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CUVÎNTAREA DE ÎNCHEIERE A CONGRESULUI
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

secretar general al C. C. al P. C. R.
Dragi tovarăși,
Timp de șase zile Congresul Parti

dului Comunist Român s-a aflat 
în centrul atenției întregului popor, 
care a urmărit lucrările sale cu con
vingerea că hotărîrile adoptate vor 
corespunde intrutotul intereselor vi
tale de bunăstare și fericire ale oa
menilor muncii, de înflorire a pa
triei noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

De la tribuna Congresului au luat 
cuvîntul numeroși activiști de par
tid, de stat și din economie, mun
citori, țărani, oameni de știință și 
cultură din toate regiunile țării. Ex- 
primînd părerea organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ei au subliniat juste
țea deplină a politicii interne și ex
terne marxist-leniniste a partidului, 
au înfățișat munca întregului popor 
pentru înfăptuirea acestei politici, 
hotărirea de a nu precupeți nici un 
efort pentru traducerea in viață a 
obiectivelor stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului. (A- 
plauze furtunoase).

Congresul a dezbătut și adoptat 
in unanimitate documentele de în
semnătate istorică, care cuprind 
programul multilateral al dezvoltă
rii României socialiste, liniile direc
toare ale continuării pe o treaptă 
superioară a operei de desăvirșire 
a construcției socialismului. (Aplau
ze puternice, îndelung repetate).

Dînd o inaltă apreciere liniei de 
industrializare socialistă a țării, 
factor determinant al progresului 
continuu al întregii noastre socie
tăți, Congresul a hotărît ca și pe 
viitor industrializarea să constituie 
obiectivul central al politicii econo
mice a partidului; (Aplauze înde
lungi) ; a fost stabilit un ansamblu 
de măsuri privind dezvoltarea inten
sivă a agriculturii, înflorirea știin
ței, culturii și ridicarea nivelului de 
viață materială și spiritual al po
porului.

Congresul a adoptat în unanimi
tate Statutul, Carta Partidului Co
munist Român, (Aplauze), călăuza 
tuturor comuniștilor în activitatea 
lor politică și organizatorică, care 
statornicește rolul partidului de for

ță conducătoare în societatea noas
tră socialistă. (Aplauze puternice).

De la tribuna Congresului a ră
sunat puternic hotărirea partidului, 
a întregului popor de a pune și în 
viitor in centrul politicii externe 
alianța cu țările socialiste (Aplauze 
puternice), de a dezvolta relațiile 
cu toate țările indiferent de orin- 
duirea lor socială, de a-și aduce 
contribuția la cauza păcii și prie
teniei între popoare. (Aplauze pu
ternice).

îndeplinind neabătut hotărîrile 
Congresului, partidul nostru, Co
mitetul său Central vor milita con
secvent pentru întărirea continuă a 
unității țărilor socialiste, a coeziu
nii mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, care au un rol 
determinant in evoluția societății 
contemporane. (Aplauze puternice).

Interesul viu pe care l-a produs 
Congresul în rîndurile mișcării co
muniste și muncitorești, ale opiniei 
publice internaționale, este o do
vadă a aprecierii de care se bucură 
partidul nostru, contribuția sa la în
tărirea unității mișcării comuniste 

și muncitorești, Ia lupta pentru 
cauza păcii și socialismului in lume. 
(Vii și puternice aplauze).

Tovarăși,

Congresul nostru, întregul partid, 
exprimă cele mai calde mulțumiri 
reprezentanților partidelor comunis
te și muncitorești, democratice, pen
tru participarea la lucrările Congre
sului și pentru saluturile lor fră
țești la adresa partidului și poporu
lui nostru. (Aplauze puternice). Ve
dem în aceasta expresia legăturilor 
de solidaritate dintre partidele și 
popoarele noastre. (Aplauze puter
nice).

Asigurăm partidele comuniste și 
muncitorești frățești, oamenii mun
cii din întreaga lume, că partidul 
comuniștilor români va înfăptui 
neabătut programul de desăvirșire a 
construcției socialismului in Româ
nia, adueîndu-și astfel contribuția 
la întărirea sistemului mondial so
cialist, la întărirea solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, Ia 
cauza socialismului și comunismu
lui în lume. (Aplauze puternice).

Cu deosebită satisfacție Congreâ 
sul a remarcat faptul că de la tri
buna sa, în cuvîntul delegaților 
partidelor frățești, a fost subliniată 
importanța hotăritoare, în condițiu- 
nile internaționale de azi, a unității 
țărilor socialiste, a mișcării corn»- 
niște și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste. (Aplauze pu
ternice).

în același timp, in cuvintul tutu
ror delegaților de peste hotare a 
răsunat puternic glasul de condam
nare a intervenției Statelor Unite 
ale Americii în Vietnamul de sud 
și a agresiunii împotriva R. D. Viet
nam. Aceasta reprezintă o puterni
că manifestare internațională de so
lidaritate cu lupta dreaptă a eroi
cului popor vietnamez. (Aplauze vii, 
prelungite).

Rugăm pe stimații noștri oaspeți 
să transmită partidelor și popoare
lor lor salutul frățesc de luptă al 
comuniștilor din România, al poporu
lui român; le adresăm urări fier
binți de noi succese în lupta și
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Ședința plenară a Comitetului Central al P. C. R.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, ales la cel de-al IX-lea 

Congres, s-a întrunit în ședință plenară, în seara zilei de 23 iulie.
La deschiderea ședinței, tovarășul Gheorghe Apostol a făcut propunerea ca 

tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Propunerea a fost primită cu puternice și îndelungi aplauze.
în unanimitate, plenara l-a ales pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în 

funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus să fie aleasă o comisie 

care să facă propuneri privind componența Comitetului Executiv, a Prezidiului Per
manent și a Secretariatului Comitetului Central.

Plenara a ales în unanimitate comisia formată din tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Stoica și Vasile Vîlcts.

Comisia a propus plenarei ca din Comitetul Executiv să facă parte 15 
membri și 10 supleanți, din Prezidiul Permanent — 7 membri, iar Secretariatul 
să fie format din 9 membri.

Puse la vot, propunerile au fost adoptate în unanimitate.
Apoi au fost supuse votului propunerile nominale prezentate de comisie pentru 

Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent și Secretariatul C.C. al P.C.R.
Toate propunerile au fost votate în unanimitate.
Au fost aleși tovarășii:

MEMBRII COMITETULUI
EXECUTIV AL C.C. AL 

P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Chivu Stoica
Ion Gheorghe Maurer 
Gheorghe Apostol 
Alexandru Bîrlădeanu 
Emil Bodnaraș
Petre Borilă
Alexandru Drăghici
Constantin Drăgan
Alexandru Moghioroș

Paul Niculescu-Mizil 
Leonte Răutu
Gheorghe Rădulescu
Leontin Sălăjan
Ștefan Voitec

MEMBRII SUPLEANȚI AI 
COMITETULUI EXECUTIV

Iosif Banc
Maxim Berghianu
Petre Blajovici
Dumitru Coliu
Florian Dănălache
Ianoș Fazekaș
Mihai Gere

Petre Lupu
Ilie Verdeț
Vasile Vîlcu

MEMBRII PREZIDIULUI

PERMANENT

NICOLAE CEAUȘESCU 
Chivu Stoica
Ion Gheorghe Maurer 
Gheorghe Apostol 
Alexandru Bîrlădeanu 
Emil Bodnaraș 
Alexandru Drăghici

SECRETARIATUL

NICOLAE CEAUȘESCU

— Secretar general

Alexandru Drăghici
Alexandru Moghioroș
Mihai Dalea

De asemenea, plenara a desem
nat Colegiul Central de partid în 
următoarea componență: Dumitru 
Coliu — președinte, Ion Vințe — vice
președinte ; Andrei Cervencovici ; Ște
fan Duduman ; Dumitru Ivanovici;

Manea Mănescu

Paul Niculescu-Mizil

Vasile Patilineț

Leonte Răutu
Virgil Trofin
— Secretari ai C.C

Gheorghe Ionescu ; Ion Medrea ; Du
mitru Popa ; Ion Guran.

