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Ieri, într-o atmosferă de mare sărbătoare,

și-a încheiat lucrările

CEL DE-AL X-LEA CONGRES

Congresul al X-lea a ales 
ca secretar general 

al Partidului Comunist Român 
pe tovarășul

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN NICOLAE CEAUȘESCU
12 august 1969. în sala Pa

latului Republicii Socialiste 
România s-au încheiat lucră
rile celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Eveniment istoric, Intrat ca 
dată memorabilă în viața 
partidului, a poporului, în 
cugetul națiunii noastre, Con
gresul a configurat plenar, 
intens, pe temelia victoriilor 
de pînă acum, chipul luminos 
al României socialiste de 
mîine. Forumul suprem al co
muniștilor a aprobat docu
mente de importanță majoră 
pentru destinul patriei și a 
ales organele de conducere 
ale partidului.

La marea dezbatere prile
juită de Congres, țara întrea
gă a fost prezentă cu aspira
țiile și năzuințele ei, cu hotă- 
rîrea de a continua cu forțe 
înnoite opera de edificare 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

★
Ședința de dimineață 

crărilor Congresului a 
consacrată ultimului 
ai ordinii de zi l

Alegerea secretarului 
ral al Partidului Comunist 
Român ; alegerea Comitetului 

•Fentral al P.C.R. și a Comi- 
«iel Centrale de Revizie.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer prezintă, în numele 
Comisiei de propuneri aleasă 
de Congres, propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie ales în funcția de 
secretar general al partidului.

Propunerea este primită de 
delegați cu puternice aplauze 
și urale.

In continuare, este prezen
tată lista tovarășilor propuși 
să fie aleși oa membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Central și ai Comisiei 
Centrale de Revizie.

Exercitîndu-și mandatul, 
delegații au analizat și dez
bătut cu spirit de înaltă res
ponsabilitate propunerile pre
zentate.

S-a anunțat că Ia Secreta
riatul Congresului s-au primit 
comunicări din partea tova
rășilor Demeter Janos și Octa
vian Fodor, delegați ai orga
nizației județene de partid 
Cluj, Ecaterina Crăciun, dele
gat al organizației județene 
de partid Bihor șl Kovacs 
Gyorgy, delegat ăl organiza
ției județene de partid Mureș, 
care, regretînd că din motive 
de boală nu pot participa la 
Congres pentru a-și exercita 
mandatul încredințat, tși ex
primă adeziunea lor totală 
cu toate documentele și ho- 
tărîrile Congresului și sus
țin cu însuflețire și deplină 
încredere alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general 
al partidului. Ei au cerut 
Congresului ea primii-secre- 
tari ai comitetelor județene 
de partid respective să exer
cite în numele 
de delegat.

Se trece apoi 
alese organele 
ale partidului.

Urale nesfirșite, 
aclamații, răsună 
Congresului în 
în care se anunță că prin vot 
secret, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales în una
nimitate in înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Prin votul lor, purtătorii do 
cuvînt ai comuniștilor Ro- 
(Contimiare tn pag. a 3-a)
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Stimați tovarăși.

Timp de 7 zile Congresul ai 
X-lea al partidului a făcut 
bilanțul cuprinzător al acti
vității desfășurate de comu
niștii români, de muncitori, 
țărani și intelectuali, 
oamenii muncii, fără 
bire de naționalitate, 
edificarea socialismului 
pămîntul patriei noastre.

Congresul a dat o înaltă 
apreciere activității multila
terale depuse de Comitetul 
Central, de toate organele 
și organizațiile partidului 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului ai IX-iea. în mod 
deosebit au fost apreciate 
măsurile luate după Congres 
de către Conferința Națională 
a partidului pentru îmbună
tățirea planificării și conduce
rii activității economice și 
sociale din patria noastră, 
pentru dezvoltarea legalități» 
și democrației socialiste.

Putem spune că Congresul 
nostru, ținut cu puține zile 
înainte de cea de-a 25-a an: 
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, constituie 
o încununare deosebit de 
expresivă a marilor succese 
obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului co
munist, în lupta pentru trans
formarea revoluționară a so
cietății noastre și lichidarea 
pentru totdeauna a claselor 
exploatatoare, pentru trium
ful socialismului în România. 
(Vii aplauze).

Congresul șl-a însușit pe 
deplin aprecierile Raportului 
Comitetului Central cu pri
vire ia căile evoluției In con
tinuare a societății noastre 
socialiste, la modul de solu
ționare a nenumăratelor pro
bleme economice și sociale 
specifice actualei etape prin 
care trece țara noastră.

Aprobînd Liniile directoare, 
interne și externe, expuse In 
Raport, Congresul a adoptat 
de fapt programul dezvoltării 
multilaterale a României so
cialiste în deceniul următor. 
Congresul al X-lea a stabilit 
că țelul fundamental al între
gii noastre activități viitoare 
este extinderea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale. 
perfecționarea relațiilor socia
liste de producție, 
societății socialiste 
teral dezvoltate.
puternice, prelungite). Apro
barea unanimă a Raportului 
Comitetului Central și a pro
iectului de Directive, a diree 
țiilor principale do viitor 
ale politicii interne și externe 
a României, constituie dovada 
cea mai grăitoare a unității 
indestructibile a partidului, 
a întregului nostru popor, 
expresia hotărîrii nestrămu
tate a națiunii noastre so
cialiste de a înfăptui nea
bătut hotărîrile Congresului 
al X-lea. (Aplauze puternice) 
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Caracteristica prineipală 
Congresului constă 
că problemele de 
societății noastre 
abordate într-un 
înaltă răspundere,

ale 
Cost 

de

profundă față de interesele 
partidului și poporului, față 
de cauza socialismului. Spiri
tul critic și autocritic care s-a 
mar.sfestat atît tn plenul Con
gresului cit și in secțiuni, 
oglindește combativitatea par
tidului nostru, a cadrelor sale, 
hotărârea activului de partid 
de a acționa cu toată fermi
tatea pentru lichidarea Lipsu
rilor care mai dăinuie în
munca noastră, pentru înde
plinirea in cele mai 
rrmriîtî'Yr V.
trasate 
aplauze}.
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iui marc 
calitativ

Arii p 
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in cele mai bune 
: a marilor sarcin 
de Congres. (Vii

spune fără greș că 
Cor.gres al partidu- 
h.ează o etapă nouă, 
superioară a dea- 

vonani partidului nostru, 
a activității de construcție 
socialistă în România. (Apla
uze puternice, prelungite).

Desigur, tovarăși, hotărîrile 
adoptate au o valoare deter
minantă pentru dezvoltarea 
viitoare a socialismului In 
patria noastră ; ele constituie 
Insă numai premisa mersului 
nostru înainte. Esențială este 
acum munca politică și orga
nizatorică pentru traducerea 
in viață a programului pe 
care l-am adoptat. De aceea, 
organele și organizațiile par
tidului nostru, începînd cu 
Comitetul Central, au datoria 
să ia toate măsurile pentru 
organizarea cit mai bună a 
muncii concrete pentru re
partizarea cit mai judicioasă 
a forțelor în sectoarele hotâ- 
rîtoare ale vieții economico- 
sociale, acolo unde se decide 
traducerea în viață a acestui 
program. (Vii aplauze). Actl 
vul de bază, cadrele condu
cătoare ale partidului, trebuie 
să participe nemijlocit, în sec
toarele cele mai importante, 
hotărîtoare, la conducerea si 
înfăptuirea tuturor sarcinilor 
dezvoltării economico-sociale. 
Spiritul care a domnit tn 
Congres, dezbaterile de astăzi 
vor constitui pentru întregul 
nostru activ, pentru toți 
membrii Comitetului Centrai, 
un exemplu de felul cum 
trebuie să muncească flecara 
ia locul său de muncă pentz-a 
Îndeplinirea sarcinilor trasata 
de partid. (Aplauze puternice 
prelungite).

In mod deosebi: doresc sâ 
mă adresez activului de par
tid. Așa cum ■ reieși» din 
lucrările Congresului. dar 
mai cu seamă din ședința de 
astăzi, ridicarea continuă a 
nivelului politico-ideologic al 
fiecărui activist este una d» 
cerințele esențiale ale înde
plinirii cu succes a sarcinilor 
încredințate de partid. (Vii 
aplauze).

Vorbind de munca politico- 
ideologică doresc, in încheie
rea lucrărilor Congresului, 
să subliniez că trebuie să 
acordăm mai multă atenție 
studierii și înarmării partidu
lui, a activului său, a între
gului nostru popor, cu ideii» 
atotbiruitoare ale marxism- 
leninismului, să facem in așa 
fel Incit fiecare comunist, fie
care cetățean al patriei noas

par*.

tre să devină un miiîtamt ac
tiv pentru triumful marxism- 
leiurrlsmului, pentru :auza 
socialismului (Aplauze puter
nice). în această ordine de 
idei doresc să menționez că 
aniversarea a 100 de ani de 
la nașterea lui Lemn, care 
va avea ioc anul viitor, va 
trebui să constituie un mij
loc important pentru ridica
rea poiitico-ideclogică a fie 
căra: membru a. pA-'-— n 
nostru. (Vii aplauze).

Călăuzindu-ne cu fermitate 
după hotărîrile Congresul*:
ir. întreaga noastră mur i de 
viitor trebuie sâ veghem la 
respectarea legilor statului, 
sâ întărim ordinea și disci
plina In tonte sectoare-e de 
activitate, sâ dezvoltăm con
tinuu democraț ia ao? ia listă, 
crefnd co 
bone per.tr: 
gâ a masei
ducerea țării Sâ an u Om 
nici un moment, tovarăș:. 1 
teiul suprem al politicii par
tidului nostru, al socta'isrru- 
foi'însuși, este servirea omu
lui, realizarea bunăstării Iui. 
crearea unor condiții de via
ță materială și spirituală tot 
mai bune pentru toți oamenii 
muncii. Numai tn măsura in 
care vom realiza aceste ce
rințe aie partidului, ale so
cialismului, vom putea seime 
că ne facem datoria de co
muniști. de conducători ai 
poporului român pe dru
mul făuririi vieții zoi. (A- 
plauze puternice).

Congresul al X-lea a consti
tuit o puternică manifestare 
a unități: indisolubile a Par
tidului Comunist Român. Ho
tărîrile adoptate tn unanimi
tate. alegerea în Bnammitata 
de către Congres a organe.cr 
conducătoare de partid con
stituie o dovadă a unității de 
fier a partidului nostru, ga
ranția îndepliniri: cu succes 
a tuturor sarcinilor și hotă- 
ririkc pe car» ie-am adoptat 
in Congres, (Vii aplauze). 
Totodată. Congresul a consti
tuit o puternică manifestare a 
unității de nezdruncinat din
tre partid și masele largi de 
oameni ai mtny’i. fără deo
sebire de naționalitate, a uni
tății dintre partid și întregul 
nostru popor. (Aplauze pu
ternica. urale).

Lucrările Congresului, ho- 
tăriril» adoptate constituie 
o puternică afirmare a rolu
lui de forță politică conducă
toare pe care partidul il în
deplinește cu succes in socie
tatea noastră socialistă. Fără 
îndoială că Congresul al 
X-lea va fac» sâ crească și 
mai mult rolul partidului în 
conducerea tuturor domeni
ilor de activitate, aceasta con
stituind garanția sigură a 
îndeplinirii cu succes a mă
rețului program pe care l-am 
elaborat și adoptat In acesta 
zile. (Aplauz» puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși.
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ȘEDINȚA PLENARĂ
•>

A COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.
Co— tetul Central al Partidului Comunist 

Român o ei ce cei de-al X-lea Congres s-a 
infamii în prima ședință plenară la sediul Co
rn telului Central marți Ic amiază

Lucrările plenarei au fost conduse de tova- 
-âșul Nicolae Ceaușescu. secretar general ai 
Partidului Comunist Român.

La deschiderea ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus să fie aleasă o comisie 
care so facă propuneri privind componenta 
Comitetului Executiv, a Prezidiului Permanent 
și a Secretariatului Comitetului Central.

în unor imitate, plencra a ales Comisia for- 
—-oio din tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gneorgne Maurer, Poul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Chivu Stoica, Constantin Pîrvulescu, 
A»xa"dru Sencovici.

MEMBRII COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.C. 

AL P.C.R.
NICOLAE CEAUȘESCU 
Ion Gheorghe Maurer 
Maxim Berghianu 
Emil Bodnaraș 
Florian Dănolache 
Constantin Dragon 
Emil Drogănescu 
Janos Fazekoj 
Petre Lupu 
Manea Mănescu 
Paul Niculescu-Mizil 
Gheorghe Pană 
Dumitru Petrescu 
Dumitru Popescu 
Gheorghe Rădulescu 
Leonte Răutu 
Gheorghe Stoica 
Virgil Trofin 
llie Verde} 
Vasile Vîtcu 
Ștefan Voitec

MEMBRII SUPLEANȚI 
Al COMITETULUI' 

EXECUTIV
losif Banc 
Petre Blajovici

Miu Dobreseu 
Aurel Duca 
Mihai Gera 
Ion Iliescu 
Ion lonifă 
Carol Kiraly 
Vasile Patilineț 
Dumitru Popa 
Ion Stănescu

După deliberările comisiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a supus spre aprobare plenarei 
propunerea ca din Comitetul Executiv să facă 
parte 21 membri și 11 supleanți, din Prezidiul 
Permanent 9 membri, iar Secretariatul sâ fia 
format din 7 membri.

Puse la vot, aceste propuneri au fost adop- 
tate în unanimitate.

Au fost supuse apoi votului propunerile 
nominale prezentate de Comisie pentru 
tetul Executiv, Prezidiul Permanent și 
tariatul C.C. al P.C.R.

Toate propunerile au fost votate în 
mitate.

