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Rezultate 
preliminarii 

ale alegerilor
La Comisia Electorală Centrală și la Consiliul de 

Stat al R. P. Romîne s-au primit date provizorii cu pri
vire la rezultatele alegerilor pentru Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare regionale, orășenești, 
raionale și comunale.

în listele de alegători pentru Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare au fost înscriși apro
ximativ 12 800 000 cetățeni față de 12 444 977 în ale
gerile pentru Marea Adunare Națională din 1961.

S-au prezentat la vot aproape toți alegătorii în
scriși în liste.

Candidații Frontului Democrației Populare pen
tru Marea Adunare Națională au întrunit peste 99 la 
sută din totalul voturilor exprimate.

în circumscripția electorală „Grivița Roșie” din 
Capitală, din 34 690 alegători înscriși în liste s-au 
prezentat la urne 34 686 alegători, care au votat în 
unanimitate pentru candidatul Frontului Democrației 
Populare în alegerile pentru Marea Adunare Națio
nală, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Datele definitive asupra rezultatelor alegerilor 
vor fi date publicității mîine, 10 martie, de Comisia 
Electorală Centrală pentru Marea Adunare Națională 
șl de Consiliul de Stat al R. P. Romîne pentru sfaturile 
populare.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central ai Uniunii Tineretului
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Tinăra generație
a votat

cu însuflețire 

pentru politica 

înțeleaptă 

a partidului nostru, 

pentru viitorul 

său luminos
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Muncitor

Marți 9 martie 1965

In numele prezentului si viitorului
lua de duminică a fost ii de maro sirbatoare 
pentru întregul nostru popor. Pretattad^, ta 
Capitală în orașele și satele patriei. ------- 7
muncii au pășit eu demnitate și imitaiii patrta- 
tică in fața urnelor. însuflețiți de reali
zărilor ultimilor ani. și cu deplină încredere m 
viitor. Votul lor exprimat a fost taooțit de do

rința fierbinte de a-și consacra toate eforturile, iotoef» — 
gie și pricepere desăvirșirii construcției socialiste, infăptairii 
politicii înțelepte, profund științifice a partidului.

Reporterii „Scînteii tineretului", prezenii la nume.-oa-' 
secții de votare, relatează, în continuare cititorilor ziarului 
aspecte de la marea sărbătoare a poporului nostru.

Pentru 

îndeplinirea 

idealurilor 

tinereții

///7i primele ore

ale dimineții

Primul nostru popas ? La 
secția de votare Nr. 39 din 
cartierul Mihai Bravu. Încă 
din zori, sute, mii de cetățeni 
care locuiesc în acest nou car
tier, s-au prezentat in țața ur
nelor.

— Am ținut să fiu printre 
primii la vot — ne-a declarat 
Gheorghe Cherana, vopsitor 
la Trustul I construcții-mon- 
taje-București. Locuiesc in a- 
cest cartier de puțină vreme. 
Prin votul de astăzi țin să 
mulțumesc încă o dată parti
dului pentru minunatele con
diții de viață pe care eu și fa
milia mea le avem. Împreună 
cu colectivul din care fac par
te lucrez la finisarea Fabrici: 
de piine ce se construiește in 
raionul 23 August. Ne stră
duim, ca această construcție să 
fie terminată la termenul sta
bilit. Socotim că în acest fel 
ne aducem și noi contribuția 
la opera de desăvîrțire a so
cialismului în țara noastră și 
pe această bază la creșterea 
nivelului de trai al populației.

Pe vechea noastră cunoștin
ță (intr-un reportaj publicat 
acum citeva luni, ziarul nost-.: 
prezenta cititorilor realizările 
pe care acest tînăr le obține 
în producție), laminoristul Ra
du Stoian de la Uzina de țevi 
„Republica" l-am întilnit la 
secția de votare nr. 43. Discu
ta cu un grup de cetățeni care 
tocmai votaseră. Aici, pînă la 
orele 11,30 votaseră peste 90

la sută din totalul degete-.- 
lor.

Facer-, cuxoștxxță: Ajci 
Tănase. maistru, secția czzzr- 
gerie a Uzinelor _23 August* 
Cristea Gheorghe, i—iitJi. cx- 
zanpiu la aceeași «tssă, Con
stantin Corobotcuu, elect—.- 
cian la laminorul de 6 țou. co
leg de uzină cu vechea noas
tră cunoștință Radu 
Discuția se înf-.rzpesză crtad 
ca subiect evenimentul pe 
care întregul nostru popor l-a 
sărbătorit duminică.

— Am așteptat cu emoție 
ziua de azi — spunea lamzuo- 
ristul Radu Stoian. Am votat, 
convins fiind că tot ceea ce 
s-a construit in raionul nos
tru. in întreaga noastră capi
tală, reprezintă grija deosebi
tă pe care partidul și guver
nul o au pentru oamenii 
muncii. Împreună cu colecti
vul din care fac parte, bri
gada de laminoriști condusă 
de tovarășul maistru Voixea 
Ion de la laminorul de 3 țoii, 
am ținut să sărbătorim «cest 
eveniment cu succese tot uz: 
mari în producție. In cele 
două luni cere cu trecut cit 
acest an noi cm reușit să de
pășim planul producției, in ta
na ianuarie cu 3£ ia sută, iar 
in februarie cu la sută 
Meritul per.trs. aceste -rzu.1 te
te revine deopotrivă tuturor 
celor 24 de larrâstomști dm 
brigada noastră. Simțim o sa
tisfacție deosebită eă «stări 
cină ne prezentăm te fețe ur
nelor, brigada noastră, pentru 
rezultatele obținute ta pro
ducție ta acest an, a fost dis
tinsă ta fiecare luni eu tsdxl 
de evidențiată ta tatreceren 
socialistă.

tacă ănaMs dr eoa <. dan»-

-Om 6. Fnsna csrr nâd ta 
reepa de ccttre de la Grupei

Bărăganului
Pâri, gri satefir. marile ar

tere aâe Cxțrm'r mai ar:ma- 
te șt —ai ."-flri'e ca aricind 
de af'jfriU masivă a cetate-

loteazâ oamenii

mior «țr* wcțnle de votare 
« aesci sgse largul țării.

Zcru r_e. oe-au găsit pe șo-

S rrmfniea. ta Tămădău și 
1 : ar. . . 1. ... am vă
zut cum oamenii, tineri și 
vârstnici. se strigau unii pe 
alfzi.se adunau încăpui ulițe
lor -fă ștega.i cu căruțele ori 
pe jos. în grupuri, spre secțiile 
de votare.

La orele 8 dimineața, în co
mma Ștefănești votaseră mai 
eruit de jumătate din numărul 
s e găriteJor.

— Temeiul pe care se spri
jină votul meu și al tuturor

ne towteul Dumttni Profir, 
președintele cooperativei agri
cole — sini realizările de pînă 
acum și cele pe care ne pro
punem să le înfăptuim de aici 
in rolo.

Cooperativa agricolă de pro
ducție din Ștefănești este una 
dintre cele mai bune din raio
nul Lehliu. Averea obștească 
se apropie de șase milioane lei. 
Cooperativa are peste 3 200 de 
hectare de pămînt, un sector 
zootehnic dezvoltat care cu
prinde peste 800 bovine, 3 000 
oi, porci, păsări. Anul tre
cut. în condiții climaterice nu 
tocmai prielnice, s-au obținut 
3 500 kg porumb boabe la hec
tar, 37 000 kg sfeclă, 1900 kg 
floarea-soarelui.

Țăranul cooperator Mitrea I. 
Tudor, ne-a invitat să-i vedem 
casa nouă, din cărămidă, cu 
patru încăperi, cu mobilă 
nouă, radio și cu podul și că
mara, pline.

— Am trăit — ne spune el 
— amărit ca copil. Atunci stă
team toată familia într-o odaie 
de lut, cu rogojini pe jos. Sînt 
conductor de atelaj. Anul 
ăsta am făcut, împreună cu 
soția, peste 500 zile-muncă. 
Socotiți cît vine, dacă valoa

rea zilei muncă s-a ap~piît 
de 30 lei.

Am părăsit satul electrificat, 
cu cele 300 de case noi, cu 
școală nouă, casă de nașteri, 
cămin cultural, saî cu oameni 
harnici care, unindu-se in 
muncă, desfășurând o largă o- 
fensivă asupra pămintului. a- 
jutați de tractoare și de știin
ța agricolă, și-au îndestulat 
traiul.

Mergem mai departe și ne 
oprim la secția de votare nr. 
35 găzduită la Școala medie 
din Lehliu-Gară. Aceeași at
mosferă sărbătorească: lume 
multă, animație, bună dispo
ziție. Prin fața urnelor tre
ce un grup de tineri care 
votează întiia oară: Florica 
Stan, Constanța Ștefan, Con
stantin Grosu, Ion Magia și 
alții.

— Votez întâia oară și sînt 
fericit că acest eveniment se 
petrece în școala unde învăț, 
ne-a spus Constantin Grosu. 
Votul nostru este semnul re
cunoștinței fierbinți adusă 
partidului pentru condițiile 
create tuturor copiilor țării — 
să învețe. înainte aici nu era 
liceu...

— Nu era nici școală, inter
vine Alexandrina Boneanu, 
învățătoare emerită. Pe vre
muri eram două cadre didac
tice și aveam 27 de elevi; fă
ceam lecții cu ei într-o casă 
părăsită.

Azi, aici, într-un sat din _i- 
nima Bărăganului, pentru fiii 
țăranilor cooperatori, partidul,

V. BARAC 
N. BARBU 

V. CĂBULEA 
V. DINULESCU 
G. MIHĂESCU 

ST. NECANIȚKI 
C. SLAVIC

(Continuare în pag. a III-a)

Spre otelăriile patriei

dTonoare Fruntaș pe ramură
Prețuirea hărniciei

■I a o prețuire a 
realizărilor obți
nute în anul tre-

i cut, colectivul nos- 
' tru a fost distins 

cu Steagul roșu și
I Diploma de între
prindere fruntașă pe ramură 
li întrecerea socialistă pe 
964.
Pentru continua sporire a 

producției de metale neferoa- 
e un accent deosebit am pus 

Le îmbunătățirea conținutului 
metalic al materiilor prime din 
ectorul minier, aproviziona
ta ritmică a sectoarelor de 
ppire. în acest fel am putut

obține un indice de utilizare 
a agregatelor superior celui 
planificat, deci cantități spo
rite de metal. Aceste măsuri 
și-au dovedit eficacitatea pen
tru că ele au fost însoțite per
manent de acțiuni menite să 
ducă la îmbunătățirea tehno
logiei de fabricație, la îmbo
gățirea cunoștințelor profesio
nale a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor.

Pentru a susține afirmația 
de mai sus voi da un singur 
exemplu. în secția topire, me
canizarea unor operații de la 
cuptoare și de la masa de a- 
glomerare și altele, au dus la

scurtarea ciclului de fabrica
ție. la îmbunătățirea calității 
și la obținerea tmtr impor
tante economii. (Economiile 
suplimentare obținute anul 
trecut prin reducerea prețului 
de cost se cifrează ia peste 
3,7 milioane lei).

Pentru continua îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale a 
tuturor muncitorilor au fost 
folosite forme multiple, va
riate. insistindu-se pe însuși
rea cit mai temeinică a noilor 
tehnologii și metode înaintate 
de muncă. Organizațiile 
U.T.M. au ajutat conducerea

ing. FLORIAN BĂGALUȚ 
director

Combinatul chimico-meta- 
lurgic-Baia Mare

(Continuate în pag. a III-a)

Consumuri reduse —
încălțăminte de calitate

j

iUâfc n instanță,
jBk cifrele sîr.t acelea

, care oferă dtmen-
grf siunile exacte ale

SȘF hărniciei, spiritu-
iui gospodăresc, 
entuziasmului ți

nui colectiv de muncă. Cu 
10 zile înainte de sfîrșitul 
anului trecut, colectivul Fa
bricii de pielărie și încăl
țăminte „Clujeana" rapor

ta îndeplinirea planului la 
toți indicatorii- Situațiile fi
nale înregistrau depășirea 
planului producției globale cu 
3.58 la sută, a planului pro
ducției marfă cu 1.46 la sută, 
precum și îndeplinirea sarci
nii de creștere a productivită
ții muncii în proporție de 
101.21 la sută. în anul trecut 
a fost produsă aici cu 73 la

sută mai multă încălțăminte 
de categorie superioară decît 
în 1963, depășiri importante 
cbțir.îndu-se la încălțămintea 
de piele — echivalente cu 8 500 
perechi încălțăminte — și la 
cea de cauciuc — echivalente 
cu 45 600 perechi.

