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Marea Adunare Națională, 
intrunită in prima sesiune a 
celei de-a (X-a legislaturi, a 
reales, vineri, 29 martie, intr-o 
atmosferă de puternică vibrație 
patriotică, intr-o insuflețitoare 
unanimitate, pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, in inalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. »

Forul legislativ al țării a îm
plinit, astfel, vrerea întregii 
națiuni și a consacrat voința 
acesteia de a încredința pe 
mai departe destinele patriei 
celui mai iubit și stimat fiu al 
ei, care a pus și pune mai pre
sus de orice binele și fericirea 
poporului din rîndul căruia s-a 
ridicat, independența, suverani
tatea și prosperitatea României 
socialiste, cauza socialismului 
și păcii.

Reînvestirea tovarășului^
Nicolae Ceaușescu' ca președinte 
al Republicii a întărit în mod 

,, strălucit actul fundamental al 
realegerii sale de către Con
gresul al XIII-lea în suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
această opțiune istorică expri- 
mînd pregnant încrederea ne
strămutată a întregului popor 
în conducătorul încercat al par
tidului și statului nostru, pre
cum și hotărîrea fermă de a-1 
urma cu credință și devota
ment, în strînsă unitate, în 
măreața operă de edificare a 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul patriei.

... Ora 10. Are loc solemnita
tea alegerii președintelui Repu
blicii Socialiste România, ce se 
desfășoară în rotonda Marii 
Adunări Naționale, care a găz
duit atîtea evenimente de sea
mă din viața poporului nostru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat, la sosirea în 
sală, cu multă căldură, cu pu
ternice urale și ovații.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale iau 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Ale
xandrina Găinușe, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu, Constan
ții» Olteanu, Gheorghe Oprea,

Gheorgne Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Uie Verdeț.

In sală se află, alături de 
deputății aleși la 17 martie, 
numeroși invitați — membri al
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CALDE FELICITĂRI Șl URĂRI 
ADRESATE CELUI MAI IUBIT
FIU AL NAȚIUNII NOASTRE

După ceremonia învestiturii 
In suprema funcție de preșe
dinte al Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a primit, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, calde felicitări din 
partea tovarășilor Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Ion Co
man. Nicolae Constantin, Ion 
Dincă Miu Dobrescu. Ludovic 
Fazekaș, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu. Paul Niculescu. 
Constantin Olteanu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion 
Pățan Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu, Uie 
Verdeț, Stefan Andrei, Ște
fan Bîrlea. Nicu Ceaușescu. 
Petru Enache. Mihai Gere. 
Nicolae Glosan, Suzana Gâ- 
dea. Ana Mureșan, Tudor

Postelnicu, Ion Radu, Ion 
Stoian, Iosif Szasz, loan Toțu, 
Ion Ursu, Richard Winter, Sil
viu Curticeanu Constantin Ra
du, precum și a tovară
șilor loan Avram. Ion M. 
Nicolae, Gheorghe Petres
cu. viceprim-miniștri ai gu
vernului și a membrilor Birou
lui Marii Adunări Naționale.

Cei prezenți au urat tovară
șului Nicolae Ceaușescu ani 
multi și putere de muncă, noi 
și tot mai mari succese în ac
tivitatea de înaltă răspundere 
ce o desfășoară în fruntea par
tidului și statului, spre binele 
si fericirea poporului român, 
pentru ridicarea pe culmile lu
minoase ale socialismului și 
comunismului a scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

- - - - JURĂMlNTUL- - - - - -  
PREȘEDINTELUI REPUBLICII ț

„Jur sâ slujesc cu credință 
patria, să acționez cu fermitate 
pentru apărarea independențe?, 
suveranității și integrității țării, 
pentru bunăstarea și fericirea în
tregului popor, pentru edificarea 
socialismului și comunismului în 
Republica Socialistă România !

Jur să respect și să apăr Consti
tuția și legile țării, să fac totul 
pentru aplicarea consecventă a 
principiilor democrației socialiste, 
pentru afirmarea în viața societății 
a normelor eticii și echității so
cialiste I

Jur să promovez neabătut po
litica externă de prietenie și 
alianță cu toate țările socialiste, 
de colaborare cu toate națiunile 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, de solidaritate cu for
țele revoluționare, progresiste, de 
pretutindeni, de pace și prietenie 
între popoare I

Jur că îmi voi face întotdeauna 
datoria cu cinste și devotament 
pentru strălucirea și măreția na
țiunii noastre socialiste, a Repu
blicii Socialiste România !“

ADUS PREȘEDINTELUI 
SOCIALISTE ROMÂNIA,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
DE CĂTRE MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE GIOSAN, PREȘEDINTELE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Republicii Socialisto 
România,

Marea Adunare Națională, eonsacrind vo
ința neclintită a întregii națiuni, atit de 
vibrant și însuflețitor manifestată pe tot cu
prinsul patriei, v-a reinvestit astăzi — în- 
tr-o desăvîrșită unanimitate și eu solemni
tatea cuvenită înălțătoarelor momente din 
istoria țării — pentru a patra oară, in su
prema funcție de stat, de președinte al 
Republicii Socialiste România 1 (Aplauze pu
ternice, îndelungi, se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu și poporul !“)

Este un eveniment cu profunde rezonanțe, 
în conștiința întregii națiuni, care încunu
nează in chip atit de fericit actul politie 
fundamental al realegerii dumneavoastră In 
Înalta funcție de secretar general al

Partidului Comunist Român fi in cea de 
președinte al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Reînvestirea dumneavoastră ea președinte 
al Republicii, atit de fierbinte dorită de 
poporul din mijlocul căruia v-ați ridicat, 
constituie întruchiparea profundei recunoș
tințe fată de glorioasa și piiduitoarea activi
tate a celui care, de peste eind decenii, eu 
gindul și fapta, cn clarviziunea marilor fău
ritori al Istoriei și eu neasemuit patriotism, 
și-a dedicat Întreaga viată grelei, dar măre
ței lupte pentru eliberarea socială fi națio
nală, pentru triumful adevărului fi dreptății, 
progresului șl prosperității întregii națiuni, 
pentru edificarea socialismului șl comunis
mului pe milenarele noastre meleaguri. 
(Aplauze Îndelungate).
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C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și ar
tistice.

La această memorabilă so
lemnitate participă. în fapt, 
prin intermediul transmisiilor 
directe ale posturilor noastre 
de radio și televiziune. Întreaga 
țară.

Propunerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care întru
nește acordul deplin al Întregii 
noastre națiuni, de a realege 
în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România 
pe secretarul general al parti
dului. președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te. tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost prezentată Marii Adunări 
Naționale de tovarășul Manea 
Mânescu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte 
Consiliului Național ' ~ 
tului Democrației și 
Socialiste.

Propunerea ca 
Nicolae Ceaușescu să 
în înalta funcție de președinte 
al Republicii este primită cu 
imensă bucurie și satisfacție, cu 
profundă mîndrie patriotică.

Votînd unanim și 
pentru 
Nicolae 
și-au îndeplinit mandatul 
onoare ce le-a fost încredințat 
de întregul nostru popor.

Marea Adunare Națională 
proclamă, pentru a patra oară, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ca președinte al Republicii So
cialiste România. consfințind 
astfel dorința fierbinte a între
gii noastre națiuni.

în sală domnește o atmosferă 
însuflețitoare, de vibrantă săr
bătoare, caracteristică momen
telor înălțătoare din istoria pa
triei.

In aplauzele entuziaste ale 
asistenței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat la tri
buna forului legislativ al țări: 
pentru desfășurarea solemnită
ții învestiturii în înalta funcție

al 
al Fron- 

Unității

tovarăsul 
fie reales

entuziast 
realegerea tovarășului 
Ceaușescu, deputății 

de

de președinte al 
cialiste România 
dant Suprem al 
mate.

Adresîndu-se 
Republicii, tovarășul 
Ceaușescu. președintele 
Adunări Naționale a spus :

„în aceste momente solemne 
ale învestiturii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia și de Comandant Suprem 
al Forțelor Armate, vă rog să 
primiți simbolurile demnității 
și prestigiului, ale puterii de 
stat, ale autorității suverane a 
poporului, ale voinței sale de a 
se dezvolta liber și Independent 
pe calea socialismului 
nismului".

Cu deosebit respect 
derație. este petrecută 
rii președintelui Republicii So
cialiste România eșarfa tricolo
ră. în centrul căreia este în
crustată. în fir auriu, stema 
scumpei noastre patrii. To
varășului Nicolae Ceausescu i se 
inminează însemnul preziden
țial al puterii de stat și de 
mandant Suprem al Forțelor 
mate.

Participant» la sesiune, 
lioanele de cetățeni ai tării 
cultă, apoi, cu adincă emoție, 
solemnele cuvinte ale jurămîn- 
tului rostit, cu mina pe Consti
tuție, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe care îl consfin
țește prin semnătură. Sînt cu
vinte izvorîte din cea mai adîn- 
că iubire de neam și de tară, 
întîiul bărbat al României re- 
înnoindu-și legămîntul fierbin
te față de patrie și popor și 
reafirmîndu-și crezul său de o 
viață pusă, cu totală dăruire, în 
slujba cauzei nobile a indepen
denței și suveranității tării, 
bunăstării și fericirii poporului, 
edificării celei mai drepte și 
umane orînduiri pe pămîntul 
npstru străbun — societatea so
cialistă și comunistă, a socialis
mului. colaborării și păcii în 
lume.