★
în aceeași seară a avut loc ședința 

de constituire a Comisiei Centrale de 
Revizie. Președinte a fost ales tovară
șul Constantin Pîrvulescu.



SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE (
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O comportare excelentă a caiaciștilor și canoiștilor | 
in „Regata Copenhaga" I

Cu toată hotărirea pentru a ridica 
pe noi culmi patria socialistă!

• România: locul l ne națiuni • ft victorii ale reprezentanților 
noștri • Vernescu ciștigâtor in 3 probe

' 'COPENHAGA, 25 (prin telefon). — 
Sîmbătă și duminică s-au disputat aici 
întrecerile tradiționalei regate inter
naționale organizată de federația da- 
fteză de caiac-canoe. Au participat 
aproape 200 de concurenți din urmă
toarele țări» U.R.S.S., R.D. Germană, 
Suedia, Polonia; Ungaria, Norvegia, 
Finlanda. Cehoslovacia, România, Da
nemarca. GAIACIȘTII ȘI CANOIȘTII 
ROMÂNI AU CONCURAT CU UN 
REMARCABIL SUCCES, REUȘIND SĂ 
GÎȘTIGE 6 PROBE ȘI SĂ SE CLA
SEZE PE NUMEROASE ALTE LOCURI 
FRUNTAȘE ÎNTR-O COMPANIE DEO
SEBIT? DE VALOROASĂ.

Victoriile sportivilor români au fost 
Blult aplaudate de public și salutate 
cu urale de membrii echipajelor trau- 
lerelor de pescuit „Constanța" și 
^Galați*, aflate în portul Copenhaga.

Iată Rezultatele tehnice ale probe
lor*

GAIAG SIMPLU 500 m. : 1. AUREL 
(VERNESCU (România) 1:53,8; 2.
Knudssen (Danemarca) 1:54,6; 3.
iSonțolenco (România) 1:55,0; 4. Dus- 
kiewicz (Polonia) 1:56,3 ; 5. Hansen 
(Danemarca) 1:56,9; 6. Krause (R.D.G.) 
2:09,0» 3. Karuhin (U.R.S.S.) 2:00,6: 
fi. Nilsson (Suedia) 2:02,2.

GAIAG DUBLU 500 m.i 1. ROMÂ
NIA (Vernescu, Țurcaș) 1:39,5; 2. 
România (Nicoară, Ivanov) 1:40,5; 3. 
U.R.S.S. (Vinnik, Konikov) 1:41,8; 4. 
R.D.G^? 5. U.R.S.S.; 6. R.D.G.; 7. Po
lonia» 8. Cehoslovacia; 9. Norvegia;
10. Finlanda.

GAIAG 4- T. U.R.S.S. 3:34,0; 2. 
ROMÂNIA (Conțolenco, Artimov, Cu- 
ciuc, Terente) 3:34,4 ; 3. Polonia 3:38,5; 

R.D.G. 3:39,0.
CANOE SIMPLU 1000 m.: l.Eschert 

(R.D.G.) 4:50,2 2. Igor Lipalit (Româ
nia) 4:52,3; 3. Thaulow (Norvegia) 

Concursul internațional de tir din Iugoslavia j 

Șt. Caban și Ana Goreti pe primele locuri
lîn proba de armă liberă 3x30 focuri

r KRAGUJEVAC 24 (prin telefon). 
Concursul internațional triunghiu
lar de tir a luat sfîrșit. In ultima zi 
S-au tras probele de armă liberă 
calibru redus 3 x 30 focuri senioare, 
(juniori și armă militară 3 x 20 
focuri. Sportivii români au avut în 
această zi o comportare bună. Ast
fel, Ana Goreti s-a clasat pe primul 
loc în proba de armă 3 x 30 senioare 
totalizînd 834 p, rezultat destul de 
bun. De asemenea, la juniori, Șt. 
Caban a ocupat locul I cu rezultatul 
'fie 829 p. El a fost urmat de Marga
reta Enache cu 826 p. Rezultatele 
celor doi concurenți au făcut ca și 
echipa României să se situeze pe 
primul loc la proba respectivă.

Iată rezultatele : armă liberă cali- 
bru redus 3 x 30 focuri, senioare :

Tinerii halterofili au învins cu 5-2 
în meciul cu sportivii polonezi |

Duminică dimineața s-a desfășurat, 
în sala Floreasca, întîlnirea de haltere 
Idintre reprezentativele de tineret ale 
României și Poloniei. Victoria a re
venit sportivilor români cu scorul de 
15—2.^

lata rezultatele pe categorii :
CAT. COCOȘ — Z. Fiat (R) 290 

Kg; Richard Bojinski (P) 277,5 kg. 
CAT. PANĂ — D. Niculescu (R) 310 
kg ; Zbygnev Kaczmarek (P) 302,5 kg. 
CAT. UȘOARĂ — F. Balaș (R) 385 
kg ; R. Kaszperzak (P) 275 kg. CAT.

Viorica Viscopoleanu și Iolanda Balaș I
cîștigătoare

SIENNA 25 (prin telefon). Pe sta
dionul popular din localitate a avut 
loc cel de-al 6-lea miting atletic in
ternațional, organizat de Uniunea 
italiană a sportului popular. La în
treceri au luat parte aproape 200 de 
atleți din U.R.S.S., România, Cuba, 
Anglia, Polonia, Ungaria și Italia.

în prima zi a concursului, Viorica 
Viscopoleanu a avut o evoluție fru
moasă la săritura în lungime. Deși 
stînjenită de vîntul care batea din 
față, ea a reușit să se claseze pe 
primul loc cu 6,09 m întreeînd-o

5:00,7 ; 4. Martinov (U.R.S.S.) 5:00,8 ;
5. Nartanen (Finlanda) 5:12,1 ; 6. Elias 
(Cehoslovacia) 5:14,0.

CAIAC SIMPLU 1000 m.: 1. Hesz 
(Ungaria) 4:11,7; 2. Hansen (Dan.) 
4:12,5; 3. Sciotnic (România) 4:14,0;
4. Conțolenco (România) 4.15,5; 5. 
Amundsen (Norv.) 4:16,3; 6. Karuhin 
(U.R.S.S.) 4:16,7.

CANOE DUBLU 1000 m.: 1. RO
MÂNIA (Iacovici, Sidorov) 4:32,4 ; 2. 
U.R.S.S. (Martinov, Hoshevaev) 4:33,0;
3. Danemarca (Soerenssen, Nilssen) 
4:33,9; 4. Cehoslovacia 4:34,5; 5.
Suedia 4:46,3; 6. Danemarca 4:47,0.

CAIAC DUBLU 1000 m. : 1. ROMÂ
NIA (Vernescu .Țurcaș) 3:46,7 ; 2. 
România (Nicoară, Ivanov) 3:47,5 ; 3. 
R.D.G. (Lange, Kraus) 3:51,0 ; 4. Da
nemarca 3:54,0; 5. Cehoslovacia 3:54,4;
6. U.R.S.S. 3:55,3 ; 7. România (Teren
te, Cuciuc) 3:56,3 ; 8. Norvegia 3:57,7.

ȘTAFETA 4X500 m.: 1. ROMÂNIA 
(Nicoară, Ivanov, Conțolenco, Scurca) 
7:44,5; 2. Polonia 7:48,0; 3. U.R.S.S. 
7:50,1 ; 4. Norvegia 8:13,0.

CANOE DUBLU 10.000 m.: 1. RO
MÂNIA (Iacovici, Sidorov) 47:36,1 ;
2. Danemarca (Soerenssen, Nilssen) 
48:36,9; 3. Cehoslovacia (Bouzin,
Ctvrtecka) 48:37,7; 4. Suedia 49:01,1 ;
5. Danemarca 50:51,1.

