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DESCHIDEREA CONGRESULUI AL IXLEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In timpul lucrărilor Congresului

iulie 1965. La București, în marea sală a Pala-
Republicii s-au deschis lucrările celui de-al 

:a Congres al Partidului Comunist Român, eveni- 
de mare însemnătate în viața partidului, a țării, 
această zi, întregul nostru popor își îndreaptă 
île cu*"dragoste si încredere spre capitala patriei, 

delegații la Congres, aleși la conferințele regio- 
de partid, s-au întrunit pentru a dezbate și adopta 
îri privind direcțiile principale ale dezvoltării 
ire a României socialiste. în sală se află, de ase- 
a, numeroși invitați din întreaga tară.
lucrările Congresului participă delegați reprezen-

tînd 56 de partide comuniste si muncitorești frățești și 
alte partide democratice.

Lucrările ședinței de luni dimineață a Congresului 
sînt transmise direct de posturile noastre de radio și 
televiziune.

Ora 9. în sală sosesc conducătorii partidului nostru 
tmpreună cu șefii delegațiilor de peste hotare. în
treaga asistență, în picioare, îi întîmpină cu puternice 
aplauze, cu îndelungi ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului, rostește cuvîntul de 
deschidere a lucrărilor Congresului:

•agi tovarăși,

numele și din însărcinarea Co- 
ului Central, declar deschise lu- 
» celui de-al IV-lea Congres al 
aiui Muncitoresc Român (Aplau- 
îongresul urmează să analizeze 
lalea desfășurată de partid, de 
letul său Central în perioada de 
ngresul precedent, să stabilească 
livele de viitor, să dezbată pro- 

de Directive cu privire la dez- 
ea economiei naționale în pe- 
i 1966—1970, proiectul de Direc- 
:u privire la valoriîicarea surse- 
nergetice și electrificarea țării 
srioada 1966—1975, precum și 
tul de Statut al partidului.
Congres participă 1 357 delegați 
ept de vot deliberativ și 209 
iți cu drept de vot consultativ, 

’’ conferințele regionale ale 
ului din întreaga țară. Fiind pre- 
aproape totalitatea delegaților, 

esul își poale începe Lucrările, 
esărn un cald salut tovărășesc 
iților și tuturor invitaților care 
ipă la lucrările Congresului — 
tori, țărani, oameni de știință,

rviltură și artă, activiști de partid, ai 
organizațiilor obștești, de stat și din 
economie, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră. (Aplau
ze puternice'.

Tovarăși,

La lucrările Congresului nostru 
participă ca invitați reprezentanți a 
56 de partide comuniste și 'muncito
rești frățești și ai altor partide de
mocratice.

Exprimind gindurile și sentimentele 
delegaților la Congres, ale întregului 
partid, adresăm un cald salut frățesc 
tuturor delegațiilor de peste hotare. 
(Aplauze puternice).

— Delegației Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în frunte cu 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Chinez în frunte cu tovarășul Den 
Siao-pin, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al Comite
tului Central, secretar nennral al 

mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez. (Aplauze)-

— Delegației Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de tova
rășul Walter Ulbricht, prim secretar 
al Comitetului Central a] Partidului 
Socialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria. 
(Aplauze).

— Delegației Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, în frunte cu tovarășul 
Edvard Kardelj, membru al Comite
tului Executiv și secretar al Comite
tului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, președintele 
Skupștinei Federale a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Muncii din 
Coreea, în frunte cu tovarășul Kim 
Koan Hiop, membru al Biroului Poli- 

Central al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al Republicii Populare Demo
crate Coreene. (Aplauze).

— Delegației Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, în frunte cu tovarășul 
Zenon Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Indonezia, în frunte cu tovarășul 
Dipa Nusantara Aidit, președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Indonezia. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășa Jean
nette Thorez Vermeersch, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de tovarășul 
Jeno Fock, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Italian, în frunte cu tovarășul Arman
do Cossutta, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian (Aplauze).

— Delegației Partidului Comjinist 
din Cehoslovacia, condusă de tovară
șul Bohuslav Lastovicka, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, în frunte cu 
tovarășul Le Duc Tho, membru al Bi
roului Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce Mun-

— Delegației Partidului Muncii din 
Albania, în frunte cu tovarășul Ramiz 
Alia, membru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Germania, în frunte cu tovarășul 
Max Reimann, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
din Germania. (Aplauze).

— Delegației Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, în frunte cu to
varășul Damdinjavin Maidar, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba, tova
rășul Manuel Yepe Menendez, amba
sadorul Republicii Cuba în Republica 
Populară Română. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Statele Unite ale Americii. con
dusă de tovarășul Carl Winter, pur
tător de cuvînt al Partidului Comu
nist din S.U.A. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Japonia, în frunte cu tovarășul 
Oka Masayoshi, membru al Prezidiu
lui și Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia. (Aplauze).

— Delegatei Partidului Comunist 
din Chile, tovarășa Virginia Gonza
les, membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Chile. 
(Aplauze).

— Delegației Uniunii Socialiste A- 
rabe din Republica Arabă Unită, în 
frunte cu Hussein Khallaf. ministrul



CENTRE DE INIȚIERE LA ÎNOT
Vizitind cîteva ștranduri bucureștene...

Campionatele universitare — 
la nivelul competițiilor de performanță'

Nu de mult, prin inter
mediul ziarului nostru, 
administrația cîtorva 
ștranduri bucureștene 
anunța deschiderea unor 
cursuri de învățare a 
Înotului rezervate copi
ilor, cursuri deschise din 
inițiativa Consiliului oră
șenesc UCFS. Dornici să 
atlăm cum își desfășoară 
munca cei ce și-au asu
mat răspunderea de a-i 
iniția pe copii în tainele 
acestui plăcut și util 
sport, am vizitat zilele 
acestea cîteva din ștran
durile bucureștene.

Primul popas l-am 
făcut la Baza sportivă 
școlară Obor, construită 
în locul vechiului ștrand. 
Cu toate că baza se gă
sește încă sub forma unui 
șantier, zeci de copii din 
Obor, Vatra Luminoasă 
sau Balta Albă se pregă
tesc cu sîrg sub îndru
marea atentă a antreno
rilor. Pentru a afla cît 
mai multe date despre 
felul cum se desfășoară 
munca la această bază, 
ne-am adresat tov. antre
nor Alexandru Salmari. 
care ne-a spus: „Zilnic, 
sute de copii, dornici să învețe înotul, 
pășesc pe poarta bazei noastre spor
tive. în cadrul ciclurilor — forma de 
desfășurare a cursului — copiii sînt 
impărțiți în grupe, în funcție de vîrstă 
și sex. Sub îndrumarea unui colec
tiv de 8 profesori, ei pătrund tainele 
înotului. După terminarea unui ciclu 
de lecții — care durează două săp- 
tămini — in fața părinților, copiii dau 
examenul la apa adîncă pentru a intra 
în posesia „Brevetului de înotător". 
Cei mai taientați sînt selecționați 
pentru lotul școlii sportive de elevi, 
unde-și vor continua pregătirea pen
tru sportul de performanță".

Si trebuie să spunem că numărul 
celor selecționați pînă acum, 60—70 
de copii, este destul de mare.

