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Adunările de dări de seamă 
și alegeri ale organelor 

conducătoare U.T.M.

Citi fi
pag. a 2-a:

ncepînd din peri
oada imediat ur
mătoare și pînă la 
1 februarie 1962, 
vor avea loc adu
nările și confe

rințele de dări de seamă și 
alegeri ale organelor conducă
toare U.T.M. în organizațiile 
de bază, organizațiile orășe
nești, raionale și regionale 
U.TJW.

in viața organizațiilor U.T.M. 
adunările de dări de seamă și 
alegeri constituie un eveni
ment deosebit de important. 
Alegerea cu regularitate, po
trivit statutului, a organelor 
conducătoare U.TM. este o 
dovadă a aplicării cu riguro
zitate a principiului centra
lismului democratic, a respec
tării normelor vieții interne 
de organizație- Adunările de 
dări de seamă și alegeri sînt 
chemate să contribuie la întă
rirea tuturor organizațiilor 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
la intensificarea muncii de 
educație comunistă a tineretu
lui, la activizarea tuturor ute- 
miștilor, la dezvoltarea spiri
tului lor de răspundere pen
tru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, Ia generaliza
rea experienței înaintate a or
ganizațiilor U.T.M.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri ale organelor condu
cătoare U.T.M. au loc în a- 
cest an în condițiile muncii 
entuziaste a întregului nostru 
popor, pentru traducerea în 
viață a mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al III-Iea Con
gres al partidului în vederea 
desăvîrșirii construcției socia
lismului în patria noastră. Ele 
constituie un prilej de anali
ză a contribuției pe care și-o 
aduce tineretul din industrie, 
agricultură, din școli și facul
tăți, din aparatul de stat, din 
organizațiile culturale și știin
țifice, alături de toți oamenii 
muncii, Ia îndeplinirea măre
țelor sarcini trasate de partid.

Principala sarcină pe care 
partidul a pus-o în fața or
ganizației noastre este de a 

Cele două responsabile de brigadă, Valeria Scridon și 
Ioana Hortolomei, din secția filatură pieptănată a Fabricii 
de postav Buhuși, se consultă ca deobicei asupra organi

zării muncii și fac un schimb de păreri privind evidența 
întrecerii.

Foto : V. CONSTANT1NESCU
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Tovarășului RADAR JANOS 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu ocazia numirii dv. în funcția de președinte al Consiliului 

le Miniștri al Republicii Populare Ungar®, permiteți-mi ca, in 
rumele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
:i al meu personal, să vă transmit călduroase felicitări împre- 
•nă cu cele mai bune urări.

Vă doresc multă sănătate și succes deplin în realizarea sal
inilor de înaltă răspundere ce v-au fost încredințate, pentru 
ontinua dezvoltare a R. P. Ungare pe drumul socialismului, 
pre binele poporului ungar prieten.
Sînt profund convins că relațiile de colaborare și sprijin re- 

iproc existente între R. P- Romînă și R- P- Ungară se vor 
lezvolta și adinei tot mai mult, în interesul ambelor popoare 
1 al întăririi continue a sistemului socialist mondial — cheză- 
ia năzuințelor de pace și progres ale tuturor popoarelor lumii

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

face educația comunistă tine
rei generații. De aceea în 
centrul dezbaterilor adunări
lor și conferințelor de alegeri 
trebuie să stea munca de e- 
ducare politică, ideologică a 
tineretului în scopul dezvoltă
rii devotamentului său pentru 
cauza partidului; felul în 
care organele și organizațiile 
U.T.M. s-au preocupat de înar
marea tineretului cu hotărâ
rile partidului și guvernului, 
ale U.T.M. și mobilizarea. Iui 
la înfăptuirea lor ; modul în 
care se ocupă organizațiile 
U.T.M. de popularizarea rea
lizărilor regimului nostru de
mocrat-popular, a perspecti
velor pe care le-a deschis în 
fața poporului nostru, a tine
retului, opera de desăvârșire 
a construcției socialiste.

In adunările de dări de sea
mă și alegeri va trebui să se 
analizeze temeinic felul în 
care organele și organizații
le U.T.M. se ocupă de înarma
rea tineretului cu învățătura 
marxist-Ieninistă, de dezvolta
rea vigilenței și combativității 
lui revoluționare, de educarea 
Iui în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalis
mului proletar. Atât darea de 
seamă cit și participanții la 
adunări și conferințe, în cu- 
vîntul lor vor trebui să anali
zeze felul în care organizații
le U.T.M. se ocupă de educa
rea tineretului în spiritul mo
ralei comuniste, a atitudinii 
noi față de bunurile obștești, 
în spiritul luptei intransigen
te față de orice manifestări 
ale dușmanului de clasă.

Este de datoria adunărilor 
de alegeri să analizeze cu ma
ximum de exigență conținu
tul fiecărei forme de activita
te specifică U.T.M. O atenție 
mare trebuie dată analizei a- 
dunărilor generale, dacă ele 
au supus dezbaterii utemiștilor 
cele mai importante probleme 
ale muncii de educare comu
nistă a tineretului, de mobili
zare a acestuia la înfăptuirea 
sarcinilor ce revin organiza
ției de bază respective, dacă 

s-au luat întotdeauna hotărîri 
și cum au participat utemiștii 
la îndeplinirea lor.

Anul acesta în multe orga
nizații de bază ținerea adună
rilor de dări de seamă și ale
geri va coincide cu deschi
derea anului de învățămînt 
politic de organizație. Ace
sta este un prilej în plus pen
tru a face o analiză temeini
că a felului în care au activat 
utemiștii și tinerii în cercu
rile politice, cum și-au însu
șit și cum aplică în viață cele 
studiate, stabilindu-se totoda
tă măsuri eficace pentru ca în 
acest an învățămîntul politio 
să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni. în organiza
țiile de bază s-a statornicit 
practica de a se ține infor
mări politice cu prilejul fie
cărei adunări generale U.T.M. 
și în intervalul dintre două 
adunări, asupra celor mai 
importante evenimente politi
ce interne și internaționa
le. în adunările de alegeri 
va trebui să se analizeze dacă 
informările politice s-au ținut 
întotdeuna cu operativitate, 
dacă au reușit să lămurească 
tinerilor cele mai importante 
probleme ale vieții internațio
nale, să popularizeze politica 
partidului nostru.

Un Ioc important trebuie să ■ 
ocupe în dezbaterile adunări
lor și conferințelor de dare 
de seamă și alegeri munca 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. pentru dezvoltarea în 
rîndul tinerilor a hotărîrii de 
a-și îmbogăți cunoștințele pro
fesionale și de cultură ge
nerală pentru a avea o temei
nică pregătire teoretică și 
practică. Atât în darea de 
seamă cit și în cuvîntul par- 
ticipanților la adunări și con
ferințe va trebui să se anali
zeze cum i-au ajutat organiza
țiile U.T.M. pe tinerii înscriși 
la cursurile serale ale învăță
mântului de stat, cum s-au 
achitat aceștia de obligațiile ce 
le reveneau ca elevi sau stu
denți.

Activitatea cultural-sportivă 
șl tineretului, felul în care or
ganele și organizațiile U.T.M. 
s-au preocupat de organiza
rea plăcută și folositoare a 
timpului liber al tinerilor, a 
concursului „Iubiți cartea" 
etc., trebuie să fie bine ana
lizate în adunările și confe
rințele de dări de seamă și 
alegeri.

Analizindu-se felul în care 
sînt respectate prevederile 
statutare, în adunările de ale- . 
geri va trebui să se explice ' 
încă o dată utemiștilor carac- \ 
terul revoluționar al organi
zației noastre, scopul și sarci
nile sale, datoriile și dreptu- I 
rile membrilor Uniunii Tine- I 
retului Muncitor.

în perioada premergătoare 
adunărilor de dări de sea
mă și alegeri o atenție deose
bită trebuie acordată îmbună
tățirii muncii de mobilizare 
a tineretului la construc
ția economică șl de stat. în 

„Scînteia tineretului**
(Continuare în pag. a 3-a)

Oradea. Pe malul Crișului 
Repede s-au ridicat noi și 

frumoase blocuri.

—Noutăți
Bătrîna universitate ieșeană 

întinerește pentru a suta și 
una oară ; curînd începe noul 
an de învățămînt. Pregătirile- 
au anticipat încă cu mult timp 
înainte acest eveniment. Iată 
de ce an de an, această „înti
nerire" capătă un înțeles mai 
deplin.

Despre condițiile materiale 
asigurate studenților și în a- 
cest an, sînt multe de spus. Ne 
imaginăm surpriza studentului 
din oricare dintre facultățile 
universității, care revenit în 
Iași, în locul cunoscutului 
peisaj de pe Copou va găsi 
strălucind un nou complex so
cial studențesc — noul său că
min. Acest complex — construit 
pentru studenții universită
ții - este compus din trei că
mine și o cantină de 1.200 
locuri, clădiri care întrunesc 
din plin cerințele unei arhi
tectonici moderne și ale con
fortului.

Au avut loc importante re
novări și la căminele și can
tinele existente, au fost făcute 
lucrări de modernizare în să
lile de curs, laboratoare.

Pregătirile pentru seziunea

în pag. a 4-a:

Lansarea 
unei noi rachete 

sovietice 
în Pacific

Realizări ale brigăzilor de producție 
ale tineretului

Brigăzile de pro
ducție ale tineretului 
din întreprinderile si
derurgice și miniere 
ale regiunii Hunedoa
ra preiau și aplică cu 
succes metodele și 
inițiativele înaintate 
ale fruntașilor în pro
ducție. Aceasta le 
permite să obțină re
zultate bune în între
cerea pe care o des
fășoară pentru reali
zarea unei producții 
tot mai mari, de ca
litate mai bună șî cu 
cheltuieli mai mici. 
Brigada de tineret 
condusă de prim-fur- 
nalistul llie Mîtcă de 
la Combinatul side

rurgic Hunedoara, de 
exemplu, a dat pes
te plan de la începu
tul anului și pînă a- 
cum 1950 tone de 
fontă și a redus pro
centul de declasate 
cu aproape 90 la 
sută față de plan.

Anul acesta, în nu
mai 8 luni și jumăta
te brigăzile de pro
ducție ale tineretului 
de la Combinatul si
derurgic Hunedoara 
au daf peste plan a- 
proape 20.000 tone 
de fontă și oțel de 
bună calitate

Cu rezultate de 
seamă se mîndresc și 
membrii brigăzilor de

Produse noi din materiale plastice
Colectivul Fabricii de mase 

plastice București acordă o sten- 
fie deosebită lărgMI gamei de 
sortimente din materiale plastice. 
In ultimele luni*  aici au fost rea
lizat e peste 100 repere de piese 
industriale. O bună parte dintre 
acestea sînt destinate industriei 
electrotehnice și constructoare da 
mașini. Astfel, pentru Uzinele 
„Grigore Preoteasa" din Capitală 
au fost produse de curînd diver
se repere pentru centralele tele
fonice. Constructorilor de mașini 
agricole de la Uzinele „Semănă
toarea" li s-au trimis 6 noi tipuri 
de piese din relon printre care 
roți dințate, roți de lanț etc. Nu- (Agerpres)

pentru
științifică a universității, care 
va avea loc curînd, la care se 
prezintă o seamă de lucrări 
originale de calitate, apariția 
volumului ce cuprinde comu
nicările științifice ținute cu 
prilejul aniversării centenaru
lui universității, pregătirea a 
7 cursuri noi litografiate pen

Pregătiri în vederea deschiderii 
anului universitar 1961-1962

tru studenți — sînt de aseme
nea preocupări în vederea des
chiderii noului an, despre care 
ne vorbește prorectorul uni
versității — tovarășul Ion 
Șandru.

Păcat doar că valoroasa bro
șură de prezentare a universi
tății care a fost menită să dea 
o orientare în primul rînd can- 
didaților la examenele de ad
mitere, va ieși prea tîrziu de 
sub tipar...

Si poposim și la Institutul 
politehnic. Limbajul lapidar al 
cifrelor este concludent și aci.

Mecanizatorii Marin Ioniță 
și Andrei Marin de la
S.M.T. Cocioc iac arături 
de toamnă la G.A.C. din 
comuna Tîncăbești, regiu

nea București.

Foto : AGERPRES 

tineret de la minele 
de fier Teliuc și Ghe- 
lar. Ei au extras și 
livrat cu 5.800 tone 
de minereu de fier 
mai mult decît era 
planificat.

în centrele siderur
gice Hunedoara și 
Călan și în întreprin
derile miniere Teliuc 
și Ghelar își desfă- 
șoară activitatea și nu
meroase brigăzi ute- 
miste de muncă pa
triotică. Ele au co
lectat și predat a- 
nul acesta oțelarilor 
15.400 tone de fier 
vechi.

(Agerpres)

maroașe piese noi s-au realizat 
pentru Uzinele „Electronica", „21i 
Decembrie*  din Capitală fl „E« 
lactro, Banat"-Tlmișoara. Noile 
piese din materiale plastice vor. 
permite metalurgiștilor să econo
misească însemnate cantități de 
metal.

S-au produs de asemenea nu
meroase tipuri noi de ambalaje 
pentru industria de medicamente 
și pentru unele întreprinderi chi
mice. Pentru școlari, colectivul fa
bricii da masa plastice a intro
dus în fabricație, penare, călimări, 
cutii de pelicanol, iar acum pregă
tește fabricația altor articole.

studenții
Planul de școlarizare creș
te cu peste 20 la sută față 
de anul trecut. Facultățile 
institutului vor primi în acest 
an un număr de 3.500 studenți.

In cadrul facultății de chi
mie industrială sînt înființate 
secții noi, unice în țară, cu nu
meroase noi discipline.

Firește, era necesar să se a- 
sigure condițiile materiale co
respunzătoare acestei dezvol
tări a institutului;

Și acest lucru s-a făcut. In 
imediata vecinătate a institu
tului se profilează impunătoa
rele clădiri ale noului com
plex studențesc - cele trei 
cămine și o cantină care — 
întrebuințând termenii con
structorilor „vor fi predate la 
cheie", la 1 octombrie. Nu
mai în această cantină mo
dern utilată, vor lua masa 
peste 1.200 de studenți.

Pe ogoare 
în aceste

„Nu pierdem nici o
clipă bună de lucru“

Pe tovarășul Ion Rădulescu, 
președintele gospodăriei 
agricole colective din sa

tul Frăf i Iești, raionul Fetești, l-am 
găsit dis-de-dimineață în curtea 
gospodăriei, pregătindu-se să ple
ce la cimp. Am profitat de 
puținele minute libera pe care 
ie avea înainte de plecare și 
l-am rugat să ne răspundă la cî- 
teva întrebări în legătură cu mer
sul lucrările agricole de toamnă 
în gospodăria colectivă.

