasarea pe locu
rile 1 si 2. care aduc califi
carea la Campionatul european 
de cadete din acest an. Mai 
amintim de turneul de juniori 
de la Timișoara (17—19 apri
lie) și de meciul de juniori 
România — Turcia (24 aprilie, 
la București).

în ceea ce privește activita
tea internă, pentru echipele 
feminine ea se va încheia prin 
turneele finale cane se vor 
desfășura, de sîmbătă pînă 
miercuri. în sala ..Vrancea" din

In „Cupa F. R. Ciclism"

FINIȘ SPECTACULOS
CONSTANȚA, 37 (prin telefon). 

Și aid. pe Litoral, vremea s-a 
mai îndreptat. .De dimineață, de 
cum s-a ridicat ceața, a prins 
să strălucească soarele. oare 
deși încă puțin generos, a aprins 
speranțe în rfndurile participan- 
ților la eea de-a M-a ediție a 
competiției internaționale do
tate cu „Cupa F.R. Ciclism*, star
tul tn etapa a m-a a întrecerii 
Constanta — Basarabi — Adam
clisi — Constanța (108 km) s-a 
dat tot din afara orașului (km 
6) de unde, așa cum era de 
așteptat, plutonul a pornit. . 
săgeată Victoria din etapa a n-a 
a lui Gh. L5uta.ru a stimulat am
bitin va’crosilor cicliști oaspeți 
și în special ale campionilor 
mondial’ din formațiile R. D. 
Germane.

Goana dezlănțuită din start de 
sportivii din R.D.G. a scuturat 
plutonul dar nu în măsura în 
care aceștia ar fi dorit-o. Trei 
dintre rutierii români au rezistai 
iureșului. în față rămtntnd acum 
să neda’ez» n cicliști. printre 
«tare reprezentanții noștri I. 
Gancea si C Paraăchiv (Dinamo) 
Si N. Aldulea (Metalul Plopeni). 
Plutonul fruntaș rulează puter
nic dar și mai puternic vine 
din urmă un alt erun animat

Fază din intîlnirea Austria — Ungaria, in care Cunnigham U 
depășește pe apărătorul ungur Legendi. Telefoto : AP-Agerpres

ACTUALITATEA
FRIBOURG. In campionatul 

mondial de hochei, grupa „B“, 
a avut loc marți o partidă 
foarte importantă pentru par
tea superioară a clasamentului, 
în care a-au întîlnit primele 
două clasate. Elveția și Polo
nia. Meciul s-a terminat ne- 
decis : 2—2 (1—2, 1—0, 0—0).
Intr-un alt joc. Italia a În
vins Ungaria cu 6—1 (2—0,
3—0. 1—1). Anterior jucaseră : 
Japonia — Olanda 4—3 (3—0, 
0—2, 1—1) și Norvegia — Aus
tria 5—2 (2—2, 2—0, 1—0). Oa-

Focșani (pentru formațiile din 
grupa valorică 1—6) și la Rîm- 
nicu Vîlcea (pentru cele din 
grupa valorică 7—12). Cu mult 

, interes este așteptată întrece
rea de la Focșani, unde Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca. actuala campioană și 
fruntașă a clasamentului, va 
trebui să joace foarte bine 
pentru a-și apăra „zestrea" de 
puncte pe care o are acum.

Dacă fetele vor încheia acti
vitatea. băieții o vor Începe 
chiar de mîine. cind se vor 
disputa primele partide ale 
turneelor inaugurale ale „Cu
pei Federației" (competiție la 
care nu iau parte jucătorii din 
lotul național). Este de așteptat 
ca echipele clasate de la locul 
3 în jos în Divizia „A" să în
cerce să cucerească trofeul în 
dauna tradiționalelor învingă
toare in competiții interne. 
Steaua și Dinamo, de la care 
vor lipsi acum majoritatea ju
cătorilor (selecționați in repre
zentativa tării).

Turneele vor avea loc de 
astăzi pînă duminică, in ur
mătoarele orașe : seria I, tn 
Capitală (participă : Steaua. 
I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 București. A- 
cademia Militară Mecanica fină 
București, Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași) ; seria a II-a, la 
Sibiu (Dinamo București, C.S.U. 
Balanța Sibiu. Politehnica Spor
tul studențesc București. Farul 
C.S.Ș. 1 Constanta) ; geria a 
IlI-a, Ia Oradea (Dinamo O-