Au fost aleși tovarășii j

Paul Niculescu-Mizil 
Gheorghe Pană 
Dumitru Petrescu 
Gheorghe Radulescu 
Virgil Trofin 
ilia Verde}

Comi- 
Secre-

unanim

SECRETARIATUL

MEMBRII PREZIDIULUI 
PERMANENT

da

NICOLAE CEAUȘESCU 
Mihai Gera
Paul Niculescu-Mizil 
Gheorghe Pană 
Vasile Patiline}
Dumitru Popescu
Virgil Trofin

asemenea Colegiul Central da

NICOLAE CEAUȘESCU
Ion Gheorghe Maurer
Emil Bodnaraș

Plenara a desemnat
Partid în următoarea componență: tovarășii Mihai Datea, 
președinte, Simion Bughici, vicepreședinte, Dumitru Ivanovici, 
Ion Gluvacov, Andrei Cervencovici, Ștefan Duduman, Gheorghe 
lonescu, Ion Medrea, Alexandru Sencovici, membri.

în aceeași zi a avut Ioc ședința de constituire a Comisiei 
Centrale de Revizia. Președinte a fost ales tovarășul Chivu 
Stoica, iar vicepreședinte tovarășul Emil Popa.

<••• • •• 4 1 -id■ % JK! ><iMiw

Vn aspect da la marea adunare populara din Pia)a Palatului din Capitala
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Blitz — sondaj între antrenorii diviziei A

DACĂ VI S-AR PUNE ACESTE ÎNTREBĂRI
CE-AȚI RĂSPUNDE PE LOC?

Interviu cu tovarășul EMIL GHIBU, vicepreședinte al C. N. E. F. S.

— începuturile unei ac
tivități sînt prin legile 
firii amenințate întrjeitva 
de uitare. De această vir
tuală posibilitate vrem să 
apărăm începuturile spor
tului nostru, imediat după 
23 August 1944. Vă mai 
amintiți de O.S.P. ?

— Desigur, mai ales că de 
anii aceia se leagă și începu
turile activității mele în con
ducerea mișcării sportive. în 
1948 ieșeam din învățămînt 
pentru a fi încadrat în O.S.P.

— Cînd a apărut prima 
organizație sportivă demo
cratică ? Ce semnificație îi 
acordați acum de la aceas
tă distantă în timp ?

— Spre sfirșitui anului 1944. 
A fost o etapă de căutări, de 
elan, care a pregătit si a de
terminat explozia sportului de 
masă; o perioadă de comba
tere a unor concepții reacțio
nare și Implicit de democra
tizare teoretică și practică a 
fenomenului sportiv. O.S.P.-ul 
a constituit o formulă organi
zatorică originală, care a re
prezentat premisa viitoarei 
noastre mișcări sportive.

— Cum s-a realizat tn 
vremea aceea un amplu și 
imediat contact între tine
ret și sport?

— Prin două mari competi
ții, al căror ecou, îmi face 
impresia, nici astăzi nu s-a 
stins 1 Cupa Unității Tineretu
lui (1947) și Cupa Tineretu
lui Muncitor (1948). îmi amin
tesc că în timpul vacanței din 
vara lui 1947 am fost timp de 
trei luni pe șantierul Salva 
Vișeu, ca îndrumător tehnic 
sportiv. Cu cit elan s-a pre
gătit tineretul acela, care 
muncea eroic, pentru finalele 
sportive disputate ulterior la 
Baia Mare! CUT-ul, CTM-ul 
și alte competiții asemănă
toare au realizat primele întîl- 
niri de proporții dintre sport 
și masele de tineri de la 
orașe și sate.

— Cum ați caracteriza 
sportul nostru înainte de 
23 August 1944 ? Se poate 
nega sau afirma o tradi
ție ? în caz afirmativ, 
care a fost substanța tra
diției ?

— A existat o tradiție spor
tivă. Poporul nostru a prac
ticat de multă vreme exerci
țiul fizic, fiindcă i-au plăcut 
întotdeauna vigoarea, forța 
corporală. îndemînarea. Între
cerea dreaptă. în școli edu
cația fizică se practica de 
mult, iar în a doua jumătate 
a secolului XIX au luat fiin
ță și primele societăți spor
tive. După 1900 au urmat și 
alte evenimente, amintite re
cent în ziar, care atestă o a- 
numită evoluție a sportului, 
o activitate sportivă într-un 
fel închegată, dar limitată 
prin numărul redus de practi
canți (licee puține, societăți 
și cluburi sportive numai la 
orașe etc.). Se acumulase și o 
oarecare experiență, dar nu
mai în direcția organizării 
competițiilor oficiale.

în martie 1946, cînd 
O.S.P.-ul a devenit singura or
ganizație diriguitoare', s-a re
simțit necesitatea unui nou 
mod de atacare a problema
ticii sportului. structural 
schimbat.

— Vă mai amintiți Ia ce 
temperatură se închega în 
primii ani de după 23 Au
gust 1944 noul fenomen 
sportiv ? A existat o pe
rioadă romantică ?

— Da, a fost o revărsare 
de entuziasm, pretențiile în 
direcția rezultatelor erau mici, 
exista o pasiune sinceră, acu
tă. spontană, apropierea tine
retului de sport a fost năval
nică.

— După hotărirea de 
partid privitoare la activi
tatea sportivă, din anul 
1949, sportul nostru a tre
cut de la o existență baza
tă în special pe elanul ani
matorilor într-o fază de

organizare autentică. De a- 
cum înainte vor urma, 
pină Ia timpul prezent, în- 
tr-o anumită ciclicitate, trei 
etape, intitulate după de
numirea forului conducă
tor: C.C.F.S., U.C.F.S. și 
C.N.E.F.S. Ce structuri de 
organizare au conținut a- 
ceste formule, prin ce s-au 
definit și s-au deosebit 
ele?

— C.C.F.S.-U1 (1949—1957) a 
marcat debutul spre organi
zarea generală și adecvată a 
unei ample activități sportive, 
în etapa aceasta s-au pus ba
zele sportului de mare perfor
manță prin formarea unui sis
tem competițional intern 
eficace, prin măsuri de stimu
lare și dezvoltare a majorită
ții ramurilor sportive practi
cate în lume, prin formarea 
cadrelor de specialiști în nu
măr corespunzător. Tot atunci 
s-au realizat și legături ofi
ciale cu organismele sportive 
internaționale, iar sportivii ro
mâni au început să 
la marile competiții 
ționale oficiale.

— De ce a fost 
reorganizarea din

— Nu fiindcă orientarea an
terioară fusese greșită, infir
mată de fapte, ci pentru că 
ea nu mai corespundea exi
gențelor din ce în ce mai ac
centuate, precum și dezvoltă-

participe 
interna-

necesară 
1957 ?

sport, majorității organizați
ilor obștești și organelor de 
stat. Ele sînt obligate prin 
lege să contribuie la dezvol
tarea activității sportive.

Este momentul să subliniez 
că, în succesiunea lor, eta
pele și modalitățile organiza 
torice enumerate au avut da
rul să ofere un evantai de so
luții practice, propice momen
tului respectiv, utile în ra
port cu responsabilitățile. Aș 
aminti rolul favorabil al aso 
ciațiilor sportive pe ramuri 
de sport (perioada C.C.F.S.). 
unități puternice, în stare să 
sprijine la momentul acela 
colectivele sportive din între 
prinderi, instituții și de la 
sate. Menționez, de asemenea, 
diferitele formule menite să 
pregătească cadre de speciali
tate. Pe lingă IJEJJS., institui 
care ne oferă un sentiment d? 
mîndrie, dat fiind faptul că a 
fost înființat în 1922 (printre 
primele din această parte a 
Europei), s-au creat ulterior 
școli medii tehnice de profil, 
iar, mai recent, facultăți de 
educație fizică și sport, pre
cum și numeroase școli și 
cursuri pentru antrenori.

— După atitea căutări, 
încercări, restructurări și 
adaptări considerați că s-a 
ajuns la un profil bine de
finit specific al mișcării 
noastre sportive ?

de proporții dintre sport și tineret • A existat o 

romantică • Modificai cu rațiune dialectică * Ce 
mișcare sportivă ? • Educația fizică și sportul — 
de interes național • Personalitatea sportului româ-

• Democratizarea fenomenului sport • C.U.T. și C.T.M., primele 
contacte 
perioadă 

înseamnă 
activități

nesc • Constituant al culturii • Renunțări regretabile • Datorii 
neonorate • Civilizația socialistă pretinde mai mult de la 

mișcarea sportivă

LOTO e PRONOSPORT
LA 19 AUGUST TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ LOTO IN 

APARTAMENTE ȘI
. EXCURSII

La 19 august a.c.. Admini
strația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o nouă tragere 
excepțională Loto la care se 
atribuie apartamente cu 3 
camere (confort gradul I), a- 
partamente cu 2 camere (con
fort gradul I), excursii de 2 
locuri și de 1 loc în Iugoslavia 
cu petrecerea Revelionului la 
Belgrad, precum și premii fixe 
în bani.
• Azi și mii ne sînt ultime

le zile pentru procurarea bi
letelor la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 15 august a.c.

• Tragerea la sorți a celor 
60 excursii de la concursul 
excepțional Pronoexpres din 
3 august, va avea loc astăzi, 
începînd de la ora 18,00, In 
sala Clubului Finanțe-Bănci, 
din str. Doamnei nr. 2, după 
care va urma tragerea con
cursului Pronoexpres. Trage
rea va fi radiodifuzată.
Premiile Concursului Prono
sport nr. 32 din 10 august 

1969
Categoria T (13 rezultate) :

I 567 variante a 79 lei.
întrucît la categoriile

II a și 
miilor 
minim 
fond a 
tegona

rii sportului pe plan mondial. 
S-a considerat că, de atunci 
înainte, structura de organi
zare n-ar mai fi fost în stare 
să asigure o perspectivă, atin
gerea unui stadiu mai evo
luat. Am putea spune că mo
dificarea a avut o rațiune dia
lectică, fiind o încercare de 
armonizare a conținutului cu 
forma.

— Și a izbutit ?
— Perioada U.C.F.S. (1957— 

1967) s-a caracterizat prin în
cercarea de a cuprinde și con
topi toate segmentele și as
pectele activității sportive în
tr-o organizație largă. S-a ur
mărit în continuare dezvolta
rea unităților sportive, orga
nizate în majoritatea între
prinderilor, școlilor și satelor; 
s-au realizat eforturi sistema
tice pentru întărirea sectoru
lui de performanță și pentru 
extinderea relațiilor interna
ționale ; au fost reînființate 
federațiile sportive.

— Cum s-a făcut trece
rea de la fenomenul spor
tiv cu dimensiuni limitate 
la ceea ce se numește, cu 
un termen poate prea des 
uzitat, mișcare sportivă ?

— Tranziția a fost destul 
de rapidă și s-a realizat prin 
includerea în perimetrul spor
tului a tuturor unităților so
ciale (școli, universități, uzi
ne, instituții, sate etc.). A- 
ceasta a fost orientarea fun
damentală dată de partid, 
respectată, după opinia mea, 
în toate etapele despre care 
vorbim, fiecare dintre ele 
avind resorturi speciale pen
tru îndrumarea și stimularea 
activității sportive in toate 
unitățile citate.

— După 10 ani, deci du
pă o perioadă aproximativ 
lungă, în iulie 1967, în ur
ma Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, s-a insti
tuit Consiliul 
pentru Educație 
Sport. Vă rugăm 
mâți trăsăturile 
etape.

— Reprezintă o 
originală, proprie, t 
zată prin prerogativele de or
gan central de specialitate, 
avind caracter obștesc și atri
buții de stat.

Trăsătura cea mai pregnan
tă a momentului actual este 
conferită de proclamarea edu 
cației fizice și sportului drept 
activități de interes național, 
așa precum stipulează Legea 
sportului. Enunțarea este in 
soțită de conferirea unor a- 
tribuții ferme, pe linie de

Național 
Fizică și 
să afir- 
ultimei

structură 
caracteri-

— Da, atît din punct de 
vedere al formelor de orga
nizare, cit și al modalităților 
de practicare a exercițiilor fi
zice și sportului. într-ade- 
văr, după numeroase dezba
teri, prin contribuția crea
toare a specialiștilor noștri, 
ca și prin adaptarea la parti
cularități a experienței mon
diale, am atins maturitatea. 
Voi enumera succint citeva 
dintre caracteristicile mișcă
rii sportive de la noi: orien
tarea și îndrumarea de către 
partid ; stabilirea formelor or
ganizatorice in concordanță 
cu sarcinile și gradul de dez
voltare a fenomenului spor
tiv in fiecare etapă ; recunoaș
terea pe tot parcursul timpu
lui a importanței sociale a 
sportul ut a rolului său mode
lator și educativ ; decretarea 
sportului de masă drept o 
biectiv fundamental, concomi
tent cu acțiunea de cultivare 
a talentelor și de dezvoltare a 
sportului de performanță: 
consolidarea rapidă a unui 
sistem competițional închegat 
(campionate naționale de se
niori și juniori, campionate 
școlare, universitare, compe 
tiții de masă); afirmare pu
ternică in competițiile inter
naționale la lupte, caiac-ca- 
noe, handbal, box. scrimă, 
atletism feminin, tir. rugby, 
volei, tenis de cîmp și de ma
să. popice, șah; formarea unei 
școli românești de antrena
ment pentru unele ramuri 
sportive: colaborarea strinsă 
între activitatea de cercetare 
științifică și munca practi
că de pregătire a sportivilor.

— Apreciat! că sportul 
nostru a izbutit prin efec
tele lui sociale să primeas
că acces în sfera mijloa
celor culturii socialiste ?