Prin utilizarea mai raționa
lă. valorificarea superioară a 
materiilor prime și a mate
rialelor s-au economisit 7 250 
m p piei pentru fețe, 4 170 m p 
căptușeli din piele, 35 200 kg 
talpă de bovine, 109 000 kg 
piei crude de bovine etc.

Succesele obținute anul tre
cut sînt rezultatul muncii

I. RUS
corespondentul „Scînteii tine
retului1’ pentru regiunea Cluj

(Continuare în pag. a III-a)

GALAȚI (de la co
respondentul no
stru).

Zilele trecute, din 
gara orașului Brăila 
a plecat spre oțelării 
un tren încărcat cu 
peste 300 tone fier 
vechi colectat de 
tineri din întreprin
derile și instituțiile 
orașului Brăila.

— Ne-am angajat 
ca în acest an — ne 
spunea cu această 
ocazie tov. loan Pă- 
pătoiu prim-secretar

al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Brăila, 
— să efectuăm un 
număr de 1 600 000 
ore muncă patrioti
că. Pînă acum, cu 
toate că starea 
timpului a fost ne
favorabilă, tinerii 
mobilizați de organi
zațiile U.T.M. au e- 
fectuat peste 200 000 
ore. Acțiunile patri
otice au fost îndrep
tate în special spre 
stringerea și preda
rea fierului vechi. 
Cu această cantitate

axpediată zilele a- 
cestea, noi am colec
tat aproape 600 to
ne din angajamentul 
pe acest ăn — de 
2 200 tone. La strîn- 
gerea fierului vechi 
s-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii 
de la Șantierul naval 
Brăila, Uzina de uti
laj greu „Progresul", 
de la Uzina „Lami
norul" și întreprin
derea de transpor
turi orășenești — 
Brăila.

Utilaje noi
pentru combinatele avicole

La Uzinele „Teh- 
nometal" din Timi
șoara a început fa
bricația de serie a 
unor instalații pen
tru distribuirea nu
trețurilor concen
trate în halele cres
cătoriilor de păsări.

Instalațiile sînt 
formate din trans

portoare cu lanț 
special, acționate de 
motoare electrice. 
Cu ajutorul lor. nu
trețurile concentrate 
sînt aduse dintr-un 
buncăr special de 
depozitare în halele 
de păsări și distri
buite acestora. O 
asemenea instalație

poate deservi apro
ximativ 2500 de-pă- 
sări.

Noile utilaje con
tribuie la mecaniza
rea muncii în marile 
combinate avicole 
ce se construiesc în 
țara noastră.

(Agerpres)

alfzi.se


Perspectivă spre Colții Mo
rarului din Bucegi

Foto: AGERPRES

Duminică 14 martie

începe returul campionatului 
republican de fotbal

Pe marginea finalelor campionatelor republicane 
de la Sinaia și Poiana Brașov

Juniori talentați și la schi

Examenul
colegialității

I
criSOri, tot mai mul
te scrisori — pagini 
sMse în fugă între 
două ore de curs, 
altele chibzuite în
delung, transcrise si 
retransmise, dar vi-

brind deopotrivă de o mare sin
ceritate — ne fac să regretăm 
inerentul laconism al „jurnalului 
nOstru de bord". Cum să-i răs
punzi in numai cîteva rtnduri 
timișoreanului Vasile Bodgan de 
la Școala medie nr. 3, cînd a- 
cele 6 pagini ale scrisorii sale — 
depășind problema în sine a pre
gătirii pentru maturitate și a ad
miterii la facultate — sînt pline 
de întrebări, de gînduri, de ne
liniști avînd toate în subtext a- 
ceeași mare și reală preocupare: 
nu să parvin (să-mi asigur un 
loc, o situație, un titlu), ci să 
devin, să fiu util, să mă pot 
uita deschis în ochii colegilor 
mei și să nu roșesc în fața celor 
care au avut în mine încre
dere.

Ajungînd la pagina a șasea, 
scrisoarea ți s-a părut prea lungă 
și te-ai scuzat... Fără motiv, te 
asigur, pentru că scrisoarea ta 
are meritul (așa cum ni se în- 
tîmplă adesea, scriind) să fi de
pășit întrebările „fără răspuns" 
la începutul scrisorii și să fi gă
sit tocmai adevăratul răspuns. 
Simultaneitatea pregătirii pentru 
maturitate și admitere — spui 
— mi se pare a fi singura soluție. 
Și ai perfectă dreptate afirmind 
că maturitatea și admiterea sini 
de fapt, etape ale aceluiași pro
ces și trebuie corelate de pe a- 
cum. Nu-ți alegi viitoarea profe
siune în funcție de notele obți
nute la o materie sau alta, ci in
vers: determinat de pregătirile 
reale în vederea viitoarei profe
sii, trebuie să obții note maxime 
la materiile „cheie" ale acestei 
profesii.

Fără voia noastră, însă, am de
venit „didactici". Și la 17—18 
ani (am trecut și noi pe-acolo) 
nimic nu-i mai plictisitor decit 
să ți se răspundă... didactic. De 
altfel, aceasta pare să fie una din 
cele mai dificile probleme și pen
tru cei care ni se adresează. În
trebarea: „Cum să-mi ajut co
legul rămas în urmă, cum să-l 
„trezesc", să-l „scutur" și să-l 
vedem pe linia de plutire fără 
să fiu didacticist ?“ am întîlnit-o 
deseori în scrisori. Soluții — re
țete universal-valabile — nu vot 
exista niciodată. Condiția, una 
dintre ele, e ca ajutorul pe care 
îl acorzi, interesul pe care-l ma- 
nifești față de el să fie dublat 
de prietenie. Convins fiind că 
nu-l ajuți din obligație, ci din- 
tr-un sentiment... îți va trece cu 
vederea că ți-ai îngăduit să fii 
„rău" și „didactic"... Firește e-

xistă situații cînd ajutorul trebuie 
să se manifeste colectiv. Aici efi
ciența este, totdeauna, determi
nată de seriozitatea analizei, de 
poziția fermă, intransigentă a 
întregului colectiv și, nu o dată... 
de fantezia organizatorilor. Pen
tru că, intr-adevăr, e nevoie de 
fantezie ca să intentezi un pro
ces... infractorilor vinovați de 
abateri de la normele de convie
țuire școlară. Marian Dobre din 
Vidra — radiotelegrafist răspun
zând la „apelul" „V09DZ" — 
ne informează că acuzații prin
cipali: dezordinea, superficialita
tea, lenea, indisciplina etc. au 
fost înfierate de colectivul clasei 
sale cu fermitate... iar reprezen
tanții lor — cîțiva elevi cu nume 
concrete — au primit o splendidă 
condamnare: să muncească cu 
seriozitate și perseverență întrea
ga viață!

Concursul de caricaturi pe 
teme școlare — despre care ne 
scrie Filip Mihai din Galați, 
pare să fi avut și el o mare efi
ciență (regretăm că nu ne-ai tri
mis caricaturile lui Vrsachi Ene 
care a obținut premiul I).

CĂLĂTORIE 
SPRE 

NOTA 10
Schimburile de experiență or

ganizate la Școala tehnică de 
contabilitate din Turnu-Măgu- 
rele (corespondentă Donuiica 
Pană) S-au dovedit yi ele utile 
pentru că au depășit obișnuitele 
„sfaturi" universal-valabile cart 
se dau în asemenea ocazii. Con
centrarea atentă in timpul pre
dării, refuzul „înregistrării" me
canice, efortul de a nu-l sustrage 
prin nimic pe cel de alături de 
tine — au găsit de fiecare dată 
exemplificări concrete, practice, 
eficiente.

Detectarea acelorași doi elevi 
care de aproape trei ani fac via
ța amară întregului colectiv al 
anului lll-lăcătuși de la Școala 
profesională „7 Noiembrie" - 
Craiova și căutarea cauzelor reale 
pentru care acești doi elevi sini 
de ani de zile „o problemă" — a 
marcat și începutul remedierii 
situației. Pentru că Niță Constan
tin, corespondentul nostru, are 
dreptate: „îi știm de mult, i-am 
avertizat uneori dar n-am știut 
întotdeauna să intervenim la mo
mentul oportun și cu mtranrigen-

ță. Solufia — descoperirea și a- 
plicarea ei fiind simultan un 
examen al adevăratei colegialități 
— a încăput într-o singură frază. 
Cei doi vor fi de acum înainte 
în centrul atenției noastre; o 
atenție concentrată, colectivă, 
permanentă. In plus, în caz de 
recidivă, vom aduce numele lor 
la cunoștința opiniei publice..." 

Aceeași stăruință (colegialitate) 
i-am recomandat-o și Marcelei 
Ghecian din comuna Checia. 
Cazurile grace trebuie urmărite 
nu numai în sensul consemnării 
rezultatelor (bune sau proaste) la 
învățătură. Trebuie descoperite 
cauzele... Trebuie să faci mai în- 
tîi tot ce-ți stă în putere pentru 
a schimba situația existentă. Și 
nu singură. Cu ajutorul întregii 
organizații. Generalizările .Joți 
sînt foarte răi", „toți vorbesc 
vorbe urite" ni se par in aseme
nea. situații ți inutile ți pripite. 
Mai scrie-ne dar numai după ce 
te gîndești foarte bine la scri
sorile lui Niță Constantin, Pani 
Domnica, Filip Mihai ți. mai a- 
les, la scrisoarea lui Niță Ion, 
din Suceava pe care regretăm ai 
n-o putem publica integral.

Scrisoarea poartă titlul dudei 
la prima vedere: „Elevii borti fo 
foarte buni au incitat la o masă 
rotundă pe mediocritanF. Dar 
mei întii, cităm din nou feri

și cr ceată ei ii» data a Xl-u t". 
Pe scurt. affoa» ot * corfa» ăa

tă „Medtovrițeaia". rugrune tace- 
cinată atit cu ^alaftâaie â ni
sipurile mișcătoare ele notelor 3 
ți 4“ cit și cu fericita „Arvadte" 
a fruntașilor. Filozofia medrocri- 
tanilor, așa cum s-a aflat cu o- 
cazia „mesei rotunde" e jnvitu- 
mește-te cu ce pică". Chior din- 
tr-un .,4" ți un „Ma*a ro
tundă". discuția colegială s-a 
sf'.rștt prin mutarea „medtocnta- 
nilor" la un efort de depășire a 
zonei lor geografice. Dar cei mai 
important succes l-a constituit 
faptul că „mcdiocritanii" ev fost 
obligați să-ți analizeze izolarea 
lor — lipsa de perspectivă ia 
viață ți si se angajeze la an efort 
de voință, de autodepășue.

„Procesul" intentat infractori
lor", „concursul da caricaturi" 
„schimburile de experiență", de
tectarea cazurilor speciale. _a«M 
rotundă” de la liceul Ștefan cai 
Mere- din Cimpulung Moldove
nesc eu reușit si inter vini la
timp, operant, eficient— fără 
să cadă ia neplăcutul didacti
cism, de care pomeneam le ia- 
ceputui acestor rmdari. Este exa
menul adevă-etei colegiahuti.

DOR EL DORIAN

t

CINEMATOGRAFE

Duminică. 14 
martie. începe re
turul campionatului 
republican de fotbal 
pentru echipele de 
categoria A.

Prima etapă pro
gramează jocuri 
deosebit de intere
sante. In Capitală 
se vor disputa in 
cuplaj partidele: 
Progresul Bucu
rești — Minerul 
Baia Mare și Stea
ua București — Ști
ința Craiova.

In (ară se vor 
desfășura jocurile: 
Crișul Oradea — 
Dinamo Bueureșt:: 
CAMS. Iași — Ra
pid București: Ști
ința Cluj — Petro
lul Ploiești: Dinar-. - 
Pitești — Farul

(«eșuau fo V. T- 
Arad — Steagul ro
șu Bra.-«v

Ieri la Galati 
intr-ua meci r«tas
ta ctnttod pectru 
lb-taile .Cupei

JLPM- la fotbal. 
Raptd Ezcuraști a 
Învins cu scorul de 
3—O (1—O) pe Stde- 
rorgistal din locali
tate. Au marcat 
Duuutriu (2) și Dinu.

Opt:a:ie de fina
li ale .Cupei 
RMX* la fotbal se 
vor desfășura la 1? 
xarrie pe terenuri 
neutre Programul 
jocurilor. stabilit 
prut tragerea la 
sorb este următorul: 
AiĂ Tg. Mureș — 
Minerul Bara Mar* : 
Metalul Tirgovtjte 
— U. T. Arad; Mi
nerul Lupeni — Pro
gresul București; 
CFR. Roșiori-Rapid 
București i Steaua — 
CAMS. Iași; Farul 
Constanta — Ștunta 
Cluj; Dinamo Pi
tești — Steagul Roșu 
Brasov și Dinamo 
București — Petro
lul Ploiești.