Se intonează Imnul de Stat 
a] Republicii Socialiste Româ
nia.

Trăind 
moment 
aclamă 
Nicolae 
general 
tele Republicii, rostesc cu dra-

Republicii So- 
și de Coman- 
Forțelor Ar

președintelui 
Nicolae 

Marii

ți comii-

și consi- 
oe ume-

Co- 
Ar-

mi- 
as-

(Urmare din oag I)

cu intensitate 
istoric, cei 

îndelung pe 
Ceaușescu. 

a! partidului.

acest 
prezenti 

tovarășul 
secretarul 
președin-

goste numele atit de scumpe 
nouă, tuturor : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și po
porul !“. „Ceaușescu — Româ
nia !“.

Omagiul Marii Adunări Na
ționale adus președintelui 
publicii 
tovarășul 
fost rostit 
Giosan.

In atmosfera de mare însu
flețire. profund revelatoare 
pentru această zi istorică, săr
bătorească. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU este invitat să ia 
euvîntul.

Discursul solemn al președin
telui Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărit cu mîndrie. cu pro
fundă satisfacție și deosebit 
interes, fiind subliniat în re
petate rinduri cu îndelungi a- 
olauze. urale și ovații.

Deputății și invitații aclamă 
din nou. cu înflăcărare, pen
tru eroicul nostru partid co
munist. pentru marele condu
cător. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care călăuzește cu 
înțelepciune și cutezanță revo
luționară țara, poporul, spre 
orizonturi tot mai luminoase 
de bunăstare și progres.

Puternica manifesare de dra
goste. de deosebită satisfacție 

• pe care au trăit-o. în aceas’ă 
zi memorabilă, deputății, parti- 
cipanții la lucrările forumului 
suprem legislativ. întregul nos
tru popor pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia și-a găsit. în mod firesc, 
un înflăcărat ecou si în ini
mile a mii și mii de bucu- 
reșteni care au ținut să fie 
prezenți in această zi de neui
tat pe platoul din fa*a Pala
tului Marii Adunări Naționale.

La ieșirea din Palatul Marii 
Adunări Naționale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
Dinați cu nespusă căldură, cu 
puternice urale și ovații.

Tineri și tinere. în frumoase 
costume naționa’e. formații ar
tistice.
grupuri . de sportivi __ _______
au întregit, prin cintec și ioc. 
acest moment sărbătoresc, de 
intensă mîndrie patriotică. S-a

Re- 
Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. a 
de tovarășul Nicolae

ansamb’uri muzicale, 
si pionieri.

scandat cu însuflețire și entu
ziasm „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mtadria, 
— România !“. Din 
piepturi au răsunat 
cunoscutului cin tec 
Ceaușescu. România" 
rare firească a trei

Ceaușescu 
mii de 

cuvintele 
„Partidul, 
— alătu- 

nume

dragi tuturor, nume-simbol ce 
exprimă unitatea de monolit 
dintre popor, partid și secre
tarul său general.

Un 'grup de tineri și tinere 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori, adresîndu-le din inimă

ȘEDINȚA DE DUPĂ-AM
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

fost întîmpinat, la sosirea în 
sala Marii Adunări Naționale, 
la reluarea lucrărilor în cursul 
după-amiezii, cu aceleași 
timente de înaltă stimă și 
siderație, de nețărmurită 
goste.

In deschiderea ședinței, . 
ședințele Marii Adunări Națio
nale a informat că, puternic 
impresionați de magistralul dis
curs solemn rostit de președin
tele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lumina generoa
selor sale idei și inițiative puse 
in slujba păcii, înțelegerii și 
fericirii popoarelor, un mare 
număr de deputați din Capita
lă și din toate județele, în
grijorați de încordarea deo
sebit de gravă, fără precedent, 
a situației internaționale, 
hotărît să propună 
unui „Apel al Marii 
Naționale a Republicii 
liste România adresat 
tului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste. 
Congresului Statelor Unite ale 
Americii, parlamentelor din toa
te țările europene și Canadei".

In unanimitate. Marea Adu
nare Națională a hotărît com
pletarea ordinii de zi a sesiunii.

In continuarea lucrărilor, s-a 
trecut la alegerea Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România.

Potrivit prevederilor Con
stituției, președintele Republi
cii Socialiste România este pre
ședinte al Consiliului de Stat.

In conformitate cu propune
rile Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliului Național al 
tului Democrației și 
Socialiste, președintele 
Adunări Naționale a 
pe vicepreședinții și 
Consiliului de Stat, care

sen- 
con- 
dra-

pre-

au 
adoptarea 

Adunări 
Socia- 
Sovie-

Fron-
Unității 

Marii 
propus 

membrii 
au

fost aleși cu unanimitate de 
voturi.

Vicepreședinții și 
Consiliului de Stat au 
apoi, jurămîntul de 
și devotament față de 
blica Socialistă România.

Din împuternicirea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și JJnității Socialiste, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale a propus organului su
prem legislativ ca tovarășul 
Constantin Dăscălescu să fie a- 
les în funcția de prim-ministru 
al guvernului.

Marea Adunare Națională a 
ales, cu unanimitate de voturi, 
pe tovarășul Constantin Dăscă
lescu în funcția de prim-minis
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Primul ministru al 
lui a prezentat, apoi, 
formitate cu hotărîrea 
Comitetului Central al 
lui Comunist Român și a Con
siliului Național al Frontului 
Democrației și . Unității Socia
liste, propunerile cu privire la 
componenta Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

în unanimitate. Marea Adu
nare Națională a ales prim 
viceprim-miniștrii, viceprim- 
miniștrii și membrii guvernului.

In continuare, a luat cuvîntul 
primul ministru al guvernului.

Președintele Marii 
Naționale a prezentat 
nerile Biroului Marii Adunări 
Naționale privind componenta 
Tribunalului Suprem. Ca pre
ședinte a fost ales tovarășul 
loan Sălăjan.

Forul suprem al puterii de 
stat a ales pe tovarășul Nicolae 
Popovici în funcția de procuror 
general al 
România.

membrii 
depus, 

credință 
Repu-

guvernu- 
în con- 
plenarei 
Parti du -

Adunări 
propu-

Republicii Socialiste

Prin votul nostru entuziast, care nu este 
decît vrerea națiunii, cinstim astăzi din nou, 
in această casă a tării, sub eupola ei ineăr- . 
cată de istorie, in spiritul eeinr mai scumpe 
tradiții românești, contribuția de inestimabilă 
însemnătate pe eare o aduceți la făurirea 
vieții noi. la temelia căreia găsim încă de 
la început cutezanța gindului si Inptei dum
neavoastră revoluționare, eare. ca nimeni al
tul, ați pus și puneți mai presus de orice 
binele și fericirea încercatului si gloriosului 
nostru popor, independenta si suveranitatea 
României. înălțarea ei pe trepte tot mai 
inalte de civilizație și progres.

Omagiind faptele eroice ale bravului bărbat 
al tării de care sînt indisolubil legate marile 
înnoiri care au schimbat atit de profund 
viata fiecărui locuitor a! ei. ne îndreptăm 
gindurile pline de venerație spre memora
bilul moment al aniversării a două decenii 
de cînd dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă aflați 
in fruntea destinelor națiunii române, epocă 
ce a înscris, pentru totdeauna, eu litere de 
aur, 
luminoase pagini din 
tentă. (Vii aplauze) 

înțelegem astăzi mai 
funzimea, justețea și 
date de dumneavoastră, excepționala capaci
tate de a previziona. eare au făcut posibilă 
așezarea economiei naționale pe o puternică 
bază tehnico-materială, au generat avîntul 
tumultuos al forțelor de producție, fără de 
care mărețele împliniri — legitimă mîndrie 
pentru toți fiii țării — nu ar fi 
zabile și mersul nostru înainte nu 
o perspectivă atit de minunată.

Strălucita dumneavoastră gîndire ______ .
activitate practică, inepuizabila energie și pu
tere de muncă au determinat dezvoltarea fără 
precedent a economiei si au făcut ca Româ
nia să se prezinte astăzi ca o tară industrial- 
agrară, cu o industrie puternică, modernă și 
o agricultură socialistă în plin progres, sub 
imperativul noii revoluții agrare — 
sigure ale mersului nostru continuu 
dent pe calea edificării celei mai 
orînduri.

Dumneavoastră vă datorăm, mult 
tovarășe președinte al Republicii, dezvolta
rea echilibrată si multilaterală a tuturor zo
nelor țării, viguroasa înflorire a științei. In- 
vățămîntului. culturii și artei, asigurarea 
bunăstării materiale și spirituale a poporului, 
afirmarea plenară a omului nou, liber și 

\ stăpîn pe destinele sale, ridicarea neconte-

în istoria poporului român, cele 
îndelungata sa

mai 
exis-

pro-bine ea oricind 
realismul orientărilor

fost reali- 
ar fi avut

politică și

premise 
ascen- 
drepte

stimate

OMAGIUL
REPUBLICII
TOVARĂȘUL

ADUS PREȘEDINTELUI
SOCIALISTE ROMANIA,

NICOLAE CEAUȘESCU,
DE CĂTRE MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

nită a calității vieții și muncii tuturor cetă
țenilor patriei noastre libere si prospere.