— Mă bucur in mod deose
bit că mi se adresează aceas
tă întrebare. Fără Îndoială, 
uneori intr-o mai mică mă
sură, alteori mai substanțial, 
se poate afirma că s-au făcut 
pași efectivi în direcția trans
formării educației fizice și 
sportului într-o componentă 
a educației generale a tinere
tului din școli. Dacă mai a- 
vem în vedere miile de con
cursuri și de spectacole spor
tive organizate sistematic, în 
fiecare an, la peste 40 de dis
cipline sportive, sutele de mii 
de cetățeni in postură de 
practicanți sau de spectatori, 
imensa cantitate de informa
ție sportivă (presă, radio-tele- 
viziune, conferințe, literatură

i

Uzina Semănătoarea
primește candidați, absolvenți a 8 clase, avind virsta 
între 15—18 ani, din toată țara, pentru a fi calificați 
prin ucenicie la locul de muncă, în următoarele meserii:

electricieni întreținere, vopsitori industriali și turnătorie

înscrierile se fac pină Ia data de 31 august 1969 la 
Biroul Invâțămint, pe baza următoarelor acte :

a 
a TI La valoarea pre- 
a fost sub plafonul 
de 20 lei. întregul 
fost repaitizat la ca- 
1.

Certificat sau adeverință de absolvire 
a 8 clase ;

Copie legalizată după certificatul de 
naștere ;

Fișa medicală însoțită de analiza sînge- 
lui și radioscopie pulmonară ;

Declarație legalizată prin notariat, din 
care să rezulte că are cazarea asigurată 
în București.

Ucenicii primesc o indemnizație în bani de 660 lei 
lunar.

Relații suplimentare ce pot obține la telefon 13.68.10 
interior 144.

de specialitate etc.), avem mo
tive să afirmăm că sportul a 
devenit un constituent remar
cabil al activității soeial-cul- 
turale din țara noastră.

— Este izbitor polimor
fismul pe care l-au îmbră
cat diversele laturi ale ac
tivității sportive după 23 
August 1944. Nu credeți că 
pe parcurs unele modali
tăți și principii fertile au 
fost pe nedrept abando
nate ?

— Intr-adevăr, s-a renun
țat, au fost abandonate și une
le lucruri bune. Desigur, de 
acest aspect ne-am dat seama 
mai tîrziu. niciodată în mo
mentul cînd se hotăra o re
nunțare și cînd noi eram 
convinși că așa trebuie. Ast
fel s-a întimplat cu desființa
rea competițiilor de masă or
ganizate pe ramuri de pro
ducție. în ultimul an se în
cearcă reînvierea lor. Mai a- 
mintesc orientarea greșită fa
ță de cluburile universitare, 
corectată recent prin reînfiin
țarea și dezvoltarea lor amplă, 
în perioada 1952—1960 pregă
tirea fizică multilaterală era 
tratată cu mare atenție și se
riozitate. Ulterior, 
actuală optica de 
această latură a 
sportive, urmată, 
efecte precare. De 
manifestă o atitudine 
considerare care se 
accentuată în viitor.

— Sînt cunoscute 
sele repurtate de-a 
anilor de către

a devenit 
a expedia 

pregătirii 
firește, de 
curînd, se 

de re- 
euvine

succe- 
lungul 

mișcarea 
noastră sportivă. Dar, a- 
vind în vedere modul ne
întrerupt in care partidul 
și statul au îndrumat și 
susținut multilateral spor
tul românesc, nu credeți 
că rezultatele obținute 
n-au fost întotdeauna di
rect proporționale, nu cre
deți că au rămas niște da
torii neonorate ?

— Categoric, mai avem da
torii, mai trenează deficiențe 
în raport cu sprijinul primit 
și obligațiile asumate. Mai a- 
les în direcția satisfacerii 
populației de toate vîrstele, 
care dorește să practice miș
carea sistematică în forme a- 
decvate. Voi mai enumera 
printre deficiențe: preocupă
rile insuficient echilibrate în
tre sportul de performanță și 
de masă ; transferarea forțată 
a unor forme specifice activi
tății de performanță (am nu
mit competițiile) în zona spor
tului de masă ; prea puțină 
diversificare a mijloacelor și 
acțiunilor; sprijin nesatisfă
cător acordat fotbalului și 
atletismului într-o lungă pe
rioadă ; introducerea lentă a 
datelor cercetării științifice !n 
procesul de pregătire a spor
tivilor de performanță, mai 
ales în ramurile în care re
zultatele nu sînt satisfăcă
toare : aria de dezvoltare încă 
redusă a sportului feminin.

E drept că datorită situației 
precare a sportului nostru 
înainte de 23 August 1944 am 
preluat o bază materială sub
mediocră. precum și balastul 
unei lipse de educație spor 
tivă a populației. în raport 
cu aceste puncte de vedere, 
saltul realizat este imens, dar 
necesitățile civilizației socia
liste pretind și mai mult De 
aceea sînt necesare din partea 
noastră eforturi și mai ample.

Romulus BALABAN

Herghelegiu

Spiridon

noi recorduri republicane

După cum se știe, cu pri
lejul concursurilor din ca
drul celei de a două Sparta- 
chiade de vară a armatelor 
țărilor socialista, halterofilii 
noștri au avut o comportare 
excelentă. La performanțele 
lui Fiți Balaș și Zoro Fiat 
s-au adăugat cele ale tânăru
lui Spiridon Herghelegiu (ca
tegoria 110 kg). Rezultatele 
sale obținute în ultima zi de 
întreceri — 460 kg la total 
și 160 kg la stilul împins — 
constituie noi recorduri ale 
României.

Surprinzînd pe antrenorii 
diviziei A, In corpore, zilele 
trecute, pe culoarele federa
ției, le-am adresat următoa
rele trei .întrebări contra- 
cronometru* i

1) CINE CREDEȚI GA ARE 
ȘANSELE GELE MAI MARI 
LA LOCUL I?

2) GINB CREDEȚI «A VA 
RETROGRADA 7

3) CUM VEDEȚI .ll'-LE 
NATIONAL PENTRU ME
CIURILE DIN TOAMNA?

Iată răspunsurile lor »mot â 
mot“ :

ȘTEFAN COIDUM (Univer
sitatea Craiova)

1) Dinamo București.
2) Nu pot prevedea.
3) Lotul din primăvară, 

plus jucătorii care au o va
loare recunoscută iar înaintea 
disputării meciurilor Interna
tionale se vor prezenta fn 
formă.

★
CONSTATIN CERNAIANU 

(Petrolul)
1) Una dintre echipele bueu- 

reștene.
2) Cele două 

vor acumula Ia sfirșitui cam
pionatului cele mai puține 
puncte (n.n.
mod răspuns). In-nici un caz 
Petrolul.

3) Mi-ar place echipa: 
Ghiță—Sătmăreanu, Barbu, 
Dan. Deleanu, Ghergheli 
(Nunweiller VI), Dinu, Lu
cescu, Dumitrache, Oblemenco, 
Creiniceanu.

VALENTIN STANESCU 
(Steagul roșu)

1) După valoarea lotului, 
Dinamo București.

2) Greu de pronunțat, in 
nici un caz Steagul roșu.

3) Răducanu — Sătmăreanu, 
Barbu, Dan, Deleanu. Nun
weiller VI, Dinu, Năsturescu, 
Dumitrache, Oblșmenco, Lu
cescu.

★
ȘTEFAN CÎRJAN (Univer

sitatea Cluj).
1) Gindesc, Dinamo Bu

curești.
2) La înmormîntări nu vin... 

Văd jucătorii care se 
încadra în ideea unită-

3) Același „11“ diD finalul 
primăverii.

★
LADISLAU VLAD (Grișul)
1) Dinamo București
2) C.F.R. Cluj și A.S.A.
3) Răducanu — Sătmăreanu, 

Barbu, Dan, Deleanu, Gher
gheli, Dinu, ~ 
Dumitrache,

★
OVIDIU

Gluj)
1) Dinamo
2) A.S.A. și Politehnica Iași
3) Ghiță — Sătmăreanu,

Dembrovschi, 
Tufan. Lucescu.

HULEA (C.F.R.

București-

MARIN BARBULESCU (Ra
pid)

1—2) Este prematur să dis
cutăm problema locului 1 și a 
echipelor care vor retrograda 
acum înainte do începerea 
campionatului (n.n. — Pronos
ticurile se cer întotdeauna 
înaintea competiției și nu 
după. Apoi, discuțiile .pre
mature* sînt preferabile celor 
de prea tîrziu).

3) Răducanu — Sătmă
reanu, Barbu (Lupescu), Dan, 
Deleanu, Dinu, Dumitru, Lu
cescu, Tufan, Dumitrache, 
Creiniceanu.

X

echipe care

cel mai co-

3)
vor _ _ _
ții, dîrzeniei și dăruirii to
tale.

★
ȘERBAN JUSTIN (Politeh

nica Iași)
1) Dinamo București, Steaua 

sau Universitatea Cluj
2) Șj de data aceasta 

fi surprize.
3) „ll“-le va fi fixat 

jocurile 
scheletul 
vară.

★
VALERIU 

Bacău)
1) Dinamo 

Steaua.
2) Nu mș
3) Echipa 

Ghiță.
★
CONSTATIN TEAȘGA (F. C. 

Argeș).
1) Universitatea Craiova
2) Cine a promovat.

vor

de 
pede campionat 

echipei din primă-

NEAGU (Dinamo

București sau

pot pronunța, 
din primăvară cu

Solomon, Dan, Deleanu, Dinu, 
Nunweiller VT, Dembrovschi, 
Tufan, Dumitrache, Lucescu.

★
TITUS OZON ( Jiul)
1) Dinamo București, Rapid 

sau Steaua
2) C.F.R. Cluj și A.S.A.
3) Ținind cont și de forma 

la ora respectivă, Ghiță (Ră
ducanu) — Sătmăreanu, D. 
Nicolae, Dinu, Mocanu, Nun
weiller VI, Gherglieli, Luce- 
scu, Tufan (Dembrovschi), 
Dumitrache, Creiniceanu.

♦
ȘTEFAN GOVACI (Steaua)
1) Echipa caro se va do

vedi cea mai valoroasă pe 
durata unul an.

2) Echipele care vor acu
mula cele mal puține puncte, 
(n.n. — Cunosrfndu-1 pe an
trenorul Govaci, ne așteptam 
să ne dea răspunsuri inte
resante ; adevărurile expri
mate de el le cunosc toți 
copiii de la școala elementară)

3) Echipa de bază din pri
măvară, cu unele retușuri pe 
care antrenorii Iotului vor 
ști să le efectueze în timp 
util.

★
BAZIL MARIAN (Farul)
1) Dinamo București, Steaua 

sau Rapid
2) C.F.R. Cluj și A.S.A
3) Din lotul lărgit fixat de 

antrenori, se va forma echipa 
în funcție de criteriile uni
versal valabile — valoarea 
4- forma jucătorilor, adăugind 
criteriul fizic și cel moral.

★
PETRE STEINBACH (A.S.A. 

Tg. Mureș)
1) Dinamo București
2) în nici un caz A.S.A.
3) Jucătorii cei mai valoroși 

și în formă. Opinez pentru 
scheletul echipei de Ia Lau
sanne.

★
D. NIGULAE NICUȘOR 

(Dinamo București).
1) Dinamo București, Steaua, 

U.T.A. sau Rapid.
2) ?
3) Ghiță (Răducanu) — Săt- 

mâreanu, Dinu (Barbu), Dan, 
Deleanu, Ghergheli,. Nunweil- 
ler VL Lucescu (Pîrcălab), 
Dembrovschi, Dumitrache, 
Creiniceanu (Lucescu).

După cum se observă, ma
joritatea antrenorilor nu 
răspund la întrebarea a 2-a 
(«ca lă nu se supere ceilalți' 
— ne-a declarat Petre Stein
bach. Motivul pare demn de 
o clasă de eleve, or chiar 
dv., tov. Steinbach, ați afir
mat de atîtea ori în articole 
scrise că fotbalul este un 
joo bărbătesc), sau exclud 
perspectiva retrogradării e- 
chipei pe care o conduo 
(optimism firesc).

La prima întrebare,, răs
punsurile se aseamănă izbi
tor cu cele din ultimii... 10 
ani. Ca și în tot acest ultim 
deceniu, par și acum înteme
iate.

Am lăsat la urmă partea 
cea mai interesantă a aces
tui sondaj fulger i formulele 
de echipă națională preconi
zate. După cum se vede, 
există o unanimitate de pă
reri privind scheletul de 
echipă (cel puțin). Notabilă 
ni se pare frecvența cu care 
apar (totuși) două nume 
noi : Ghiță și Barou. în rest, 
judecați dv. fiecare răspuns 
în parte.

Anchetă realizată de
Marius POPESCU

P. S. La acest sondaj n-a 
răspuns nici un antrenor al 
U.T.A.-ei, aflată Ia data efec
tuării Iui in străinătate.

azi. In ciiLiyn,

RAPID RACING
CLUB BEIRUT

Astăzi, de la orele 17, e- 
chipa Iui IONICA BOGDAN, 
Racing Club Beirut, va întîlni 
prima formație a Rapidului, 
în deschidere, echipa de ti
neret a giuleștenilor va juca 
cu T.U.G.

Dimineața și seara,

la „Tineretului44,

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO
Echipele de polo ale Româ

niei dau, de astăzi pină sim- 
bătă, un nou examen interna
țional, avind drept partenere de 
întrecere reprezentativele R.D. 
Germane, Bulgariei și Ceho
slovaciei. Dintre acestea se des
prinde, prin valoarea ei (con
cretizată in frumoasele perfor
manțe din ultimii ani), seiec-

Mline, In parcul sportiv Progresul 
România — Cuba (juniori)
Tinerii halterofili români 

vor lua startul, în următoa
rele zile, în noi și numeroa
se competiții internaționale. 
Joi, în Parcul sportiv Pro
gresul, o selecționată de ju
niori a României va întîlni, 
de la ora 17, reprezentativa 
similară a Cubei. Din echipa 
noastră fac parte, printre alții 
M. Grigoraș, A. Parnavelas, 
V. Dezsi, Gh. Popovici.