CANOE SIMPLU 10.000 m.: 1. Es- 
chert (R.D.G.) 50:04,0 ; 2. Igor Lipalit 
(România) 50:25,2; 3. Martinov
(U.R.S.S.) 50:33,5 ; 4. Thaulow (Norve
gia) 51:14,1 ; 5. Elias (Cehoslovacia) 
51:34,1; 6. Hoshevaev "(U.R.S.S.)
53:10,1.

După cum se vede din rezultatele 
de mai sus, caiaciștii și canoiștii noș
tri au dominat întrecerea. Prin punc
tajul acumulat, EI S-AU CLASAT PE 
LOCUL ÎNTÎI ÎN CLASAMENTUL PE 
NAȚIUNI.

Timp de șase zile, întreaga țară a urmărit cu deosebit interes desfășurarea lu
crărilor celui de-al IX-lea Congres al Partidu lui Comunist Român. Dezbătînd și adoptînd, 
în unanimitate, documente de însemnătate istorică pentru poporul român, marele for al 
comuniștilor a trasat programul multilateral de dezvoltare a României socialiste, direc
țiile principale ale continuării pe o treaptă superioară a operei de desăvîrșire a construc
ției socialismului.

Documentele Congresului sînt studiate cu profundă atenție și răspundere de către 
întregul popor, deoarece în ele acesta găsește răspunsuri la propriile lui idealuri, la preocu
pările lui vitale.

Tineretul sportiv, alături de toți oamenii muncii este hotărît să lupte fără precu- 
pețire, cu entuziasm și devotament nemărginit, pentru transpunerea în viață a mărețelor 
sarcini trasate de către partid.
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UN TABLOU LUMINOS
Ecoul mărețului program trasat de Congresul 

partidului, al ideilor călăuzitoare cuprinse în Ra
portul C. C. al P.C.R., în Rezoluția Congresului 
și în celelalte documente istorice stăruie puternic 
în inimile tuturor. Directivele Congresului ne fac 
să anticipăm imagini ale viitorului apropiat: Ro
mânia de mîine, o țară cu o economie puternică, 
înaintînd impetuos spre treapta cea mai de sus a 
civilizației și progresului.

Este un tablou luminos, un izvor nesecat de noi 
imbolduri în munca de zi cu zi a fiecăruia dintre 
noi.

Exprimîndu-mi adeziunea mea totală față de 
documentele Congresului, mă angajez să nu pre
cupețesc nici un efort în munca pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de către partid, să mun
cesc cu și mai mută hotărîre pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

MIHAI DĂNESCU 
maestru al sportului

ADEZIUNE TOTALĂ

URMÎND SFATUL PARTIDULUI
Partidul ne-a învățat să fim îndrăzneți și să 

privim cu curaj spre orizontul comunist, el ne 
indică să trasăm cu siguranță liniile de dezvoltare 
a țării; el ne conduce cu mină sigură spre reali
zarea obiectivelor propuse.

Sînt unul dintre sportivii cu vechi stagiu de ac
tivitate. Am intrat în mișcarea sportivă, după '44 
în anii cînd partidul mobiliza masele la primele 
reforme și transformări structurale pentru a schimba 
înfățișarea României; am trăit îndeaproape fie
care izbîndă a poporului pe drumul socialismului, 
am participat activ și cu multă tragere de inimă 
la ridicarea calității sportului în țară. Am apărat 
ani de-a rîndul poarta echipei C.C.A. și a echi
pei naționale, am trăit satisfacția multor succese, 
a multor rezultate de valoare. Am văzut cum tre
buie să se muncească ca să învingi, am înțeles 
sfatul partidului cum trebuie educată noua pro
moție care va reprezenta mîine tricolorul Româ
niei. în această direcție îmi concentrez azi toate 
eforturile și mă angajez să-mi îndeplinesc cu 
cinste toate sarcinile.

ION VOINESCU 
maestru al sportului

1. ANA GORETI 834 p (290, 281, . 
263) ; 2. Herold (I.) 830 p (291, 276, I
263); 3. Elitina (B.) 829 p (293, 285,
251)... 7. Ioana Soare 801 p (289, 265, I
247); 8. Maria Ignat 801 p (285, 272, |
244)... 10. Aurelia Schafer 796 p (286, 
270, 240). Pe echipe : 1. Iugoslavia I 
2 467 p ; 2. Bulgaria 2 436 p ; 3. Ro- 1 
mânia 2 436 p. Juniori : 1. ȘTEFAN | 
CABAN 829 p (296, 281, 252) ; 2. |
Margareta Enache 826 p (291, 277, 
258)... 4. D. Becea 812 p (288, 277, I 
247)... 11. Elena Nistor 791 p (288, • 
267, 236). Pe echipe: 1. ROMÂNIA | 
2 467 p ; 2. Iugoslavia 2 433 p ; 3. I 
Bulgaria 2 399 p. La armă militară ■ 
locul I a revenit iugoslavului Govrici I 
cu 528 p. Reprezentantul nostru ■ 
P. Sandor a ocupat locul 4 cu 507 p. |

Valoarea materială și spiri
tuală a celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, constă nu 
numai în conținutul lucrărilor 
sale — sinteză și perspectivă 
a unor realizări fără egal în 
istoria modernă a României, — 
ci și ir. faptul că dincolo de tri
buna lui, oamenii de vîrste și 
profesiuni diferite le-au trăit 
intens, participînd sufletește la 
dezbaterea lor.

Citind și recitind Raportul C.C., 
ne-am oprit îndelung asupra 
paragrafului în care se vorbeș
te despre creșterea bunăstării

Întregului nostru popor, talen
tat și harnic. In multitudinea 
prevederilor chemate să mă
rească belșugul și frumusețea 
vieții se înscrie și atenția a- 
cordată educației fizice și spor
tului, prin mărirea aproape de 
două ori față de realizările din 
perioada 1961—1965 a investiți
ilor- Izvor de sănătate și echi
libru sufletesc, de forță fizică 
și morală, exercițiul fizic se 
adaugă complexului de măsuri 
menite să contribuie la dezvol
tarea armonioasă a omului zi
lelor noastre.

Exprimîndu-mi adeziunea to
tală față de documentele Con
gresului, mă angajez ca în 
munca mea, în domeniul funda
mentării științifice a procesului 
de educație fizică a maselor și 
a sportului de performanță 
să-mi dăruiesc toată energia și 
priceperea pentru găsirea unor 
soluții superioare de pregătire, 
care să permită sportivilor ro
mâni obținerea unor perfor
manțe la nivel mondial spre 
gloria sportivă a României so
cialiste.

NICU ALEXE 
candidat în științe pedagogice

SEMIMIJIÂCIE — F. Marton (R) 350 | 
kg (polonezii nu au prezentat concu
rent). CAT. MIJLOCIE — M. Cristea I 
(R) 390 kg ; A. Regula (P) 405 kg. * 
CAT. SEMIGREA — Gh. Teleman (R) I 
380 kg ; (polonezii nu au prezentat ■ 
concurent). CAT. GREA — S. Herghe- • 
legiu (R) 357,5 kg ; R. Dușinski (P) | 
370 kg. (în afară de concurs, la semi- 
mijlocie, Olimpiu Cristescu a realizat I 
345 kg.) I

io |

la Sienna
pe italianca Vetorazzo (6,05 m). Du- I 
minică au participat și ceilalți trei . 
atleți români. Iolanda Balaș a cîș- | 
tigat săritura în înălțime cu 1,76 m, 
Șerban Ciochină (cu stare febrilă), | 
după ce a condus pînă la penultima I 
săritură (15,80 m), a fost întrecut, _ 
în final, de maghiarul Kalocsay cu I 
16,43 m. Lia Manoliu a ocupat locul " 
3 la aruncarea discului (50,65 m), | 
după campioana olimpică Tamara I 
Press 56,97 m și italianca Elivia 
Rici care, cu 52,18 m, a stabilit u.» I 
nou record național. ■

Zile de muncă însuflețită pentru traducerea în viață a mărețelor obiective trasate de către partid, lată o ima
gine de la Șantierul Naval Oltenița. Tinerii lăcătuși mecanici MIRCEA CIOBANI), MARIN SlRBU și GHEOR< 
OUE MIRCEA — componenți ai echipei de fotbal a șantierului — surprinși de către fotoreporterul nostru 
Aurel Neaga, in plină activitate de producție.