Vă exprimăm, totodată, deosebita noastră 
gratitudine pentru elaborarea și transpunerea 
cu perseverență în viață a unui concept 
profund științific, adecvat realităților româ
nești. privind perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, organizarea, conducerea 
și dezvoltarea unitară, armonioasă, a socie
tății. adîncirea democrației muncitorești-revo- 
luționare. întărirea continuă a rolului și func
țiilor statului și, în acest cadru, amplificarea 
activității Marii Adunări Naționale. O im
portanță excepțională, cu ample semnificații 
politice și umane, o are gîndirea si acțiunea 
dumneavoastră hotărîtă pentru așezarea fermă 
a legii la baza întregii vieți economico- 
sociale a țării, pentru promovarea neabătută 
a principiilor eticii și echității socialiste, care 
se afirmă tot mai puternic în societatea 
noastră.

Alegîndu-vă din nou în înalta funcție de 
președinte al Republicii, țara a voit, în a- 
celași timp, să aducă cel mai respectuos 
omagiu activității dumneavoastră curajoase 
și neobosite, de mare prestigiu internațional, 
desfășurată cu inegalabilă dăruire și înțelep
ciune, inițiativelor strălucite, cu puternic e- 
cou în conștiința umanității, consacrate opri
rii aberantei curse a înarmărilor, care îm
pinge omenirea în pragul dezastrului nu
clear, trecerii Ia măsuri hotărîte de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare nucleară, 
instaurării unei păci trainice în Europa și 
în întreaga lume, apărării dreptului suprem 
al popoarelor, al oamenilor la viață, la pace. 
Ia existență liberă si demnă. (Aplauze pre
lungite)

Sînt unanim recunoscute și apreciate efor
turile și activitatea dumneavoastră consacrate 
soluționării exclusiv 
rilor de tensiune si 

voltării și edificării 
și politice mondiale, 
turile dintre toate statele a principiilor noi.

pe cale pașnică a stă- 
război, lichidării subdez- 
noii ordini economice 
aplicării ferme în rapor-

bazate pe deplina egalitate, respectarea in
dependenței și suveranității naționale, nea
mestecul în treburile interne și avantajul 
reciproc, pe nerecurgerea la forță si la a- 
menințarea cu forța, pe asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta liber, așa 
cum dorește, 
(Aplauze, se 
— Pace")

Ne facem 
prima, și în 
ginită cinstire pentru grija deosebită pe care 
o manifestați implicării creseînde a Marii 
Adunări Naționale in promovarea politicii 
externe de largă deschidere internațională 
a tării noastre, activitate care are la bază 
concepția dumneavoastră novatoare privind 
imperativul sporirii rolului parlamentelor și 
parlamentarilor Ia mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre popoare, la dezvoltarea prie
teniei și înțelegerii lor. Ia rezolvarea justă 
și durabilă a problemelor majore 
contemporane. (Aplauze)

Sintem mindri că prin dialogul 
numeroase delegații și personalități 
tare de diferite orientări politico-idcologice. 
care au vizitat România, ați putut constata 
personal stima cu care sinteți înconjurat și 
înalta considerație acordată concepției dum
neavoastră privind rolul și răspunderile po
poarelor. parlamentelor, 
lor politici în actualele 
internațională.

Constituie pentru noi 
aleasă bucurie să dăm 
reață zi, sentimentelor de adincă recunoștință 
și prețuire pe care vi le poartă întreaga na
țiune, care acordă cea mai înaltă apreciere 
rolului hotărîtor pe care l-ați avut și îi aveți 
în elaborarea și infăptuirea marilor obiective 
ale construcției societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării României spre co
munism, contribuției de excepțională valoare 
la fundamentarea științifică, realistă și crea-

fără nici un amestec din afară, 
scandează cu putere ..Ceaușescu

datoria de conștiință de a ex- 
acest înălțător moment, nemăr-

ale epocii

purtat cu 
parlamen-

guvernelor, oameni- 
împrejurări din viața

toți un moment de 
glas, în această mă-

mani 
tuit 
omag 
tiune

urări 
Tova 
tovar 
răspu 
prie

In 
corni 
rii A 
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legisl 
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Progr 
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terelo 
centra 
centra 
liste 
grală 
nation 
econo 
anul 
tuirii 
nului

apro 
gramu

Tre 
înscri
ședint 
tional 
Marii 
Repub 
nia 
al 
tice 
Statei 
paria 
rile

legisîa 
unani

în 
ședint 
tional
Biroul 
tiv al 
measc 
legi,
exami 
lor 
litate. 
nări 
chisă. 
în ple 
cată

toare a politicii interne 
îmbogățirea tezaurului gî 
volutionare. intensei act 
nclui și fericirii poporul 
cauzei libertății și ind 
făuririi unei lumi mai 
pe planeta noastră. (Ap 
tuziaste)

Aducem, totodată, in 
un călduros omagiu tovar 
pentru activitatea neobo 
șoară, cu înaltă compete 
lutionară, în conducerea 
pentru remarcabila cont 
științei, învătămîntuluî ș 
operă de construcție soci 
tră. la infăptuirea politici 
tâ progresului și bunăst 
păcii' și colaborării în 1

Acum, la începutul noi 
prezentanții poporului î 
suprem al tării, facem 
vom servi cu toată abn 
spirit militant, revoluțio 
damentale ale națiunii r 
precupeți nimic pentru î 
lui program de dezvoltar 
triei, elaborat din inițiat 
dumneavoastră determina 
varășe Nicolae Ceaușesc 
de-al XlII-lea Congres 
vom călăuzi, în toate ac 
exemplara viată și activi 
atîta devotament în sluj 
pentru a contribui, cu to 
cu toți cetățenii țării, la 
tă a politicii interne și 
socialiste.

Animați de cele mai a 
mă și prețuire, vă urăm 
lor noastre, mult stimat 
al Republicii Socialiste 
nătate. viată îndelungată 
muncă, în fruntea partid 
tru a conduce pe mai de 
înțelepciune, destinele ac 
ria și măreția țării, spre 
lui și comunismului pe 
(îndelungi și însuflețite 
scandează cu înflăcărare 
norul !“)

Trăiască patria noastr 
independentă, Republica 
(Puternice aplauze și ur 
„Stima noastră și mind 
România !“)

Trăiască intru mulți 
Nicolae Ceaușescu, pre 
Socialiste România ! (Put 
le, se scandează „Ceaușe 
ma noastră și mîndria !“)
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Sportul pionieresc s-a aflat din 
nou la Înălțime, prlntr-o com
petiție de amploare — o final» 
pe țar» a „Daciadel" la tenis de 
masă rezervată purtătorilor cra
vatei roșii cu tricolor. întrecerea 
găzduit» 
de Sala 
Zalău (8 
corp de 
persoane,

îr excelente condiții, 
sporturilor din orașul 
mese de concurs șl un 
arbitri alcătuit din 13 

activiști sportivi din 
sub îndrumarea dele

FETE, 11—12 ani ; 1. Sorina
Rădulescu (București), 2. Con
stantina Crețu (Șc. generală 9 

Vîloea), 3. Eleonora Kezdi 
generală 4 Cluj-Napoca) ; 

ani : 1. Ramona Preda
Pașcu (Șc. 
- Prahova). 

(Șc. generală 25

3.

ani : 1.
2.

DEBUTUL JUNIORILOR

Lor. pre- 
lări Na- 
i întrucît 

legisla- 
să pri

de 
sprete

comisii- 
specia- 

i Adu- 
e des
perărilor 
comuni-

persoane, 
localitate. __ __________________

'' gatului federației de specialitate 
Teodor Ghega), s-a bucurat de 
participarea unui public nume
ros și entuziast copil șl elevi 
din orașul-gazdă q competiției și 
din alte așezări sălăjene înve
cinate.

Titlurile de cîștlgători al „Cu
pei Pionierul- ediția 1925 șl de 
campioni ai „Daciadel* au fost 
împărțite între Sorina Rădulescu 
— Școala generală nr. 150 Bucu
rești la categoria 11—12 ani și 
Ramon? Preda — Școala generală 
nr. 5 Brașov (13—14 ani) la fete. 
Marius Neacsu — Școala gene- 

1 Rîmnicu Sărat (11—12 
Marius ~
nr. 34

s

z

z

z
I

rală nr. 
ani) si 
generală 
ani).

Pe podiumul 
urcat, după trei

Draga — Școala 
Constanta (13—14

premlaților au 
zile de concurs, 

rmătorii pionieri :

Rm.
($C. _
13—14 ani : 1.
(Brașov). 2. Ioana 
generală Cor lățești 
3. Lucreția Petri ‘ 
Timișoara).

BĂIEȚI. 11—12 
Neacșu (Buzău), 
(Șc. generală 59 București), 
Czaba Boros (Liceul de științele 
naturii Cluj-Napoca) ; 13—14 ani : 
1. Mariua Dragu (Constanța). 2. 
Sebastian Cosol ‘ 
Timișoara). 3.
(Școala generală 
cea).

