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Plenara a desemnat, de ase
menea, Colegiul Central de 
partid în următoarea compo
nență :

Chivu Stoica — președinte, 
Alexa Augustin, Gheorghe 
Arsene, Pavel Chioreanu, Va
sile Dancoș, Constantin Lăcă- 
tușu. Ion Medrea, Nicolae 
Mihai, Constantin Mîndrcann.
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Gheorghe Pană 
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Mihai Telescu 
loan Ursu
Richard Winter

Gheorghe Necula, Nicolae 
Sandu. Dumitru Simulescu, 
Dumitru Turcuș, Vasile Vaida. 
Andrei Ioan Weingartner — 
membri.

în aceeași zi a avut loc șe
dința de constituire a Comi
siei Centrale de revizie.

Președinte a fost ales tova
rășul Gheorghe Stoica.

Stimați tos arăți.

Am ajuns la încheierea lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
partidului. Timp de patru zile 
s-au dezbătut pe larg, in plen și 
in secțiuni și s-au adoptat, in
tr-o deplină unanimitate. Rapor
tul, Programul și Directivele. 
S-au evidențiat atit rezultatele 
pozitive obținute in activitatea de 
pînă acum, cit și o serie de lip
suri. S-au adus o serie de critici, 
s-au luat, fără îndoială, și unele 
poziții autocritice, — e adevărat, 
nu chiar prea ferme — dar, to
tuși, de data aceasta, putem a- 
fîrma că in discuții s-au făcut 
auzite mai puternic pozițiile au
tocritice față de lipsurile din ac
tivitatea diferitelor organe de 
partid, a diferitelor organe de 
stat, a unor activiști de partid și 
de stat.

Totodată, în cadrul acestor 
discuții s-au făcut numeroase 
propuneri care urmează să fie a- 
nalizate de către noul Comitet 
Central pentru a-și găsi soluțio
narea corespunzătoare.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul 313 de delegați, repre
zentând toate organizațiile de 
partid județene. Am putea spune 
că, prin numărul mare de dele
gați care au luat cuvintul, prin 
problemele abordate. Congresul a 
devenit intr-adevăr un forum al

O grandioasă manifestare a unității 
și coeziunii poporului nostru 
în jurul partidului comunist 

și a secretarului său general

LA ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
• • ÎN PLATA

A CONGRESULUI REPUBLICII
Joi după-amiază. a avut Ioc 

ședința de închidere a lucrărilor 
Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român.

La această ședință a Congresu
lui, care se înscrie In cronica 
construcției socialiste ca o piatră 
de hotar a unei epoci istorice a 
României socialiste, a participat, 
alături de delegați și invitați, de 
oaspeți de peste hotare, întreaga 
țară, care a urmărit, prin inter
mediul transmisiunilor directe ale 
radioului și televiziunii, desfășu
rarea lucrărilor.

Luind cuvintul. tovarășul Chivu 
StoiC3 a spus : „Dind glas do
rinței exprimate de către toți 
comuniștii, de către întregul 
popor, Congresul a reales, 
in unanimitate, în înalta func
ție de secretar general al 
Partidului Comunist Român 
pe cel mai strălucit fiu al cla
sei muncitoare, al națiunii 
noastre, pe scumpul și iubi
tul nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu". 

partidului, al întregii noastre na
țiuni socialiste. (Aplauze pu
ternice).

O caracteristică a actualului 
Congres, a discuțiilor care au a- 
vut loc, este abordarea intr-un 
spirit de înaltă răspundere, de 
exigență și combativitate, a pro
blemelor complexe ale dezvoltă
rii noastre econoraico-sociale, ale 
situației internaționale. Putem a- 
firma că, prin înalta ținută poli
tică in care s-au desfășurat, lu
crările Congresului au demonstrat 
creșterea puternică a nivelului 
ideologic și politic al partidului, 
faptul că, intr-adevăr, conferin
țele județene au trimis aici dele
gați care, prin cuvintul lor și 
Prin participarea la lucrări, au 
adus o contribuție activă la adop
tarea celor mai corespunzătoare 
hotărîri privind destinele națiu
nii noastre, activitatea internă și 
internațională a partidului. (Ă- 
plauze puternice).

După cum este cunoscut, Con
gresul a aprobat in mod unanim 
politica internă și externă a par
tidului și statului, activitatea des
fășurată de Comitetul Central în
tre Congresul al X-lea și Con
gresul al XI-lea. Această unani
mitate deplină manifestată în 
Congres demonstrează încă o dată 
— dacă mai era necesar — unani
mitatea cu care întregul nostru 
popor înfăptuiește neabătut poli

Delegații ia Congres și invi
tații salută cu vii și îndelungi 
aplauze. cu ovații care nu conte
nesc minute in sir, realegerea to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU 
ca secretar general al partidului, 
Congresul dind astfel expresie vo
inței tuturor comuniștilor, a în
tregului popor. Este reafirmată, 
intr-un act de istorică și perma
nentă semnificație, profunda pre
țuire pe care toți cetățenii pa
triei o acordă activității neobosite 
desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In decursul întregii 
sale vieți consacrate binelui po
porului. cauzei revoluționare, 
construirii socialismului și comu
nismului, calităților sale strălu
cite manifestate în îndeplinirea 
funcției de cea mai înaltă răs
pundere in partid.

Impresionanta unitate cu care 
comuniștii l-au ales din nou pe to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
in fruntea partidului reflectă, 
totodată, in mod pregnant, do
rința fermă a națiunii noastre de 
a vedea asigurată continuitatea

(Continuare in pag. a 4-a) 

tica partidului nostru — politică 
ce corespunde pe deplin năzuin
țelor sale vitale. (Aplauze pu
ternice).

Tot într-o deplină unanimitate 
a fost adoptat Programul partidu
lui — Carta ideologică, teoretică 
și politică ce dă partidului și po
porului nostru perspectiva clară 
a dezvoltării sale viitoare, a îna
intării fertne spre cea mai avan
sată societate pc care a cunos- 
cut-o vreodată omenirea — socie
tatea comunistă. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Au fost adoptate, de asemenea, 
în unanimitate, Directivele cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială a țării în perioada 1976— 
1980 și in perspectivă, pînă în 
1990. Prin aceasta, se dă o bază 
materială programului de dezvol
tare viitoare a țării noastre, în
făptuirii Programului partidului.

De asemenea, într-o deplină 
unanimitate, Congresul a aprobat 
orientările și direcțiile activității 
viitoare a Comitetului nostru 
Central, a partidului și întregului 
popor, atit în domeniul politicii 
interne cit și în cel al politicii 
internaționale. Iată de ce putem 
spune că prin adoptarea, într-o 
deplină unanimitate, a acestor do
cumente, Congresul al XI-lea va

(Continuare In pag. a 4-a)

...Piața Republicii cunoaște 
atmosfera caracteristică evenimen
telor de seamă din viața poporu
lui și a țării. Aici, se desfășoară 
o impresionantă adunare popu
lară, la care iau parte zeci de mii 
de bucureșteni — oameni de toate 
virstele și profesiile, muncitori, 
intelectuali, studenți și elevi — 
ei trăind, cu intensă satisfacție și 
mîndrie patriotică, momentul is
toric al realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secretar ge
neral al partidului, al încheierii 
lucrărilor marelui forum al co
muniștilor români.

Toate privirile se îndreaptă, cu 
nemărginită dragoste, spre bal
conul clădirii Palatului Republicii 
unde-și fac apariția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului, 
împreună cu oaspeți de peste ho
tare prezenți la Congres.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu gesturi prietenești 
aclamațiilor celor de față, se 
adresează mulțimii.

Cuvintele însuflețitoare ale se
cretarului general al partidului

(Continuare în pag. a 4-a)
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HANDBAL1STII DE LA STEAUA ÎNTÎLNESC |

ÎN MECI RETUR PE MAI. MOSCOVA i
• in deschidere, meciul de baschet Steaua—Selecționata Armatei Greciei j

Simbătă, la Palatul Sporturilor și Culturii, în C.C.E

GOLURI DE ANTOLOGIE

Palatul Sporturilor și Culturii va fi din nou gazdă 
pentru handbaliștii noștri fruntași. Numai că de a- 
ceastă dată, simbătă după-amiază, la ora 18, amatorii 
de handbal vor putea asista nu la o confruntare 
amicală, ci la una oficială, prilejuită de meciul retur 
din optimile de finală ale C.C.E., in care se vor afla 
jață-n față STEAUA București și M.A.I. Moscova. 
Este un joc așteptat cu mult interes, ținînd seama și 
de valoarea oaspeților, ciștigători ai Cupei campioni
lor europeni în ediția 1972/1973.

Șansele elevilor lui C. Oțelea și O. Telman sînt 
apreciabile, deoarece prima manșă, consumată la 9 
noiembrie la Moscova, a revenit formației Steaua cu 
scorul de 24—22 (13—14). Deci un avantaj de două

goluri înaintea jocului pe teren propriu. S-ar părea ■ 
că este vorba de un avantaj decisiv. Numai că, va- I 
loarea echipei moscovite, cu celebrul său „cvintet" : ■ 
Mahorin, Maximov, Kravțov, Klimov, lljin, jucători 
de bază și în reprezentativa sovietică, poate să răs- I 
toarne chiar și cele mai optimiste pronosticuri. De I 
aceea este necesar ca jucătorii de la Steaua să se 
mobilizeze la maximum, să-și concentreze atenția in I 
fazele de apărare și în atac, pentru a valorifica | 
avantajul din primul joc și a obține calificarea.