— După fof ceea ce am făcut 
pînă acum — ne-a spus dînsul — 
aș putea zice că am început bine. 
La ordinea zilei în gospodăria 
noastră sînt recoltările și pregă
tirile pentru însămințările de toam
nă. Cînd zic pregătirile pentru în- 
sămințări mă gîndesc mai mult la 
griu, .fiindcă pînă acum noi am 
Insămînfat de|a peste 40 de hec
tare cu secară. în ceea ce pri
vește recoltările am terminat plnă 
acum de recoltat 50 da hectare 
da floarea-soarelul, am eliberat 
terenul șl am transportat pe el cî- 
teva mii de'tona da îngrășăminte 
naturala. Tot zilele acestea om 
început șl recoltatul celor • Î00 
de hectare cu porumb.

« Ce ne puteți spune despre 
participarea tinerijor î

—- Organizația U,T.M. din gos
podăria noastră a hotărît ca șl în 
această campania agricolă, tinerii 
să nu piardă nici o clipă bună da 
lucru. Cu tineri ca Ion S. Gheor- 
ghe ori Ion Badea, care lucrează 
pe semănători, ori cu alții ca 
Alecu Badea, Neculal Nedelcu și 
Constantin Pefrache, care trans
portă mari cantități de gunoi de 
grajd pe tarlalele eliberate de 
culturi, gospodăria noastră nu 
poate deci) să sa mîndrească.

PETRE GHELMEZ

ieșeni —
Căminul „Filimon Sîrbu" a 
cunoscut de asemenea prefa
ceri radicale.

Și o inițiativă valoroasă ce 
merită a fi menționată în mod 
special: una dintre cantine 
va deveni în acest an cantină 
dietetică a centrului universi
tar. ,

Pregătirile în vederea des
chiderii noului an universitar 
rtu s-au rezumat însă doar la 
atît. La Institutul politehnic 
orarul cursurilor, seminariilor, 
lucrărilor de laborator, a fost 
de acum întocmit, ținîndu-se 
seama de cerințele pedagogice 
și de regruparea spațiului co
respunzător cu numărul mai 
mare de studenți. Facultății de 
construcții i s-a adăugat de 
altfel în acest an o nouă a- 
ripă, laboratoarele vechi au 
fost reamenajate și s-au ame
najat o seamă le laboratoare 
noi, săli de proiecte și desen 
industrial. Nou și interesant 
este și faptul că în acest an 
a fost creată o stație pilot pen-

MARGHIT DASCĂLU

(Continuare în pag. a 3-a)

într-o brigadă

Pământul e neted ca în 
palmă- După ce floarea- 
soarelui a fost recolta

tă, colectiviștii au împrăștiat 
pe fiecare din cele 80 de hec
tare câte 200 de kg de super- 
fosfat. Imediat tractoarele au 
tras brazde adânci de 35 cm. 
Apoi grapele și discurile au 
netezit pământul.

Lucrarea a fost făcută de 
brigada de mecanizatori con
dusă de utemistul Petre Bă
lan de la S.M-T. Sihlea, ra
ionul Rm. Sărat. Pe tarlalele 
gospodăriei colective „Unirea"- 
Dăscălești pe care o deser
vesc, tinerii din brigadă sînt 
în întrecere însuflețită pentru 
pregătirea în condiții agroteh
nice bune a belșugului anu
lui viitor. în fiecare seară șe
ful brigăzii participă la ședin
ța consiliului de conducere al 
gospodăriei*  în care se stabi
lește planul de muncă pentru 
a doua zi. Apoi, în brigadă 
are loc obișnuita discuție or
ganizată de grupa U.T.M. Se 
împart sarcinile pe oameni, 
se Iau măsuri ca tractoriștii 
să fie acolo unde se cere ur
gență. Lucrînd In două schim
buri*  brigada a reușit să exe
cute în scurt timp lucrări de 
calitate bună pe fiecare tarla

Continua

de insilozare

Zilnic, gospodă
riile agricole 
colective din 

regiunea Oltenia in- 
silozează însemnate 
cantități de furaje 
pentru a asigura 
în cele mai bune 
condițiuni și în can
tități necesare hra
na animalelor.

Preocupați ca hra
na să fie din timp 
asigurată, colecti
viștii din comuna 
Dioști, raionul Ca
racal, au însilozat 
pînă în prezent 830 
de tone de furaje 
din planul de 1300 
de tone cât este pre
văzut pe acest an.

Utemiștii din gos
podăria agricolă 
colectivă din comu
na Dioști aduc un 
mare aport la ac
țiunea de însiloza- 
re a hranei anima
lelor.

Tinerii Enache 
Nicu, Gliuță Ion, 
Enache Ștefan, Voi- 
culescu Ștefan. 
Diaconu Despina, 
Nuțu Bilă și alții 
sînt doar cîțiva din 
utemiștii care s-au 
situat în fruntea a- 
acestei acțiuni și au 
însilozat nu numai 
porumbul care nu 
promitea o recoltă

Culesul fructelor și strugurilor 
in regiunea Dobrogea

în livezile din regiunea Do- 
I brogea se culeg în prezent ul- 
! timele cantități de piersici și 

este în toi culesul prunelor, 
merelor și perelor. Gospodări
ile agricole de stat din regiu
ne au livrat până acum aproa
pe 2.600 tone de fructe, de
pășind planul anual cu 130 
tone.

în regiune este, de aseme
nea, în toi culesul struguri
lor de masă. în gospodăria a- 
gricolă de stat Ostrov, de pil
dă, s-au recoltat pînă acum 
peste 150 tone struguri de ma
să. Zilele acestea s-a trecut și 
la culesul strugurilor pentru 
vinificație. Suprafețe mai mari 
au fost recoltate pînă acum 
la G.A-S. Medgidia și Lipni- 
ța, precum și la gospodăriile 
agricole colective din raioane
le Macin, Medgidia și din co
munele orașului Constanța.

în prezent, suprafața ocu
pată cu viță de vie în regiu
nea Dobrogea depășește cu 
peste 4 000 ha. pe cea din anul 
1956.

De asemenea au fost mărite 
suprafețele de livezi prin a- 
menajarea și plantarea cu

La G.A.C. din comuna Că- 
zănești a început culesul 

strugurilor.
Foto : S. NORU

în regiunea Banat 

Noi succese 
în industrie

Colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Ba
nat au depășit planul produc
ției globale și marfă pe pri
mele 8 luni din acest an, cu 
3,3 la sută. Muncitorii din în
treprinderile metalurgice și 
constructoare de mașini din 
regiune au dat în acest timp 
peste prevederile planului 
23.500 tone de laminate finite, 
44 vagoane pentru mărfuri*  
aproape 200 motoare electri
ce, precum și numeroase alte 
mașini, construcții metalice și 
utilaje mecanice. La rîndul 
lor, minerii au extras cu 
18.000 tone mai mult minereu 
de fier decât prevedea planul*

Aceste realizări au fost ob
ținute în cea mai mare parte 
pe seama sporirii productivi
tății muncii,, printr-o mai 
bună utilizare a agregatelor și 
mașinilor existente.

Preocupîndu-se de gospodă
rirea rațională a materiilor 
prime și auxiliare*  oamenii 
muncii din industria regiunii 
Banat au realizat pe această 
cale, în perioada amintită, e- 
conomii suplimentare la pre
țul de cost planificat în va
loare totală de peste 45.000.000 
lei, ceea ce reprezintă mai 
mult de 80 la sută din anga
jamentul luat pe întregul an.

zile
de tractoriști

eliberată de culturi. S-a termi
nat de recoltat porumbul —■ 
au intrat imediat tractoarele. 
La fel a procedat brigada și 
după recoltarea sfeclei, carto
filor, legumelor de toamnă. în 
felul acesta. 400 din cele 520 
de hectare pe care va fi însă
mînțat grîu sînt gata pregăti
te. Pe măsură ce se apropie 
de sfârșit recoltatul celor 66 
de hectare cu sfeclă de zahăr, 
înaintează și tractoriștii.

în curînd colectiviștii vor 
începe recoltatul porumbului 
pentru boabe de pe cele 480 
de hectare. Șeful brigăzii de 
mecanizatori a luat legătură 
cu brigadierii de cîmp și a 
stabilit un plan de lucru. Gru
pa U.T.M. a stabilit și ea mă
suri concrete. Utemiștii Nieo- 
lae Costin și Ionel Pruteanu*  
fruntașii brigăzii, vor lucra în 
schimbul de noapte pe par
celele recoltate ziua. Toți ele- 
vii-ucenici vor lucra în schim
bul de zi, alături de doi trac
toriști cu o calificare bună.

Brigada tinerilor mecaniza
tori e hotărită să facă In a- 
ceastă campanie, numai lu
crări de calitate superioară și 
încadrate în timpi optimi.

N. BARBU

acțiunea

a furajelor
bogată sau care nu 
mai putea ajunge 
la maturitate dar 
și însemnate canti
tăți de vrejuri de 
dovleac și cotețe de 
sfeclă de zahăr.

In prezent, cele 
50 de ha de porumb 
pentru siloz, semă
nat în culturi du
blă, care a mai ră
mas de însilozat. 
vor asigura pe de
plin realizarea pla
nului de însilozări a 
gospodăriei agrico
le colective din co
muna Dioști.

T. OANCEA

pomi fructiferi pe terenuri 
erodate, improprii culturilor 
cerealiere-

(Agerpres)



BALCANIADA
DE ATLETISM

S SPIREA

în plină viteză pe peretele oblic al pistei 1
(aspect de la întrecerile cicliste de pe velodromul Dinamo).

Interviu telefonic cu antrenorul federal Petre Zîmbrețteanu

— Cum apreciați această e- 
diție a Jocurilor Balcanice de 
atletism ?

— Fără îndoială, a fost o 
întrecere echilibrată. în care 
clasamentele au fost stabili
te abia în ultima zi, și chiar 
în ultimele probe. Ea și-a a- 
tins pe deplin scopul propus. 
Atleții din țările balcanice 
participante au legat noi prie-

însă pista de concurs a fost 
destul de moale, fapt care a 
îngreuiat stabilirea unor noi 
recorduri naționale, sau chiar 
europene. Iolanda Balaș, de 
pildă, ar fi putut realiza mai 
mult de 1,80 dacă pista ar fi 
fost puțin mai tare. în legă
tură cu aceasta e interesant 
să vă relatez că tehnicienii și 
specialiștii iugoslavi, în dorin
ța de a crea o pistă mai bună 
pentru „europenele" din anul 
viitor de la Belgrad, s-au in
teresat de procedeele folosite 
în țara noastră pentru con
struirea pistei stadionului Re
publicii, renumită în întreaga

o com- 
partea 
Rășcă- 
perfor- 

manțele sportivilor noștri la 
Jocurile Balcanice de atletism 
ar fi fost fără îndoială și mai 
bune. Și așa însă, în ansam
blul ei. întrecerea aceasta s-a 
dovedit -pe deplin utilă și a 
contribuit atît la realizarea 
unor performanțe s-pcrtive cit 
și la strîngerea prieteniei în
tre tineretul sportiv din ță
rile balcanice.

Timp de trei zile, stadionul 
Armatei Populare din Belgrad a 
găzduit cea de a XX-a ediție a 
Jocurilor Balcanice de atletism re
zervate echipelor masculine și 
cea de a V-a ediție a întreceri
lor feminine. Una dintre cele mai 
importante competiții regionale 
din Întreaga lume, Jocurile Balca
nice de atletism s-au bucurat la 
această ultimă ediție a lor de un 
interes major In țările care în ul
timii ani au participat de fiecare 
dată la startul întrecerilor. Atle- 
fii și atletele din țara noastră, 
dornici de o comportare cit mai 
bună, s-au pregătit serios și au 
reușit succese remarcabile. Astfel, 
echipa feminină a reușit pentru a 
5-a oară consecutiv să se claseze 
pe primul lor printre selecționa
tele feminine, iar băieții au re
petat rezultatul înregistrat anul tre
cut : locul II In clasamentul echi
pelor masculine.

In dorința de a afla unele amă
nunte suplimentare în legătură 
cu întrecerile desfășurate în ca
pitala R.P.F. Iugoslavia, i-am so
licitat un interviu telefonic antre
norului Petre Zîmbreșteanu.

— Surprinzătoare, dar în 
același timp foarte plăcută, e- 
voluția tânărului Elod Kine
ses, învingător neașteptat, dar 
meritos, în probele de viteză 
(100 și 200 m), cu timpuri 
destul de promițătoare. Nu-1 
putem omite nici pe Sorin 
loan, care și-a confirmat tit
lul de campion mondial uni
versitar cucerit la Sofia, și

firește pe toți campionii noș
tri balcanici. în schimb, su- 
lițașii și aruncătorii noștri. în 
frunte cu recordmanul țării 
Al. Bizim, au concurat cu 
mult sub așteptări. Cu 
portare mai bună din 
lui Bizim, Manolescu, 
nescu, Lia Manoliu,

tenii, s-au întrecut în mod 
prietenesc pentru obținerea 
unor rezultate sportive de va
loare ridicată. Cred că tre
buie subliniat ca remarcabil 
tocmai acest element care a 
determinat o luptă strânsă în
tre toate echipele : omogeni
tatea.

— Antrenorii noștri sînt 
mulțumiți de comportarea și 
rezultatele obținute de sporti
vii romîni ?

— în parte da. După cum 
știți, deși în urma unei lupte 
mai strânse, reprezentativa fe
minină a țării noastre a reu
șit ca pentru a 5-a oară con
secutiv să câștige întrecerea. 
Unele dintre atletele noastre 
(cum ar fi de pildă sulițașa 
Maria Diaconescu) au realizat 
noi recorduri balcanice. Așa
dar, putem spune că atletele 
noastre au concurat la nive
lul așteptat, deși pe alocuri 
se puteau obține și rezultate 
de valoare mai ridicată.

— Ce a împiedicat lucrul 
acesta ?