(Agerpres)
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Campionatul republican 
feminin de baschet

Sala Flereasca 
din Capitală găzdu
iește icuri doeă 
partide din eadral

poblirin feminin de 
baorbet- Cu in ce pe
re de la era 17 se 
dispută jocurile: 
Progresul Bucu

rești — Știința 
București și Rapid 
București — Voin
ța București.

Turnee de box la Constanța
ți Hunedoara

Astăzi fa Coanssrr- 
ța șt Hunedoara În
cep turneele de tex

rile vor dura pai ia 
14 merite. cfod vor

* «■foar». latre 19 
ex V mzzzxa fo Ge-

fot* ta categoriile 
rereș nujiocir

fon ar PenQe se des-
ceieiolie

două reuniuni. Ciști- 
gătorii din prelimi
narii se vor întilni 
latre 26 si 28 apri
lie la București în 
tur.teul celor 4.

(Agerpres)

Recentele campionate republicane de schi 
desfășurate în Bucegi și Poiana Brașov, au 
fost fără îndoială cele mai importante com
petiții din actualul sezon. De la început tre
buie să menționăm ca pozitivă hotărîrea fe
derației de specialitate ca la întrecerile se
niorilor din Bucegi să participe și numeroși 
juniori remarcați in ultimul timp cum ar fi 
Gh. Vulpe, D. Munteanu, N. Molddveanu și 

alții edge, chiar dacă deocamdată n-au periclitat pozițiile frun
tașilor. au avut mult de învățat de la aceștia.

Competiția masculină, care a reunit la start 37 de concu
rent;. a sros în evidență buna pregătire a schiorilor brașoveni 
fo forma excelentă a dinamovistului Kurt Ghon care, dacă în 
proba de slalom special era mai atent (n-ar fi fost descalificat) 
putea cuceri toate titlurile disputate. Și așa el a obținut re
zultate destul de bune cucerind două titluri (slalom uriaș și 
cobori re,

Sub așteptări au evoluat sportivii de la Carpați Sinaia care, 
anul acesta, n-au reușit să cucerească nici un titlu. în proba 
de slalom special ei au avut doar doi reprezentanți în primele 
zece locuri, ceea ce este destul de puțin față de posibilitățile pe 
care le au membrii acestui club. Se pare că ei nu duc o viață 
sportivă corespunzătoare, lucru demonstrat și de faptul că după 
întreceri au fost văzuti in restaurant „cinstind rezultatele obți
nute”.

întrecerea feminină, mai slabă în participare, a scos la iveală 
încă o dată faptul că Hona Mikloș n-are deocamdată adver
sare de valoare apropiată. Ea a repetat succesul de anul trecut 
cucerind toate cele patru titluri. Frumoase calități au arătat 
tinerele Liliana Blebea (A.S.A. Brașov) șl Elena Neagoe (S.S.E. 
Sinaia) care, bine îndrumate pe mai departe pot obține rezul
tate superioare.

Concomitent cu întrecerile schiorilor de la probele alpine din 
Bucegi. la Poiana Brașov aproape 60 de juniori și junioare din 
opt centre ale țării și-au disputat, timp de două zile, titlurile 
de campioni la probele nordice. Foarte bine pregătiți s-au pre
zentat tinerii reprezentanți ai clubului A.S.A. Brașov (antrenor 
Gheorghe Cimpoia) care au cucerit toate titlurile. O notă bună 
și pentru reprezentanții școlii sportive de elevi din Vatra Doi
nei care, deși sînt la primul lor an de activitate competițională, 
au fost pe primul plan al întrecerilor remareîndu-se îndeosebi 
Gabriela Bighiu și Nicolae Buda.

Cea mai disputată probă a acestor întreceri a fost cursa de 5 
km juniori unde s-a dat o luptă foarte strînsă între Ion Mîrza 
și Gheorghe Olteanu, primul cîștigînd titlul la o diferență de 
numai 16 secunde. La 10 km juniori favoritul probei, Gheorghe 
Dihoi, bolnav cu cîteva zile înaintea întrecerilor, n-a putut 
concura în plenitudinea forțelor sale clasîndu-se pe locul trei. 
Titlul a revenit lui Ion Funieru. La junioare, întrecerile s-au 
încheiat cu rezultate normale, favoritele (Eugenia Vișan la 3 
km și Rodica Cimpoia la 5 km) reușind să se impună chiar de 
la începutul probei.

După întrecerile de la Sinaia semnalăm cîteva lacune. Com
petiția nu s-a bucurat de o organizare prea bună (unele fani
oane neregulamentare, pîrtia de slalom special neamenajată din 
timp). Pe de altă parte I.G.O. Sinaia n-a asigurat suficiente 
mijloace de transport pentru cei dornici să asiste la aceste cam
pionate, care ar fi trebuit să se bucure de mai multă atenție din 
partea tuturor forurilor organizatorice.

La săniuș

A. ZAMFIRESCU

Aspect din secția ringuri de la Filatura de lină pieptănată din București
Foto: AGERPRES
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• Campionatul
mondial 
de hochei 
pe gheață

Duminică seara, în campio
natul mondial de hochei pe 
gheață echipa Finlandei a în
registrat un rezultat surpriză 
în fața echipei Suediei, una 
din pretendentele la titlu. 
Hocheiștii finlandezi au jucat 
peste așteptări, obținînd un 
rezultat de egalitate 2—2 
(1—0; 0—1; 1—1). Rezultate 
din grupa B : R.P. Polonă-El- 
veția 3—1 (1—1; 1—0; 1—0);
Austria-Anglia 5—4 (2—1;
1—1; 2—2).

★

Aseară, campionatul mondi
al de hochei pe gheață, a pro
gramat două întîlniri disputa
te la Tampere. Echipa R. S. 
Cehoslovace a învins cu sco
rul de 9—2.(4—2; 4—0; 1—0) 
echipa Norvegiei, iar echipa 
Canadei a întrecut cu 5—2 
(0—0 ; 2—0 ; 3—2) selecționa
ta S.U.A.

• „Cupa

Națiunilor44

la tenis
„Cupa Na

țiunilor" la te
nis a revenit 
echipei Aus
traliei, care in 
meciul final a 
dispus cu 2—1
de reprezenta

tiva Angliei. In partida de 
dublu, Fletcher și Mulligan 
au învins cu 6—4; 7—5 pe
Sangster, Knight. Au început 
meciurile competiției indivi
duale. Primele rezultate : Jo-
vanovici (Iugoslavia)-Cicivelli 
(Italia) 6—3; 6—1, Bungert
(R.F.G.)-Effat Hosni (R.A.U.) 
6—1; 6—4, Fathy (R.A.U.)- 
Warren (Elveția) 6—1; 6—4,
Merlo (Italia)-Maghoub (Su
dan) 6—1; 6—0.

• Fotbal

REGINA ClNTECELOR rulează 
la Patria (orele 8; 10,45; 13,30; 16: 
18,45; 21,30). București (orele: 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior 
(orele: 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 
20,15), Feroviar (orele: 9; 11,30; 
14, 16,30; 19; 21,30), Melodia (ore
le: 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Modern (orele: 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 17,45; 20). MOFTURI 1900 
rulează la Republica (orele: 9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bu- 
zești (orele: 13,45; 16; 18,15; 20,30; 
duminică ora 11,30), Floreasca (o- 
rele: 16; 18,15; 20,30). STRIGATUL 
CORLEI rulează la Luceafărul (o- 
rele: 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21). PATRU FETE INTR-O CURTE 
rulează la Festival (orele: 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Grivița (orele: 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fla
căra (orele: 15,45; 18; 20,15). LE
GEA ȘI FORȚA rulează la Capitol 
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16; 18,45;
21). CINE-I CRIMINALUL ? — ci
nemascop — rulează la Victoria 
(orele: 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Volga (orele: 9,45; 12; 
14,15;. 16,30; 18,45; 21). TOVARĂ
ȘII rulează la Central (orele: 10; 
12.30; 14.15; 18; 20,30), Arta (orele: 
10; 16; 18,15; 20,30). HATARt
(ambele serii) rulează la Lumina 
(orele: 10; 13,15; 16,30; 20). 30 DE 
ANI DE VESELIE rulează la Tim
puri noi (orele: 10; 11,45; 13,30; 
15,15; 17; 18,45; 20,45). INTÎLNI- 
RE CU SPIONUL rulează la Union 
(orele: 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
CRONICĂ CUBANĂ rulează la 
Giulești (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20). O STEA CADE DIN CER — 
cinemascop — rulează la înfrățirea 
între popoare (orele: 9,45; 16,30; 
18,30; 20,30), Pacea (orele: 11; 
15,45; 18; 20,15), Lira (orele: 10,30; 
15,15; 16,30; 18,45; 21). ROȘU ȘI 
NEGRU (ambele serii) rulează la 
Dacia (orele: 9,30; 13, 16,30; 20). 
PAULA CAPTIVĂ rulează Ia Cul
tural (orele: 15,30; 18; 20,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
— (ambele serii) — rulează la

Cringaș: (erele: 16; 19301. ZBORUL 
ÎNTRERUPT rulează la Buceg: io- 
rele: 9,30; 11.45; 14; 16.15: 1830: 
20,45). TITANIC VALS ruieaza le 
Unirea (orele: 16: 18,15: 20301.
Popular (orele: 16; 1830: 21). UN 
ENORIAȘ CIUDAT rulează la To
mis (orele: 10; 12; 14; 16.15: 1830; 
20,45). Miorița (orele: 10: 12: 14: 
16,15: 18,30 , 20.45). VIATĂ UȘOA
RĂ rulează ia Vitan (orele: 15: 17: 
19; 20,45). AH. EV A ! rulează la 
Munca (orele: 10,30; 1430; 1630: 
18,30; 20,30). CEL MAI MARE 
SPECTACOL rulează la Moșilor 
(orele: 10,30; 14,30; 1730: 2030|. 
NEVASTA NR. 13 rulează la Auro
ra (orele: 9, 11,15; 13,30; 16; 1830: 
21), Doina (orele: 11,30; 13.45: 16: 
18,15; 20,30). CU MîiNILE PE
ORAȘ rulează la Cosmos (orele: 
16; 18; 20). VREMEA PAGINILOR 
rulează la Viitorul (orele: 1530: 
18; 20,30). LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT rulează la Colentina (o-

rele: 16; 18,15; 20,30). SĂRUTUL 
rulează la Rahova (orele: 16; 
18,15; 20,30), Ferentari (orele: 16; 
18,15; 20,30). CĂPITANUL FRA- 
CASSE — cinemascop — rulează 
la Progresul (orele: 11,30; 14: 
16,15; 18,30; 20,45). MICUL PES
CAR — cinemascop — rulează la 
Flamura (orele: 10; 12; 16; 18; 
20,15). CARTOUCHE — cinema
scop — rulează la Drumul Sării 
(orele: 11,15; 17,30; 20). GHINIO
NISTUL rulează la Cotroceni (ore
le: 15; 17; 19; 21). VÎRSTA DE 
AUR A COMEDIEI rulează la 
Carpați (8—9 martie la orele: 10; 
12; 14; 16).

— 1054. din 14 Om de colunte 
existente ia bibliotecă — 11 -347 
n-cu stat -m rafturi decit citeze 
ceatun.

Pe bibliotecare comunei, ute- 
mista Didios Beșenaru, am infrl- 
nif-o fa bibliotecă. _E *• bihbo- 
teca ur. fel de școală — ne spu
ne. Roifoiești cataloagele acestea
— fișele de cititor — fo unnă- 
refoi cum au crescut oamenii. 
Intii, mulți au fast tntr-un fel de 
dusa 1: citeau basme fo poce#:. 
Acum ii interesează noutățile 
științifice, le citesc, învață din 
de, le aplici în practică".