Meciul va fi condus de cuplul iugoslav Milan Via- ■ 
cici și Vlado Simanovici și va avea in deschidere, la | 
ora 16, un joc internațional de baschet: STEAUA — g 
SELECȚIONATA ARMATEI GRECIEI. |

HANDBALISTELE NOASTRE ÎN

FAȚA „CAMPANIEI C.M.-J.O ti

constituit 
feminine 
aflată la

„Trofeul Carpați" a 
un prim test al echipei 
de handbal a României, 
începutul unui drum lung și greu. 
După cum se știe, naționala noas
tră este angajată intr-o serie de 
întreceri oficiale cu „punct termi
nus" Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Această nouă campanie 
de afirmare a valorii handbalului 
nostru feminin începe cu prelimi
nariile C.M. (dubla partidă cu R.F. 
Germania, la 16 februarie și 16 
martie 1975), continuă — sperăm 
— cu turneul final al campionatu
lui mondial f ‘ 
U.R.S.S.), care 
timp, și mijloc de 
tru turneul olimpic

In acest context, 
opinia antrenorului 
lotului, CONSTANTIN 
privind situația actuală 
tivele echipei.

— Mai intii — ne-a 
locutorul nostru 
spun că

(decembrie 1975, în 
f este, în același 

calificare pen- 
din 1976.
ne-a interesat 
principal al 

~~~ POPESCU, 
și perspec-

spus inter- 
trebuie să vă 

„Trofeul Carpați" a fost

ACT AL CAMPIONATULUI
RATIONAL BE POLO

J

Incepînd de astăzi, timp de trei 
zile, piscina acoperită din Cluj- 
Napoca va găzdui ultimul act al 
campionatului național de polo, 
cea de a doua manșă a turneului 
final. Cîștigînd trei din cele patru 
întîlniri directe 
rești, poloiștii 
București și-au 
cel de al 17-lea 
încă 
Nici 
poate 
toate acestea, sîntem convinși că 
cele două formații bucureștene se 
vor strădui să onoreze pozițiile 
lor fruntașe oferind și spectato
rilor din Cluj-Napoca jocuri de 
bună calitate. Cei mai interesați 
sînt desigur poloiștii de la Dina
mo, pentru care acest turneu re
prezintă o repetiție generală îna
intea finalei C.C.E. de la Belgrad.

Cu justificat interes va fi ur
mărită și disputa, mai întîi indi
rectă și apoi directă (ultima reu
niune) dintre Progresul București 
și Voința Cluj-Napoca pentru lo
cul III. Gazdele vor folosi cu a- 
cest prilej și pe Claudiu Rusu, 
căruia i s-a ridicat suspendarea.

Clasamentul înaintea primelor 
meciuri, Dinamo 
Rapid — Voința :

cu Rapid Bucu- 
de la DINAMO 
asigurat practic 

titlu de campioni 
două săptămini. 

nu mai
de acum 
echipa feroviară 

pierde locul secund. Cu

Progresul Și

1.
2.
3.
4.

Dinamo 
Rapid 
Progresul
Voința

12
12
12
12

11
8
2
1

1
1
1
1

0
3
9

10

82-40
77—38
44—77
57—:

23
17
5

106 3

în Divizia A la

RAPID - UNIVERSITATEA
Aseară, sala Giulești din Capi

tală a găzduit partida restanță 
din etapa a IV-a a Diviziei A 
de baschet feminin, dintre echi
pele Rapid și Universitatea Ti
mișoara. Meciul a debutat cu 
atacuri susținute ale studente
lor, care au condus pînă în min. 
12 (21—18). In continuare, rapi- 
distele, care s-au încălzit mai 
greu (au sosit la sală în ultima 
clipă 1), au preluat inițiativa si 
printr-un joc în viteză, bine 6- 
rientat tactic, au realizat o vic
torie meritată cu 71—60 (41—30).

deosebit de folositor, el constituind 
o importantă verificare la începu
tul unei campanii dificile. Am pu
tut să ne dăm seama de poten
țialul nostru la această oră : pe ce 
jucătoare putem conta, care este 
valoarea lor, in ce măsură și-au 
însușit ideile jocului preconizat, 
ce eficiență au aceste idei născute 
in timpul și după desfășurarea 
ultimului campionat mondial.

— în ceea ce privește lotul, la 
ce concluzii ați ajuns ?

— Există astăzi un număr apre
ciabil de jucătoare de valoare, insă 
puține de excepție. Generația tină- 
ră promite — mă refer la repre
zentantele sale de frunte : Geor- 
geta Lăcustă, Viorica 
Victoria Ionică. Cred 
pot fi încă aruncate în focul ma
rilor bătălii. In spatele primei for
mații există un gol de generații (e 
vorba de elemente talentate), care 
va fi umplut peste cîțiva ani, dar 
care obligă la menținerea actuale
lor loturi pe o perioadă mai lun
gă. Situația este dificilă dacă ți
nem seama de gradul de uzură al 
unei bune părți din lot și, mai 
ales, de numeroasele accidentări 
care au survenit : Doina Furcoi — 
trebuie să se opereze de menise, 
Boși are întindere de ligamente, 
Mikloș — contuzie puternică la 
mina dreațjtâr- Arghir și Cojocaru 
— traumatisme... Desigur, sezonul 
intern și internațional prea încăr
cat a generat și oboseala și acci
dentările. Totuși, am credința că... 
folosindu-le cu grijă, rulind un lot 
mai mare, vom putea să ajungem 
cu bine la obiectivul imediat : ca
lificarea la turneul final al-cam
pionatului mondial.

— Care este opinia dv. în pri
vința jocului echipei naționale ?

— Deși ne aflăm încă în stadiul 
căutărilor, avem unele reușite,

Cojocărița, 
că ele nu

printre care și integrarea lui Ma
ria Boși, dar și unele semne de 
întrebare asupra coordonatorului 
de joc și a portarilor. Se înregis
trează un evident progres in atac, 
a cărui eficacitate a sporit pe 
toate posturile și în toate fazele. 
Media de aproape 20 de goluri pe 
meci este edificatoare in acest 
sens. Se pare, insă, că acest pro
gres a fost realizat in detrimentul 
apărării. Defensiva nu și-a crista
lizat încă un sistem clar, ea înre
gistrând slăbiciuni de atenție, con
centrare și o accentuată lipsă de 
mobilitate a întregii echipe.

— Care este programul compe- 
tițional intern și internațional al 
jucătoarelor din lot pentru lunile 
următoare ?

— Intre 10 și 15 decembrie par
ticipăm la un turneu in Polonia. 
11 socotim important pentru că 
vom concura, in serie, alături de 
R.F. Germania, adversara noastră 
din calificări și pentru că vom în
cerca titularizarea unor jucătoare : 
Niculina Iordache, Maria Popa și 
Victoria Ionică. Apoi, la cluburi, 
jucătoarele vor lua parte — la 
sfîrșitul lunii decembrie și in ia
nuarie — la cele trei turnee de 
sală ale campionatului Diviziei A, 
care însumează 11 etape. In fe
bruarie participăm la un turneu 
foarte puternic in Cehoslovacia, 
după care jucăm primul meci de 
calificări cu R.F. Germania. La 
începutul lui martie ne vom afla 
la startul tradiționalului turneu de 
la Neubrandenburg, iar la 16 mar
tie ne vom deplasa in R.F. Ger
mania pentru a susține meciul 
retur cu formația acestei țări.

Nu vi se pare prea aglome
rat acest program ? Nu credeți că 
el solicită dincolo de limita 
nuită ?

— Sînt unele competiții la 
participăm din obligația de a 
ra invitația, altele ne sint folosi
toare. Oricum vom încerca să ru
lăm lotul, astfel incit să-l ferim 
de extenuare.

de

obiș-

care 
ono-

Hristache NAUM

CAMPIONATUL DE ȘAH

DIN NOU, SCHIMBĂRI

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
runde ale turneului au lâ- 

puțin de noua partide intre- 
* * materie I 

Fenomenul este îmbucurător, pentru că 
arată dirzenia cu care se luptă pentru 
fiecare jumătate de punct, cu tot con
sumul de energie psihică ți fizică. pe 
care îl implică efortul șahist, mai oîes 
în preajma finișului. Pentru epuizarea 
măcar în parte a partidelor neincheicte, 
organizatorii ou consacrat ziua de ieri, 
continuării întilnirilor neterminate.

Cea mai importantă dispută pentru 
configurația clasamentului in partea sa 
superioară a fost, desigur, aceea dintre 
Gh. Mititelu și E. Macarie. Maestrul 
constănțean și-a valorificat cu precizie 
avantajul pe care-i avea ia întrerupere 
și a ciștigat fără prea mare dificultate, 
totalizind astfel 8’/i puncte și preluînd 
conducerea in clascment. pe care o ce-

sat 
rupte,

Ultimele 
nu mai r -.

un adevărat record în 
îmbucurător,

A

baschet feminin :

TIMIȘOARA 71-60
Succesul echipei Rapid s-a dato
rat, în mare măsură, evoluției 
bune a Ilenei Gugiu, Ancăi Ra- 
coviță și Irinei Vasilescu. De la 
oaspete s-au remarcat Ecaterina 
Salcu, Rodica Goian și Bogdana 
Diaconescu. Au marcat : Suliman 
8, Gugiu 23, Ion 1, Petrea 2, 
Baia 6, Bosco 6, Racoviță 7, Va
silescu 18 pentru Rapid, respec
tiv Colțescu 8, Salcu 15, Goian 15, 
Villanyi 10, Diaconescu 6, Czmor 
2, Doboși 4. Au arbitrat foarte 
bine V. Pruncu și M. Negulescu.

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

dase pentru două runde tînărului 
Urzică.

Cu victoria albelor s-a încheiat și 
tilnirea Ungureanu — Vaisman, în timp 
ce remiza a fost consemnată, relativ 
repede după reluare, în partidele Griin- 
berg — Macarie, Șubă — Vaisman și 
Griinbetg — Ungureanu.