— Nu greșesc de loc dacă 
afirm că în condițiile unei 
piste mai bune rezultatele ob
ținute la Belgrad ar fi fost 
de o valoare și mai ridicată. 
Gazdele noastre au făcut to
tul pentru ca organizarea în
trecerilor să nu lase de dorit. 
Și au reușit lucrul acesta.

al „tricoului galbeni
DEJ (prin telefon). — Etapa 

centra cronometru Cluj—Dej a 
Turului ciclist al R-P.R. s-a 
dovedit și acum un fel de 
piatră de încercare a concu- 
renților. Ea ne-a prilejuit cel 
mai deosebit eveniment pe 
care-1 putem consemna, acela 
că fostul lider al celor 8 etape 
consumate, GABRIEL MOI
CEANU, a predat tricoul gal
ben colegului său de echipă 
ION COZMA.

Desigur că este cu mult mai 
dificil să alergi centra crono
metru decît la adăpostul plu
tonului- Valoarea unui alergă
tor se cunoaște mai bine în 
astfel de probe. Confirmarea 
o avem și de astă dată par- 
curgînd primele 5 locuri în 
etapa terminată la Dej : 
1. CONSTANTIN DUMITRES
CU ; 2. JORGENSEN ; 3. KE- 
LERMAN; 4. AMPLER; 5. 
COZMA.

Fără îndoială că de rezul
tatele celei de a opta etape, 
cel mai mult afectat este Ga
briel Moiceanu- După ce a 
condus timp de 8 etape, a fost 
nevoit să ofere lui Cozma sa
tisfacția de a îmbrăca, la Va
tra Domei, la începutul celei 
de a noua etape, tricoul gal
ben. Speranțele lui Moiceanu 
nu sînt însă definitiv spulbe
rate. Mai sânt 5 etape, iar 
cele 32 secunde pot fi refăcute 
fără prea mari eforturi: este 
deajuns să cîștige o etapă 
pentru a primi și minutul de 
bonificație. In fond dest il de 
simplu, dar-.

Din cei 50 de concurenți 
care au luat startul la Bucu
rești au mai rămas în con
curs 39. Printre cei 11 care

Returul campionatului republican de rugbi
Campionatele republicane

Etapa a V-a a returului 
campionatului republican de 
rugbi s-a încheiat cu rezul
tate scontate. Fruntașa cla
samentului, echipa C-F.R. Gri- 
vița Roșie, a obținut o nouă 
victorie, întrecînd cu 11—6 
(8—6) formația bucureșteană 
Metalul. Cel mai mare scor 
al etapei a fost realizat de 
C.C.A. care a învins cu 39—0 
echipa Olimpia Brașov- Un 
meci frumos au furnizat echi
pele Știința București și Ra- 
pid, victoria revenind primei 
formații cu scorul de 6—0. Pro
gresul București a învins cu 
3—0 pe Știința Cluj. La Iași, 
echipa locală C.S.M.S. a ter
minat Ia egalitate cu Dinamo 
București: 8—8- Știința Petro-

Aspect de la o demonstrație 
pe patine cu rotile.

au abandonat sint L. Zanoni, 
Grunzig (RD.G.), Butoovic 
(Iugoslavia), Silviu Duță, Do- 
brescu și alții. în cele 8 etape 
cicliștii au parcurs 862 km ră- 
mînînd de parcurs pînă la 
București încă 1000 km. Cinci 
etape la fel de grele ca și cele 
de pînă acum- Sînt etape 
lungi, în general plate, și sur
prizele sînt mai mult ca ori- 
cînd așteptate. Lupta pentru 
primele locuri este acum mult 
mai aprigă- Gabriel Moiceanu 
se află la numai 32 de se
cunde de primul loc pe care 
l-a cedat recent, “' 
la 49 secunde, 
(R D.G.) la 1’12".

Rădulescu 
Hoffman 

txt-w.vr.» ui x xx. , Constantin 
Moiceanu la 2’44”. Pe echipe, 
după RJ>R. se află la 7’01”, 
R D.G. la 17’55” Dinamo, iar 
Danemarca la 18’45”. Observați 
așadar cât de strânsă este 
lupta pentru primul loc în cla
samentul general individual 

în etapa anterioară, de la 
Oradea la Cluj, cînd alergăto
rii au traversat Piatra Craiu
lui a fost consemnată o vic
torie concludentă a reprezen
tantului nostru Aurel Șelaru, 
care a sosit la Cluj cu aproa
pe 5 minute avans. A fost a 
doua evadare reușită cu un 
atât de mare decalaj de timp 
după cea din etapa Sibiu—Deva 
cînd 10 evadați au sosit cu un 
avans de 10 minute.

întreaga caravană ciclistă a 
făcut ieri o transbordare de 
150 km de la Dej la Vatra 
Dornei, traversînd Munții 
Bîrgăului pește Măgura Calu
lui. Astăzi cicliștii petrec o zi 
de odihnă, iar mîine pornesc 
mai departe, de la Vatra Dor
nei la Suceava-

P. ORISTESCU

bucureșteană

continuă să 
Grivița Roșie

șani a obținut o prețioasă vic
torie în deplasare, învingînd 
cu 6—3 echipa
I.T-B-

In clasament 
conducă C-F.R- 
cu 44 puncte, urmată de C.C. A 
— 42 puncte și Dinamo Bucu
rești — 36 puncte -

ajunul noului an școlar a 
/l fost marcat de o mare 

"* *■  întrecere a școlarilor 
din țara noastră. Timp de 
trei zile, la București și 
Arad, elevii școlilor spor
tive și-au desemnat campionii 
la atletism, gimnastică, volei, 
handbal și baschet. Peste 800 
de partâcipanți s-au calificat 
în faza finală a competiției, 
începută încă din timpul ve
rii prin concursuri organizate 
pe grupe și școli.

In prezența a 6000 de spec
tatori în Palatul sporturilor 
din Moscova s-a disputat du
bla întîlnire internațională de 
volei dintre echipele orașului 
Moscova și selecționatele Ja
poniei care se aflau în turneu 
în Europa. Victoriile au fost 
împărțite- La feminin echipa 
japoneză a terminat învingă
toare, iar la masculin a învins 
selecționata Moscovei.

★
In cadrul campionatului re

publican de box pe echipe 
duminică dimineața în sala 
Giulești s-a disputat întâlnirea 
dintre echipele C S. Craiova și 
Rapid București. Pugiliștii 
craioveni au repurtat victoria 
cu scorul de 20—16. în cel mai 
spectaculos meci D- Davidescu 
(Rapid) a terminat la egali
tate cu C. Dumitrașcu (Cra
iova).

★
Turneul internațional de șah 

de la Bled a continuat cu 
desfășurarea partidelor între
rupte în rundele 7, 8 și 9. 
Iată câteva din rezultatele în
registrate: Ivkov (R.P. Bulga
ria)—Udovic (Iugoslavia) Vz-Vs; 
Olafsson (Islanda) — Bertok 
(Iugoslavia) Va—Va; Fischer 
(S.U.A) — Matanovici (Iugo
slavia) 1—0; Najdorf (Argen
tina) — Gligorici (Iugoslavia) 
V»—Va-

In clasament conduc Tal 
(U.R.S.S) și Fischer (S.U.A.) 
cu cîte 6 Va puncte.

scorul a fost de 3-1 (1-1) în 
favoarea fotbaliștilor ploieș- 
teni. Evoluînd la Timișoara, 
Steagul Roșu Brașov a reușit 
să învingă cu scorul de 2—1 
(0—0) echipa locală Știința-

Alte rezultate: PITEȘTI: 
Dinamo — Dinamo Bacău 
0-1 (0-1) ; PETROȘANI :
Jiul—Rapid 3-1 (2-0); TÎRGO- 
VIȘTE: Metalul—C-C.A. 2-2 
(2-1).

In clasament conduce Pro
gresul cu 10 puncte, urmată 
de Petrolul — 10 puncte, Di
namo București — 9 puncte,
Steagul Roșu — 7 puncte.
Știința Timișoara și Jiul eu 
cîte 5 puncte fiecare-

Întrecerile de atletism au 
fost în centrul atenției spec
tatorilor. Organizarea foarte 
bună și arbitrajele excelente 
au contribuit la succesul ge
neral al campionatului. Rezul
tatele sînt valoroase. Foarte 
multe dintre ele se încadrează 
în standardurile lotului repu
blican de juniori. Remarcabil 
este faptul că la toate catego
riile de probe (alergări, sări
turi, aruncări) performanțele 
sint apropiate ca valoare. Din 
cele 20 de echipe, reprezentând 
19 orașe (Bucureștiul a parti
cipat cu două formații-S.S.E. 
Nr. 1 și S.S.E. Nr. 2) cel mai 
puternic și omogen lot l-au 
prezentat arădenii. Buna lor 
pregătire, avintul cu care au 
luptat în întrecere a fost răs
plătit de numeroasele titluri 
obținute Și, firește, de locul I 
in clasamentul pe echipe : 117 
puncte față de 107 puncte ale 
S. S. E. Nr. 2 București, cea 
de a doua clasată.

Așa cum am arătat, locul II 
a revenit S.S.E. Nr. 2, iar lo-

Cu săritui ca aceasta Vasile Pinciu a cucerit titlul de cam
pion republican la obstacole categoria grea.

baza hipică dinPe 
cal. Plevnei au luat 
sfârșit duminică 
campionatele repu
blicane de călărie.
Un frumos succes a 
repurtat călărețul 
V. Pinciu (Dinamo) 

de călărie
care a cîștigat pro
ba de obstacole cat. 
grea cu 16 puncte. 
Proba de dresaj cat. 
grea a revenit lui 
N. Mihalcea (Echipa 
hipică a Armatei) 
cu 1.361 puncte. E- 
chipa Dinamo Bu-

Un „examen“ trecut cu bine
cui III, S.S.E. Nr. 1 cu 89 p. 
S-ar putea spune că bucureș- 
tenii sînt oarecum handica
pați, pentrucă totalizarea re
zultatelor obținute de cele 
două școli ar duce la aproape 
200 puncte. Dar, în același 
timp trebuie să luăm în con
siderație că numărul elevilor 
din Capitală fiind mult mai 
mare decît în celelalte orașe 
și obligațiile lor pe 
plan competițional 
sint mai mari. Ori
cum, tinerii atleți 
bucureșteni au răs
puns, in cea mai 
mare parte, prin re
zultate 
eu care

frumoase preocupării 
sînt înconjurați.★
gimnastică, gazdele 

întrecerile mai
La 

au dominat 
ales la fete, unde au cu
cerit toate cele trei titluri 
puse în joc: Anca Zaharia la 
junioare II (cu o diferență ca
tegorică față de Gabriela La- 
zăr din Gheorghieni), Cornelia 
Popescu la junioare l și Juli- 
eta Popescu la senioare II, ur
mată strâns de o altă repre
zentantă a Bucureștiului, Lu
minița Straton. Succesul gim
nastelor din Capitală se dato- 
rește în apreciabilă măsură 
preocupării intense a profesoa
relor Barbara Dumitrescu și 
Geta Dumitrescu, ca și condi
țiilor foarte bune de pregătire 
create de școlile sportive. De 
altfel, Capitala s-a impus și în 

curești alcătuită din 
Pinciu, Vlad, Longo 
și Recer a terminat 
pe primul loc în 
proba de obstacole 
(ștafetă) 
puncte
în prima manșă și 
4 in cea de-a doua.

cu zero 
penalizare

concursul masculin, prin cuce
rirea a două titluri : Ion Dinu 
la juniori I și Paul Costin la 
juniori II. Pentru aceste re
zultate felicităm pe prof. C. 
Culda și respectiv St. Hărgă- 
laș.

★

Cei îndrăgostiți de jocul cu 
mingea peste plasă au avut de 

Pe marginea campionatelor 
republicane ale elevilor 

din școlile sportive

la

că 
un

la început 
au marcat 
ceea ce pri-

urmărit întreceri de calitate 
(in special la băieți), de foarte 
multe ori echilibrate, viu dis
putate. De altfel, cele două 
turnee de volei au ținut cel 
mai mult afișul campionate
lor, trei zile pline. De-abia la 
capătul lor am putut aplauda 
pe învingători: Reprezentan
ții S.S.E. Nr. 1 București la bă
ieți și voleibalistele de 
S.S.E. Ploiești.

Menționăm de 
voleibalistele nu 
pas evident, în 
vește calitatea, comparativ cu 
ediția de anul trecut. Singura 
echipă mai valoroasă, cu pers
pective, este proaspăta campi
oană pregătită de prof. Marga
reta Rotaru, ajutată de prof. 
Elena Cerviș. Am remarcat aci 
însușirea mai sigură a unor 
elemente de tehnică și orien-

A curs destulă apă pe Someș 
de cînd Știința-Cluj promite, 
promite mereu... Fiecare jucă
tor luat în parte a promis la 
un moment dat și continuă să 
promită a deveni titular al na
ționalei ; echipa în totalitatea 
ei promitea și promite încă să 
detună ceea ce se numește o 
echipă „mare“...

Frumoase promisiuni, recon
fortante promisiuni pentru noi 
toți cei care dorim să vedem 
fotbalul romînesc ridicat - în 
sfîrșit — la nivelul atîtor dis
cipline sportive în care am ob
ținut succese internaționale de 
prestigiu! E bine, e foarte 
bine, ne-am zis noi, bucurîn- 
du-ne că dintre studenții clu
jeni s-a ivit o întreagă ple
iadă de jucători de talent, de 
indiscutabil talent, și poate, de 
mare talent! Ne lipseau, îi aș
teptam și iată, îi avem !

A fost întâi o formație de 
juniori care a cîștigat campio
natul național și a dat nu pu
țini jucători pentru turneele
U.E.F.A., unde, după cum se 
știe, ne-am comportat întot
deauna excelent. Echipa întîia 
retrogradînd, conducerea clu
bului Știința-Cluj a avut feri
cita inițiativă de a o întineri 
radical, promovîndu-i in cor- 
pore pe juniori. Băieții au re
adus echipa în A după numai 
un an și de atunci promit, 
promit într-una... De mai bine 
de patru ani promit mereu !

Ne-au înșelat ei așteptările 7 
Ne-au dezamăgit Petru Emil, 
Mureșan, Kromely, Mateianu, 
Marcu, Ivansuc și ceilalți 7 Ar 
fi păcat să mințim. Știința- 
Cluj joacă de obicei frumos, 
din cînd în cînd excepțional, 
și e o îneîntare atunci să ur
mărești „dantelăriile" înaintă
rii sau evoluția precisă, de pis
ton de locomotivă, a liniei de 
mijlocași, intervențiile sigure 
în apărare ale fundașilor și ale 
portarului (cînd e în formă...) 
Tehnică individuală, colectivă, 
Știința-Cluj le posedă pe amân
două și, cînd vrea, face de
monstrație de fotbal.

tarea spre un joc activ, ofensiv. 
Ploieștencele au mai înscris 
la activul lor un succes de 
prestigiu : în campionatul de 
juniori ele au ocupat locul II 
(după Clubul sportiv școlar 
Luceafărul-Brașov)

Turneul masculin a fost 
mult mai echilibrat, lupta pen
tru întâietate
S.S.E. Nr.

dîndu-se între 
1 București și S.S.E. 
Sibiu. Pînă la urmi 
au învins bucureș- 
tenii, dar nu mai 
puțin valoroși tre
buie considerați și 
secunzii care s-au 
ridicat în perma
nență la nivelul 
noilor campioni.