între 21 și 24 august, la 
Lvov, va avea loc concursul 
speranțelor olimpice, la care 
țara noastră va fi reprezen
tată de o echipă completă, 
ca de altfel și Ia „Cupa Du- • 
nării" la juniori, care se va 
desfășura între 27 și 31 au
gust, la Vidin (Bulgaria).

ționata R. D. Germane, alcătui
tă din poloiști masivi, buni 
înotători și cu o mare tenaci
tate. Oaspeții au deplasat cel 
mai bun lot în care, în afara 
jucătorilor cunoscuți publicului 
nostru, au fost introduși recent 
și tinerii Schiiler, Zein și ‘ 
ner.

Sportivii bulgari, de 
mai multe ori adversari 
mozi ai formațiilor 
sînt hotăriți să reediteze rezul
tatele remarcabile din ultima 
vreme printr-o comportare bu
nă la acest turneu, iar poloiștii 
cehoslovaci sînt dornici să-și 
îmbogățească experiența în 
compania redutabilelor echipe 
cu care se vor întrece.

Pentru prima noastră selec
ționată, turneul constituie un 
nou prilej de verificare în ve
derea campionatului balcanic 
care se va disputa peste puți
nă vreme. In ceea ce privește 
reprezentativa secundă, vom 

remarca promovarea juniorilor 
Huber, Slăvei, Bartolomeu, 
Frîncu și Nastasiu. Alături de 
mai vîrstnicii lor coechipieri, 
acești juniori vor face un ro
daj înaintea plecării la Turneul 
speranțelor olimpice (Belgrad, 
24—28 august).

Astăzi, în prima zi, bazinul 
de la ștrandul Tineretului va 
găzdui meciurile: de la 10,30: 
România I—Cehoslovacia, Ro
mânia II—Bulgaria ; de la ora 
18,30 : Cehoslovacia—Bulgaria, 
România II—R. D. Germană.

Zin-

cele 
inco- 

române,

Petrolul nu va putea 
participa 

la inaugurarea 
campionatului

Dr. Nicolae Sțănescu, 
cretarul comisiei medicale 
cadrul Federației române 
fotbal ne-a relatat, în 
constatărilor făcute la __
iești, că jucătorii echipei Pe
trolul au contractat o toxiin- 
fecție alimentară, 13 dintre ei 
fiind în prezent spitalizați. 
Jucătorii ploieșteni sînt în 
afară de orice pericol, dar au 
nevoie de tratament și, în 
continuare, de o perioadă de 
convalescență, ceea ce pune 
sub semnul întrebării parti
ciparea lor Ia primele etape 
ale campionatului.

Biroul federal urmează să 
se pronunțe în ședința sa de 
astăzi asupra amînării parti
delor echipei Petrolul.

se
diu 
de 

urma
Plo-

U. T. A.: BILANȚ NET 
FAVORABIL IN BELGIA

ARAD, 12 (prin telefon). — 
Marți seara s-a întors în lo
calitate echipa de fotbal 
U. T. Arad, care a întreprins 
între 6 și 10 august un turneu 
în Belgia. Campionii țării au 
încheiat turneul cu un bilanț 
frumos : două victorii și un 
meci nul. Astfel, ei au dispus 
de Racing Club Thirlemont 
( din liga a IlI-a) cu scorul 
de 5-3 (3-3), golurile româ
nilor fiind înscrise de Petescu 
(2), Dembrovschi (2) și Sima. 
In a doua partidă, ei au ter
minat nedecis, 0-0, cu Sport 
Club Waregem (din liga I), 
iar în cea de a treia au dis
pus de Racing Club Malines 
(din liga a II-a) cu 3-1 (2-1), 
autorii arădeni ai golurilor 
fiind Sima, Schiopu și Lereter.

ȘT. IACOB — 
coresp. principal

O NOUA PREMIERA CINEMATOGRAFICĂ
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MEMBRII COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

1. Nicolae Ceaușescu
2. Nicolae Agachi
3. Augustin Alexa
4. Bujor Almășan
5. Ion Avram
6. Dumitru Balalia
7. Iosif Banc
8. Aurel Baranga
9. Iosif Bayerle

10. Constantin Băbălău
11. Nicolae Bădescu
12. Dumitru Bejan
13. Radu Beligan
14. Maxim Bergbianu
15. Ștefan Bîrlea
10. Gheorghe Blaj
17. Petre Blajovici
18. Alexandru Boabă
19. Ștefan Boboș
20. Emil Bobu
21. Emil Bodnaraș
22. Victor Bolojan
23. Anton Breitenhofer
24. Simion Bughici
25. Mihai Burcă
26. Cornel Burtică
27. Virgil Cazacu
28. Gheorghe Călin
29. Andrei Cervencovici
30. Gheorghe Cioară
31. Lina Ciobanu
32. Ion Cîrcei
33. Constantin Cîrțină
34. Ilie Cîșu
35. Dumitru Coliu
36. Ioan Coman
37. Teodor Coman
38. Miron Constantinescu
39. Ioan Cotoț
40. Ion Cosma
41. Adalbert Crișan
42. Mihai Dalea
43. Florian Dănălache
43. Petre Dănică
45. Aurelia Dănilă
46. Constantin Dăscălescu
47. Ecaterina Deliman
48. Miu Dobrescu
49. Simion Dobrovici
50. Constantin Drăgan
51. Marin Drăgan
52. Emil Drăgănescu
53. Constantin Drăgoescu
54. Stana Drăgoi
55. Aurel Duca
56. Aurel Duma

ă

MEMBRII SUPLEANȚI Al COMITETULUI CENTRAI 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

1. Constantin Amarlel
2. Ștefan Andrei
3. loan Anton
4.. Ion Antonică
5. Gheorghe Badriu
6. Eugen Barbu
7. Floarea Barbu
8. Ion Dodu Bălan
9. Nicolae Bozdog

10. Ion Brad
11. Nicolae Breban
12. Dumitru Breabăn
13. Remus Bucșa
14. Petru Bunea
15. Gheorghe Buzdugan
16. Dinu Buznea
17. Ion Călcioiu
18. Ion Ceterchi
19. Trandafir Cocîrlă
20. Constantin Corduneanu
21. Ion Brăduf Covaliu
22. Ion Crăciun
23. Marțian Dan
24. Ion Dincă

I 25. Dumitru Dinișor
26. Emilian Dobrescu
27. Geza Domokoș
28. loan Dragoș
29. Mihai Drăgănescu
30. Traian Dudaș
31. Petre Duminică
32. Dumitru Dumitru
33. Florea Dumitrescu
34. Nicolae Ecobcscu
35. Marin Enache
36. Dan Enăchescu
37. Iuliu Fejeș
38. Constantin Flitan
39. loan Florescu
40. Ionel Gal
41. Nicolae Gavrilcscu
42. Dumitru Ghișe
43. Suzana Gădea
44. Ilarie Girjoabă
45. Gheorghe Goina
46. Tiberiu Grecu
47. Octavian Victor Groza
48. Hedwiga Margareta 

Hauser
49. Alexandru Heinrich
50. Alexandru Iliescu
51. Nicolae Ion
52. Nicolae Ionescu
53. Vasile Ionescu
54. Mircea Valeriu Izbășoiu
55. Eugen Jebeleanu
56. Dumitru Joița
57. Ștefan Kiss
58. Bartoș Mihaly Kovacs

Alpiniștii consacră două premiere Congresului
partidului și aniversării eliberării țării

Acest august, luminat de soa
rele verii și de speranțele năs
cute din fertilele și lucidele 
discuții din înaltul forum al 
comuniștilor țării, i-a găsit pe 
alpiniști în plină activitate : e- 

. fectuind trasee dificile în pre
mieră, participînd la impor
tante întîlniri peste hotare, pre
gătind cu hărnicie succesele 
din campionatele naționale.
SCRISOARE CĂTRE PARTID

Zi senină, cu cer albastru pe 
care se profilează masivii ame
țitori din Cheile Bicazului. Jos. 
la poalele Bardosului, într-o 
poiană străjuită de brazi se 
ține o adunare in care se ho
tărăște expedierea unei scrisori 
către Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român și că
tre secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

Se spune in această scrisoa
re : „Noi, reprezentanți ai al
pinismului din Republica Socia
listă România — maeștri ai 
sportului. antrenori. arbitri, 
alpiniști din lotul republican 
și din alte secții — participant’ 
ia cea de a doua etapă a Cam
pionatului republican de alpi
nism am hotărit ca două din 
traseele de maximă dil'u-ultate 
din Cheile Bicazului. să poar
te numele „AL X-LEA CON
GRES AL PARTIDULUI" și 
„A XXV-A ANIVERSARE A

#7. Zoe Dumitrescu-
Bușulenga

58. Eduard Eisenburge»
59. Janos Fazekas
60. Ludovic Fazekaș
61. Ilie Făsul
62. Emanoil Florescu
63. Mihail Florescu
64. Mihail (Mihnea) 

Gheorghiu
65. Matei Ghigiu
66. Gheorghe Ghinea
67. Mihai Gere
68. Nicolae Giosan
69. loan Gluvacov
70. Nicolae Goldberger
71. Nicolae Guină
72. Teodor Haș
73. George Homoștean
74. Ion Ichim
75. Ion Iliescu
76. Gheorghe • Ion
77. Alexandru Ionescu
78. Petre Ionescu
79. Tudor Ionescu
80. Ion Ioniță
81. Dumitru Ivanovic!
82. Carol Kiraly
83. Gyorgy Kovacs
84. Lajos Letay
85. Mihail Levente
86. Petre Lupu
87. Pompiliu Macovei
88. George Macoveseu
89. Vasile Malinschi
90. Gheorghe Gaston Marin
91. Mihai Marinescu
92. Teodor Marinescu
93. Ion Gheorghe Maurei
94. Corneliu Măneseu
95. Manea Măneseu
96. Angelo Miculescu
97. Dumitru Mihai
98. Nicolae Mihai
99. Aldea Militaru

100. Ioachim Moga
101. Roman Moldovan
102. Ilie Murgulescu
103. Gheorghe Năstase
104. Gheorghe Necula
105. Miron Nicolescu
106. Paul Niculescu-Mizil
107. Eleonora Nile*
108. Cornel On eseu
109. Gheorghe Palos
110. Gheorghe Fană

59. David Lazăr
60. Nicolae Lungu
61. Mircea Malița
62. Constantin Marinov
63. Constantin Matei
64. Gheorghe Matei
65. Nicolae Măneseu
66. Gheorghe Mărgincanu
67. Ion Mărgineanu
68. Nicolae Militaru
69. Constantin Mite*
70. Vasile Mina
71. Ștefan Mocuța
72. Aurel Moga
73. Gheorghe Moldovan
74. Florența Munteanu
75. Gheorghe Munteanu
76. Paul Nagy
77. Ion Nicola
78. Gheorghe Oprea
79. Ștefan Pascu
80. Iștvan Peterfl
81. Gheorghe Petrescu
82. Gheorghe Pop
83. Gheorghe Popa
84. Dorel Mihai Popa
85. Alexandru Popescu
86. Alexandru Popescu
87. Barbu Popescu
88. Dumitru Radu Popescu
89. Otilia Popescu

Membrii Comisiei Centrale de Revizie
1. Ion Albulețu
2. Nicolae Anghel
3. Vasile Belizna
4. Paraschiv Benescu
5. Gheorghe Brehuescu
6. Aurel Bulgarea
7. Mihai Burcheșin
8. Nicolae Bușui
9. Vasile Cădar

10. George Chiriță
11. Stoica Chivu
12. Marcel Dobra
13. Alexandru Dumitru
14. Vaier Gabrian
15. Ioan Gătejoiu
16. Ion Huțanu
17. Mihail Ivan
18. Petre Ivanov
19. Ion Jescu
20. Alexandru Kopandi
21. Radu Manoliu
22. Nicolae Matei
23. Constantin Munțiu

ELIBERĂRII PATRIEI*. Este 
dorința lor firească de a în
china eforturile lor de cucerire 
a înălțimilor de piatră acestor 
mari evenimente, atît de apro
piate inimilor noastre.

Traseul „Al X-lea Congres al 
Partidului” a fost efectuat în 
premieră de alpiniștii ChiVu 
Dumitru și "Schen Matei de la 
A. S. Armata — Brașov. El se 
găsește pe verticala unui perete 
din Cheile Bicazului și are un 
grad de dificultate maximă 
(VI B).

Traseul „A XXV-a aniver
sare a Eliberării patriei” a fost 
realizat în premieră de alpini
știi Rițișan Avei și Betegh E- 
meric (campion de alpinism în 
1968) de: la clubul Metalul-Hu
nedoara și se află în peretele 
Turnulețul (tot în Cheile Bica
zului) avînd gradul VI A
TRICOLORUL A FLUTURAT

ÎN PAMIR Șl PE MONT- 
BLANC

In luna aceasta, istoria alpi
nismului nostru a mai consem
nat două evenimente : partici
parea la o ascensiune în munții 
Pamirului și la o reuniune „dc 
lucru” în Montblanc.