iN ETAPA A lil a
de dinamoviștii Gh. Lăutaru. C. 
Căruțașii, V. Constantânescu și 
M. Romașcanu. Cursa de urmă
rire se soldează cu îngroparea 
plutonului fruntaș. Șoseaua spre
Adamclisi este o panglică de
beton sinuoasă. cu urcupuri 
și coborlpuri, un drum dificil 
îngreunat șl mai muit de un 
vimt puternic. Și totuși. plu
tonul din față al celor 16 cotn-
curenți gonepte de parcă ar rula 
pe plat. Astfel. înaintează pîttv 
la aproximativ 5 km de sosire 
cînd U. Ampler (R.D.G.) sprin- 
tează sec se distanțează. dar 
cu o... umbră după el — M 
Romașcanu. Ou toate eforturile 
ciclistului nostru, Ampler, după 
un finis spectacuflos trece pri
mul linia de sosire, fiind cro
nometrat în 2h 49:29, urmat de 
M. Romașcanu cu același timp 
tn continuare s-au clasat : 3
U. Raab. 4. T. Barth (amb 
R.D.G.), 5. Gh. Lăutaru. 8 C. 
Parascl-’v (ambii Dlnamo) 7. 
C. Dumitnache (Metalul PI open 
sosit* ev timDul de 2b 49:52.

Joi are loc etapa a TV-a. pe 
ruta : Constanța — Tarîverde — 
Constanta (IM km).

Gheorghe STEFANESCU

ÎN HOCHEI
samentul : 1. Elveția 7 p (4 j, 
golaveraj +12), 2. Polonia 7 p 
(4 j, +9), 3. Italia 6 p (4 j),
4. Japonia 4 p (3 j), 5. Nor
vegia 2 p (3 j, —1), 6. Austria 
2 p (3 j, —4), 7. Olanda 0 p 
(3 j, —5), 8. Ungaria 0 p (4 j, 
—17).

BRESASONE. Întrecerile gru
pei „C" a C.E. de juniori au 
fost cîștigate de reprezentativa 
Italiei, care a promovat, pen
tru anul viitor, in grupa „B". 
Ea a fost urmată de echipele 
Belgiei și Marii Britanii.

• „Cupa F. R. Baschet* pen
tru seniori, prima competiție in- 
temaționalâ găzduită in acest 
an de țara noastră • La Tul
cea ți Focșani, turnee interna
ționale de cadete • Diviziona
rele feminine „A* iți incheie 
campionatul, cele masculine de
butează in „Cupa Federației*

radea, Rapid București, Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul duj- 
Napoca, IMUAS Baia Mare), 
întîlnirile din Capitală se vor 
disputa în sala Floreasca.

FOTBAL diane
ANGLIA - IRLANDA 2-1

Pe „Wembley", viitoarea noas
tră adversară in preUimineuriile 
CM., reprezentativa Angliei, a 
susțin/ut un joc amical ou selec
ționata Irlandei. Au Învins gaz
dele cu 2—1 (1—0), dar mai ușor 
decit o arată scorul. PuncteLe au 
fost marcate de Steven (mln, 45) 
și Lineker (min. 76), respectiv 
Brady (mln. 88). Au Jucat: Bailey 
(Manchester Utd.) — Anderson 
(Arsenal), Wright (Southampton), 
Butcher (Ipswich), Sansom (Ar
senal) — Steven (Everton), Wil
kins (Milan), Robson (Manches
ter Utd. ; din mln. 65 Hoddle 
Tottenham) — Lineker (Leices

ter), Hateley (Milan din mln. 
68 Davenport — Nottingham). 
Waddle (Newcastle).
• In preliminariile C.M. : Bel

gia — Grecia 2—6 (gr. 1), R.F.G.
— Malta 4—0 (gr, 2), Iugoslavia
— Luxemburg 1—0 (gr. 4).
• In preUmniariile C.M. (zona 

Asiei) : Thailanda — India 0—0. 
In grupa a 3-a conduce Indone
zia cu 9 p, urmată de Thailanda 
cu 3 p (ambele din 3 meciuri).
• in C.E. de juniori (gr. 1) : 

Olanda — Irlanda de Nord 2—1. 
Pe primele locuiri : Olanda 4 p (3 
J), Belgia 2 p (1 J), Tara Galilor 
1 p (2 J). Irlanda de Nord 0 p 
(2 j). în grupa a 3-a : Iugo
slavia — Luxemburg 8—0 (5—0).
• La Portsmouth, fat med a- 

mdoal, echipa de tineret a Angliei 
a dispus cu 3—2 (2—0) de selec
ționata similară a Irlandei.
• U.E.F.A. a desemnat arbitrii 

pentru semifinalele cupelor eu
ropene. La meciul tur Videoton 
(Ungaria) — Zeleznlclar (Iugo
slavia). din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.", va arbitra la centru 
Ion Igna (România).