Două echipe s-au desprins ca 
valoare în finala masculină de 
handbal. S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești (prof. F. Spier) și S.S.E. 
Ploiești (prof. N. Predescu) au 
fost incontestabil cele mai bine 
pregătite. Bucureștenii s-au 
prezentat mai omogen, ploieș- 
tenii au contat, în schimb, mai 
mult pe aportul cîtorva vîr- 
furi. Ambele echipe au jucă
tori cu calități remarcabile, 
care în scurtă vreme vor putea 
face față chiar și unui campio
nat al seniorilor. Finala dintre 
cele două echipe a dat câștig 
de cauză bucureștenilor la ca
pătul unei lupte strinse. Di
ferența de scor (17-11) a fost 
realizată în ultimele minute, 
cînd ploieștenii au avut o „că
dere". Întrecerea handbaliste
lor a revenit tot echipei S.S.E.

Nu mai departe decît alaltă
ieri, în confruntarea cu Di
namo, studenții nu numai că 
au fost la un pas de victorie, 
ci au și jucat admirabil, com- 
binînd - pe aripa dreaptă mai 
ales, cu concursul permanent 
al inepuizabilului Petru Emil 
— original, fantezist, contro- 
lînd mingea „cum scrie la 
carte*  și stârnind meritate ro- 

Tabela 
de marcaj

pole de aplauze. S-ar zice că 
juniorii de mai acum cîțiva 
ani s-au maturizat, au devenit 
un unsprezece de clasă...

Dar...
Există, totuși, un „dar"... 

S-au consumat cinci etape de 
campionat și Știința-Cluj n-a 
acumulat decît 3 puncte, aflîn- 
duse pe locul 12 în clasament, 
loc destinat retrogradării... Fi
rește, nimeni nu crede în mod 
serios că studenții vor avea de 
luptat pentru rămânerea în 
prima categorie, că nu-și vor 
îmbunătăți, și încă repede, si
tuația. Dar la atîta se reduc 
ambițiile acestei echipe talen
tate, la atît aspiră acești ti
neri fotbaliști 7...

Anul trecut, la începutul 
campionatului, și anul acesta 
de asemenea, mulți (și printre 
aceștia, antrenori și conducă
tori ai echipelor rivale 1) au 
pronosticat Științei un lac de 
frunte și chiar titlul de cam
pioană. Indolentă, Știința pre
feră zona calmă, în care nu 
bîntuie furtunile, a locurilor 
4—10...

Grăitoare a fost și compor
tarea studenților în partida de 
alaltăieri. Au condus cu 2:1 ca 
urmare a unui joc mai bun ; 
de ce n-au insistat și după ce 
au luat conducerea, cînd, în 
fața unor fruntași mai nesi
guri ca altădată și dezorien
tați, și-ar fi putut desfășura 
jocul în voie 7 N-au mai pu-

Nr. 2 București (prof. P. Si- 
mion). Sportivele din Capitală 
au produs surpriza turneului, 
întrecînd în clasament o for
mație cu tradiție în handbalul 
școlăresc: S.S.E. Timișoara.★

Primul campionat republi
can al școlilor sportive de 
elevi se încheie cu un succes 
deplin. Competiția a trecut cu 
brio acest examen care a pur
tat un caracter 
și-a dovedit din 
și viabilitatea. 
sînt încă multe 
ceea ce privește 
tehnică a participanților; desi
gur se ridică încă numeroase 
probleme legate de programul 
campionatelor (majoritatea 
participanților solicită stabi
lirea lui la sfîrșitul anului de 
învățăntânt), de selecționarea 
celor mai dotate elemente sub 
raport fizic etc. Cu toate aces
tea, cele trei zile de întreceri 
care au strâns pe terenurile de 
sport din București și Arad un 
număr atît de mare de concu- 
renți dovedesc că școlile spor
tive de elevi sînt, realmente, 
o pepinieră pentru sportul 
nostru de performanță. Rămî- 
ne o datorie de onoare pentru 
antrenori și profesori să urmă
rească cele mai talentate ele
mente, să le crească și să le 
educe cu grijă pentru a oferi 
în cel mai scurt timp loturi
lor reprezentative ale țării 
sportivi de nădejde.

experimental, 
plin utilitatea 
Desigur, mai 

de făcut în 
pregătirea

ION PATRUTIU 

tut rezista încă 13 minute 7 
S-au retras în apărare și s-au 
apărat cu foarte puțină con
vingere... S-a văzut, de altfel, 
că rezultatul de egalitate i-a 
mulțumit pe deplin...

Mai multă ambiție, tineri și 
talentați fotbaliști din Cluj ! 
Mai multă hotărire în joc, mai 
mult suflet, mai multă îndă
rătnicie ! Mai multă pasiune, 
mai multă rîvnă în campiona
tul țării, mai multă dragoste 
pentru culorile patriei în în
tâlnirile internaționale !

In fața maselor de iubitori 
ai fotbalului, din orașul vostru 
și din întreaga țară, care vă 
apreciază și vă susțin, îndepli- 
niți-vă în sfîrșit toate promi
siunile...

NICOLAE MĂRGEANU
P. S. Mult discutatul „caz 

Zavodau s-a repetat duminică 
prin eliminarea de pe teren a 
lui Oaidă pentru... două hen- 
țuri! Excelentul arbitru Rit
ter a fost nevoit să aplice o 
stranie hotărire a colegiului 
central de arbitri. Hotărîrea 
în cauză pornește, poate, din- 
tr-o bună intenție, dar apli
carea ei e dezastruoasă. Cole
giul de arbitri ar face mai 
bine să ia măsuri pentru ca 
toate meciurile să fie arbitrate 
corespunzător ; duminica tre
cută la Arad și duminica a- 
ceasta la București (Dinarno- 
Știința Cluj) „cavalerii flueru- 
lui“ au fost sub orice critică.

Parcă în ciuda faptului că au puțini spectatori, meciurile de 
tineret ale formațiilor categoriei A sînt interesante și oferă 
faze spectaculoase ca — de pildă — cea din fotografia 
noastră (din meciul formațiilor de tineret Dinamo-Bucu- 

rești—Știința-Cluj).
Fotografiile paginii ;

V. CONSTANTINESCU, V. RANGA

Fot

victoriilor, 
în fruntea cla-

pe stadionul 
formația bucu-

In etapa de duminică a cam
pionatului categoriei A de 
fotbal echipele Progresul Bucu
rești și Petrolul Ploiești au 
continuat seria ..........
menținîndu-se 
samentului.

In Capitală, 
„23 August", 
reșteană Progresul a întîlnit 
echipa Minerul Lupeni, înre
gistrând scorul etapei : 6—0
(2—0). în deschidere, Dinamo 
București și Știința Cluj au 
terminat la egalitate: 2-2 
(0—0). Jucând pe teren propriu, 
Petrolul Ploiești a primit vizita 
echipei U.T.A. La sfîrșitul 
celor 90 de minute de joc

întrecere de canotaj pe I 
lacul Herăstrău.

Pp scurt

b o I

ț



și alegeri ale organelor

mobi- 
atunci 
antre- 
și un

conducătoare U.
(Urmare din pag. l-a) 

raport cu specificul domeniu
lui de activitate, fiecare orga
nizație de bază U.T.M. trebu
ie să ia măsuri concrete care 
să sporească aportul utemiș
tilor, al tuturor tinerilor la 
rezolvarea sarcinilor ce revin 
colectivului respectiv, în pri
mul rînd ale celor privitoare 
la îndeplinirea planului de 
producție pe anul 1961.

In întreprinderile industriale 
organizațiile U.T.M. trebuie să 
folosească pregătirea alegeri
lor ca un prilej de mobilizare 
a întregului tineret la înde
plinirea și depășirea planului 
pe anului 1961, la asigurarea 
din timp a condițiilor necesa
re unei bune activități în pro
ducție în anul 1962 ; la creș
terea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produ
selor, pentru îndeplinirea în
tocmai a angajamentelor de 
economii ; să ajute la îmbună
tățirea muncii desfășurate de 
brigăzile de producție ale 
tineretului, de posturile ute- 
miste de control.

In lumina documentelor ce
lui de-al III-Iea Congres al 
partidului și a sarcinilor tra
sate de plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie 1961, 
organizațiile U.T.M. de la sate 
trebuie să folosească munca 
de pregătire a adunărilor de 
dări de seamă și alegeri 
pentru a spori contribuția ti
neretului la munca pentru 
încheierea procesului de co
lectivizare a agriculturii, pen
tru întărirea economico-or- 
ganizatorică a unităților so
cialiste din agricultură, pen
tru creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale 
pentru întărirea continuă a 
disciplinei tineretului în mun
că.

De asemenea, organizațiile 
de bază U.T.M. din G.A.S. și 
S.M.T. trebuie să muncească 
pentru a ridica la un nivel 
tot mai înalt lupta tine
rilor muncitori pentru în
deplinirea planurilor de spo
rire a producției vegetale și 
animale, preocuparea lor pen
tru aplicarea agrozootehnicii 
înaintate, folosirea la maxi
mum a capacității de lucru a 
mașinilor, executarea lucrări
lor agricole de bună calitate 
și la timp, munca desfășurată 
de tinerii mecanizatori pentru 
reducerea prețului de cost al 
lucrărilor și creșterea rentabi
lității întreprinderilor respec
tive.

în toate unitățile socialiste 
din agricultură, pregătirea a- 
dunărilor de dări de seamă și 
alegeri ale organelor U.T.M 
să însemne intensificarea ac
tivității echipelor de tineret 
și posturilor utemiste de con
trol, a muncii tinerilor din 
sectorul zootehnic, a partici
pării tineretului la ridicarea 
construcțiilor în G.A C., la a- 
sigurarea bazei furajere nece
sară dezvoltării sectorului zo
otehnic etc.

Principala sarcină a organi
zațiilor U.T M. de la sate în 
această perioadă este de a mo
biliza toate forțele tineretului 
la executarea la timp și în ce
le mai bune condiții a lucră
rilor din campania agricolă de 
toamnă: recoltări, transporta
rea îngrășămintelor, arături, în. 
sămințări. Campania de toam
nă să fie de asemenea și un 
obiectiv al brigăzilor de mun
că patriotică din G.A C-, pre
cum și al celor din școli. Ele 
au datoria să meargă în 
G A S. și să ajute la termina
rea Ia timp a lucrărilor ur
gente din campanie.

In școli și facultăți adună
rile de dări de seamă și ale
geri vor avea loc în perioada 
ce urmează începerii cursuri
lor. Pînă la alegeri, va trebui 
intensificată munca poiitico- 
educativă desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. în rîndul 
elevilor șd studenților, munca 
pentru însușirea hotărârilor 
partidului și guvernului, con
tribuția organizațiilor U.T.M. 
pentru dezvoltarea la elevi și 
studenți a răspunderii față 
de învățătură, pentru întări
rea disciplinei școlare, edu
carea politico-ideologică a e- 
levilor și studenților, pen
tru dezvoltarea la aceștia 
a combativității revoluționare 
și a vigilenței împotriva ori
căror influențe ale ideologiei 
burgheze și a altor manifestări 
străine moralei comuniste.

în pregătirea adunărilor de 
alegeri un loc important tre
buie să-l ocupe îmbunătățirea 
vieții interne de organizație : 
munca colectivă în cadrul co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. folosirea criticii și au
tocriticii pentru înlăturarea 
lipsurilor și îmbunătățirea 
muncii, întărirea disciplinei 
de organizație ; strângerea le
găturilor cu masa largă a ti
neretului, atragerea întregului 
tineret la îndeplinirea sarcini
lor concrete pe care parti
dul le-a pus in fața organi
zației noastre; educarea ti
neretului, primirea în rîn- 
durile U. T. M. a celor 
mai buni tineri, în special de 
la sate, din întreprinderi de 
construcții, forestiere și mi
niere ; educarea și recomanda
rea celor mai merituoși ute
miști pentru a deveni candidați 
și membri de partid. Trebuie 

Săptămina Crucii Roșii
Intre 17 și 23 septembrie se 

desfășoară în întreaga țară 
„Săptămîna Crucii Roșii". în 
această perioadă Comitetele 
de Cruce Roșie întreprind nu
meroase acțiuni a căror me
nire este îmbunătățirea nive
lului cunoștințelor sanitare 
ale maselor și acordarea unui 
sprijin mai mare organelor 
de specialitate în aplicarea 
măsurilor sanitare antiepide
mice și profilactice.

intensificată de asemenea și 
îndrumarea de către organi
zațiile U.T.M- a activității 
asociațiilor studențești și a ac
tivității educative desfășurată 
de organizația de pionieri in 
rîndul copiilor.

In pregătirea și desfășura
rea adunărilor de alegeri o 
importanță deosebită o are 
darea de seamă. De ea depin
de în mare măsură nivelul în
tregii adunări. Darea de sea
mă trebuie să fie întocmită de 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. Experiența de pînă a- 
cum a organizațiilor U.T.M. a 
dovedit că o dare de seamă 
concretă, cuprinzătoare, 
lizatoare, se realizează 
cînd comitetul U.T.M. 
nează la întocmirea ei 
colectiv larg de utemiști; cînd 
sînt consultați muncitori cu 
experiență, tineri fruntași în 
producție, conducerea între
prinderii, gospodăriei colecti
ve etc.

Darea de seamă trebuie să 
aprecieze întreaga muncă a 
organizației, dar este necesar 
ca ea să se refere detailat la 
măsurile luate în perioada de 
pregătire a alegerilor, la re
zultatele acestor măsuri în 
creșterea activității organiza
ției și să propună noi măsuri 
care să contribuie pe mai de
parte Ia îmbunătățirea conti
nuă a muncii-

Comitetul organizației 
bază U.T.M. are datoria 
după ce a întocmit darea 
seamă, într-o ședință a sa 
analizeze temeinic și după a- 
ceea să o prezinte organiza
ției de partid. îmbunătățită 
pe baza indicațiilor organiza
ției de partid ea poate fi apoi 
prezentată in adunarea gene
rală.