Spre înălțimile de peste 70(10 
de metri ale Pamirului au ur
cat prof. Mircea Mihăilescu, 
secretarul general al Federa
ției române de turism și alpi
nism, și ing. Ioan Coman, ală

111. Vasile Patilineț
112. Ștefan Pavel
113. Ion Pățan
114. Dumitru Petrescu
115. Gheorghe Petrescu
116. Dumitru Popa
117. Dumitru Popescu
118. Ion Popescu-Puțuri
119. Titus Viorel Popovicl
120. Vasile Potop
121. Grigore Răduică
122. Gheorghe Rădulescu
123. Ilie Rădulescu
124. Leonte Răutu
125. Valter Roman
126. Mihail Roșianu
127. Gheorghe Roșu
128. Clement Rusu
129. Constantin Sandu
130. Ion Savu
13L Constantin Scarlat
132. Alexandru Sencovici
133. Cristofor Simionescu
134. Dumitru Simulescu
135. Ion Sirbu
136. Ion Spătărelu
137. Ion Stănescu
138. Leon Steinbach
139. Enteric Stoffel
140. Gheorghe Stoica
141. Mihai Suder
142. Emeric Szabo
143. Dezideriu Szilagvi
144. Nicolae Tăbircă
145. Gheorghe Tănase
146. Mihai Telescu
147. Nicolae Teodorescu
148. Virgil Trofin
149. Costache Trotuț
150. Laurean Tu lai 
15L Iosif Vglar
152. Ion L'rsu 
151 Vasile Vaida 
154. Marin Vasile 
155 Ghearghe Vasilichi
156. Ghizela Vass
157. Ilie Verdeț
158. Nicolae Vereș
159. Geza Vida
160. Aurel Vijoli
161. Vasile Vilcu
162. Ștefan Voicu
163. Ștefan Voitec
164. Richard Winter
165. Barbu Zaharescu

90. Ion Potoeeana
91. Teodor Prune*
92. Vasile Pungan
93. Ion Româna
94. Vasile Rus
95. Ion Rușinară
96. Constantin Savu
97. Mihail Bujor Sioa
98. Zaharia Staneu
99. Nicolae State

100. Constantin Stătescu
101. Gheorghe Stoica
102. Andraș Suto
103. Ernest Szotyorl
104. Nicolae Ștefan
105. Ștefan Ștefănescu
106. Ludovic Takacs
107. Eugen Tarhon
108. Nicolae Toader
109. Gheorghe Trică
110. Ion Tudor
111. Jean Tudor
112. Dumitru Tudosie
113. Sterian Țîrcă
114. Ioan Ungur
115. Teodor Vasiliu
116. Andrei Vela
117. Constantin Vlad
118. Vasile Vlad
119. Dușan Vlasclci
120. Maria Zidaru

24. Vasile Nicolcioiu
25. Emilian Nucescu
26. Constantin Petre
27. Constantin Pirvulescu
28. Emil Popa
29. Gheorghe Pușkaș
30. Constantin Radu
31. Ioan Retegan
32. Iosif Andrei Roth
33. Constantin Sandu
34. Vasile Sechel
35. Olimpia Solomonescu
36. Teodor Stana
37. Voicu Stancu
38. Ion Stoica
39. Domokoș Szasz
40. Ion Tarachiu
41. Anton Tincu
42. Petru Țăran
43. Ladislau Vass
4L Pascu Zimbran
45. Ewalt Zweier

turi de alpiniști de frunte re- 
prezentînd 15 țări din Europa 
și Asia.

Seara, acolo unde era așezat 
cortul pentru odihna de noapte, 
a fluturat, in albastrul Încețo
șat al marilor înălțimi, trico
lorul românesc.

în altă parte a Europei, In 
Franța, maeștrii sportului Aurel 
Irimia și Alexandru Floricioiu 
au escaladat, în compania altor 
ași ai corzilor și pitoanelor, di
ficile trasee din Montblanc.
RĂSPLATĂ CELOR BRAVI

Recent, conducerea C.N.E.F.S. 
a semnat o hotărîre al cărui 
text laconic expune motivele 
pentru care s-a acordat unor 
sportivi merituoși titlul de 
maestru al sportului. Și prin
tre acești sportivi întilnim nu
mele unor alpiniști care au 
desfășurat o activitate bogată 
in ultimii ani : Dumitru Chi
vu, Avei Rițișan, Niculae Ne- 
vezi și Schen Matei. în pal
maresul lor figurează multi 
succese : traversări ale Carpa 
ților Meridionali, titluri de 
campioni ai țării, zeci de pre
miere alpine.

O răsplată pe deplin meritată 
de fiecare dintre ei.

Dumitru CERCHEZEANU 
secretar g ral adjunct al hR'lA

CEL DE-AL X-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmart din pag. I) 

mâniei socialiste, ai întregii 
noastre națiuni, au consfințit 
vrerea unanimă: alegerea la 
cirma partidului a aceluia 
care întruchipează in mod 
strălucitor cele mai nobile 
virtuți ale partidului nostru, 
ale poporului nostru. Astfel 
se transpune în viață propu
nerea Conferinței de partid 
a Municipiului București, 
susținută de toate conferin
țele județene de partid, de 
toți cei 413 delegați care au 
luat cuvîntul în ședințele 
plenare și în secțiunile de lu
cru ale Congresului, însușită 
și sprijinită cu căldură de 
milioane de oameni ai mun
cii in cadrul unor adunări, 
in presă, prin telegrame tri
mise Congresului.

Se anunță apoi că la urma 
votului secret exprimat de de
legați au fost declarați aleși 
ca membri ai Comitetului 
Central 165 tovarăși, ca mem
bri supleanți ai Comitetului 
Central 120 și ca membri ai 
Comisiei Centrale de Revizie 
45 de tovarăși

★
La sediul Comitetului Cen

tral are loc. în continuare, 
prima ședință plenară a Co
mitetului Central care, în con
formitate cu prevederile sta
tutare, a ales organele execu
tive.

*

Ora 16. Piața Palatului și 
arterele din împrejurimi tră
iesc momente de puternică în
suflețire. Zeci și zeci de mii 
de oameni de toate viratele — 
soli ai populației Capitalei, ai 
întregului popor — au venit 
să exprime sentimentul lor de 
nețărmurită dragoste și adincă 
încredere față de secretarul 
genera] al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. față de 
ceilalți conducători ai parti
dului, pe care Congresul al 
X-lea i-a investit cu marea 
răspundere de a conduce vas
ta operă de edificare a socia
lismului in România. Este o 
manifestare emoționanta, grăi
toare, a unității și coeziunii 
poporului în Jurul Partidului 
Comunist Român, călăuză si
gură a destm-h-r natriej. eroi
cul stegar al luptei pentru fe
ricirea poporului și Înflorirea 
țării, pentru triumful socia
lismului și păcii.

Entuziasmul maselor devi
ne vibrant cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și membrii 
Comitetului Central străbat 
piața printr-un csloar lung, 
indreptîndu-se spre sala Pala
tului, pentru a participa la șe
dința de închidere a celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
La rândul lor delegații și in
vitații care se află in sală in- 
tîmpină cu puternice aclama
ții și ural» pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători ai partidului, pe 
toți membrii Comitetu
lui Central, precum și

CUVÎNTAREA DE ÎNCHEIERE ROSTITĂ 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmart din pag. 1)

zentanții a 70 de partide co
muniste și muncitorești, miș
cări de eliberare națională și 
partide socialiste, care au 
exprimat de la această tri
bună saluturi călduroase co
muniștilor din România. Con
gresul a primit mesaje inter
naționaliste de salut din 
partea a 14 partide frățești. 
Noi vedem în aceste manifes
tări o expresie elocventă a 
legăturilor internaționaliste 
largi care unesc parti
dul nostru cu partide
le comuniste, cu mișcă
rile de eliberare, cu forțele 
antiimperialiste din întreaga 
lume. (Vii aplauze). Putem 
spune, totodată, că expuneri
le făcute în Congresul nostru 
de delegațiile partidelor și 
organizațiilor oaspete au prile
juit un larg schimb de pă
reri asupra unor probleme 
contemporane de cea mai ma
re importanță pentru unitatea 
mișcării comuniste interna
ționale, pentru victoria lup
tei antiimperialiste, pentru 
pace și progres social.

Partidul nostru consideră 
că schimburile de păreri în
tre partide asupra probleme
lor internaționale actuale, a- 
supra sarcinilor mișcării re
voluționare reprezintă o con
tribuție importantă Ia întări
rea solidarității internaționa
le, la depășirea divergențelor 
existente astăzi în sinul miș
cării comuniste și muncito
rești. la întărirea unității tu
turor forțelor antiimperialis
te. (Aplauze puternice, prelun
gite).

în numele Congresului, al 
întregului partid, al poporu
lui nostru adresez cele mai 
calde mulțumiri partidelor și 
organizațiilor care au trimis 
delegații la Congresul nostru. 
(Vii aplauze). Vă rugăm, 
dragi tovarăși, să transmiteți 
partidelor dumneavoastră, tu
turor comuniștilor din țările 
în care trăiți, militanților re
voluționari, progresiști, salu
tul nostru comunist, cele mai 
calde urări de succese în 
munca și lupta pe care o des
fășurat! pentru cauza socia
lismului și păcii (Aplauze 
puternice, prelunaite)

Rog delegațiile din țările 
socialiste să iiansmită par

pe șefii delegațiilor par
tidelor comuniste și mun
citorești, socialiste, democra
tice și antiimperialiste de pes 
te hotare.

Lucrările ședinței de închi
dere a Congresului au fost 
prezidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Comisiei de nu
mărătoare a voturilor, tova
rășul Dumitru Leonte. comu
nică rezultatul alegerilor.

El anunță din nou alegerea 
In unanimitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al parti
dului.

Miile de cetățeni din Piața 
Palatului care ascultă trans
misia ședinței de includere, 
cit și cei prezenți in sala Con
gresului scandează la unison 
.Cea ușescu l Ceaușescu I P.C.R.! 
P.C.R. !* Pentru fiecare din 
cei ce sint de față la acest 
moment înălțător, pentru în
tregul nostru popor, prezența 
in continuare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la condu
cerea destinelor țării consti
tuie chezășii certitudinea în
făptuirii mărețului program 
de înălțare a României socia
liste pe culmile progresului și 
civilizației

Citirea listelor membrilor or
ganelor de conducere ’ ale 
partidului este primită cu vii 
și îndelungi aplauze.

Luînd cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceai sesei anunță că 
in prima sa plenară. Comitetul 
Central al partidului, in con
formitate cu prevederile sta
tutului. a ales In unanimitate 
organele executive: Comitetul 
Executiv, alcătuit din 21 mem
bri și 11 membri supleanți; 
Prezidiul Permanent, alcă
tuit din 9 membri; Secretaria
tul Comitetului Central al 
partidului alcătuit din 7 
membri.

Anunțarea nominală a com
ponenței Comitetului Execu
tiv, a Prezidiului Permanent 
și a Secretariatului, este salu
tată cu urale și aclamații în
delungi de delegați și invitați, 
de zecile de mii de cetățeni 
din Piața Palatului.

Secretarul general al parti
dului anunță că plenara Co
mitetului Central, conform 
prevederilor statutului a de
semnat Colegiul Central de 
partid avînd ca președinte pe 
tovarășul Mihai Dalea. La 
prima ședință a Comisiei 
Centrale de Revizie a fost ales 
in unanimitate ca președinte 
tovarășul Chivu Stoica.

De la tribuna Congresului, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, rostește 
apoi cuvîntul de închidere a 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost sub
liniată de repetate ori cu pu
ternice și îndelungate aplauze 
și urale de delegații și invi
tații la Congres, urmărită cu 
profund interes și satisfacție 
de cetățenii aflați în Piața 
Palatului, de milioane și mi
lioane de cetățeni care la acea 

tidelor frățești, popoarelor 
lor, urările noastre de succes 
în lupta eroică pentru con
struirea socialismului și co
munismului, în efortul pen
tru întărirea unității tuturor 
țărilor socialiste, pentru vic
toria păcii. (Aplauze prelun
gite).

Rog delegațiile partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările capitaliste să transmi
tă partidelor lor, tuturor co
muniștilor, cele mai sincere 
urări ale comuniștilor români 
pentru noi succese în lupta 
consacrată apărării interese
lor vitale ale oamenilor mun
cii, împotriva exploatării și 
asupririi capitaliste, pentru 
întărirea unității clasei mun
citoare, a tuturor forțelor de
mocratice, antiimperialiste. 
(Aplauze prelungite).

Rog delegațiile mișcărilor de 
eliberare națională și demo
cratice să ducă cu ele expre
sia solidarității partidului și 
poporului român față de lupta 
pe care o desfășoară pentru 
scuturarea jugului colonial, 
imperialist, pentru indepen
dență și libertate națională, 
cele mai vii urări de succes 
în dezvoltarea progresistă a 
patriilor lor. (Aplauze , puter
nice).

Rog delegațiile partidelor 
socialiste care au participat la 
lucrările Congresului să trans
mită partidelor lor salutul și 
urările noastre de succes, do
rința de a dezvolta în conti
nuare relații de colaborare, 
convinși că aceasta servește 
întăririi unității clasei munci
toare în lupta pentru pace și 
progres social. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Doresc, de asemenea, să ex
prim calde mulțumiri parti
delor frățești, organizațiilor 
revoluționare și mișcărilor de 
eliberare națională care au 
adresat mesaje de salut Con
gresului partidului nostru. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Asigurăm reprezentanții tu
turor partidelor comuniste și 
muncitorești, ai mișcărilor de 
eliberare națională și antiim- 
perialistă de solidaritatea de
plină a partidului nostru cu 
lupta lor, de dorința comuniș
tilor români de a acționa și 
în viitor cu hotărice pentru 
Întărirea unității tuturor forțe

oră se aflau In fața micilor 
ecrane și a aparatelor de ra
dio.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declară închise lu
crările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român. Delegații și invitații 
aplaudă și ovaționează înde
lung. Minute în șir nu conte
nesc uraleie pentru Partidul 
Comunist Român, pentru se
cretarul său general. Toți cei 
prezenți intonează „Interna
ționala”. Acordurile imnului 
clasei muncitoare de pretutin
deni sint reluate de mulțimea 
aflată în piață.

După încheierea lucrărilor 
Congresului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și ceilalți conducă
tori de partid, delegații de 
peste hotare au ieșit în bal* 
coanele Palatului Republicii 
pentru a răspunde manifesta
ției de nețărmurită dragoste a 
bucureștenilor.

