
Rezultatele provizorii 
ale alegerilor

La Comisia Electorală Centrală și la 
Prezidiul Marii Adunări Naționale s-au 
primit telegrafic datele provizorii cu privire 
la rezultatele alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile populare 
regionale, orășenești, raionale și comunale.

Au fost înscriși în listele de alegători 
pentru Marea Adunare Națională și sfaturile 
populare circa 12.400.000 cetățeni față de 
11.652.289 în alegerile pentru Marea Adunare 
Națională din 1957 și 11.835.475 în alegerile 
pentru sfaturile populare din 1958.

In întreaga țară s-a prezentat la vot 
aproape totalitatea alegătorilor înscriși în 
liste.

In alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională peste 99 la sută din

totalul voturilor exprimate au fost date 
pentru candidații Frontului Democrației 
Populare.

In circumscripția electorală „Grivița 
Roșie" din Capitală, din 35.054 alegători 
înscriși în liste s-au prezentat la urne 35.048 
alegători, care au votat în unanimitate 
pentru candidatul Frontului Democrației 
Populare în alegerile pentru Marea Adunare 
Națională, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Datele definitive cu privire la rezultatul 
alegerilor vor fi publicate mîine 8 martie de 
Comisia Electorală Centrală pentru Marea 
Adunare Națională și de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale pentru sfaturile populare.

(Agerpres)
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In cintec și vo'oșe oome*  

muncii au sărbătorit z -a c-ece- 
riior de deputat - Maree As. 
nane Ncționo-ă și in srâtjr e 
populare. In fotog-o*e  : In fcte 
secției de voto-e —. 1 — Plorest 

olegotodi au încins o bonă.
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Cu emoție tineri de la Centrul școlar „Steagul Roșu*  Brașov 
introduc in urnă primul lor vot

Foto : V. CONSTANTINESCU

Ei
In primăvara aceasta au 

împlinit 18 ani, mii. poate 
zeci de mii de tineri. In sine, 
evenimentul este obișnuit și 
întrutotul firesc. Dar să ne 
gîndiim puțin. Să ne gîndim 
ce înseamnă 18 ani.

Da, 18 ani înseamnă tine
rețea în sensul cel mai de
plin și mai tulburător al ei. 
La 18 ani ești tânăr, la 18 ani 
ești cu adevărat om. te gân
dești profund la drepturi și 
datorii de cetățean, la 18 ani 
calci cu gravitate de bărbat 
în deplinul înțeles al cuvân
tului, meditezi — răspunzător 
față de tine, față de semenii 
tăi — asupra idealului spre 
care pășești de-acum mai ma
tur și mai sigur.

La 18 ani votezi pentru pri
ma oară !

Mii de tineri din patria 
noastră au votat la 5 martie 
pentru prima oară. Primul 
vot pus în urnă — alături de 
ceilalți cetățeni ai patriei — 
de către adolescentul cu pri
virea seînteind de visuri, de 
tinerețe, a dat marii sărbă
tori de la 5 martie un plus de 
farmec, de frumusețe și emo
ție. Pentru că evenimentul a- 
cesta de cîteva clipe — cit a 
durat introducerea votului în 
urnă — a fost însoțit de alte 
evenimente, care l-au făcut cu 
adevărat memorabil. Pentru 
că nu numai ei, cei care vo
tau prima oară, ci șj tovarășii 
lor s-au gîndit ca gestul a- 
cesta, încărcat de atîtea sem
nificații înalte, să se săvâr
șească nespus de frumos și 
emoționant.

Felicitări,

din inima
Iată, la Hunedoara, Comite

tul orășenesc al U.T.M. s-a 
sfătuit cu cele cîteva sute de 
tineri care votau pentru pri
ma oară cum să organizeze 
mai frumos și interesant a- 
ceastă sărbătoare. Tinerii au 
hotărât să plece dis-de-dimi- 
neață, încolonați, spre secția 
de votare.

Așa s-a întâmplat. S-au adu
nat din zori și au plecat în
colonați, braț la braț, spre

Alegerile au constituit pretu
tindeni o adevărata sărbă
toare. lată în fotografie un 
grup de studenți de la Insti
tutul „Maxim Gorki" din 
Capitală in fața secției de 
votare nr, 35 din raionul „23 

August".

Votul dat
de tînăra generație 
candidaților F. D. P.

este o expresie 
a profundului sau 

atașament 
fată de politica 

partidului 
și guvernului

înflorește colectiva, 
înflorește viața oamenilor

au votat prima oară
Orașul Nou, la club, unde era 
secția de votare. Coloana 
imensă a străbătut Hunedoa
ra de la un capăt la altul, cu 
steaguri și pancarde, cintînd 
cîntece tinerești, strigînd lo
zinci. La ora aceea soarele 
încă nu răsărise. Deasupra o- 
rașului se vedeau încă flă
cările portocalii ale cup
toarelor de oțel. Glasurile lor, 
ale celor de 18 ani, au învio
rat parcă dintr-odată orașul, 
dând zilei care începuse sem
nele maltei ei identități : zi 
de alegeri, zi de sărbătoare.

La secție, tinerii au votat pe 
rînd. La ieșire îi aștepta o sur
priză. Pionierii le-au înminat 
flori și i-au felicitat. Moga 
Adam, oțelar la cuptorul nr. 3, 
a strâns buchetul de flori pe 
care-1 primise cu stângăcie în 
mîini și s-a retras sfios lîngă 
Miron Cornel, tovarășul lui de 
schimb. Era copleșit de emo
ție. Cu o clipă înainte își e- 
xercitase primul lui mare 
drept de cetățean al țării: ho
tărâse și el cine și cum să 
conducă treburile statului, 
deschisese și el o portiță spre 
viitor, se angajase și el cu 
ceva, pe umerii lui stăteau noi 
responsabilități. I se acordase 
o mare încredere. Devenise un 
adevărat cetățean al țării. Și 
pentru asta lui, un simplu fiu 
de țăran, care în luna octom
brie a anului 1960 venise din 
satul Băița, din munți, să se 
lupte cu oțelul aici, la Hune

doara. i se dăduseră flori și 
fusese felicitat solemn și băr- 
bătește. Moga Adam nu va pu
tea uita asta niciodată.

La ora 6 
dimineața 
au votat 

24 de fete
La secția de votare nr. 1 din 

Buhuși, au venit împreună 24 
de fete. Au venit vesele, gălă
gioase. Figuri însorite, ochi 
frumoși și tineri, unii galeși, 
unii visători, unii sclipitori și 
neastîmpărați. Un buchet de 
fete. 24.

24 de fete au votat pentru 
prima dată la aceeași oră. Să-i 
spunem coincidență. Dintre 
ele doar Elena Vartic are 22 
de ani. Toate celelalte au cîte 
20. O întreagă generație. Ace
eași vîrstă, aceeași tinerețe — 
o altă coincidență. Dar cum 
de s-au întîlnit toate aici, la 
secția de votare, la aceeași oră? 
Se cunoșteau dinainte ? E 
singura explicație, care de alt
fel se adeverește. Se cunoș
teau foarte bine între ele cele 
24 de fete. Și e mult mai mult

decît o cunoștință oarecare. 
Avem de-a face doar cu o bri
gadă, cu o singură brigadă de 
textiliste. 24 de fete de 20 de 
ani s-au întâlnit în aceeași bri
gadă de producție, fac aceeași 
muncă, un colectiv creator. 
Din nou o coincidență ?

Greu de crezut. In sfirșit, 
toate aceste 24 de fete — s-ar 
putea presupune — după orele 
lor de producție se duc acasă, 
își urmează fiecare alt drum, 
are fiecare alte preocupări, alt 
orizont, alte aspirații. Să ve
dem dacă așa este.

Un profesor apare la secția 
de votare grăbit, vrea să in
tre, dar le observă pe cele 24 
de fete. Profesorul strigă înve
selit :

— Ia te uită, elevele mele la 
vot! Bună dimineața, și vă fe
licit fetelor!

„Elevele mele“. Exact. Ele
ve, Eleve în clasa a IX-a a 
liceului seral. Toate în aceeași 
clasă, la aceeași școală. Toate 
— dar toate ! — fruntașe la 
învățătură.

Zîmbești. Strașnic s-au mai 
nimerit lucrurile ! Nu ! Nu-i 
vorba de nici o coincidență, ci 
de ceva care trebuie să ni se 
pară cît se poate de firesc, 
ceva care nu putea să fie al- 
fel.

Mai sînt de aflat și alte lu
cruri. Fetele acestea — briga
da celor 24 de 20 de ani, — 
este una dintre brigăzile de 
frunte ale Țesătoriei din Bu
huși. Să vorbim numai despre 
ce au făcut aceste fete pentru 
primul lor vot. 7.385 metri pă- 
trați țesături peste plan. Alte 
2.757 de metri pătrați de țe

sături extra-calitative peste 
plan. Cunoscătorii pot să-și 
dea seama că asta nu-i de loc 
puțin ci, dimpotrivă, e un fapt 
cu totul deosebit

Au făcut-o pentru primul 
lor vot. De ce ?

— Votăm pentru ca visuri
le noastre să se împlinească 
pinăla capăt! —declară sim
plu, aproape sfios, Maria Ho- 
ria. responsabila brigăzii.

Noi înțelegem bine sensul 
celor spuse de ea. Coinciden
țele de care am vorbit nu sînt 
decât visuri împlinite. Vis îm
plinit e că la 20 de ani cele 
24 de fete au o meserie fru
moasă, meseria visată. Vis îm
plinit este viața pe care o duc. 
Vis împlinit e că ele s-au con
topit în trainica și frumoasa 
prietenie a unui colectiv de 
brigadă. Vis împlinit este fap
tul că ele pot să învețe și să 
aspire spre culmile pe care te 
urcă învățătura.

Vis împlinit e că în ziua a- 
ceasta, la aceste alegeri, ele 
pot să voteze, au dreptul să-și 
hotărască împlinirea viselor.

Prin „Votăm pentru împli
nirea pînă la capăt a viselor 
noastre" înțelegem tot ce ofe
ră viitorul acestor fete patria 
noastră socialistă: cinstirea 
muncii lor pașnice și entuzias
te, perspectivele creșterii lor 
profesionale, ale învățăturii, 
perspectivele atâtor bucurii pe

ION MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

Grupuri de
muncitor; ia GAS. me- 
can.zator. de la SALT, 

din comuna Topraisar, se în
dreptau spre secția de votare. 
Pmtre e. ce aflau mul*.  ti
neri. Pruna care a votat a fost 
tânăra colectivistă Gani Neu- 
ber. care a gnpimiț de foarte 
puțin timp 18 ani.

— Este primul meu vot, to
varăși ! a spus ea emoționată. 
Nici nu știți ce bucurie mare 
si-mt acum.

Bucuria de a vota, bucuria 
și mulțumirea pe care ți-o dă 
conștiința răspunderii de ce
tățean al patriej noastre so
cialiste, conștiința de a te ști 
participant activ la conduce
rea treburilor obștești — iată 
sentimentul ce-i încerca pe 
toți cetățenii Topraisarului, 
care pășeau în fața urnelor.

Duminică pînă la ora 
10, votaseră 78 la sută din 
totalul alegătorilor, pînă

la ora 12 — 93 j la sută, 
tar la ora ÎS nu mai ră
măseseră să voteze decât 10 
alegători — bătrâni și bolnavi.

Bucuria aceasta răzbatea 
puterme și in atmosfera entu
ziastă, plină de voie bună 
care domnea in fața localului 
de vot. Romini, tătari, ucrai
neni se prindeau în horă. Iată, 
un grup de tineri colectiviști 
au pornit a bate cu foc o în- 
vîrtită. De-abia au prins să 
răsufle dansatorii, și din mij
locul lor s-au desprins cîteva 
tătăroaice care au început un 
dans tătărăsc plin de grație. 
Răsună mereu cîntece, tineri 
și vîrstnici slăvesc în aceste 
cîntece partidul, viața nouă 
pe care o trăiesc.

Cu cită mîndrie îți vorbesc 
colectiviștii din Topraisar des
pre viața lor nouă, despre în
făptuirile din comuna lor, pe 
care le salută și prin votul dat 
astăzi candidaților F.D.P.