Aseară, în runda a 12-a a campiona
tului național masculin de șah, Urzică 
l-a învins pe Buză, Griinberg a cîștigat 
la Pușcașu, iar Radovici a remizat 
Mititelu. In clasament pe primul ioc 
află la egalitate Miiitelu și Urzică, 
cite 9 puncte.

Astăzi după-amiază, cu începere 
la ora 16, se dispută runda a 13-a.

în-

cu 
se 
cu

de

I
I
I
I
I

Cam de cînd un jucător ro
mân de fotbal n-a mai dat gol 
ca acela de duminică, al lui 
Țegean ? Cam de multișor po
veste. Gol, într-adevăr, de po
veste. Gol de povestit — cum 
mi se povestea pe vremuri de 
șuturile lui Dobay care, cică, 
rupeau plasa. Nu văzusem nici
odată așa ceva, dar credeam, as- 
cultînd cu gura căscată, că pla
sa unei porți de fotbal poate 
fi ruptă printr-un șut năpraz- 
nlc. Printre basmele copilăriei 
mele, cu ființe închipuite pe 
tărîmuri închipuite, golurile lui 
Dobay stăteau la loc de cin
ste. Pe urmă, am 
văzut și eu epoca
le năzdrăvănii în 
acest domeniu — 
cum ar fi, dau o 
pildă, golul lui 
Marian, într-un 
Carmen — U. T. A , 
în primele secun
de, șut de la cen
tru, cu mulți ani 
înainte ca Pele să 
încerce așa ceva — 
și le-am povestit și
eu mai departe, în acele mari 
„hanuri ale Ancuței" care sînt 
sediile Pronosport, unde se 
adună cu plăcere și fală atîția 
julesverni, atiția frați și cum- 
nați de ai lui Ozon și Ma- 
teianu plus colegii de serviciu 
ai tuturor doctorilor sportivi.

N-am nici o îndoială că go
lul lui Țegean merită a figu
ra printre aceste basme ale 
adunărilor pronosportiste și 
cui i se pare că exagerăm în
seamnă că nu înțelege situația 
golurilor — de — povestit — 
copiilor. Situația acestor goluri
— capodoperă, la noi, nu e 
strălucită. Nu prea plouă cu 
goluri memorabile. Iar cînd 
pică un asemenea gol, ochiul 
nu e pregătit să-l cînte și ră- 
mîne rece la minune. Prea 
prinși în realistele probleme 
ale eficacității atacurilor, cu 
schemele lor, cu îndreptățirea 
lor, cu cerințele lor presante
— pentru noi toate golurile

CLASAMENTE
TINERET—SPERANȚE

BILETE 
STEAUA 
de miine,
Loto-Pronosport (Piața Unirii), 
cele de la stadioanele Steaua, Repu
blicii, Dinamo, Ciulești și Patinoarul 
„23 August", se pun în vinzare 
biletele pentru meciul Steaua — F.C. 
Argeș din cadrul celei de a XVI-a 
etape a Diviziei A, care se desfă
șoară duminică, pe stadionul Steaua.

1. Dinamo 15 12 2 1 38-10 26
2. Univ. Craiova 15 10 2 3 47—10 22
3. U.T.A. 15 10 1 4 40-18 21
4. F.C. Argeș 15 4 9 2 21-14 17
5. Steaua 15 7 3 5 30-24 17
6. „Poli“ lași 15 8 1 6 30-25 17
7. F.C Constanța 15 7 3 5 24-21 17
8. ,,Poîi“ Timiș. 15 7 3 5 22-31 17
9. Sportul stud. 15 5 5 5 25-13 15

10. F.C. Galați 15 6 3 6 23-32 15
11. A.S A. 15 5 4 6 23-19 14
12. F.C.M. Reșița 15 5 3 7 25-25 13
13. Jiul 15 2 9 4 10-22 13
14. Ciimpia 15 2 7 6 10-20 11
15. ,,U“ Ouj-Ncpoca 15 4 1 10 21-32 9
16. CFR Cj-Napoca 15 3 3 9 16-30 9
17. Chimia 15 4 1 10 22-58 9
18. Steagul roșu 15 2 4 9 16-37 8

„CUPA A + T"
1. Dinamo 30 23 3 4 65-20 49
2. Univ. Craiova 30 16 6 8 66-25 33
3. U.T.A. 30 17 4 9 56-31 38
4. F.C.M. Reșița 30 14 6 1Q 50—39 34
5. A.SA. 30 14 5 11 46-38 33
6. Steaua 30 13 6 11 53-40 32
7. ,,Poii“ Timiș. 30 13 5 12 40—49 3i
8. F.C. Argeș 30 10 10 10 41-32 30
9. F.C. Constanța 30 12 6 12 40-40 30

10. ,,Poli" lași 30 14 1 15 46-51 29
11. Sportul stud. 30 10 8 12 41-39 28
12. Jiul 30 7 13 10 33-36 27
13. Olimpia 30 8 10 12 23-34 26
14. CFR Cj-Napoca 30 9 8 13 30-44 26
15. ,,U" Cj-Napoca 30 10 5 15 34-49 25
16. F.C. Galați 30 9 5 16 25-53 23
17. Steagul roșu 30 7 7 16 34-51 21
18. Chimia 30 7 6 17 32-84 20

PENTRU MECIUL
— F.C. ARGEȘ. tncepind 

la casele C.C.A. și 
la

LOTO-PRONOSPORT DIFORMEAZĂ
NUMAI AZI ȘI MIINE VA MAI 

PUTETI CUMPĂRĂ BILETE PEN
TRU INTERESANTA TRAGERE EX
CEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN
1 DECEMBRIE 1S74. Tragerea oferă 
participa nților eiștiguri in autoturis
me „Dacia 1300“ și „Skoda S 100“, 
excursii în Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia șl Anglia, ciștlguri în bani 
de valoare fixă și variabilă. Reamin
tim că se extrag în total 68 de nu
mere ciștigătoare.

★
NOUȚ ATI LA LOZ IN PLIC ! LA 

SERIILE AFLATE IN VINZARE AU 
FOST INTRODUSE INTERESANTE 
CIȘTIGURI, CONSTÎND DIN AUTO
TURISME „TRABANT 601“ ȘI „SKO- 
DA S 100“ PE LINGĂ CÎȘTIGURILE 
VARIATE IN BANI. NUMAI CINE 
JOACA POATE CÎȘT1GA I

★
Tragerea LOTO de azi va avea loc 

la București în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din strada Doamnei nr.
2 cu începere de la ora 17.45. în 
continuare se va desfășura tragerea

la sorți a premiilor oferite din fond 
special la concursul special Prono
sport din 27 octombrie a.c.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 22 NOIEMBRIE 1974
EXTRAGEREA I : cat. 1 1 1,25 

variante a 50.000 lei ; a 2-a : 2,65 
a 17.983 lei ; a 3-a : 9,10 a 5.237 
lei ; a 4-a < 13,60 a 3.504 lei ; a 
5-a ) 1G4,9O a 289 lei ; a 6-a :
197,25 a 242 lei.

REPORT CATEGORIA I : 
415.576 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : cat. B : 
2 variante a 17.842 lei ; cat. C : 
9,40 a 3.796 lei ; D : 21,60 a 1.652 
lei ; E : 80,25 a 445 lei ; F : 98,95 
a 361 lei ; X : 1.775,75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A:
231.111 lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la cat. 1 
jucat pe o variantă de 100"/» a 
revenit participantului IORDA
CHE NICULAE din București.

sint bune, iar dacă sînt și mul
te, ele fac, cum se zice, „deli
ciul spectatorilor1'. Dar golu
rile ar mai trebui să aibă și 
altă treabă decît aceea de a 
fi bune și multe. Ar putea — 
de exemplu — să fie și fru
moase, adică să-ți însorească 
o duminică de toamnă, să-ți ră- 
mînă pe retină luni, marți și 
miercuri și să te trezești po- 
vestindu-le iar și iar celor din 
jur ; mă, omul a jucat de două 
ori mingea pe cap, că dacă 
n-o juca pe cap nu avea nici 
un haz, a lăsat-o să cadă o da
tă pe linia de 16 și deodată.

cu stîngul, fără să 
vadă poarta, a 
împușcat-o în col
țul lung, fe-no- 
me-nal...

De cînd nu am 
mai spus fe-no- 
me-nal la un gol 
de natură internă, 
în afara „Fotbal- 
Magazinului11 ma- 
pamondic ? Poate 
că nu e vina doar 
a vocabularului

nostru. Poate că noi am avea 
cuvinte mari — ca-n tangouri 
— la goluri mari, dar ce să 
facem cu aceste cuvinte dacă 
miercuri de miercuri și dumini-. 
că de duminică nu le putem 
folosi, așa cum zice și un pro
verb din lumea corridei : dacă 
n-ai toreadori, degeaba ai 
tauri... ?

După cum n-ar fi exclus să 
apară voci inteligente care să 
bagatelizeze în două vorbe go
lul lui Țegean și tot entuzias
mul nostru, demonstrînd că 
omul nu marca nici un gol fe- 
no-me-nal, dacă avea în față 
o apărare ca lumea... „Păi e po
sibil să-l lași pe Țegean să joa
ce mingea pe cap și după aia 
să tragă?... Da’ ce e Țegean? 
Pele ?“ N-o să ne descurajăm 
în elogiul nostru și la asemenea 
cinice argumente vom răspunde 
patetic că da, duminică mar- 
cînd un gol de antologie, Țe
gean n-a fost mai prejos, în 
clipa aceea, ca Pele.

BELPHEGOR
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ÎNAINTEA ULTI
A TURULUI

Duminică, cele 192 de echipe care 
activează în Divizia C se reunesc pen 
tru ultima oară în actualul sezon, dis- 
putîndu-și etapa a XV-a a turului cam
pionatului. Cu toate că înaintea acestei 
confruntări finale din prime jumătate a 
competiției, se cunosc liderii în nu mai 
puțin de șapte din cele 12 serii, etapa 
de duminică este așteptată cu interes 
de către numeroșii susținători ai echi
pelor din cel de al treilea eșalon al 
fotbalului nostru. Această cea de a XV-a 
etapă va decide fruntașele acelor serii 
în care primele două clasate se află 
la egalitate de puncte ; așa cum sînt, 
cazurile formațiilor C.S. Botoșani și 
Danubiana Roman (în seria I), Unirea 
Tricolor București și T.M. București (s.V), 
Chimia Tr. Măgurele și ROVA
(s.Vi), Oiimpia Oradea și Dacia Orășiie 
(s.lX). O poziție consolidată, în fruntea 
seriilor, au după jocurile de pînă acum, 
Prahova Ploiești (lidera seriei a lll-a cu 
5 puncte avans față de a doua clasată). 
Cimentul Medgidia (s.lV — 4 p.), MEVA 
Drobeta Tr. Severin (s. VII — 4 p.), Me
talul Oțelu Roșu (s. VIII — 4 p.) C.I.L. 
Sighet (s. X — 3 p.), Unirea Dej (s. XI
— 3 p.) și Nitramonia Făgăraș (s. XI»
— 5 p.). Aceste echipe au avut, de altfel, 
o comportare foarte bună în tur, Iar 
fosta divizionară B, Nitramonia Făgăraș, 
se poate mîndri cu o performanță uni