Masele întîmpină pe condu
cătorul iubit cu urale și acla
mații îndelungi. Deasupra ca
petelor se înalță pancarte 
pe care se află înscris 
.Ceaușescu-P.C.R.”, „Trăiască 
Partidul Comunist Român !“, 
„Sub steagul marxism-leninis- 
mului înainte spre desăvîrși- 
rea construcției socialiste în 
România !“, „Trăiască unitatea 
partidelor comuniste și munci
torești r. Se scandează cu pu
tere. din toată inima, „P.C.R.- 
P.C.R. 1”, „Ceaușescu și popo
rul”. In aceste cuvinte vi
brează aprobarea unanimă a 
poporului dată istoricelor do
cumente adoptate de Congres, 
hotărirea nestrămutată a în
tregii națiuni de a înfăptui în- 
suflețitoarele obiective ale po
liticii partidului

Tovarășul Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid, răs
pund aclamațiilor entuziaste 
ale mulțimii. Secretarul gene
ral a1 partidului rostește cuvin
te calde de mulțumire.

Dragi tovarăși,

Ați ascultat rezultatele 
Congresului, ați aflat compo
nența noului Comitet Central 
și a organelor sale executive. 
Nu doresc să țin din nou o 
cuvîntare. Cele ce am spus in 
încheierea lucrărilor Congre
sului constituie expresia gin- 
durilor și sentimentelor Co
mitetului nostru Central, a 
Congresului, a întregului 
partid și popor. (Aplauze 
puternice, urale).

In manifestarea dumnea
voastră călduroasă vedem 
încă o expresie a încrederii 
nemărginite a cetățenilor Ca
pitalei, a întregului popor, 
în partidul nostru comunist, 
în politica sa marxist-leni- 
nistă care corespunde pe de
plin intereselor vitale ale în
tregii națiuni. (Aplauze, ura
le ; se scandează i „P.C.R.”). 
In această manifestare vedem 
expresia voinței dumnea
voastră, a întregului popor 

lor care se ridică împotriva 
imperialismului, pentru pace 
și progres social. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Puteți fi siguri, tovarăși, că 
Partidul Comunist Român, 
continuînd glorioasele sale tra
diții internaționaliste, va face 
totul pentru a-și aduce contri
buția la victoria cauzei noas
tre comune. (Aplauze puterni
ce, urale).

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie ca in numele 
Comitetului Central ales de 
Congresul al X-lea să mulțu
mesc tuturor delegaților pen
tru încrederea ce ne-a fost a- 
cordată și să vă asigur, pe 
dumneavoastră, întregul par
tid, că noul Comitet Central 
va acționa cu toată hotărirea 
și fermitatea pentru îndepli
nirea sarcinilor de mare răs
pundere ce i-au fost încredin
țate de Congres. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Totodată, dați-mi voie să vă 
mulțumesc pentru încrederea 
acordată de dumneavoastră, de 
partid, prin alegerea mea în 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice, ovații). 
Doresc să vă asigur, tovarăși, 
pe dumneavoastră. întregul 
partid, poporul nostru că voi 
face totul pentru a contribui, 
împreună cu ceilalți membri 
ai Comitetului Central, cu toți 
comuniștii, la înfăptuirea ma
rilor sarcini trasate de Con
gres, că în întreaga mea ac
tivitate nu voi precupeți nici 
un efort pentru a servi per
manent partidul, poporul, cau
za socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice, ura
le; se scandează: „Ceaușescu”. 
„P.C.R.”).

încheind lucrările Congre
sului, doresc sâ exprim con
vingerea că toți delegații, în
tregul partid, întregul popor 
își vor strînge și mai mult 
rînd urile, își vor înzeci efor
turile pentru traducerea în 
viață a hotărîrijor adoptate de 
Congresul al X-lea, pentru în
făptuirea programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

De la înalta tribună a Con
gresului adresăm tutui or co

de a înfăptui neabătut hotă- 
ririle Congresului al X-lea, 
de a asigura ridicarea țării 
pe noi trepte ale construcției 
socialismului, de a face ca 
România să fie un detașa
ment tot mai puternic al sis
temului mondial socialist, al 
mișcării comuniste revolu
ționare, antiimperialiste din 
întreaga lume. (Aplauze în
delungate, urale ; se scandea
ză : „Ceaușescu”).

Rugăm încă o dată pe prie
tenii noștri din străinătate 
care au asistat Ia Congres să 
ducă cu ei expresia hotărîrii 
partidului și poporului ro
mân de a asigura dezvoltarea 
continuă a orînduirii socia
liste, de a milita neabătut 
pentru unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste, 
a tuturor forțelor antiimpe
rialiste. (Aplauze puternice, 
îndelungate). I-ați putut vedea, 
tovarăși, pe comuniștii ro
mâni, în timpul Congresului, 
la lucru. Priviți acum la oa
menii muncii din Capitală și 
veți vedea pe fețele lor voia 
bună, bucuria rezultatelor ob
ținute, dîrzenia și voința de a 
milita neabătut pentru trans
punerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al X-lea. 
(Aplauze îndelungate, urale ; 
se scandează : „Ceaușescu”).

Dragi tovarăși,

Doresc să închei exprimînd 
încă o dată convingerea fer
mă a conducerii partidului, a 
Congresului, că întregul par
tid, întregul popor vor 
munci fără preget pentru în
făptuirea mărețului program 
pe care l-am adoptat, că Ro
mânia socialistă se va înălța 
tot mai puternic sub soare, 
că în țara noastră socialis
mul va triumfa deplin. 
(Aplauze îndelungate ; se 
scandează : „P.CJt.”).

Vă urăm tuturor succese 
tot mai mari în lupta și 
munca pentru triumful socia
lismului, pentru triumful 
păcii! (întreaga piață răsună 
de puternice aplauze și ova
ții ; se scandează .P.C.R. 
„Ceaușescu”).

Cuvîntarea secretarului ge
neral este subliniată de re
petate ori cu aplauze și urale 
puternice.

După această însuflețită 
adunare populară care mar
chează unanima participare 
a întregului popor la desfă
șurarea și încheierea lucră
rilor Congresului, secretarul 
general șj ceilalți conducă
tori de partid se îndreaptă 
spre sediul Comitetului Cen
tral, trecînd prin mijlocul 
mulțimii adunate în imensul 
spațiu al pieții. Tovarășul 
Ceaușescu strînge călduros 
mîinile a zeci de cetățeni din 
rîndul maselor care-și mani
festă din nou entuziasmul și 
dragostea față de partid și 
conducătorii săi.

(Agerpres)

muniștilor cele mai calde urăr 
de succes în activitatea lnchi 
nată bunăstării și fericiri 
poporului nostru, dezvoltări 
continue a României socialis 
te. (Aplauze îndelungi, urale] 

Urăm din adîncul inimi 
succes deplin tuturor munci 
terilor, țăranilor și inteteetua 
Iilor, tuturor oamenilor mun 
•cil fără deosebire de naționa 
litate, In munca minunat 
pentru înflorirea continuă 
patriei, pentru obținerea d 
noi succese pe drumul socia 
lismutui, pentru crearea oor 
dițiilor de trecere treptată I 
■făurirea societății comuniști 
(Aplauze puternice, urale).

Vă mulțumesc, tovarăș 
pentru munca iDtensă desfăși 
rată în timpul Congresului 
nu prea s-a respectat progrf 
mul dar cred .că s-a depus 
muncă deosebit de folositoar 
pentru partidul și poporul noi 
tru.

Vă urez, tuturor, dragi t< 
varăși, succese în muncă și î 
viață, multă sănătate și fer 
cire I (Aplauze prelungit 
urale).

Trăiască Partidul Comuni: 
Român, conducătorii'] încerci 
al poporului nostru pe drunu 
socialismului 1 (Aplauze și uri 
le îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu”, ,,P.C.B.'‘).

Trăiască minunatul nostt 
popor ; să înflorească cont 
nuu Republica Socialistă R< 
mânia I (Aplauze puternice, îi 
delungate, se scandează 
„P.C.R.”).

Trăiască unitatea mișcăr 
comuniste și muncitorești ir 
ternaționale, a mișcării de el 
berare națională, de lupi 
antiim peria] istă I (Aplauze pt 
ternice, urale).

Trăiască marxism-Jeninis 
mul, teoria proletariatului 
a oamenilor progresiști di 
întreaga lume ! (Aplauze pt 
ternice, urale).

Trăiască pacea In întreag 
lume și colaborarea înti 
popoare I (Aplauze puternic 
urale).

Declar închise lucrări 
Congresului ai X lea. (Aplau; 
puternice, urale; se scande: 
,ză : „P.C.R.”. „Ceaușescu”. S 
•ovaționează îndelung penii 
partid, pentru Comitetul să 
Central, pentru secretarul g< 
neral al partidului. tovarăși 
Nicolae Ceaușescu).



Sir Stanley Matthews, în vizită la

TREI TURNEECampionatul mondial de șah al juniorilor TORNI UI INPRNAJIONÂI

AU LUAT SFIRȘIT

Frații Pettersson la start

C. POPA cores p. principal

TENIS

hotare, 
parti- 

Belgla, 
Ang'-a,

STOCKHOLM 12 (Ager
pres). — în runda a doua a 
campionatului mondial de

In „Tour de l'Avenir1'
PARIS 12 (A-gerprei). — Turul 

ciclist al Franței pentru amatori 
(Tour de l'Avenir) se va desfă
șura anul acesta între 11 șl 24 
septembrie. Organizatorii — zia
rele .L'Equlpe" șl „Le Parislen 
Liberă" — au confirmat înscrie
rea a 15 echipe, dintre care trei 
franceze șt 12 de peste 
La apropiata ediție vor 
clpa rutieri fruntași din 
Danemarca, România,
Luxemburg. Cehoslovacia 
goslavla, Evețla. Polonia, 
da. Spania șl Trama. Vi 
atracțiile cursei o va constitui 
prezența la start a echipei Sue
diei. avtnd în componența sa 
pe cei păun frați Pettersson. 
câmp*.cm rrondlaU ș: medaliat: a; 
jocurticr olimpice.

înconjurat din toate părțile de cronicarii ,.Sportu-ui“.
stingă) nu mai are loc să... fen:e?e Foto; AVREL NEAGl

Matthews

„Pînă la 60 de ani 
nici chip să mă las
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șah rezervat juniorilor, care 
are loc la Stockholm, repre
zentantul României, Aurel 
Urzică, a remizat cn suedezul 
Andersson. în aceeași grupă, 
Belion (Spania) a pierdut la 
belgianul Meulders, iar Ro- 
goff (S.U.A.) și Mc Gowan 
(Noua Zeelandă) au remizat, 
în fruntea calasamentulul 
respectivei grupe se află 
Andersson cu l'/i puncte. 
Urzică totalizează 1 punct.

CONSTANȚA 12 (prin telefon). 
Marți s-au desfășurat partidele 
din runda a 4, deosebit de dis
putat* (remiza din partida Tro- 
lar.^scu — Barath a durat 5 ore). 
Ia:â rezultatele : Szabo — Kozma 
1—0. Ghlțescu — Minev 1—0, Vol- 
cu’.escu — Șancovlcl 0—1. Parti
de ? Deda — Ostaga, Ungureanu 
— MLUtelu. Barath — Trolanescu 
șl Marodld — Vlzantiadls, s-au 

remize. Clasament : 
Szabo, Șancovlcl 3 p, Mltllelu 
2.5 p. Ungureanu 2 p (din 3 par
tide), Cozma, Trolanescu, Maro- 
v.ci, Ghlțescu și Doda 1 p.

SPARTACHIADA UNIONALĂ 
DE VARĂ A SINDICATELOR

Iată rezultatele înregistrate 
finalele turneului .open" de 
Hamburg : simplu masculin
Roche — Okker 6—1, 5—7, 7—5,
8—6 (meciul a durat mal mult 
de două ore șl jumătate 1) ; sim
plu feminin : Judy Tegart — Hel
ga Nlessen 6—1, 6—4 ; dublu mas
culin : Okker, Rlessen — Fass
bender, Barclay 6—1, 6—2. 6—t : 
dublu feminin : Tegart, Niessen
— Budlng, Hoesl 6—1, 6—4 ; du
blu mixt : Tegart, Rlessen — 
Walkden, McMillan 6—4, 6—1.

★
In Italia, la Senigalliaj ultimele 
finale disputata s-au soldat cu 
următoarele rezultata : dublu
masculin : Mandarino, Koch
— Watanabe, Kawanorl 6—2, 
4—7. 6—0, 7—5 ; dublu feminin : 
Sandberg, Sandulf — Amos, Gls- 
caffre 4—6, 8—4, 6—4.

★
Amaricanli au domina» turneul 
internațional de la Southhamp
ton (S.U.A.), după cum dove
desc rezultatele finale : simplu i 
Graebner — tuts I—1, 6—3, 8—4; 
dublu i Graebner, tuts — Stone, 
Parun 7—6, 1—6.

Ne-a vizitat ieri la redac
ție Stanley Matthews; ma
rele Stanley — la figurat vor
bind, întrucît altfel, el este 
un om de statură medie — 
înnobilat de regină cu titlul 
de. Sir pentru măiestrie și 
longevitate-record (pină la 
vîrsta de 50 de ani!) în soc- 
cerul insular. Și 
„fans“-ii rostesc cu 
cvintetul ofensiv al naționa
lei engleze de după război: 
MATTHEWS ----------
LAWTON - 
FINNEY. Înaintași de renu
me, care 
unul mai 
figuri de muzeu (cum este și 
aceea de 
Ma ti heu’s 
Madame Tussaud, 
turi de busturile 
stone, Disraeli, Churchill 
Somerset Maugham) sau de 
antologie fotbalistică — ca
pitolul : cei mai mari 11 ju
cători de pe glob, din toate 
timpurile...