MEMBRII COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
1. Alexa Augustin
2. Alexe Eugen
3. Almășan Bujor
4. Apostol Gheorghe
5. Balalia Dumitru
6. Banc losif
7. Bayerle losif
8. Bădescu Nicolae
9. Berghianu Maxim

10. Bîrlădeanu Alexandru
11. Blajovici Petre
12. Boboș Ștefan
13. Bobu Emil
14. Bodnaraș Emil
15. Boga Cela Ioana
16. Borilâ Petre
17. Breitenhofer Anton
18. Bughici Simion
19. Bunaciu Avram
20. Burcă Mihai
21. Cazacu Virgil
22. Călin Gheorghe 
£3. Ceaușescu Nicolae
24. Chivu Stoica
25. Cioară Gheorghe
26. Cîrcei L^an
27. Coliu Dumitru
28. Coman loan
29. Cotof loan
30. Cozma loan
31. Crăciun Constanta

MEMBRII SUPLEANTI
9

AI C. C. AL P. C. R.
Agachi Nicolae

2. Băbălău Constantin
1. Bălan Ștefan
t. Bejan Dumitru
>. Bîrlea Ștefan

Boabă Alexandru
Bora loan

I. Brad Ion
’. Broniș Ladislau
I. Bucșa Remus
. Ciobanu Lina
!. Ciocan Maria
!. Cervencovici Andrei
I. Crișan Adalbert
>. Dănilă Aurelia
>. Dejeu Dumitru

Diaconescu Atanase
I. Diculescu llie
’. Dobrescu Miu
I. Doggendorf I. Niculae 
. Duma Aurel
’. Duminică Petre
. Dumitrache Constantin
. Eisenburger Eduard
. Enache Petru
. Fazekaș Ludovic

? —

CONGRESUL AL IX-LEA AL P. C. R. 
și-a Încheiat lucrările

Sîmbătă dimineața a avut loc 
dința de închidere a lucrărilor 
ingresului al IX-lea al Partidului 
wîunist Român.
Lucrările ședinței au fost condu- 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

S-a anunțat că în cursul după- 
riezii de vineri a avut loc ședința 
nsacrată alegerii Comitetului Cen- 
il al Partidului Comunist Român 
Comisiei centrale de revizie 
Luînd cuvîntul, din partea Comi- 
■i de numărare a voturilor, tova- 
șul Gheorghe Năstase a dat citire 
tei membrilor Comitetului Cen
ți al Partidului Comunist Român 
ai Comisiei centrale de revizie.

Delegații și invitații aplaudă pu- 
■nic, îndelung.
«-a anunțat apoi că tot vineri 
rfa a avut loc prima ședință pie
ră a Comitetului Central al par
iului. în conformitate cu prevede- 
e Statutului, plenara a ales orga- 
le executive.

32. Csupor Ludovic
33. Daju Vasile
34. Dalea Mihai
35. Dănălache Florian
36. Dăscălescu Constantin
37. Drăgan Constantin
38. Drăgănescu Emil
39. Drăghici Alexandru
40. Drăgoi Stana
41. Duca Aurel
42. Fazekaș lanoș
43. Florescu Emanoil
44. Florescu Mihail
45. Gaston Marin Gheorghe
46. Gere Mihai
47. Giosan Nicolae
48. Gluvacov loan
49. Guină Nicolae
50. Haș Teodor
51. Hossu Gheorghe
52. Ion Gheorghe
53. lonescu Petre
54. loniță Ion
55. Isac Martin
56. Ivanovici Dumitru
57. Joja Atanase
58. Kovăcs Gyorgy
59. Lascu Elena
60. Levente Mihail
61. Lupu Petre

27. Făsui llie
28. Funk Ștefania
29. Gheorghiu Dumitru
30. Gheorghiu Mihneo
31. Gheorghiu Nicolae
32. Ghinea Gheorghe
33. Gâdea Suzana
34. Gîrba Țraian
35. Hudifeanu Nicolae
36. Iliescu Ion
37. lonescu D. Tudor
38. lonescu Vasile
39. Kiss Ștefan
40. Komuves loan
41. Lazăr David
42. Lazăr Dumitru
43. Leica Adam
44. Letay Ludovic
45. Macovei Pompiliu
46. Maftei Gheorghe
47. Marinescu Ion
48. Marinescu Voinea
49. Mateescu Vasile
50. Mîndreanu Constantin
51. Oniga Emil
52. Oprea Gheorghe

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Apostol a anunțat că PLENA
RA A ALES IN UNANIMITATE 
CA SECRETAR GENERAL AL 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN PE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Delegații la Congres, întreaga a- 
sistență, în picioare, aplaudă, ova
ționează îndelung.

Secretarul general al Comitetu
lui Central al partidului a făcut 
cunoscut apoi că plenara Comite
tului Central a ales în unanimitate 
COMITETUL EXECUTIV format 
din 15 membri și 10 membri su- 
pleanți și a dat citire listei lor.

Se comunică în continuare că 
plenara Comitetului Central a ales 
în unanimitate PREZIDIUL PER
MANENT alcătuit din 7 tovarăși și 
se prezintă componența sa.

Se dă citire apoi listei SECRETA
RIATULUI Comitetului Central al

62. Malinschi Vasile
63. Marinescu Mihai
64. Marinescu Teodor
65. Matei Ștefan
66. Maurer Ion Gheorghe
67. Mănescu Corneliu
68. Mănescu Manea
69. Mărcuș loan
70. Mihoc Gheorghe
71. Militaru Aldea
72. Mîrza Vasile
73. Moghioroș Alexandru
74. Moisescu Anton
75. Moldovan Roman
76. Murgulescu llie
77. Nicolescu Miron
78. Nicula Gheorghe
79. Niculescu Mizil-Paui
80. Nistor Constantin
81. Onescu Cornel
82. Pas Ion
83. Patilinef Vasile
84. Păcuraru Andrei
85. Petrescu Gheorghe
86. Popa Dumitru
87. Popescu Dumitru
88. Popescu-Puțuri Ion
89. Potop Vasile
90. Predescu loan

53. Pățan Ion
54. Petre Nicolae
55. Petrescu Dumitru
56. Pop Gheorghe
57. Popescu Barbu
58. Popovici Titus Viorel
59. Rădulescu llie
60. Savu Ion
61. Sion Mihail Bujor
62. Spătărelu Ion
63. Stan Gheorghe
64. Stoian Ion

MEMBRII COMISIEI
1. Alexe Nicolae
2. Anghel Nicolae
3. Cristescu Dumitru
4. Dop Gheorghe
5. Dudaș Traian
6. Gomboș Mihai
7. lonescu Marin Florea
8. Ivan Mihail
9. Marusi Gheorghe

10. Matei Nicolae
11. Nifulescu Stelian
12. Oprișan Nicolae

partidului ales în unanimitate de 
plenara Comitetului Central.

Anunțarea componenței Comitetu
lui executiv, a Prezidiului perma
nent și a Secretariatului este salu
tată de Congres cu urale și acla
mații, cu vii și îndelungi aplauze.

De asemenea, s-a anunțat că ple
nara Comitetului Central, conform 
prevederilor Statutului, a desemnat 
Colegiul central alcătuit din 9 to
varăși, avînd ca președinte pe tova
rășul Dumitru Coliu. S-a comunicat 
apoi că vineri seara a avut loc prima 
ședință a Comisiei centrale de re
vizie care a ales în unanimitate ca«
președinte pe tovarășul Constantin 
Pîrvulescu.