că: în cele 14 etape nu a suferit nici 
o infrîngere. Fâgârașenii au șanse mari 
să termine turui neînvinși, pentru că 
duminică întilnesc pe Carpați Covasna, 
ultima clasată în serie. Cite un meci 
pierdut au Viitorul Vaslui și Petrolul 
Moinești (s. II), Cimentul Medgidia, 
Metalul Oțelu Roșu și Unirea Dej.

Despre nivelul tehnic ol meciurilor de 
,,C“ nu prea se pot spune multe lucruri 
bune. In afara formațiilor enumerate mai 
sus și a altor cîteva, multe echipe con
tinuă, ca și în campionatul trecut, să 
practice un fotbal rudimentar, cu nume
roase greșeli de ordin tehnic și tactic ; 
iar unele vor să-și impună superiorita-

Dub’a înti’nire de juniori

ROMÂNIA - BULGARIA
DROBETA TR. SEVERIN (prin 

telefon). Meciul internațional din
tre echipele de juniori ale Româ
niei și Bulgariei, desfășurat joi 
după-amiază ’ în localitate, s-a 
încheiat cu victoria formației 
României, cu scorul de 3—1 (3—0). 
Toate cele trei goluri ale echipei 
învingătoare au fost înscrise de 
extremul stingă Chitaru (min. 20, 
34 și 37). Pentru oaspeți a înscris 
Krucinov (min. 58). Echipa Româ
niei a aliniat formația : Cristian 
— Popa (min. 66, Bărbulescu), Za- 
chiu, Rozsa, Ene — Bisoc (min. 
55, Vlad), Leac — Teleșpan, Că- 
mătaru, Cîmpeanu, Chitaru. (Gh. 
Manafu, coresp.).

ORȘOVA (prin telefon). Ir. în- 
tîlnirea juniorilor de perspectivă 
(U.E.F.A, ’76), Bulgaria — Româ
nia 1—0 (0—0). A înscris Dde-
minicov (min. 56). (L Iacob. co
resp.)
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ETĂRI LA „OPTIMILE" I
CUPEI ROMÂNIEI I

Balcaniada de scrima de la Sofia

SPORTIVII ROMANI 
AU DOMINAT ȘI PRORELE 

DE SPADĂ ȘI FLORETĂ FETE

;e sezoane cupa a 
numeroase și jus-

Pe de o parte 
organizare — p'rea 
□tdeauna inspirat 
de alta, indiferen- 
tulte dintre clubu- 
ă de această corn
ea a doua între

ții nostru să se 
-un semi-anonimat 
^reușitele spectaco- 
să, în actualul se- 
t de revalorificare 
petiții- Dacă regu- 
i prezintă încă im- 

realizat totuși un 
această direcție 

i, ini^ în fazele 
cea (liniare a sor- 
ai în spiritul unei 
natorii nu era. Și, 
■ă egalitatea totală 
ta sorților — spre 
W ediții cînd se 
discriminări nejus- 
ațiunile de tragere 
irvăm că plutonul 
j în sferturi de 
îai echilibrat, con- 
•de frunte ale fot- 
ilături de formații 
eșalonul secund, 
■xistă perspectiva 
le cupă de mare 
ta pînă în ultimul 
i apare sub sem- 
nțat echilibru, se 
itării, reieșită încă 
intrării echipelor 
tiție, că fruntașele 
1 abordează cu un 

combativ, cu o

ETAPE 
a c
dur. Din păcate, n-a 
să nu se înregistreze 

Îa etica sportivă, nu
ci inculpați în săvîr- 
Jrti, ca lovirea aroi- 
ru'ui de întrecere. In 
>arte dintre spectatori 

huliganice. Mulți ju- 
sancționați de către 

serie de formații cu 
endate (amintim doar 
Oașul Negrești, Stea- 
.R.A., Cîmpina, Mine- 
Rădăuți, Unirea Sinni- 
luni).

, insuficientă preocu
parea tinerilor, con- 
a majorite^j compe
te că*^^^ulamentu! 

aibă în permanență 
iția aliniată și ce! 
î depășesc vîrsta de 
cazuri de încăicaiea, 
acestor clauze ale 

>etiției (așa au pier- 
masa verde, cu C—3, 
Gura Humorului, Chi- 
e), iar unii conducă- 
iu recurs la... întine
rea licențelor jucâto 
3e care le dorim eli- 
arte a campionatului.

T. RABȘAN

atitudine mult mai circumspectă 
întilnirile de cupă. Așa s-a ajuns 
Ia plutonul de șase formații care 
reprezintă intiiul campionat, ală
turi de numai două echipe de 
Divizia B.

încercînd o rapidă trecere în 
revistă a formațiilor ajunse în 
„sferturi", cu meritele lor actuale, 
am spune următoarele despre ele. 
Enumerarea o vom începe, fără 
să dorim să scădem în vreun fel 
meritele cluburilor din A, cu re
prezentantele „B“-ului. Rapid ține 
mult la rolul de protagonistă a 
ediției, de vreme ce, după ce a 
scos din cursă pe liderul primei 
divizii, trimite acum pe tușă și 
pe actuala deținătoare a cupei. 
Ceahlăul Piatra Neamț încearcă 
pe tărîmul cupei, favorizată și de 
faptul că a avut adversari mai 
puțin redutabili, o afirmare care 
apare mai dificilă pentru ea în 
cadrul luptelor grele din campio
nat. In orice caz, echipele din 
Moldova trebuie să-i fie recunos
cătoare, pentru că le reprezintă 
într-o întrecere pe care ele au 
părăsit-o, ambițioasei formații din 
Piatra Neamț. în grupul califica
telor din Divizia A întîlnim doar 
două foste deținătoare ale cupei : 
Steaua și „U“ Cluj-Napoca. Mili
tarii speră să-și reconfirme fai
ma de specialiști în cupă. în 
partida de la Deva, unde replica 
Politehnicii s-a arătat foarte pu
ternică, pe toată durata meciului 
cu prelungiri, formația Steaua a 
reușit să treacă cu sînge rece de 
momentele penalty-urilor, clipe în 
care timișorenii au cedat nervos. 
Universitatea Cluj-Napoca n-a re
purtat o victorie netă dar a ma
nifestat, ca de altfel și în cam
pionat în ultima perioadă, o regu
laritate care face din ea o reve
lație a finalului de sezon. Cam
pioana țării — Universitatea Cra
iova — pare decisă să demonstre
ze specialități și pentru competi
ția eliminatorie mai cu seamă de 
cînd a descoperit un productiv 
centru atacant în Bălăci ! Steagul 
roșu luptă parcă cu ambiții re
născute spre a se reface, moral, 
într-un sezon în care a cunoscut 
acel eșec de proporții pe plan in
ternațional. în fine, două dintre 
formațiile de frunte ale clasa
mentului, F.C.M. Reșița și A.S.A. 
Tg. Mureș vor cu tot dinadinsul 
șă se asigure pe două planuri : și 
în campionat și în cupă. Urmă
rirea unui dublu obiectiv e de 
admirat și onorează echipele care 
vor să fie la înălțime oriunde 
apar.

Eftimie IONESCU
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TRAGEREA LA SORTI
A SFERTURILOR DE FINALĂ
Tragerea la sorți a sferturilor de 

finală ale „Cupei României* va 
avea Ioc marți 3 decembrie, Ia se
diul federației, cu începere de la 
ora 13.

AREA LOTULUI REPREZENTATIV
g fotbal este convocat pentru luni dimineață, la sediul *
prea partidei pe care urmează să o susțină miercuri ■
la Tel Aviv, în compania Selecționatei divizionare 
Antrenorii Valentin Stănescu și Robert Cosmoc au • 
lătoarea componență a lotului :
lăducanu, Iorgulescu ; fundași : Cheran, Antonescu, 
i, Anghelini, G. Sandu, Sameș: mijlocași : Dumi- 
ldeanu, Dudu Georgescu, Bălăci ; înaintași : Nun- 
Lucescu, Troi și Crișan. ■

PARTIDfLOn Dl DUMINICĂ Ii DIVIZIA B I
1A I

iși — Oțelul Galați : 
cal) © Ceahlăul P. 
icâu : N. Peiriceanu 
ui Ploiești — Foresta 
a (București) ® 
□ Iul Plopeni : V. Du- 
Știința Bacău — Pro 
Miculescu (Bucuiești) 
ț C.S.M. Suceava 
i) © Chimia Brăila
N. Păvălugă (Bucu 

șam — S.C. Tulcea «
• Gloria Buzău — 

s I. Puia (Bucu-
4

A ll-A

slova — C.S.U. Bra- 
ești) 9 C.S. Tîrgo- 
>eta Tr. Severin: V- 
Autobuzul București
Ciolan (lași) 9 

ta — Voința Bucu- 
Constanța) • Fla

căra Moreni — Oltul Sf. Gheorghe : I. 1 
Constantin (Pitești) O Rapid București |
— Metalul Mija : C. Plrvu (Brăila) q
Tractorul Brașov — Metalul București : ■
M. Moraru (Ploiești) q Gaz metan Me- | 
diaș - Metrom Biașov : I. Honig (Aicd) | 
© Dinamo Slatina — Progresul București.

N. Cursaru (Ploiești). ■

SERIA A III-A

C Minerul Anina — Victoria Călan : B 
V. Toma (București) @ Corvinul Hune- 8 
doara - Rapid Arad : T. (straie (Bucu- I
rești) • Mureșul Deva — Arieșul Turda:
C. Ghijă (Brașov) © Minerul Moldova 8
Nouă — Șoimii Sibiu : C. Dinulescu I
(București) • C.F.R. Timișoara — F.C. ■ 
Bihor : N. Hainea (Bîrlad) • Vulturii 
Textila Lugoj — U. M. Timișoara : I. B 
Chilibar (Pitești) • Minerul Baia Sprie I
— Victoria Cărei : T. Groșan (Botoșani) • 
O Ind. sîrmei C. Turzii — Metalul Aiud:
A. Munich (București) • Metalurgistul I 
Cugir — Minerul Baia Mare : T. Lesa I 
(Brăila).

SOFIA, 28 (prin telefon). Cea 
de a Vil-a ediție a Jocurilor Bal
canice de scrimă a continuat în 
sala Sofia, din capitala Bulgariei, 
cu disputarea celorlalte două 
probe individuale : spadă și flo
retă fete. Așa cum era și de 
așteptat, avînd în vedere clasa 
internațională a scrimerilor ro
mâni, reprezentanții țării noastre 
au dominat și în disputele de as
tăzi.

în proba de spadă cei trei 
concurenți români s-au clasat în 
final pe primele trei locuri, cu 
titlul de campion balcanic fiind 
distins spadasinul Alexandru Is- 
trate care, cu patru victorii (la 
Duțu 5—4, Genowski 5—4, Vge- 
nopulos 5—3, Hagisarantos 5—2) 
și o singură înfrîngere (la celă
lalt reprezentant al nostru, Zi- 