In clasamentul__ ____ _  _
I se află pionierii din municipiul 
București, urmați de cei din ju
dețele Timiș. Buzău, Prahova, 
Sălaj (o frumoasă surpriză !) și 
OIL

In încheiere, o subliniere: la re
ușita flmaiei de la Zalău, alături de 
reprezentanții comisiei de resort 
a Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, al C.J.O.P. 
yl CJ.E.F.S. Sălaj s-a aflat, a- 
jutînd la organizarea acestei fru
moase întreceri a copiilor, șl 
Comitetul județean U.T.C.

ani : 1. Marius
2. Sorin Ionică

3.

(Șc. generală 24 
Adrian Bătrfnu 
Adjud — Vran-

general, pe locul

START ÎN NOUL SEZON
DE ORIENTARE TURISTICĂ

In ciuda timpului nefavora
bil — burniță, vînt rece, ceată 
— bucureștenii au ținut să ia 
□arte la inaugurarea sezonului 
estival al orientării turistice, 
narticipînd. duminica trecută, 
la nrima etapă din „Cupa pri
măverii", tn organizarea clu
bului Voința.

La start, care s-a dat în 
Pădurea Pustnicul, au fost pre
zente 
fiecare, 
lui,

rești), se va întocmi clasamen
tul final al .Cupei primăverii*.

Tot mline. In Pădurea Bă
noasa. se va desfășura .Ziua 
orientării turistice de masă*. 
(M. CRACIUNESCU — coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RETURUL SEMIFINALEI

ISTANBUL, 29 (prin telefon). 
Exact după zece zile de la 
tentativa nereușită a echipei 
„mici* (U.E.F.A. ’87) de a se 
califica pentru turneul final al 
C.E. de juniori „B* (2—1 și
0—1 cu Iugoslavia), debutează 
în preliminariile Campionatului 
european „A* prima noastră se
lecționată de juniori. U.E.F.A. 
’85. Misiune dificilă pentru a- 
ceastă promoție de jucători din 
două mari motive. Mai întîi. 
pentru că acest campionat eu
ropean nu se mai desfășoară 
ca tn edițiile precedente, cînd 
la turneul final se calificau 15 
echipe, plus reprezentativa tării 
organizatoare. Acum. întrecerea 
o copiază întocmai pe cea de 
seniori, cu opt grupe prellmi-

nare, la turneul final 
doar cîștigătoarele lor. 
pentru calificare a devenit, in 
aceste condiții, de două ori mai 
dificilă. (

Grea este misiunea selecțio
natei noastre și pentru că ea 
face parte dintr-o grupă foarte 
puternică, alături de echipele 
similare ale U.R.S.S.. Ceho
slovaciei și Turciei. Pe ultima 
o va întîlni mîine (n.r. azi), 
aici, la Istanbul. în meciul de 
debut al tinerilor noștri „trico
lori*. primul al grupei, deoa
rece pînă acum nu s-a jucat 
nici o partidă. Ambiții mari și 
de o parte și de alta pentru a 
se păși cu dreptul în aceste 
preliminarii, dorință fermă a 
jucătorilor pregătiți de Gh. Ola 
și N. Belizna de a evolua la

mergînd 
Disputa

capacitățile lor maxime, de a-$i 
înscrie în palmares un frumos 
succes care să le dea „cale 
liberă". în continuare. în a- 
ceste preliminarii.

Joi. după sosirea la Istanbul, 
si vineri, lotul nostru a efec
tuat antrenamente De stadionul 
..Ismet Inonu". care va găzdui 
partida. Formația Drobabilă este 
următoarea : Prunea — Polo- 
gea. Zamfir. Proșteanu. Pojar 
— Lupu, Chircă. Badea, 
Sava — Nuță. Chivu.

Pe lista de rezerve vor 
gura : Leu. 
flenzel.

Meciul va încene la ora 
si va fi condus de arbitrul 
banez Arsen Hoxha.

Radu Mitici

D.

n
și

15 
al-

Lourențiu DUMITRESCU

După meciurile lest ale lotului fle tinerel II DOAR UN... ÎNCEPUT
Intr-o perioadă în care echi

pele reprezentative de seniori si 
tineret erau angajate în partidele 
de verificare cu echipele simi
lare ale Poloniei. în vederea vi
itoarelor meciuri oficiale, un al 
treilea lot. de peste 20 jucători, 
din Diviziile ,A“ șl ,,B“, era 
reunit sub titulatura de lot na
țional de tineret n, care, marți 
și joi. la Focșani și Galați, a 
susținut două partide de verifi
care cu echipa similară a 
U.R.S.S.

Din capul locului vom spune că 
a fost o acțiune reușită, valoa
rea șl replica adversarului repre- 
zentlnd, cu adevărat, teste de o 
dificultate deosebită pentru ju
cătorii noștri. A fost mai greu în 
prima partidă, în care lipsa de 
omogenizare a însemnat pentru 
formația noastră un serios han
dicap. De aid șl rezultatul de

1—1, dificultatea obținerii lui 
chiar și în condițiile în care par
tenerul de joc a evoluat o re
priză în 10 jucători, prin elimi
narea justificată a lui Ivanauska 
jucător 
care a

Lotul 
nică șl 
ment la Focșani. Un lot tînăr, în 
care jucătorii — în majoritatea 
lor — nu erau decît foști compo
nent al echipelor reprezentative 
de juniori. U.E.F.A. ’84 și ’85. 
Meritul antrenorului Gheorghe 
Staicu este acela de a fi trecut 
peste handicapul insuficientei 
cunoașteri a jucătorilor. Apoi, 
printr-un lucru efectiv de numai 
6 ore, în două antrenamente 
tehnico-ta etice. el a reușit să 
alcătuiască o echipă cu un po
tențial mai ridicat (eficacitatea 
nu se poate rezolva peste noap
te) , lucru care s-a văzut în re
priza secundă a partidei de la 
Galați, cînd jucătorii noștri și-au 
depășit clar adversarii și au mar
cat cele două goluri cu care au 
cîștigat partida. „Aici e marele 
merit al acestor fotbaliști tineri 
pe care l-am folosit, îndeosebi în 
al doilea meci, acela de a fi ie
șit din jocul partenerului, pose
sor al unor frumoase calități fi
zice și al unui gabarit impresio
nant. Folosind un registru teh
nic și tactic mai 
noastră — spunea 
s-a impus destul 
pauză, după ce în 
s-au ratat situații _ 
vorabile. printre care și un pe
nalty. Acțiunea aceasta, a „spe
ranțelor olimpice*. constituie 
doar începutul, pentru că nu 
poate fi vorba de o echipă olim
pică, el doar de un nucleu*.

Foarte bine spus „nucleu*, 
pentru că partidele de la Focșani 
șl Galați au trecut în revistă mai 
bine de 20 de jucători, dar puțini 
dintre el au convins cu adevărat 
că pot fi... speranțe olimpice. 
De aceea. nici nu ne vom

d« altfel, excelent, dar 
lovit fără balon.
nostru s-a reunit dumi- 
a făcut primul antren a -

grăbi cu evidențierile, așteptîn- 
du-1 șl pe alții în ,,sita“ selec
ției. pe unii actuali component! 
ai lotului național de tineret, e- 
chipă care în 
greu 
claie 
nall ..A", care n-au depășit vîrs- 
ta de 23 de ani și au drept de 
participare la meciurile din pre
liminariile olimpice. De ce spu
nem toate acestea ? Pentru că 
avem experiența precedentelor 
preliminarii cînd calificarea pentru Los ■ ....
primul
Belgrad 
tuit cea 
limpică. 
egaTu» din Olanda șl victoria din 
rtalia s-au dovedit insuficiente. 
Acum după un ciclu olimpic, 
antreno-il Gh. Staicu are expe
riență s’ sîntem convinși că ac
țiunea de depistare și verificare 
a Jucătorilor pentru viitorul lot 
olimpi' se va face corespunzător 
obiectivelor si rezultatelor pe care 
fotbalul nostru poate șl trebuie 
să le obțină.