Locatarii din blocul nr. 4, strada Glinka, 
îndreaptă spre centrul de vot

ccrtierul Floreasca, se

Numai in ultimii ani s-au 
construit in comună peste 200 
de case noi. Dacă în trecut în 
comună funcționa o singură 
școală, cu un singur învățător, 
astăzi funcționează 3 școli cu 
21 de cadre didactice. Nu de 
mult a fost dat în folosință 
un cămin cultural a cărui sală 
de spectacole are 650 de 
locuri. Comuna a fost în în
tregime electrificată. Votînd 
aandidații F.D.P., colectiviștii 
din Topraisar și-au afirmat 
dragostea pentru partidul iubit 
care le-a arătat calea bună
stării și a fericirii. Dacă via
ța colectiviștilor romîni, tă
tari, ucraineni, uniți în G.A.C. 
„Înfrățirea" e mereu mai îm
belșugată, dacă ei au scăpat 
de sărăcia lucie din trecut, a- 
ceasta se datorește faptului că 
au urmat drumul indicat de 
partid.

Colectiviștii îți vorbesc cu 
mîndrie despre calea parcursă 
de gospodărie de la situația 
din 1950 cînd, la înființare, 
aveau 524 ha, 16 cai, 3 că
ruțe, 4 borcane, o secerătoare 
simplă, la colectiva puternică, 
înfloritoare de astăzi care a 
obținut anul trecut venituri 
de aproape 3.250.000 lei și are 
un fond de bază de circa 
3.000.000 lei.

Fiecare colectivist, fiecare 
mecanizator din S.M.T., fieca
re lucrător din G.A.S. simte 
din plin în viața lui persona
lă roadele politicii partidului, 
politica muncii avîntate, rod
nice a întregului popor munci
tor pentru bunăstarea și feri
cirea tuturor celor ce mun
cesc. Pentru această politică a 
votat și tînărui colectivist 
Nicolae Mănciurea.

— Tatăl meu a fost toată 
viața argat — mi-a spus el. 
De foarte, foarte multe ori ne 
culcam cu toții flămânzi și nu 
știam unde o să punem capul 
a doua zi. Eu am apucat însă 
anii noștri, ai colectivizării. 
Sînt brigadier zootehnic. Am 
casa plină de bucate. Mi-am 
ridicat o casă nouă cu 4 ca
mere, mi-am luat aparat de 
radio. Cam așa stau lucrurile 
cu toți foștii argați și cu co
piii foștilor argați. Numai să

EMIL RUCĂR
(Continuare în pag. 3-a) 

în ziua alegerilor 
la Combinatul 

siderurgic 
Hunedoara

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara, in secțiile unde se lu
crează continuu, siderurgiștii au 
muncit in ziua alegerilor de de- 
pulați in Marea Adunare Na
țională și in sfaturile populare 
cu mai multă însuflețire, cin
stind astfel această sărbătoare cu 
succese de seamă în producție.

Furnaliștii din brigada lui Si- 
mion Jurcă de la furnalul au
tomatizat de 700 mc, au dat in
tr-un singur schimb 40 tone de 
fontă peste plan. înregistrind cel 
mai mare indice de utilizare a 
cuptoarelor din acest an topi
torii de îa oțelăria Martin nr. 1 
au elaborat peste planul zilei 
335 tone de oțel. Brigada de o- 
țelari condusă de prim-topitorul 
Avram Opriș de la cuptorul de 
400 de tone a redus eu mai bine 
de o oră durata de elaborare a 
șarjei și a obținut pe fiecare 
mp vatră de cuptor cu 5 la rută 
mai mult oțel decât era plani
ficat.

In primele ore ale dimineții 
la secția de vot nr. 8 din 

orașul Pitești
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Oră de sport la Școala „Di- 
mitrie Cantemir“ din Capi

tală.

Congresul Uniunii 
internaționale 

de ciclism
PARIS. - Cel de-al 117-lea 

Congres al Uniunii interna
ționale de ciclism și-a ținut 
recent lucrările la Paris unde 
au fost prezenți delegați din 
22 de țări, printre care și R.P. 
Romînă.

Congresul a aprobat progra
mul campionatelor mondiale 
ce vor avea loc în Elveția a- 
nul acesta și a hotărît ca edi
ția din 1962 să se desfășoare 
în Italia : probele de pistă pe 
velodromul Vigorelli din Mi
lano, iar cele de șosea în a- 
propiere de orașul Brescia. Tot 
Italia va organiza campiona
tele de ciclobal și ciclism ar
tistic în timp ce Luxemburgul 
va fi locul de disputare a 
campionatelor de ciclocros.

A fost adoptată în unanimi
tate propunerea ca începînd 
din 1962 să fie incluse două 
noi probe în programul cam
pionatelor mondiale : la șosea 
o cursă contra cronometru pe 
echipe (100 km) și o probă de 
urmărire pe echipe la velo
drom.

Au fost primite ca mem
bre ale U.C.l. federațiile de 
ciclism din Indonezia, Sene
gal, Malta și Dahomey, astfel 
că în prezent 76 de țări sînt 
grupate în cadrul uniunii in
ternaționale de ciclism.---•—

PE SCURT
• După cum transmite a- 

genția France Presse, Federa
ția internațională de atletism 
a omologat recordul mondial 
la săritura în înălțime femei 
stabilit de atleta romînă Io- 
landa Balaș în vara anului 
trecut la București cu o per
formanță de 1,86 m.

• Sportivii sovietici au ob
ținut mari succese în turneul 
internațional de tenis pe teren 
acoperit, desfășurat la Mosco
va. Tînărul jucător Tomas 
Leius a cîștigat proba de sim
plu bărbați, învingîndu-1 în 
finală pe englezul Alla Mills 
cu 6—2, 6—3, 5—7, 7—5, iar Iri
na Riazanova a terminat vic
torioasă finala de simplu fe
mei, întrecînd cu 6—8, 6—2, 
6—0 pe Silvana Lazzarino 
(Italia).

• în primul meci al semifi
nalelor (grupa a 2-a) a cam
pionatului mondial de handbal 
în 7, echipa R. P. Romîne a 
repurtat duminică la Dort
mund o prețioasă victorie în- 
vingînd cu 15—13 selecționata 
Danemarcei, una din favorite
le competiției.

• Selecționata de fotbal (ti
neret) a orașului București a 
susținut duminică ultimul 
meci al turneului întreprins în 
R.P.F. Iugoslavia, jucînd la 
Sombor cu formația locală 
Radnicki. Fotbaliștii romîni 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0) prin punctele 
înscrise de Czako și Dridea.

Sportul cunoaște o veche 
tradiție în orașuil de pe malul 
Mureșului. In fiecare zi arenele 
sau sălile de sport, vuiesc de 
entuziasmul tinerilor sportivi. In 
ultima vreme în orașul Tg. 
Mureș activitatea sportivă se 
desfășoară cu destulă continui
tate și într-un mod din ce în ce 
mai interesant.

Condițiile materiale optime 
existente la dispoziția tinerilor 
din acest oraș — un număr 
corespunzător de baze sportive, 
echipament, antrenori și instruc
tori de specialitate au contri
buit efectiv la dezvoltarea spor
tului de masă din orașul Tg. 
Mureș.

Majoritatea sportivilor frun
tași ai orașului Tg. Mureș sînt 
elemente tinere, promovate cu 
curaj în .sportul de performanță. 
Cîteva nume care de bună 
seamă vă sînt cunoscute : Ma
ria Mathe, campioană absolută 
pe anul 1961 la patinaj viteză, 
Francisc Fulap, campion repu
blican la natație în proba de 
100 metri liber, juniori pe «nul 
1960, Traian Fleșiu, Cser Ni-

Spre un nivel tehnic
superior!

Tinerii din raionul nostru au 
îndrăgit sportul și îl practică cu 
plăcere. In cadrul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului au participat în între
ceri aproape 20.000 de tineri și 
de tinere. Cum am reușit acest 
lucru ?

Trebuie să arăt în primul rind, 
că organele U.C.F.S. au cola
borat în mod permanent cu co
mitetul raional U.T.M. cit și cu 
organizațiile de tineret din în
treprinderi, instituții și cartiere. 
Desigur, că atenția cea mai 
mare am acordat-o unităților 
de producție care au avut aso
ciații sportive organizate. Suc
cese deosebite, !n mobilizare, 
au obținut tinerii de la între
prinderea de prefabricate „Pro
gresul" și de la Industria 
Bumbacului A.

Participări numeroase s-au 
înregistrat și în cadrul școlilor 
din raionul nostru. Astfel, la 
școala medie nr. 20 cifra tine
rilor care au executat exerci
țiile G.M.A. din cadrul progra
mului de gimnastică este de 
642, iar la tenis de masă și 
șah au participat 110 sportivi 
respectiv 185. Dintre unitățile 
agricole socialiste aparținind de 
teritoriul raionului nostru tre
buie să amintim neapărat de 
G.A.S. „Viață nouă" din Po
pe ști-Leordeni. Entuziasmul, do
rința de a se întrece și buna 
mobilizare au făcut ca pe fi
șele de întreceri ale tinerilor din 
această unitate sâ fie înregis
trate numele a peste 250 de 
tineri sportivi care s-au întrecut 
la șah, tenis de masă, trîntă și 
haltere.

Gimnastica în Tg. Mureș are -că de pe acum o valoroasă pleiadă de speranțe. Fotografia noastră vă prezintă elevele din 
anul li al Scol spotve din orașul Tg. Mureș in timpul unei evoluții în ansamblu.

Foto : S. SPIREA

SPERANȚE SPORTIVE
colae, componenți ai lotului 
R.P.R. juniori de polo etc.

O bună parte dintre elemen
tele talentate, speranțe ale ora
șului Tg. Mureș sînt elevii. 
Depistarea și promovarea elevi
lor în sportul de performanță 
este o problemă care stă în a- 
tenția profesorilor de educație 
fizică din școlile orașului Tg. 
Mureș, a specialiștilor Clubului 
sportiv școlar, „Harghita*.  L-a 
început de an școlar sînt organi
zate întreceri pentru antrenarea 
masei largi a elevilor în sport. 
Asemenea întreceri au în același 
timp scopul de a depista ele
mentele tinere, talentate. între
cerile acestea au un pronunțat 
caracter de masă, desfășurîn- 
du-se printr-o largă participare 
a elevilor în vederea cuceririi 
titlului de campion al școlii. 
Odată afirmate elementele ta
lentate sînt îndrumate către 
Clubul sportiv școlar „Harghita"’ 
unde își continuă pregătirea 
sub îndrumarea unor instruc
tori și antrenori bine pregătiți.

Elemente tinere cu perspectivă 
în «portul de performanță

Nu au fost însă neg.ijcte nici 
instituțiile în care încă nu fusese
ră înființate asociații sportive. 
Ba mai mult. In urma recentelor 
întreceri din cadrul Spartcchia- 
dei de iarnă citeva unități de 
producție și-au propus să-și 
creeze asociațiile lor sportive.

Un astfel de exemplu ni-l 
oferă combinatul de anvelope 
Popești-Leordeni. Zilele trecute, 
după ce multi dintre tinerii 
muncitori ai acestei întreprin
deri s-au întrecut pentru prima 
oară într-o competiție sportivă, 
ei și-au înființat asociația lor 
sportivă pe care au denumit-o 
„Anvelopa". Pînă acum s-au 
înscris 250 de membri.

In prezent, întrecerile celei 
de a doua faze a spartachia
dei se apropie de sfirșit. De la 
bun început trebuie să subli
niez că această competiție se 
caracterizează printr-un nijel 
tehnic cu mult superior edițiilor 
anterioare. Aceasta este păre
rea tehnicienilor și a specialiș
tilor din diferite ramuri sporti
ve. Antrenorul Lazăr Bujor, fost 
multiplu campion al țării, ne-a 
arătat că nivelul tehnic al mul
tor dintre participant este su
perior unor sportivi ce fac parte 
din unele secții de lupte. El 
și-a exprimat nedumerirea față 
de poziția a numeroși antrenori 
care se plîng că nu au elemen
te talentate, iar pe de altă par
te nu vin să depisteze pe cei

se găsesc și în fabricile 
sau întreprinderile orașului
Tg. Mureș. Cea mai bună 
dovadă ne este oferită de fap
tul că acum doi ani, la înfiin
țarea Clubului sportiv ,3/wre- 
șul” secțiile clubului au cuprins 
elemente valoroase din rin du rile 
muncitorilor sau tehnicienilor 
acestui oraș. Așa spre pildă, în 

însemnări despre creșterea 
și promovarea elementelor 
tinere în orașul Tg. Mureș

secția de gimnastică au fost 
promovați frații Kadar de la 
fabrica -23 August", doi gim- 
naști deosebit de talentați. Și 
în celelalte secții ale Clubului 
cum sînt cea de fotbal, ciclism 
sau atletism activează elemen
tele promovate din asociațiile 
sportive ale fabricilor și între
prinderilor orașului. Există însă 
o seamă de deficiențe serioase 
în ceea ce privește grija ce tre

Campionatul mondial de hochei pe gheață

Selecționata R. P. Romîne 
a învins echipa R.P.F. Iugoslavia

Luni au continuat 
la Lausanne și Ge
neva întâlnirile con
tend pentru grupa 
C. a campionatului 
mondial de hochei 
pe gheață. Echipa 
selecționată a R. P. 
Romîne a jucat Ia 
Lausanne în com
pania echipei R.P.F. 
Iugoslavia de care 
a dispus cu scorul 
de 12-1 (2-0; 4-1; 
6—0). Cel mai bun

jucător al echipei 
noastre a fost G. 
Szabo, care a în
scris 5 puncte. A- 
ceasta a fost cea 
de-a treia victorie 
consecutivă a e- 
chipei R. P. Romîne 
în cadrul turneului. 