La propunerea prezidiului Con
gresului, delegații la Congres au 
adoptat o moțiune de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Tex
tul moțiunii, prezentat de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, a fost subli
niat în repetate rînduri de puter

91. Rădoi Gheorghe
92. Rădulescu Gheorghe
93. Răutu Leonte
94. Roman Valter
95. Roșianu Mihail
96. Roșu Gheorghe
97. Rusu Clement
98. Sandu Constantin
99. Sălăian Leontin

100. Scanat Constantin
101. Sencovici Alexandru
102. Simionescu Cristofor
103. Simulescu Dumitru
104. Solomon Barbu
105. Stănescu Ion
106. Stoffel Emeric
107. Stoica Gheorghe
108. Suder Mihail
109. Trofin Virgil
110. Țurcanu Ene
111. Uglar losif
112. Vaida Vasile
113. Vass Ghizela
114. Vasilichi Gheorghe
115. Verde} llie
116. Vereș Nicolae
117. Vijoli Aurel
118. Vîlcu Vasile
119. Voicu Ștefan
120. Voitec Ștefan
121. Zaharescu Barbu

65. Szabo Emeric
66. Szilăgyi Dezideriu
67. Takâcs Ludovic
68. Tăbîrcă Nicolae
69. Teoreanu Ion
70. Turcu Ion
71. Turcuș Dumitru
72. Vida Geza
73. Vlad Vasile
74. Voina loan
75. Winter Richard

CENTRALE DE REVIZIE
13. Paloș Gheorghe
14. Petrescu Gheorghe
15. Pîrvulescu Constantin
16. Popa Emil
17. Pusztai Imre
18. Roman Nicolae
19. Sîrbu Ion
20. Stoica Ion
21. Șerban Miron
22. Vass Ladislau
23. Ungurașu Gheorghe

nice aplauze, expresie a aprobării 
unanime de către Congres a mo
țiunii, a spiritului internaționalist, 
de solidaritate cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a rostit cuvîntul de închidere a lu
crărilor celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. Cu- 
vîntarea a fost, subliniată în repe
tate rînduri cu aplauze furtunoase.

Lucrările Congresului iau sfîrșit 
într-o atmosferă de mare entu
ziasm. întreaga asistență, în pi
cioare, ovaționează minute în șir, 
nu contenesc uralele, se aplaudă 
puternic. Participanții intonează In
ternaționala.

★
Lucrările ședinței de închidere a 

Congresului au fost transmise de 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

Cuvintarea de încheiere 
a Congresului 

rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general 

al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. 1)

munca închinată cauzei păcii, demo
crației, socialismului și comunismu
lui. (Vii și puternice aplauze).

Tovarăși delegați,

Permiteți-mi ca în numele Comi
tetului Central ales de cel de-al 
IX-lea Congres, să vă mulțumesc 
pentru înalta încredere acordată. 
(Vii aplauze). Vă asigurăm pe dum
neavoastră, întregul partid, între
gul popor român că nu vom precu
peți nici un efort pentru a ne înde
plini îndatoririle ce ne revin, pen
tru a fi Ia înălțimea sarcinilor ce 
ne-au fost încredințate, pentru rea
lizarea hotăririlor istorice adop
tate de Congresul nostru. (Aplauze 
furtunoase).

Deplina unitate și unanimitatea 
cu care a acționat Congresul, în a- 
ceste zile, va constitui un îndrep
tar permanent în activitatea noastră 
de întărire continuă a forței parti
dului, a coeziunii de nezdruncinat 
a rindurilor sale, de creștere a ro
lului său conducător in întreaga 
noastră societate. (Aplauze puter
nice).

Drumul pe care urmează să-l stră
batem în următorii cinci ani nu va 
fi de loc ușor. Va trebui să nu pre
cupețim nici un efort, să mergem 
intr-un ritm rapid pentru a ridica 
poporul nostru pe o nouă treaptă 
u civilizației socialiste.

Pentru acest drum noi am făcut 
toate pregătirile. Am judecat înde
lung, nc-am consultat cu partidul, 
cu întregul popor, iar Congresul 
nostru, ca un adevărat stat major, 
a stabilit direcțiile și mijloacele ne
cesare pentru a străbate in cele mai 
bune condițiuni, cu succes deplin, 
acest drum. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Acum hotărîtor va fi munca po
litică organizatorică, repartizarea 
justă a forțelor organelor de partid 
și de stat, unirea eforturilor lor, a 
tuturor comuniștilor, ale întregu
lui popor într-o singură direcție — 
realizarea programului multilateral 
de dezvoltare a societății noastre 
socialiste. (Aplauze îndelungi).

Comuniștii trebuie să fie în pri
mele rînduri; activitatea lor, a în
tregului nostru partid, va fi închi
nată fericirii poporului, cauzei so
cialismului și păcii. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Congresul, Comitetul Central a- 
dresează eroicei noastre clase mun
citoare, țărănimii cooperatiste, in
telectualității, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, o înflăcărată chemare de a-și 
închina energia și priceperea, clanul 
lor creator înfloririi continue a Re
publicii Socialiste România. (Aplau
ze furtunoase ; asistența, în picioa
re, ovaționează îndelung).

Poporul nostru liber și stăpin pe 
soarta sa, construindu-și în mod 
conștient propria istorie, își va con
sacra întreaga capacitate și putere 
de muncă, țelului măreț al realizării 
programului adoptat de Congresul 
al IX-lea al partidului, grăbind și 
mai mult mersul patriei noastre 
spre zările luminoase ale comunis
mului. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Declar închise lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. Vă urez din toată 
inima noi succese în activitatea 
dumneavoastră închinată înfloririi 
patriei socialiste, fericirii poporu
lui român. (Aplauze furtunoase, 
aclamații, întreaga asistență, în pi
cioare, ovaționează îndelung, mi
nute în șir, răsună urale).



Iu început întrecerile celui de al Xll-lea 
campionat mondial universitar de șah

In prima rundă România —Suedia 4-0

Echipa de polo a României a terminat la egalitate (3-3) 
cu campioana olimpică, cîștigînd turneul internațional de la București

SINAIA, 25 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Drapelele a 17 țări 
străjuiesc intrarea clădirii Cazinoului 
din Sinaia, împodobit sărbătorește cu 
emblemele celui de al Xll-lea cam
pionat mondial universitar de șah. De 
duminică seara, aici se desfășoară 
întrecerea care urmează să desemneze 
cea mai bună echipă studențească de 
șah din lume.

Deschiderea competiției a avut loc 
într-un cadru festiv. în sala mare a 
Cazinoului, în prezența delegațiilor 
tuturor țărilor participante, tov. Ștefan 
Bîrlea, președintele Uniunii Asocia
țiilor Studenților din România, a adre
sat un cuvînt de bun venit tinerilor 
concurenți, urîndu-le sutces. Apoi, 
acad. Gheorghe Mihoc, președintele 
comitetului de organizare, rectorul 
Universității din București, a subli
niat importanța acestei tradiționale 
competiții șăhiste internaționale. Au 
mai rostit cuvîntări J. Sajtar, vice
președinte al F.I.D.E., M. Chmelik din 
partea Uniunii Internaționale a Stu
denților.

La ora 16, ceasurile de control au 
tfost puse în mișcare Ia toate mesele 
jde joc. Primii adversari ai echipei 
■române în turneul preliminar au fost 
jucătorii selecționatei Scoției.

lată, de altfel, componența celor 
,3 grupe preliminare :grupa I: Ceho
slovacia, Suedia, Izrael, R.D. Germană, 
Finlanda : grupa a Il-a: U.R.S.S., An

„CUPA DE VARĂ“ LA
Ieri s-au disputat jocurile etapei 

a doua în competiția dotată cu „Cu
pa de vară-*. Iată rezultatele înre
gistrate :

GRUPA I
Textila Buhuși—C.F.R. Pașcani 

, 1—0. în minutul 3 gazdele au in- 
i scris prin Nemeș. (Ion Vieru—co- 
resp.).