daru, cu 2—5) s-a impus în cele 
din urmă. Iată clasamentul fina
lei probei de spadă : 1. Alexan
dru -Istrate (România) 4 v — 
campion balcanic. 2. Octavian Zl- 
daru (România) și Constantin 
Duțu (România) 3 v (la tușe 
20—24), 3. Vgenopulos (Grecia) 
2 v, 4. Genowski (Bulgaria) 2 v, 
5. Hagisarantos (Grecia) 1 v. Dis

„SPORTUL ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ" 
ÎN DISCUȚIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — în 
aceste zile se desfășoară la Mos
cova Congresul mondial al știin
ței sportului, avînd ca temă prin
cipală „Sportul în societatea con
temporană". Președintele Consiliu
lui de miniștri ai U.R.S.S., Aleksei 
Kosîghin, a adresat un mesaj ce
lor aproape 1 000 de participanți 
din 45 de țări, mesaj în care se 
subliniază contribuția sportului la 
apropierea dintre popoare.

în ședința de deschidere a luat 
cuvîntul, din partea Consiliului 
internațional pentru educație fizi
că șl sport (C.I.E.P.S.) de pe lin
gă UNESCO, Philip Noel Baker,

ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET
PARIS, 28 (Agerpres). — Rezultate 

înregistrate în optimile de finală 
(meciuri tur) ale competițiilor euro
pene de baschet : „CUPA LILIANA 
IIONCHETTI- — feminin : Steaua
Roșie Belgrad — Celta Vigo (Spa
nia) 106—52; Creff Madrid — Minior 
Pernik 51—58; Slavia Praga — Gerbe 
Montceau les Mines (Franța) 70—58; 
„CUPA CUPELOR- — masculin : 
Dukla Olomouc — Iugoplastika Split

SELECȚIONATA MASCULINĂ 
DE TINERET A ROMÂNIEI 
LA UN MARE TURNEU 

DE HANDBAL
începînd de la 30 noiembrie și 

pînă la 3 decembrie va avea loc, 
la Vilnius ia U.R.S-S. un mare 
turneu internațional de handbal 
masculin la care va participa și 
selecționata secundă a țârii noa
stre, de fapt formația pe al cărei 
schelet se va alcătui reprezenta
tiva ce va evolua în ianuarie la 
Campionatul mondial universitar. 
Antrenorul E. Trofin va avea la 
dispoziție, deci un lot cu multe 
elemente noi dintre care vom cita 
pe portarul Vasil ache, jucătorii 
Mintiei, Tase, Odaie, Orosz, Koșu, 
Neagu, Szabo, cărora li se vor 
adăuga și cîțiva consacrați ca 
portarul Penu, jucătorii Lieu si 
ȘteL

TELEX © TELEX @ TELEX © TELEX • TELEX
în semifinalele turneului de tenis 
de la Osaka : Newcombe — Stock- 
ton 3—6, 7—6, 6—1. în finală, New
combe îl va întîlni pe cîștigătorul 
partidei dintre Drysdale și Roche, 
în proba de simplu femei, Evert a 
învins-o cu 6—2, 6—1 pe Hunt. în 
turneul de la Gympie (Australia), 
în turul 3 ; Loyo Mayo — Samuel- 
sson 7—5, 6—3 ; Spear — Nkano 
6—2, 6—0 ; Elschenbroich Dawson 
6—1, 6—2 ; Giltinan — Braun 7—5,
4—6, 7—6 ; Borhnstedt — Carter 
6—1, 7—6. în concursul feminin, Mo
rozova a învins-o eu 3—6, 6—2, 6—4 
pe Van Haver, iar Coles » disnus 
cu 6—3, 6—3 de O’Neill.

în cadrul unui concurs de haltere, 
desfășurat la Crystal Palace din 

puta a fost echilibrată. Marea 
majoritate a asalturilor s-au în
cheiat cu scoruri strînse. Surprin
zătoare, eliminarea încă din tu
rul I al concursului a reprezen
tantului nostru Pongraț, favoritul 
acestei probe, care a avut o in
dispoziție stomacală.

în finala celeilalte probe finale 
disputate astăzi, cea de floretă 
fete, reprezentativa noastră (Su- 
zana Ardeleanu, Magdalena Bar- 
toș, Viorica Draga, Marcela Mol
dovan) este prezentă in corpore, 
alături de două concurente din 
Bulgaria. Campioana națională a 
României pe acest an, Suzana 
Ardeleanu, și-a dovedit măiestria 
și constanța înscriind pe foaia de 
concurs pînă la ora efectuării a- 
cestei convorbiri 4 victorii : 4—1 
la Draga, 4—0 la Moldovan, 4—0 
la Brankova și 4—3 la Djubrilova. 
Mai avînd de disputat un singur 
asalt, cu Magdalena Bartoș (a- 
ceasta din urmă împreună cu Vio
rica Draga au la această oră cite 
2 victorii), Suzana Ardeleanu nu 
mai poate, practic, pierde titlul 
de campioană balcanică a acestei 
ediții.

Tiberiu STAMA

laureat al Premiului Nobel pen
tru pace. Vorbitorul a subliniat 
importanța vitală a sportului în 
societatea contemporană, interesul 
manifestat de milioane de oameni 
de pe toate meridianele pentru 
competițiile sportive.

Lucrările Congresului vor dura 
pînă la 30 noiembrie, interval în 
care vor fi prezentate 400 de re
ferate, privind relația dintre sport 
și diferite științe cum sînt psiho
logia, biologia, medicina, sociolo
gia etc.

La Congres participă și o dele
gație de profesori și specialiști 
din România.

82—84; Racing Anvers — Soina (Sue
dia) 98—67; Maccabi Ramat Gan 
(Israel) — Sinudine Bologna 111—94; 
A.E.K. Atena — Ț.S.K.A. Sofia 
87—85; Horived Budapesta — Juven
tus Badalona (Spania) 83—96.

BELGRAD, 28 (Agerpres). — Re
zultate înregistrate in optimile de 
finală (meciuri tur) ale competiției 
internaționale masculine de baschet 
„CUPA KORAC1- : F.C. Barcelona — 
F.C. Porto 33—36; N.D.D. Groningen 

I (Olanda) — A.S. Villeurbanne 90—82; 
Partizan Belgiad — A. S. Caen 

! 100—79; A.S. Denair, — Innocenti Mi- 
i lano 95—78; A.S. Monaco — Hapoel 
I Ramat Gan 94—74: P.A.O.K. Salonic 
| — Sarajevo 77—74; F. C. Bamberg 
. (B.F. Germania) — Tours (Franța) 

72—77; M.T.V. WoMenbuettel (R F. 
Germania) — Vichy 102—36; Antibes 
— Y.M.C A. Madrid 106— 82: Levski
Spartak Sofia — Aris Salonic 60—37.

PERFORMERELE „OPTIMILOR" CUPEI U. E. F. A.

Marea sărbătoare a R. S. F. Iugoslavia

SUCCESE SPORTIVE
DE PRESTIGIU

Popoarele Iugoslaviei socialiste aniversează astăzi două eve
nimente memorabile. Se împlinesc 31 de ani din ziua de 29 
noiembrie 1943 cînd, in pofida condițiilor deosebit de grele ale 

ocupației hitleriste, cea de a doua sesiune a Vecei populare anti
fasciste, întrunită in localitatea laițe din Bosnia, a adoptat hotă- 
rirea ca acest for legislativ suprem al teritoriilor eliberate să 
proclame constituirea noului stat iugoslav. După doi ani, în 
aceeași zi de noiembrie. Adunarea Constituantă a țării a adoptat 
Declarația prin care Iugoslavia era proclamată Republică Popu
lară Federativă.

în anii care au trecut de la 
aceste evenimente, popoarele 
Iugoslaviei prietene au dobîn- 
dit succese memorabile in toate 
domeniile de activitate. în acest 
context se inscriu desigur și 
realizările obținute în educația 
fizică și in activitatea sporti
vă. Numai in cursul anului 
1974, peste 1000 de sportivi 
iugoslavi au participat la a- 
proape 300 de manifestări și 
competiții mondiale și conti
nentale, iar ca urmare, in vi
trinele cu trofee au poposit noi 
și noi medalii, mărturii ale 
unui an rodnic. Să amintim 
doar citeva dintre succesele 
sportivilor iugoslavi.

Boxerul Mate ParloV a adău
gat titlurilor olimpic, european, 
balcanic și național, pe cel de 
campion mondial la categoria 
semigrea, titlu cucerit la Hava
na. Atletul Luciano Sușanj a 
ciștigat proba de 800 m la cam
pionatele europene de la Roma, 
iar alături de el, Iovan Stekici 
(lungime) și Natașa Urbancici 
(suliță) au obținut medalii de 
argint și, respectiv, bronz. în 
baschet, sportul care a adus 
Iugoslaviei cele mai mari suc
cese, echipa națională a ocupat 
locul II la campionatul mon
dial, confirmind valoarea ex
cepțională a unor jucători ca 
Ciosici, Solman, Slavnici, Dali- 
paghici. Șahul iugoslav s-a în
cununat cu titlul de vicecam- 
pion olimpic la Nisa. Marii 
maeștri Gligorici, Ljuboevici, 
Matanovici confirmă valoarea 
superioară a școlii iugoslave de 
șah, care numără nu mai pu
țin de 17 mari maeștri.

Handbaliștii iugoslavi, cam

Zilele trecute t-a desfășurat la Belgrad cea de a 17-a edific a 
crosului popular organizat de ziarul „Politika". Cu acest prilej 
au luat startul aproape 6 000 de tineri și tinere. In imagine, un 

aspect de la acest cros.

tirr.e’e ÎS minute, prir Bourne (min. 72 
și 85) și Hinton (min. 84).

lată și citeva amănunte de la celelal
te meciuri.

La Torino, Juventus o dispus cu greu 
de Ajox (1-0) prin golul marcat ce Da- 
mioni (min. 19). După pauză, Altafini 
l-a înlocuit pe Bettega. dar scorul a 
rămas neschimbat Meciul retur va fi di
ficil pentru ambele echipe angajate in 
luptă.

Hamburger S.V. și-a onorat renumele 
pe teren propriu, invingînd cu 4—1 pe 
Dynamo Dresda, cupă ce la pauză sco
rul era același I Au marcat : B.ornmoese 
(in min. 6 din lovitură liberă și in min.

dintre reprezentativa Noii Zeelande 
și o selecționată a Țării Galilor. 
Echipa neozeelandeză a obținut vic
toria cu 12—3 (3—3).