Hocheiștii noștri 
vor întâlni miercuri 
la Lausanne echipa 
Olandei, iar vineri 
vor juca cu echipa 
Franței.

Farul (Constanta) a învins Polonia 
(Bydgoszcz) cu 3-1

Echipa d« fotbal Polonia 
Bycgoszcz și-a continuat turneul 
în țcra noastră, jucînd la Con
stanța in compania echipei 
Forul. Intilnireo a luat sfirșit cu 
victoria fotbaliștilor romîni la 
scorul de 3-1 (2-0). Pentru echi
pa Farul au marcat Ciosescu 
(2), unul din cei mai buni jucă
tori in acest meci și Vasilescu. 
Punctul oaspeților a fost real zat 

ce se afirmă la aceste întreceri. 
Elemente ca : Ion Focaru (între
prinderea Kirov), Nicolae Șa- 
romet (Școala medie nr. 18). 
Stoica Costea (GA.S. „Viată 
nouă" Popești-Leordec ) ți Ni
colae Chiriță G.Butoic “) p-o.— t 
mult in viitor. Antrenorul I e 
Enciu a fost de-a dreptul entu
ziasmat. Un tinăr muncitor, Ale
xandru llinca, de ta Utilajul 
Chimic a ridicat intr-un stil im
pecabil 85 kg. deși greutatea 
Sa nu depășește 67 kg.

Tehnicienii prezenți la întie- 
cerile de șah au admirat ta
lentul tinărului Petre Bariu, oe 
la întreprinderea „N. Bocesc," 
care a realizat în jocurile ce 

pînă acum un procentaj de vic
torii sută la sută. El a dovedit 
și o bună pregătire teoretică, 
declarată satisfăcătoare. Tot cu 
acest prilej s au remarcat și 
Constantin Ștefcn (T.U.G.), Ion 
Diaconu (Fcb-da de Chibrite). 
Alice Vilcea (S I.N ) și Aurelia 
lancu (Țesătoriile reunite).

in genere!, putem afirma, că 
din punct de vedere calitativ 
prezentele întreceri ale Sparta
chiadei de iarnă a tineretului 
au înregistrat un serios pas 
înainte, care va duce negreșit 
la creșterea nivelului sportului 
de performanță din raionul 
nostru.

In același timp trebuie să 
menționez că pe lingă realiză
rile obținute în desfășurarea

buie să o poarte fiecare secție a 
clubului sportiv „Mureșul" pen
tru a-și îmbogăți loturile cu ele
mente tinere, de perspectivă. Tre
buie remarcat că tovarășii din con
ducerea clubului „Mureșul" pri
vesc într-un mod greșit promo
varea elementelor tinere în 
sportul de performanță. „Clu
bul, afirmă ei, trebuie să se 

ocupe de performanță și nicide
cum de sportul de masă“. S-au 
întrebat însă vreodată de unde 
provin acele elemente talentate 
care activează în secțiile clubu
lui ? O asemenea idee nu i-a 
preocupat decit alunei cînd au 
constatat că într-una sau alta 
din secțiile clubului lipsesc e- 
lemente corespunzătoare. Anul 
trecut, bunăoară au constatat că 
nu există o formație corespun

Alte rezultate în
registrate: Olanda— 
Africa de Sud 
8-4 (1-1 ; 2—1 ;
5—2) ; Franța—Bel
gia 10—0 (2—0 ; 
4—0; 4-0).

S-a stabilit ca vi
itoarea ediție a 
campionatului mon
dial și european de 
hochei pe gheață 
din anul 1963 să 
aibă loc la Stock
holm.

de Norkovskl II din lovitură de 
la 11 m.

Polonia Bydgoszcz va evolua 
din nou în Capitală intilnind 
astăzi echipa Dinamo Bucu
rești. Meciul va avea loc pe sta
dionul Dinamo începind de la 
ora 15,30. Echipa dinamovistă 
va prezenta prima garnitură din 
cere nu vor lipsi nici unul din 
jucătorii care au participat la 
turneul a'n Brazilia.

Spcrtach iadei de ia mă a tine
retului in raion, mai există încă 
o seamă de lipsuri pe care ne 
vom strădui să ie lichidăm, pen
tru a ne îmbunătăți in perma- 
nență munca noastră, in primul 
rind notez faptul că au mai fost 
asociații sportive ca „Energia - 
reparații", unde întrecerile au 
fost cu mult sub posibilități, sau 
ca „Recolta“-Ji!ava, asociație 
sportivă de pe lingă căminul 
cultural unde nu s-au organizat 
de tac întreceri. Evident și noi 
slntem răspunzători pentru sla
ba oct . tata din aceste asocia
ții eporthre.

Apoi, pe viitor va trebui să 
luptăm împotriva nepăsării u- 
nor antrenori și p-ofescri de e- 
duccție fizică. care se dovedesc 
puțin preocupați de pre move rec 
tinerelor elemente descoperite 
cu prilejul competiții.or Sporta- 
ch iadei de iarnă a tineretului.

Crt privește experiența noastră 
cistgctă in timpul Spcrtcchiadei 
de iarnă a tineretului om tzcs 
învățăminte in ceea ce privește 
mobilizarea d'n timp o tine-i-or 
la întreceri și folos -ea unor 
looce ct moi wc-«te pentru cn- 
trenareo lor n corepet Și. De o- 
seme-ea s-c vodit ncă c cctă 
că o condiție de bază pentru 
buna desfăs-rare in vi-tor a oc- 
thrității sportre in raion este 
colaborarea strinsă și perma- 
nento d:ntre organele U.C.F.S. 
și organizațiile utemiste.

MIHAI VÎLCEANU 
președinte al consiliului 
raional U.C.F.S. Nicolae 

Bălcescu București

zătoare de handbal feminin. 
Atunci antrenorul Kamnitchi, 
care nu s-a ocupat cu răspun
dere de creșterea unor tineri 
jucători, a hotărît totuși să 
„procure" asemenea elemente. 
Și ce a făcut : a organizat un... 
turneu prin întreprinderile și 
fabricile din oraș pentru a lua 
două, trei fete de la fabrica 
„23 August", patru-cinci de la 
„Encsel Ma>uriciu,i și gata for
mația de handbal în șapte.

Dar spre ghinionul său, 
nici una din asociațiile sportive 
ale acestor fabrici nu aveau 
secție feminină de handbal.

O altă lacună care frînează 
promovarea juniorilor în sportul 
de performanță este faptul că 
unele cluburi, antrenori sportivi 
și profesori nu se. îngrijesc de 
educarea la tinerii sportivi a 
dragostei pentru disciplina spor
tivă aleasă, a dorinței de a-și 
ridica măiestria într-un anume 
domeniu sportiv și de a perse
vera din toate forțele sale. Din 
această cauză se întîmplă uneori 
ca tinerii atleți, atunci cînd li 
se cer eforturi întețite, să pără

ANTRENAMENTELE
CICLIȘTILOR NOȘTRI

Peste puțin timp, mai precis 
ta 12 martie, cicliștii bucureș
teni vor începe activitatea 
eompetițională pe 1961. Pînă 
c:-_nci, rulează de zor pe șose
lele din împrejurimile Capita
lei. De fapt de la sfîrșitul se- 
zanului trecut ei nu au între
rupt rulajul decit rare și foar
te scurte perioade în această 
lamă destul de îngăduitoare

Accentul s-a pus, în lunita 
decembrie P îansarie. pe pre- 
pdt.res de iarnă, ta țcîâ sa» 
în aer liber. Da la 1 februarie, 
insă, pe primul pian al pro
gramului de lucru a trecut 
pregătirea de specialitate : ru
lajul. La ora actuală au loc 
antrenamente serioase. Doar 
deschiderea stagiunii bate la 
ușă.

în preajma noului sezon ci
clist am întreprins o tură de 
documentare. Iată, pe scurt, 
cele constatate pe teren.

Punctul de plecare — și ter
minus — al antrenamentelor 
cicliștilor de la „Voința" este 
stadionul lor de la capătul li
niei de tramvai nr. 5. (Pipera), 
în grupul „dădăcit" cu sîrg 
de antrenorul Al. Someșan 
predomină tineretul. Alături 
de fruntașii secției (V. Dobre- 
scu, S. Ariton, V. Cohanciuc) 
pedalează cu nădejde A. Win- 
terkorn, Al. Mitev A. Drăgan, 
M. Caragea și alții, majorita
tea încă juniori.

Șoseaua preferată: Tîrgo- 
viște. La invitația lui „nea A- 
lecu", așa-i spun cicliștii an
trenorului, am luat loc în a- 
tașul motocicletei. După amia
ză de primăvară timpurie. La 
ieșirea din Mogoșoaia, la km 
15 ajungem din urmă un grup 
de cicliști, care tocmai frîna- 
seră spre a face cale întoarsă. 
Recunoaștem pe Tache Petre, 
actual campion de viteză, M. 
Voinescu, Șt. Lemîndroiu (an
trenor voluntar și concurent), 
Dan Popovici, campion la ju
niori. Alături de ei, o serie de 
tineri aspiranți la gloria ve
lodromului.

— Pistarzii de la „Dinamo", 
subliniază Someșan. Au și ei 
nevoie de kilometri, înainte 
de a trece la lucrul de specia
litate pe pistă. Numai că ei nu 
se prea grăbesc și fac și dis
tanțe ceva mai scurte.

Grupurile de cicliști se sa
lută, ca de obicei, cu voioșie.

sească atletismul, să se îndrepte 
spre jocuri sportive. Așa de 
pildă Ludovic Bojani a dovedit 
reale calități la probele de 400 
și 800 m. Calitățile fizice pro
miteau. I se cereau antrena
mente intense, eforturi progre
sive. Ludovic Bojani a renunțat 
însă la atletism în favoarea 
fotbalului. Evident vinovat este 
atît tînărul sportiv, cît și antre
norul care nu a știut să-i sădească 
în conștiință dorința de a se 
perfecționa în atletism, tăria de 
a munci din ce în ce mai mult.

Asemenea exemple sînt din 
păcate destule. Ilona Toth o a- 
devărată speranță în| probele de 
viteză după trei ani a renunțat 
la atletism pentru baschet. In 
acest fel este frînată în mod 
evident dezvoltarea atletismului, 
promovarea și afirmarea ele
mentelor tinere în această mult 
apreciată disciplină sportivă. 
Iată cîteva probleme privind 
promovarea elementelor tinere 
din orașul Tg. Mureș în sportul 
de performanță.

VASILE RANGA

Abea am ieșit din Mogoșoaia 
și din față vine „în trombă" 
un mic pluton.

— Aceștia vor să ne sperie 
de pe acum...

într-adevăr D. Rotaru, G. 
Neagoe, D. Stan și alții de la 
Casa Centrală a Armatei trec 
pe lingă noi în ritm susținut.

Dincolo de Buftea întoar
cem.

— Le ajunge băieților 40 
km, pe ziua de azi, aurim vo
cea de bas profund a lui So
meșan. Abea am trecut ci ți va 
kilometri și in față apare un 
grup de siluete tinere, peda- 
lind suplu (toți pe „călcaturi" 
mici). Sînt cei de la „Clubul

Azi 
vă informăm 

despre :

sportiv școlar", cărora un mo- 
tociclist (antrenorul E. Gol- 
gotzi) mergînd paralel cu ei, 
le dădea unele indicații.

Bine echipați, majoritatea 
cu biciclete noi, elevii cicliști 
rulau intr-un frumos evantai 
și destul de vioi.

— O să facă treabă bună 
băieții ăștia, remarcă iarăși 
„Nea Alecu".

— Nici nu se poate altfel. 
Secția e bine sprijinită, cicliș
tii depistați cu grijă, iar an
trenorul tinăr și ambițios — 
l-am completat noi pe tovară
șul de drum.