O primă etapă in munca des
fășurată de tinăra bibliotecară o 
constituie cunoașterea directă a 
problemelor care-i interesează pe 
țăranii cooperatori. Chiar în bi
blioteci, fișele — aceste cataloa
ge în care cititorii infofo iyi pun 
note — sînt orinduite nu după 
literele alfabetului, ci în func
ție de profesia oamenilor, de lo
cul lor de munci. Fără să negli
jeze formele simple de populari
zare (de la vitrina cu noutăți — 
la scurte prezentări de cărți făcute 
în bibliotecă, la locul de muncă, 
înainte sau după lecțiile la tn- 
vățămîntul agrozootehnic; de la 
recenzia prezentată pe scena că
minului — la lectura artistică a 
unor fragmente făcute de cei mai 
buni cititori)/ bibliotecara caută 
să organizeze activități la care

■* porti participa un mare nu- 
măr de cititori, lată un exemplu: 
tema uneia dratre cele mai reu
șite amriătmri eu cititorii și mo- 
«Mfoai ia care a fost ținută; dis
cuția pe marginea cărții „Sece
ta, ta^sețad, grindina și alte fe
nomene meteorologice dăunătoa
re agriculturii" s-a făcut în mo- 
■eatai ia care în gospodărie se 
luau măsuri de efectuare a unei 
preșde ta piu* la porumb. La 
coiățătsrirea organizată la biblio
tecă a perticfoot fo inginerul a- 
zrvmom iar din cucintul acestuia 
s-au desprins multe sfaturi prac-

(„Cultura porumbului"; „Cine 
știe zootehnie, cîștigă"; „Viti
cultura — pomictdtura" — sînt 
teme recente de concursuri care 
nu numai că au pus în valoare 
cunoștințele celor cîteva zeci de 
concurenți — printre care Mihai 
Donose, Emil Popa, Didina Țu- 
gulea, Clemența Ignat, deținăto
rii premiilor decernate de juriu 
— dar au și contribuit practic la 
stimularea interesului pentru lec
tură al tuturor participanților, la 
o clarificare și o aprofundare mai 
temeinică a celor citite).

Succesul activităților organiza-

cum citeva zile a luat premiul I 
la concursul „Cultura porumbu
lui" are cu puțin peste 16 ani... 
Se pot cita multe exemple de 
alți asemenea cititori. Pe fișele 
lor sînt înscrise cărți din lite
ratura beletristică sau din spe
cialitatea la care muncesc în gos
podărie.

Consfătuirile periodice cu ci
titorii (intitulate sugestiv: „car
tea care mi-a plăcut mai mult"), 
serile de calcul, concursurile, jur
nalele vorbite, serile științifice, 
convorbirile cu cursanții de la 
cercurile agrozootehnice („Suc-
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consiatuirii! •(inc știe, răspunde bine și in producție!

tice privind munca în cooperati
va agricolă de producție.

. De o largă participare se 
bucură concursurile pe teme de 
producție. Bibliotecara cunoaște 
îndeaproape activitatea cursurilor 
agrotehnice și stadiul de pregăti
re al fiecărui participant. Ca 
membră a comitetului comunal 
V.T.M. cunoaște contribuția fie
cărui tînăr la rezolvarea sarcini
lor gospodăriei. Sfătuindu-se cu 
lectorii, folosind experiența bună 
a utemiștdor fruntași în diferite 
sectoare ale gospodăriei, ajută la 
generalizarea acestei experiențe 
organizînd concursuri „Cine știe, 
răspunde" la fiecare brigadă

te de bibliotecară stă și în faptul 
că ea face întotdeauna apel la 
pregătirea profesionala a mem
brilor colectivului bibliotecii (ca
dre didactice, inginerul agronom, 
tehnicienii gospodăriei, briga
dieri, șefi de echipă, lucrători 
fruntași). Cunoștințele acestora o 
ajută să realizeze bine manifesta
rea propusă în program, să-i a- 
sigure maximum de eficiență. 
Didina Țugulea face parte dintre 
acei cititori care, așa cum spunea 
bibliotecara la început, au fost 
într-un fel de clasa I: citea 
basme și povești. Și acest „la 
început" nu trebuie căutat prea 
departe: tînăra cititoare, care «-

cesele pentru cultura porumbu
lui se pregătesc acum", „Căile 
de sporire a producției de lapte", 
„Îngrijirea pășunilor și fînețelor 
naturale" etc.), cartea — ghid în 
călătoriile pe harta patriei — sînt 
numai cîteva din activitățile reu
șite, îndrăgite de cititori. Asigu- 
rînd o astfel de călătorie a căr
ților spre cititor, este firesc ca 
utemista Didina Bejenaru să aibă 
rezultate și satisfacție în munca 
sa de bibliotecară; este fireso că 
lectura cărții de literatură, a căr
ții științifice etc și-a impus pre
zența în viața tinerilor din De- 
leni. La consfătuirile dintre ale
gători și candidați — alături de

rezolvarea celorlalte probleme 
gospodărești, țăranii cooperatori 
s-au hotărît să ridice prin muncă 
patriotică un local propriu pentru 
bibliotecă, certificînd prin acea
sta un adevăr cu totul îmbucu
rător: cartea a devenit un prie
ten apropiat, de fiecare zi.

Interesul față de lectură îl în- 
tîlnim prezent în toate satele și 
comunele regiunii Iași. Cifrele, 
cu glasul lor precis, desenează 
mai pregnant statornica prietenie 
cu cartea. In cele 365 de zile ale 
anului trecut, țăranii cooperatori 
din regiunea Iași și-au cumpărat 
cărți în valoare de 3 100 000 lei 
(prin difuzorii de carte, prin sec
ția „Cartea prin poștă" sau in- 
trînd singuri în librăria sătească). 
In primele 10 zile ale lui fe
bruarie — în actuala ediție a 
tradiționalei luni a cărții la sate 
— țăranii cooperatori din regiune 
și-au îmbogățit cu noi titluri bi
bliotecile personale, cumpărînd 
cărți în valoare de 114 mii lei. 
Să adăugăm la acestea si dru
mul firesc, de fiecare zi, al țăra
nilor cooperatori la biblioteca să
tească. Cît de vastă și de pro
fundă e pasiunea pentru lectură 
ne dăm seama și amintind că, în 
patru ani — între 1960—1964 — 
în fișele bibliotecilor sătești ale 
regiunii și-au înscris numele ca 
cititori permanenți încă o sută de 
mii; numărul volumelor împru
mutate în aceeași perioadă a 
crescut cu aproape două mili
oane, ajungînd la 3 183 446 vo
lume.

FLORICA POPA

Peste 25 000 de spectatori au 
urmărit la Los Angeles me
ciul internațional de fotbal 
dintre echipele S.U.A. și Me
xicului, contînd pentru preli
minariile campionatului mon
dial. Jocul s-a încheiat nede- 
cis : 2—2 (2—1). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost por
tarul mexican Carbajal.

★

La Budapesta s-a disputat 
meciul internațional de fotbal 
dintre formația maghiară 
M.T.K. și echipa austriacă 
Wiener Sportverein. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate : 1—1 (1—0).

Cel de al 
20-lea campio
nat de șah al 
R.S.F. Iugo
slavia, s-a în
cheiat cu vic
toria maestru
lui internațio

nal Milan Matulovict urmat 
de marii maeștri Gligorici și 
Parma.

® Schi
Campionatul R.S.F.S. Ruse 

la sărituri cu schiurile de la 
trambulină disputat în orașul 
Gorki a revenit sportivului 
Mihail Veretennikov, în vîrstă 
de 19 ani. Cele mai lungi sări
turi ale sale au măsurat 96 m 
și respectiv 95,5 m. Alexandr 
Ivannikov s-a situat pe locul 
doi și Serghei Dbinski pe lo
cul trei.



In numele prezentului
și viitorului

• •

(Urmare din pag. I)

s ta tul nostru au înălțat o școa
lă cu etaje, din sticlă și beton, 
cu 16 săli de clasă, laboratoa
re, internat. Nu departe de 
școală s-au construit locuințe 
și blocuri noi. Peste linie, un 
S.M.T., iar alături o G.A.S. în
tre aceste unități și liceu e- 
xistă o strînsă corelație. Pen
tru toate aceste realizări, pen
tru cele care vor urma și la 
care își vor aduce întreaga lor 
contribuție au venit să voteze 
tînărul Dumitru Tîntăveanu, 
șeful brigăzii nr. 10 de trac
toare, împreună cu directorul 
său, inginerul Gheorghe Șer- 
ban. Au adus cu ei bilanțul u- 
nor realizări însemnate : încă 
de la 12 februarie întregul uti
laj agricol a fost reparat. 
Tractoarele sînt la brigăzi și 
vor intra, la primul semn al 
primăverii, în brazdă. Pentru 
acest „AZI", cu dimensiunile 
și perspectivele lui, la orele 8 
și ceva, cetățenii din satele Ar
țari, Siliștea, Vadu Anii, Zim
bru își exprimaseră pînă la 
ultimul, votul.

Stăpînii ogoarelor, din ori
care colț al regiunii București 
— grînarul țării — au trecut 
ieri încă din primele ore ale 
dimineții prin fața urnelor cu 
imaginea realizărilor în pri
viri și-n inimi. Sute de mii de 
hectare sînt lucrate astăzi de 
12 151 tractoare, 6 608 combine 
de păioase, 10 172 semănători 
și alte mașini care au sporit 
considerabil gradul de meca
nizare a agriculturii regiunii. 
Gospodăriile de stat și coope
rativele agricole de producție 
dispun de 312 000 bovine, 
438 000 ovine și 1 660 000 păsări 
matcă. In ultimii 2 ani au fost 
date în folosință, prin lucrări 
de hidroameliorații, încă 
150 000 de hectare. Dar bilan
țul realizărilor este mult mai 
bogat. El stă la temelia înfăp
tuirilor din anii ce vin.

— Așa cum se spune în Cu- 
vîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, convingerea 
noastră, a acelora care lucrăm 
pămîntul — ne-a declarat in
ginerul agronom Ion Avram 
de la cooperativa agricolă de 
producție din Balotești — este 
că prin eforturile oamenilor 
muncii de la sate, marile re
zerve de creștere a producției 
vegetale și animale de care 
dispune agricultura noastră 
socialistă vor fi tot mai intens 
puse în valoare în interesul 
bunăstării țărănimii și al în
tregului popor.

strungari, electricieni care se 
află la primul lor vot.

Dar aici, la Constanța, at
mosfera sărbătorească a alege
rilor a depășit granițele orașu
lui. Intr-o clădire din port, la 
ora 8 sosiseră radiograme de 
peste mări și țări. Să răsfoim 
două din ele: „Către comisia 
electorală a Sfatului popular o- 
rășenesc Constanța : Motonava 
„Brașov", aflată în Oceanul 
Atlantic, în drum spre Franța, 
anunță că la ora 6,15 toți cei 
35 de membri ai echipajului au 
votat pentru politica înțeleap
tă a partidului, pentru viața 
din ce în ce mai fericită pe 
care o duce poporul nostru 
muncitor. Printre primii ale
gători care s-au prezentat 
în fața urtiei, au fost și 
tinerii elevi stagiari ai șco
lii superioare de marinari 
aflați tn practică pe navă, Au
rel Anghel și Constantin Du
mitru, care au votat pentru 
prima oară". Și alta cu aceeași 
destinație : , jntr-o atmosferă
sărbătorească echipajul navei 
„București", aflată în apropie
rea coastei de nord a Africii, 
In drum spre Japonia, a ter
minat votarea la ora 7".

Cetate a științei

A

In oraș și pe ape
Iată-ne oaspeți în orașul- 

port la mare : Constanța. Și- 
a.ici pe litoral, ca pretutindeni, 
facem noi cunoștințe. Printre 
alții, la secția de votare nr. 6 
Constanța est, îl intîlnim pe e- 
levul Constantin Craiu, 
învață într-o 
și care a 
prima dată 
tînărul ofițer 
casnica Elena Tănase, împreu
nă cu soțul ei, precum și bă- 
trina Elena Stoian, care a venit 
cu brațul încărcat de flori și 
pe care le-a înmînat pre
ședintelui secției de votare, cu 
rugămintea de a fi transmise 
candidaților vieții noi pentru 
care și ea și-a dat votul. Opti
mismul, voia bună, atmosfera 
sărbătorească se citea pe chi
pul fiecăruia dintre alegători.

Aceeași dorință, același sen
timent de totală adeziune pen
tru Manifestul Consiliului Na
țional F.D.P., pentru politica 
înțeleaptă a partidului și gu
vernului nutreau și numeroși 
cetățeni care se aflau la ora 6 
în fața secției de votare nr. 34, 
așteptînd să le vină rîndul la 
vot. Printre ei se aflau : mun
citorul Constantin Radu, care 
lucrează la Uzina de superfos- 
fați și acid sulfuric Năvodari, 
una din numeroasele creații ale 
regimului democrat-popular, e- 
leva Colcea Ioana, care învață 
la Școala nr. 3, una din cele 
mai noi construcții școlare din 
Constanța, un grup de 25 de e- 
levi de la Școala profesională 
S. N. M. C., viitorii cazangii,

care 
școală nouă 

votat pentru 
în viața lui, 

Marin Matei,

Din sud ne îndreptăm spre 
nordul țării și facem un scurt 
popas în orașul de la poalele 
Feleacului. 
să trăiască 
sărbătoare 
lei. Muncitori, 
ingineri, studenți și eievi, 
cercetători științifici, cadre 
universitare s-au perindat 
prin fața urnelor. Fiecare a- 
vea înscrisă in memorie 
imaginea noii hărți a ora
șului în care au apărut 
uzinele Tehnofrig și Car- 
bochim, Fabrica de medica
mente Terapia, orășelul stu
denților, institutul de oncolo
gie, alături de celelalte institu
te de cercetări, zeci de săli 
de clasă, 2 200 de apartamente, 
numai în cartierul Grigorescu, 
peste 5 000 case construite 
acum în cartierul Gheorghieni.