Copii ca : Dragoș Stoian — un real 
talent, Voichiță Ivașcu, Iustin Do- 
brescu, Constantin lonescu, Coca și 
Florin Marcu, Mihaela Turcu, Carmen 
Caltofeanu, Mariana Băloiu și încă 
mulți alții, selecționați de profesori, 
își continuă activitatea la aceeași 
bază, urmînd ca atunci cînd timpul 
va deveni nefavorabil, să-și desfă
șoare pregătirea la piscina de la Flo- 
reasca. Amintind pe elevii cei mai 
taientați, trebuie să notăm și pe cei 
ce-și dăruiesc întreaga pasiune și
miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnijiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiit

La campionatele de atletism ale seniorilor

Alergătorii mai buni decît săritorii și aruncătorii
Atenția iubitorilor atletismului din 

țara noastră a fost reținută, în aceste 
zile, de desfășurarea întrecerilor finale 
ale campionatelor republicane indivi
duale ale seniorilor, desfășurate pe 
stadionul C.F.R.-ului din Timișoara. 
Inițial se stabilise ca întrecerile 
să fie găzduite de stadionul „1 
Mai" dar pista și celelalte instalații 
de concurs n-au putut fi amenajate în 
timp util. Această frumoasă bază spor
tivă a fost gata încă de anul trecut 
dar numai pentru meciurile de fotbal. 
Pista de atletism a fost lăsată pentru 
mai tîrziu! Deși forurile sportive locale 
au știut, încă de acum câteva luni, că fi
nalele campionatelor de atletism aveau 
să se desfășoare la Timișoara n-au 
luat din timp măsurile care se impu
neau pentru amenajarea, în cele mai 
bune condițiuni, a locurilor de con
curs. Din acest motiv a fost nevoie 
să se apeleze iarăși la stadionul CFR 
a cărui pistă de alergări (cea de la să
rituri a fost slabă) a întrunit cele mai 
bune aprecieri.

Cunoscînd că meciurile cu echipele 
Norvegiei (la bărbați) și Cehoslovaciei 
(la femei) se vor desfășura. în octom
brie, tot la Timișoara este de presupus 
ca lucrările de la stadionul 1 Mai să 
continue, astfel ca să poată exista tim
pul material suficient ca pista să se 
taseze și să devină la fel de bună ca 
cea de pe CFR.

După această scurtă introducere, im
pusă de organizarea campionatelor, să 
trecem la o analiză a felului în oare 
s-au desfășurat întrecerile ediției anu
lui 1965. Pentru început un bilanț al 
rezultatelor: la Timișoara, în cele trei 
zile de concurs, au fost stabilite 4 noi 
recorduri republicane (dintre care 3 de 
juniori) Vamoș la 3000 m obst. 8:36,0, 
Gh. Costache la ciocan 62,24 m, I. 
Naghi 52,31 m la disc, Claudia Iacob

Discuție aprinsă! Despre ce? Bineînțeles despre 
examenul ce-l vor da joi la încheierea unui nou ciclu 
de învățare a înotului. Vineri, o altă serie de copii 
va veni la ștrandul Tineretului pentru a se iniția în 
„tainele" înotului.

pricepere, muncii de îndrumare a 
celor mici : antrenorii.

Ne-am continuat vizita la cîteva 
ștranduri publice, începînd cu cel de 
la „Isvor". Aici, sub îndrumarea ins
tructorului Ioan Dezideriu, un număr 
de copiii, împărțiți după vîrstă și 
nivel de pregătire, lucrau de zor pen
tru a intra în posesia mult invidiatu
lui „Brevet de înotător". După cum 
ne-a spus tov. Dezideriu, copiii ce 
vor dovedi reale calități vor fi în
drumați spre centrele școlare de an
trenament. Cu toate că la acest ștrand 
munca nu se desfășoară pe cicluri — 
datorită unor condiții obiective, legate 
de specificul ștrandului — organiza
torii merită felicitări pentru interesul 
cu care privesc această muncă de în
drumare a celor mici.

Nu același lucru îl putem spune 
despre alte ștranduri bucureștene; 
printre care și ștrandul Libertății, 
unde dezinteresul tronează cu auto
ritate. Credem că ar fi bine ca în 
limita posibilităților să se organizeze 
și aici cursuri de înot rezervate copi
ilor din împrejurimile ștrandului res
pectiv. Nimic nu-i greu atunci cînd 
există pasiune și dragoste față de 
această frumoasă activitate.

M. GHIOLDUȘ

m, Ana Beșuan 12,1 pe 100 m la ju
nioare și Viorel Suciu 14,7, de 2 ori, 
pe 110 mg.

De asemenea la mai multe probe 
rezultatele câștigătorilor au fost în ime
diata vecinătate a recordurilor țării (200 
nr, 1500 m, 50 km marș, prăjină la 
bărbați, 200 m, 80 mg, lungime la fe
mei). Pentru prima oară în ultimii ani 
trei juniori reușesc să obțină titlurile 
de campioni republicani la seniori 
(Suciu, Costache, Naghi) lor adăogîn- 
du-li-se și o junioară (Mihaela Peneș). 
Este un fapt semnificativ care se cu
vine subliniat.

întrecerile au evidențiat forma bună 
a unora dintre sportivii noștri fruntași. 
Dintre ei s-au detașat Zoltan Vamoș 
și Victor Caramihai prin rezultatele în
registrate la 3000 m obst. Lista mon
dială — 1965 a probei se prezintă ast
fel: Kudinski (URSS) 8:31,0, Alek- 
seiunas (URSS) 8:35.0, Morozov 
(URSS) 8:35,6, Vamoș (România) 8:36,0, 
Caramihai (România) 8:37, 8 etc.

Cu 3:40,8 pe 1500 m C-tin Bloțiu 
se află pe locul 5—6 în Europa iar 
Vamoș este al 7-lea, Viorica Viscopo- 
leanu împarte locul 4 pe continent cu 
încă două săritoare creditate cu 6,28 
m. Dacă n-ar fi depășit săritura de 
6,48 m, la ora aceasta, ea ar fi fost 
a doua din lume! In rest însă, cu a- 
nnmite sclipiri ale excepțiilor, rezulta
tele atleților noștri n-au spart plafonul 
performanțelor de valoare internațio
nală. La nivelul fruntașilor se constată 
totuși o creștere substanțială la majo
ritatea probelor ceea oe ne face să 
presupunem că dacă se va munci mai 
bine decît pînă acum, rezultatele vor 
fi și ele mai bune și la apropiatele con
fruntări internaționale atleții noștri vor 
li capabili să înregistreze succesele do
rite.

Dintre atleții care au evoluat la Ti-
-----=i- r----

Finalele campionatelor republi
cane universitare la jocuri sporti
ve, desfășurate anul acesta într-un 
cadru sărbătoresc și într-o atmos
feră de entuziasm, s-au înscris prin
tre nenumăratele manifestări spor
tive închinate Congresului partidului. 
Finaliștii reprezentanți ai zecilor de 
mii de studenți care au luat startul în 
această întrecere a tinereții, au ținut 
să-și exprime și cu acest prilej re
cunoștința lor fierbinte față de 
partidul iubit, pentru nemăsurata 
grijă cu care îi înconjoară, pentru 
condițiile minunate ce le sînt puse 
la dispoziție pentru învățătură și 
pentru activitatea sportivă. Ei au 
răspuns cu întreceri disputate cu 
toată ardoarea, într-o notă de spor
tivitate deplină și la un nivel cali
tativ care, într-o bună măsură, a 
corespuns cerințelor sportului nos
tru de performanță.