Meciurile de la Focșani și Ga
lați au mai scos în evidență un 
aspect care nu trebuie trecut cu 
vederea, tn dorința obținerii unor 
rezultate bune, oaspeții au făcut 
un marcaj sever, au folosit for
ța fizică, uneori exagerat, ceea 
ce pe unii dintre jucătorii noștri 
i-a cam determinat să joace dur, 
în special Topolinschi, care putea 
fi și el eliminat în primul mecL 
în cele două jocuri, 
acordat 10 cartonașe 
unul roșu oaspeților 
bene gazdelor, cele 
justificate, ceea ce 
dea de gîndit lui, de pildă, 
polinschi. Manase și Bobaru, 
tren orilor lor. pentru că, să 
uităm, de curfnd. în turneul 
R. D. Germană, doi juniori de-al 
noștri au fost eliminați de pe 
teren.

acest an are un 
program de meciuri ofl- 
cs' și pe unii internațio-

Angeles s-a pierdut în 
med. eu Iugoslavia, la 
(1—4). cînd nu s-a alcă- 
mai puternică echipă o- 
Eforturile ulterioare, cu

„CUPEI BALCANICE"
12 echipaje (compuse, 

conform regulamentu- 
din trei sportivi, 

rent de vîrstă sau sex) 
asociațiile 
reștene 
strucția _ ___
șoimilor patriei. în ciuda te
renului 
cu zăpadă și zmîrcuri. concu
rent ii au luptat 
oentru victorie, 
toții, cursa. Cel 
oaj s-a dovedit 
Voința (Dorina 
Tampa, Laurențiu Ciucă). care 
aăstrează primul loc în clasa
ment pînă duminică 31 mar
tie, cînd. după etapa a II-a, 

se va desfășura în Pădurea 
Pomana (30 de km de Bucu-

indife- 
de la 
bucu- 
Con-

S. C. BACĂU F. C. ARGEȘ
și cluburile

I.T.B., Voința, 
și Casele pionierilor și

desfundat, pe alocuri

117P1

din răsputeri 
terminînd. cu 
mai bun echi- 
cel al clubului 
Nimigean, Gh.

Mîine, cu începere de la ora 
16, stadionul .23 August" din 
Bacău va găzdui returul semi
finalei „Cupei Balcanice" din
tre formațiile S.C. Bacău și 
F.C. Argeș 
cîștigat cu 
condus la 
orădean M. 
nie de Ad.
și V. Antohi (Iași).

în caz de egalitate, meciul 
va fi prelungit cu două re
prize a cite 15 minute ; dacă 
egalitatea va persista, se vor 
executa lovituri de la 11 m, 
pentru departajare.

(în tur
4-0).
centru
Neșu,
Porumboiu (Vaslui)

piteștenii au 
J ocul va fi 
de arbitrul 

ajutat la li

Cealaltă finalistă este Heraklis 
(Grecia), 
o dublă 
karagueii 
meci au 
cu 1—0. 
cheiat, după 90 de minute, cu 
1—0 pentru fotbaliștii turci. Au 
urmat prelungirile, iar apoi s-a 
trecut la executarea loviturilor 
de la 11 m. Cîștig de cauză au 
avut jucătorii greci : 4—3.

care a promovat după 
manșă cu echipa An- 

(Turcia). în primul 
cîștigat jucătorii greci 
Partida retur s-a ta

variat, echipa 
Gh. Staicu — 
de clar după 
prima repriză 

extrem de fa- arbitrii au 
galbene șl 

șl trei gal- 
mai 
trebuie

• DUMINICA, cu începere de 
la ora 17. partidă de mare atrac
ție pe stadionul „1 Mai* din Ti
mișoara : „Poli* — Partizan 
Belgrad. (C. CREȚU — coresp.)

multe 
si 

To- 
an- 
nu 

din

Constantin ALEXE

• CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII •
• HANDBAL FEMININ

Mîine. interes deosebit tn „Cupa 
României* la handbal feminin, 
ajunsă la ediția a VW-l în 
lupta pentru primul Toc ie în- 
tîlnim din nou pe studentele 
băcăuane (la cirma Științei se 
află reputatul tennlcian Eugen 
Bartha), a patra oară acum în 
această postură. Performanța lor 
de a fi cîștigat de trei ori _Cu- 
oa“ nu a fost încă repetată de 
nici o altă echipă feminină, ce
ea ce dovedește — ca șl în Di
vizia _A“ — o muncă susținută 
atît din partea jucătoarelor, cit 
și a antrenorilor din Bacău. Ie- 
sencele. la rîndul lor, care —

DEȚI.XATOARELI 
TROFEULUI:

Universitatea 
r79 — Confecția 

1980 — Știința I
Rulmentul Brașov, 19tt

— Știința Bacău, 1983 — Ști
ința Bacău, !334 — Chimistul 
Rm. Vflcea.

PROGRAMUL ETAPEI 
FINALE î

Hidrotehnica Constanța — 
Rapid București (pentru locu
rile 3—4 ora 15) TEROM Iași
— Știința Bacău (finali, ora 
17) — în Sala sporturilor din 
Buzău,

Textila I.A.S. Zalău — C.S.M. 
Sibiu (locurile 7—8, 

1 Mureșul Tg. Mureș 
mentul Brașov (5—6,
— Sala sporturilor 
xandria.

șoara, 
cești, 
1981 -

Timj- 
Eucu- 
Bacâu.

ora 10),
— Rul- 

ora 11,30) 
din Ale-

largi posibilități — îi 
dezobișnuiseră pe iubitorii hand
balului să le vadă în ultima vre
me în etapele superioare ale 

• competițiilor, evoluează acum 
pe merit în final».

Această etapă finală a „Cupei 
României" trezește Interes șl 
prin faptul că In grupa 1—4 se 
află și Rapid București, echipă 
care la finiș de sezon marchea
ză un evident reviriment valo
ric : că Textila I.A.S. Zalău, for
mație bătăioasă, are un portar — 
Elena Nicorld — capabil să-și

ajute decisiv colegele in obține
rea unei victorii, că — în sflrșlt 
— sibiencele de la C.S.M. (sin
gura divizionară _B" ajunsă în 
etapa finală) îșl probează valoa
rea, confirmată de altfel șl prin 
aceea că ele sînt ca șl promo
vate în Divizia

• HANDBAL MASCULIN
Duminică este programată eta

pa a 20-a a Diviziei masculine 
..A* de handbal Va fi o etapă 
incompletă» deoarece derby-ul 
returului șl al campionatului. 
H.C. Minaur — Steaua, este aml- 
nat pentru joi, 4 aprilie, te Bala 
Mare, maramureșenii dlsputfnd 
duminică, la Vlena. returul se
mifinalei ..Cupel I.H.F.*. în rest 
se pare că gazdele vor avea pri
ma șansă.

Programul etapei este următo
rul : BUCUREȘTI : Dinamo — 
știința Bacău (sala Floreasca, 
ora 10) ; ARAD : Constructorul — 
Dinamo Brașov ; TIMIȘOARA : 
Politehnica — Carpați Mirșa ; 
CRAIOVA : Universitatea — „U- 
Cluj-Napoca ; ORADEA : Con
structorul — Minerul Cavnic.

A*.

• POPICE
ta campionatul Diviziei „A" 

popice, azi se disputa etapa 
XTV-a, confruntare atractiv» 
important», atlt la temei cit

de 
a 
fi 
»1 

la bărbați. In Ierarhizarea echi
pelor ta clasamente. Dup» aceas
tă etapă competiția se întrerupe 
pin» la 20 aprilie. Motivul: pre
gătirile loturilor naționale de ju
niori pentru Campionatele mon
diale din luna mal de la Frank
furt pe Main (R.F.G.). Reprezen
tativele noastre de juniori șl ju
nioare vor susține ta zilele de 
13 șl 14 aprilie o dublă mtîlnl- 
re amicală de verificare cu pu
ternicele selecționate similare ale 
R.D. Germane. Partidele vor avea 
loc la Magdeburg.

Cele mai interesante meciuri 
ale etapei de azi stat : Rapid 
București — Gloria București, 
Petrolul Bălcol — Laromet Bucu
rești, Metrom Brașov — Voința 
București, Voința Tg. Mureș — 
Hidromecanica Brașov — la fe
minin, Carpați Sinaia — C.F.R. 
Constanța, Olimpia București —

Constructorul Galați, Tehnoutilaj 
Odorhei — Metalul Hunedoara șl 
Unlo Satu Mare — Aurul Bala 
Mare — la masculin. în fruntea 
celor patru clasamente se află 
formațiile : Voința București
șl Voința Tg. Mureș (f). Gloria 
București șl Aurul Bala Mare (m).

Rezultate restante din etapa a 
Xm-a : Jiul Petrila — Ind. sîr- 
mel C. Turtii 5199—5035 p d (m) ; 
Voința Odorhei — Dermagant 
Tg. Mureș 2377—2352 p d, Mueava- 
Molld Vama — Voința Timi
șoara 2332—2403 p d (f).