Analizînd munca de educare 
comunistă a tineretului, de 
mobilizare a acestuia la înfăp
tuirea sarcinilor ce stau în 
fața organizației de bază 
U.T.M. respective, darea de 
seamă trebuie să scoată la 
iveală fără ocolișuri lipsurile 
care s-au manifestat în acti
vitatea organizației U.T.M., 
cauzele care le-au determinat, 
să propună măsuri concrete 
pentru remedierea lipsurilor, 
să stabilească sarcinile ce 
stau în fața organizației de 
bază U.T.M. O asemenea dare 
de seamă este ascultată cu 
mare atenție ea stimulînd inte
resul tinerilor și dind naștere, 
în mod firesc, unor dezbateri 
vii, combative.

In cadrul adunării de dare 
de seamă, fiecare utemist are 
dreptul de a-și spune cuvîn- 
tul, de a face propuneri, de a 
critica greșelile și neajunsu
rile muncii organizației de 
bază U.T.M. Adunarea gene
rală de alegeri stimulează ast
fel inițiativa personală a ute- 
miștilor, dorința lor de a con
tribui cu sugestii, cu propu
neri la îmbunătățirea muncii. 
In felul acesta bogata expe
riență colectivă a utemiștâor 
poate fi din plin folosită în 
conducerea organizației de 
bază U.T.M.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri sînt chemate ca pe 
baza dezbaterilor utemiștilor, 
a propunerilor făcute de par
ticipant să ia hotărîri con
crete pe baza cărora să se des
fășoare activitatea viitoare a 
organizației de bază U.T.M. 
De aceea hotărârea adoptată 
de adunarea generală trebuie 
să prevadă măsuri concrete, 
eficace, cu termene și răs
punderi precise, care să oblige 
comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. nou alese, pe toți 
utemiștii, să lupte pentru rea
lizarea lor. Este bun proce
deul aceior organizații de 
bază U.T.M. care au format 
de pe acum colective de ti
neri care desfășoară o largă 
muncă de studiere și consul
tare a utemiștilor, muncitori
lor în vîrstă, maiștrilor și teh
nicienilor, a conducerii între
prinderii, pentru întocmirea 
unui proiect de hotărîri care 
să prevadă cele mai impor
tante probleme ale muncii de 
educare comunistă a tinere
tului, angajamentele concrete

de
ea 
de 
s-o

pnvmd contribuția pe care ti
neretul și-o va aduce la înde
plinirea planului de producție 
pe anul 1961, la creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătă
țirea permanentă a calității 
produselor, ridicarea continuă 
a calificării profesionale a ti
neretului, aplicarea și folosi
rea tehnicii înaintate. în el 
sînt prevăzute, de asemenea, 
măsuri ou privire la întărirea 
vieții interne de organizație, 
la activizarea utemiștilor, la 
antrenarea în acțiunile între
prinse de organizație a tuturor 
tinerilor din unitatea respecti
vă. Bine a procedat în această 
privință organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Victoria 
socialistă" din raionul Focșani, 
care a folosit pentru proiectul 
de hotărîri și propunerile fă
cute de tineri in adunarea ge
nerală U.T.M. în care secreta
rul organizației de partid a 
vorbit utemiștilor despre sar
cinile ce le stau în față în lu
mina documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie— 
1 iulie a.c. In felul acesta în 
proiectul de hotărîri s-au pu
tut prevedea angajamente 
concrete pentru anul 1962 cu 
privire Ia contribuția tinere
tului la creșterea producției 
Ia hectar, la dezvoltarea sec
torului zootehnic și asigurarea 
bazei furajere etc.

Alegerea noilor organe 
conducătoare ale U.T.M. nece
sită din partea utemiștilor 
o înaltă exigență și o mare 
răspundere politică. Ei sînt 
chemați să aleagă în noile 
organe U.T.M. membri și 
candidați de partid, ute
miști care și-au cîștigat prin 
muncă aprecierea tovarășilor 
lor și în special tineri din rîn
dul celor care lucrează nemij
locit în producție, tineri îna
intați și exigenți, care nu dau 
înapoi în fața greutăților, ti
neri a căror viață și activitate 
constituie un exemplu din 
punct de vedere politic și mo
ral, oameni activi, intransi
genți, devotați cu trup și su
flet cauzei partidului.

Pentru pregătirea și desfă
șurarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri, comitetelor 
regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. le revine întrea
ga răspundere. Ele trebuie să 
ia în continuare toate măsu
rile necesare pentru a instrui 
temeinic activul U.T.M., ca
drele din organizațiile de bază, 
in vederea pregătirii și desfă
șurării in cele mai bune con
diții a adunărilor de dări 
de seamă și alegeri. Este bine 
ca secretarii și membrii birou
rilor comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești U.T.M., 
toți activiștii U.TJM., să pri
mească sarcini concrete în a 
ajuta pregătirea și desfășura
rea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri. Ajutorul a- 
cordat în perioada alegerilor 
va trebui continuat și după 
aceea prin asigurarea unei in
struiri operative a organizato
rilor de grupă U.T.M., birou
rilor organizațiilor de secție, 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M., asupra principa
lelor sarcini actuale, astfel in
cit activitatea să se desfășoare 
cu continuitate, cu rezultate 
din cele mai bune.

Adunările și conferințele 
pentru dări de seamă și ale
geri vor trebui să ducă la in
tensificarea muncii organiza
țiilor U.T.M., de mobilizare a 
întregului tineret în lupta pen
tru aplicarea în viață a isto
ricelor hotărîri ale Congresu
lui al III-Iea al partidului, la 
intensificarea muncii de edu
care comunistă a tineretului, 
de mobilizare a acestuia Ia o 
bogată activitate obștească. 
Prin dezbaterile care se vor 
purta, prin hotărîrile adopta
te, adunările și conferințele 
de dări de seamă și alegeri 
trebuie să contribuie Ia ridi
carea întregii munci de orga
nizație la nivelul cerințelor și 
sarcinilor puse de partid în 
fața tineretului în actuala e- 
tapă istorică a desăvîrșirii 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

Semnarea Comunicatului comun cu privire 
la vizita în Ura noastră a misiunii 

de bunăvoință a
Luni seara a avut loc, la 

Consiliul de Miniștri semna
rea Comunicatului comun cu 
privirea la vizita în țara noa
stră, la invitația guvernului 
romîn, a misiunii de bună
voință a Republicii Niger.

Misiunea de bunăvoință a 
Republicii Niger - se arată în 
Comunicatul comun - a avut 
un schimb de vederei cu dele
gația guvernamentală a Repu
blicii Populare Romine cu 
privire la posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice 
și culturale dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Niger, precum și cu privire la 
problemele actualei situații 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Cele două părți — se spune 
în Comunicatul comun — au 
constatat cu satisfacție că 
există condiții favorabile pen
tru dezvoltarea ielațiilcr eco
nomice, comerciale și cultu
rale dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Ni
ger. In acest scop au convenit 
ca delegații din ambele țări 
să facă vizite reciproce pen
tru a stabili în mod concret 
posibilitățile de relații econo
mice și culturale între cele 
două țări. Părțile și-au expri-

Republicii Niger
mat convingerea că relațiile 
între state cu orânduiri so
ciale diferite se pot dezvolta 
cu succes pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, respectă
rii suveranității, a egalității în 
drepturi și avantajelor 
proce, în interesul păcii 
laborării între popoare.

Comunicatul comun a 
semnat din partea guvernului 
Republicii Populare Romine, 
de Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului, iar din partea 
Guvernului Republicii Niger, 
de Adamou Mayaki, ministrul 
Industriei și Comerțului.

★

reci- 
și co-

fost

i de
■ Ni- 
mini-

Conducătorul misiunii 
bunăvoință a Republicii 
ger, Adamou Mayaki, 1 
strut Industriei și Comerțului, 
a oferit luni la amiază un de
jun în saloanele Athenee Pa
lace.

Au participat tovarășii Gogu 
Rădulescu, ministrul Comerțu
lui, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe, deputați — mem
bri ai grupului național romîn 
al Uniunii Interparlamentare, 
și alte persoane oficiale.

Dejunul a decurs într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

Biblioteca amenajată în Palatul culturii Brăila este
frecventată de mulți tineri cititori.

Foto : AGERPRES

vedere a vinului Toaca 
din Ceahlău

Foto : V. ORZA

C. A. E. R.
Ședința grupului 

de lucru al Comisiei 
permanente pentru 
economia metalelor 

neferoase
La București a avut loc șe

dința grupului de lucru al co
misiei permanente pentru eco
nomia metalelor neferoase, la 
care au participat reprezen
tanți ai țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc (CA.E.R.), pre
cum și specialiști din indu
stria electrotehnică. Ședința a 
examinat măsurile necesare 
pentru folosirea mai rațională 
a metalelor neferoase, ca și 
valorificarea economică a me
talelor neferoase, secundare, 
elaborînd recomandările co
respunzătoare.

Ședința a decurs în spiritul 
colaborării socialiste și înțele
gerii reciproce.

(Agerpres)

Informații
Luni s-a napoiat în Capi

tală delegația Academiei R.P. 
Romîn e, condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, ministrul în
vățământului și Culturii, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne, care a participat la 
conferința privind structura 
și proprietățile topiturilor io
nice, organizată de Faraday 
Society la Liverpool.

★
Membrii grupului de depu

tați britanici, oaspeți ai țării 
noastre, au vizitat duminică 
dimineața stațiunea balneo
climaterică Henculane, Apoi 
oaspeții au făcut o plimbare 
la Porțile de Fier, Cazane, au 
vizitat insula Adakaleh șl 
minele podului lui Traian de 
la Turnu Severin. în cursul 
vizitelor, deputății englezi au 
fost însoțiți de deputății în 
Marea Adunare Națională 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
Ion Predescu și Ion Marinoiu.

Luni dimineața, oaspeții 
britanici, însoțiți de deputatul 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
au sosit în regiunea Dobrogea.

(Agerpres)

Dermota
un minunat
Z n adâncurile închisorii, 

Florestan zace pradă 
foametei. Crudul Pizzaro 

se pregătește să-și distrugă 
dușmanul de moarte.

Fidelio își dezvăluie taina-.. 
Credincioasa soție își apără iu
bitul cu prețul vieții. Pizzaro 
vrea să-i ucidă pe amîndoi.

Din depărtare semnalul de 
goarnă anunță sosirea lui Don 
Fernando. îngrozit, Pizzaro 
părăsește temnița. Leonora și 
Florestan se regăsesc.

O muzică năvalnică, furtu
noasă exprimă toată bucuria 
unor oameni readuși la lima
nurile vieții.

Care dintre spectatorii uni
cei opere a „titanului Simfo
niei", n-a vibrat adînc în fața 
tulburătoarei muzici pe care 
Beethoven a închinat-o, în „Fi
delio", libertății, dragostei, fe
ricirii umane ?

„Fidelio" este una din cele 
mai minunate pagini din isto
ria muzicii, iar programarea ei 
pe scena Teatrului de Operă 
și Balet în cadrul manifestări
lor muzicale ale Festivalului, 
cinstește din plin memoria lui 
Enescu — pasionatul admira
tor al nestematelor beethove- 
niene.

S-ar putea scrie multe pa
gini despre neasemuitele cali
tăți vocale ale primului tenor 
al operei vieneze, despre ine
ditul său talent actoricesc, des
pre sensibilitatea si inteligența 
sa muzicală, despre experiența 
dobîndită pe marile scene li
rice ale lumii, dar cu greu poa
te fi redat fiorul pe care Anton 
Dermota îl transmite scenei și 
publicului din primul moment 
al apariției sale. Anton Der
mota se impune deîndată prin- 
tr-o cuceritoare sobrietate, 
simplitate, născute dintr-o to
tală fuziune cu muzica, cu ac
țiunea operei beethoveniene.

Florestan

Intonlnd cunoscuta arie din 
tabloul I al actului II, recu- 
nosdndu-și soția cu sufletul 
plin de speranță în apropiata 
eliberare, amesteeîndu-și gla
sul cu corul deținuților ce ri
dică un imn libertății, luminii, 
in fiecare moment viețu.t pe 
scenă Anton Dermota întru
chipează un tulburător Flores
tan, sădește în sufletul audi
torilor 
umanist 
niene.

Alături de Dermota, dirijo
rul J. Bobescu și ceilalți ar
tiști români (Loghin-Ferrando, 
M. Arnăutu-Pizzaro, I, Nicola- 
Știrbei-Leonora, Mircea Buciu- 
Rocco, Leila Cincu-Marcellina 
și alții) s-au străduit să redea 
nemuritoarea operă beethove
niană — după expresia lui Ro
main Rolland — „un monu
ment al frămîntărilor timpu
lui, o chemare către libertate... 
un impresionant crescendo de 
la suferință la bucurie, pe dru
mul speranței și al luptei".

profundul mesaj 
al artei beethove-

IOSIF SAVA

Din declarațiile oaspeților
MARJORIE PHILLIPS, cri

tic muzical al ziarului ..Daily 
Worker" (Londra), vine pentru 
prima oară în țara noastră. 
Măirturisindu-și bucuria de a 
fi avut prilejul să participe 
la Festivalul „George Enescu" 
domnia sa a declarat printre 
altele unui colaborator al zia
rului nostru;

„Sînt uimită și îneîntată de 
aspectul Capitalei țării dv., de 
eleganța și frumusețea noilor 
construcții. Chiar și în țări cu 
o tradiție muzicală mai ve
che, puține orașe se pot mân
dri cu săli de concerte și de 
Spectacole atît de frumoase, 
moderne și perfect adecvate 
scopului propus. La fel ca și 
orașul dv., Festivalul consti
tuie o revelație pentru mine- 
Varietatea și bogăția de ma
nifestări artistice oferite, pri-

lejul de a asculta, zi după zi, 
pe unii dintre cei mai mari 
muzicieni ai zilelor noastre, 
surpriza minunatelor perfor
manțe ale tineretului partici
pant la Concurs, toate aces
tea mi-au produs impresii de 
neuitat.

Avînd prilejul de a cunoaște 
mai temeinic creația marelui 
dv. Enescu, am îndrăgit o 
seamă din lucrările sale pe 
care le voi studia și adinei 
în viitor și mai bine- Muzica 
românească contemporană pe 
care am auzit-o m-a convins 
că aveți o pleiadă de muzi
cieni pe cît de harnici, pe 
atît de talentați.

Sînt copleșită de ospitalita
tea poporului romîn, de ama
bilitatea oamenilor pe care 
i-am cunoscut aci".