La trecerea prin Mogoșoaia, 
mai-mai că n-avem loc pe șo
sea. Un pluton masiv de tinere 
și juniori (parte din ei cunos- 
cuți (N. Chelaidete D. Vasi- 
lescu, C. Niculescu, S. Mihăl- 
țeanu) — aproape că blocaseră 
panglica de asfalt, ca-ntr-un 
concurs. Este vorba de grupul 
numeros de tineret și juniori 
de la „Victoria". Ștefan Pore- 
ceanu (proaspăt antrenor și 
concurent încă, firește) condu
ce antrenamentul... viitorilor 
consacrați.

Odatâ cu primele zile mai caid urocse canotorii vor pomi iarâși 
sâ brăzdeze apele rîurilor. Pînă atunci pregătirile canotorilor 
bucureșteni continuă pe lacul di n incinta Stadionului Republicii.

La Leningrad -*  
performanțe atletice 
de valoare mondială

MOSCOVA 6 (Agerpru). — 
O serie de performanțe de 
valoare mondială au fost în
registrate duminică la campio
natele atletice desfășurate pe 
Stadionul din Leningrad. La 
interval de numai 48 de ore 
studenta Tatiana Șelkanova 8 
îmbunătățit cu 10 cm. cea 
mai bună performanți pe te
ren acoperit la sărituri în 
lungime, obținînd rezultatul 
de 6,27 m. Campioana olimpi
că, Irina Press, a realizat în 
proba de 80 m garduri 
10’’6/10, iar la 100 m plat 
ll"9/10. Tot Irina a fost cea 
mai periculoasă adversară 
pentru sora sa Tamara Press 
în proba de aruncarea greu
tății. în cele din urmi a cîș
tigat Tamara cu 16,62 m. Irina 
a ocupat locul doi cu 16,06 m 
Intrecănd-o pe fosta recordma
nă mondiali Galina Zîbina, 
care a aruncat 15,89 m. Locui 
4 a fost ocupat de Tamara 
Tîșkovici cu 15,73 m.

Surprize 
în campionatul 

masculin de baschet
Etapa a 18-a a campionatu

lui masculin de baschet a 
furnizat una din cele mal 
mari surprize prin victoria 
realizată de echipa C.S.M. 
Galați cu 59-49 (26-22) asupra 
formației Dinamo București. 
Pe întreaga durată a meciului, 
jucătorii din Galați au luptat 
cu multă ardoare pentru vic
torie, reușind un joc bun și 
totodată primul lor succes în 
deplasare.

Alte rezultate : Știința Cluj- 
C.C.A. 67-71 (38-36) ; Știința 
Craiova — Dinamo Tg. Mureș 
65-52 (36-22) ; Voința Iași — 
Rapid București 63-60 (26-25).

Poicna Brașov. ZI de antre
nament pentru sărituri de la 

trambulină.

Foto : V. CONSTANTINESCU

Ne-am amintit de ceva ce 
ne spunea deunăzi Șt. Porecea- 
nu: „Clubul nostru a obținut 
frumoase succese cu juniorii 
în 1959 și mai ales în 1960, 
ceea ce a făcut ca conducerea 
clubului să continuie promo
varea de noi cadre cu și mai 
multă tărie".

Intr-adevăr clubul „Victo
ria" are la ora actuală o ade
vărată „pepinieră" cicliști, 
care a și scos la ireală o se
rie de viitoare cadre de bază 
în ciclismul nostru.

lată doar, in mai puțin de 
o oră și jumătate de rulaj, 
atitea întîlniri. Hotărît lucru, 
șoseaua Tîrgoviște a devenit 
o veritabilă „pistă" a cicliști
lor fondiști. în fiecare după- 
amiază, ca să nu mai amintim 
de duminică dimineață, nume
roase grupuri de cicliști peda
lează de zor.

Desigur, și pe alte șosele ru
lează cicliștii.

în drum spre stadionul „Di
namo", am poposit cîteva mi
nute la atelierul secției ciclis
te P.T.T.R. de pe calea Flo- 
reasca. Pe antrenorul Dede 
Negoescu l-am găsit robotind 
la biciclete și dînd lămuriri 
unui grup de juniori care-l se
condau, dornici să practice ci
clismul.

— Facem și ore de atelier, 
uneori. Nu le strică de loc 
„puștilor" să învețe cum se 
înlătură o pană, să cunoască 
și puțină mecanică a bicicle
tei, ne-a informat antrenorul 
Negoescu.

Intrînd pe poarta stadionu
lui Dinamo am întilnit lotul 
de cicliști care se pregătește 
pentru „CURSA PĂCII" (G. 
Moiceanu, L. Zanoni, I. Cos- 
ma. S. Duță, N. Niculescu și 
ceilalți). Antrenorul lotului, 
Nicolae Voicu. terminase de 
expus tema antrenamentului 
din acea zi. Cicliștii — urmați 
de antrenor — au ieșit pe 
poarta stadionului.

Direcția: Snagov. Tema: 
rulaj alternativ 5 km susținut, 
5 km relaxat...

Le-am urat antrenament 
plăcut.

I. NAVODARV



au voia
m a oara

f '(Urmare din pag. I-a)

care le va aduce fiecăreia dez
voltarea patriei ncaatre socia
liste.

La ora 8 dimineața au votat 
24 de fete !

La secția de votare nr. 20 
din Oradea, celor 25 de tineri 
care votau pentru prima oară 
li s-au dăruit buchete de flori. 
Au primit garoafe frații Eu
gen și Geza Nagy, amin doi 
muncitori, Etelca Pop, croito
reasă, Argentina Brîndaș și 
Maria Zsalay, eleve, lulia Pali, 
tricotoare și toți ceilalți.

Cei din comuna Lașcăr Ca- 
targlu, regiunea București s-au 
sfătuit între ei dinainte și s-au 
întîlnit la sediul gospodăriei 
colective. De aici au pornit 
spre secția de votare încolo
nați, cu orchestra în frunte, 
cîntînd.

La Sîngiorgiul de Pădure, 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară s-au prezentat ținîn- 
du-se de mînă doi... îndrăgos
tiți. Nefiind vorba de un se
cret (ne-au asigurat de asta 
chiar... „inculpații") le dăm și 
numele : Suto Istvan și Vale
ria Socatar. Ea e romîncă, iar 
el maghiar și sînt cei mai buni 
dansatori din echipa de dan
suri. Ultimul amănunt: s-au 
împrietenit în timpul... repeti
țiilor echipei artistice la cămi
nul cultural. în producție, în 
activitatea cultural-artistică ti
nerii romîni și maghiari se 
înfrățesc, trăiesc cu bucurie și 
optimism viața nouă, înflcri- 
toare, în patria lor comună. 
Republica Populară Rxrtină.

Despre Onești tine 
place 
oraș 
orașul 
vîrstă 
sa I-a
niți aici din întreaga țară au 
muncit la construirea lui. Ei 
au devenit apoi și locuitorii 
lui, ei munresc în uzinele rar» 
s-au ridicat aici. Există în O- 
nești un „bloc al tineretului", 
un cămin al tinerilor nefami- 
liști, dintre care mulți votau 
pentru prima oară. Locatarii 
„blocului tineretului" au 
nit împreună la vot, braț 
braț, veseli cu cintece și 
veselie.

Pretutindeni, tinerii au
nut să meargă la vot împreu
nă. Sentimentul frumos de co
lectivitate i-a unit și în acea
stă zi. Au venit împreună la 
vot, pentru ca împreună să 
trăiască și să se bucure de a- 
ceastă clipă. Chiar și tineri 
care nu munceau în aceeași 
întreprindere și care nici nu 
se cunoșteau măcar s-au adu
nat în grupuri atunci, în di
mineața zilei de alegeri. Așa 
s-a întâmplat cu tinerii care 
votau pentru prima oară, de 
pe strada Turtucaia, raionul 
1 Mai din Capitală. Cineva a 
venit cu ideea și apoi vreo 
doi-trej au mers din casă 
casă.

— Votezi prima oară ?
— Da.
— Vino cu noi, mergem 

grup.
Nenciu Gheorghe a adus 

acordeon. Alții au venit 
steaguri. Fetele aveau buchete 
de ghiocei în mîini. După vot, 
ele au înmînat florile tovară
șilor Sandu Dumitru și Petre 
Blăgoi, candidații F.D.P. din 
circumscripția lor. Gestul a 
surprins, a emoționat prin 
spontaneitatea, fantezia și sin
ceritatea lui.

Lă Constanța, pensionarul 
Nadic Harman a venit la vot 
împreună cu fiica lui, care 
vota pentru prima oară. Un fo
toreporter i-a fotografiat în 
fața urnei, votînd, și și-a no
tat în carnet, laconic: „două 
generații".

în comuna Păltiniș din ra
ionul Vatra
18, 19 și 20

să voteze primii. Ei au cedat 
însă plini de respect cinstea 
de a pune primul vot în urnă, 
cetățeanului Nicolae Dîmbu, 
în vîrstă de 101 ani.

La Brașov, ucenicii de la 
uzinele de tractoare au ținut 
să vină la vot împreună cu E- 
roul Muncii Socialiste, Ilie 
Trandafirescu. Pentru ei a 
fost o mîndrie, o cinste să fie 
alături de cel care purta pe 
piept steluța de aur, întruchi- 
pînd cinstea cea mai înaltă 
care li se dăruiește în zilele 
noastre, celor mai buni dintre 
cei mai buni oameni ai pa
triei.

40 de elevi de la Școala me
die nr. 3 din Pitești,- fruntași 
lg învățătură, s-au prezentat 
în grup la secția de votare. 
După vot, Nicolae Ianu, mem
bru al cercului de fotografi 
amatori, le-a făcut o fotogra
fie ca amintire. Fotografia o 
vor pune în albumul 
care consemnează cele 
frumoase evenimente din 
ța elevilor.

La vot au venit, oricît 
părea de curios, și tineri 
n-aveau dreptul șă 
N-aveau dreptul pentru că nu 
împliniseră încă 18 ani. Ei 
erau ucenici la școala profe
sională „Tudor Vladimirescu* 1 
din Capitală. Desigur, ei n-au 
venit acolo numai să se uite 
cu invidie la cei care votau, 
deși unul dintre ei, și anume 
Berta Nicolae, avea motive se
rioase : îl despărțeau doar cî- 
teva luni de 18 ani. E născut 
în 1943, dar în... iunie. Ei au

școlii, 
mai 
via-

ar 
care 

voteze.

Numai produse

]■ 
să spună că e un 
al lor, al tinereții, 

avînd acum doar 
unui copil de cla- 

elementară. Tinerii ve-

ve-
la
cu

V-

Dornei, tinerii de 
de ani au hotărît

X-l i

.rea a>

oi Wi-
eâx oe

.1

UTM

director < 
colului 5 
lor Exten

TU C.

de calitate!
participat însă activ la crea
rea atmosferei sărbătorești de 
la secția de votare, dînd un 
spectacol artistic. Ansamblul 
lor a avut puțini artiști : 12. 
Ei au avut însă cel mai mare 
succes dintre toate echipele 
artistice care au dat progra
me artistice în fața alegători
lor de la această secție. Spu
nea prea multe gestul lor sim
plu și frumos ca să nu-i fi 
emoționat pe cei care i-au as
cultat cîntînd.

★

în milioanele de voturi date 
pentru viața noastră nouă, 
pentru perspectivele nebă
nuite ale patriei noastre so
cialiste sînt cuprinse și votu
rile celor mai tineri alegă
tori.

A votat, cu emoție și nerăb
dare, cu o veselie vulcanică, 
generația celor care intră 
acum în viață, care-și ocupă 
locul cuvenit, alături de ge
nerațiile mai încercate pe 
marele șantier al construcției 
socialiste.

Au votat cu o încredere 
nețărmurită în politica parti
dului, în perspectivele de 
nebănuit pe care le deschide 
partidul tinerei generații

Au votat cei despre care in 
biografiile lor nu se poate 
vorbi despre trecut, ci doar 
despre prezent și viitor — un 
viitor cu atît de mari și nebă
nuite bucurii.

în buletinul de vot introdus 
în urnă, ei și-au pus încre
derea în acest viitor.

înflorește colectiva,
înflorește viata oamenilor

(Urmare din pag. I-a)

£

Asan Gbe.cii, 
lux*  pe care 

i tînă- 
Marta Mano-

și-a eumpărat-o deunăzi 
ra colectivistă Maria 1 
lache.

S-a apropiat de noi un co
lectivist vârstnic, Agi Asan 
Zeidula i

— Aș vrea să vă arăt pentru 
ce am votat eu.