• DIRT-TRACK 
Șl MOTOCROS

După intense pregătiri în 
drul secțiilor, alergătorii de mo- 
tocroa și de dirt-track se vor a- 
linla la primele concursuri ale 
sezonului.
• Specialiștii pistelor de zgură 

au fost convocați ieri, la Sibiu, 
pentru trecerea normelor de par
ticipare la actualul sezon compe
tition al. Sportivii care au trecut 
acest test vor evolua astăzi, pe 
pista stadionului I.P.A. — Sibiu, 
în concursul dotat cu „Cupa 
Primăverii*.
• Alergătorii de motocros din 

Cîmplna, Brașov, Ploiești, Tg. 
Mureș, Moreni, Zămești, Cîmpu
lling Muscel și alte centre se vor 
reuni mîine. Pe traseul din co
muna Clndești, situată la circa 
15 km de Buzău, în concursul 
republican dotat cu trofeul „Cu
pa Primăverii*. In program fi
gurează curse pentru seniori, ti
neret și juniori. Primii se vor 
prezenta la start (ora 9.30) moto- 
crosiștii de la clasa 125 cmc ti
neret. Ca arbitru principal a fost 
delegat Victor Car a caș (Bucu
rești) .

ca-

• VOLEI
In penultima etapă fa Xin-a) 

a diviziei secunde de volei s-au 
Înregistrat următoarele rezulta
te : FEMININ, seria I : C.S.Ș.
Zimbrul Suceava — Penicilina 
Iași 0—J, Ceahlăul P. Neamț — 
C.P. București 3—0, Flacăra roșie 
n — Bralcont Brăila »—3, I.T.B. 
— C.S.Ș. Unirea Focșani 3—•
seria a II-« : Confecția Bixv- 
rești — C.S.U. I.E.F.S. Bu: »—‘

A.S.S.U. Craiova — Chimia Tr. 
Măgurele •—3 (forfait), C.S.Ș. 
Oțelul Tîrgovlște — CuS.S.U. Da
da Pitești 3—1, Voința Bucu
rești — Chimpex U Constanța 
3—0 ; seria a ni-a ; GIGCL Bra
șov — Politehnica Timișoara 
3—9, Armătura Zalău — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 3—1, Maratex 
Bala Mare — Universitatea Cluj- 
Napoca 3—2, Steaua roșie Sibiu 
— Olimpia Metal 33 București 
1—3.

MASCULIN, seria I : C.S.U. Ga
lați — I.T.B. 3—0, Pranova l.P.G. 
Ploiești — Viitorul Bacău 
Calculatorul n București 
lectromagnetlca 
A.S.A. Buzău — 
nești 3—1 ; seria 
Service Pitești — 
cea 3—0. Electra 
SAHO Tîrgovlște 
București 
I.O.R. “ 
Tulcea 3—2 ; 
A.S.A. Sibiu 
Groza 3—0, Metalul Hunedoara — 
Universitatea Cluj-Napoca 3—9, 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș — 
Voința Alba Iulia 
Zalău — Tractorul 
3—1.

Corespondenți : 
Vasilica Toader, O. Guțu, 
Lazăr, I. Mîndresca, N. Marcu, 
C. Vlădoianu, M. Avana, C.

București
Relonul 
a H-a :

»—3. 
- E- 

3—! 
Săvi- 
Dada

Oltul Rm. Vil- 
București — 

1—1, Rapid 
PECO Ploiești 3—3. 

București — C.S.M. Delta 
ierta a IH-a î 
Oțelul Dr. Petru

3—0, Voința 
n Brașov

N. Mateescu. 
Gh.

Gruia, L Domuța, A. Ciișan, L 
Ionescu. T. Siriopol, O. Bălteanu, 
D. Soare, L Fețeanu, I. Vlad, 
A. Szabo.

• RUGBY
• Mîine (ora 11. stadion Tei) 

se va rejuca oartida dintre Spor
tul studențesc Construcții și Ma
șini Grele Olimpia, din cadrul 
etapei a 
a Diviziei 
contestații 
dențească 
0—14 !).

Vl-a a seriei secunde 
..A-, ca urmare a unei 
depuse de echipa stu- 

fta primul med s

• JUDO 
sporturilor din Oradea, 
loc sîmbătă și duminică 
campionatelor republi- 
judo pentru echipele de 
de juniori. Iată fo-rma- 
își vot disputei întiieta- 

T.C.I. Oradea,

tn sala 
vor avea 
finalele 
cane de 
tineret și 
title care 
tea — tineret „ -------
C.S.Ș. 1 București, Oțelul Tîrgo- 
viște, Casa pionierilor Galați, 
A.S.A. Tg. Mureș. Dinamo Bucu
rești, Rapid Sinteza Oradea șl 
C.S.M. Borzești : Juniori ; Gloria 
Arad, Pionierul Oradea. C.S.S- 
Unirea Iași. C.S.Ș. mundcipluf Gh. 
Gheorghiu-Dej. Oțelul Tîrgoviște. 
C.S.Ș. Viitorul Pitești. C.S.Ș. Ora
dea. C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
C.S.Ș. Șoimii Sibiu. C-S.Ș. 1 
București. C.S.Ș. 2 Constanta «I 
C.S.Ș. 5 Energia București.

W'IhISIPATIA or STAT LOTO PRONOSPORT INTOR'ItAZA

LOTO

care încă 
prospectu- 
informăm

• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA BILE
TELOR la tragerea MULTIPLA 

de mîine, duminică 31 
martie a.c.

Pentru participant!! 
nu cunosc conținutul 
Iul acestei trageri, îl 
că în cadrul a 9 extrageri „le
gate-. două cîte două, cu un to
tal de de numere în două 
faze, se pot cîștiga autoturisme 
„DACIA 1300“ (la ambele faze), 
er cursll >în U.R.S.S., precum șl 
Importante ^ume de bani de va- 
'<*- fixe șl friabile. Variantele 

x' el pot obține cîștiguri co- 
~ M ambele faze.

--*3 »» xttati Vsă vă procurați



VA FI CUNOSCUTĂ ASTĂZI CÎȘTIGĂTOAREA

CAMPIONATELE
în cea de a doua partidă sus

ținută in proba pe echipe a 
Campionatelor mondiale de te
nis de masă de la Goteborg 
(Suedia), formația feminină a 
României a întîlnit reprezenta
tiva Olandei, de care a fost 
Învinsă cu 3—1. In primul meci 
de simplu Otilia 3ădescu a Ju
cat cu Bettine Vriesekoop (cam
pioană europeană, Învingătoare 
in „Top 12 Europa" 1982 și 
1985, locul 12 în lume și 4 pe 
continent). Jucătoarea olande
ză a cîștigat cu 2—1, dar la 
scoruri strînse, pierzînd chiar 
primul set la tinăra noastră 
sportivă : 19—21, 21—19, 21—18. 
Maria Alboiu a cedat în două 
seturi (14—20 și 20—22) în fața 
componentei secunde a echipei 
olandeze, Mirjam Kloppenburg. 
Meciul de dublu a revenit ju
cătoarelor noastre, după o lup
tă strînsă : 21—17, 22—20. în 
cea de a treia partidă de 
simplu, Vriesekoop — Alboiu 
2—0 (21—17, 21—8).

MONDIALE DE TENIS DE MASA
ALTE REZULTATE — MASCU- 

LIN — grupa I ; Coreea de Sud
— Cehoslovacia 5—2, Japonia — 
India 5—0. R.P.D. Coreeană — 
Ungaria 5—2, Franța — Anglia 
5—4, R.P. Chineză — Hang Kong 
5-1. Suedia — Italia 5—0. Polo
nia — S.U.A. 5—1, Iugoslavia — 
Danemarca 5—3 icrtipa a n-a : 
Finlanda — Norvegia 5—2, Tai
wan — Belgia 5—1, Nigeria — 
Indonezia 5—0, L ustria — Austra
lia 5—1, Elveția — Scoția 5—3, 
Olanda — Pakistan 5—3, Tara 
Galilor — Israel 5—3, Finlanda — 
Scoția 5—2 R.F.G. — Belgia 5—0, 
Elveția — Pakistan 5—3, Taiwan
— Olanda 5—L Israel — Indone
zia 5—2, U.R.S-S. — Brazilia 5—2, 
Austria — Olanda 5—0 ; grupa 
a m-a : Bulgaria — Irlanda 
5—0, Turda — Noua Guinee 
5—0, Jersey — Zimbabwe 5—1, 
Columbia — Costa Rica 5—3, 
Bulgaria — Malta 5—0, Turcia — 
Libia 5—0, Luxemburg — Noua 
Guinee 5—0. Grecia — Chile 5—2, 
Portugalia — Porto Rlco 5—0. 
Spania — Venezuela 5—0, Ins. 
reroe — Ins. Bermude 5—4, Li
ban — Cipru 5 1. Ecuador — 
Jersey 5—1, Arabia Saudită — 
Zimbabwe 5—4. Egipt — Jamaica 
5—L Grecia — Costa Rlca 5—X 
Cipru — Ins. Teroe 5—4. Vene-

zuela — Ins. Bermude 5—2, Chile 
— Trinldad-Tobago ~ *
Porto Rlco " ' 
Portugalia 
grupa ‘ 
Hong 
Franța 
R.F.G.
vețla • _ _________
zia — S.U.A. 3—2, India — Noua 
zeelandă 3—0. Polonia — Canada 
3—X Danemarca — Singapore 
3—1. Taiwan — Finlanda 3—x Lu
xemburg — Malaezia 3—1 ; gru
pa a m-a : Nigeria — Malta 
3—0. Norvegia — Turcia 3—1, Li
ban — Zimbabwe 3—0, Grecia — 
Portugalia 3—1. Columbia — Ve
nezuela 3—0. Islanda — Tara Ga
lilor 5—1. Bulgaria — Israel 3—0, 
Porto Rlco — Islanda 3—0. Nor
vegia — Malta 3—0, Nigeria — 
Zimbabwe 3—0. Spania — Ja
maica 3—0. Italia — Ecuador 
3—0. Brazilia — Scoția 3—0, Sri 
Lanka — Jersey 3—X

5—3, Liban — 
Singapore — 
FEMININ — 
Coreeană — 
Japonia —

5—3, 
5—3.