în meci retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni* la handbal femi
nin, echipa cehoslovacă T.J. Got- 
waldow a învins cu 16—14 (8—6)
formația S.I.F. Copenhaga. învin
gătoare în primul joc cu 13—10, 
handbalistele daneze s-au calificat 
pentru turul următor al compe
tiției. La Vie na, în cadrul aceleiași 
competiții, echipele Admira Viepa 
și Lokomotiv Zagreb au terminat 
la egalitate : 14—14 (6—8). Pentru
turul următor s-a calificat forma
ția iugosl.avă, învingătoare cu 
22—9 în primul meci. 

pioni olimpici, urcă și ei pe 
podium la competiția mondială 
din R.D. Germană, onorîndu-și 
cartea de vizită cu medaliile 
de bronz. Apoi, cîștigă — zi
lele trecute — „Cupa mondia
lă" al Goteborg. Și juniorii iu
goslavi — speranțele de miine 
— au obținut rezultate remar
cabile. Echipa de baschet a re
cucerit titlul european, echipa 
de polo a devenit campioană 
balcanică, în timp ce la tur
neul U.E.F.A. tinerii fotbaliști 
au ocupat locul 2.

Toate aceste rezultate nu s-ar 
fi putut obține fără o temeini
că dezvoltare a sportului de 
masă, fenomen ce caracterizea
ză întreaga activitate sportivă 
a Iugoslaviei. „Olimpiadele" să
tești, militare, cele ale elevilor 
și studenților, au contribuit la 
ridicarea pe culmi sportive a 
zeci de elemente talentate, de
venind astfel un izvor nesecat 
de valori. Potrivit unor statis
tici recente, la Belgrad fiecare 
al 12-lea locuitor practică spor
tul.

în anii construcției socialiste 
a fost consolidată baza mate
rială a sportului de mase și de 
performanță, prin complexe 
sportive, terenuri de sport, ba
zine olimpice, săli polivalente. 
In fine, este unanim apreciată 
capacitatea oficialităților spor
tive de a organiza mari com
petiții internaționale în Iugo
slavia. Să amintim că, în anii 
de după război, Iugoslavia a 
organizat 35 de competiții mon
diale, peste 40 de competiții 
europene, în mai toate ramuri
le sportului.

39), Volkert (min. 18) și Nogly (min. 42), 
respectiv Schmuck (min. 32). Borussia 
Monchengladbach a surclasat pe Real 
Saragosa cu 5—0, prin punctele marcate 
de Simonsson — 2 (unul din penalty), 
Heynckes (2) și Bonhof. Celelalte două 
formații vest-germane au suferit înfrîn- 
geri : F.C. Koîn a fost întrecută la Bel
grad de Partizan cu 1-0, prin golul 
marcat de Vukevici (min. 80), iar Fortu
na Diisseldorf a fost învinsă în depla
sare de F. C. Amsterdam cu 3-0, prin 
golurile înscrise de Hussen (2) și Krie- 
gler - autogol.

In fine, Duk’a Praga a reușit o fru
moasă performanță învingînd cunoscuta 
formație olandeză Twente Enschede, cu 
3—1, prin golurile marcate de Dvorak, 
Krimide și Nehoda, respectiv Jeuring.

După cum se știe, meciurile din re
tur sînt programate la 1] decembrie.

★

Cu prilejul aniversării a 75 de anî 
de la înființarea clubului C.F. Barcelo
na sa desfășurat un meci amical între 
reprezentativa R.D. Germane și forma
ția , din portul catalan. Fotbaliștii de la 
C.F. Barcelona au terminat ’nvingâtori cu 
2-1 (1—1). Au marcat : Rieddigger (min.
20) iar pentru gazde, Soții (min. 45) și 
Cruyff (min. 84). Partida de la Barce
lona a fost urmărită de aproape 100 000 
de spectatori. Arbitrul spaniol M. Oliva 
a condus formațiile : R.D. GERMANA : 
Croy — Kische, Zapf, Weise, KreLs, 
Kurbjuweit, Lauck, Seguin, Streich, Riq- 
ddigger, Hofmann ; C.F. BARCELONA • 
Sadurni — Tome, Marinno, Albajejo, Mi- 
gueli, Nee’:e»$, Asensi, Marciai, Cruyff» 
Heredia, Sotil.

Cea »ncî n*are surpriza din prir-.c man 
șă a opușilor de finaiâ ele Cupei 
U.E-F.A. o coostitMit-o iafringerea pe 
te-en propriu o echipei AC. Hapo’.i ce 
către foneațkj cehosovocă Banii Os
trava I Oaspeții ou câștigat cu 2—0 (prin 
golurile maree te de Aibrecht și lUe- 
mens) meciul arbitrat de Gh. Limona 
(România). Astfel, Banik se poete con
sidera aproape calificată în sferturile de 
finala ale competiției. In meciul dintre 
Derby County și Velez Mostar, au ciș
tigat gazdele cu 3—i (0—1), mai greu 
decit arată scorul. Iugoslavii au des
chis scorul în min. 2 prin Vlădici, dar 
englezii și-au adjudecat victoria, în ul-

Londra, multiplul campion mondial 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) a stabilit 
un nou record al lumii la cat. super- 
grea („aruncat* 4’) cu 242,5 kg. (v.r. 
îi aparținea cu 242 kg.). Vasili A- 
lekseev a realizat la categoria su- 
pergrea — la cele două stiluri — 
un total de 420 kg (177,5 kg plus 
242,5 kg), fiind urmat de compa-
trioții săi A. Enaldiev — 402,5 kg și 
I. Zaițev — 375 kg.

La Angouleme, meciul de rugby 
dintre reprezentativele Franței și 
Republicii Sud Africane s-a încheiat 
cu victoria rugbyștilor francezi, cu 
7—4 (7—4).

Peste 60 000 de spectatori au urmă
rit la Cardiff întîlnirea de rugby



CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MCOLAE CEAUȘESCU Adoptarea documentelor
(Urmare din pag. 1)

ramîne înscris cu litere de aur 
in istoria partidului și poporului 
nostru. Congresul trasează calea 
înaintării mai hotărîte pe drumul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, spre comu
nism, a ridicării bunăstării și fe
ricirii întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).

Din lucrările Congresului s-a 
desprins mîndria patriotică și. co
munistă a delegaților, a partidu
lui, a poporului nostru pentru în
făptuirile de pină acum, pentru 
Programul minunat pe caro îl a- 
vem de înfăptuit în viitor. Aș 
dori, totodată, să consider aceasta 
ca o manifestare a hotărîrii de 
a fi cit mai exigenți și de a face to
tul pentru ca, în activitatea noas
tră, să nu se încetățenească cumva, 
in vreun domeniu, automulțumi- 
rea, îngîmfarea — străine de spi
ritul comunist. Dimpotrivă spiri
tul de mindrie îndreptățită pen
tru ce-am înfăptuit, trebuie să 
ne ceară să lucrăm și mai bine 
— să facem totul pentru a ri
dica activitatea partidului și sta
tului nostru la un nivel superior. 
(Anlauze puternice, prelungite).

După cum am anunțat — și du
pă cum se cunoaște — noul Co
mitet Central a fost, de aseme
nea. ales intr-o quasi unanimi
tate, iar Comitetul Politic Execu
tiv, Secretariatul, într-o unanimi
tate deplină.

Aș dori ca, in numele Comite
tului Central al partidului să ex
prim mulțumiri tuturor delegați
lor partidului pentru încrederea 
pe care ne-au acordat-o. Doresc 
să asigur — și cred că membrii 
Comitetului Central vor fi de 
acord cu mine să dea aceste asi
gurări — că ne vom strădui să 
organizăm mai bine activitatea 
Comitetului Central, astfel ca 
munca organului central al parti
dului între Congrese să corespun
dă cerințelor tot mai mari pe 
care le pun în fața partidului și 
poporului nostru prevederile Pro
gramului și Directivelor. Vă asi
gurăm că vom face totul pentru 
a munci in asa fel incit Comite
tul Central să răspundă pe de
plin încrederii ce i s-a încredin
țat. (Aplauze puternice).

Vă rog să îmi dați voie să ex
prim mulțumirile mele delegaților 
la Congres, întregului partid pen
tru încrederea ce mi-au acor- 
dat-o, alegîndu-mă in înalta func
ție de Secretar general al Parti
dului. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Aceleași mulțumiri aș dori să 
le aduc, de fapt, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregului nostru 
popor, care, sub diferite forme 
și-au manifestat această dorință, 
în perioada premergătoare Con
gresului, asentimentul tor în 
acord unanim cu partidul. (Aplau
ze puternice).

Doresc să vă asigur tovarăși, do
resc să asigur întregul partid și 
popor, că înțeleg încrederea ce 
mi s-a acordat ca o obligație de 
a acționa în așa fel, îneît să asi
gurăm împreună cu Comitetul 
Politic Executiv, cu Comitetul 
Central, cu întregul activ, cu în
tregul partid, îndeplinirea în ce
le mai bune condițiuni a Progra
mului, a' Directivelor, a liniei 
generale a partidului.

Doresc să repet și acum ceea 
te am spus și în alte împrejurări 
— că numai in măsura în care 
partidul nostru va acționa intr-o 
deplină unitate, în măsura în ca
re fiecare membru al Comitetului 
Central, fiecare membru al orga
nelor de conducere își va face pe 
deplin datoria în locul de muncă 
încredințat, în măsura în care 
fiecare membru al partidului va 
acționa în îndeplinirea acestor 
sarcini de mare răspundere, va fi 
posibil să asigurăm îndeplinirea 
în bune condițiuni a Programului 
și Directivelor.

In ce mă privește vă asigur 
că nu voi precupeți nici un efort, 
eă voi face totul pentru a cores