Rezultatele etapei a IlI-a
După terminarea etapei a 

IlI-a a celui de-al II-lea Con
curs Internațional „George 
Enescu“, la pian și canto, ju
riile au acordat următoarele 
■premii și mențiuni :

LA PIAN :
PREMIUL II. Constantin 

Iliescu (R. P. Romînă) și 
Arie Vardi (Izrael) ; PRE
MIUL DI. Hong Teng (R. P. 
Chineză); PREMIUL IV. Jerzy 
Lukowicz (R. P. Polonă); 
PREMIUL V. Dan Grigore 
(R. P. Romînă) și Pao Hwei- 
chao (R .P . Chineză ; MEN
ȚIUNE DE ONOARE: Diet- 
rich Brauer (R. D. Germană).

Au fost acordate următoare
le 4 mențiuni: Teodor Paras-

chivescu (R. P. Română), Bri
gitte Jeanne Trannoy (Fran
ța), Rujka Ciarakcieva 
Bulgaria)
(S.U.A.).

Premiul
nici unui

și Iacob
(R. P- 
Maxin

Noutăți pentru studenții ieșeni
(Urmare din pag. l-a)

tru imprimerie și vopsitorie — 
o adevărată școală a produc
ției, unde studenții Facultății 
de industrie ușoară vor realiza

I nu a fost 
concurent.

LA CANTO, FEMEI :
PREMIUL I. Emma Sarki

sian (U.R.S S.); PREMIUL II. 
Liudmila Simonova (U.R.S.S.); 
PREMIUL III. Agatha Dru- 
zescu (R. P. Romînă) și Elena 
Simionescu (R. P. Romînă) ; 
PREMIUL V- Dorothea Bala
de (R. P. Romînă) ; MENȚIU
NE DE ONOARE : Nina Sil- 
nikova (U-R S.S.) și Elena Co- 
trubaș (R. p. Română).

Au fost acordate următoa
rele 2 mențiuni : Iulia Buciu- 
ceanu (R. P. Romînă) și Ne- 
dialka Delibașeva (R. p. Bul
garia).

Premiul IV nu a fost acor
dat-

acordat

Tema formării unui tînăr 
talent actoricesc atrage mulți 
cineaști dacă nu prin inedi
tul, dar prin mirajul pe care 
știu că-l exercită culisele tea
trului asupra publicului. Pu
țini creatori de filme din Oc
cident sînt aceia care, întor- 
cind spatele unor montări fas
tuoase, artificiale, de genul 
siropoasei „Reviste a visuri
lor", evadare ieftină din rea
litatea curentă, își pun cu 
răspundere față de opera lor, 
ca regizorul spaniol Bardem 
în al său impresionant „Co- 
micas", problema existenței 
tragice a artistului în socie
tatea burgheză. Noul film din 
R.F.G., avînd drept titlu ori
ginal „Lampenfieber; Febra 
rampei (și nu „Tracul unui 
actor" cum greșit s-a tradus 
la noi, modificînd sensul), se 
situează cam la jumătatea 
drumului dintre cele două ex
treme. Este o producție me
diocră, purtînd amprenta con
formismului, a limitelor auto
rilor în capacitatea de a în
fățișa adevărul despre viața 
studenților unui institut de 
teatru din Germania occiden
tală, despre idealurile și as
pirațiile lor. S-a ales cazul 
— nesemnificativ — al unor 
copii din familiile burgheze : 
eroina principală e fata unui 
medic care-i suspendă sub
vențiile pentru că a ales tea
trul; prietena ei este odras
la unui negustor maniac al 
scenei, iar tînărul Caspar, 
singurul care părea că lup
tase din greu cu viața pînă a 
ajunge la școală, se dovedește 
curind influențat de teoria 
traiului comod, atras de o 
carieră ușoară și — în cele

„Tracul unui
urmă, cum era și firescdin

— cabotinizat. Ce se întîmplă 
însă cu majoritatea studenți
lor săraci care nu numai 
semestru cît durează 
de familie a Gittei, 
întregi, în timpul 
ții și apoi chiar la 
tul carierei actoricești sînt ne- 
voiți să-și cîștige existența 
vînzînd flori (ce grațioasă so
luție găsită de scenariști!), 
prin localurile de noapte ale 
marei Metropole? Pe lingă a- 
ceștia — aproape inexistenți 
în acțiune, bănuiți, poate, un
deva, în figurația filmului — 
scenaristul Heinz Pauck și re
gizorul Kurt Hofman trec gră
biți, ocolind conflictul social 
al realității contemporane, 
singurul care ar fi dat operei 
consistență și adîncime. Așa, 
filmul oferă spectatorului nos
tru o imagine trunchiată și 
poleită a vieții tineretului în 
statul capitalist; condițiile 
grele în care sînt siliți să-și 
ducă existența studenți cin
stiți — și nu produse ale imo
ralității burgheze ca Evelyne 
ori Bastian — sînt 
film cu abilitate, 
pare populat doar 
de bani gata ori 
ahtiate după câștig, care pără
sesc cu ușurință cursurile 
pentru a face rost de sume 
frumușele ca figuranți în pro
duse cinematografice de duzi
nă. Climatul moral întreținut 
în facultate nu poate contri
bui nici el la educația sănă-

un 
ruptura 
ci ani 
facultă- 
începu-

evitate în 
Institutul 

cu feciori 
elemente

actor"
toasă a viitorilor artiști. Chiar 
dacă, pentru a da o lecție stu
denților, profesorii hotărăsc 
să-l elimine pe descompusul 
Bastian (cum de l-au lăsat to
tuși să ajungă pînă in ultimul 
an ?) atunci o fac mai mult 
pentru îndrăzneala de a sfida 
corpul profesoral și nu pentru 
a păzi morala care nu prea se 
vede — în film — în ce ar 
consta. Ba, pînă și cei che
mați să apere această „mora
lă" misterioasă dau ei înșiși

CARNET
CINEMATOGRAFIC
un exemplu de neseriozitate 
și ipocrizie.

Există în intenția realizato
rilor o vagă strădanie de a 
arăta și o anume înfruntare 
pe plan etic între reprezentan
ții a două concepții, la început 
diferite. Dar, provenîți din 
aceeași clasă ori vidați trep
tat de același mediu, același 
climat moral descompus, ti
neri ca Gitta ori Caspar nu 
nor putea su-sține multă vre
me această bătălie a cinstei 
și curajului de a alege în via
ță calea muncii intense și a 
privațiunilor. Băiatul va pă
răsi institutul și va juca în
tr-o trupă obscură obținînd 
succese minore. Fata se va

împăca — în finalul fericit al 
filmului — cu „papa" și va 
trăi comod, acceptindu-și ca 
prietene niște ofelii cu chip 
tragic care — respinse cînd se 
aruncă de gîtul bărbatului a- 
dorat — înscenează o ridicolă 
tentativă de sinucidere. Că 
Gitta, o fire mai sobră, mai 
copilăroasă, nu va ajunge să-și 
imite prietena, nu mai consti- 
tue de acum o consecvență 
de principii de viață a eroi
nei, ci una de temperament. 
(Și aceea discutabilă în con
dițiile societății burgheze). 
Sînt prea multe tentațiile din 
jur: o garsonieră modernă, o 
mașină elegantă așa cum po
sedă ușurateca Evelyne, ori o 
vacanță pe Mediterană în 
timpul unei filmări — fie ea 
și de „streaptease" — pentru 
ca tineri fără o educație so
lidă, fără un ideal înalt să 
poată ezita mult înainte de 
a-și vinde talentul ori virtu
tea.

Dacă filmul are totuși o la
tură meritorie atunci ea con
sistă în seriozitatea cu care 
autorii au urmărit travaliul 
intens, efortul fizic și spiritual 
pe care trebuie să-l depună tî- 
nărul actor spre a deveni stă- 
pîn pe emoția, pe talentul și 
tehnica sa scenică. Meticulos 
urmărită într-o suită de sec
vențe — uneori plicticoase — 
este această strădanie, încor
dare și disciplinare a talentu
lui ce vrea să se realizeze. 
Regretăm insă că nici din

fragmentele de spectacol ale
se, și nici din preocupările 
studenților nu aflăm și către 
ce fel de artă se îndreaptă ti
nerii slujitori ai Thaiiei. O 
scenetă de televiziune în care 
se propagă dezgustul față de 
viață și de om este aleasă 
drept „spectacol de studiu" 
pentru elevi; cu un fragment 
naiv, dulceag al unei piese 
minore de Lope de Vega de
butează — drept încoronare a 
emoțiilor și strădaniilor ei — 
eroina. Oare numai pentru a-și 
însuși o discuție mai natura
lă, o mișcare 
bră, specifice 
moderne dar 
nici o adresă, 
tul și energia 
studios ? Cît 
viață, de artificială și nelega
tă de interesul marilor mase 
de spectatori ai zilelor noas
tre, către care trebuie să tin
dă aspirația artistului, ne 
apare această scenă convențio- 
nală din convenționalul final 
al filmului !

O interpretă sensibilă și 
profundă (deși foarte tînără) 
a Gittei, secondată de cî- 
teva tipuri fizice intere
sant alese (prietena sa, Elisa
beth, îndrăgostită de profesor, 
descompusul Bastian, frivola 
Evelyne, sensibilul Peter) nu 
reușesc să salveze de la pla
titudine, de la o foarte scă
zută valoare artistică și ideo
logică această producție ce 
marchează impasul la care pet 
ajunge acei cineaști din occi
dent incapabili să se angajeze 
prin opera lor pe un drum 
realist, militant.

scenică mai so- 
tehnicii teatrale 
exterioare, fără 
îți oferă talen- 
sa acest tineret 
de departe de

produse textile pentru înfru
musețarea căminelor lor iar 
cei de la chimie le vor im
prima culoare. De asemenea, 
la stația pilot a secției de ce
luloză, hirtie și fibre artifi
ciale a facultății se termină și 
va intra în funcțiune o nouă 
mașină de hirtie iar la secția 
pielărie - va fi adus utilaj nou 
pentru extracția de tanante.

Și la Institutul medico-far- 
maceutic se simte apropiata 
deschidere a noului an univer. 
sitar. Pregătirile sînt pe termi
nate. Peste 800.000 lei au fost 
investiți pentru reparații ca
pitale și reparații curente ca 
au avut loc în institut și a- 
proape 300.000 lei au fost alo
cați reparațiilor care au avut 
loc în cămine și cantine.

Studenții vor lucra tn con
diții noi în laboratoarele de 
virusologie și histologie, care 
au primit de curind aparatură 
modernă. Acum o lună au în
ceput și lucrările pentru crea
rea unui centru de folosire 
a izotopilor în cadrul I.M.F.

Iată dar că anul universitar 
care va începe curind, va găsi 
institutele de învățămînt supe
rior din Iași pe deplin pregă
tite pentru a-și primi studenții.

LA CANTO - BĂRBAȚI s 
PREMIUL I. Dan Iordă- 

chescu (R- P. Romînă) și La- 
dislau Konya (R. P. Romînă) ; 
PREMIUL III- Iuri Mazurok 
(U.R.S.S.) ; PREMIUL IV- Ser- 
ghei Iakovenko (U R.S S.) ; 
PREMIUL V. Ayhan Barau 
(Turcia); MENȚIUNE DE 
ONOARE : Ion Buzea (R. P. 
Romînă) și Pompei Hărăstă- 
șeanu (R. P. Romînă).

Au fost acordate următoa
rele 2 mențiuni : Ion Iercoșan 
(R. P. Romînă) și Pavel Gherd- 
jikov (R. P. Bulgaria).

Premiul II nu a fost acor
dat.

Rezultatele ________
vioară vor fi comunicate ulte
rior, după etapa IlI-a, care se 
desfășoară marți 19 septem
brie-

concursului de

(Agerpres)

Tehnicieni 
și ingineri!

Pentru a fi la curent cu 
cele mai noi realizări ale 
tehnicii sovietice și mon
diale, abonați-vă pentru 
anul 1962 la publicațiile 
sovietice ce se adresează 
specialității dv.

Abonamentele se primesc 
de oficiile șâ factorii poș
tali din instituții, între
prinderi și școli.

ANUNȚ
Școala Tehnică de Geologie din București anunță că exa

menul de admitere se va ține în localul din str. C. A. Ro- 
setti nr. 13. Se primesc la examen absolvenți ai școlilor 
medii, cu examenul de maturitate, din provincie și Capitală.

Disciplinele la care se ține examenul sînt:
— Geografie — scris și oral
— Geologie — oral
Matematică — oral
înscrierile se fac lă sediul școlii (telefon 13.97.42) pînă la 

24 septembrie a.o.
ALICE MANOIU
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destinderea încordării internaționale

„Este timpul să se treacă la negocieri 
Comentariile presei apusene privitoare la rezultatele tratativelor 

miniștrilor de Externe occidentali

a

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — „Statele Unite și 
principalii lor aliați occi
dentali abordează tratativele 
de importanță crucială cu 
U.R.S.S. în starea lor obișnu
ită de confuzie și disensiuni" 
— astfel apreciază agenția 
Associated Press rezultatul 
tratativelor miniștrilor de Ex
terne occidentali care au avut 
loc la Washington.

Analizînd poziția puterilor 
occidentale, numeroși comen
tatori occidentali își exprimă 
părerea că Occidentul trebuie 
să-și adapteze politica la rea
litățile vieții contemporane, 
Walter Lippmann sugerează în 
„New York Herald Tribune44 
tocmai un asemenea lucru. El 
arată că Occidentul trebuie să 
ia în considerare schimbarea 
raportului de forțe intervenit 
în relațiile internaționale. „S-a 
produs o revoluție in situația 
militară de la ultima întilnire 
cu privire la Berlin în 1948 
scrie Lippmann- Pe atunci 
Statele Unite erau singura pu
tere nucleară în lume. Dar, 
incepînd cu sfîrșitul perioadei 
anilor 1950, Uniunea Sovieti
că a dobîndit propriile sale 
arme nucleare, iar rachetele

sale au devenit o forță nuclea
ră la fel de puternică44. To
nul presei occidentale arată în 
mod limpede însuși faptul că 
poziția occidentală de accepta
re a unor tratative în proble
ma germană este un rezultat 
obiectiv al evoluției vieții in
ternaționale, al presiunilor 
opiniei publice mondiale asu
pra politicii puterilor imperia
liste. „Este timpul să se treacă 
Ia negocieri1* — scrie „Guar
dian”. Această părere revine 
tot mai des în presa occiden
tală-

*
LONDRA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : Luînd cu-

vîntul la adunarea din Here
ford ('Comitatul Hereford) a 
membrilor Partidului laburist, 
liderul Partidului laburist, 
Gaitskell, a salutat apropiata 
întilnire dintre A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și D. Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A., ca „pri
mul pas mult așteptat pe calea 
spre tratativele pe care tre
buie să le ducem m problema 
Berlinului". Gaitskell s-a pro
nunțat pentru crearea unei 
zone de dezarmare controlată 
în Europa și pentru recunoaș
terea liniei Oder-Neisse ca 
frontieră răsăriteană a Germa
niei.