Pentru toate aceste înfăptu
iri, pentru realizările viitoare 
au votat ieri aproape 200 000 
de oameni. Printre aceștia se 
numără și eleva Silvia Rațiu, 
de la Centrul școlar al M.I.U.

— îmi dau primul meu vot 
pentru tot ceea ce s-a înfăp
tuit în patria noastră socialis
tă, sub conducerea partidului, 
pentru tot ce s-a construit în 
Cluj, pentru posibilitățile pe 
care le avem de a munci, de a 
învăța, de a ne realiza chiar și 
cele mai îndrăznețe gînduri.

Spre secțiile de votare s-au 
îndreptat în această dimineață 
și cei aproape 13 000 de stu
denți. Majoritatea au votat 
chiar în incinta orășelului stu
dențesc. >

Clujul a început 
ritmul de mare 

încă din zorii zi- 
tehnicieni.

Prietenie

Muncitori, ingineri, cadre 
didactice, studenți, gospodine 
din Tg. Mureș — tineri și 
vîrstnici, romîni, maghiari, 
germani, înfrățiți în munca 
comună pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste, au ve
nit în fața urnelor să-și alea
gă reprezentanții în Marea 
Adunare Națională și în sfa
turile populare.

La ora 6,00 dimineața, sute 
de alegători din cartierele 7 
Noiembrie — printre care nu
meroși muncitori și ingineri 
de la Fabrica de mobilă „23 
August" și de la șantierul 
combinatului de îngrășăminte 
azotoase — s-au prezentat în 
fața urnelor la secția de vo
tare nr. 35. Aici i-am întilnit 
și pe tinerii Torok Francisc, 
Rusu Teodor, Varga Rozalia, 
Papp Joszef și Majlat Ioszef 
de la Fabrica de mobilă J23 
August".

Torok Francisc este unul

din cei 218 tineri fruntași în 
întrecerea socialistă de la fa
brica de mobilă. Lucrează la 
hala de mașini șî a obținut doi 
ani consecutiv titlul de frun
taș. -

— Am ascultat cu emoție 
cuvintarea rostită de tovară
șul Gheorghe Gbeșorghiu-Dej 
la posturile de radio și tele
viziune. Am cunoscut la locul 
meu de muncă, in orașul Tg. 
Mureș ca și in călătoriile fă
cute prin patria noastră 
scumpă, realizările oamenilor 
muncii înfăptuite sub condu
cerea înțeleaptă a partidului. 
Am văzut Bucureștiul și lito
ralul Mării Negre — unde am 
fost în concediu și îmi dau 
seama că întreaga Romime 
este un imens șantier. La Tg. 
Mureș, de pildă, s-au cons
truit cartiere noi — cu blocuri 
moderne — ca cele din stră
zile 7 Noiembrie. Minai Vi
teaza. din Aleea Carpați și al
tele. întregul oraș și-a schim
bat înfățișarea- Am citit că 
numai intre 1960—1964 au fost 
date in folosință oamenilor 
muncii din orașul nostru a- 
proape 2 800 de apartamente. 
Printre locatarii care in ulti
mii ani s-au mutat in aparta
mente frumoase și confortabi
le mă număr și eu. Ca munci
tor la Fabrica de mobilă în
cerc un sentiment de mîndrie 
pentru realizările obținute de 
întregul nostru colectiv. După 
cite am aflat, in cei peste 15 
ani ce existență, cu garniturile 
de mobilă produse de între
prinderea noastră au fost mo
bilate peste 1 milion de apar
tamente.

Tot aici, la secția de votare 
nr. 35 s-a prezentat la vot și 
Mihai Tuțulea. șeful unei e- 
chipe de lăcătuși-sudori de la 
șantierul Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tg. 
Mureș. împreună cu soția lui, 
Anișcara.

— Sint constructor. Am fost 
pe multe șantiere — la Piatra 
Neamț, Săvinești. Suceava. 
Acum lucreaz aici la Tg. Mu
reș și am o mare satisfacție 
că împreună cu tovarășii mei 
particip la construirea combi
natului chimic, unul din ma
rile obiective ale șesenaluluL 
Ultima dată am votat la Su
ceava. acum aici, la viitoarele 
alegeri... încă nu știu unde — 
dar pretutindeni unde mă voi 
afla voi vota cu încredere 
pentru politica înțeleaptă a 
partidului, pentru noile noas
tre construcții.

— La secția de votare nr. 
28 de la Institutul medico- 
farmaceutic s-au prezentat 
încă de dimineață sute de stu
denți — „locatari" ai celor 3 
cămine studențești. După vo
tare, studenții Petre Mihan- 
cea, Fazakas Francisc, Vlă- 
descu Gerhard de la I.M.F., 
Bodola Hajnal, de la Institu
tul de teatru, Gheorghe Mun- 
teanu de la Institutul peda
gogic, tînărul medic Szakăcs 
Elemer, cu care am discutat 
aici — și-au exprimat bucuria 
pentru condițiile minunate 
create studenților, tinerilor 
intelectuali de regimul demo
crat-popular.

— încă din clasa a X-a am 
visat să devin artistă și ia- 
tă-mă acum la Institutul de 
teatru, ne-a spus studenta Bo
dola Hajnal. Nu-mi rămîne 
decît să muncesc, să învăț 
pentru a fi la înălțimea aștep- 
tărilorj^m) patria noastră — 
unde tofToamenii muncii, se 
bucură de drepturi egale, ti
nerii își pot realiza cele mai 
îndrăznețe visuri. De aceea, 
m-am prezentat cu bucurie la 
primul meu vot.

vecinătatea Unrcerntâtri „11 I. 
Cuza* din Iași a sosit tm grup 
de peste 200 de studenfi însoțiți 
de ciniec fi cote boxă. Secfida 
de cotare se deschid. Armia 
Turcss. studentă in anal I al Fa- 
caitătsi de industrie ușoară din

Nataha Oruci. studenU in amd 
al IIlAea ai Facsdtitn de chimie 
mdastricii, cotează pentru prima 
dată. Ele cotează eiitsrri de cei- 
laifs stadessti, pentru mmunateie 
ctmdstrs de utcățctură create tme- 
retsdm de partal, de stated nostru 
democrat-popsdar. pentru cele 19 
palate de stidă (denumiren sub 
care sat asssascuU asci node 
blocuri rtudenȘești • fs cele 4 no- 
derne cantine, pentru noua geo
grafie a lațsdm unecersitar. In a- 
ctltp moment le arțse de cot nr. 
20 cotau 6s^nd Bartolomeu Mar
ca de la tmdeten B a Fabnca 
^Țesătura", tinăn Adese Androni- 
duc de ie IJUC„ findral Con
stanta Blege de ia Fabrica de 
confecții. Cu toțd is» dau cotul 
lor cu ferma concrngere că W 
dau țeriesni p prorpentiăiâ 
porului p pairsei. Frrnîre mi 
rapi tineri sefem cu care an 1 
cutat in această dsmrnaați, 
numiri p Ersgesssa Tmcu, «ui 
toere fnmtafi la Fabnca de 
cotare Jdddcca".

— Sînt fericită. Lucrez ta 
fabrică complet anal, ttuerti 
cu utdate moderne. CucmU 
tocarerulsă Checrthe Cheorgi 
Dei la post urile de radio fi ti 
cszssase. conjtdme o chemare 
f licitată, snobihzatoere per.----
UlfâMM iiit

noastre sociahsie este țehd că
ruia noi. tinerii, ii incinnâm în
tregul eicn. Nu cos precupeți 
mic din priceperea fi forța mea 
de muncă pentru c-mi aduce 
contribuția la realizarea planului 
de producție incinte de termen, 
pe anul in curs .

In timp ce revedeam însemnă
rile din primele ore ale dimineții, 
telefonul subredccțtci sună inais- 
tent. La celălalt capăt al firului, 
Eugen Tughir, directorul căminu
lui cultural din comuna Costu- 
leni, raionul Iași.

— La secția de cotare de la 
centrul de comună, primii care 
au introdus voturile în urnă au 
fost Valeria Timofte, Gheorghe 
Caraiman, Maria Berneagă și alțt 
15 tineri care în aceste zile au 
împlinit 18 ani. De dimineață ei 
au venit în grup la secția de vo
tare. Au votat cu tații pentru 
zilele fericite pe care le trăiesc, 
pentru viitorul lor luminos.

*

în regiunea Cnșana s-au des
chis noi șantiere pentru moderni
zări de drumuri. Totodată, se 
continuă asfaltarea drumurilor 
regionale Craiova-Bocsig, Dema- 
Voivozi, Voivozi-Chiribiș și Sa- 
lonta-Tinca. Lungimea drumuri
lor prevăzute a fi modernizate 
in acest an trece de 45 km.

Datorită bunei organizări a 
lucrului pe șantiere, aprovizionă
rii cu materiale de la cele mai 
apropiate surse, mecanizării unor 
lucrări, folosirii la pavare a nisi-

pului asfaltos care se găsește din 
abundență in raionul Marghita, 
cît și aplicării unor metode mo
deme de lucru, timpul de exe
cuție a unui km drum s-a redus 
în medie cu 25 la sută față de 
anii anteriori.

In total, în ultimii patru ani, 
în regiune au fost construite, în
treținute sau modernizate mai 
multe drumuri decît tntr-un secol 
din regimul burghezo-moșieresc.

(Agerpres)
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MATERIALE DIDACTICE
PENTRU ELEVI SI STUDENTI

de

Manifestări 
internaționale 
artă fotografică

Bucurepx. in hma septm 
docă numiesinri mtenuț» 
de artă fotoeraf»: Cel de al 
cilea salon internațional pG
a patra trienală 
sub auspiciile Federaț 
naționale de artă fotogr

Aceste manifestări 
un viu interes in rindunle artiș
tilor de peste hotare. Fină acum 
și-au anunțat participarea specia
liști din peste 50 de țări.

Artiștii romîni vor fi prezenți 
cu un mare număr de lucrări — 
peisaje, compoziții, portrete — 
executate în diferite tehnici foto
grafice.

Realizările artiștilor noștri în 
domeniul artei fotografice se 
bucură astăzi de o apreciere tot 
mai largă peste hotare. Numai în 
anul acesta, Asociația artiștilor 
fotografi din țara noastră este 
invitată să ia parte la aproxima
tiv 60 de saloane internaționale 
care se “vor deschide în mai multe 
țări din Europa, Asia și America.

1 
(Ageipres)
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Călatona noastră se încheie pe 
meleagurile moldovene.

Încă înainte de orele 6 în fața 
secțiilor de cotare nr. 43 și 44 din

A 8 Mirt-e 
• Femer. 
iv;t lev. 

. dm Ca-
■2- «

roBeuct am I
Au mar pars

tiile b 
dcmeu

fl u-

nL activiste ale orfanTatmor de 
partid și obștești- Au participat, 
de asemenea, cooducătari ai u- 
nor instituții centrale și organi
zații de masă din Capitală.

A hiat cuvintui prof. ing. Su
zana Gîdea. președinta Consiliu
lui National al Femeilor. Sărbă
torim Ziua Internațională a Fe
meii — a spus vorbitoarea — în
suflețite de succesele obținute de 
poporul nostru, mărturie grăitoa
re a justeței politicii partidului, 
pe care întregul popor o 
înfăptuiește cu entuziasm. Un 
rol important în tot ceea ce 
s-a înfăptuit și se înfăptuiește 
la noi în țară îl au și femeile, 
parte integrantă a forțelor crea
toare ale poporului nostru. So
cialismul a asigurat femeii res
pectarea demnității de om și ce
tățean, a descătușat energia, ca
pacitatea și priceperea milioane
lor de femei, oferindu-le posi
bilități de afirmare în viața de 
stat, în-producție, în știință și 
artă,, pe tărîm obștesc. Cea mai

jr"

Serele Băneasa ale Întreprinderii horticole „1 Mai' din Capitală. în ultimele trei luni au 
for! trimise ilorăriilor 20 000 de ghivece Cyclame, 30 0 00 de garoafe

Foto : AGERPRES

UN TITLU

In afara manualelor școlare. 
Editura didactică și pedagogi
că pregătește pentru viitorul 
an de invâțămint aproximativ 
100 de titluri de materiale di
dactice pentru elevi și stu
dent'. care însumează peste 
300000 exemplare. Printre a- 
cestea se numără atlasul de 
plante d-.~. flora țării noastre, 

j harta fizică și administrativă 
i a R.P. Romine, harta fizică a 
I Europei, harta politică a Eu- 
I ropei și Asiei, planșe de bo

tanică, zoologie, chimie, 
* logie, metale neferoase.

bio- 
O

mare atenție o acordă, de a- 
semenea, creării unor noi 
planșe ilustrînd îndeletniciri 
practice și diferite jocuri in
structive necesare copiilor de 
virstă preșcolară.

