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Bănea sa, 
Gheorghiu* 
Alexandru 
d* armată

Leontin Sălăjan, Alexandru Bir-

„Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat1 A. Vc-g*e'!

.Se-c-c.oc

Rezerve
rec* exp xa t-ercr coiec®- 
vtști CVB se h/ereczâ piesele 

pentru aoșMe agricole

in co
M-am obișnuit să-i întîlnesc 

pe tinerii lucrători din Magazi
nul universal „Victoria11 din Ca
pitală, în halatele lor pepite, in 

I spatele tejghelelor sau al me
selor de lucru, măsurind, tăind 
sau vorbind cu cumpărătorii.

De data aceasta erau adunați 
la sediul comitetului U.T.M. 
Discutau cu aprindere, ca adevă- ' 
rați gospodari, ce anume ar tre
bui să facă pentru a economisi 
fiecare ban, ca nimic să nu se 
piardă. Era acolo și Faier Debo
ra, responsabila brigăzii frun- 

I tașe pe magazin, Magdalena 
Zold, brigadieră, Dumitru Călin 

' și, alți tineri fruntași, care sînt 
exemplu de conștiinciozitate și 
disciplină. Ei au urmărit în 
presă discuțiile purtate pe mar
ginea chemării tinerilor de la 
uzinele „1 Mai11 din Pitești : 
„Nici un leu risipit, flecare leu 
fructificat!* și fiecare s-a simțit 
mobilizat în această acțiune e- 
conomică.

Cînd s-a pus problema să se 
răspundă chemării ploeșlenilor, 
unii dintre tinerii de aici afir
mau că în munca lor nu se prea 
pot face economii. Noi, argu
mentau ei, nu lucrăm intr-o 
fabrică unde sînt consumuri spe
cifice, materie primă, mașini, 
unde se pot face inovații pentru 
mecanizarea unor operații sau 
pentru creșterea productivității 

| muncii. Noi primim produsele 
) și le desfacem cumpărătorilor.

De unde sa .scoți economii ?
Piața arată că nu există loc de 

muncă, uzină, șantier, școală sau 
magazin unde tinerii să nu poa
tă realiza economii. Pentru a 
demonstra acest lucru, pentru a 
analiza posibilitățile în funcție 
de specificul locului de muncă, 
sub conducerea și îndrumarea 
comitetului de partid, comitelui 
U.T.M. de la Magazinul „Vic
toria^ a organizat o discuție mai 
largă cu tinerii din magazin. Se 
pot face economii ? Aceasta a 
fost întrebarea la care trebuia 
dat răspunsul. Tinerii nu s-au 
mulțumit să găsească doar po- 

I sibilitățile pentru a realiza eco
nomii, ei au concretizat angaja
mentele lor, contribuția pe care 
O vor aduce la realizarea anga-

mert
jamentului luat de întreprindere 
— 1.000.600 lei economii peste 
sarcina de plan.

— Să ne gîndim bine, spunea 
comunista Faier Debora. La noi 
economiile trebuie realizate a- 
dunînd b&i cu ban. De altfel 
esențialul inițiativei este astu
parea tuturor canalelor prin 
care se mai scurg risipindu-se 
valori și bani. La prima vedere 
10—15 bănuți este o sumă ne
glijabilă, dar milioanele se nasc 
din adunarea acestor bănuți, din 
fructificarea lor. Ce posibilități 
avem noi, a spus ea ? Ne-am 
gîndit mult și ne-atn sfătuit in 
acest sens. Trebuie sâ valorifi
căm mai bine ambalajele, in 
care ne vin produsele de la fa
brici. Dacă aceste cutii sînt a- 
runcate, călcate în picioare ele 
sînt trecute la mărfuri recupera
bile ceea ce înseamnă o pierdere. 
Dacă le îngrijim și le retumăm 
fabricilor putem realiza însem
nate economii. Ne angajăm să 
reducem cu 50 la sută pierderile 
la ambalaj. Orice cutie redată 
in stare bună în circuit înseam
nă o economie de 1,20 lei.