/. NEHRU 
„Dezarmarea 

trebuie să fie generală 
și controlată

DELHI 17 (Agerpres).
TASS transmite : La confe
rința sa de presă din 17 sep
tembrie, primul ministru al 
Indiei, Nehru, a subliniat că 
problemele internaționale ne
reglementate nu pot fi rezol
vate fără dezarmare generală. 
Dezarmarea, a adăugat Nehru, 
trebuie să fie generală și con
trolată. El s-a pronunțat pen
tru interzicerea tuturor tipu
rilor de experiențe cu arma 
nucleară.

Referindu-se la problema 
germană și la problema Berli
nului occidental, Nehru a de
clarat : „Există două Germa
nii. Cea mai bună cale pentru 
realizarea unei apropieri între 
aceste două state este dezvol
tarea contactelor între ele". 
Nehru a subliniat că Berlinul 
occidental se află. în mod evi
dent pe teritoriul R.D. Ger
mane. El a amintit garanțiile 
formulate de N. S. Hrușciov 
în ceea ce privește legăturile 
dintre Berlinul occidental și 
restul lumii. Primul ministru 
al Indiei s-a declarat din nou 
pentru recunoașterea frontie
rei Oder-Neisse.

Tinerii pe care îi vedeți în fotografia de mai sus sînt muncitori sovietici care se pre
gătesc în cadrul uneia din uzinele-institut din U.R.S.S. pentru a deveni specialiști cu 

o înaltă calificare.

Deschiderea 
celei de-a 9-a sesiuni 
ordinare a Adunării 

Naționale 
a R. S. Cehoslovace

Lansarea unei noi
rachete sovietice

în R. D. Germană

••

Una din cele mai 
periculoase provocări 

săvîrșite pe căile 
de comunicație cu 
Berlinul occidental

Notele guvernului 
U. R. S. S. adresate 
puterilor occidentale
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

TASS transmite: Ministerul 
Afacerilor Externe al U-R.S.S. 
a adresat la 17 septembrie 
ambasadelor S.U.A-, Angliei și 
Franței la Moscova note cu 
conținut similar ale guvernu
lui sovietic în legătură cu vio
larea spațiului aerian al 
R.D.G. de către avioane mili
tare ale R.F-G.

Guvernul R.F.G. și autorită
țile de ocupație ale puterilor 
occidentale, se spune în notă, 
încearcă să prezinte această 
diversiune evidentă drept re
zultatul unor „defecțiuni teh
nice44. Toate aceste așa-zise 
declarații care urmăresc să 
abată atenția, se arată în notă, 
își propun să înșele opinia 
publică și să șteargă urmele, 
în realitate nu este vorba 
decît de o provocare pregătită 
dinainte.

Aventura absurdă care a 
constat în trimiterea a două 
avioane de vînătoare-bombar- 
dament ale Bundeswehrului 
prin spațiul aerian al R.D-G. 
reprezintă una din cele mai 
periculoase provocări săvîrșite 
pe căile de comunicație cu 
Berlinul occidental și chiar în 
Berlinul occidental de către 
cercurile militariste ale R.F.G. 
cu sprijinul autorităților de 
ocupație ale puterilor occiden
tale. Se înțelege că guvernul 
sovietic nu poate trece cu ve
derea aceste fapte.

Protestînd în modul cel mai 
hotărît pe lîngă guvernul 
francez, guvernul sovietic a- 
vertizează că, pe viitor în ase
menea cazuri, avioanele mili
tare care vor încălca spațiul 
aerian și care nu se vor su
pune cererii de a ateriza la 
locul indicat vor fi distruse 
cu ajutorul tuturor mijloace
lor, inclusiv al rachetelor.

O notă în același sens a 
foșt adresată guvernului Re
publicii Federale Germane.

Alegerile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sărbătorească

BERLIN 18 Corespondentul A- 
gerpres A. Vela transmite : Jn- 
tr-o atmosferă sărbătorească și 
plină de entuziasm oamenii muncii 
din Republica Democrată Ger
mană au ales duminică pe repre
zentanții lor în organele locale 
ale puterii de stat. La ora 7 dimi
neața, în fața celor 20.500 de lo
caluri de vot se aflau mii și mii 
de cetățeni venifi cu dorința de a 
fi primii în fața urnelor. Ei au în
chinat alegerilor succesele pe care 
le-au dobîndit pînă în prezent și 
angajamentele lor de viitor.

Mișcarea populară pentru întă
rirea R.D. Germane, pentru a- 
părarea păcii și pregătirea înche
ierii Tratatului de pace s-a desfă
șurat în cinstea alegerilor sub lo
zinca „Să întărim Republica și să 
susținem pacea prin fapte". în în
treaga republică, în cadrul zecilor 
de mii de adunări electorale, au 
fost raportate însemnate succese 
în construcția socialistă.

In numeroase raioane toți ale
gătorii au votat pînă la ora 8 di
mineața, iar la ora 13,45 în în
treaga Republică au votat peste 
91 la sută din alegători.

„Am fost primul la vot — ne 
spune muncitorul Wilhelm Jann- 
zewski, invalid de război — pen
tru a-mi manifesta adeziunea și 
dragostea față de republica noas-

fră. Ea este apărătoarea păcii 
pentru întreaga Germanie și cu 
cit Republica Democrată Germană 
este mai tare cu atît pacea este 
mai bine asigurată". Tînăra Emmi 
Stargard a venit de un an din Re
publica federală. Ea votează acum 
in condiții cu adevărat libere. „In 
apus ziua alegerilor nu ne inte
resa, spunea ea ; alegeam oameni 
pe care nu-i cunoșteam și care 
nu reprezentau interesele noastre.

La localul de vot din Berlin 
Friedrichsfelde am întîlnit pe vete
ranul mișcării muncitorești, Albert 
Burzmann, participant la luptele 
revoluționare din noiembrie 1918. 
„Atunci militariștii și reacțiunea 
prusacă, ajutați de trădătorii so- 
cial-democrației de dreapta, ne-au 
înlrînt — spune el. Acum le dăm 
noi o lovitură. Alegerile de față 
dovedesc voința clasei muncitoare 
din R.D. Germană de a construi 
socialismul". Dîndu-și votul can- 
didafilor Frontului Național, artis
tul Gerhard Lau, din Dresda, a 
declarat : „Am votat pentru ca în 
Germania luii Goethe și Schiller, 
Humboldt, Mlarx și Engels să nu fie 
instalate și ffolosite armele 
mice".

blicate datele preliminare 
privire la alegerile pentru 
ganele locale ale puterii 
R.D.G., care s-au desfășurat 
la 17 septembrie 1961. La a- 
legeri au participat 12.378.215 
alegători, adică 98,89 la sută 
din numărul total al alegăto
rilor. Pentru candidații Fron
tului Național al Germaniei 
democrate, din care fac parte 
Partidul Socialist Unit din 
Germania și alte partide de
mocratice și organizații ob
ștești de masă din R.D.G., 
și-au dat voturile 99,96 la sută 
din alegători.

cu 
or» 
din

PRAGA 18 (Agerpres). — La 
18 septembrie s-a deschis la 
Praga cea de-a 9-a sesiune or
dinară a Adunării Naționale a 
R.S. Cehoslovace.

V. David, ministrul Afaceri
lor Externe a R.S. Ceho
slovace, a prezentat un raport 
cu privfire la actuala situație 
internațională.

V. David a salutat schimbul 
de păreri care urmează să 
aibă loc la New York între 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko și 
secretarul de Stat al S.U.A., 
D. Rusk.

Subliniind că imperialiștii 
desfășoară largi pregătiri de 
război, V. David a arătat că 
țările socialiste nu pot rămîne 
pasive, ele trebuie să ia mă
suri pentru ca un eventual a- 
gresor să poată fi făcut ino
fensiv. în această ordine de 
idei, el a declarat că hotărî- 
rea guvernului U.R.S.S. de a 
relua experiențele cu arme 
nucleare constituie o măsură 
necesară nu numai pentru a- 
sigurarea securității Uniunii 
Sovietice, ci și a tuturor sta
telor socialiste.

în Pacific
MOSCOVA 18 (Agerpres). - Agenția TASS transmite următo

rul comunicat :
La 17 septembrie în Uniunea Sovietică a fost efectuată cu 

succes lansarea unei a doua rachete purtătoare cu mai multe 
trepte în regiunea părții centrale a Oceanului Pacific.

ZBORUL RACHETEI ȘI FUNCȚIONAREA TUTUROR SISTEME
LOR SALE S-AU DESFĂȘURAT ÎN STRICTĂ CONFORMITATE CU 
PROGRAMUL STABILIT.

Datorită înaltei precizii a sistemului de dirijare, macheta ul> 
timer trepte a rachetei a atins suprafața apei in Imediata apro. 
piere a planetului de cădere a primei rachete lansată Ia 13 sep
tembrie a.c.

înalta precizie cu care a funcționat sistemul de dirijare a ra
chetei purtătoare la o distanță de peste 12.000 km reprezintă o 
nouă realizare importanta a construcției de rachete în Uniunea 
Sovietică.

In conformitate cu plopul stabilit lansările de rachete purtă
toare vor fl continuate în regiunea anunțată.

Activitatea

BERLIN
A.D.N.: La

★
18 (Agerpres).
Berlin au fost pu-

Rezultatul alegerilor 
din Germania occidentală
BONN 18 (Agerpres). - La 

Bonn s-au anunțat rezultatele 
preliminare ale alegerilor în 
Bundestagul vest-german. Par
tidul de guvernămînt al lui 
Adenauer, Uniunea creștin-de- 
mocrată — Uniunea creștin- 
soc.ală (U.C.D.—U.C.S.) a pier, 
dut majoritatea absolută de 
voturi. în alegerile din 1957 
partidul lui Adenauer a în
trunit 50,2 la sută din voturi, 
în timp ce anul acesta, la 17 
septembrie, numai 45,2 la sută 
din voturi.

Partidul social-democrat — 
(P.S.D.G.) - principalul rival 
al partidului de guvernămînt 
— a întrunit 36,3 la sută din 
voturi, față de 31,8 la sută din 
voturi în alegerile din 1957.

Un spor însemnat de vo
turi l-a înregistrat și Partidul 
liberal democrat. El a întrunit 
12,7 la sută din voturi, în timp 
ce în 1957 acest partid nu dis
punea decît de 7,7 la sută.

Numai aceste trei partide au 
căpătat dreptul de a fi repre
zentate în Bundestag. Nici 
unul din celelalte partide nu a 
întrunit cele cinci la sută din 
voturi care, potrivit constitu
ției de la Bonn, sînt necesare 
pentru obținerea mandatelor 
de deputați în Bundestag.

„Partidul german" a obținut 
2,7 la sută dan voturi, Uniunea 
germană a păcii — 1,9 la sută 
din voturi, „Partidul german 
al Reichului" —0,8 la sută din 
voturile alegătorilor.

în ansamblu, U.C.D.—U.C.S. 
va dispune $n noul Bundestag 
de 241 de mandate (în anul 
1957 — 270 de mandate),
P.S.D.G. - de 190 de mandate 
față de 169 după alegerile tre
cute, iar Partidul liber demo
crat — de 66 de mandate față 
41.

într-una din circumscripțiile 
electorale alegerile vor avea 
loc abia la 1 octombrie.

Zotul este ca pe front. Uniformă de camuflaj, masca de 
gaze atîrnată de umeri și piedica armei ridicată. Dar 

acest soldat american nu se află pe front. Locul acți
unii este Berlinul occidental, „orașul de front", frontiera de 
sector care desparte acest centru de spionaj și diversiune de 
Berlinul democrat care duce o viață liniștită și de muncă. 
Soldatul american, instalat într-o casă pe jumătate dărîmată, 
transmite ceva la telefon... La frontierele Berlinului demo
crat au fast concentrate trupe de ocupație ale puterilor occi
dentale în scopul de a demonstra „fermitatea" Occidentului 
in așa zisa problemă a Berlinului și de a ațîța și mai mult 
psihoza războinică. Nimeni nu intenționează să atace acest 
punct de comandă. Uniunea Sovietică propune reglementarea 
pașnică cu Germania și normalizarea, pe această bază, a si
tuației din Berlinul occidental. Fotografia reprodusă din re- 
vista engleză „LONDON ILLUSTRATED NEWS" arată în 
mod clar cine poartă răspunderea pentru faptul că Berlinul 
occidental a devenit un focar care amenință pacea și securi
tatea popoarelor.

unor secții

UN GLAS LUCID
Săptămînalul „TRIBUNE 

DES NATIONS" a publi
cat un articol al unui 

cititor al ziarului sub semnă
tura „ L. B., candidat în. științe 
istorice44. Articolul este intitu
lat „Despre problema ger
mană, Cursa Berlinului". Săp
tămînalul caracterizează pe 
autor ca fiind un specialist în 
problemele istoriei precum și 
un cunoscător al Germaniei.

„Intr-adevăr, pe baza de
clarațiilor și părerilor majori
tății covârșitoare a organelor 
presei franceze, scrie el, se 
creează ușor impresia că a- 
depții cei mai convinși ai 
„luptei pînă la capăt44 pentru 
Berlin se află la Paris, chiar 
dacă trebuie să se ia în con
siderație că drumul pe care 
ei vor să ne conducă va duce 
la un război termonuclear.

Sîntem îndemnați să murim 
pentru Berlin și, pentru a ne 
rușina, este evocat Danzigul, 
de parcă nu ar fi vorba toc
mai de contrariu. Pentru a ne 
convinge de aceasta este su
ficient să cerem părerea ori
cărui polonez.

Aceste „răcnete" exprimîn-

du-ne în limbajul presei, nu 
duc la nimic44.