Vor mai fi expediate șco
lilor și facultăților din întrea
ga țară instrumente și aparate 
termice și optice, obiecte din 
sticlă și aparate pentru înzes
trarea laboratoarelor de fizică 
și chimie, truse pentru dife
rite experiențe etc.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

proaspătă confirmare • partici
pă* femeilor in viața politică și 
de stat o constituie faptul că a- 
proape 30 la sută din totalul 
candsd -ților Frontului Democra
ției Populare au fost femei.

Participarea femeilor la crea
rea bunurilor materiale se reflec
tă ia faptul că ele reprezintă 28 
la sută din totalul salariaților 
econnaniei naționale, iar în unele 
ramuri ale industriei ușoare con
stituie majoritatea salariaților. Mii 
și mh de femei muncitoare au 
trecut prin școli de calificare de 
toate gradele; numeroase femei 
sint promovate în munci de con
ducere a producției. Femeile din 
industria noastră răspund cu în
suflețire chemării de a da pro
duse mai bune, mai trainice, mai 
frumoase.

Harnicele țărănoi muncitoare 
își spun cuvântul în treburile sa
tului, se îngrijesc de avutul co
mun, conduc cu competentă sec
toare importante ale cooperative
lor agricole de producție. Nive
lul de trai al populației sătești 
este mereu mai bun. Importanța 
participării mai active la muncă 
a femeilor crește și mai mult în 
lumina noilor sarcini puse agri
culturii de mărire a producției 
de cereale și plante tehnice, a 
numărului de animale, a pro
ducției legumicole și pomiviti- 
cole.

Cu același elan patriotic mun
cesc și femeile intelectuale în 
domeniul științei, culturii și ar
tei, educării tinerei generații, al 
ocrotirii sănătății.

In întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea și buna gospodă
rire a. orașelor, femeile și-au a- 
dus o contribuție însemnată, un 
număr important dintre ele pri
mind insigna de fruntaș în 
podărirea și înfrumusețarea 
șelor. ... ,

Participarea femeilor la 
mai diverse activități este 
țuită de statul nostru socialist, 
care stimulează atragerea tot mai 
largă a femeii la viața țării. Un 
mare număr de femei sînt deco
rate cu ordine și medalii pentru 
merite deosebite în muncă. Mul
te femei dețin înalte titluri acor
date de stat. De o deosebită con
siderație se bucură în statul no
stru femeile mame, care cresc și 
educă tînăra generație.

Alături de celelalte organiza
ții de masă și obștești, sarcini im
portante revin mișcării de femei, 
care este 
activitatea 
în vederea 
rodnice la 
hotărîrilor 
nului.

Susținerea hotărîtă de către 
femeile din R. P. Romînă a po
liticii de pace și prietenie între 
popoare — a spus în încheiere 
tovarășa Suzana Gîdea — își gă-

gos- 
ora-

cele 
pre-

chemată să îndrume 
milioanelor de femei 
participării lor și mai 
traducerea în viață a 

partidului și guver-

sește expresia și în activitatea pe 
care ele o desfășoară in vederea 
lărgirii legăturilor de prietenie 
cu femeile din țările socialiste, 
de care le leagă țelul comun al 
construirii socialismului șî comu
nismului, a întăririi solidarității 
cu femeile din țările capitaliste, 
care luptă pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru apă
rarea copiilor, cu femeile care 
împreună cu popoarele lor luptă 
împotriva colonialismului, pentru 
cucerirea libertății și consolida
rea independenței naționale, cu 
toate femeile din lume care pro
testează 
cercurilor 
și luptă 
mondiale.

Intr-o 
participantele la adunare au a- 
doptat în unanimitate textul unei 
telegrame de salut adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Femeile din 
Republica Populară Romînă, a- 
lături de toți oamenii muncii — 
se spune printre altele în tele
gramă — își exprimă hotărirca 
de a contribui cu toate forțele și 
toată dragostea la opera de pre
gătire și formare a urmașilor 
noștri care să preia cu cinste fă
clia progresului din mîinile ge
nerației noastre și să o ducă me
reu înainte. Asigurăm Partidul 
Muncitoresc Romîn, Comitetul 
său Central, personal pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că 
femeile din țara noastră, împre
ună cu toți oamenii muncii, vor 
depune întreaga lor putere de 
muncă pentru traducerea în via
ță. a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, al 
cărui nobil țel este prosperitatea 
și bunăstarea patriei noastre, 
menținerea și apărarea păcii.

O. telegramă s-a trimis, de ase
menea, F ederației Democrate 
Internaționale a Femeilor, în 
care se spune printre altele : 
In această zi de sărbătoare a fe- 
mcilor de pe toate meridianele, 
transmitem Federației Democra
te Internaționale a Femeilor ură
rile noastre de succes în activi
tatea sa de mare răspundere 
pentru întărirea unității de acți
une a tuturor femeilor în lupta 
pentru realizarea năzuințelor lor 
comune — egalitatea deplină în 
drepturi, pace și fericire tuturor 
căminelor, un viitor luminos, în 
care toți copiii să se poată bucu
ra de dreptul lor legitim la viață, 
să poată beneficia din plin de 
roadele civilizației.

In încheierea adunării a fost 
prezentat un bogat program ar
tistic.

împotriva uneltirilor ‘ 
imperialiste agresive 

pentru apărarea păcii

atmosferă entuziastă,

(Ag^rpreE
—
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Fruntaș pe ramură
cupru rafinat sub 02 la sută, 
s-a îmbunătățit aspectul ano
zilor turnați etc.

îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a agregatelor și in
stalațiilor. înzestrarea cu Uti
laje moderne de mare randa
ment precum și creșterea gra
dului de pregătire profesio
nală a oamenilor ne va per
mite să obținem și in acest an 
rezultate pe măsura posibili
tăților de care dispunem. O 
primă garanție a respectării 
cuvintulm dat o reprezintă 
realizările pe care colectivul 
nostru le-a obținut in primele 
două luni ale anului, cind 
producția marfă a fost depă
șită cu 83 Ia sută, obținin- 
du-se peste plan produse in 
valoare de aproape un milion 
lei.

T?n în obti-

Consumuri reduse
încălțăminte>

de calitate
(Urmare din pag. I)

rodnice pline de hărnicie, ini
țiativă și avînt a colectivului 
acestei întreprinderi, antrenat 
în întrecerea socialistă. Pen
tru rezultatele din anul trecut, 
720 de muncitori au primit 
steluța de fruntaș în întrece
rea socialistă pe anul 1964.

Succese de seamă s-au obți
nut și in privința îmbunătă
țirii calității. Dacă înainte se 
semnalau deficiențe din cauza 
finisării încălțămintei după 
operația de vopsire, anul tre
cut, efectuîndu-se această o- 
perație înainte de finisare, ca
litatea încălțămintei a crescut 
simțitor. îmbunătățiri sub
stanțiale s-au adus procesului 
tehnologic și în alte faze de 
fabricație: la tras și tălpuit, la 
croit etc Tinerii au participat, 
alături de ceilalți muncitori, 
la schimburile de experiență 
intre atelierele care cooperea
ză la realizarea aceluiași pro
dus. Astfel de adunări comu
ne, schimburi de experiență 
s-au organizat cu tăbăcăria 
minerală și atelierul de croit 
de la secția încălțăminte, cu

tăbăcăria vegetală și ateliere
le de ștanțat.

Comitetul U.T.M. a analizat 
trimestrial contribuția tinere
tului la îmbunătățirea calității 
produselor. în fiecare lună, în 
adunările generale U.T.M., au 
fost invitați maiștri, contro
lori tehnici, brigadieri care au 
vorbit tinerilor despre cauzele 
care fac ca uneori produsele 
să nu se ridice la nivelul ce
rut.

Colaborarea continuă cu 
conducerile secțiilor a oferit 
comitetelor U.T.M. posibilita
tea antrenării cu tot mai bune 
rezultate a tinerilor la reali
zarea planului, la îmbunătăți
rea calității produselor. Răs- 
punzînd cerințelor ridicate de 
îmbogățire continuă a nivelu
lui de pregătire, anul trecut 
s-au* ținut peste 170 confe
rințe tehnice la care au parti
cipat sute de tineri. Tematici- 
le acestora au fost axate, în
deosebi pe descrierea noilor 
procese tehnologice, a noilor 
procedee de lucru.

Realizarea sarcinilor sporite 
din acest an, a angajamentelor 
mobilizatoare luate de colecti
vul fabricii au la bază măsuri 
tehnico-organizatorice care 
pun în valoare rezervele și 
posibilitățile de care mai dis
pun secțiile și atelierele fa
bricii La secția încălțăminte, 
cro'tul mecanic s-a extins încă

din luna ianuarie, ajungînd ca 
această operație să se facă 
mecanizat în proporție de 80 
la sută. Datorită acestui lu
cru, productivitatea muncii 
crește aproape de două ori.

La o recentă ședință a acti
vului U.T.M. s-a subliniat 
sarcina fiecărei organizații de 
a intensifica munca politică 
pentru mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de producție în ve
derea obținerii unor produse 
de calitate cît mai bună. S-a 
preconizat organizarea unor 
schimburi de experiență între 
tinerii din secțiile care conlu
crează la același produs — și 
mai ales a celor destinate ex
portului. E îmbucurător faptul 
că tineri ca loan Nerșu, 
Gheorghe Terek, Emil Tară, 
Irina Mureșan, Victoria San
dor — fruntași anul trecut — 
sînt în luna ianuarie eviden
tial în întrecerea socialistă 
alături de alți 200. Acest lucru 
este un indiciu că, făcînd par
te dintr-un colectiv harnic, 
tinerii își vor folosi întreaga 
capacitate, energia, entuzias
mul pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan pe 
1965, pentru a menține titlul 
și steagul de fruntaș în între
cerea socialistă pe ramura în
călțămintei.

împăduririle
de primăvară

în toată țara silvicultorii 
au intensificat pregătirile 
pentru împăduririle de primă- 

.. vară. Șantierele de împădu
riri sînt asigurate cu puieți și 
alte materiale, se amenajează 
cabanele pentru cazarea mun
citorilor etc. în ..acest an, lu
crătorii silvici au de împădu
rit o suprafață de circa 65 000 
ha. Cele mai mari .întinderi 
vor fi plantate cu rășinoase. 
Plopii negri, hibrizi, specie re
pede crescătoare de mare pro
ductivitate vor ocupa peste 
5 500 ha, majoritatea în lunca 
și Delta Dunării, de-a lungul 
drumurilor și canalelor de iri
gații.

(Agerpres)TELEVIZIUNE
MARȚI 9 MARTIE

18,30 : Universitatea tehnică la 
televiziune — Ciclohexanul, de 
ing. Ion Ghejan; 19 : Jurnalul 
televiziunii; 19,10 : Știți să dese
nați, copii ? — Hoțul (povestire 
de Tudor Arghezi; desenează 
Iunie Darie) ; 19,30 : Filmul pen
tru copii — „Licuriciul" ; 19,40 : 
Jocuri pe nisip (film de anima
ție) ; 20 : Emisiune ele teatru : 
„Farsa jupînului Pathelin" 
„Căsătoria, silită". 
Poșta televiziunii.
Buletin de știri. Buletin meteoro
logic.

“ Și
In pauză: 

In încheiere :
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Salisbury
împotriva politicii

de apartheid Gaze lacrimogene contra copiilor
. ffenpia Reuter relatează

A că două organizații stu- 
dențești din Danemarca 

au inițiat o campanie de pro
test împotriva politicii de a- 
partheid duse de autoritățile 
din Republica Sud-Africatiă. 
Studenții acestor organizații 
au organizat trimiterea unui 
mare număr de scrisori de 
protest unor promotori ai ra
sismului din Africa de sud. 
Scrisorile vor cuprinde extra
se din diverse materiale ale 
O.N.U., în care este condam
nată politica de apartheid.