M-a luat de braț și 
purtat prin comună. 1 
oprit în fața unei 
mizere, pe jumătate 
în pămînt.

— Iată aici a stat 
Zeidula.

Am plecat împreună mai 
departe. Ne-am oprit în fața 
unei case arătoase.

— Iată, aici stă acum Agi 
Asan Zeidula.

Am înțeles : bătrînul 
tivist voia să dea un 
piu — și a găsit unul 
potrivit — pentru viața nouă,

i m-a 
Ne-am 

bojdeuci 
îngropată

Agi Asan

colec- 
exem- 
foarte

prri votai tir bttărtrea de a 
lupta ană deșerte eu o ener
gie sporită pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru în
deplinirea sarcinilor puse de 
partid in fața oamenilor mun
cii din agricultură. Directive
le C.C. al P.M.R. cu privire 
la principalele criterii ale în
trecerii socialiste în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări de 
la înființarea P.C.R., i-au 
însuflețit pe colectiviști, le-au 
întărit și mai mult hotărîrea 
de a lupta pentru recolte bo
gate, pentru producții sporite 
în sectorul zootehnic. Pășind 
în fața urnelor, colectiviștii 
din Topraisar au raportat 
partidului că chiar în ajunul 
alegerilor au terminat însă- 
mînțările din prima epocă și 
grăpatul ogoarelor pe o su
prafață de 1010 ha.

Colectiviștii, mecanizatorii 
din S.M.T., lucrătorii de la 
G.A.S. Topraisar sînt hotărîți 
să-și întărească prin fapte, 
prin muncă harnică, votul dat 
astăzi candidaților F.DJP. 1

Sosirea noului ambasador al R. P. Aiban a
Luni 6 martie a sosit în 

Capitală Răpi Germen;?. noul 
ambasador extraorc.r-ar și 
plenipotențiar a; 3. P. Alba
nia la Bu

le Kc

Sertar.

In scopul evitării
eroziunii solului

2., C-s a
trostiti 1

cu er.*.u-  
atganiza- 
conduce- 

ie partid, 
calită- 
ir, în 
C. al 

U.T.M., 
ngmeri si 
sarcini și

Propuneri măsuri 
pentru îmbunătățirea 
calității produselor 

la uzinele 
Wilhelm Pieck“- 

Brăiia

în păduri se desfășoară 
numeroase lucrări în scopul 
evitării eroziunii solului. în 
acest fel se ciștigă anual im
portante suprafețe de 
care sînt expuse acțiuni 
genților. Pe malurile pin 
din Văile Bistriței, Prahovei, 
Mureșului, Arieșului, Oltului, 
la Porțile de Fier și în alte 
părți ale țârii, se fac împădu
riri în acest an pe o suprafa
ță de peste 6.000 de hectare, 
precum și lucrări de zidărie

se adaugă 
nii 12 a ti. 

perioadă când au fost împă
durite 80.000 ha și s-a execu
tat un volum de zidărie 
peste 435.000 m.c.

Au terminat însâmînțârile
din etapa l-a

Gospodăriile agricole 
stat din Cîmpia Banatului 
însămînțat mazărea,

de 
au 

orzul,

părăsește,1 Cade nu- 
care moare. Pe oriexplicațiile asistentului 

Lică Ion.

O lecție interesantă in ca
drul lucrărilor practice. Se 
vorbește despre presa me
canică tractată. Studenții din 
grupa 154 de la Facultatea 
de agricultură a Institutului 
agronomic „T. Vladimirescu" 
din Craiova ascultă cu aten
ție xistă în „Cîntecul conste

lației" de 
Neamțu. ca 

lelalte culegeri 
în colecția

de

ovăzul și alte culturi din e- 
poca I pe aproape jumătate 
din suprafața prevăzută. Mul
te gospodării printre care 
Grabaț, Aradu Nou, Nerău, 
Bencecu au terminat însămîn- 
țarea acestor culturi.

în gospodării se continuă 
intens pregătirea terenurilor 
pentru însămințarea în pe
rioada optimă și a celorlalte 
culturi prevăzute în campa
nia de primăvară.

(Agerpres)

cu bioxid 
• o stație 

aducere și distri- 
ra extinde forja

rea în matrițe in et3pa ime
diat următoare la 12 repere.

Mari deficiențe avem 
la turnătorii din pricina 
tații necorespunzătoare 
mestecurilor de formare 
ce generează un procent 
cat de rebut. Conducerea uzi
nei va lua de aceea măsuri 
pentru construirea unei stații 
moderne de prelucrare și 
transport a amestecurilor de 
formare.

în Directivele C.C. al P.M.R. 
se arată rolul deosebit pe ca- 
re-1 au serviciile de control 
tehnic în fabricarea produselor 
de un înalt nivel calitativ, sar
cina lor de a veghea la îmbu
nătățirea calității, de a nu per
mite ca pe poarta întreprinde
rii să iasă produse 
necorespunzătoare, 
noastră s-a ținut o 
cu întreg aparatul 
tehnic de calitate. în cadrul a- 
cesteia s-au întocmit planuri 
speciale de măsuri. S-a hotărît 
astfel ca zilnic să se analizeze 
în fiecare secție cauzele rebu-

încă 
cali- 
a a- 
ceea 
ridi-

de calitate 
în uzina 

consfătuire 
controlului

Tineri din întreprinderile ploieștena

Au economisit 
în primele două luni ale anului 

aproape 3.000.000 lei
Tinerii muncitori 

din întreprinderile 
ploieștene au eco
nomisit, în primele 
două luni ale aces
tui an, cca. 3.000.000 
lei. O mare parte 
din aceste economii 
sînt rezultatul a- 
plicării inițiativei 
„Nici un leu risipit,

fiecare leu fructifi
cat", pornită de ti
nerii de la Uzinele 
de utilaj petrolier 
„1 Mai“ Ploiești.

Folosind metoda 
turnării de preci
zie, la unele piese 
necesare confecțio
nării pompelor de 
injecție și turnarea

în forme uscate cu 
bioxid de carbon, 
tinerii de la Uzine
le „I. C. Frimu“-Si
naia, de exemplu, 
obțin lunar o eco
nomie de metal din 
care se pot confec
ționa în plus 
50 de pompe.

„Cîntecul constelațieia

La „Grivija Roșie"

In 2 luni: 135 propuneri
de inovații

De curînd, la Atelierele 
„Grivița Roșie" a avut loc 
înminarea premiilor și in
signelor de inovator unui 
număr de 330 de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
care au contribuit la clasi
ficarea întreprinderii pe 
primul loc in concursul 
de inovații organizat de 
M.T.T. și C. C. al Sin
dicatului Muncitorilor din 
Transporturi și Telecomu
nicații.

Cu acest prilej s-au atri
buit premii în valoare de 
peste 100.000 lei. Printre 
premiați se află și tinerii 
inovatori Tudor Traian — 
strungar. Ghiță Velicu — 
muncitor turnător și mulți

alții care au contribuit la 
realizarea unor produse de 
un înalt nivel tehnic.

In cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din 
România, comitetul sindica
tului, împreună cu cabine
tul tehnic, au organizat un 
concurs de inovații avînd 
la bază o tematică ce pre
vede ridicarea calității pro
duselor, realizarea de eco
nomii. In cadrul acestui 
concurs au fost înregistra
te, pină acum, 135 propu
neri dintre care 41 au fost 
deja aplicate aducînd în
treprinderii economii ante- 
calculate în valoare de 
362.640 lei.

Leonida 
și în ce- 

apărute 
,, Luceafărul" o 

pronunțată notă de romantism 
adolescentin, o predispoziție 
continuă spre visare, o per
manentă atracție și anticipare, 
cu ajutorul fanteziei, a viito
rului de aur — comunismul. 
Romantismul este unul din 
atributele de preț ale tinereții. 
De aceea credem nimerit să 
insistăm îndeosebi asupra a- 
cestei coordonate a volumu
lui „Cîntecul Constelației". A- 
tracția visului rămâne, după 
cum spuneam, una dintre tră
săturile principale ale cărții. 
Fie că evocă imagini din tre
cutul de luptă al comuniștilor 
(„Balada rusă", „Venea trenul 
blindat") fie că ne vorbește 
despre zilele viitorului, poetul 
solicită permanent fantezia, 
visul. Ciclul „Luminile comu
nei* 1 se compune dintr-o suită 
de tablouri istorice. Sînt re
constituite, cu precădere, mo
mente din timpul Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
și din timpul războiului civil. 
„Pe orizontul incendiat / Tree 
gărzile roșii călare / Nimeni

șaua n-o 
mai cel 
zontul incendiat / Caii prind 
aripi și zboară !! Nimeni șaua 
n-o părăsește,/ Nimeni n-are 
voie să moară" (Gravură», 
sau : „Peste o clipă gărzile ro
șii pornesc la dram... Se a- 
propie ora și clipa de foc.. Pe 
unde or fi eroii cărților acum? ■ 
Pe unde or fi cei doisprezece 
ai lui Blok ? (Peste o ctiă 
gărzile roșii pornesc-'.

ezii reușite, ciclul „Luminile 
comunei" conține și destule 
încercări poetice sărace în 
idei, livrești, monotone. Ima
ginația e chemată, în ase
menea cazuri, să suplinească, 
prin poante de îndoielnic e- 
fect, trăirile autentice, reali
tatea palpabilă („Cîntecele re
voluției", „Se spune că va 
veni Lenin"). Și în „Cîntecul 
constelației", alături de poe
zii care îți merg la inimă.

i* 4

a-

NOTE DE LECTOR
„Cîntecul constelație." U.t'l- 
nim în același timp și poezii 
legate organic de Ir.--. c '• 
jur, de contempc-z- : tz -:. 
„Apartenența**.  „Dramul bri
gadierilor", „Venirea constraz- 
torilor", „Tunelul de aducțin- 
ne“ — iată doar cit-r-.-z d.-.t-e 
cele mai reprezentative. Ele se 
caracterizează printr-o inten
să vibrație interioară, prm 
simplitate și naturalețe. Ren- 
litățile viitorului sc-.:::e as
tăzi cu imaginația izvo-ăsc a-.d 
din freamătul vieții de ari.

Dar pe lingă o sez~.z de pa-

propiate de preocupările noa
stre („Adio armelor", „Cîntec 
de leagăn'), putem citi încer
cări lirice lipsite de un su
pt rț emoțional autentic, gin- 
duri lipsite de avînt, transpu
se prozaic in rime : Cîndva 
oamenii lumii n-or să mai 
poarte armă" / Și răul și răz
boiul pe veci o să adoarmă... I 
Iar trenurile noastre vor tre
ce de hotarul / Acestui uni
vers, mărunt ca buzunarul... I 
Și-alte minuni ne vor încon
jura ca roiul / De-am pune în 
genunchi, pentru veci, răz
boiul*.

Ades la Leonida Neamțu 
„Comuna" (comunismul) se 
transformă într-un fel de tărîm 
paradisiac, static îmbietor pen
tru poetul de azi la o dulce 
visare, poeziile devenind ast
fel lipsite de vibrație, simple 
texte la niște visuri rupte de 
realitate. Aliura forțat me
ditativă, adoptată pe alocuri 
de poet, adîncește și mai mult 
contrastul dintre lumea visu
lui atemporal al autorului și 
freamătul realității obiective.

Primul volum al lui Leoni
da Neamțu ne înfățișează un 
poet tînăr talentat, ca și alții 
de vîrstă cu el, încă în cău
tarea unui drum artistic pro
priu. Autorul mai are, indis
cutabil, mult de luptat cu o 
serie de greutăți cauzate, pe 
cit se vede, de o insuficientă 
cunoaștere a realităților con
temporane, mai are de luptat 
cu goana după efectele ușoa
re. Visul — unul dintre atri
butele de preț ale tinereții — 
e chemat întotdeauna să pă
trundă sensurile realității pa 
care scriitorul se străduiește 
s-o oglindească în creația sa, 
nu să înlocuiască viața reală.

te brigăzi tins 
bătălia p 
ahtate sc , 
Or. în planul 

de măsuri este prevăzut ca 
toate brigăztie din uzină să 
devină pînă la sfîrșitul aceștui 
an colective de muncă frun
tașe. Planul nostru prevede de 
asemenea ea jumătate din nu- 
tăral brigăzilor de tineret să 

brigăzi de calitate. De- 
cestora este: JJîej un 
fiecare piesă Ia un ni- 

litativ superior*,  
răsurilor stabilite 

un loc 
ti va ocupa secțiile 

unde se montează și 
isează produsele, precum 

ș. secția turnătorie unde pro
centul de rebut este încă ridi
cat. Organizațiile U.T M. din 
ixtină vor urmări de asemenea 
ridicarea calității produselor și 
pe calea antrenării unui mai 
mare număr de tineri în miș
carea de inovații. Ne propu
nem astfel ca pînă la sfîrșitul 
anului mișcarea de inovații să 
cuprindă peste 600 tineri.