Referindu-se la calomniile 
debitate la adresa Uniunii So
vietice în legătură cu pro
blema Berlinului occidental, 
autorul articolului scrie :

Pînă în prezent nu vedem 
ca ea să atenteze la faimoa
sele „drepturi ale aliaților în 
Berlin". „De altfel, scrie în

Articol apărut 
in săptămînalul 

„Tribune 
des Nations**

continuare autorul, tocmai 
pentru aceste drepturi noi ad
mitem amestecul cancelarului 
Adenauer și al cercurilor mi
litariste germane, căutînd să 
ajungem la o înțelegere cu 
Brandt. Noi ne aliniem tobelor 
războiului și acest lucru este 
echivalent cu a manifesta ten
dința patologică spre sinuci
dere.

Se creează impresia că am

hotărît o dată pentru totdea
una să nu ținem seama de 
cele mai elementare interese 
ale partenerului nostru de ieri 
- Uniunea Sovietică. In pri
mul rînd trebuie subliniată 
includerea de fapt a Berlinu
lui occidental în Republică 
Federală Germană, care a 
fost înfăptuită simbolic prin 
introducerea în circulație în a- 
cest oraș a mărcii vest-ger- 
mane, ceea se a constituit a- 
tentatul cel mai grav împo
triva acestor interese, și con
travine aco.-durilor încheiate. 
Ar ii primejdios să uităm a- 
cest lucru chiar dacă cealaltă 
parte nu ne-ar aminti aceasta 
destul de des.

Dar, acum ni se spune că ar 
fi primejdios să se zgîndă- 
rească o asemenea situație 
bazată pe un echilibru clar, 
deoarece aceasta ar comporta 
riscul războiului. Acest lucru 
înseamnă cat, pornind de la 
un fapt îndeplinit, să încercăm 
sâ dictăm condiții unui anu
mit stat. Uniunii Sovietice.

„In această privință urletele 
noastre seamănă cu urletele 
unui plesiosaur, ele dovedesc

incapacitatea noastră de a 
găsi o soluție cu adevărat po
litică în problema germană... 
Se țin 20 de conferințe în le
gătură cu Berlinul occidental 
care nu dau alt rezultat decît 
20 proiecte militare, transpor
tarea de subunități militare 
din Algeria pe linia albastră 
a Vosgilor sau vizita lui John
son la Berlin. Dar cine își 
aduce aminte acum de toate 
acestea ?.

„Washington-ul și Londra, 
scrie în continuare autorul, în
cep să fie de părere că tre
buie să plătească prea scump 
pentru participarea Republicii 
Federale la N.A.T.O. La Bel
grad, țările celei de-a treia 
lumi (așa numește autorul 
conferința șefilor de state și 
guverne ale țărilor neanga
jate - N. R.) au declarat că 
Occidentul nu trebuie să mai 
comită nici o greșeală în a- 
ceastă privință. Aliații noștri 
din Asia sînt consternați și 
chiar prietenii noștri cei mai 
credincioși din Africa încep 
să ia măsuri de precauție.

Așadar, numai Parisul con
tinuă să lupte pentru premiul 
întîi în războiul nervilor. Ce-i 
drept, dl. Couve de Murville 
declară că, în ciuda divergen
țelor, principalul lucru este să 
se ajungă ia un acord în pro
blemele care interesează am
bele părți. Dar pe zi ce trece 
baza pentru un asemenea a- 
cord se îngustează tot mai 
mult.

Bombănelile lordului Home, 
care au fost primite atît de fa
vorabil la Paris, au stîrnit la 
Londra o asemenea reacție

încît acolo s-au depus toate 
străduințele pentru a le înă
buși.

Dar ce ne rămîne nouă ? Po
litica lui Adenauer în locul tu
turor consolărilor. Care sînt 
scopurile ei ? Berlinul este o 
bombă cu efect întîrziat, me
nită să arunce în aer Germa
nia răsăriteană.

Rușii, se subliniază în arti
col, doresc să semneze Trata
tul de pace datorită căruia ar 
fi controlată de fapt frontiera 
acolo unde, după părerea lor, 
există o primejdie permanentă 
din partea Germaniei occiden
tale. „Ce avem de pierdut de 
pe urma acestui lucru ? Recu
noașterea R. D. Germane nu 
ridică în fond nici o problemă 
reală, și nu va fi pentru noi 
prima chestiune pe care tre
buie să o reglementăm.

In ceea ce privește recu
noașterea frontierelor pe 
Oder-Neiisse în legătură cu 
încheierea unui asemenea tra
tat, noi am făcut întotdeauna 
promisiuni în acest sens Polo
niei.

Sau, poate că cancelarul 
Adenauer ne-a convins că o- 
dată și odată R. D. Germană 
va fi desființată ?...

Kissinger, consilierul pentru 
problemele atomice al preșe
dintelui Kennedy, s-a speriat 
de cele ce a văzut în Germa
nia (Occidentală - N. R.) : el 
a înțeles că acolo se duce o- 
politică care poate să atragă 
întregul Occident într-un răz
boi. Pentru noi ar fi o conso
lare foarte proastă ideea că 
cei care ne vor atrage în a- 
cest război vor fi în primul 
rînd victimele lui44.

PRAGA 18 (Agerpres). » 
La Karlovy Vary (R.S. Ceho
slovacă) a avut loc consfătui
rea secției dezvoltării bazei de 
producție a construcțiilor a 
Comisiei permanente pentru 
construcții a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La consfătuire au luat parte 
delegațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei, R.D. Germane, Polo
niei, Romîniei, Ungairn-i și 
Uniunii Sovietice.

Au fost discutate sariinile 
dezvoltării mijloacelor de 
transport moderne și utlaju- 
lui pentru transportul nate- 
rialelor de construcții șl pen
tru lucrările de încărcare și 
descărcare, asigurării con
strucțiilor cu tipuri ți profi
luri eficace de armături de 
oțel pentru beton armat, uni
ficarea metodelor de întindere 

armăturii și a utilajului

pentru confecționarea elemen
telor prefabricate etc.★

BUDAPESTA 18 (Agerpres).
— La Budapesta a avut loc 
prima ședință a grupei per
manente de lucru pentru 
transportul auto a Comisiei 
permanente pentru transpor
turi a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. Au luat 
pacte delegați din R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Română, R.P. Ungară și Uniu
nea Sovietică.

Tot la Budapesta a avut loc 
o conferință științifică a gru
pului de lucru pentru foto- 
chimie al Comisiei permanente 
pentru colaborare economică 
și tehnico-științifică în dome
niul industriei chimice a 
C.A.E.R. Pariicipanțij la con
ferință au discutat probleme 
privind dezvoltarea fotochi- 
miei în țările frățești.

— Cuvîntul reprezentantului
GENEVA 18 (Agerpres). La 

Geneva are loc cea de-a 10-a 
sesiune a Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului din ca
drul Comisiei Economice a 
O-N.U. pentru Europa-

Luînd cuvîntul în cadrul 
discuției cu privire la evoluția 
comerțului intereuropean dele
gatul R.P. Romîne, Mircea Pe
trescu, a subliniat printre al
tele că, în raport cu anul 
1959, volumul comerțului exte
rior al țării noastre a crescut 
în 1960 cu 33 la sută. Delega
tul romîn a scos în evidență 
faptul că aceste realizări se

R.P. Romîne
datorase creșterii potențialului 
economic ai țării noastre ca 
urmare a îndeplinirii și depă
șirii planurilor de stat, politi
cii de colaborare economică și 
de coexistență pașnică, pro
movată consecvent de gu
vernul romîn. Creșterea pro
ducției industriale și agricole 
prevăzută în planul șesenal va 
duce la dublarea comerțului 
nostru exterior în 1965 față de 
1959.

Delegații Italiei, Franței, 
Austriei au relevat de aseme
nea, creșterea schimburilor 
comerciale ale acestor state 
cu țara noastră.

Lucrările celei de-a 
50-a Conferințe 

a Uniunii 
Interparlamentare 

-Intervenția delegatului 
R. P. Romîne -

BRUXELLES 18 Corespondentul 
Agerpres transmite : In dimineafa 
zilei de 16 septembrie cea de-a 
50-a Conferinfă a Uniunii Inter
parlamentare, care-și desfășoară 
lucrările la Bruxelles, a început 
dezbaterile asupra celui de-al trei
lea punct de pe ordinea de zi, in
titulat : „Influența comunităjilor 
economice regionale asupra co
merțului mondial",

Luînd cuvîntul în legătură cu a- 
ceastă problemă în dimineața zilei 
de 18 septembrie, prof. univ. Tra
ian lonașcu, membru al delegației 
R.P. Romîne, a prezentat un ra- 
P°rt amănunțit scoțînd In eviden
ță influența nefavorabilă pe care 
o au asupra dezvoltării comerțului 
mondial organismele economice 
vest-europene de tipul „pieței co
mune" și al „zonei comerțului 
liber".

Vorbitorul a scos tn relief cu 
acest prilej măsurile discrimina
torii pe care le iau aceste orga
nisme vest-europene față de ce
lelalte state, nemembre și tnde- 
osebi față de țările din Europa 
răsăriteană. Vorbind în continuare 
despre eventuala aderare a An
gliei și a altor țări din grupul ce
lor „șapte" al zonei comerțului 
liber „la piața comună”, vorbi
torul a spus că aceasta nu poate 
fi considerată decît ca o multipli
care a obstacolelor în calea dez
voltării relațiilor comerciale în 
Europa și a comerțului mondial în 
genere.

Tn concluzia declarației sale, 
prof. univ. Traian lonașcu a rele
vat : „Desfășurarea fără obstacole 
a schimburilor comerciale inter
naționale nu poate fi asigurata de
cît prin încheierea unor acorduri 
economice care să aibă la bază 
ideea egalității și a avantajului re
ciproc".

-----•-----

Schimbul 
instrumentelor 

de ratificare ale 
acordului de colaborare 

culturală între 
R. P. Romînă 

și Republica Indonezia
DJAKARTA 17 (Agerpres). — 

La 16 septembrie 1961, a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Indoneziei schimbul instrumente- 

I lor de ratificare ale acordului de 
colaborare culturală între Repu- 

I blica Populară Romînă și Repu
blica Indonezia, semnat la Bucu
rești la 14 aprilie 1960. Schimbul 
a fost efectuat din partea romînă 
de Pavel Silard, ambasadorul 
R.P. Romîne la Djakarta, și din 
partea indoneziană de Sudjarwo 
Tjondronecoro, secretar general 
ad-interim al Ministerului Afaceri
lor Externe.

Dag Hammarskjoeld 
și-a pierdut viața 
într-un accident 

de avion
SALISBURY. - Agenția 

France Presse anunță că Dag 
Hammarskjoeld, secretarul ge
neral al O.N U. a murit în 
urma unei catastrofe aeriene. 
EI se îndrepta cu avionul spre 
Ndola (Rhodesia de nord), 
unde urma să se intîlncască 
cu marioneta katangheză 
Chombe. La 12 km de Ndola, 
avionul Ia bordul căruia călă
torea Hammarskjoeld s-a pră
bușit în flăcări.

In urma cercetărilor între
prinse au fost găsite rămăși
țele avionului și a fost iden
tificat corpul lui Hammarsk
joeld. ★

NEW YORK 18 (Agerpres).— 
Reprezentanții societății sue
deze „Trans Air Company44 de 
comunicații aeriene, căreia îi 
aparținea avionul cu care a 
călătorit Dag Hammarskjoeld, 
au declarat unui corespondent 
al agenției Associated Press 
că avionul Iui Hammarskjoeld, 
după cum presupun, a fost do- 
borît „de către un avion cu 
reacție banditesc katanghez44.

A

VARȘOVIA. - La 16 sep
tembrie a luat sfîrșit Ia Varșo
via Consfătuirea reprezentan
ților organelor de standardi
zare din țările socialiste la 
care au participat delegații 
din Bulgaria, R- P. Chineză, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, Rominia, Po
lonia, Ungaria și U.R.SS. La 
această consfătuire care a du
rat zece zile, au fost discutate 
probleme legate de unifica,rea 
standardelor de stat în dome
niul industriei metalurgice, 
electrotehnice și în alte donne- 
nii ale industriei. La consfă
tuire s-a hotărît ca în țările 
lagărului socialist să se uini- 
fice standardele pentru aceste 
ramuri industriale, ținîndu-se 
seama de recomandările Orga
nizației internaționale de 
standardizare I S O.

PRAGA. — La 17 septem
brie a sosit Ia Praga, la invi
tația Academiei de Științe a 
R. Ș. Cehoslovace, Atanase 
Joja, președintele Academiei 
Republicii Populare Romine.

In dimineața zilei de 18 
septembrie acad. Atanase Jo
ja a vizitat Prezidiul Acade
miei, unde a fost primit de

vicepreședintele Academiei, E. 
Laufberger, de secretarul ge
neral științific, I. Kozesnik și 
alți membri ai Prezidiului a- 
cademiei.

MOSCOVA. - N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.RS.S., a oferit la 
18 septembrie în Palatul Mare 
al Kremlinului un dejun în 
cinstea lui Sardar Mohammed 
Naim, vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri și ministru 
al Afacerilor Externe al Afga
nistanului, care a sosit la 
Moscova-

In timpul dejunului N. S. 
Hrușciov și Mohammed Naim 
au rostit cuvîntări.

PHENIAN. — La 18 septem
brie cel de-al TV-Iea Congres 
al Partidului Muncii din Co
reea și-a încheiat lucrările.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Kim Ir Sen, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea.

ROMA. — In ziua de 17 sep
tembrie, la Tîrgul de la Bari, 
unde țara noastră participă 
cu un birou de informații co
merciale, s-a sărbătorit Ziua

R. P. Romîne. Din partea le
gației R.P. Romine din Roma, 
a participat Mihail Bozianu, 
prim-secretar. Au rostit cuvîn
tări de salut primarul orașu
lui Bari, dr. Prestipino, și pre
ședintele tîrgului, prof. Tri
dente Arao. A răspuns Mihail 
Bozianu.

ISTANBUL. — De pe insula 
Yassî Ada, unde a luat sfîrșit 
procesul foștilor conducători 
turci, a început trimiterea de- 
ținuților în închisori- Ziarele 
anunță că majoritatea deținu- 
țiior își vor ispăși pedepsele 
la Kaiscri, Sinop, Adana, Cei 
condamnați la detențiune pe 
viață își vor ispăși pedeapsa 
in închisoarea de pe insula 
Imrali din Marea Marmara-

DETROIT. — După cum 
transmit agențiile occidentale 
de presă, greva celor 240.000 
de muncitori de Ia întreprin
derile corporației General Mo
tors, declarată la 11 septem
brie și care a paralizat acti
vitatea a 90 de uzine aparți- 
nînd societății, continuă și în 
prezent.
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