I : r.p.d. 
Kong 3—0,

3—0. Cehoslovacia
3—0 ; grupa a II-a : _
- Australia 3—0, Indone-

Miine, la

El-

Turneul zonal feminin de șab

DANA NlIȚll MARIA IVANKA,
ÎN PRIMA RUNDĂ

La ședința tehnică, găzduită de 
saloanele Hotelului „inter" din 
Tirnovo, a fost stabilită ordinea 
concurentelor pe tabelul Tur
neului zonal feminin. S-a făcut 
o tragere la sorți dirijată, ast
fel ca plnă in runda a 13-a 
jucătoarele din aceleași țări să 
se lntilnească Intre ele spre a 
se exclude orice suspiciuni In 
privința rezultatelor Înregistrate, 
iată tabelul :

L M. Voiska, 2. Ști Savova 
(ambele Bulgaria), 3. D. Nuțu 
(România), X K. Fretova (Ce- 
hoslovacia), 5. Z. Verod, X M. 
Grosch (ambele Ungaria), 7 A. 
Brustman, 8. H. Erenska (ambe
le Polonia), X n. Modrova 
(Cehoslovacia), 10. C. Bădulescu, 
11. E. Polihroniade-Rusu (am
bele România), 12. P. Anghelova, 
IX R. Boiadjeva (ambele Bul-

garla), IX M. Wiese, IX J. Ja- 
godinska (ambele Polonia), IX 
L MadI (Ungaria), 17. M. Ska- 
eellkova (Cehoslovacia), IX M. 
Ivanka (Ungaria), 13. G. Olărașu 
(România). (Modro/a șl Skacell-_ 
kova le-au înlocuit pe Klimova 
șl Hajkova, indisponibile, in Io
tul Cehoslovaciei).

In prima rundă ce ae va dis
puta În marea Aulă a Universi
tății din Tirnovo au loc parti
dele : Savova — Olărașu, Nuțu
— Ivanka (Intllnlrea centrală a 
reuniunii inaugurale), Eretava — 
Skacclikova, Verod — MadI, 
Grosch — Jagodlnska, Brustman
— Wiese, Erenska — Boiadjieva, 
Modrova — Anghelova șl Bâdu- 
lescu — Polihronlade. Volska 
este liberă.

GRUPA ,,8“ A C.M. DE HOCHEI

PENTRU J.O. DE IARNĂ 1996
Comitetul Olimpic al U.R.S.S. 

a hotărît să depună candidatu
ra orașului Leningrad pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1996, aceasta fiind 
prima cerere oficială pentru e- 
diția respectivă.

în cadrul grupei „B" a C.M. 
de hochei, care are loc In ora
șul Fribourg (Elveția), s-a dis
putat cea de a 5-a etapă, în
cheiată cu următoarele rezul
tate : Italia — Japonia 6—4 
(1—1, 5—2, 0—1), Olanda —
Ungaria 12—4 (3—1, 1—1, 8—2), 
Polonia — Norvegia 8—4 (1—0, 
1—1, 4—3) și Elveția — Austria 
5—1 (3—0, 2—1, 0—0).

MINAUR

TURNEULUI CELOR 5 NAȚIUNI ?
Dar acest turneu cu multe vic
torii „afară", care de aceea ar 
putea fi numit pe drept „tur
neul surprizelor", a dovedit (a- 
ceasta-i. în fond, frumusețea 
competiției !) că nici o echipă 
vizitatoare nu a fost și nu e 
dinainte învinsă. Singură Sco
ția — cîștigătoarea ediției tre
cute cu un „mare șlem" — a 
făcut figură aparte... pierzînd 
pe toată linia ! Ea se va mul
țumi în acest an cu o modestă 
„lingură de lemn", după o com
portare cu totul lipsită de glo
rie.

Dar, iată clasamentul la zi 
(în această competiție se punc
tează ca la

as- 
cu 
(în
19

„Turneul celor 5 națiuni" și-ar 
putea afla deznodămîntul 
tăzi după-amiază. o dată 
disputarea ultimei etape 
fapt prima, amînată din
ianuarie din motive... meteoro
logice) care programează me
ciurile decisive : Franța — Tara 
Galilor și Irlanda — Anglia. 
Cu alte cuvinte, primele două 
clasate. Irlanda si Franța, vor 
beneficia de avantajul impor
tant al terenului propriu și e 
foarte probabil ca ele să ter
mine în frunte, în această or
dine. Doar Anglia (care mai 
are un meci amlnat. cu Tara 
Galilor, la Cardiff, deci în de
plasare, la 20 aprilie) ar mai 
putea, teoretic cel puțin, tul
bura apele, ba chiar termina 
învingătoare, cu condiția să 
clștige de două ori pe teren 
advers, ceea ce-i va fi — să 
recunoaștem — foarte greu !

fotbal : 2—1—0) :

Viena, In

1.
2.
3.
4.
5.

Irlanda
Franța 
Anglia 
Țara Gal.
Scoția

3
3
2
2
4

2 
1
1
1
0

1
2
1
0
0

0
0
0
1
4

54—39
35—27
19—16
34—42
46—64

5
4
3
2
0

I. H. F.“ la handbal

ULTIMUL ASALT
VIENA, 29 (prin telefon). 

Sosită vineri seară in capitala 
Austriei, echipa masculină de 
handbal H.C. Minaur va sus
ține duminică dimineața, la ora 
10 (locală), partida-retur din 
cadrul semifinalelor competiției 
europene „Cupa I.H.F." in com
pania formației WAT Marga- 
rethen Viena. Meciul este pro
gramat in Wienerstadthalle fi 
va fi arbitrat de cuplul vest- 
german Beliz-Hubner.

Fără îndoială, avansul cuce
rit în intUnirea-tur. desfășurată 
în sala „Dada" din Baia Mare 
și încheiată cu scorul de 37—19, 
H scutește pe băimăreni de 
emoții. Măricel Voinea. Gh. 
Covaciu, Iosif Boroș, Olimpiu 
Flangea. Neculai Voinea. Mir
cea Petran, Nicolae Neșovid,

Mihai Mironiuc și colegii lor, 
antrenorii Lascăr Pană și Pe
tre Avramescu au venit insă 
aici, la Viena, cu un obiectiv 
precis : obținerea celei de a 
8-a victorii consecutive în ac
tuala ediție a „Cupei I.H.F.". 
Vor intilni, desigur, opoziția 
fermă a gazdelor, puternic 
fectate de severa înfrîngere 
la Baia Mare și dornice 
demonstreze suporterilor
că. de fapt, alta este valoarea 
lor, că ascensiunea pină în 
semifinalele unei competiții 
europene n-a fost o întîm- 
plare. Din acest punct de ve
dere. desigur, lupta va fi in
teresantă. Se contează pe fap
tul că — așa cum ne mărtu
risea antrenorul Richaird Guzik 
— vienezii cunosc acum atuu-

de 
să 
lor

FOTEB AL mei'idiane
In meci amical, la Tirana 

ALBANIA - TURCIA 0-0
In vederea meciului cu echipa 

României, din preliminariile 
C.M. de la Craiova, echipa Tur
dei a urmat un program de 
antrenament tn Albania șl a ju
cat miercuri un med amical eu 
reprezentativa Albaniei. Fotba
liștii turci s-au comportat foarte 
binr șl ap obținut o remiză ne
așteptată : #—0. De notat că în 
preliminariile C.M., Albania a în
vins la Tirana selecționata Bel
giei.

Echipa Turdei a aliniat for
mația : Aria — Mujtăt, Abdl,

a terminat la egali - 
cu iugoslavul Ștefan 
arbitrii acordind deci-

important* (Cam- 
Internationale ale 
de lăptămina vii- 
apropiatele cam- 
europene) tara

concurat remarcabil 
Năftică șl Mihai 
Semigreul Năftică

Campionatele balcanice de judo

TESTUL PENTRU „EUROPENE", 0 REUȘITĂ
• Un bilanț bun la Istanbul : trei titluri de campioni la se
niori, două la juniori ți aiți șapte sportivi români pe po
diumul de premiere • Locul I in clasamentul pe națiuni, la 

seniori
La Istanbul a avut loc 

a Xl-a ediție a Campiona
telor balcanice de judo — 
competiție care a constituit 
pentru sportivii români pri
mul concurs Important al 
anului și. desigur, un pri
lej de verificare pentru 
Campionatele europene de 
la începutul lunii mai. Spre 
meritul lor. reprezentanții 
tării noastre — concurînd 
în compania sportivilor din 
primele garnituri ale Bul
gariei. Greciei. Iugoslaviei 
și Turciei — au reușit să 
obțină un bilanț bun : trei 
titluri de campioni balca
nici la seniori, două la ju
niori și alte șapte locuri 
fruntașe. Pentru amănunte 
redactorul nostru Costin 
Chiriac s-a adresat antre
norului CONSTANTIN NI- 
CULAE martor ocular la 
aceste întreceri.