MAI BINE CA ÎN 1963

Plin numărul mare de echipe și 
sportivi angrenați, prin rezultatele 
generale obținute și prin succesul 
propagandistic realizat, ediția 1964— 
1965 a „universitarelor" a întrecut-o 
pe cea din 1963. Anul acesta a fost 
prezentă la finale marea majori
tate a centrelor universitare din 
țară, iar cifrele înregistrate (73 de 
echipe cu aproape 1000 de sportivi 
și antrenori) constituie recorduri de 
participare. Numărul echipelor a 
fost mai mare cu 10 față de 1963, 
datorită faptului că anul acesta au 
concurat pentru prima dată cen
trele Oradea, Bacău și Suceava, pe 
de o parte, iar pe de alta unele 
centre ca Petroșeni, Craiova și Bra
șov au intrat în concurs cu un nu
măr de formații egale cu al celor 
din centre mai mari. De asemenea, 
s-a înregistrat o mai mare partici
pare feminină, mulțumită inițiativei 
unor centre (Brașov, Petroșeni etc.). 
La acest capitol însă nu putem tre
ce cu vederea absența centrului 
universitar Baia Mare, ca și retra
gerea din finale în ultimul moment 
a unor echipe (Tg. Mureș la volei 
masculin, Constanța la volei mascu
lin și feminin, Brașov la fotbal).

PLUSURI ȘI MINUSURI
La realizarea unui nivel general 

calitativ superior celui din ediția 
1963, o contribuție însemnată a a- 
dus faptul că finalele au constituit 
un ultim criteriu de selecție în 
vederea Universiadei de la Buda
pesta. Sportivii vizați depunînd 
eforturi deosebite pentru a se com
porta cît mai bine, ceea ce lasă să 
se întrevadă dorința lor de a se 
pregăti și în continuare cu același 

Viorel Suciu, în dreapta, a obținut o frumoasă victorie la 110 mg, rea- 
lizînd — în serii și în finală — 14,7 sec, — record de juniori egalat.

Foto : R. Vilara 
pentru cursele de 800 m, 5000 și 
10 000 m), urmează săritorii, vădit inco
modați de calitatea pistei, și apoi, la o 
distanță apreciabilă, aruncătorii. Ace
eași ordine, în ansamblu, este valabilă 
și pentru întrecerile feminine. Alergă
torii au demonstrat în mod convingător 
că sînt capabili de rezultate încă și mai 
bune, că aproape fiecare dintre ei este 
capabil să facă salturi de zecimi și 
secunde. Dar pentru a realiza aceste 
salturi numai munca în pregătire nu ni 
se mai pare sufiicentă. Este drept că 
fără muncă nici nu poate fi vorba 
de performanțe, dar în egală măsură 
unui alergător, mai ales la semifond 
și fond, îi sînt absolut necesare, în
drăzneală, dîrzenie, combativitate, do
rința de a lua o cursă pe cont propriu, 
de a contribui la dinamizarea ei, la 
creșterea ritmului de alergare și nu de 
a lămuri, ce se poate lămuri, la sprintul 
final. Din acest punct de vedere atle- 
ții noștri mai au încă foarte multe de 
făcut. Dar asupra acestei probleme, 
care ni se pare foarte importantă, vom 
reveni.

zel și de a realiza, astfel, rezultate 
superioare la Budapesta. De aseme
nea, prevederea regulamentară po
trivit căreia centrele universitare 
puteau alcătui reprezentative din 
cei mai buni sportivi din locali
tățile respective, indiferent de clu
burile sau asociațiile sportive că
rora aparțineau, a determinat pre
zența la finale a unor jucători frun
tași, membri ai loturilor R.P.R. Și 
acest lucru a făcut, fără îndoială, ca 
întrecerile să se dispute la un nivel 
tehnic care a satisfăcut interesul 
manifestat de spectatorii bucureș- 
teni.

Trebuie să subliniem din capul 
locului, însă, că nu toate turneele 
finale au purtat aceeași amprentă a 
calității, că la volei de pildă nivelul 
tehnic a fost mai scăzut, datorită 
valorii inegale a echipelor. E drept 
că în unele cazuri, lipsa de înțele
gere manifestată de federația de 
volei a privat echipele de cîțiva ti
tulari valoroși. Dar nu-i mai puțin 
adevărat că și unele centre nu s-au

Cîteva concluzii 
pe marginea finalelor 
ediției 1965 la jocuri

străduit în suficientă măsură să 
prezinte formații corespunzătoare, 
capabile de comportări asemănătoa
re celor din categoria A (Cluj și 
Timișoara la volei masculin). Pe 
bună dreptate, ne întrebăm : ce au 
făcut antrenorii respectivi în aceas
tă direcție ? O situație asemănătoa
re am constatat și la fotbal, unde 
cu excepția echipelor Galați, Craio
va și Petroșeni, celelalte s-au pre
zentat destul de modest, cu toate 
că unele aveau posibilități de reali
zări mai însemnate (București, de 
pildă).

în schimb, handbalul s-a situat în 
frunte. Meciurile, deși dominate de 
puternica reprezentativă primă a 
Bucureștiului, au constituit adevă
rate puncte de atracție la băieți și 
într-o măsură ceva mai mică la 
fete. Destul de echilibrat a fost și 
turneul masculin de baschet și, în 
plus, de o calitate mai bună decît 
cel feminin.

Minusurile constatate în evoluția 
unor reprezentative se datoresc fap
tului că ele nu au avut asigurat un 
minimum de pregătire în perioada 
premergătoare finalelor. Acest lucru 
ar fi fost posibil numai printr-un 
studiu ritmic de-a lungul anului 
universitar, ceea ce ar fi dat pu

AZI LA CINEMATOGRAFUL PATRIA IN CADRUL ZILELO 

FILMULUI ROMÂNESC RULEAZĂ

PĂDUREA MH VIRAI II01
SCENARIUL : TITUS POPOVICI 

REGIA: LIVIU CIULEI

CU: VICTOR REBENGIUC, ANA SZELES, LIVIU CIUK 

TN COMPLETARE SCURT-METRAJUL 

LECȚIE ÎN INFINIT
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL SAHIA

tință studenților să rezerve o o 
două și antrenamentului spor 
chiar în timpul examenelor. în 
recția aceasta trebuie să-și îndre 
atenția pe viitor asociațiile stud 
țești.
CELE MAI BUNE COMPORT?

Trecînd în revistă realizările 
centre universitare considerăm 
se pot face următoarele aprecic

• București a manifestat o su 
rioritate evidentă, prin loturi oi 
gene și o pregătire corespunzăto: 
mulțumită preocupării centri 
universitar. Alături de bucureșl 
merită mențiuni sportivii din ' 
lăți și Petroșeni.

• O serie de centre cu trao 
sportivă, cum sînt Timișoara, C 
Iași, Tg. Mureș și Brașov, au s 
comportări sub nivelul posibil 
ților lor.

• în schimb, centre mai tir 
și cu o activitate sportivă mai 
dată recentă (Bacău, Oradea, ( 
iova) au obținut rezultate proiy 
toare.

SĂ PREGĂTIM DIN TIMP 
VIITOARELE JspiȚII !

La capătul acestor scurte ca 
terizări, se cuvine să tragem u 
concluzii cu privire la organiz, 
viitoarelor ediții:

— Asociațiile studențești trei 
să depună eforturi mai mari pei 
alcătuirea unor loturi cît mai c 
plete, cuprinzînd pe cei mai I 
sportivi din centrele respective

— Pregătirea reprezentativelo 
fie privită cu toată seriozitatea, 
grenînd în acest scop cadre teh 
calificate.

— Pentru ediția următoar 
„universitarelor" este necesar s 
elaboreze din timp regulame) 
printr-o colaborare mai activă 
tre UCFS, Ministerul Învățămî 
lui și U.A.S.R.

— Revizuirea sistemului de di 
tare a finalelor și stabilirea lo 
raport de specificul sportului 
pectiv și valoarea centrelor un: 
si tare.

— Punerea în discuția foru 
în drept a problemei perioade 
desfășurare a finalelor și rezolv 
ei în așa fel îneît centrele univ 
tare să aibă posibilitatea să-și 
gătească echipele în cît mai 1 
condițiuni.