In măsurile pe care le pre
vede comitetul U.T.M. al uzi
nei un loc primordial îl ocupă

acțiunile privind ridicarea ea» 
lificării profesionale a tineri
lor. în uzină este un număr da 
36 cursuri de ridicare a cali
ficării. organizata pe profesii și 
schimburi care cuprind pe toți 
tinerii muncitori. în luna iu
nie, cu ajutorul conducerilor 
administrative ale secțiilor, se 
va examina fiecare cursant 
pentru a vedea măsura în care 
și-a însușit cunoștințele pre
dare precum și pentru a stabili 
ce măsuri anume trebuie să ia 
organizațiile U.T.M. pe viitor 
în această privință. Comitetul 
U.TĂI. va elabora un plan de 
perspectivă privind toate for
mele prin care să se asigure 
ridicarea calificării tinerilor.

Măsurile preconizate de co 
mitetul U.T.M. prevăd de ase
menea ca, pînă la 8 Mai. un 
număr de 150 tineri să fie de
clarați fruntași ai întrecerii 
socialiste, iar pînă la sfîrșitul 
anului numărul lor să se du
bleze. La mijlocul acestei luni 
se va ține o consfătuire a pos
turilor utemiste de control din 
întreaga uzină și se vor stabili 
sarcinile ce le revin acestora 
în lupta pentru ridicarea cali
tății produselor. Vom face to
tul ca prin activitatea lor, pos
turile utemiste de control să 
contribuie la crearea unei at- 
rr :sfere de intoleranță față de 
eei care dau rebut, fată de cei 
care nu respectă procesul teh- 
nologic. care nu dau produse 
de cabtate. în zilele următoa
re organizațiile U.T.M. vor 
tine adunări generale deschise 
cu toți tinerii în care se vor 
prelucra Directivele C.C. al 
P MR s» se va stabili planul 
de măsuri al fiecărei organi
zații în vederea mobilizării ti
nerilor la întrecerea socialistă 
-ti : -s’.ea aniversării nsrtidu- 
lui.

Comitetul U.T.M.. toate or
ganizațiile U.T.M„ vor desfă- 
: - - r.es’.ăbită muncă poli
tică pentru a educa pe tineri 
în spiritul răspunderii și mân
driei pentru marca fabricii, 
pentru calitatea produselor. 
Conducerea uzinei, organizația 
U.T.M.. cu sprijinul organiza
ției sindicale, sub conducerea 
organizației de partid, sînt ho- 
tărîte să depună toate efortu
rile în scopul mobilizării între
gului colectiv la realizarea u- 
nor produse de cea mai bună 
calitate, la nivelul tehnicii 
mondiale, al realizărilor obți
nute de știința și tehnica ac
tuală.

Ing. CONSTANTIN NICU 
șeful serviciului producție

Ing. GHEORGHE AUREL 
secretarul 

comitetului U.T.M.
Uzinele „Wilhelm Pieck" 

Brăila

Festivalul filmului pentru sate
In cea de-a Il-a etapă a 

festivalului filmului pentru 
sate în peste 3400 de locali
tăți din țară au fost prezen
tate numeroase filme artis
tice, documentare, agrozoo
tehnice, precum și jurnale de 
actualități în fața a circa

2.000.000 de spectatori — cu a- 
proape 300.000 mai mulți față 
de anul trecut.

în cadrul acestei etape au 
fost organizate spectacole 
speciale pentru tineret, pen
tru participanții la cursurile 
agrozootehnice, pentru femei.
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„Poporul rwiiîn și-a dat votul candidaților 
Frontului Democrației Populare”

Presa străină despre alegerile din țara noastră
O.N.U. predă rezerve de arme 
și munifii bandelor mobutiste

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres). — Potrivit știrilor trans
mise de corespondentul agen
ției UPI, trupele O.N.U. au e- 
vacuat complet — în urma 
schimbului de focuri cu ban
dele mobutiste — baza mari
timă militară Banana.

La Banana — fostă bază mi
litară belgiană — se află mari 
rezerve de arme și muniții. 
Pînă acum ea se afla sub con
trolul trupelor O.N.U. Captu
rarea de către bandele rebele 
a armelor și munițiilor aflate 
la Banana, cu îngăduința vă
dită a O.N.U., creează condiții 
favorabile pentru clica Kasa
vubu—Mobutu de a dezlănțui 
un război civil în Congo.

Ciocnirile violente care au 
avut loc pe străzile portului 
Matadi între soldații sudanezi 
și canadieni din trupele O.N.U. 
— pe de o parte, și rebelii 
mobutiști — pe de altă parte, 
au încetat duminică seara. In 
prezent statul major al trupe
lor O.N.U. din Leopoldville nu 
mai are nici o legătură cu uni
tățile aflate la Matadi.

După cum anunță corespon
dentul din Leopoldville al a- 
genției France Presse, în urma 
intervenției directe a ambasa
dorului american la Leopold
ville, între statul major al tru
pelor O.N.U. și „autoritățile 
congoleze11 a fost încheiată o 
înțelegere potrivit căreia co-

■ •

Conspirația 
marionetelor 

congoleze 
la Tananarive

T
TANANARIVE 6 (Agerpres). 

La 6 martie în orașul Tanana
rive (insula Madagascar), ca
pitala Republicii Malgașe s-a 
deschis „Conferința în proble
ma situației interne din Con
go". După cum relatează agen
ția France Presse, la conferin
ță au sosit Kasavubu, Ileo, 
Chombe, Kalonji, precum și 
reprezentanții unor guverne 
de provincie.

Conferința marionetelor de 
la Tananarive a fost convoca
tă pentru înfăptuirea ideii 
așa-zisei „conferințe a mesei 
rotunde", care a fost plănuită 
demult de colonialiști în sco
pul. „înlocuirii legale" a Par
lamentului congolez, a cărui 
activitate a fost paralizată de 
călăii lui Mobutu cu consim- 
țămîntui lui Kasavubu.

Recent la Teheran au avut loc puternice demonstrații studențești împotriva tiraniei și corupției, pentru libertate și democrație. 
In fotografie : aspect din timpul unei demonstrații.

Am , vizitat timp de două 
săptămini Italia. Zilele pe 
care le-am petrecut pe 

pomintul acestei frumoase țări 
mi-au prilejuit interesante întîl
niri cu reprezentanți ai tinerei 
generații a Italiei. Vizita în Ita
lia a avut loc la invitația Fede
rației Tineretului Comunist ita
lian care recent și-a sărbătorit 
cea de a 40-a aniversare.

Primul popas al călătoriei prin 
Italia a fost Florența. Acest oraș 
al Renașterii italiene poartă 
semnele a secole de furtunoasă 
existență. Pășești prin labirintul 
străzilor înguste - străzi pe care 
și-au petrecut ani ai vieții Dan
te, Petrcrca, Galilei, Michel
angelo, Bocaccio — cu simță- 
mîntul pe care ți-l conferă vizi
ta Intr-un imens muzeu. Cartie
rele vechi ale orașului îți apar 
cu șiruri neîntrerupte de măr
turii arhitectonice ale trecutului. 
Dar Florența nu înseamnă doar 
străvechi palate și strălucitoare 
muzee. Aci pot fi remarcate pu
ternice contraste sociale. Nu 
este greu să descoperi semnele 
vieții împovărate a celor ce 
muncesc, viață ce se consumă 
in cartiere lipsite de strălucire. 
Oamenii simpli ai Florenței nă
zuiesc însă spre un trai mai bun 
și luptă spre a-l cuceri. Acest 
oraș are glorioase tradiții de 
luptă antifascistă. El este un pu
ternic centru al partidelor de 
stingă și cu deosebire al Parti
dului Comunist Italian. In acest 
oraș s-a desfășurat festivitatea 
ce a marcat cea de a 40-a ani
versare a Federației Tineretului 
Comunist Italian.

Festivitatea ne-a. impresionat 
prin atmosfera caldă, entuziasta 
în care s-a desfășurat. La festi
vitate au participat peste 5.000 
de tineri care au reprezentat 
toate organizațiile regionale ale 
Federației. Au mai participat de 
asemenea reprezentanți oi orga
nizațiilor de tineret din Uniunea 
Sovietică, Republica Populară 
Romînâ, R, P. Bulgaria, R. P. 

mandamentul trupelor O.N.U. 
a acceptat să nu trimită întă
riri garnizoanei sale din Ma
tadi.

însărcinatul cu afaceri al 
Sudanului la Leopoldville a 
protestat pe lîngă reprezentan
ții O.N.U. în legătură cu agre
siunea săvîrșită de bandele 
mobutiste împotriva contin

geto Ture: Tragedia din Congo 
nu poate lua sfîrșit pînă nu va fi 

restabilită legalitatea
VIENA 6 (Agerpres). — In

tr-o convorbire cu un cores
pondent al ziarului austriac 
„Volksstimme" Seku Ture, 
președintele Republicii Gui
neea a declarat că tragedia 
din Congo nu poate lua sfir- 
șit pină cind în Congo nu va 
fi restabilită legalitatea. Lichi- 
dînd ordinea legală în Congo, 
Organizația Națiunilor Unite 
a lipsit totodată poporul de 
dreptul la suveranitate a spus 
Seku Ture.

încetarea focului nu va avea loc 
decît odată cu recunoașterea de către franța 

a independentei Algeriei
CAIRO 6 (Agerpres). — Ci

tind postul de radio Cairo, 
agenția France Presse rela
tează că vice-premierul gu
vernului provizoriu al Re
publicii Algeria, Krim BeJ- 
kassem, care se află în mo
mentul de față în capitala 
R.A.U., a făcut o declarație 
cu privire la întrevederile 
care âu avut loc la Rabat în
tre reprezentanți ai guvernu
lui algerian, regele Hassan al 
Il-lea ăl Marocului și preșe
dintele Tunisiei, Burghiba. 
„în cursul acestui schimb de 
vederi — a declarat Belkas- 
sem — am ajuns la concluzia 
că sînt necesare tratative di
recte între guvernul provizo
riu al Republicii Algeria și 
guvernului francez.

Un bi lan
PARIS 6 (Agerpres). — A- 

genția Reuter citează cifrele o- 
ficiale franceze privind chel
tuielile militare și pierderile 
omenești provocate de războiul 
din Algeria. „Pierderile arma
tei franceze, relatează agenția 
Reuter, sînt evaluate la apro
ximativ 9.000 de morți și 
22.000 de răniți" (aceste cifre 
oficiale sînt vădit micșorate — 
n.r.). Cheltuielile militare sînt 

Printre tinerii italieni
Polonă, Franța, Iugoslavia, 
Mexic, Argentina și Statele Uni
te ale Americii. Raportul despre 
drumul de luptă al Federației 
Tineretului Comunist Italian în 
perioada celor 40 de ani, a fost 
prezentat de Rino Serri, secretar 
național. E| a amintit eroismul 
cu care tinerii comuniști italieni 
au luptat împotriva fascismului 
iar, în perioada postbelică, pen
tru apărarea democrației, pen
tru o viață mai bună și progres 
social, împotriva încercărilor de 
reînviere a fascismului. Din par
tea Partidului Comunist Italian 
la festivitate a vorbit Luigi Lon
go, secretar general adjunct al 
partidului, care a acordat o 
înaltă apreciere activității tine
retului comunist italian. Au rostit 
cuvîntări de salut, de asemenea, 
Giuseppe Berti, senator comu
nist, fost secretar al Federației 
in anii 1921-1926, Pietro Sechia, 
senator comunist, fost secretar 
al Federației în perioada fascis
mului precum și alte personali
tăți care au activat în conduce
rea Federației. Cu interes au 
primit participanții la festivitate 
pe Vincenzo Balzamo, secretar 
național al Mișcării Tineretului 
Socialist, care după ce a adus 
salutul tinerilor socialiști a vor
bit despre rolul pe care l-a avut 
Federația Tineretului Comunist 
in cadrul mișcării de tineret din 
Italia, despre importanța co
laborării între tinerii comuniști 
și socialiști în lupta pentru apă
rarea intereselor tineretului itc 
Han împotriva exploatării mo
nopolurilor, pentru pace și so- 
cia lism.