— Noi — a spus Moise Maria 
de la raionul tricotaje — vom 
economisi la 100 de cutii plian
te 5 cutii în care 
ta jele. Lunar asta 
ducerea pierderilor 
Anual o economie

— Și noi — a

Foto: N. STELOR1AN

Pentru titlul 
da cel mal bun 

croitor-pielar
La fabricile de încâlțâm 

„Flacăra Roșie44 și „Kircv- 
Capitală a început luni i 
cursul pentru dștigarea titl 
pe țară de cel mai bun crc 
de piele și ștanțor de ta: 
Se întrec 3-1 de muncitori I: 
iași.

Sosirea în Capitală 
a membrilor delegațiilor 

romîne care au participat la 
Consfătuirile de la Moscova

La Uzinele „Victoria" din Ca
lan s-a terminat construcția cup
torului nr. 1 de la cea de-a doua 
baterie de fabricare a semicoc- 
sului prin fluidizare. Construc
torii au început încălzirea și 
uscarea noului cuptor, ultima o- 
perație Importanta ce trebuie 
executată înainte de darea în ex
ploatare a cuptorului. La cup
toarele nr. 2 și 3 ale acestei 
baterii se execută de asemenea 
lucrările de construcție. Noua 
baterie, construită pe baza pro
iectelor romînești, va produce a- 
proximativ de 2 ori mai mult 
semicocs decît se producea la 
vechea baterie, în locul căreia 
se construiește.

(Agerpres)

-•------

Duminici Ia amiază au sosit 
în Capitală, venind de la Mos
cova, membrii delegațiilor ro
mi ne care au luat pane la Cons
fătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
1a Tratatul de la Varșovia de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, și la Consfătuirea re
prezentanților paradelor comu
nist? și muncitorești din țările 
socialiste ale Earupei ca privire 
la schimbul de experiență 
dezvoltarea afriarftani.

La sosire, in gara 
iovarișii Gbeorghe 
Dej. Cltvu Slotca, 
Mogteoroș. genera]

lâdeami. Avram Bunaciu au fost 
întimpinați de tovarășii Emil 
Bodnâraș, Petre Bonlâ. Nicolae 
Ceaușesoa, Alexandru Drăghici, 
Constantin Pirvulescu, Dumitru 
Coliu. Leonte Răutu. Ștefan Voi- 
tec. Ion Gheorghe Maurer, lanoș 
Fazefciț. Gherasim Popa, de 
membri ai C.C al P.M.R., ai gu
vernului și Prezidiului Marii A- 
dunâri Națkmaie, activiști de 
partid, de stat și ai organizații
lor oamenilor nrj.ncn.

Au fost de fiți V. F. Niko
laev. fnsârcisatul c« afaceri ad- 
inîerim al L'râan Sovietice la 
București, și rsssbri ai ambasa
dei.

Urmînd inițiativa tinerilor 
din G. A, C. „Scînteia“, sa
tul Berlescu, regiunea Galați, 
în luna ianuarie 250 de tineri 
lucrători in gospodării agricole 
de stat și colectiviști din regiu
nea Iași au luat în patronajul 
lor sectoarele zootehnice din 14 
unități agricole social ist-coopera
tiste, angajindn-se să muncească 
eu entuziasm pentru sporirea 
producției în aceste sectoare.

(Arrpre»)

ln exploatarea minieră Petri la printre brigăzile fruntașe s® 
numără și brigada comunistului Păsărică Nicolae de la secto
rul II care și-a depășit planul de producție pe luna ianuarie 

cu 380 tone de cărbune
In fotografie: comunistul Păsărică Nicolae șeful brigăzii 

(Foto; Agerpres)

Succese ale tinerilor mineri 
din Valea Jiului

ta

p
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organizată o zi a colectării fien- 
lui vechi. tctvlâ erșiase c« 
fost antrenați un aumăr de peste 
5-300 tineri. pionieri fi școlari 
care n colectat din curțile os- 
mendor. de pe fostele șantiere, 
de la demolări, de pe dramuri.

f.eralai vechi**
• raxtilste <1? 80.000 kg. fier

Cantitatea creasta de metal a 
lest dramul Hunedoarei.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
lv. și-a propus ca ți pe viitor 
si mai organizeze asemenea ac- 
(iui.

ne vin trico- 
înseamnă re- 
cu 20 de lei. 
de 240 lei. 
intervenit E- 

lena Manole de la raionul con
fecții bărbătești, o să valorifi
căm sfoara cu care vine ambala
tă încălțămintea. O s-o desfa
cem, o s-o înnodăm și lunar o 
să economisim 60 de lei.