BOX • La Londra, nord-lr- 
landezul Barry McGuigan și-a 
apărat cu succes dtlul european 
la cat. pană, dispunlnd de fran
cezul Farld Galouze prin K.O. in 
rep. II-a • La Wembley, greul 
Franck Bruno (Anglia) a dispus 
de Lucien Rodriguez (Franța) 
prin r.s.c. in rep. L

CICLISM • Cunoscutul rutier 
francez Laurent Flgnon conduce 
după etapa prolog a (.Turului 
Midl-Pirinel* disputată la Ca- 
hors. El a parcurs cel 4,4 km 
(c/t individual) tn 5:46.23 (me
die 45.749).

POLO to Cel de al doilea meci 
amical dintre selecționatele Un
gariei si URSS disputat la Bu-

SPANIA. Președintele federației de șan din Catalonia, Juan 
Segura, a anunțat, in cadrul unei conferințe de presă, că 
orașul Barcelona intenționează să fie gazdă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Garrl Kasparov. După cum se știe. Federația inter
națională de specialitate a hotărît Ca'acest meci să se desfă
șoare in luna septembrie a acestui an. Pină acum, mai multe 
orașe, între care Londra și, bineînțeles, Moscova, și-au expri
mat dorința de a găzdui noua întîlnine dintre cel doi reputați 
șahiști,

R. P. CHINEZA. La Beâjlng au Început lucrările de construc
ție a primului hipodrom din R. P. Chineză. Această bază spor
tivă, cu tribune pentru 7 000 de spectatori, va putea găzdui 
curse de trap, de galop, meciuri de polo-călare etc. Hipodro
mul se va numi „Kublai Han“, după hanul mongol, din 
secolul al XI-lea, despre care documentele relatează că era un 
foarte bun călăreț.

4

SUEDIA. Localitatea Usdavall a adăpostit nu 
mondială" la hocked-bandy (cu minge In loc de 
din 11 Jucători care evoluează pe un teren de , __
înghețat). La competiție au luat parte 16 echipe de club din 
Finlanda, Norvegia, Uniunea Sovietică, Suedia și, pentru prima 
oară, din Statele Unite. Victoria a revenit formației sovietice 
Ienlsel din Krasnoiarsk, care cîștigă turneul pentru a doua 
oară. Să precizăm că această echipă este și deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni". La dteva Zile după cucerirea 
„Cupei mondiale", hochedștdi siberleni au participat, la Karl
stad, la întrecerile unei „super-cupe“, competiție in premieră, 
pe care, de asemenea, au cîștlgat-o.

EGIPT. In cadrul săpăturilor efectuate la El Kantara, arheo
logii au avut plăcuta surpriză de a scoate la iveală un mare 
complex sportiv, dattnd din secolul al IV-lea înaintea erei 
noastre. Au revăzut lumina soarelui cîteva bazine de înot, 
săli pentru diferite activități sportive și diferite aparate și 
materiale sportive. încă o dovadă, foarte concretă, a vechimii 
sportului tn diferite regiuni ale globului.

S.U.A. In Alaska, Între Anchorage și Nome, are loc de 13 ani 
o tradițională Întrecere de sănii trase de clini, așa numita 
..Idtarod". pe un traseu de 1 800 km. Pentru Intîia oară în 
istoria competiției, pe primul loc s-a clasat o femeie, Libby 
Riddles. In vtrstâ de 28 ani, care, ,pe o sanie cu un atelaj de 
13 dini, a parcurs distanta In 17 zile. Ea a ales un traseu mai 
ușor, e drept, dar cu ceață persistentă pe mari întinderi, par
curs evitat, din acest motiv, de ceilalți 19 competitori.

SCHIOARA ȘTEFANA PALADA 
ClȘTIGĂTOARE IN BULGARIA

Zilele trecute, la Vitoșa, in 
Bulgaria, a avut loc un mare 
concurs international de schi 
alpin pentru copii. La între
cere au luat parte tinere spe
ranțe din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Iugosla
via, Uniunea Sovietică și 
România. O deosebită impre
sie a lăsat tînăra noastră re
prezentată Ștefana Palada, 
dștigătoare a curselor de sla
lom special șl slalom uriaș, 
între primele șase s-au clasat 
Si alte sportive din România 
King* Freischman, Iuditha 
Gorog »i Doris Bomfert.

CAMPIONATE

AUSTRIA (et. 19). 
Salzburg — Favorit 
2—0, Rapid — Elsen- 
stedt 1—1, Donawitz — 
Innsbruck 1—1, Grazer 
A.K. — Sturm Graz 
0—0, Linz — Admira 
Wacker 1—1, Vienna — 
LASK 0—2, Wiener
S.C. — Austria Viena 
0—0. Pe primele locuri: 
Austria Viena 33 p. 
Rapid 29 p, LASK 25 p. 
Pe ultimele : 15. Salz
burg 15 p, 10. Vienna 
10 p.