punde încrederii partidului și po
porului. (Aplauze puternice, pre- 
lungite).

Stimați tovarăși,
Congresul a dat o înaltă apre

ciere si a aprobat unanim politica 
externă, direcțiile activității vii
toare a partidului nostru pe plan 
internațional. Nu doresc _să mă 
mai refer la acestea, ele sînt clar 
exprimate în documentele_ Con
gresului. Ceea ce doresc să men
ționez — și să asigur Congresul, 
partidul, poporul și pe toți prie
tenii noștri de. peste hotare, toate 
popoarele lumii — este că ne. vom 
călăuzi neabătut, în activitatea 
internațională viitoare, de hotărî- 
rile Congresului. Vom face totul 
pentru a contribui la triumful 
politicii de pace și colaborare in
ternațională, la crearea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a noii 

ordini economice și politice in
ternaționale ! (Vii aplauze).

Am arătat că situația interna
țională trece prin unele momente 
grele. Avem însă convingerea că 
stă în puterea popoarelor, a for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
să asigure continuarea cursului 
spre destindere, să împiedice 
agravarea situației internaționale. 
De aceea, sîntem ferm hotăriți să 
milităm neabătut pentru întărirea 
unității și solidarității tuturor for
țelor progresiste și antiimperialis
te de pretutindeni, să conlucrăm 
strîns cu toate popoarele, cu toți 
aceia care sînt pătrunși de răs
punderea față de propriul popor, 
față de cauza civilizației ome
nești și doresc pacea și colabo
rarea internațională. (Aplauze pu
ternice).

La Congresul nostru au parti
cipat, ca invitați, ca oaspeți dragi, 
139 de delegații și reprezentanți 
ai partidelor comuniste și munci
torești, socialiste și social-demo- 
crate, partide de guvernămint și 
alte partide democratice din țările 
în curs de dezvoltare, din țări 
prietene, mișcări de eliberare și 
alte organizații antiimperialiste. 
De asemenea, un număr mare de 
partide și organizații ne-au tri
mis mesajele lor de solidaritate. 
Aș dori, încă o dată, acum, la în
cheierea lucrărilor Congresului 
nostru, să adresez cele mai calde 
mulțumiri tuturor conducerilor 
partidelor și organizațiilor care au 
trimis delegații și reprezentanți la 
lucrările Congresului nostru, sau 
care ne-au trimis mesaje. In 
această participare vedem o pu
ternică manifestare a relațiilor 
de colaborare dintre partidele și 
popoarele noastre, o expresie a 
solidarității internaționale în lup
ta pentru o politică de pace si 
colaborare, pentru progres social. 
(Aplauze puternice).

Doresc să mulțumesc, în mod 
deosebit, membrilor delegațiilor 
și reprezentanților care au parti
cipat direct la lucrările Congre
sului nostru — și care au putut 
astfel cunoaște mai îndeaproape, 
nemijlocit, felul de a gîndi și de 
a acționa al partidului și poporu
lui nostru. Sper că vor duce cu 
ei expresia solidarității și a sen
timentelor noastre de prietenie 
care s-au manifestat tot timpul 
Congresului față de partidele și 
popoarele pe care le reprezintă. 
(Vii aplauze). îi rugăm să trans
mită conducerilor partidelor, or
ganizațiilor pe care le reprezintă, 
salutul partidului nostru de soli
daritate, urarea noastră frățească 
de a obține noi și noi succese în 
lupta pentru construcția socialistă 
și comunistă — pentru parti
dele din țările socialiste —, 
în lupta pentru dezvoltarea eco
nomică și socială independentă — 
pentru celelalte partide și organi
zații —, în lupta de eliberare na
țională, în lupta pentru progres 
social și pentru pace în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Vă rugăm, dragi tovarăși și 
prieteni de peste hotare să trans
miteți popoarelor dumneavoastră 
salutul prietenesc al poporului 
nostru și cele mai bune urări de 
prosperitate, bunăstare și pace ! 
(Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,
Am adoptat In aceste zile hotă- 

rîri de importanță istorică. Avem 
o linie generală politică, marxist- 
leninistă justă, verificată. în fo
cul unei lupte și munci îndelun
gate. Acum este necesar să tre
cem cu hotărîre la muncă, în 
toate domeniile de activitate, pen
tru realizarea în cele mai bune 
condițiuni a tuturor hotărîrîîor 
care vor asigura ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație socialistă. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Aș dori să-mi exprim convin
gerea că toți delegații pa.rtici- 
panți la Congres, cît și invitații, 
reîntorși acasă, vor duce în orga
nizațiile lor spiritul ce s-a mani
festat tot timpul în tongres, 
hotărîrea care a dominat toate 
lucrările sale —- de a face totul 
pentru a asigura creșterea tot 
mai puternică a rolului conducă
tor al partidului în toate dome
niile de activitate, de a întări 
legăturile dintre partid și popor, 
de a milita neabătut pentru uni
tatea de monolit a partidului. 
Trebuie să ne preocupăm necon
tenit de dezvoltarea democrației 
de partid — care a dominat, de 
altfel, toate lucrările Congresu
lui nostru. Putem spune că și din 
acest punct de vedere Congresul 
al XI-lea marchează ridicarea pe 
o treaptă superioară a democra
ției comuniste în partidul nostru. 
(Aplauze puternice).

Aș dori să adresez chemarea 
către întregul nostru partid de 
a acționa într-o strînsă unitate 
cu întregul popor, pentru că nu
mai și numai în strînsă unitate 
vom avea deplina garanție a mer
sului ferm înainte, a făuririi so

cietății socialiste multilateral dez
voltate, a victoriei comunismului 
în România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

De la această înaltă tribună a 
Congresului doresc acum, la în
cheiere, să mă adresez întregii 
noastre națiuni.

Dragi cetățeni ai României 
socialiste !

Congresul Partidului Comunist 
Român, forța politică conducă
toare a întregii națiuni, a adop
tat hotărîri istorice. Știm că voi 
toți ați urmărit în aceste zile lu
crările Congresului nostru. Scriso
rile, telegramele pe care le-ați a- 
dresat, au constituit o mărturie 
a interesului și botăririi cu care 
întregul popor dorește să se în
făptuiască hotăririle Congresului. 
Rezultatele pe care multe colec
tive le-au închinat în aceste zile 
Congresului, dînd producții peste 
plan, sînt de fapt un angajament, 
o semnătură unanimă pe Program, 
pe Directive, a națiunii noastre, 
o expresie a hotărîrii de a face 
totul ca aceste prevederi să fie 
realizate. (Aplauze puternice).

Dorini să spunem deschis, dragi 
tovarăși și prieteni, că nu pornim 
la plimbare, pornim la un drum 
de muncă! în aceasta ascensiune 
vom avea și greutăți de învins, 
va trebui să trecem și obstacole. 
Dar, așa cum în milenara sa is
torie poporul nostru a știut să 
meargă victorios înainte — avem 
toată garanția că, in frunte cu 
comuniștii, vom infringe toate 
greutățile, că națiunea noastră va 
merge tot mai ferm înainte spre 
comunism ! (Aplauze ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. I").

Vă chemăm, dragi tovarăși și 
prieteni, cetățeni ai României so
cialiste. la muncă și la luptă 
hotărită .' Vă chemăm să nu pre
cupețiți nimic, pentru ca, intr-o 
deplină unitate, să facem din 
România o țară mai imbelșugată, 
mai puternică, un detașament ac
tiv a) luptei pentru socialism, 
pentru pace în lume ! (Aplauze 
puternice, urale. se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc să urez intregului par
tid, întregului nostru popor, suc
cese tot mai mari, multe satis
facții, bunăstare și fericire, victo
rie în lupta pentru comunism 1 
(Urale, ovații, se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducătoare 
a națiunii noastre ! Multe succese 
în activitatea sa viitoare ! (Urale, 
aplauze puternice, prelungite, se 
scandează „P.CJt. !“).

Trăiască minunatul nostru po
por, constructor victorios al so
cialismului ! Multă fericire si 
bunăstare ! Trăiască patria noas
tră socialistă. Republica Socialistă 
România ! (Urale, ovații, se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R 
„Ceaușescu și Poporul").

Trăiască solidaritatea tuturor 
forțelor revoluționare progresiste 
și antiimperialiste ! Trăiască pa
cea și colaborarea între toate na
țiunile planetei noastre ! (Urale, 
avații, aplauze puternice).

Cu aceasta tovarăși, declar în
chise lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Vă urez 
dumneavoastră, intregului nostru 
popor, mari succese, multă sănă
tate și fericire ! (Urale. aplauze ; 
ovații. Se intonează „Intemațio-^" 
nala").

LA ȘEDINȚA» »
DE ÎNCHIDERE A