GRUPA A II-A
Poiana Cîmpina—Metalul Tirgo- 

viște 2—1 (1—1). Au marcat Măr- 
cuiescu (min. 2), Lalu (min. 55) pen
tru Poiana și Buciumeanu (min. 15) 
pentru Metalul Tîrgoviște. (C. Vîr- 
joghie—coresp.).

GRUPA A III-A
Gaz Melan Mediaș—Faianța Si

ghișoara 1—2 (0—2). Meci slab din 
punct de vedere tehnic. Golurile au 
"fost înscrise de Tiurch (min. 13) și 
Tamaș (min. 43) pentru Faianța, 
Borna (min. 72 din 11 m) pentru 
gazde. (Z. Rîșnoveanu, coresp.).

Textila Sf. Gheorghe—C.S.M. Si
biu 3—2 (2—2). Joc frumos, cu mul

MECIURI
ȘTIINȚA CLUJ IN R.P. CHINEZA
PEKIN 25 (Agerpres).
Echipa de fotbal Știința Cluj si-a 

itn ceput turneul în H.P. Cjhineză, ju- 
s cînd la Pekin cu echipa „1 August". 
Meciul s-a terminat cu scorul de 3-1 
(2-1) în favoarea gazdelor. Au mar
cat Van lu-tin (min. 5), Hu Ten-hui 
(min. 28 și 48), respectiv Bretan 
(min. 24). Fotbaliștii clujeni vor 
susține următorul meci la Șanhai.

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
RICH CHORZOW (Polonia) 

4—3 (3—2)
GALAȚI 25 (prin telefon). Întîlni- 

■ rea internațională amicală desfășu- 
jratâ la Galați s-a caracterizat prin- 
țtr-un joc frumos, în viteză, cu multe 
ifaze pline de dinamism Ia ambele 
kporți. Victoria a revenit localnicilor 
> care au înscris 4 goluri. Au marcat: 
' Voinea (2), Adam și David pentru 
gălățeni, respectiv Polok, Herman și 
Maszczyk.

S. Constanți neseu și T. 
Siriopol — coresp.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 30 din 25 iulie 1965
I. Textila Buhuși — C.F.R. Paș. anulat

H. Ceah. P.N. — Din. Bacău 0—10 2
. în. Rapid Mizil — FI. Moreni 0—2 2
TV. Poiana C>mp. — Met. Tîrg. 3—1 1
V. Gaz m. Med,.. — Faianța Sig. 1—2 2

VT. Tex. Sf. Gh. — C.S.M. Sibiu 3—2 1 
VII. Jiul Petrila — Min. Deva 5—0 1

{VIII. Met. Huned. — Min. Lupeni 2—1 1 
IX. A.S. Aiud — Ind. sir. C.T. 1—1 X
X. Clujana — Arieșul Turda 3—4 2 

i XI. C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad 1—0 1
Vag Arad — Electr. Timiș. 4—1 1

Fond de premii 162.927 lei din care : 
124.571 lei report la categoria I și 29.486 
'lei report la categoria a II-a. 

glia, Belgia, Olanda, Cuba, Bulgaria; 
grupa a III-a: Austria, Ungaria, RO
MÂNIA, Scoția, Tunisia, Danemarca. 
Primele trei clasate din fiecare grupă 
se califică în turneul final pentru 
desemnarea locurilor I—IX din con
curs.

Majoritatea partidelor primei runde 
s-au încheiat înainte de epuizarea ce
lor cinci ore de joc regulamentare. In 
meciul România — Scoția scorul a 
fost... deschis de Florin Gheorghiu, 
într-o variantă nouă a apărării fran
ceze el și-a depășit net adversarul — 
Wood —, care a cedat la mutarea 
27. A urmat Partoș, învingător în 32 
de mutări în fața lui George. Pavlov 
l-a învins pe Levy, iar Stanciu pe 
Burt: 4—0. Alte rezultate din grupă : 
Ungaria — Tunisia 3—1 ; Danemarca

Austria 2*/2—*/2 (1). în prima grupă 
preliminară : Finlanda — Suedia 2—1
(1) ; R. D. Germană — Izrael ll/2—*/2
(2) . Derbiul grupei a II-a : U.R.S.S.— 
Bulgaria, a dat loc unei dispute dîr- 
ze. Mnațakanian a remizat cu Spiri
donov, iar în cele trei partide în
trerupte, avantajul e de partea sovie
ticilor. Alte rezultate din grupă: 
Anglia — Cuba 4—0; Olanda — Bel
gia 2—1 (1).

în a doua rundă a preliminariilor, 
echipa țării noastre are ca adversară 
formația Tunisiei.

RADU VOIA

te șuturi la poartă. Au înscris : An
tal (min. 24 și 65), Goga (min. 37) 
pentru Textila și Văcaru (min. 30) 
și Cherciu (min. 36) pentru sibieni.
(Gh. Briotă și Z. Pop, coresp).

GRUPA A IV-A
Metalul Hunedoara—Minerul Lu- 

peni 2—1 (0—0). După un joc echi
librat, partida s-a încheiat cu un 
rezultat favorabil gazdelor. Au mar
cat : Șteiner (min. 53) și Vasu (min. 
64) pentru Metalul și Pleian (min. 
66) pentru Minerul. (Voicu Albu— 
coresp.).

GRUPA A V-A
A. S. Aiud—Industria sîrmei C. 

Turzii 1—1 (0—1). Partidă viu dis
putată, în care oaspeții au avut ini
țiativa în prima repriză. în min. 42 
Chețan a înscris primul gol. Egala- 
rea s-a produs în min. 55. (Ilie Fă- 
gădaru, coresp.).

Clujeana—Arieșul Turda 3—4 
(2—3). Au înscris : Tordai (min. 
25, 40 și 45) și Cuncuti (min. 
58) pentru Arieșul, Gocan (min 14)

AMICALE
DINAMO BUCUREȘTI — LA 

RM. VÎLCEA
RM. VÎLCEA 25 (prin telefon). în 

vederea apropiatului turneu pe 
care-1 va întreprinde în R.F.G., e- 
chipa noastră campioană, Dinamo 
București, a susținut un meci amical 
în compania formației locale Uni
rea, de care a dispus cu scorul de 
6—1 (3—0). Punctele au fost înscrise 
de Grozea (2), Frățilă, Haidu, O. Po
pescu, Stoenescu. Pentru localnici a 
marcat Vulpeanu.

D. Roșianu — coresp.

GDANSK 25 (prin telefon). As
tăzi au luat sfîrșit jocurile din ca
drul „Cupei Mării Baltice" la hand
bal în 7. Iată rezultatele meciurilor 
din ultimele două etape ;

Sîmbătă : Polonia—România B 
17—12 (11—8), Ungaria—U.R.S.S. 
23—16 (11—9) si Bulgaria—Polo
nia B 18—15 (8—7).

Duminică : Polonia — Ungaria
21—16 (8—4), România B—Bulgaria 
25—11 (13—4). Partida U.R.S.S.—
Polonia B (23—19) s-a disputat joi.

îr» urma acestor rezultate, clasa
mentul final este următorul : 1.
Polonia 10 p ; 2. Ungaria 8 p ; 3. Ro
mânia B 6 p ; 4. U.R.S.S. 4 p ; 5. 
Bulgaria 2 p ; 6. Polonia B 0 p.

• Cea de-a 4-a etapă a Turului 
ciclist al Iugoslaviei, disputată pe 
traseul Zagreb-Banja Luka (192 kilo
metri) a fost câștigată de concurentul 
iugoslav Rudi Valencict în 4 h 42:03,0.