„în competiția seniorilor 
așteptată de noi cu deose
bit interes, nu numai pen
tru obiectivele Derforman- 
tei de îndeplinit — pe care 
le-am depășit — ci si pen
tru a verifica stadiul pre-

gătirii in vederea altor două 
competiții 
pionatele 
României, 
toare. și 
pionate
noastră s-a situat pe pri
mul loe in clasamentul pe 
națiuni. Cea mai bună com
portare a avut-o tînărul 
George Ciuvăt care, la ca
tegoria sa, ușoară, n-a lăsat 
nici o speranță adversarilor 
întîlniti. final izînd procedee 
tehnice aplaudate la scenă 
deschisă : Rezultatele sale : 
3 meciuri susținute — 3 
victorii, locul I. Ciuvăț a 
cîștigat două meciuri prin 
„ippon" și unul detașat la 
puncte („waza-ari". 7 p). Au 
mai 
Costel 
Cioc.
(3 — 3 —I) are meritul de 
a fi luptat cu siguranță in 
toate partidele, fără a per
mite adversarilor să aibă 
inițiativa. La rîndu-i. Cioc 
(4 — 4 — I)a preferat „o- 
penul" nu pentru a-1 evita 
ne bulgarul Dimitar Zapri- 
anov, vicecampion olimpic

in 1980 și medaliat cu ar
gint la „europene" la cate
goria grea, ci pentru că la 
ultimele mari competiții el 
a evoluat cu succes la „o- 
pen". Nu prea i-au reușit 
unele atacuri șl, în acest 
sens, va trebui să ne în
dreptăm atenția. Superușo- 
rul Gheorghe Dani (4 — 2 — 
ID a luptat in primul meci 
cu puternicul sportiv bulgar 
A tanas Ghercev. medaliat 
cu argint la C.E. ’83. in fața 
căruia a avut rețineri ne- 
permise pentru experiența 
aa competițională și, in con
secință. a pierdut la puncte 
G,waza-ari“). Tînărul semi- 
ujot Iile Serbia (4 — 3 — 
ID a greșit o singură dată, 
cind 
tate 
Cuk,______ _ ___ ____
zia acestuia din urmă. în 
rest, el a cîștigat de două 
ori prin „ippon" și o dată 
la puncte C.waza-an“) în 
timp ce iugoslavul a obți
nut o victorie prin „ippon", 
una la puncte si două prin 
„yusei-gachi". Semimijlociul 
Liviu Cîmpeanu și mijlociul 
Atila Polint (ambii 4 — 2 — 
III), prezenți pentru prima 
dată la competiția balcanică 
de seniori, nu puteau să e- 
mită . pretenții pentru a 
„urca" mai sus. Singurul 
dintre sportivii noștri care 
nu s-a situat între primii 
trei a fost „greul" Valentin 
Bazon (4 — 1 — IV) El nu 
s-a dovedit competitiv. Ju
niorii. deși absenți la două 
categorii, au obținut două 
titluri de campioni și trei 
de vicecampioni balcanici, 
alungind toți in finale".

Cental, Semin — Metin, Huseyn, 
Senol, Iskender — Ridvan, Selcuk.
• CJ. Barcelona nu mal poa

te pierde titlul de campioană, 
după ce duminică a dispus in 
deplasare eu 2—1 de Valladolid. 
In ultimele minute ale meciului, 
arbitrul jocului a dictat un pe
nalty In favoarea gazdelor, dar 
portarul Iul CJ. Barcelona, Ur- 
rutl, a apărat lovitura de la 11 
m l

• Antrenorul ecnipei Belgiei, 
Guy Thys, a anunțat că șl-a pre
lungit contractul In această func
ție plnă după terminarea cam
pionatului mondial din 1986.
• Printre meciurile optimilor 

de finală ale Cupei campionilor 
Africii (care se vor desfășura 
intre 3 șl 5 mal — turul și 17—19 
mal — retur) vom aminti urmă
toarele : Zamalek (Egipt) — El 
Hllal (Sudan), Bizerta (Tunisia) 
— Far (Maroc), Eleven (Libe
ria) — Mascara (Algeria), Ka- 
loum (Guineea) — Engu Rangers 
(Nigeria), Billma (Zair) — Cara 
Braza viile (Congo).
• Brazilianul Paulo Roberto Fal

cao, in prezent la A.S. Roma, va- - - - - ----- u 
ur-

ÎNAINTEA FINALEI
rile băimărenilor și și-au luat 
măsurile de rigoare. în plus, 
polonezul Jan Koziel promite 
o eficientă mai mare, iar Pro- 
haska și Beirer o mai bună 
conlucrare. Vom vedea. Deo
camdată. spectatorii vor veni 
la sală (este tot o mărturisire 
a gazdelor) pentru a-i vedea 
la lucru pe maramureșeni... $i 
sperăm că ei nu-i vor deza
măgi, reușind un joc apropiat, 
ca valoare și frumusețe a spec
tacolului, de cel realizat du
minica trecută în sala „Dacia" 
din Baia Mare.

H.C. Minaur va efectua miine 
(n.r. astăzi) un antrenament 
pentru acomodare în sala ..B“ 
a marelui complex sportiv Wie
ners tadthalle.

Hristache NAUM

fl probabil Indisponibil ptnă 
«firșltul actualului sezon, 
mind să facă un tratament în
delungat, sub supraveghere me
dicală, după operați* la piciorul 
sting suferită 
urmă. „Vreau 
4—5 ani șl să 
final al C.M. .
clarat Falcao, și de aceea nu do
resc să tml fac o reintrare pre
matură pe teren*. In virată de 31

cu cltva timp In 
eă mal joc Încă 

particip Ia turneul 
din Mexic, a de-

Iatd-l pe tînărul Uwe Rahn (în 
dreapta), după ce a înscris un 
gol, tn meciul din preliminariile 
C.M., R. F. Germania — Malta 
(S-0).

Telefoto : A. P. — AGERPRES
de ani, Falcao a plecat din Ro
ma în orașul brazilian Campinas, 
unde va urma tratamentul de 
recuperare.
• In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde in Iugoslavia, 
selecționata Guatemalei a jucat 
la Skoplie cu formația locală 
Vardar. Gazdele au obținut vic
toria cu 4—0 (1—0).
• La Martigny (Elveția). în- 

tr-un meci internațional amical, 
selecționata de tineret a Cehoslo
vaciei a Învins cu scorul de 1—5 
(1—0 formația similară a Elve
ției.
• In C.E. juniori : Belgia — 

Irlanda de Nord 4—0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • In localitatea Nocera, 

din apropiere de Napoli, a-a dis
putat medul dintre Patrlzlo Oli
va O Alessandro Scapechl pen
tru titlul european la cat. super- 
ușoară. După 12 reprize victoria 
a revenit la puncte lui Oliva, 
care șl-a păstrat astfel titlul.

CICLISM • După două etape 
În cursa ’ "
mul loc 
se află 
llh 26:49, _ _ 
non (Franța) la 43 de s șl de 
Vlchot (Franța) la 1:05 • S-a
Încheiat cursa de la La Panne (Bel
gia) tn cadrul căreia ultima eta
pă (a m-a) a fost dștigată de 
Vanderaerden (Belgia) — 197 km 
In 5h 01.27 Pe primul loc in cla
samentul general s-a situat Van- 
Den Broucke (Belgia) cu 141115:00 
urmat la numai o secundă 
irlandezul Sean Kelly șl la 
de olandezul Van Poel.

PENTATLON • Concursul 
la Paris a fost dștlgat de sovie
ticul Anatoli Avdeev ou un to
tal de 5 583 p, pe locurile urmă
toare daslndu-se Bouzou (Fran
ța) — 5 537 p si Sidorov (URSS) 
— 5 415 p Pe echipe victoria a

„Mldl-Pirlnei" pe prl- 
In clasamentul general 
irlandezul Roche cu 

el fiind urmat de Fig-

de
5 s

de

revenit Uniunii Sovietice cu 16 3M 
p. urmată de Franța 15 835 p d 
Ungaria 15 782 p. Ultimele pro
be au fost dștigate de Vellzar 
mev (Bulgaria) — ------- ------
(1 132 p) șl de 
(Cehoslovacia) — 
(1 360 p)

SCHI • Proba 
slalom uriaș desfășurată In lo
calitatea Bartlett (S.U.A.) a 
venit Iul Karen Lancaster (S.U.A.) 
cronometrată' în cele două man
șe cu 2:24,71. Pe locul secund : 
Monica Aeljae (Suedia) 2:24,98.

TENIS • Rezultate din cadrul 
turneului de la Milano : McNa
mee — Tim Wilkinson 0—6. 
0—6, Jarryd — V. Amritraj 
5—4. Smld — Bale 6—4. 5—7. 
McEnroe — Mansdorf 6—1, 
Gerulaitis — Masur 7—6, 6—3 • 
Un rezultat din primul tur al 
‘urneulul de la Fort Myers : 
Connors — Doohan 5—7, 6—1, 6—2

VOLEI • Med amical la A- 
rendal (Norvegia) Intre selecțio
natele masculine ale Norvegiei șl 
Israelului : 2—3 (14, 7. —13. —8, 
—4) • La Paris, la sala Cou
bertin echipa feminină a Cubei 
a dispus de cea a Franței cu 
3—1 (7. —7. 8 14).

pistol CU 200 p
Milan Kadlec 
crosul 12:16,0
feminină de

re

6—3, 
6—X 
6—4, 
6—4,
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