Simțul gospodăresc, atitudinea 
plină de - grijă și răspundere 
pentru bunurile obștești se re
marcă in această atenție pentru 
economisirea fiecărui ban. Mă
surile pe care le iau partidul și 
guvernul pentru continua ridi
care a nivelului de trai al oa
menilor muncii se bazează pe 
rezultatele obținute in toate 
domeniile economiei naționale. 
Cu cit vom munci mai bine — 
vom trăi mai bine.

La consfătuire mi-am amintit 
că o tînără vînzătoare din ma
gazin spunea în urmă cu cîteva 
zile : „Ce mare lucru am să fac 
dacă am să economisesc un 
creion ?" 1 s-a părut un lucru 
de nimic. Dacă ar fi auzit cu- 
vîntul participanților la consfă
tuire, atenția pe care o acordau 
fiecăriți „amănunt**, n-ar mai fi 
gîndit așa. Cînd a vorbit Elena 
Corbuleanu, de la raionul con
fecții pentru fetițe, toți au ur
mărit-o cu interes.

— O să facem economii la 
rechizite. Luăm de acum înainte 
lunar cu 50 la sută mai puține 
creioane, cu .50: la sută 
ține fișe de vînzător.

O fișă costă 0,20 
creion tot cîțiva bani,

mai pu-

un
în

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Printre cei mai buni munci
tori ai secției construcții me
talice a Uzinelor „Progresul4* 
din Brăila se numără și tină- 
ru| comunist Savin Eugen.

Foto : P. POP

Un grup de elevi de la Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu" din Capitala fac orele de practică 
la Atelierele de locomotive și vagoane C.F.R. „Grivița Roșie**. E ascuită cu atenție pe tînărul 

strungar Bujin llie de la secția seuIerie. foto: S. NICULESCU

*

Mi-aduc aminte câ-l parafrazam pe Ba- 
covia : „Internat, cimitir al tinereții mele...4* 
Stăpinea in el o atmosferă tristă, apăsă
toare : o sută sau două de tineri săraci, 
puși sub același acoperiș, ca vai de lume, 
mîncind din același blid, din același cazan 
bucate mizere, supraveghiați de aceiași 
zbiri neindurători. Așa am cunoscut „inter
natul". Și o senzație de rece, de tristețe, de 
amar imi înfioară inima cînd îmi amintesc.

Astăzi internatele sînt altfel. Cînd am in
trat în „dormitorul celor mici“ în internatul 
Școlii medii nr. 10 „Zoia Kosmodemians
kaia" din Capitală, cînd privirea mi-a lune
cat peste paturile acoperite-n cuverturi al
bastre, cu discrete floricele albe, cînd acum, 
in miezul iernii, am văzut pe mesuțele de ia 
capătul paturilor zimbind florile din glastre, 
îngrijite de copii, cînd am intuit dragostea 
și căldura cu care se dedică elevelor din 
internat cele trei directoare : Jana Cristu, 
Maria Bulgărea și Nina Mihâilescu, am 
simțit o mare bucurie. Internatului i s-a dat 
azi un conținut nou. Acela pe care-l impun 
vremurile noastre noi și părinteasca grijă a 
partidului față de copii și tineret.