• Meciuri disputate sîmbătă în 
„Cupa Rappan" la fotbal : S. V. 
Hamburg—Partizan Belgrad 0-—1 ; 
Gwardia Varșovia—Zelezniciar 2—1 ; 
V.F.B. Stuttgart—Spartak Praga 1—5 ;

Tribunele piscinei de la Dinamo 
s-au dovedit neîncăpătoare, ieri 
după-amiază, pentru numeroșii ama
tori de sport, veniți să urmărească 
ultima zi a turneului internațional de 
polo, care programa, în „vedetă", 
mult așteptata partidă dintre repre
zentativa țării noastre și campioana 
olimpică, selecționata Ungariei.

Partida a început nefavorabili pen

Fază din pasionanta partidă România—Ungaria (3—3), care a încheiat 
turneul de polo de la București

Foto : A. Neagu

FOTBAL
și Stanciu (min. 23 și 77) pentru 
Clujeana. (P. Radvani, coresp.).

GRUPA A VI-A
C.S.M. Reșița—C.F.R. Arad 1—0 

(0—0). Peste 1000 de spectatori au 
asistat la un joc de nivel mediocru. 
Gazdele au obținut victoria prin 
golul înscris de Chiriacov (min. 78). 
(I. Plăvițiu, coresp.).

Vagonul Arad—Electromotor Ti
mișoara 4—1 (1—0). Partida a plă
cut mai ales în repriza a Il-a. Go
lurile au fost marcate de Toma —3 
și Boroș pentru Vagonul, Ota — 
pentru Electromotor. (Gh. Nicolăiță, 
coresp.).

Meciul atletic de la Budapest

Echipele de juniori ale României și Ungariei și-au împărțit victoriih
BUDAPESTA 25 (prin telefon). 

Pe „Nepstadion" a avut loc meciul 
echipelor de juniori ale Ungariei și 
României. După dispute dîrze vic
toriile au fost împărțite. La fete a 
cîștigat echipa noastră cu 63—61 p, 
iar la băieți au învins gazdele cu 
104—95 p.
Iată rezultatele din ziua I: BĂIEȚI : 

100 m : L. Hajdu (U) 10,7, L. Bodor (U) 
10,7, I. Orghidan (R) 11.0, C. Iordan (R) 
11,0; 400 m: A. Deac (R) 49,5, I. Batori 
(U) 49,6, L. Horvath (U) 49,8, L. Devonian 
(R); 1 500 m: P. Mrahacsi (U) 3:51,0, C. 
Iordache (R) 3:53,2. A. Aracii (U) 3:53,3, 
I. Cioca (R) 3:58,7; 110 mg: V. Suciu (R) 
14,0, B. Topor (U) 14,2, D. Hidioșanu (R) 
14,6, G, Nyiregyhazi (U) 14,8; 4x100 m : 
Ungaria 41.5, România (Iordan, Grigores- 
cu, Orghidan, Ciobanu) 43,4: înălțime :
S. Ioan (R) 1,98, P. Patakl (U) 1,84, I. 
Gapo (U), 1,80. Gh. Rațiu (R) a doborît 
de 3 ori la înălțimea minimă inițială 
(1,70 m): triplu : Gr. Răuț (R) 14,92, K. 
Lugosi (U) 14,67, S. Hodoș (R) 14,67, L. 
Dekany (U) 14,13; disc : J. Farago (U)

Tatran Presov—Rijeka 3—1 ; Chemie 
Leipzig—Slovnaft Bratislava 2—2.

• în prima zi a turneului inter
național de baschet (masculin) de la 
Porto San Giorgio, echipa poloneză 
Wroclaw a învins cu 88—66 (44—36) 
formația „New Mexico" din S.U.A.

• La Bled (Iugoslavul) a început 

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
meciul de șah dintre marii maeștri 

Mihail Tal (U.R.S.S.) și Bengt Lar
sen (Danemarca) pentru semifinalele 
campionatului mondial. Prima partidă 
s-a întrerupt la mutarea 41-a, iar cea 
de a doua a fost cîștigată de Tal 
la mutarea 37-a.

• în cadrul unui concurs disputat 
la Cardiff, atletul american Pialph 
Boston a cîștigat proba de săritură în 
lungime cu performanța de 8,18 m. 
Campionul olimpic Lynn Davies a 
ocupat locul doi, cu o săritură de 
7,72 m.

(Brazzaville) și Mali, iar pentru locu
rile 3—4 vor juca selecționatele Alge
riei și Coastei de Fildeș. Turneul 
masculin de handbal a fost cîștigat 
de echipa Republicii Arabe Unite care 
a învins în finală cu 22—7 echipa 
Coastei de Fildeș. Pentru locul trei, 
Tunisia a întrecut cu 13—10 echipa 
Republicii Malgașe. La baschet femi
nin pe locul întii s-a clasat selecțio
nata Senegalului învingătoare cu 37—- 
31 în partida finală cu Republica Mal- 
gașă.

In concursul de atletism Kiprugut 
(Kenia) a cîștigat proba de 800 rn

tru jucătorii noștri. In mai puțin de 
un minut, Konrad III — profiitînd de 
o neînțelegere între Grințescu și Fră- 
țilă — deschide scorul: 1—0. In con
tinuare, atacuri furtunoase de ambele 
părți, rămase însă fără rezultat. La 
jumătatea reprizei, Zahan șutează im- 
parabil făcînd inutilă intervenția lui 
Ambruș : 1—1. Cu trei secunde înain
te de sfîrșitul reprizei, experimenta

tul Rusoran concretizează avantajul 
numeric al echipei sale : 2—1 pentru 
Ungaria.

Al treilea „sfert" promite să ne 
aducă egalarea- Adversarii rămîn în 
inferioritate numerică, prin elimina
rea lui Domotor, dar șutul lui Firoiu 
greșește ținta. Este rîndul sportivilor 
maghiari să atace: Karpati încearcă 
un șut de la distanță și Mayer, 
„pivot" în fața porții lui Stefănescu, 
prelungește mingea în plasă, spre 
stupefacția apărătorilor noștri: 3-—1 
pentru Ungaria... în loc de 2—2. Ju
cătorii români pornesc puternic la 
atac, inițiază pătrunderi numeroase 
care obligă pe adversari să faulteze 
destul de des. Beneficiem din nou de 
superioritate numerică și de data a- 
ceasta „bomba" lui Cul.ineac se opreș
te în plasă: 3—2. Ultima repriză a 
fost de-a dreptul dramatică. Publicul,

63,34 — nou record, I. Naghi (R) 61,73 — 
nou record, F. Tegea (U) 57,70, S. Ho
doș (R) 41,20: suliță: M. Nemeth (U) 71,76, 
I. Csik (U) 68,65, St. Naghi (R) 61,03, M. 
Petra (R) 50,27; FETE: 100 m: A. Horn- 
yak (U) 12,2, E. Lazar (U) 12,4. A. Petres
cu (R) 12,5. S. Anghelescu (R) 12,6; 400 
m: El. Ionescu (R) 57,8 — record egalat, 
Cl. Iacob (R) 58,8, M. Velekei (U) 59,8, 
M. Kulcsar (U) 60,1; 80 mg: S. Anghe
lescu (R> 11,5. G. Cîrstea (R) 11,7, M. 
Pethd (U) 11,8, I. Varga (U) 11.9; lungime: 
A Homysk (U) 5.67, G. Rădulescu (R) 
<5,64, A. Pinter (U) 5,58, S. Tănase (R) 
5,52; greutate : I. Nagy (U) 14.17, L. Oros 
(R) 13,61. A. Nagy (U) 13.49, El. Elie (R) 
13,22. Clasamentele după prima zi: băieți: 
Ungaria — România 53—41 p; fete: Un
garia — România 28—27 p.