Cu multă simpatie și căldură 
au salutat tinerii comuniști pe 
foștii militanți ai mișcării comu
niste de tineret din Italia, cit și 
pe reprezentanții altor organiza
ții de tineret, culturale, sportive

care au sărbătorit împreună cu 
ei cea de a 40-a aniversare a 
Federației Tineretului Comunist 
Italian. Festivitatea s-a desfășu
rat sub semnul unui puternic 
entuziasm tineresc. Cuvintările 
au fost primite cu aplauze, ră
sunau lozinci care îndemnau la 
mobilizarea mai activă a tinere
tului italian l<j lupta pentru a 
bara reînvierea fascismului, pen- 
tru apărarea democrației, pen
tru dezvoltarea progresistă a 
Italiei.

Festivitățile consacrate acestui 
eveniment au continuat în în
treaga Italie. Cu acest prilej am 
participat la întîlniri cu tineretul 
din diferite localități. Ne-am in- 
tilnit cu tineri din centrul indus
trial Prato din apropierea Flo
renței, precum și cu tinerii ță
rani din centrul agricol Montes- 
pertoli. In aceste localități am 
asistat la puternice manifestări 
ale tineretului dedicate aniver
sării Federației Tineretului Co
munist și am avut posibilitatea 
să tra-nsmitem tinerilor italieni 
salutul tineretului nostru și să le 
'«orbim despre condițiile minuna
te în care trăiesc, muncesc și 
învață tinerii din țara noastră. 
Manifestările care au avut loc 
în întreaga Italie cu prilejul 
aniversării Federației Tineretului 
Comunist Italian au demonstrat 
forța acestei organizații, cea 
mai puternică organizație de ti
neret din Italia care grupează 
în rîndurile ei aproape 200.000 
de tineri muncitori, țărani, stu- 
denți, funcționari, elevi. Această 
organizație se bucură de un me
ritat prestigiu și este înconjura
tă de dragostea Celor mai înain

gentului de trupe sudaneze 
din Matadi și a cerut să fie 
luate neîntirziat măsurile ne
cesare pentru asigurarea secu
rității soldaților sudanezi.

Un protest similar a adresat 
reprezentanților O.N.U. co
mandantul subunității sudane
ze a trupelor O.N.U. din Con
go.

Răspunzind la o întrebare, 
el a arătat că pentru Guineea 
ca și pentru întreaga Africă 
pericolul cel mai mare îl re
prezintă colonialismul și im
perialismul. Prezența in Afri
ca a trupelor străine și a unor 
baze militare străine, a spus 
el, constituie un permanent 
pericol pentru suveranitatea 
noastră și creează o permanen
tă primejdie de atragere a 
noastră intr-un conflict, urmă
rind scopuri care nu au nici 
o legătură cu noi.

Referindu-se la știri necon
firmate transmise de unele 
agenții de presă occidentale 
și la declarații reluate de a- 
genția France Presse, potrivit 
cărora ar avea loc de pe acum 
tratative secrete franco-alge- 
riene, un purtător de cuvînt 
autorizat algerian a declarat 
agenției MEN că actualele 
discuții franco-algeriene nu 
pot fi considerate tratative, ci 
pentru moment simple „con
tacte consultative".

La Cairo purtă toiul de cu
vînt al guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria a preci
zat că tratativele cu guvernul 
francez nu vor duce la înce
tarea focului în Algeria de- 
oît odată cu recunoașterea de 
către Franța a independenței 
Algeriei.

ț sumbru
evaluate la aproximativ 10 
milioane de franci noi zilnic.

„Grosul armatei franceze 
este imobilizat în Algeria, 
unde trupele de siguranță re
prezintă o proporție de un 
soldat la doi europeni civili".

în plus, arată agenția Reuter 
„22.000 musulmani sînt închiși 
în temnițele din Franța și Al
geria, iar alți 30.000 sînt reți
nuți în lagărele de internare.

de Vacile Florea
C.C. al U.T.M.membru al Biroului

Studentele din învățăminte! pedagogic din Moscova iși desfă
șoară practica in mijlocul copiilor oamenilor muncii, in cadrul 

grădinițelor de cartier și bloc.

Alegeri în Sovietele locale 
din unele republici unionale

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 5 martie au 
avut loc alegeri în Sovietele loca
le de deputați ai oamenilor mun
cii din R.S.F.S.R., Ucraina, Li
tuania, R.S.S. Moldovenească, 
Kazahstan, Kirghizia, Uzbekis
tan, Turkmenia și Tadjikistan.

In majoritatea circumscripții
lor electorale, pînă la prînz au 
votat peste 90 la sută din ale
gători. Locuitorii Moscovei au 
ales în organele puterii locale 
aproximativ 12.000 de deputați.

Miting jubiliar la ziarul
„Daily

LONDRA 6 (Agerpres). — 
La 5 martie în sala „Albert- 
Hall“ — una din cele mai 
mari săli din Londra — s-au 
adunat câteva mii de prieteni 
ai ziarului „Daily Worker" 
pentru a aniversa 31 de ani 
de existență a acestui ziar al 
oamenilor muncii din Anglia. 
Mitingul a fost prezentat de 
J. Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanic, G. Matthews, 
redactor șef al ziarului „Daily 
Worker", Hewlett Johnson, 
decanul de Canterbury și 
Paul Robeson, cunoscut mili
tant pe tărim obștesc.

Deschizînd mitingul, G. 
Matthews, redactor șef al zia
rului „Daily Worker" a vorbit 
despre lupta neobosită pe care 
acest ziar o duce în interesul 
oamenilor muncii englezi, 
pentru pace și dezarmare, îm- 

tați tineri italieni care văd în 
ea o forță combativă, capabilă 
să mobilizeze tineretul în nu
mele unor idealuri mărețe, pen
tru apărarea intereselor sale, 
pentru pace și socialism.

Vizita în Italia mi-a dat posi
bilitatea să cunoscmai bine con
dițiile de muncă și de viață ale 
tineretului italian, problemele 
care-i preocupă pe tinerii ita
lieni în perioada actuală.

Este îmbucurător faptul că tot 
mai mulți tineri iși dau seama 
de pericolul pe care îl reprezin
tă reînvierea fascismului în Ita
lia. Se lărgește în mod continuu 
tendința spre unitate in lupta 
împotriva fascismului și pentru 
apărarea democrației. In acest 
sens, sînt semnificative de
monstrațiile de protest din vâra 
anului 1960, demonstrații care 
au arătat combativitatea tinere
tului itatian, năzuința spre uni
tate, cit și falsitatea aprecieri
lor făcute de către cercurile 
reacționare care sperau că ac
țiunile lor propagandistice au 
reușit să pervertească tineretul 
italian, să-i inoculeze o stare 
de pasivitate. Recent, ziarele au 
informat despre faptul că a avut 
loc la Roma o demonstrație 
antifascistă de protest, la care 
au participat tineri comuniști, 
socialiști, radicali, social-demo- 
crați, reprezentanți ai Uniunii. 
Goliardice a studenților italieni 
precum și numeroși tineri neîn
cadrați în organizațiile de tine
ret. Asemenea manifestări devin 
tot mai numeroase în întreaga 
țară.

Intensificarea acțiunilor pro
pagandistice ale cercurilor

La Leningrad pînă la ora 4 
după-amiază la majoritatea cir
cumscripțiilor electorale au vo
tat toți alegătorii.

Puncte de vot au fost organi
zate și în trenurile care circulă 
la mari distanțe, precum și pe 
navele care se află în largul 
mărilor.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm s-a votat și în ora
șele și satele din celelalte 
republici ale Uniunii Sovietice.

Worker”
potriva creării de baze mili
tare pe teritoriul Angliei.

La miting J. Gollan, a rostit 
o amplă cuvîntare. Gollan a 
subliniat că Partidul Comunist 
se pronunță pentru o politică 
care să pună capăt strategiei 
nucleare și bazelor străine în 
Anglia și care să asigure pa
cea. Gollan a vorbit de aseme
nea despre Consfătuirea de la 
Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și a subliniat că a- 
ceastă consfătuire a demon
strat întărirea mișcării comu
niste intemațKxiaie ș; Tm-ta- 
tea indestructibilă a lagărului 
socialist.

Kwame Nkrumah 

a plecat spre New York
ACRA 6 (Agerpres). — Pre

ședintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a plecat la 5 mar
tie cu un avion special la 
New York pentru a participa 
la reluarea lucrărilor celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

După cum anunță agenția 
U.P.I. Nkrumah va avea o în
trevedere Ia Washington cu 
președintele Kennedy. De a- 
semenea, el urmează să ia 
cuvintul in fața Adunării Ge
nerale. Kwame Nkrumah este 
Însoțit de 30 de persoane, 
printre care trei membri ai 
guvernului ghanez.

neofasciste, acțiuni destinate in 
primul rind otrăvirii generației 
tinere, preocupă opinia publi
că democrată italiană. In legă
tură cu aceasta mulți conducă
tori și membri ai organizațiilor 
de tineret și studenți cu care 
im.-am întilnit au subliniat impor
tanța propunerii făcută la 
O.N.U. de guvernul R.P.R. pri
vind educarea tineretului în spi
ritul ideilor păcii și înțelegerii 
intre popoare cit și actualitatea 
ei în condițiile existente în 
Italia.

In fața tineretului italian se 
află numeroase probleme legate 
de îmbunătățirea condițiilor de 
viață. Ni s-o relatat că urmările 
nefaste al cursei înarmărilor se 
resfring în mod direct asupra 
vieții tineretului și tocmai de a- 
ceea tinerii iau parte activă la 
lupta pentru interzicerea insta
lării de rampe de lansare a ra
chetelor și împotriva acordării de 
baze 'militare pentru Bundeswehr, 
lupta pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă, 
pentru o retribuție egală la mun
că egală, pentru democratizarea 
învățăminte lui și pentru libertăți 
democratice. In ultima vreme au 
avut loc în această direcție nu
meroase acțiuni ale generației 
tinere. In Sardinia, in apropiere 
de localitatea Decimomannu, 
unde se află una din bazele 'mi
litare ale N.A.T.O. a avut loc 
recent o demonstrație de pro
test a tineretului împotriva am
plasării unor asemenea baze pe 
teritoriul italian. Printre tineri 
se aflau numeroși muncitori a- 
gricoli. Elevii din Roma cu 
demonstrat împotriva lipsei de 
localuri pentru școli. împreună 
cu ei, la demonstrație au luat 
parte foarte mulți dintre părinții 
lor. Chiar în ziua în care am 
sosit in Italia se desfășura o

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" din 6 martie 
publică o corespondență în 
care iși informează cititorii 
despre desfășurarea alegerilor 
pentru Marea Aduanera Na
țională și sfaturile populare 
din R. P. Română.

Ziarul remarcă atmosfera 
de sărbătoare care a domnit 
în întreaga țară în ziua ale
gerilor și entuziasmul cu care 
oamenii muncii s-au prezen
tat în fața urnelor. „La ale
geri, scrie ziarul, muncitorii, 
țăranii, oamenii de știință și 
artă și-au demonstrat încă o 
dată dragostea nețărmurită 
față de Partidul Muncitoresc 
Romîn, devotamentul lor față 
de regimul democrat popular".

De asemenea, în corespon
dență se subliniază că în nu
meroase regiuni majoritatea 
covârșitoare a populației a 
votat pînă la ora 12.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
Ziarul „Hetfoi Hirek", care a- 
pare luni la Budapesta, refe
rindu-se la alegerile desfășu
rate duminică în R- P- Romî
nă descrie entuziasmul și în
suflețirea cu care au fost în- 
tîmpinate de marea masă a a- 
legătorilor tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și alți conducă
tori de partid și de stat, în fața 
secției de vot nr. 4 din Piața 
Republicii.

Ziarul „Ești Hirlap" subli
niază că alegerile s-au desfă
șurat într-o atmosferă însu
flețită, exprimând devotamen
tul milioanelor de oameni ai 

I muncii față de politica Parti
dului Muncitoresc Romîn.