ELVEȚIA (et. 18). 
Grasshoppers — Servet- 
te 0—0, Aarau — Lau
sanne 3—2, Zug — Sian 
0—2, La Chaux de 
Fonds — Basel 1—1, 
Winterthur — F. C. Zu
rich 4—2, Young Boys 
— Lucerna 1—0. Pe 
primele locuri : Ser- 
vette 30 p, Aarau 26 p, 
St. Gallen șl Neuchatel 
eu cite 21 p (un Joo 
mal pufin). Pe ulti
mele : 15. Winterthur 
10 p, 16. Zug 8 p.

U.R.S.S. (et. 4). Harkov — Tor
pedo Moscova 1—0, Vilnius — 
Kutaisi 2—2, B.K.A. Rostov — 
Erevan 0—1, VoroneJ — Baku 
1—0, Alma Ata — Donețk 2—1, 
Dinamo Moscova — Cernomoret 
Odesa 3—1. Pe primele locuri : 
Spartak, Dinamo Tbilisi ou cite 
6 p, Harkov 4 p (toate cu cite 
3 Jocuri).

R.D. GERMANA, tn semifinale
le „Cupei R.D.G." (meciuri tur):

• TELEX • TELEX •
dapesta, s-a Încheiat cu victoria 
jucătorilor sovietici : 9—4 (3—2,
2—1, 3—1, 2—0). în primul meci, 
care a avut loc cu o zl in urmă, 
echipa oaspe ctștlgase ou 11—t.

SCHI • Proba masculină de 15 
km din cadrul concursului in- 
traditional „Cupa Tatra" a fost 
clștlgată de Frantisek Repka 
(Cehoslovacia) ou timpul de 
44:35,7. El a fost urmat de 
Lothar Kept .R.D.G.) — 46:07,4. 
In proba feminină de 5 km. pri
ma a trecut linia de sosire Dag- 
mar Shvubova (Cehoslovacia) In 
14:26,7.

de mult „Cupa 
puc, cu echipe 
fotbal, evident,

vî

GIMNASTE ROMÂNE 1N
CONCURSURI INTERNATIONALE

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
gimnastele Camelia Voinea, 
Mădălina Tănase și Lenuța 
Rus vor lua parte la concursul 
internațional de la Moscova, 
dotat cu premiul gazetei „Mos- 
kovskie Novosli", uimind să 
fie prezente în continuare la o 
altă competiție de anvergură, 
la Riga.

La gimnastică ritmică. Pe- 
truta Dumitrescu și Mirela Dră- 
gulici vor concura la Poznan 
(30—31 martie), în calendarul 
acestei discipline fiind înscrise, 
in continuare, concursurile de 
la Debrecen (Ungaria) și Cor- 
beilie-et-Son (Franța).

O splendidă săritură a mijlocașului Mark 
Baraham din echipa Norwich, recenta 
dștigătoare a „Cupei ligii" engleze

Telefoto : A P. — Agerpres

Vorwârts Frankfurt/Oder — 
Dynamo Dresda 2—0, F.C. Mag
deburg — Dynamo Berlin 4—3.

TURCIA (et. 26). Beșiktaș — 
Galatasaray 0—0, Fenerbahce — 
Jarlyer 4—2, Trabzon — Bursa 
2—2, Altay — Saraya 2—1, Zon- 
guldak — Ankaracilgu 0—1, Gen- 
clerbirgll — Bolu 3—0, Denzil — 
Antalaya 2—1. Pe primele locuri: 
Beșiktaș 38 p, Fenerbahce 36 p, 
Trabzon 35 p.

ȘAH • In turneul de la Sara
jevo, după 6 runde, pe primele 
locuri se află, la egalitate de 
puncte (4), Ribll (Ungaria), 
Lputian (URSS), Nogueiras (Cu
ba). Kurajlta (Iugoslavia).

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Milano: McNamee —
Kuharsky 8—1, 7—6, Mansdorf — 
Hooper 4—6. 7—6, 6—2. Slozil — 
Mitchell 7—6. 4—1, Tim Wilkinson
— Meclr 7—6. 7—6 • La Fort 
Myers. In primul tur : Teltscher-
— Bauer 8—4. 3—8, 4—1, Fitzge
rald — R. Krishnan 8—7, 7—6,
6— 4. Giammalva — Pate 8—4,
7— 5, Testerman — Gonzales 6—7, 
7-5, 6—4.

L5uta.ru