— Se impune un sprijin mai i 
din partea federațiilor și mai 
din partea colegiilor de ar 
pentru a se evita în viitor ci 
de arbitraje nesatisfăcătoare, 
s-a întîmplat la finalele de 
acesta.

— Discutarea eventualității 
ganizării în fiecare an a camp 
telor, așa cum au propus în ui 
mitate cadrele didactice.

— Organizarea finalelor prii 
tație și în alte centre univers

Subliniind sprijinul de care 
bucurat comisia sportivă a U./ 
din partea Consiliului Gener 
UCFS și a conducerii Ministe 
Învățămîntului în organizare? 
tei importante competiții su 
țești, se cuvine să adresăm ț 
ceastă cale mulțumiri atît sti 
ților sportivi, cît și — mai al- 
cadrelor didactice pentru cont 
ția adusă la reușita ediție 196! 
ne îndoim că ne vom bucura 
viitor de ajutorul lor, ca și al 
ror specialiștilor angrenați în 
ca de instruire sportivă cu sti 
ții, contribuind astfel la creț 
sportului universitar, la ridi 
celei mai importante întreceri 
dențești la nivelul competițiih 
performanță de mare anvergur

prof. H. FIRAN

din comisia de organizau 
a campionatelor universita



Echipe românești în R. P. Chineză, R. P. Polonă,
R. D. Germană și R. F. Germană

CARNET COMPETIȚIONAL
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In răstimpul care a mai rămas pînă 
la începerea campionatului, echipele 
noastre de fotbal susțin o serie de 
turnee peste hotare. începutul îl face 
Știința Cluj, care pleacă azi în tur
neul anunțat în R.P. Chineză. Din lotul 
deplasat fac parte Moguț, Ringheanu, 
Marcu, Tr. Georgescu, Grăjdeanu, 
Cîmpeanu, Szâke, V. Alexandru, 
Neșu, Suciu, Szabo, Ivansuc, Pîrvu- 
leț, S. Bretan, Mustețea, Tarcu, Popa- 
nica, Pex. Antrenori sînt Al. Șepci, 
R. Cosmoc și dr. M. Luca. Studenții 
își vor începe turneul la Pekin și 
vor mai juca Ia Tien-Tsin, Șanhai, 
etc. Adam nu va mai face deplasa
rea fiind accidentat.

Crișul Oradea întreprinde un turneu 
de Ș meciuri în R.P. Polonă, unde va 
întîliîi pe S.K. Lodz (21 iulie), Granat 
Skarzysko (25 iulie) și Odra Opole

Lotul reprezentativ 
și-a început ieri pregătirile

® DE VORBA CU ANTRENORUL ILIE OANĂ, DESPRE METODE DE 
LUCRU FOLOSITE ÎN SEZONUL DE PRIMAVARA • DEFICIENTELE 
SCOASE ÎN EVIDENTĂ DE JOCURILE CU TURCIA, CEHOSLOVACIA Șl 
PORTUGALIA • CEI 20 DE JUCĂTORI DIN LOT • UN MECI CU STEAUA 

ROSIE BELGRAD (25 AUGUST) SI ALTUL ÎN R. F. GERMANĂ
(12 SEPTEMBRIE)

Un sezon internațional s-a încheiat, 
altul va începe. De fapt, între amîn- 
două aproape că nu a existat un zid 
despărțitor ci, mai de grabă, o punte 
de legătură : vacanța jucătorilor din
tre cele două campionate a fost fo
losită în vederea unei comportări 
mai bune în viitorul sezon. Punct 
de plecare:

— Metodele noastre de lucru și 
rezultatele lor, din primăvară, ne-a 
declarat ieri dimineața antrenorul 

ILIE OANĂ. Din aceste metode țin 
să remarc strlnsa legătură pe care 
atlt eu cit și colegul meu Ștefan 
Covaci, am păstrat-o cu antrenorii 
de club pentru a realiza o pregă
tire optimă jucătorilor din lot. 
Colaborarea a lost toarte eficace, mai 
ales privită la mărirea și menținerea 
capacității de efort și a gradului de 
sănătate. Ca o altă metodă de lucru 
aș vrea să amintesc aci de faptul că, 
antrenori și jucători, am alcătuit un 
singur colectiv. Ca atare, pe jucători
i-am  considerat ca ajutoare ale noas
tre. Ei ne-au Înțeles și de aceea prin
cipiul muncii colective a fost respec
tat în permanență, prezent în toate 
acțiunile Iotului. Acest principiu a a- 
Vut și o altă latură: Înainte și după 
acțiunile importante s-au organizat 
consfătuiri de lucru cu antrenorii și 
medicii cluburilor, cu membrii cole
giului central de antrenori, cu membri 
ai biroului federal și ai conducerii fe
derației, reușindu-se rezolvarea tutu- ■ 
ror problemelor ivite pe parcurs. 
In toate cazurile discuțiile au fost 
constructive și nu lipsite de critică.

— înseamnă că s-a realizat acea 
necesară bază de plecare spre viitoa
rele succese.

— Sperăm că munca aceasta, or
ganizatorică, n-a lost făcută In van.

— Cum a fost apreciată activitatea 
din primăvară a naționalei ?

— Satisfăcătoare. Au mai existat 
și deficiențe în ceea ce privește pre
gătirea și comportarea echipei. De 
pildă, în meciul cu Turcia a ieșit în 
evidență inconstanța privind inițiali 
va și ritmul de joc ; în cel cu Ceho
slovacia — ineficacitatea, finind sea
ma de numărul mare de acțiuni ofen
sive. In sflrșit, din jocul cu Portugalia 
s-a reliefat începutul timid, în care 
echipa a făcut unele greșeli cu reper
cusiuni asupra rezultatului final. 
După trecerea perioadei de „timidita
te" echipa ș:-a revenit, a jucat com
bativ, mai rapid, organizîndu-și mm 
bine jocul.

— Ce ne puteți spune despre pregă
tirile pentru jocurile din toamnă î

— S-a ținut seama de aceleași prin 
cipii. In plus: Întreruperi cit mal 

Tmici in campionat și o coordonare a 
planului nostru cu planurile de pre 
gătire ale echipelor participante In 
diferite competiții: Dinamo București 
în „C.C.E.", Știinfa Cluj în „Cupa cupe
lor*, Steagul roșu în „Cupa orașeloi 
tirguri". Rapid București și Farul 
Constanța în „Cupa balcanică". Pre
gătirile pentru returul jocurilor cu 
Cehoslovacia, Turcia și Portugalia au 

;28 iulie). Cam In aceeași perioadă 
va evolua în R.D. Germană formația 
arădeană U.T.A. Textiliștii vor întîlni 
la 24 iulie selecționata regiunii Mag
deburg, o zi mai tîrziu vor acorda 
revanșa formației Aufbau Magdeburg 
pe care au învins-o săptămîna trecută 
cu 3—2 la Arad, își vor continua 
turneul la Erfurt unde vor întîlni for 
mația locală Turbine (28 iulie) și îl 
vor încheia la Halle, în compania e- 
chipei Chemie (31 iulie).

La începutul lunii viitoare, echipa 
campioană, Dinamo București, va sus
ține două partide In R.F. Germană: 
la 3 august cu Miinchen 1860 și la 
7 august cu Borussia Dortmund. Re- 
ferindu-ne la Dinamo, trebuie să a- 
mintim și faptul că bucureștenii au 
intrat în tratative cu formația dane
ză Odense 1909 pentru jocurile din 
cadrul „Cupei campionilor europeni*.

cătorii selecționați au făcut un mi
nuțios control medical la centrul me
dical „23 August", iar de luni (n.r. 
ieri) 20 de jucători se află lntr-o scur
tă perioadă de pregătire în comun, la 
Snagov. Au fost chemați portarii Io- 
nescu și Haidu, fundașii Popa, Nun- 
weiller III, D. Nicolae, Hălmăgeanu, 
Greavu șj C. Dan, mijlocașii Gher- 
gheii, N. Georgescu, D. Popescu, 
lancu și Jamaischi, înaintașii Nun- 
weiller VI, Pîrcălab, Badea, Ma- 
teianu, Sasu, Voinea și S. Avram.