SOFIA 6 (Agerpres). — „Ra- 
i botnicesko Delo" în numărul 

său de luni publică pe prima 
pagină o informație cu titlul 
„In Republica Populară Romî
nă au avut loc alegeri pentru 
Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare". Ziarul 
scoate în evidență atmosfera 
sărbătorească de la secțiile de 
vot și entuziasmul milioanelor 
de oameni ai muncii care au 
votat pe candidații Frontului

—•----

Puternice demonstrații 
antiamerkanc in Ecuador

QUITO 6 (Agerpres). — A- 
I genția Associated Press a 
i transmis următoarea relatare 
. a corespondentului său din 
’ Quito (Ecuador). „în marele 
! port Guayaquil, unul din cele 
I mai nevralgice centre de tul

burări din America de sud. de- 
numstrațnle autiamericane ir- 
bucuesc mereu. I« decurs de 
10 Iui eiâdxre* * consulatului 
S.U—A. din Guayaquil < fost 

i atacată de 14 ori de mulțimea 
■ înfuriată. Ambasada Statelor 

Unite din Quito a fost de ase
menea teatrul unor tulburări. 
In orașul Guayaquil, cu o 
populație de 530.000 locuitori 
crește șomajul, mizeria și a- 
nalfabetismul. Guayaquil are 
cele mai îngrozitoare cocioabe 
din lume și a fost numit capi
tala mondială a malariei.

PHENIAN 6 (Agerpres). — 
„Pentru unificarea pașnică a 
Coreei" este titlul memoran
dumului, dat publicității la 6 
martie de guvernul R.P.D. Co
reene în legătură cu apropia
ta reluare a lucrărilor sesiu
nii a 15-a a Adunării Gene- 

I rale a O.N.U. Guvernul R.P.D. 
Coreene, se arată în memo
randum, este de părere că 
problema unificării pașnice a 
Coreei poate fi rezolvată nu
mai de coreeni înșiși, fără 
nici un fel de amestec din 
afară, pe calea contactelor și 
tratativelor între Sud și Nord 
și pe calea unor alegeri libe
re și generale în părțile de 
sud și de nord ale țării.

Potrivit Cariei ei, se spune 
în continuare în memorandum, 
Organizația Națiunilor Unite

TALLIN 6 (Agerpres). — La 
6 martie, la Tallin a început 
procesul public al unor crimi
nali fasciști care au participat 
activ la exterminarea pe teri
toriul Estoniei în timpul ocu- 

j pației hitleriste a aproximativ 
| 125.000 de cetățeni pașnici și 

prizonieri de război. Acuzații 
în proces sînt Ain Erwin Mere, 
fost comandant aț siguranței 
estone și al JS. D.“. Ralf Ger
rets. comandant adjunct al la
gărului de concentrare _Iaga- 
la*, și ian Viik, fost paznic 
in Ac&st

Cu participarea lor activă in 
anii 1942—1943 în acest lagăr

• din apropierea Tallinului au 
fost torturați în mod bestial 
peste 3.000 de cetățeni din Ce
hoslovacia, Polonia, Germania, 
în cea mai mare parte evrei.

Locul lui Ain Erwin Mere, 
unul din principalii organiza
tori ai asasinatelor în masă 
din Estonia, este gol. Cu toate 
că au fost trimise două note, 
guvernul englez nu l-a predat 
autorităților sovietice. Ralf 
Gerrets și Ian Viik au reușit

MEXICO CITY 6 (Ager
pres). — La 5 martie în capi
tala Mexicului s-a deschis pri
ma conferință latino-america- 
nă pentru suveranitatea națio
nală, eliberare și pace, orga
nizată din inițiativa unui grup 
de personalități politice în 
frunte cu fostul președinte al 
Mexicului, generalul Lazaro 
Cardenas. La lucrările confe
rinței iau parte peste 2000 de 
delegați din țările latino-ame- 
ricane, precum și reprezen
tanți ai mișcării pentru pace 
din numeroase țări.

Agenția United Press Inter
national relatează că în mo
mentul deschiderii conferin
ței peste 1000 de persoane se 
aflau în fața sălii și ascultau 
cuvîntările delegaților trans
mise prin difuzoare. Cind ge
neralul Cardenas a sosit in 
sală mulțimea scanda „Cuba 
da, yankeii nu

NEW YORK 6 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 6 martie, 
A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovie
tice la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a 
O.N.U. la primit pe A. Ste
venson, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., și a 
avut o convorbire cu el.

RABAT. — Regele Marocu
lui Hassan al Il-lea a adresat 
la 5 martie un apel radiodifu
zat către popor, in care a a- 
nunțat că, in urma demersului 
întreprins pe lingă guvernul 
francez, între Maroc și Fran
ța a fast încheiat un acord cu 
privire la evacuarea tuturor 
bazelor militare și școlilor a- 
viatice franceze de pe terito
riul Marocului, pină în luna 
octombrie a.c.

NAIROBI. — Partidul Uni
unea Națională Africană din 
Kenya, care a ob'înut la ulti
mele alegeri pentru Consiliul 
legislativ majoritatea voturi
lor, a hotărît să nu participe 
Ia formarea unui nou guvern 
pină cind autoritățile engleze

Cind se află că in Guayaquil 
s-a organizat o adunare, în fața 
clădirii consulatului S.U.A. 
sînt postate imediat trupe, iar 
ușile sînt închise cu grilaje 
protectoare. Demonstranții se 
adună în fața clădirii unde lo
cuiesc mulți dintre funcționa
rii americani și, în ciuda fap
tului că nimeni nu a fost pînă 
acum rănit, în rîndurile aces
tora din urmă domnește un 
sentiment de neliniște. Consu
lul general al S.U.A., Ward 
P. Allen, a colecționat de acum 
o cantitate însemnată de pie
tre pe care demonstranții le-au 
aruncat în ferestrele clădirii 
consulatului".

mare grevă a studenților italieni. 
Interlocutorii mei în cursul călă
toriei prin Italia mi-au subliniat 
că situația gravă a învățămîntu
iui italian preocupă cercuri largi 
ale opiniei publice și ale tine
retului din această țară. Se re
levă insuficiența sălilor de 
cursuri, a laboratoarelor și a ca
drelor didactice calificate ceea 
ce face ca invățămintul italian 
să nu poată răspunde cerințelor 
dezvoltării impetuoase a științei 
și tehnicii zilelor noastre.

La Roma am avut posibilita
tea să mă întilnesc cu conducă
tori ai diferitelor organizații de 
tineret. Astfel am avut convor
biri cu reprezentanți ai organi
zației de tineret democrat-creș- 
tină, ai organizației de tineret 
a partidului radical, ai tineretu
lui socialist, ai Uniunii Goliar
dice a studenților italieni. Aces
te întîlniri ne-au oferit posibili
tatea unei cunoașteri reciproce 
mai bune în legătură cu activi
tatea organizațiilor noastre, 
ne-au permis un schimb de pă
reri util asupra necesității lăr
girii colaborării între tineretul și 
studenții din regiunea balcano- 
adriatică și a unei informări re
ciproce mai largi.

Intilnirile cu acești reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
italian s-au desfășurat intr-o at
mosferă de interes reciproc. Va
loarea acestui schimb de păreri 
rezidă in faptul că este una din 
primele luări de contact directe 
între U.T.M. și o serie de orga
nizații de tineret din Italia.

Vizita în Italia mi-a prilejuit 
întîlniri cu numeroși tineri mun
citori, țărani, studenți care nu
tresc simțăminte de simpatie 
față de tineretul romîn, față de 
lupta sa și care și-au exprimat 
năzuința de a contribui și pe 
viitor atît la dezvoltarea colabo- 
rării între tineretul nostru și cel 
italian, cit și la lupta comună 
pentru transformarea regiunii 
balcano-adriatice într-o zonă a 
păcii, fără arme atomice.

Democrației Populare. Se sub
liniază, de asemenea, că ma
rea majoritate a alegătorilor 
au votat încă în prima parte 
a zilei alegerilor.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
Presa varșoviană de luni pu
blică corespondențe de la Bu
curești în legătură cu alegerile 
care au avut loc duminică în 
R. P. Romînă. Ziarele „Sztan- 
dar Mlodich", „Glos Pracy’’, 
„Zycie Warszawy" remarcă en
tuziasmul cu care milioane de 
oameni ai muncii au votat pe 
candidații Frontului Democra
ției Populare. „Ziua însorită a 
alegerilor — scrie „Tribuna 
Ludu" — a fost o sărbătoare 
pentru poporul romîn. Pînă la 
ora 12 au trecut prin fața ur
nelor peste 70 la sută din ale
gători. Ziarele subliniază că 

Memorandumul guvernului
R.P.D. Coreene în legătură cu reluarea 
lucrărilor Adunării Generale a O.N.U.

Procesul unor criminali fasciști 
la Tallin

Pentru suveranitate națională, 
eliberare și pace

PE SCURT

alegerile au fost terminate în 
linii generale pînă la ora 17.

PRAGA 6 (Agerpres). — 
„Poporul romîn și-a dat votul 
candidaților Frontului Demo
crației Populare" — sub acest 
titlu ziarul „Rude Pravo" pu
blică în numărul său de luni 
o corespondență în legătură 
cu alegerile din Romînia. „La 
centrele de vot, remarcă 
ziarul. încă înainte de ora 6, 
ora deschiderii secțiilor de 
vot, se adunaseră alegători 
numeroși. In întreaga țară a 
domnit o atmosferă de sărbă
toare".

Autorul corespondenței a- 
rată că împreună, cu milioa
nele de oameni ai muncii din 
țară, membrii echipajelor na
velor romineșt; aflate la mii 
de kilometri de patrie, au vo
tat pe candidații Frontului 
Democrației Populare".

nu are nici un drept și nici , un 
motiv să discute problema co
reeană, care este una din pro
blemele reglementării postbe
lice. însuși faptul includerii 
problemei coreene în progra
mul problemelor care urmea
ză să fie examinate de O.N.U., 
este ilegal.

în consecință, se arată în 
memorandum, problema unifi
cării Coreei este o chestiune 
internă a poporului coreean : 
el singur trebuie să-și aleagă 
orînduirea de stat și socială 
și să-și hotărască soarta după 
cum crede de cuviință. Dacă 
O.N.U. vrea să fie credincioa
să principiilor și normelor, 
precizate clar în Carta ei, ea 
trebuie să pună capăt practi
cii discutării ilegal a pro
blemei coreene.

să-și ascundă pînă de curînd 
crimele.

Mere, Gerrets și Viik sînt a- 
cuzați de crime prevăzute de 
legea „cu privire la răspunde
rea penală pentru crime îm
potriva statului".

Procesul este judecat de co
legiul penai al Tribunalului 
Suprem al R.S.S. Estone.

Rechizitoriul a fost făcut de 
procurorul general al Estoniei, 
Walter Raudsalu.

Ciiaxali; fasciști Ralf Ger
rets și Ian Vii și-au recunos
cut vinovăția.

Ca martori au fost citate 39 
de persoane printre care ce
tățeni din Cehoslovacia, foști 
deținuți ai lagărului morții 
„Iagala". In cursul anchetei 
preliminare au depus mărtu
rie peste 100 de persoane.

Procesul se judecă în cea 
mai mare sală din Tallin. Par
ticipă reprezentanți ai diferi
telor pături ale populației es
tone.

Aproximativ 40 de cores
pondenți străini asistă la pro
ces.

Delegatul argentinian Al
berto Castella, fost rector al 
Universității din Da Plata, 
care a luat cuvintul a sub
liniat că „revoluția cubană 
este un exemplu inspirator 
pentru toate țările Americii 
Latine", și a chemat popoa
rele latino-americane să-și 
intensifice eforturile pentru a 
elimina dominația imperialis
tă.

A luat apoi cuvintul Vanda 
Vasilevskaia, membră a Consi
liului Mondial al Păcii, care a 
urat popoarelor din America 
Latină succes în lupta pentru 
pace. Cuvintarea ei a fost în 
repetate rinduri subliniată 
prin aplauze. S-a scandat 
„Trăiască Rusia, „trăiască pa
cea !“.

Conferința iși continuă lu
crările.

nu-1 vor elibera pe liderul miș
cării de eliberare națională din 
Kenya, Jomo Kenyatta.

CAIRO. — Republica Arabă 
Unită și Republica Mali au în
cheiat un acord cu privire la 
relațiile economice, colabora
rea tehnică și schimburile cul
turale dintre cele două țări.

în conformitate cu acordul 
economic, relațiile economice 
și comerciale dintre R.A.U. și 
Mali se vor baza pe clauza na
țiunii celei mai favorizate. 
R.A.U. va acorda Republicii 
Mali un împrumut in contul 
căruia îi va livra unele tipuri 
de utilaj industrial și ii va a- 
corda ajutor tehnic.

NEW YORK. - în dimineața 
zilei de 6 martie în apropiere 
de El Paso (Texas) s-a prăbu
șit un avion cu șase motoare 
de tip „KB 50“ din forțele ae
riene militare ale S.U.A. După 
cum transmite agenția UPI, 
explozia a fost atit de puter
nică incit a putut fi văzută pe 
o rază de 80 km. Cele 9 per
soane aflate la bordul avionu
lui au murit.
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