(Urmare din pag. 1)

acestei activități, dezvoltarea și 
amplificarea succeselor de pină 
acum — la obținerea cărora se
cretarul generai al partidului a 
avut o contribuție hotărîtoare — 
înfăptuirea cu succes a măreței 
opere de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
înaintare neabătută a României 
spre comunism.

Delegații și invitații la Congres 
își exprimă dragostea nețărmurită 
față de partid, față de se
cretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R.", 

(Urmare din pag. I)

găsesc — și de această dată — o 
largă rezonanță în inimile oame
nilor.

Văzduhul vibrează de puternice 
urale și ovații, de cîntece închi
nate partidului și patriei socia
liste. Simțim în clipa aceasta că 
întreaga țară, întreaga suflare 
românească, se află aici, în inima 
capitalei, rostind într-un singur 
glas: „P.C.R.", „Ceaușescu-P.C.R.",

Joi dimineață au continuat. lu
crările Congresului partidului, cu 
dezbaterea documentelor.

Tovarășul Alexa Augustin a 
prezentat Raportul comisiei de 
examinare a apelurilor.

Congresul a adoptat în unani
mitate raportul comisiei.

în continuare, Congresul a fost 
informat de faptul că din totalul 
de 994 de tovarăși înscriși la 
discuții au luat cuvîntul 66, în 
plen, și 277, în secțiuni, deci, în 
total, 343 de delegați și invitați.

Congresul a trecut apoi la a- 
doptarea documentelor ce au fă
cut obiectul ordinii de zi.

Tovarășul Gheorghe Pană a 
prezentat propunerile de modifi
care a Statutului Partidului Co
munist Român.

S-au aprobat, 
propunerile de 
zentate la Statutul P.C.R.

în unanimitate, a fost adoptată 
hotărîrea prin care se aprobă 
Raportul Comitetului Central cu 
privire la activitatea Partidului 
Comunist Român în perioada din
tre Congresul al X-lea și Con
gresul al XI-lea, activitatea po
litică, organizatorică și ideologică 
desfășurată în această perioadă 
de partid, de Comitetul Central, 
de secretarul general al partidu
lui, și sînt însușite sarcinile, di-

în unanimitate, 
modificări pre-

lui, și sînt
recțiile de viitor ale partidului, 
cuprinse în raport.

Congresul a adoptat, de ase
menea, în unanimitate, hotărîrea 
prin care se aprobă raportul și 
activitatea 'Comisiei centrale de 
revizie.

In unanimitate, într-o atmo
sferă de entuziasm, de puternică 
însuflețire. Congresul al XI-lea a 
adoptat Hotărîrea cu privire la 
Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Delegații și invitații au 
ovaționat minute în șir pentru 
partid, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Răsună îndelungi 
aplauze, se ovaționează „P.C.R.— 
P.C.R.", „Ceaușescu—P.C.R.".

în unanimitate, Congresul al 
XI-lea al P.C.R. a aprobat Di
rectivele cu privire la planul cin
cinal 1976—19-SO și liniile directoa
re ale dezvoltării economico-so-

PRIMA ȘEDINȚĂ PLENARĂ
A NOULUI COMITET CENTRAL AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a avut loc în după-amiaza 
zilei de joi, 28 noiembrie, prima ședință plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, ales de Congresul al XI-lea.

Plenara a adoptat următoarea ordine de zi i
1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
2. Alegerea Secretariatului C.C. al P.C.R.
3. Constituirea Colegiului Central de partid.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a propus să fie aleasă o 

Comisie care să facă propuneri privind componența Comitetului 
Politic Executiv, a Secretariatului C.C. al P.C.R.

In unanimitate, Comitetul Central a ales Comisia în următoarea 
componență : NICOLAE CEAUȘESCU, Emil Bodnaraș, Ion Dineă, 
Manea Mănescu, Gheorghe Roșu, Alexandru Sencovici.

După deliberările Comisiei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a supus spre aprobare plenarei propunerea ca din Comitetul Politic 
Executiv să facă parte 23 membri și 13 supleanți.

Această propunere a fost adoptată în unanimitate.
Au fost supuse apoi votului propunerile nominale prezentate 

de Comisie pentru Comitetul Politic Executiv si Secretariatul 
C.C. al PC.R.

„Ceaușescu — P.C.R.", „Să ne
trăiți tovarășe secretar general". 
Sînt cuvintele și urările țării. 
Este însuși gîndul poporului. 
Asistăm la o grandioasă manifes
tare a unității și coeziunii po
porului nostru în jurul partidului 
comunist și a secretarului său 
general, a hotărîrii de a înfăptui 
neabătut politica partidului pusă 
în slujba înfloririi patriei, idea
lurilor socialismului și păcii în 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut cunoscute delegaților și in- 
vitaților la Congres — iar prin 
intermediul transmisiei directe a 
televiziunii — întregului partid, 

ÎN PIAȚA REPUBLICII
„Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu 
-România", „La mulți ani. iubite

secretar general".
maselor devine 
tovarășul Nicolae 
tovarășa 

tovarăși din 
străbat

ElenaȘi 
ceilalți

partidului, 
artera Onești, scăldate 
miilor de torțe. Nu-

tovarășe
Entuziasmul 

vibrant cind 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
conducerea 
piața, apoi 
in lumina ___
meroși pionieri, tineri și vîrstnici 
se apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îl înconjoară cu sim- 

ciale a României pe perioada ani
lor 1981—1990, adoptînd în acest 
sens o hotărîre.

La propunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, avîn'd în 
vedere discuțiile din cadrul Con
gresului, dezbaterile pe marginea 
Proiectului de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, eticii și echi
tății socialiste, s-a hotărît să fie 
împuternicit Comitetul Central 
să definitiveze acest document, 
care urmează să fie dat apoi 
spre consultare activului de partid 
înainte de a fi publicat.

Completată cu propunerea se
cretarului -general al partidului, 
a fost adoptată în unanimitate 
Hotărîrea prin care Congresul al 
XI-lea al P.C.R. aprobă Proiectul 
de norme ale vieții și muncii co
muniștilor, eticii și echității so
cialiste.

Ovațiile prelungite, atmosfera 
de puternică însuflețire și entu
ziasm cu care se încheie prima 
parte a ședinței de dimineață sub
liniază în mod grăitor adeziunea 
deplină a delegaților Congresului 
al XI-lea al P.C.R., a tuturor co
muniștilor, a națiunii române față 
de istoricele documente adoptate, 
la a căror elaborare tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a adus o 
contribuție de excepțională im
portanță, exprimă hotărîrea una
nimă a partidului și poporului 
nostru de a le transpune neabătut 
în viață, spre binele și fericirea 
patriei, pentru înălțarea Româ
niei pe noi culmi de civilizație 
și progres.

în pauza care a urmat, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, s-a 
fotografiat împreună cu delegații 
organizațiilor județene de partid 
și ai organizației municipiului 
București, moment trăit cu adin- 
că emoție.

Ședința de la amiază a fost 
consacrată alegerii secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, a Comitetului Central al 
partidului și a Comisiei Centrale 
de Revizie.

în cadrul aceleeași ședințe, 
înaltul forum al comuniștilor a 
hotărît să împuternicească noul 
Comitet Central ca, pe baza do
cumentelor Congresului, dezbate
rilor și propunerilor făcute, să 
definitiveze și să dea publicității 
Rezoluția Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

CONGRESULUI
întregului popor — hotăririle pri
mei ședințe plenare a noului Co
mitet Central, care a ales Comi
tetul Politic Executiv și Secreta
riatul C.C, al P.C.R. și a consti
tuit Colegiul Central de partid, 

în aclamațiile celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
rostește apoi cuvîntul de încheiere 
a lucrărilor Congresului.

Cuvîntul rostit de secretarul ge
neral al partidului constituie un 
moment emoționant, o adevărată 
încununare a lucrărilor Congresu
lui, el găsind un larg ecou în ini
mile și conștiințele comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

patie, îi exprimă direct, în cu
vinte emoționante, urările lor sin
cere de sănătate și viață lungă, 
spre binele și fericirea întregii 
națiuni. Trecînd printre aceste 
culoare vii, de oameni pe ale că
ror fețe radia bucuria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu strînge cu 
căldură omenească mîinile ce i se 
întind, care-i oferă flori.

Sînt momente de înaltă semni
ficație, care vor dăinui mereu in 
sufletul și conștiința țării.
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