— Credeți că Voinea își merită lo 
cui în lot ?

— Este o ultimă Încercare pe care 
o facem cu el. Din cei prezenți, la 
pregătire lipsesc jucătorii Științei 
Cluj, care pleacă In R.P. Chineză 
(Marcu, Ivansuc și Adam), Solomon 
plecat cu Crișul în Polonia, Creini- 
cearta și Andrei In tratamente medi
cale. Pregătirea va dura pînă la 1 
august, clnd jucătorii se vor înapoia 
la cluburile lor în vederea pregătiri
lor pentru campionat. In cadrul aces
tei pregătiri în comun vom avea două 
jocuri de verificare-pregătire, la 25 
iulie și 1 august, cu adversari din 
țară, urmlnd ca mai tîrziu, la 25 au
gust, să întîlnirn pe Steaua roșie Bel
grad, Ia București, iar la 12 septem
brie, înaintea meciului cu Cehoslova
cia, să jucăm în R.F. Germană.

MIRCEA TUDORAN

UN PREMIU DE 120000 LEI LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 28 DIN 14 IULIE

160 984 lei report la Concursul PRONOEXPRES nr. 29 din 21 iulie
Programul concursului Pronosport nr. 

30 de duminică 25 iulie 1965 cuprinde 
toate meciurile din etapa a Il-a a „Cu
pei de vară“.

Dăm mal jos programul acestui con
cura :

Textila Buhuși -- C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Bacău 
Rapid Mizil — Flacăra Morenl
Poiana Cîmpina —- Metalul Tîrgovlște 
Gaz metan — Faianța Sighișoara 
Textila Sf. Gheorghe — C.S.M. Sibiu 
•Țiul Petrila — Minerul Deva
Metalul Hunedoara — Minerul Lupeni 
A.S. Aiud — Industria sîrmei

Clujana — Arleșul Turda
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad
Vagonul Arad — Electromotor Tim.

4 ZILE PINĂ LA TRAGEREA SPECIALA 
LOTO

Patru zile ne mai despart de tragerea 
specială Loto din 23 iulie a.c., care oferă 
importante avantaje pentru participant.

CANOTAJ ACADEMIC: POLO: i. C. Arad — 
Finalele campionatului Crișul Oradea 3-3
republican masculin
-DINAMO 5 VICTORII, STEAUA 2 —

La sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
lacul Snagov, s-au disputat finalele 
campionatului republican de canotaj 
academic masculin. întrecerile pentru 
primele locuri s-au rezumat la un 
duel între Dinamo și Steaua, tran
șat în favoarea dinamoviștilor care 
au cucerit 5 titluri de campion, fată 
de 2 care au revenit canotorilor de la 
Steaua. In clasamentul general pe 
cluburi și asociații, primele locuri 
au fost ocupate de:

1, DINAMO BUCUREȘTI 61 
puncte; 2. Steaua 48 p; 3. Știința Tim. 
19,5 p; 4. Știința Buc. 15 p; 5. Vo
ința București 14,5 p; 6. Școala UCFS 
Arad 11,5 p.

Iată rezultatele tehnioe ale probe
lor :

4-|-l: 1. Dinamo (Chiiîacovschi, 
Snae, Iosif Ioan, Pap + Gheorghiu) 
6:59,4; 2. Steaua la 29,5 sec; 3. CER 
Tim. 35,1 sec.; 4. Voința Arad.

2 FĂRĂ CIRMACI: 1. Steaua (Ve- 
reș, Ciobi) 7:08,8; 2. Dinamo la 6 sec.;
3. Dinamo II la 27 sec.; 4. Știința 
Buc.

SIMPLU: 1. Al. Aposteanu (Dinamo) 
7:32,8; 2. C. Ciocoi (Steaua) la 3 sec.;
3. F. Larion (Știința Buc.) la 4 sec.;
4. D. Lăncrînjean (Știința Buc.); 5. 
D. Șuteu (Știința Tim). 6. A. Maboc 
(Șc. UCFS Arad).

2-f-l  : Dinamo (Batschi, Ceapura j- 
Gheorghiu) 7:32,0; 2. Steaua la 12 
sec.; 3. Școala UCFS Arad la 48 sec.;
4. Voința Buc.; 5. Dinamo II.

4 FĂRĂ CÎRMACI: 1. Dinamo 
(Tușa, Stratan, Husarenco, Tarasov) 
6:34,0; 2. Steaua la 10,3 sec.; 3. Vo
ința Buc. la 39 sec.; 4. Școala UCFS 
Arad.

DUBLU: 1. Steaua (Pavelescu, Pe- 
trache) 6:58,0; 2. Marina Constanța 
la 20 sec.; 3. Știința Timișoara la 31 
sec.; 4. Metalul Buc.; 5. Dinamo II.

8-J-l: 1. Dinamo (Spiridon, Moro- 
șan, Mincaru, Tudor Ștefan, Gher- 
gheli, Coca, Drilea, MihailovGheor
ghiu) 6:15,8; 2. Steaua la 11 sec. ; 
3. Știința Timișoara la 39 sec.; 4. 
Voința Buc. la 39,5 sec,

situează cele 20 de autoturisme de di
ferite mărci. Dintre acestea, 10 autotu
risme se vor atribui la extragerile de 
2 numere. Menționăm că în cazul cînd 
nu se vor atribui toate cele 10 autotu
risme de la categoria A, autoturismele 
rămase vor fi acordate la extragerile 
de 2 numere.

Dintre celelalte numeroase cîștiguri 
suplimentare subliniem : excursii în 
U.R.S.S., în număr nelimitat, televizoare, 
frigidere, aparate de radio etc.

în total se extrag 67 de numere, din
tre care 54 de numere pentru premiile 
suplimentare în obiecte și bani.

Procurați-vă biletele pentru tragerea 
specială Loto pînă joi 22 iulie 1965.
UN PREMIU DE 120.000 LEI LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. 28 DIN 
14.VII. — 160 984 LEI REPORT LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. 29 DIN 

21 VII A. C.
Premiile concursului Pronoexpres nr. 

28 din 14 iulie 1965 :
Categoria I : 1 variantă a 120.000 lei:
Categoria a Il-a : 10 variante a 8.365 lei;
Categoria a IH-a : 37 variante a 2.434 lei;
Categoria a IV-a: 377 variante ,a 307 lei ;
Categoria a V-a : 1.149 variante a 100 lei;
Categoria a Vl-a: 5.772 variante a 27 lei.
Report categoria I : 160.934 lei.
Premiul de categoria I de 120.000 lei a 

revenit participantului Roșu Ion din Ti
mișoara.

In cadrul primei etape a returului 
campionatului republican duminică 

s-a disputat la Arad întîlnirea dintre 
echipele I. C. Arad și Crișul Oradea. 
A fost un joc specific de campionat, 
echilibrat, încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 3—-3 (0—1, 1—0, 2—1, 
0—1). Au marcat Silha, Unc și Con
tor, de la gazde, Mut, Lengyel și 
Rujinschi, de la oaspeți.