La auzul celebrei 
Matthews, Carter, 
Mannion, Finney — 
i-o „servim" și noi 
ducerea dialogului — rămâne 
plăcut impresionat.

„O, ce timpuri! — exclamă 
el, puțin mândru, puțin pate
tic. Aceea a fost o perioadă 
cind fotbalul nostru atinsese 
o culme. Apoi, după o vreme, 
n-a mai fost tocmai bine...“ 

— Vă referiți ia neuita
tul an ’53 (n.n. cînd An
glia a suferit o dublă și 
severă înfrîngere, 3—6 ?i 
1—7. în fata Ungariei) ?

— Exact.
— ,Spuneți-mi, vă rog, 

dv. personal ați anticipat 
întrucîtva aceste eșecuri ? 

— Da, întrucît formația ma
ghiară începuse deja să facă 
furori..

— La ce anume rămă
sese în urmă echipa en
gleză ?

— In primul rind la im- 
personali- 

foarte rar 
un Hideg- 
ca să nu 

de tactică 
surprins pe 

fi 
teren. Atunci,

astăzi 
evlavie

- CARTER 
MANNION

au făcut epocă, 
celebru ca celălalt,

ceară a
care la

lui Stanley 
Londra, la 

stă ală- 
lui Glad- 

fi

formule, 
Lawton, 
pe care 

în intro-

portantul capitol 
tăți: vedeți dv., 
apare un Pușkaș, 
kuti, un Bozsik... 
mai vorbesc și 
unde ungurii i-au 
ai noștri prin așezarea 
mișcarea in 
deci cu cinci ani înainte de 
brazilieni, am văzut aplicat 
pentru prima oară în lume 
sistemul de joc 1—4—2—4 
Pentru noi englezii a fost un 
fel de trezire la realitate, de
oarece la pufin timp după a- 
ceea, tot mai multe echipe 
de club 
nunțe la 
noștri

au început să re-
W.M. Și, cum ai 

n-au avut niciodată

Campionatele mondiale
BELGRAD 12 (Agerpres). — 

La Belgrad au început cam
pionatele mondiale rezervate 
surdo-muților. în competiția 
de handbal, echipa masculi
nă a României a învins cu 
scorul de 14—11 (3—6) for
mația R. F. a Germaniei. Se
lecționata masculină de tenis 
de masă a României a între
cut cu 5—0 reprezentativa 
Iugoslaviei și a dispus cu 
același scor (5—0) de echipa

probleme in ceea ce privește 
controlul balonului, progre
sele n-au intîrziat să apară.

— Domnule Matthews, 
ați intuit oarecum marele 
succes din 1966. repurtat 
de Anglia la World Cup ?

— Drept să vă spun nu. 
Ba, stați o clipă. Dacă mă 
ginde^c bine, cu foarte mici 
excepții. Anglia a jucat mai 
tot timjrul fără reproș pe pro
priul teren. Și apoi, cum 
Rajnsey — cu largul concurs 
al federației — o pregătise 
cum n-o făcuse nimeni pină 
la el...

— Să deducem, oare, 
din cele spuse de dv., că 

Mexic fotbaliștii en-

Aku fo

— Numai fotbalului profe
sionist. N-am încetat, fisă, 
nici o clipă sâ foc. Mă antre
nez in fiecare dimineață tmp 
de trei sferturi de oră. con
tinui să joc in meciuri de
monstrative și de old-boys. 
lată, nu de mult am evoluat 
in Canada, la Winnipeg, cu 
două luni in urmă am jucat, 
alături de Finney. John Char
les, Franklin, Johnson, la 
Belgrad. cu naționala de 
old-boys a iugoslaviei. In a- 
celași scop — vreau sa mai 
joc fotbal — mă aflu acum 
in țara dv. Am făcut o vizită 
Federației Române de Fotbal 
căreia i-am propus un meci 
Anglia—România, bineînțeles

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— La Moscova au continuat 
întrecerile concursului de na
tație din cadrul Sparta^hișdei 
unionale de vară a Sindicate
lor. Proba masculină de 2C<j 
m liber a revenit lui Leonid 
Ilicev, cronometrat cu tim-

pul de 1:58,6, ’.ar In proba de 
î?? m spate pe primul ioc 
s-a clasat Filomonov cu
1: 2.4. Galina Sinițir.a a ter- 
minat învingitosre In proba 
de 200 m bber feminin cu 
perfot -"--arțe de 2:20.2.

Aa

*

Urări de bine cititorilor „Sportului"
Stanley Matthew*

glezi nu au șanse să-și 
apere titlul ?

— Exceptînd unele proble
me legate de aclimatizare, in 
Mexic fotbaliștii englezi — 
europenii, în general — vor 
avea de suportat asaltul for
mațiilor sud-americane care 
pregătesc revanșa încă de a 
doua zi după ultimul cam
pionat mondial.

De aceea, eu cred că in 
Mexic cei mai mulți sorți de 
izbindă la locul 1 ii au. in 
această ordine, Brazilia. Uru
guay, Anglia, și 
Federală.

— Ați văzut 
României, la 
Wembley ?

— Nu mă aflam 
la acea dată. Am 
mă bucur sincer de succesele 
ei. Se pare că și fotbalul 
românesc va fi prezent — 
după o foarte lungă absența 
— la turneul final.

— Care este secretul lon
gevității dv. în fotbal ?

— Nici un secret: ca um. 
am înțeles să duc o viața 
ordonată, ca fotbalist, m-am 
antrenat și continui să mă 
pregătesc zilnic cu dragostea 
începătorului.

— Iertați-mă. cum 
dică... continuați să 
antrenați. Pentru 
Doar ați spus adio fotba
lului de acum 4 ani!

intre foștii internaționali
— Pentru cînd ?

— Nu s-a hotărit încă. Ofi
cină va găsi de cuviință fo
rul de specialitate român 
Nu v-am spus ? Eu vreau să 
mai joc fotbal. Pină Ia 60 
de ani nici chip să mă las..

G. NICOLAESCU

G mania

formația
1—1. pe

fn Anglia 
auzit ft

a- 
vă 

ce 7

ale surdo-muților
Italiei. In 
România a 
Olanda.

Rezultate
alte competiții: natație : 100 
m liber masculin: Lokarov 
(U.R.S.S.) — 1:00,7; 100 m 
liber feminin: Annie Robin
son (Canada) — 1:07,4; atle
tism : 3 000 m obstacole:
Adam Kot (Polonia) — 9:18,0; 
20 km marș Sperling (R. D. 
Germană) — 1 h 17:04,0.

turneul feminin, 
învins cu 3—1

înregistrate în

!> DECLARĂ

Campionatele europene de caiac-canoe

VALENTINA SERGHE1

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX

vor disputa ulti- 
finale ale junio-

4 f inale pe lacul Himki
Moscova se dă 

startul In cea de-a doua edi
ție a camcior-atcior europene 
de caiac-canoe rezervate ju
niorilor. Este neîndoielnic ce! 
mai greu și sever examen al 
tinerilor practicanți ai acestui 
sport. Competiția va prilejui

13 AUGUST — PROGRAM

CamplccatcU «crcpece de
juniori :

Dimineața : serii la urma-
toarele probe : K 1—48» m
(F). C 1—5W rr. K 1—50C m.
K 4—50Ș m (F).

După amiaza ; FINALE la
K 6—5*) m iF). C 1—«fl m.
K 2—5v« m. K 4—6M a <D-

— o anti-ipeazi evoluțiile 
anterioare, la diferite regate 
interna;- râie — întreceri ex
trem tie disputate între nu
meroasele edupaje prezente 
la această ediție. Sir.t aștep
tate performant deosebite 
(deci și cîșUgarea medaliilor) 
din partea echipelor din 
Uniunea Sovietică. Ungaria, 
R. D. Germană. România ș.a. 
Dar, pentru că. In generai.

in componența tinerei a 
pe s-au 
vâri și 
paje nu 
cutâ de 
ie juniorilor po 
o sene de surpr

Echipa Român 
țață in 
ieri — 
canoiști 
tve de 
nalP și 
teptăm 
țîa Ier din cadrul campiona
telor europe-.» și — de ce 
nu ? — să sperăm la cîteva 
locuri fruntașe și chiar la 
medalii în cele opt finale. 
Astăzi chiar, ia Himki, vor 
fi decernate primele patru 
titluri europene și ar fi de
sigur motiv de mare satis
facție pentru iubitorii spor
tului din țara noastră să în- 
tilnească i 
români pe 
ților.

Miine se 
mele patru 
rilor și apoi, începind de 
vineri, este programată com
petiția europeană a seniorilor.

făcut multe pi
Tea unorV:

este suficient cur 
cpeciaitf

numărul nostru de 
cuprinde caiaciști și 
cu evidente perspec- 
afirmare intemațio- 

ex:stă motive să aș- 
cu î icredere evolu-

numele juniorilor 
tabelul premian-

CORESPO\DE\ȚĂ SPECIALĂ DE LA LOXDR.A

MECIUL ESTE DESCHIS ORICĂRUI REZULTAT *
DL ROY Mc KELVIE, SECRETAR TEHNIC LA ALL ENGLAND CLUB

In intervalul scut rămas 
pînă la începerea meciului 
pentru detemna-ea echipei 
care iți t a disputa Challer.ge- 
round-ul în compania dețină
toarei sa!al ier ei de a~gint, 
formația S.U.A.. antrenamen
tele competito-ilor principali 
au continua: cu aceeași febri
litate. De altfel o dată cu 
ziua de miercuri, cînd are loc 
ședința tehnică cu căpitanii 
echipelor, se încheie ți pregă
tirile.

Pe măsură ce 
apropie, jucătorii devin mai 
puțin expansivi.
se întețesc comentariile, spe
cialiști: și ziariștii cîntărind 
cu multă atenție șansele com
batanților. Totuși, nimeni nu 
se încumetă să se avînte în 
declarații prea optimiste.

La unul dintre antrenamen
tele românilor, am avut oca
zia să stăm de vorbă cu dl. 
Roy Mc Kelvie, ziarist la 
.Sunday Express* și secreta’ 
tehnic la All England Club, 
proprietarul terenurilor de la 
Wimbledon. El mi-a spus: 

„Deși tenismanii celor două 
echipe s-au mai intilnit între 
ei cu ocazia diferitelor con-

meciul se

In schimb,

curruri, de data aceasta ei 
se vor înfrunta într-o între
cere de ma~e amploare, cum 
este finala ir.te-zone. Deci, 
pentru ambele părți, pârtiei 
pa~ea la acest eveniment al 
spc’tu-ui alb rep~ezin:ă un 
succes răsunător. Apoi, fiecare 
fo-mație a reușit 3ă elimine 
pe pa~cursul acestei ediții a 
„Cupei DavtS" adversari re- 
dutabifi, deși după evoluțiile 
individuale ale jucătorilo- 
români și britanici la turneul 
de la Wimbledon, asemenea 
succese erau mai puțin scon
tate. Pe-sonal, nu mă aștep
tam ca vreuna dintre echipele 
care se tnîllnesc acum să 
ajungă în finală. După păre- 
-ea mea, meciul care începe 
joi este deschis oricărui re
zultat. E adevărat că balanța 
șanselor înclină puțin de par
tea tenismanilor englezi, care 
beneficiază de atu-ul terenu
lui propriu și joacă in fața 
publicului favorit. Si mai 
este ceva. Gazonul con
stituie și el un avantaj im
portant pentru britanici, în 
timp ce românii nu sînt aco
modați cu astfel de suprafețe 
de teren. Desigur, in aseme-

r,ea condiții, sarcina echipei 
Angliei este oarecum ușurată. 
Dar, să nu uităm că Ion 
Țiriac și llie Năstase slnt te- 
nismani extrem de reduta
bili, capabili de rezultate
mari. Evoluțiile lor antemoa-e 
ii recomandă cu prisosință*.

Și cum pînă la primele 
schimburi de mingi mai sînt 
ap*oape 4S de o’e, să aștep
tăm mai întîi să vedem ce 
vor aduce tragerile la sorți.

Herb AUDREY

Au început campionatele
internaționale de juniori
si tineret ale României »

De la trimisul nostru special la campionatele mondiale de ciclism, H. NAUM :i

Brno găzduiește un bogat program de manifestări sportive

Turneul internațional mascu
lin de volei de la Messina s-a 
încheiat cu victoria formației 
S’.avia Sofia, care a întrecut 
în finală cu scorul de 3—1 
(5, 12. —2. 8) echipa Spartak 
Praga. în partida pentru locu
rile 3—4, selecționata secun
dă a Italiei a dispus cu 3—1 
(13, —10, 13, 10) de echipa 
Partizan Belgrad

învins cu scorul de 90—81 
(45—34) formația Eldorado 
Bologna, iar Slavia Praga a 
dispus cu 92—88 (47—49) de 
Twa New York. în urma a- 
cestor rezultate, clasamentul 
final al competiției este urmă
torul ; 1—3. Yugoplastica, Twa 
New York, Slavia Praga - 
4 p ; 4. Eldorado Bo.logna 
— Op.

Capitală a Moravlel, Brno a 
devenit în aceste zile o veritabilă 
capitală a ciclismului mondial. 
Întreaga suflare cicllstă îșl În
dreaptă atenția spre acest oraș 
unde începînd de vtneri șl pînă 
la 24 august se vor distribui ce
lor mai buni plstarzl șl rutieri 
amatori tricouri arc-en-clel șl 
titlurile de campioni al lumii.