în ziua a II-a: băieți: 200 m: L. Hajdu 
(U) 22,0, L. Bodor (U) 22,3, A. Deac (R) 
22,5, L. Devonian (R) 22,7; 800 m: P. Mo- 
hacsi (U) 1:52,8, A. Aradi (U) 1:55,0, A. 
Munteanu (R) 1:56.1, Gh. Cefan (R) 2:01,7; 
3000 m: B. Nemeth (U) 8:29,8, I. Cioca 
(R) 8:33,0, D. Săvescu (R) 8:51.0, I. T6- 
rdk (U) 9:12,4; 400 mg: V. Mihăescu (R) 
55,2, G. Nyiregyhazi (U) 56,4, S. Balaton 
(U) 56,6 (V. Suciu — 55,4 a fost descali
ficat în mod surprinzător pentru un mo

• Întrecerile primei ediții a Jocurilor 
sportive africane de la Brazzaville se 
apropie de sfîrșit. In semifinalele tur
neului de fotbal selecționata Congo 
(Brazzaville) a întrecut reprezentativa 
Coastei de Fildeș cu scorul de 1—0 
(1—0), iar echipa Mali a dispus de 
formația Algeriei cu scorul de 2—1. 
Finala va opune echipele Congo 

în picioare, urmărește pasionanta, di 
pută dintre cele două formații. Iar ci 
același Culineac reușește să înscr 
punctul egalizator, vocea crainicul' 
care anunță rezultatul (3—3) este pi 
și simplu acoperită de urale.

Așadar, un rezultat egal, care i 
asigură (datorită golaverajului sup 
rior) locul I în clasament.

ROMANIA — ROMANIA (tineri 
3_0 (1—0, 0—0, 1—0, 1—0). Arbitri
G. Sturm (R.D.G.). Au marcat : Cui 
neac (4,18, 14,57) șl Kroner (18,1:

CEHOSLOVACIA — SUEDIA 4- 
(1—0, 2—1, 0—1, 1—2). Arbitru : I 
Manguillot (Spania). Au marcat : J 
nas (8,58), Juriga (5,32), Jonas i 
40), Andersson (0,59), Fahlen <11,2' 
C Kop (17,21), Jansson (9,14), Fahli
(19.45) .

UNGARIA — R.D. GERMANA 6- 
(2—0, 1—1, 1—2, 2—2). Arbitru : I. Dir 
weber (Austria). Au marcat : Konr: 
HI (2,38), Rusoran (4,15), Sehlenkri 
(8,04), Felkay (9,58), Karpaty (11,3 
Kluge (12,01), Rund (13,53), Doinii: 
(16,07), Kluge (16,19), Felkay (18,4 
Thiele (15,07).

ROMANIA (tineret) — SUEDIA 6- 
(0—1, 1—1, 2—1, 3—0). Arbitru : N. b 
colaescu (România). Au marcat: 
Fjărrstad (3,01, 6,54), Popa( 18,05, 19,5 
Jansson (12,40), Fleșeriu (14,10), Zai 
firescu (17,56), Popa (18,30), Zamfiri 
cu (19,13).

R.D. GERMANA — CEHOSLOVACI 
3—2 (1—0, 0—0, 2—2, 0—0). Arbț^
I. Dlrnweber (Austria). Au insert 
Schlenkrich (3,01), C. Kop (11,4 
Thiele (12,03), C. Kop (14,00), Ruse
(14.45) .

ROMANIA — UNGA7.IA 3—3 (1- 
0—0, 1—1, 1—0). Arbitru : M. Mangu 
lot (Spania). Au marcat : Konrad : 
(0,56), Zahan (2,39), Rusoran (4,5 
Karpaty (11,18), Culineac (14,24, 18,0 
Au jucat: ROMANIA : Frătilă (Ștel 
nescu) — Firoiu, Kroner, Zahan, Sa 
bo, Grințescu, Mârculescu, Culine: 
Novac, Mihăilescu; UNGARIA : A> 
bruș — Mayer, Konrad II, Konr 
IH, Felkay. Rusoran. Bodnar, Don 
tor, Karpaty.

Ultima zi a turneului ne-a adus 
satisfacția unei frumoase comport; 
a selecționatei de tineret care a i 
trecut destul de clar naționala St 
diei. Conduși cu 2—0 și 3—2, tine 
noștri reprezentanți au găsit resur 
să egaleze, pentru ca în ultima r 
priză să se impună cu autorita 
Scor final: 6—3.
1. ROMÂNIA 4 3 1 0 25:r
2. Ungaria 4 3 1 0 26:1:
3. R.D. Germană t 2 0 2 19:11
4. Cehoslovacia 4 0 1 3 6:1!
5. Suedia 4 0 13 lfr;l

GH. NICOLAESCL
AD. VASILIU

tiv imaginar); 4x400 m : Ungaria 3:2< 
România (Pacepa, Orghidan, Levoni; 
Mihăiescu) 3:28,1; lungime : V. Săruc 
(R) 7,32, V. Ersenie (R) 6,97, K. Lugo 
(U) 6,85, L. Csegl (U) 6,79; prăjină: 
Dumitru (R) 4,15; C. Ivian (R) 3,80, 
Anderle (U) 3,80, J. Seper (U) 3,50; gr< 
tate : J. Farago (U) 18,03, G. Luchi 
(R) 16.87, M. Teveli (U) 15,62, S. Hoc 
(R) 14,88; ciocan : Gh. Costache (R) 67 
St. Sișcovici (R) 57,04, S. Dubakos i 
55,50, A. Gremsperger (U) 53,12; 1500 
ob.: C. Iordache (R) 4:17,0, R«.Rusu 
4:20.3, I. Varga (U) 4:24,3, O ' îmnras i 
4:27.4; FETE: 200 m: M. Bringmann i 
25,5, Cl. Woth (U) 25,6, El. Ionescu 2i 
V. Tocilă (R) 26,9: 800 m: CI. Iacob 
2:13,9 ,E1. Baciu (R) 2:15,0, M. Prohc 
(U) 2:17.6, A. Kiss (U) 2:21,9; înălța 
A. Gulyas (U) 1.64 — record, V. P’Jlj 
(R) 1,54, D. Andor (U) 1,50, S. Tăn; 
(R) 1,45; disc: R. Moțiu (R) 41,92, E. P 
dan (R) 41,18. A. Ircsik (U) 40.66, I. Na 
(U) 36.84; suliță: M. Peneș (R) 51,99, 
Nemeth (U) 45.32, E. Lengyel (U) 44
T. Dinișoară (R) 34,54; 4x100 m: Ungă 
48,1, România (Petrescu, Angheles 
Cîrstea, Tocilă) 48.6 — nou record; 3x 
m: România (Baciu, Ionescu, Iac< 
2:55,9, Ungaria 3:01,0.

plat cu timpul de 1:47,4, iar co. 
patriotul său Keyno a sosit prin 
în cursa de 5 000 m realizînd timț 
de 13:44,4. Alte rezultate : 200 m p 
bărbați : Kone (Coasta de Fild 
21,1; 100 m plat femei: Badurr 
(Nigeria) 12,4; triplu salt : Iguam (ț 
geria) 16,27 m ; înălțime: Igtu 
(Nigeria) 2,07 m ; prăjină: EU 
(Coasta de Fildeș) 4,15 m; ștafi 
ă'X.lOO m (bărbați): Senegal 40,5 ; șt 
fete 4X400 m Senegal 8:11,5.

• Două recorduri mondiale de îr 
au fost doborîte în prima zi a meci 
lui de natație Anglia—R. F. Germa 
ce se desfășoară la Ixmdra. Sporti 
engleză Linda Ludgrove a corec 
recordul lumii la 110 yarzi — sp; 
cu 1:09,5. Vechiul record deținut 
Jill Norfolk era de 1:09,8. Echi 
masculină a R. F. Germane a stal 
lit un nou record mondial la ștafi 
4X220 yarzi liber cu timpul de 8:11 
corectînd cu o secundă și două ’ 
cimi recordul precedent, deținut 
echipa Australiei.

t Redacția jt administrația; str Vaslle Conta nr. 16 teleion I! 1605, Interurban 72 șl 286 Telex: sportrom bun. 180. Tiparul: L P. .Informația", str. Brezoiaou 23—25. 
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