HANDBAL: Actualități
• Lotul reprezentativei noastre se

cunde a părăsit ieri țara, plecînd la 
Gdansk (Polonia), unde azi începe o 
interesantă competiție internațională: 
„Cupa Mării Baltice". In prima etapă, 
echipa noastră primește replica re
prezentativei Ungariei. Programul mai 
cuprinde întâlnirile: Polonia A—Po
lonia B și U.R.S.S.—Bulgaria. Gotn-

Schifuri de 4-\-l în întrecere 
Foto :V. Bageac

petiția va lua sfîrșit duminică 25 iu
lie.

• Echipa elvețiană Grasshoppers 
Ziirich își continuă azi turneul în 
țara noastră. Ea joacă la Constanța 
cu campioana României, Dinamo 
București. O întîlmre așteptată cu 

viu interes de spectatorii oonstănțeni 
care au ocazia să vadă la lucru pe 
deținătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni", formație cu mulți „mondiali" 
în rîndurile sale.

BOX : Gală de verificare 
a juniorilor

In vederea partidelor pe care le au 
de susținut cu boxerii juniori din 
R.P. Ungară și R.P. Bulgaria, juniorii 
noștri au susținut, la Arad, meciuri 
de verificare. In această reuniune, 
membrii lotului republicam de ju

niori au întîlnit o selecționată locală. 
Cu prilejul acestor meciuri s-a cons
tatat forma bună a celor mai mulți 
dintre membrii lotului (evidențiați: 
C. Cuțov, I. Miliăileanu, Al. Popa, 
Gh. Bunca, I. Alexe). O formă 
slabă a avut „semimijlociul" N. Stan- 
cu, care a fost învins la puncte de 
V. Tîrb. O altă surpriză a reuniunii 
a constituit-o partida dintre C. Co- 
cîrlea, fost campion republican, și 
G. Deheleanu (Arad), în care boxerul 
arădean a cîștigat la puncte. Iată 
rezultatele înregistrate: cat. hîrtie i 

C. Cuțov b.p. V. Topală, cat. muscă: 
V. Kiss b. ah. II Al. Feher, cat. co
coș: I. Mihăilean-u b.p. I. Roman, 
Gh. Constantin b. p. I. Ciupi; cat. 
pană: C. Stanciu b.ab. I. D. Cons- 
tantinescu; cat. ușoară: M. Dehe
leanu b.p. I. Ardnodschi, Al. Popa

încep finalele concursului 
republican al școlilor sportive 

de elevi
Zilele trecute s-au încheiat între

cerile fazei de zonă ale concursului 
republican al școlilor sportive de elevi 
la handbal, volei și baschet. Incepînd 
de mi ine se vor desfășura turneele 
finale, care se vor încheia duminică 
25 iulie. Finalele sînt programate ast
fel: handbal (băieți și fete) la Rm. 
Vîlcea; volei (băieți și fete) la 
Toplița și baschet (băieți și fete) la 
Gheorghieni.

La fiecare turneu final vor participa 
cite 6 echipe masculine și feminine

La atletism și notație finalele vor 
avea loc la Oradea și, respectiv, 

b.p. R. Lazea; cat. semimijlocie: N. 
Simion b.p. P, Dragalina, Gh. Bănea 
b.p. A. Sabo; cat. mijlocie: A. 
fancu b.p. I. Lingurari: cat. semi
grea : I. Alexe b.p. I. Chiș.

ST. IACOB — coresp.

VOLEI: Campionatul
de calificare

SIGHET (prin telefon). — In lo
calitate s-au disputat întîlnirile femi
nine de volei din cadrul etapei inter
regionale a capionatului republican 

de calificare. Clasamentul este urmă
torul : Victoria Sighetul Marmației, 
Știința Dej, Victoria Oradea, S.S.E. 
Tg. Mureș. Iată rezultatele: Victoria 
Sighetul Marmației cu Știința Deț 3—1, 
Victoria Oradea 3—1, S.S.E. Tg. Mureș
3—L; Știința Dej cu Victoria Oradea 
3—0, S.S.E. Tg. Mureș 3—1; Victoria 
Oradea cu S.S.E. Tg. Mureș 3—1. Din 
cadrul celor patru formații, o impresie 
frumoasă au lăsat Maria Crișan, Stela 
Petran (Victoria Sighetul Marmației), 
Maria Mînăstirean (Știința Dej), Maria 
Samarghitan (Victoria Oradea) și foarte 
tînăra Daniela Constantin (S.S.E. Tg. 
Mureș), în vîrstă de 14 ani.

GRIGORE DĂBALĂ — coresp.

LUPTE: Întîlnirea 
amicală de la Odorhei

La Odorhei s-a disputat meciul inter
național amical de lupte greco-romane 
și libere dintre selecționata orașelor O- 
dorhei-Brașov și selecționata orașului 
Lodz (R.P. Polonă). La capătul unor 
meciuri foarte disputate, luptătorii 
oaspeți, superiori la oategoriile mici, 
au obținut victoria cu scorul de 5—3. 
Iată rezultatele înregistrate: cat. 52 
kg. J. Kropp (Lodz) b.p. Tornai (O- 
dorhei), cat. 57 kg. C. Kropp (Lodz) 
b.p. Kiss (O), Kanodcziesczy (L) b.p. 
Laszlo (O), cat. 70 kg. Kwiatkovski 
(L) b.p. Molnar (O); cat. 78 kg. 
l’app (O) b. tuș Szkopiak (L), cat. 
87 kg. Motyl (L) b.p. Sîrmi (Brașov); 
cat. 97 kg. Maindt (B) b. tuș Szczotka 
(L); cat. + 97 kg. Marinescu (B) b. 
tuș Wolanovski (L).

B. și I. BARTHA — coresp.

HALTERE: Un record 
republican egalat 
și 4 noi recorduri 
ale regiunii Brașov

In cadrul unui concurs de haltere 
desfășurat pe stadionul Metrom din 
Brașov, tînărul Alfred Wagner de la 
clubul sportiv Steagul roșu a realizat 
o frumoasă performanță. El a egalat 
recordul republican la categoria co
coș la „smuls" (90 kg) și a realizat 
4 noi recorduri ale regiuniii Brașov: 
împins: 85 kg, smuls 90 kg, aruncat 
115 kg și la toate trei stiluri: 290 kg 
(vechiul record regional era de 277,5 
kg).

O dată cu performanțele realizate, 
A. Wagner și-a îndeplinit și norma 
de maestru al sportului.

C. GRUIA - coresp.

A apărut Nr. î ; 
al revistei 

„SPORT ȘI TEHNICĂ44 
cu un conținut interesant și variat ' 
lin care menționăm :
• In cinstea congresului partidului : / 

Recorduri și succese ale sportivi- ( 
lor noștri.

• Motociclism și automobilism : De < 
la „Carpați" la „Carpați Super" ;
Sibiu, momentul 2... ; Arta de fi 
conduce ; Automobilele B.M.C.

• Aviație : Elicopterele viitorului ; 
Insigna cu diamante ; Polisportivul 
Papană.

• Turism și alpinism : Străbătînd 
pitoreștile văi ale Oltului, Jiului 
și Mureșului ; „Zeița de peruzea" 
cuceiită din nou.

• Cosmonautică : Acolo unde se an
trenează cosmonauții ; 11 aparate 
spațiale în Cosmos ; Gemini-4.

• Sport acvatic ; Pe apă cu 450 km 
la oră ; Orașe în larg.

• Radioamatorism : Metode pentru 
verificarea tranzistorilor ; Oscilo
graf catodic ; Adaptor tranzistori
zat pentru unde scurte.