Brno a primit cinstea de a or
ganiza ediția pe acest an a cam
pionatelor mondiale de ciclism 
pentru meritele Iul, de necontes
tat. in dezvoltarea internațională 
a sportului cu pedale. Cu un se
col in urmă, aproape în aceeași 
vreme cu competiția desfășurată 
pe ruta Rouen — Paris și cîștl- 
gată de James Moore, competiție 
care deschidea „pîrtla" marilor 
întreceri rutiere care aveau să 
dea naștere unor eroi legendari, 
aici, la Brno, se disputa o cursă 
clcllstă care inaugura șt ea 

noua eră a sportului cu pedale. 
Pe parcursul celor 100 de ani care 
au urmat, în oraș și în împre
jurimi s-au dat mii de starturi 
în competițiile cicliste care au 
reunit sportivi din nenumărate 
țări ale lumii. Marele eveniment 
sportiv șl Importanța Iul slnt re
levate pretutindeni în vitrinele 
magazinelor, pe panourile de a- 
flșaj, pe frontispiciul bazelor 
sportive. Silueta ciclistului aple
cat pe ghidon a devenit un sim
bol. Chiar și fetele cu mlnljupes 
care pînă Ieri nu dădeau Im
portanță decît vitrinelor cu bi
juterii sau confecțll-șlc, adastă 
acum lingă expoziția de Insigne 
organizată de Frantisek Suranek 
(adevărată Istorie în email, bronz, 
argint și aur a ciclismului de pe 
meleagurile Moravlel), tn apro
pierea panourilor care fac cu
noscut programul manifestărilor 
prilejuite de campionatele mon
diale sau lîngă grupurile de spor
tivi bronzați, eroii de mîine al 
pistei sau șoselei. Ziarele se o- 
cupă pe larg de campionatele

0 In capitala noravici ciclismul compctilional a împlinii 100 de
declarație a lui Ireniin0sc»er control anti doping • sportivii

așteptat! cu Interes

ani • Prima
români slnt

telefon), 
de 
de 

___ F__ _____ ___ __ __ ____ mai 
bune auspicii." Organizare perfec
tă. aproape 7o concurenți din 
Ungaria. Polonia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, R.D.G. și România, 
partide ir.ieresante încă din start 
și... prima surpriză : victoria lui 
Gabriel Neacșu asupra iugosla
vului Gabor Iaci, una din cele 
mai bune „rachete** la categoria 
tineret. Semnalăm în mod deose
bit prezența ia întreceri a unor 
tineri sportivi români care au 
evoluat foarte bfne în finalele 
campionatelor naționale de ju
niori. desfășurate tot la baza 
sportivă Olimpia din localitate. 
Primele rezultate : băieți (jocuri 
preliminare) Gh. Soșoi — I. Ta
kacs — 8—6, 7—5; D. Nemeș — C. 
Ionescu 6—2, 7—5; P. Sântei — L 
Ovics 6— 1, 6—3: C. Burcă — C. 
Barbu 6—1, 6—2: R. Giurgiu — 

Roșlanu 7—5, 6—2: C. Hui pe — 
Borbely 6—1, 6—1; V. Lazarov 
Gh. Giurgiu 6—1, 6—1. Turul 
J. Hrebec (Cehoslovacia) —

BRAȘOV, 12 (prin 
Campionatele internaționale 
juniori și tineret la tenis 
clmp au început sub cele

Intr-un meci internațional de 
atletism desfășurat la Lisa
bona, selecționata masculină 
a Spaniei a întrecut cu scorul 
de 119—93 puncte echipa Por
tugaliei. Iată citeva dintre re
zultatele înregistrate : lungi
me i Segura (Spania) 
m ; 10 000 m : Pinto țopuma; 
— 31:08,6; înălțime! Garriga 
(Spania) — 2,00 m ; 200 m i
Carvalho (Portugalia) — 22,3; 
400 m garduri : Matos (Spa
nia) — 52.8.

— 7,29 
(Spania)

A. 
L.

mondiale. In numărul de Ieri al 
Iul .Rude Pravo", Senek Paul 
face un amplu comentariu legat 
de competiție șl înfățișează pre
gătirile efectuate de cel ---- **
30 de sportivi ai țării 
care vor concura la C.M. 
ce" — ca și alte ziare — acordă 
de asemenea un Important spa
țiu evenimentului ciclist nr. 1 
al acestui an.

La hotelul „Continental" au 
început să sosească sportivii. Pri
ma delegație europeană care și-a 
ocupat camerele a fost cea a 
Franței. Sub bagheta antrenoru
lui Gerardin vor evolua 9 pls
tarzl, în frunte eu campionii 
olimpici Trentln, Morelon șl 
plllard. Am avut plăcerea să 
primul ziarist strâln care-1 
licită atît de cunoscutului 
al vitezei, Plerre Trentln, o 
clarațle : „Ce șanse am la aceste 
campionate mondiale 2 E greu de 
spus. Cu - o astfel de competiție 
toată lumea are șanse. Știu că 
in Fran(a se mizează mult pe 
mine șl pe colegii mei Morelon 
si Replllard și am vrea să nu 
înșelăm speranțele. Dar... Cicliștii 
sovietici, cel italieni șl belgieni, 
apoi gazdele, ca și atîția alții 
vor avea un cuvînt de spus. Să 
vedem...” Trentin nu este un pe
simist. El știe, însă, că fiecare 
sezon aduce cu sine surprize 
care, fără a face din ciclism 
o loterie, nu permit nimănui să 
dea un pronostic sigur. Antreno
rul Gerardin (Robert Otibron și 
fondlștil vor veni ma! tîrzfu) ne 
spune, așa ca să nu-1 audă 
sportivii, ca „băieții slnt în for-

peste 
gazdă 
„Pra-

He
liu 
so- 
as 

de-

Tiparul I.P. „Informația", str. Bretoianu ar. 23—25, București

mă 
nu 
de

motiv săși n-am nici un _____
sper tntr-un succes apropiat 
cel de la Ciudad de Mexico” 

(n.n. cicliștii francezi au cuce
rit la J.O. 1968 patru medalii de 
aur).

Plecînd din tabăra sportivilor 
francezi unde, după cum vedeți, 
părerile sînt împărțite, am pe
trecut cîteva minute în compa
nia oficialului belgian Dirlckx, 
sosit de la campionatele mon
diale profesioniste desfășurate la 
Anvers. MAm efectuat controlul 
antidoping acolo și-1 voi face și 
aici — ne-a spus domnia sa. Am 
o mare dorință : aceea de a nu 
vă comunica dumneavoastră, zia
riștilor, nici un rezultat pozitiv. 
Asta depinde însă de sportivi. 
Pentru a asigura competiției con
diții normale de desfășurare 
F.l.A.C. a dispus un sever con
trol anti-doping și acest lucru 
este numai și numai tn folosul 
sportivilor*.

Vorbind despre sportivi, des
pre șansele lor, despre campio
natele care vor avea loc pe ve
lodromul cu pistă și tribune a- 
coperlte n-am vrea să se înțe
leagă că la Brno sărbătorirea •cen
tenarului ciclismului competlțlo- 
nal se rezumă doar la întrece
rea în sine. Organizatorii — Fe
derația de ciclism a Cehoslova
ciei. Comitetul de organizare a 
C.M. șl amabilele gazde din Brno 
— au pregătit tuturor celor ce 
vor fi în aceste zile în capitala 
Moraviei un program complex 
deosebit de interesant. El a 
început cu colocviul de medicină 
sportivă (care a avut loc marți)

simpozionul an-și continuă cu _ .______  _
trenorilor (miercuri), cu o cursă 
internațională de sărbătorire a 

’ ' “ cu sesiunea
ceho- 

evenimentului

centenarului (joi), 
specials a forului ciclist 
slovac închinată ___ ' .
care a avut loc acum un secol 
șl cu deschiderea expozițiilor de 
artă cu. temă sportivă, de 
dustrle a bicicletelor, de 
pament șl de literatură 
tlvă. Va avea loc, de asemenea, 
un festival al filmului sportiv de 
scurt metraj. Vineri, în prima zl 
a campionatelor mondiale de 
pistă, se va deschide Veloexpo ’69 
— o expoziție care va înfăpșa 
evoluția bicicletei în ultimii 100 
de ani.

Cicliștii români slnt ■ așteptați 
cu Interes de gazde. El slnt cu- 
noscuțl șl apreciațl de majorita
tea specialiștilor sportului cu pe
dale. Slnt convins că șl repre
zentanții noștri așteaptă cu emo
ție participarea la C.M. 1969. Pen
tru prima dată ciclismul româ
nesc va fl prezent la campiona-. 
tele lumii cu o delegație nume
roasă (7 ptstarzl șl 6 fondtștl) 
in care se află specialiști pentru 
aproape toate probele masculine 
prevăzute In program. Chiar 
dacă nu vor Izbuti performante 
spectaculoase este evident că ti
nerii noștri cicliști vor avea 
prilejul să urce încă o treaptă 
pe drumul afirmării, atît de a- 
nevoloase în sportul cu pedale.

ITn ultim amănunt : vremea
este admirabilă, mercurul termo
metrelor nu coboară sub 30“ C, 
declt noaptea,

ln- 
echl- 
spor-

I : _______ _
M. Stoleru 6—6, 6—2: D. Hârădău 
— P. Almăjan 3—6, 6—1, 6—0; V. 
Marcu — R. Bâdln 6—0, 6—0; C. 
Dobrowolsky (Pol.) — Tr. Marcu 
6—3, 6—1: G. Neacșu — G. Iaci 
(lug.) — 1—6, 6—1, 6—6; C. Du
mitrescu — C. Giurgiu 6—3, 6—1;
H. Grzegor (Pol.) — S. Cemălanu 
6—0, 6—2; M. Crișan — L. Balasz 
(Ung.) — 7—5, 2—6, 6—1. Fete, 
turul I : V. Ruzuci — P. Geor
gescu 6—3, 7—5; E. Takacs — M. 
Dlmitriu 6—2, 6—0; F. Bucur —
I. Fărcășan 6—2. 6—3; E. Frle- 
denczl (Ung.) — F. Mlhal 6—4,
6— 3; V. Balaj — M. Nosa 6—3,
7— 5, A. Cîmaru — R. Precup 
6—1, 6—1; V. Dudaș — Z. Tudose 
6—3, 7—5; A. Floreștean — M. Sl- 
mlonescu 9—7, 1—6, 6—0; A. Că
lina — C. Stoleru 6—0, 6—2.

S-au calificat pentru turul II, 
fără joc, A. Kuhn (Rom.), L. 
Kuzelova, R. KhmeMcova •(Ceho
slovacia), B. Klein (Ung.), C. 
Pilzlk (Pol.) șl V. Koch (R.D.G.).

întrecerile continuă.

Disputat la Ilanovra, campio
natul de fond al R.F. a Ger
maniei a fost cîștigat de ci
clistul Michael Becker, care a 
acoperit 189 km în timpul de 
5h 03:24,0. în urma rezultate
lor înregistrate la acest cam
pionat. federația vest-germană 
a alcătuit formația care va 
participa la campionatele 
mondiale de la Brno. 
este formată din 
Tschan, Suetterlin, 
Muddemann, Trott, 
Kuhn și Troche.

La Varșovia, sportivul sovie
tic Gavrilov a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu 
performanța de 2,15 m. Proba 
masculină de 400 m i-a reve 
nit polonezului Werner, cro
nometrat cu timpul de 47.1. 
Campioana olimpică la Ciu
dad de Mexico, cehoslovaca 
Miloslava Rezkova, s-a clasat 
pe primul loc în proba de să
ritură în înălțime cu 1,77 rri. 
.Alte rezultate: 400 m femi
nin: Drevina (U.R.S.S.) 
55,9; 110 m garduri : Stepa
nenko (U.R.S.S.) — 14,9 ; disc 
feminin : Stugner (Ungaria) 
— 55,32 m.

C. GRUIA-coresp. principal .

GRECI IN
MELBOURNE, 12 (Ager

pres). — Echipa de fotbal a 
Greciei și-a continuat turneul 
in Australia jucînd pe sta
dionul olimpic din Melbourne

Echipa 
Becker, 
Flachs, 

Leitner.

In ultima zi a turneului in
ternațional masculin de bas
chet disputat la Ortona, echi
pa iugoslavă Yugoplastica a

„Marele premiu motociclist al 
Finlandei" la clasa 250 cmc, 
desfășurat la Hyvinkaeae în 
cadrul campionatului mondial, 
a revenit campionului belgian 
Joel Robert, care a concurat 
pe o motocicletă „C.Z.“. Pe 
locurile următoare s-an cla
sat suedezul Oile Petterson, 
finlandezul Jyrki Storm și so
vieticul Ghenadi Moiseev. în 
clasamentul campionatului 
mondial conduce belgianul 
Geboers cu 122 puncte, urmat 
de compatriotul său Robert — 
90 p. și suedezul Petterson 
- 71 p.

SOFIA, 12. (prin 
la corespondentul 
Echipa Bulgariei 
marți după-amiază 
meci de verificare din sezonul 
1969z70, în compania forma
ției braziliene Sao Paulo, de 
care a dispus cu scorul de

AUSTRALIA

telefon, de 
nostru). — 
a susținut 

primul

cu formația locală Victoria. 
Intîlnirea, care a fost urmă
rită de peste 15 000 de spec
tatori, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 3—0,

4-1 (2-1), prin punctele în
scrise de Asparuhov (min 6 > 
—- din 11 m și min. 71) și 
Bonev (min. 22 și min. 8«'\ 
respectiv Npne (lovitură libe
ră de la 30 m). Gazdele au 
dominat în majoritatea timp ■ 
lui, prestînd un joc mai legai 
Formația Bulgariei : Simeon::v 
(Filipov min. 46) — Gaidarsk. 
(Aladjiev min. 46), Dimitrr v 
(Ivkov min. 46), Jecev, Gaga- 
nelov, Penev, Iakimov (Koțev 
min. 46), Popov, Bonev, Aspa
ruhov, Dermendjiev. Spre 
sfîrșitul partidei, duritățile 
brazilienilor au dus la elimi
narea lui Parana.

Toma HRISTOV
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