Demonstrație

ții Berlinul

occidental

Cîteva sute de tineri din
Berlinul occidental au 
organizat o demonstra

ție în fața clădirii care găz
duiește o expoziție cultura
lă sud-africană. Manifestanții 
purtau pancarte pe care era 
scris : „Nici un fel de schim
buri culturale cu rasiștii" și 
„Boicotați Republica Sud-A- 
fricană

Ilele trecute, în 
plin centrul Salis- 
bury-ului putea fi 
văzută o masivă 
desfășurare de 

11 forțe polițienești.
Două detașamen

te de polițiști înarmați cu 
pistoale, bastoane și grenade 
cu gaze lacrimogene se în
dreptau în grabă spre biserica 
anglicană. Ce i-a determinat 
pe ..apărătorii ordinei pu
blice'1 să intre intr-o aseme
nea stare de alarmă ? Pericu
loșii infractori care au prile
juit această amplă operațiune 
polițienească erau un grup de 
circa 100 de copii africani 
care se adunaseră spre a pro
testa împotriva lipsei de școli 
în cartierul băștinașilor — 
Highfields.

Incepînd din noiembrie 1964 
au avut loc multe demonstrații 
ale tinerilor africani care ce
reau să se pună capăt măsu
rilor discriminatorii in dome
niul învățămîntului. Autori- 
țările rasiste sud-rhodesiene 
alocă pentru învățămîntul 
populației de culoare sume de 
15 ori mai mici decit pentru 
minoritatea coloniștilor albi 
(de 10 ori mai puțin numeroși 
decît băștinașii). Drept urma
re, din cauza lipsei acute de 
localuri școlare și cadre di
dactice o mare parte din co
piii africani rămîn în afara

S. U. A.:

Acțiuni antisegregaționiste

școlii. Indignarea a fost in a- 
cest an cu atît mai mare cu 
cit sute de copii africani în
scriși la începerea cursurilor 
au fost nevoiți să abandoneze 
învățătura din cauza închide
rii a două localuri de școală 
ca urmare a concedierii unor 
cadre didactice.

De fiecare dată, manifesta
țiile tinerilor băștinași au fost 
reprimate cu brutalitate. în
cercările lor de a pătrunde în 
simandicosul centru al capita- 
let rezervat autorităților au 
fost împiedicate. In cele dm 
urmă insă, un grup de vreo 
sută de copii au reușit să a- 
jungă în apropierea elegante
lor vile ale guvernanților ra
siști. purtind pancarte pe care 
scria : „Vrem școli. Vrem să 
învățăm". Furia autorităților 
față de această ..cutezanță" 
s-a dezlănțuit imediat Au fost 
chemate „întăriri polițienești*. 
Au intrat în funcțiune bastoa
nele de cauciuc și gazele la
crimogene. Autoritățile rasiste 
au cîștigat repede victoria in 
lupta cu cei 100 de copii.

Ziarul vest-berlinez Tele
graf care relatează aceste fap
te revoltătoare își intitulează 
informația respectivă „Barba
rie la Salisbury11. E o caracte
rizare foarte exactă. Ea tre
buie însă completată cu ob
servația că întreaga politică a 
guvernanților rasiști sud-rho- 
desieni care încearcă să men
țină prin teroare dominația u- 
nui pumn de coloniști albi, 
este o barbarie.

Comentariul zilei

ce 
între Zaharya 
vicepreședintele 

.. ș: Aleksandar Ranko- 
vicepreședintele

VIENA. — In orașul Graz 
din Austria prorectorul Uni
versității din localitate, prof, 
dr. Franz Saneer, a ținut o 
conferință intitulată „Romînia 
și jubileul Universității din 
București*1. In prezența unui 
numeros public, vorbitorul a 
prezentat realizările Romîniei 
în domeniul invățămîntului 
superior.

DRESDA. — Tinărul violo
nist romin Mihai Constantl- 
nescu a obținut un deosebit 
succes in Sala Congreselor din 
Dresda, anunță agenția A.D.N. 
Violonistul a interpretat ire
proșabil, cu o tehnică și o ma
re putere interpretativă Con
certul pentru vioară și orche
stră în re-major Op. 61 de 
Beethoven, fiind răsplătit cu 
puternice aplauze.

E. R.

UJLSS. Noua clădire c Academiei de Științe a Kirghiz iei, 
cent ~ ~construită în orașul Frunze

re-

Un nou atac al aiioanelor americane

CA1RO. — în comunicatul 
eu privire la convorbirile 
au avut loc 
Mohioddin, 
R.A.U 
viei, vicepreședintele RS.F. 
iugoslavia, dat publicității la 
Cairo, se arată că cei doi vice
președinți au făcut un schimb 
de păreri cu privire la situația 
internațională și relațiile din
tre cele două țări, constatîn- 
du-se identitatea de păreri 
în toate problemele discutate.

în timpul vizitei, A. Ranko- 
vici a fost primit 
Abdel Nasser, 
R.A.U., căruia i-a 
mesaj personal 
președintelui 
slavia, Josip Broz Tito.

de Gamal 
președintele 
înmînat un 
din 

R.S.F.
partea 
Iugo-

asupra R.D. de cu-

iegerile din Ciule au adus președintelui Frei victoria 
scontată, astfel încît pînă la încheierea mandatului 
său în 1969, el poate conta pe o majoritate demo- 
crat-creștină în parlament, dispusă să-i ratifice orien
tarea politică. Scrutinul s-a desfășurat pentru cele 147 
de locuri ale Camerei Deputaților, 21 din cele 45 de 
locuri ale Senatului și pentru municipalitățile din 12 

interesul principal al celor aproape trei milioane de

L
a chemarea liderului 
populației de culoare 
din S.U.A., Martin Lut

her King, în localitatea Selma 
(statul Alabama) a avut loc 

duminică o mare demonstra
ție de protest împotriva prac
ticilor segregaționiste cu pri
lejul înregistrării negrilor 
listele electorale. După 
monstrație, aproximativ 
de negri au întreprins
marș spre Montgomery, capi
tala statului Alabama. Din or
dinul guvernatorului George 
Wallace, poliția din Selma a 
făcut uz de forță, aruneînd 
bombe lacrimogene pentru a 
împrăștia pe participanții 
marș.

în 
de- 
600 
un

După 
minică, 
a anunțat că un nou marș spre 
Montgomery va fi organizat 
marți. El a cerut totodată Tri
bunalului federal să ia măsuri 
pentru a determina pe guver
natorul Wallace și trupele 
sale să nu mai interzică par
ticiparea la marș. In același 
timp, la Selma situația conti
nuă să fie încordată. Șeriful a 
ordonat interzicerea circula
ției pe străzile orașului, „pen
tru a se menține liniștea". 
Martin Luther King a decla
rat că în ultimele zile „la Sel
ma domnește teroarea".

evenimentele de du- 
Martin Luther King

Protestul
tinerilor
belgieni

HANOL — După cum amm- 
ță agenția corineiul
Ha Van Lau, șeful m,u~ 
de legătură a InaRu-u; Co
mandament al A-mat.gi pccc- 
lare vietnameze, a adresai tn 
mesaj urgent președi r.teriu 
Comisiei internaționale pentro 
Vietnam, în care arată că la 
8 martie, ora 10,30. șase rri- 
oane cu reacție ale S.U A. șt 
Vietnamului de sud au bom
bardat localitatea Co Ban si
tuată în partea de n? ni a zo
nei demilitarizate și «șam- 
tund teritoriului R. D. Vies- 
nam. Raidul a durat aproxi
mativ zece mmute și a pro- 

s paer-

P

ai ai*, or or- 
Belgia au 
manifesta

vocal vara

poțKxlațăei

a unităților de infanterie 
rină ale S.U.A., înaltul 
mandament al Armatei popu
lare vietnameze a trimis Co
rn-riei internaționale de su
praveghere și control din 
Vietnam o scrisoare în care 
țrztestează împotriva acestei 
măsuri ca reprezentind o în
călcare a independenței și su
veranității Vietnamului, pre
cum și o violare periculoasă 
a acordurilor din 1954 de la 
Geneva. în scrisoare se cere 
să se pună capăt aducerii de 
trupe americane în Vietnamul 
de sud și retragerea imediată 
a unităților debarcate la Da- 
aaag.

ma-
co-

CARACAS. — Un grup 
coscuți avocați din Venezuela — 
membri ai Comisiei juriștilor care 
apără drepturile detinutilor poli
tici — s-a adresat procurorului ge
neral al republicii cu propunerea 
de a declara ilegal decretul gu
vernamental pe baza căruia Parti
dul Comunist din Venezuela și 
Mișcarea revoluționară de stingă, 
au fost puse in afara legii. Acest 
decret, se arată in cererea juriști
lor, este anticonstituțional, și cele 
două partide politice trebuie să ob
țină dreptul la existența legală. Ce
rerea este semnată și de președin
tele Asociației juriștilor democrați 
din Venezuela, Jose Sanches Mi- 
iares.

PE SCURT
T ♦

«nbrri unor 
de tineret și 
ganizațîi din 

participat la o 
ție pe străzile orașului Bru
xelles, protestind împotri
va prescrierii crimelor comi
se de naziști în timpul celui 
de-al doilea război mondiaL 
La această manifestație au 
participat foști luptători ai 
mișcării de rezistență și foști 
combatanți, precum și persoa
ne care au fost deportate în 
lagăre de concentrare.

test energic împotriva acestei 
acțiuni și cere Comisiei inter
naționale de control să inter
vină pentru ca să se pună ca
păt actelor similare, provocă
rilor și sabotajului împotriva 
Vietnamului de nord, să se în
ceteze războiul agresiv din 
Vietnamul de sud și să se res
pecte acordurile de la Gene
va cu privire la Vietnam.

HANOI. — în legătură cu 
sosirea in Vietnamul de sud

Comunicatul comun
chino-pachistanez

tratativelor
anglo-vest

germane
BONN — Luni au început

ifrii

Cine-i moștenitorul ?
.ANGOLA. Luptători dintr-un 
detașament de patriot! an
golez; in timpul instrucției

începerea

BONN — Luni au început la 
Bonn tratativele oficiale dintre 
cancelarul R. F. Germane, Lud
wig Erhard și primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wilson. 
In același timp, au avut loc con
vorbiri între miniștrii afacerilor 
externe, Gerhard Schroder, și 
Michael Stewart. In cadrul în
trevederilor s-au purtat discuții 
referitoare la problema germană, 
la forța nucleară multilaterală și 
la cite probleme militare ale a- 
liartței atlantice, precum și refe
ritoare la relațiile economice și 
financiare dintre cele două țări.

Intr-o declarație făcută cores
pondenților de presă la Bonn, 
Harold Wilson a subliniat că 
.scopul întrevederilor este de a 
defini care unt punctele comune 
in poziția celor două țări, atit în 
domeniul pohte: cit fi in dome
niul colaborării economice".

al 
la

de

1 500 de italieni, al 
căror nume este Bmetti, 
s-au întrunit duminică 

în localitatea Ostiglia, in spe
ranța că măcar unul din ei să 
ajungă să pună mina pe legen
dara avere de 100 milioane 
dolari pe care „regele alb 
Madagascarului" a depus-o 
o bancă londoneză.

întreaga poveste începe
la Angelo Alberto Bonetti, 
care s-a născut la Ostiglia in 
1810 și care, plecînd în Mada
gascar în calitate de „misio
nar", s-a reîntors în țară cu o 
mare avere. în 1862 Bonetti a 
încetat din viață după ce a a- 
vut grijă să depoziteze fabu
loasa sa avere la o bancă din 
Londra. în jurul anului 
1900, misionari sosiți din Ma
dagascar au relatat despre a- 
verea pe care A. A. Bonetti ar 
fi adus-o de aici. Moștenitorii 
nu s-au lăsat așteptați. în de
cursul anilor, toți cei care se 
numeau Bonetti și care erau 
născuți în regiunea Mantova- 
Ostiglia, precum și toți Bonetti 
din Italia care nu erau născuți 
aici — dar care pretindeau că 
își au obîrșia în această re

giune — au pretins că siht ru
de, și deci moștenitorii fostului 
„rege alb al Madagascarului", 
Angelo Alberto Bonetti.

Numărul Bonettilor a cres
cut vertiginos ajungînd in pre
zent la 1 500. Toți și-au an
gajat avocați și juriști pentru 
a demonstra că sînt rude cu 
defunctul Bonetti și, deci, 
moștenitorii săi.

In fața acestei situații, cei 
1500 de moștenitori prezum
tivi au hotărit să țină un „con
gres de familie" pentru a re
dea ce este de făcut și even
tual pentru a fi desemnat moș
tenitorul celor 100 milioane de 
dolari depuși la bancă.

După cum transmite agenția 
U.P.I., în timpul „congresului", 
la care au participat și avoca
ta pretendenților la avere, s-a 
putut hotărî doar ca aceștia 
din Armă să continue inves
tigațiile, în primul rind pen
tru a afla ce este adevărat in 
povestea „regelui alb al Mada
gascarului", și, în al doilea 
rind, dacă există vreo dova
dă care să ateste că măcar u- 
nul din cei 1 500 a fost rudă 
cu decedatul.