Revista rmai cuprinde numeroase 
reportaje, știri, noutăți tehnice, ma
gazin ete. i

32 pagini bogat ilustrate, în culori. (



DESCHIDEREA CONGRESULUI AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. 1)

Relațiilor culturale cu străinătatea al 
Republicii Arabe Unite, secretar pen
tru ideologie și orientare în Uniunea 
Socialistă Arabă- (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Spania, in frunte cu tovarășul 
Antonio Mije, membru al Comitetului 
Executiv și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Spania. (Aplauze!.

— Delegației Partidului Comunist 
din Grecia, în frunte cu tovarășul 
Kostas Koliannls, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Sirian, in’frunte cu tovarășul Haled 
Bagdaș, secretar general al Partidului 
Comunist Sirian. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Austria, în frunte cu tovarășul 
Friedl Fiirnberg, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Austria. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Comunist 
din Marea Britanie, tovarășul James 
Reid, membru al Comitetului Politic 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie- (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Marocan, în frunte cu tovarășul Laya- 
chi Abdailah, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Marocan. 
(Aplauze).

— Delegatului Partidului Comunist 
din Belgia, tovarășul Jean Terfve, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
din Belgia. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Comunist 
din Canada, tovarășul Bruce Magnu
son, membru al Comitetului Executiv 
Național al Partidului Comunist din 
Canada. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Democrat 
din Guineea, Maurice Camara, am
basadorul Guineei la Moscova. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Norveqia, în frunte cu tovarășul 
Per Svensson, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Norvegia. (Aplauze).

— Delegației Partidului Progresist 
al Poporului Muncitor din Cipru, în 
frunte cu tovarășul Kyriacos Hristu, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Progre
sist al Poporului Muncitor din Cipru- 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Suedia, condusă de tovarășul 
Gdsta Johansson, membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Sue
dia. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Liban. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Portughez, în frunte cu tovarășul 
Manuel Rodrigues da Silva, membru 
al Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Portughez. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare în frunte 
~u tovarășul Vincenzo Ansanelli, 
membru al Direcțiunii Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare. 
(Aplauze)-

— Delegației Partidului Popular al 
Convenției din Ghana, condusă de 
Paul Tagoe, membru al Comitetului 
de conducere al Partidului Popular al 
Convenției din Ghana, ministru de 
stat, prim-secretar parlamentar. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Venezuela, în frunte cu tova
rășul Eduardo Gallegos Mancera, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
din Venezuela. (Aplauze) .

— Delegatului Partidului Comunist 
din Luxemburg, tovarășul Dominique 

D. Urbany, președintele Partidului 
Comunist din Luxemburg. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Finlanda în frunte cu tovarășa 
Hertta Kuusinen, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Finlanda. 
(Aplauze).

— Delegatului Partidului Comunist 
din Uruguay, tovarășul Jose Luis 
Massera, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Uruguay. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Sudan, condusă de tovarășul Jo
seph Garaug, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Sudan. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Muncii din 
Elveția, tovarășul Roger Dafflon, se
cretar al partidului, membru al Comi
tetului Director al Partidului Muncii 
din Elveția. (Aplauze).

—• Delegației Partidului Comunist 
din Irak, în frunte cu tovarășul Naji 
Mahawi, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Irak. 
(Aplauze).

— Delegatei Partidului Comunist 
din Olanda, tovarășa Hanna van Om- 
mereen Averinck, membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Olanda. (Aplauze).

— Delegației Partidului Socialist 
Unit din Islanda, în frunte cu tova
rășul Kjartan Olafsson, președintele 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Islanda. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Comunist 
Tunisian, tovarășul Mohamed Harmel, 
conducător al comuniștilor tunisieni. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Danemarca, în frunte cu tovară
șul Gelius Lund, membru al Comite
tului Central ai Partidului Comunist 
din Danemarca. ( Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Argentina, condusă de tovarășul 
Hector Agosti, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Argentina. (Aplauze).

— Delegației Partidului Popular 
(Tudeh) din Iran, în frunte cu tova
rășul Eskandary Iradj, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Popular din Iran (A- 
plauze).

— Delegatului Partidului Comunist 
din Turcia, tovarășul Yakub Demir, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Turcia. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Bolivia, în frunte cu tovarășul 
Jorge Kolle, membru al secretariatu
lui și Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Bolivia. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
din Columbia, în frunte cu tovară
șul Hernando Hurtado, membru în 
Comitetul Executiv Central al Parti
dului Comunist din Columbia (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Mexican, condusă de tovarășul Ma
nuel Terrazas Guerrero, membru al 
Prezidiului și secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Mexican. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Muncii 
din Guatemala, tovarășul Jose Ma
nuel Fortuny, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Guatemala. (Aplauze).

— Delegatului Partidului Comunist 
din Iordania — tovarășul Fuad 
Nassar, secretar general al Partidu
lui Comunist din Iordania. (A- 
plauze).

Noi vedem în prezența Ia Congres 
a stimaților oaspeți încă o mărturie 
a legăturilor strînse, internaționa
liste dintre partidele și popoarele 
noastre (aplauze), un semn de 
adîncă prietenie și înaltă prețuire 
față de partidul nostru, de poporul 
român, constructor al socialismului, 
(aplauze), o manifestare a solidari
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. (Aplauze). Le

mulțumim tuturor pentru participa
rea la lucrările Congresului nostru. 
(Asistența, în picioare, aplaudă în
delung).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus 
în continuare :

Tovarăși,
Nu de mult partidul și poporul 

au suferit o grea pierdere prin în
cetarea din viață a tovarășului nos
tru de luptă și muncă, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu credincios și 
conducător de seamă al partidului și 
poporului român, militant eminent al 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale- Propun Congresului ca, 
în memoria lui, să păstrăm un moment 
de reculegere.

(întreaga asistență, în picioare, 
păstrează un minut de reculegere).

La propunerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Roșu, delegat al organiza
ției regionale de partid Bacău, în 
numele și din însărcinarea unui număr 
de delegați din toate regiunile tării, 
delegații au ales apoi în unani
mitate, în PREZIDIUL CONGRESU
LUI, pe tovarășii : Apostol Gheor
ghe, Bergheanu Maxim, Birlădeanu 
Alexandru, Bodnaraș Emil, Borilă 
Petre, Cazacu Virgil, Ceaușescu Ni
colae, Chivu Stoica, Coliu Dumitru, 
Dalea Mihai, Dănălache Florian, Dră- 
gan Constantin, Drăghici Alexandru, 
Enache Petre, Fazekaș Janos, Funk 
Ștefania, Gere Mihai, Gidea Suzana, 
Maurer Gheorghe Ion, Militaru Al- 
dea, Moghioroș Alexandru, Murgu- 
lescu Ilie, Niculescu-Mizil Paul, 
Oniga Emil, Pîrvulescu Constantin, 
Răutu Leonte, Sălăjan Leontin, Spă- 
tărelu Ion, Stoica Gheorghe, Turcu 
Ion, Verdeț llie, Vîlcu Vasile, Voitec 
Ștefan.

în aplauzele asistenței, cei aleși iau 
loc în prezidiu, avînd de o parte și 
de alta pe conducătorii delegațiilor 
partidelor comuniste, muncitorești și 
ai altor partide democratice de peste 
hotare.

După alegerea prezidiului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a spus :

Dragi tovarăși,
După cum este cunoscut, Comite

tul Central a hotărit în unanimitate 
să supună aprobării Congresului 
propunerea ca partidul nostru să 
poarte denumirea: „PARTIDUL CO
MUNIST ROMÂN”. (Aplauze, urale 
puternice, întreaga sală, în picioare, 
aclamă îndelung).

Făcînd această propunere Comite
tul Central s-a călăuzit de faptul 
că această denumire corespunde cel 
mai bine schimbărilor care au avut 
loc în societatea noastră, stadiului 
actual de dezvoltare a partidului, 
scopului său final — construirea 
societății comuniste. (Aplauze pu
ternice).

Această propunere s-a bucurat de 
aprobarea entuziastă și sprijinul de
plin al tuturor membrilor partidu
lui, al întregului nostru popor, (A- 
plauze puternice).

Pentru ca lucrările Congresului 
nostru să se desfășoare de la în
ceput sub această denumire, con
siderăm că ar fi potrivit ca, încă îna
inte de a se intra în ordinea de zi, 
Congresul să se pronunțe asupra a- 
cestei propuneri.

în cazul aprobării de către Con
gres a noii denumiri a partidului, 
apare necesitatea să se schimbe 
numerotarea Congreselor, reflectîn- 
du-se astfel continuitatea activității 
partidului nostru de-a lungul isto
riei sale.

Începîndu-se numerotarea de la 
Congresul din mai 1921, care a 
marcat crearea partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare din țara 
noastră și ținînd seama că au avut 
loc cinci congrese ale Partidului Co
munist, iar după unificarea Partidu
lui Comunist cu Partidul Social-De
mocrat trei congrese ale Partidului 
Muncitoresc Român, Congresul nos

tru ar urma să fie cel de-al IX-Iea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. (Aplauze puternice).

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral, propun Congresului următoarele : 

1. Partidul Muncitoresc
Român să se denumească
„PARTIDUL COMUNIST
ROMÂN“. (Aplauze puter
nice, ovații îndelungi).

2. Prezentul Congres să se 
numeroteze „CONGRESUL 
AL IX-LEA AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN".
(Aplauze puternice, ovații 
îndelungi).

Pusă la vot, propunerea privind 
schimbarea denumirii „Partidului Mun
citoresc Român", în „Partidul Comu
nist Român", este aprobată în una
nimitate, într-o atmosferă de mare 
entuziasm. Pusă la vot, se aprobă în 
unanimitate propunerea ca prezentul 
Congres să fie numerotat „al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român".

începînd din acest moment, ■— 
a spus tovarășul Nicolae Ceau
șescu — partidul nostru va purta 
denumirea glorioasă — Partidul 
Comunist Român — sub conduce
rea căruia au fost răsturnate cla
sele exploatatoare și cucerită pu
terea politică.

Este un moment emoționant. în
treaga asistență, în picioare, aclamă 
îndelung, minute în șir răsună urale, 
aplauze furtunoase.

Lucrările primei ședințe a Congre
sului sînt conduse de tovarășul Chivu 
Stoica.

La propunerea făcută în numele 
unui grup de delegați din mai multe 
regiuni ale țării, de tovarășul Ion 
Stănescu, delegat al organizației re
gionale de partid Oltenia, au fost 
aleși în unanimitate în Comisia 
de validare tovarășii: Balalia Du
mitru, Breitenhofer Anton, Cerven- 
covici Andrei, Cîrcei Ion, Crăciun 
Constanța, Dănilă Aurelia, Fazekaș 
Ludovic, Necula Gheorghe, Roșu 
Gheorghe, Țiulescu Costache, Uglar 
Iosif.

La propunerea făcută, din împuter
nicirea unui grup de delegați din toate 
regiunile țării de tovarășul Iosif 
Banc, delegat al organizației regionale 
de partid Mureș-Autonomă Maghiară, 
au fost aleși în unanimitate în secre
tariatul Congresului tovarășii: Călin 
Gheorghe, Iliescu Ion, Matei Ștefan, 
Patîlineț Vasile, Păcuraru Andrei, 
Potop Vasile, Stănescu Ion, Trofin 
Virgil, Voicu Ștefan.

Tovarășul Chivu Stoica a supus 
Congresului următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la ac
tivitatea partidului în perioa
da dintre Congresul al VIII- 
lea și Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Raportor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

2. Raportul Comisiei cen
trale de revizie. Raportor to
varășul Constantin Pîrvulescu.

3. Raportul asupra Directi
velor Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român 
privind planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe pe
rioada 1966—1970. Raportor 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer.

4. Raportul asupra Directi
velor Congresului al IX-lea al

Partidului Comunist Român 
privind planul de 10 ani pen
tru dezvoltarea energeticii. 
Raportor tovarășul Chivu 
Stoica.

5. Raportul cu privire la 
proiectul Statutului Partidului 
Comunist Român. Raportor 
tovarășul Gheorghe Apostol.

6, Alegerea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Comisiei cen
trale de revizie.

Congresul a aprobat în unanimitate 
ordinea de zi propusă.

A fost aprobat apoi regulamentul 
de desfășurare a lucrărilor Congresu
lui. Lucrările Congresului se vor des
fășura între 19 și 24 iulie.

La primul punct al ordinei de zi 
se dă cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Primul secretar al Comi
tetului Central aj Partidului Comu
nist Român este primit de delegați și 
invitați cu vii aplauze și urale.

Raportul a fost subliniat în repetate 
rînduri de aplauze puternice.

La încheierea raportului, întreaga 
asistență, în picioare, aclamă înde
lung, minute în șir răsună ovații. 
Este o manifestare puternică a dra
gostei profunde fată de conducăto
rul înțelept al poporului nostru. Parti
dul Comunist Român, a încrederii ne
strămutate în politica sa marxist- 
leninistă, pusă în slujba intereselor 
și năzuințelor vitale ale poporului, a 
înfloririi continue a României socia
liste.

★

Lucrările ședinței de luni după- 
amiază a Congresului au fost condu
se de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu a 
prezentat Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie.

în numele unor delegați din toate 
regiunile tării, tovarășul Vasile Vîlcu, 
delegat al organizației regionale de 
pari id Dobrogea, a prezentat apoi 
spre aprobare Congresului compo
nența Comisiei de redactare a proiec 
telor de hotărîri și rezoluții ale Con
gresului.

Congresul a ales în unanimitate 
Comisia alcătuită din tovarășii : 
Ceaușescu Nicolae, Chivu Stoica, 
Maurer Gheorghe Ion, Apostol 
Gheorghe, Bîrlădeanu Alexandru, 
Bodnaraș Emil, Drăghici Alexandru, 
Răutu Leonte, Niculescu Mizil Paul, 
Banc Iosif, Cosma Ion, Daicovicin 
Constantin, Gaston Gheorghe Marin, 
Giosan Nicolae, Hudițeanu Nicolae, 
Hulubei Horia, Lupii Petre, Mănescu 
Manea, Milioc Gheorghe, Moldovan 
Roman, Popescu Dumitru, Popovici 
Titus, Radulescu Gogu, Takacs Lu
dovic, Tripșa Ștefan.

Treqîndu-se apoi la discuții au luat 
cuvîntul tovarășii: Florian Dănălache, 
delegat al organizației orășenești de 
partid București, Gheorghe Roșu, 
delegat al organizației regionale de 
partid Bacău, Nicolae Agactii, dele
gat al organizației regionale de par
tid Hunedoara, Nicolae Ștefan, 
delegat al organizației regionale de 
partid Argeș, Gheorghe Goina, dele
gat al organizației regionale de par
tid Crișana, Criștofor Simionescu, 
delegat al organizației regionale de 
partid Iași, Nicolae Tăbîrcă, delegat 
al organizației regionale de partid 
Ploiești, Gheorghe Stoica, delegat al 
organizației regionale de partid Bucu
rești.

Lucrările Congresului continuă 
marți dimineața-

★

Lucrările Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român sînt ur
mărite de numeroși ziariști de pește 
hotare, trimiși speciali ai agențiilor 
internaționale de presă, ai ziarelor 
și posturilor de radio și televiziune 
clin diferite țări.

(Agerpres)
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