Sesiunea O. U. A

PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă, la Pekin a 
fost semnat Comunicatul comun 
chino-pakistanez. în urma vizitei 
pe care Ayub Khan, președintele 
Pakistanului, a făcut-o in R. P. 
Chineză.

In comunicat, se arată că în 
cursul convorbirilor au fost abor
date probleme legate de actuala 
situafie internațională. Mențio- 
nîndu-se dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări, se arată că 
în cufind va fi semnat un proto
col de frontieră chino-pakistanez.

Președintele Pakistanului a re
afirmat opoziția Pakistanului fa
tă de planurile de creare a ,.do
uă Chine" fi și-a exprimat din 
nou sprijinul pentru restabilirea 
imediată a drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze

la Națiunile Unite și în toate or
ganele sale.

Cele două părți și-au exprimat 
„convingerea cu privire la posibi
litatea dezvoltării unei colabo
rări prietenești intre țările asiati
ce și africane, independent de 
deosebirile dintre sistemele lor 
sociale, pe baza respectării celor 
zece principii ale conferinței de 
la Bandung".

In comunicat se exprimă spri
jinul ferm pentru mișcările de 
independență națională și pentru 
lupta împotriva imperialismului 
și colonialismului in Asia și A- 
frica.

In comunicat se arată că pre
ședintele Liu Șao-ți a acceptat 
invitația președintelui Ayub 
Khan de a face o vizită în Pa
kistan.

Cuvîntarea lui Walter Ulbricht
BERLIN — W. Ulbricht, 

președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, a rostit 
o cuvintare radiotelevizată 
consacrată rezultatelor vizitei 
sale in Republica Arabă Unită.

Referindu-se la poziția 
cercurilor politice de la Bonn 
față de vizita făcută in R-A.U.. 
W. Ulbricht a spus „cred că 
singura concluzie reală care 
poate fi trasă din evenimen
tele ultimelor săptămini pen
tru gurernul vest-german ar

fi următoarea: renunțarea la 
orice tendință de dominație 
imperialistă, obiectivizarea și 
normalizarea relațiilor cu 
R.D.G., o politică de colabo
rare intre statele germane in 
cadrul unei confederații ger
mane, elaborarea și înfăptui
rea profilului unui stat vest- 
german iubitor de pace, pen
tru a se pune astfel pas cu pas 
hg-g unei viitoare Germenii 
unite".

I

NAIROBI. — întruniți din 
nou luni dimineața, partici- 
panții la cea de-a 4-a sesiu
ne a Consiliului ministerial al 
O.U-A., după ce au încheiat 
dezbaterile referitoare la Con
go. au trecut la votarea rezo
luțiilor 
ritoare 
uniunii 
zoluții.

Agenția 
latează că 
te problema congoleză, 
domină această sesiune, 
număr de delegați au emis pă
rerea că rezoluția finală va 
cere comisiei ad-hoc să-și 
continue activitatea, lan- 
sînd lui Chombe un apel în 
care îi va cere să colaboreze 
cu O.U.A.11.

Comentînd lucrările Consi
liului ministerial al O.U.A., 
agenția Ghana News transmi
te : „Cea de-a 4-a sesiune a 
Consiliului Organizației Uni
tății Africane care se desfă
șoară la Nairobi de la 25 fe-

— inclusiv cele refe- 
Congo, la bugetul 
alte numeroase re-

France Presse *re- 
„în ceea ce priveș- 

care 
un

la
Și

orașe, dar
alegători s-a axat asupra desemnării deputaților. (Camera dispună 
in Chile de prerogative legislative mai extinse decît Senatul). 
Rezultatele de pînă acum indică dobîndirea de către democrat- 
creștini a 82 de locuri; 30 de deputați vor aparține grupului 
Frontul de acțiune populară (F.R.A.P. — alianța dintre comuniști 
și socialiști), radicalii vor avea 20 de deputați, liberalii — 7 și 
conservatorii 2. Comentînd desfășurarea alegerilor, corespondentul 
din Santiago al agenției FRANCE PRESSE relata: „Succesul 
democrat-creștinilor depășește toate previziunile. Totodată, scru
tinul se caracterizează printr-o înfrîngere a conservatorilor și libe
ralilor, prin menținerea poziției socialiștilor și un spor ușor de 
voturi în favoarea comuniștilor**.

Acum se ridică pentru Chile un mare semn de întrebare : va 
continua oare președintele Frei să înainteze pe calea reformelor 
promise și inițiate în „prologul** mandatului său, cînd a avut de 
înfruntat un parlament cu o majoritate ostilă ? (în legislatura în
cheiată, democrat-creștinii dispuneu în Cameră doar do 28 de
putați). Căutarea unui răspuns este hazardată, dacă ar fi să ne 
referim exclusiv la activitatea depusă de președintele Frei înce- 
pind din noiembrie 1964, de cînd a fost instalat la reședința 
„La Moneda". Atunci cînd, în luna noiembrie, a retras din par
lament proiectele de legi la care nu a vrut să accepte niciun 
amendament— cel privitor la impozitul patrimonial proporțional 
cu venitul, la acordarea de împuterniciri speciale în domeniul 
economic și la construcția de locuințe —. președintele Frei a 
cerut implicit alegătorilor să-i dea „mînă liberă" pentru a-și aplica 
politica. Acum, rămîne de văzut cum va fi folosită instalarea ma
jorității parlamentare democrat-creștine. Dar, ca o concluzie mai 
generală a rezultatului alegerilor de la 7 martie din Chile se 
constată o deplasare a corpului electoral spre stingă, democrat- 
creștinii consolidîndu-și pozițiile pe seama conservatorilor, libe
ralilor și radicalilor. Partidul Comunist a devenit — în urma re
zultatelor alegerilor -— a treia forță politică din Chile.

Explicînd noțiunea de „revoluție în libertate" folosită ca leit- 
notiv al discursurilor prezidențiale, E. Frei a declarat într-un 
interviu acordat ziarului vest-german, „DIE WELT“ : „Obiectivul 
nostru este înlăturarea profundelor deosebiri sociale care domnesc 
in Chile și înlăturarea unui sistem guvernamental depășit care 
constituie o piedică în calea progresului". Așadar, Frei nu pre
conizează măsuri îndreptate spre schimbarea structurii social-eco- 
nomice existente, ci ia în considerare aplicarea anumitor reforme 
apreciate ca indispensabile pentru a opri o izbucnire violentă a 
nemulțumirilor. Corespondentul din Santiago al agenției ASSOCIA
TED PRESS relata duminică faptul că „Diplomații Statelor Unite 
de aici au rezerve față de anumite aspecte ale programului lui 
Frei". Se știe că guvernul Frei a trecut la sporirea participării 
statului chilian la exploatarea cuprului, urmînd ca noul parlament 
să ratifice acordurile încheiate cu companiile străine la 21 decem
brie 1964. Cele două mari companii „Konnecott" și „Anaconda*1, 
care controlează aproape 90 la sută din întrega extracție de cupru 
din Chile, urmează să lucreze cu un procent mai mare de capital 
chilian.

Trebuie relevat însă că președintele Frei și-a exprimat intenția 
de a opera „modificări lente", ceea ce pentru monopolurile străine 
înseamnă, potrivit expresiei revistei newyorkeze „VISION", „răul 
cel mai mic". Cerînd ca monopolurilor străine să li se garanteze 
investițiile în Chile, 
PORT" scria : -Ceea 
angajamentelor de a face noi investiții majore in Chile, este o 
oarecare garanție că impozitele 
în tnnpi' ’
prezinl

revista „U. S. NEWS AND WORLD RE- 
ce doresc în esență companiile in schimbul

amare garanție că impozitele nu vor continua să crească1*. 
In timpol campaniei electorale, partidele de dreapta au căutat să 
prezinte apelul guvernului adresat investitorilor de capitaluri de 
a se mulțumi în 1965 cu un beneficiu de 10 la sută ca o „amenin
țare a libertății". Frontul de acțiune populară a atras atenția că 
presiunile exercitate de partidele de dreapta pentru a împiedica 
chiar și măsurile relativ modeste ale președintelui Frei, reprezintă 
un obstacol pentru aplicarea oricăror reforme. Secretarul general 
al Partidului Comunist din Chile, Corvallan, a definit atitudinea 
F.R.A.P. față de președintele Frei ca fiind de „opoziție activă**, 
ceea ce înseamnă sprijinirea măsurilor progresiste și condamnarea 
celor ce cedează în fața reacțiunii.

Abia la 25 mai, cînd se întrunește noul parlament, se va putea 
aprecia cît de însemnate vor fi pentru Chile consecințele rezul
tatului alegerilor de duminică.

Z. FLOREA

Alegerea președintelui—în centrul
vieții politice austriece•o 9 e

Pe agenda vieții politice 
austriece s-a înscris în 
prezent o nouă proble

mă — alegerea președintelui 
republicii. Constituția austri
acă prevede ca guvernul să 
organizeze alegeri „imediat". 
Asupra termenului. Constitu
ția nu conține nici un fel de 
precizări. Data alegerii va 
trebui fixată de guvern, du
pă ce acesta va analiza că ar 
fi momentul cel mai potrivit 
pentru alegeri. Deoarece ho- 
tăririle guvernului sint vala
bile numai dacă sint luate în 
unanimitate, este necesar ca 
cele două partide ale coaliției 
să cadă de acord asupra ter
menului. Legea electorală 
prevede că de la data în care 
guvernul a fixat ziua alegerii 
și pînă la data ținerii ale
gerii trebuie să treacă o 
perioadă de cel puțin 58 de

bruarie. se așteaptă să ia sfîr- 
șit miercuri, cînd urmează să 
fie dat publicității un comu
nicat... Inițial, conferința tre
buia să ia sfirșit la 3 martie, 
dar a fost aminată ca urmare 
a sosirii lui Moise Chombe la 
Nairobi. Chombe a fost ținta 
criticilor aspre din partea re
prezentanților Ghanei, Alge
rului, Ugandei, Sudanului, 
Tanzaniei, R.A.U„ Guineei, 
Mali, Burundi și Congo 
(Brazzaville), pentru că nu 
a dat curs hotărîrilor O.U.A., 
care cereau imediata retrage
re a mercenarilor străini din 
Congo și reconcilierea națio
nală".

Referindu-se la unele cu- 
vîntări rostite în cadrul se
siunii, agenția menționează 
că au fost condamnate acțiu
nile S.U.A., care „intenționea
ză să folosească Congoul (Le
opoldville) pentru extinderea 
neocolonialismului în Africa".

BELGIA. Recent la Heysel s-a deschis al 7-lea salon al turismului nautic. In fotografie : as
pect din sala ambarcațiunilor

zile, perioadă necesară pen
tru desemnarea candidaților și 
înscrierea lor. Astăzi guver
nul austriac se întrunește în- 
tr-o ședință pentru a discuta 
stabilirea datei alegerilor. Se 
consideră că dacă guvernul 
austriac va hotărî în ședința 
sa de astăzi ținerea alegerilor 
pentru desemnarea noului 
președinte, aceasta ar trebui 
să aibă loc cel mai devreme 
la 9 mai sau cel mai tîrziu la 
13 iunie. Potrivit legilor aus
triece, președinte poate fi a- 
les candidatul care a obținut 
majoritatea absolută. Dacă 
nici unul din candidați nu a 
întrunit majoritatea absolută, 
atunci Constituția prevede ți
nerea de noi alegeri, la cel 
mult 35 de zile după primele 
alegeri. La aceste alegeri, pe 
listele de vot se vor afla nu
mele primilor doi candidați 
care au obținut cele mai mul
te voturi în primele alegeri. 
La cel de-al doilea tur de 
scrutin va fi proclamat ales 
candidatul care va întruni ce
le mai multe voturi, deci ma
joritatea simplă.

Partidul populist, care do
rește să răstoarne tradiția de 
pînă acum (toți președinții 
celei de-a doua republici au 
fost socialiști), socotește că 
cel mai potrivit termen pen
tru ținerea alegerilor ar fi 
după festivitățile jubiliare din 
mai, cînd se împlinesc două 
decenii de la eliberarea Aus
triei. în cadrul fiecărui par
tid politic din Austria se poar
tă, în prezent, discuții asupra 
desemnării candidaților la a- 
legerile prezidențiale. Obser
vatorii politicii din Viena con
sideră că Partidul populist va 
desemna drept candidat pe 
fostul cancelar Alfons Gor
bach, în timp ce socialiștii 
s-ar orienta asupra lui Franz 
Jonas, primarul Vienei. Pe 
lingă acești doi principali 
presupuși candidați, mai sint 
amintite și alte nume din rîn- 
dul liderilor partidelor politi
ce ale coaliției guvernamen
tale.

C. VARVARA 
trimisul special Agerpres la 
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