Internatul Școlii nr. 10 adăpostește 270 
de eleve, din care mai mult de jumătate 
sînt fiice de muncitori și țărani muncitori. 
Dotarea internatului cu cadre pregătite 
conducerii merită o subliniere specială. O 
pedagogă doarme cu cele 46 de eleve din 
clasele l-!V-a. Iar pentru educația, instruc
ția și îngrijirea lor au fost numite, de curînd 
încă două învățătoare noi, pe lingă cele 4 
pedagoge care funcționau pînă atunci. Ele 
supraveghiazâ odihna de după amiază a 
micilor eleve, le ajută la pregătirea lecții*

Dumitru Almaț

lalor în sala de meditație, le călăuzesc 
plimbare, le învață elementarele deprinderi 
de comportare la masă, in colectiv, pe 
stradă, le ajută sâ înțeleagă ce înseamnă 
a te gospodări singur.
- în momentul de față punem accent 

pe practica autodeservirii - imi explică di
rectoarea adjunctă Mihâilescu, atunci cînd 
mă interesez de modul cum se face și se 
întreține curățenia în internat. Fină acum 
foloseam sistemul autodeservirii numai la 
masă. Acum organizația U.T.M. ne-a spriji
nit sâ introducem autodeservirea și în dor
mitoare, și în sala de meditație. Facem pro
grese. Și cred c-o sâ dea rezultate din ce 
în ce mai bune. Copiii invață a se gospo
dări. Și directoarea mă informează că in
ternatul constituie o preocupare a întregului 
colectiv de profesori ai școlii, a comitetului 
de părinți, a organizației U.T.M. și pio
nieri, toți îndrumați de organizația de 
partid.

Pentru buna desfășurare a vieții în inter
nat s-au alcătuit colective formate din ute- 
miști și îndrumate de profesori : colectiv de 
învățătură, de 
cultural-sportiv și un colectiv sanitar con* 
trolat do medicul școlii*

autodeservire, colectivul

Orgaaizitia U.TJA, ladn^iuti 
de crgasKzația de partid de la 
GAS. StapuRi. raional Hîrșova 

preocupă de creșterea coati- 
cal a anelatai tehnic al tineri
lor uKcamzaton. Ia acest scop, 
de carind a fost deschis aici un 
cerc mecanic. Ingineri și cadre 
telinke cu experiență țin tineri
lor diferite expuneri legate de 
procesul d? funcționare a mași
nilor agricole.

Pină acum, printre alte pro
bleme, tinerii au dezbătut teme 
legate de obținerea a cit mai 
multe economii de carburanți pe 
f.ecare tractor, despre rolul me
canizatorilor la lucrările de se
mănat și întreținerea culturilor 
de porumb, pentru obținerea unor 
recolte sporite la hectar.

Expunerile se fac la atelierul 
mecanic și sînt însoțite de de
monstrații practice. Printre tine
rii fruntași care frecventează 
cercul se numără utemiștii Vasi- 
le Mircea, Ștefan Amariei, 
Eduard Codec și alții.

ROMULUS MOCANU 
învățător

Concursul 
„Iubiți cartea" 

în orașul Vulcan
Organizațiile de bază U.T.M 

din orașul Vulcan raionul Pe
troșani, desfășoară o intensă ac
tivitate în vederea lărgirii nu
mărului de tineri participanți la 
concursul „Iubiți cartea'. Nu
mai zilele acestea pentru con
cursul „Iubiți cartea" s-au în
scris 297 de tineri. Cei mai mulți 
sînt de la termocentrala Paro- 
șeni. Uzina electrică și sectoare
le III, IV și V subteran de la 
exploatarea minieră.

Printre cei înscriși se afli 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
elevi.

NICOLAE ROVENȚA
maistru electrician

Conducerea școlii, ajutată de organizația 
U.T.M., caută mereu soluții noi in problema 
autodeservirii, a controlului și ajutorului re
ciproc între elevi în viața din colectivul 
internatului. De pildă, s-a alcătuit o co
misie de apreciere a rezultatelor siste
mului autodeservirii, care, pe baza unui 
punctaj, evidențiază sau critică, premiază 
sau sancționează rezultatele in munca gos
podărească din internat. Elevele se deprind, 
astfel, în mod practic, să respecte avutul 
obștesc ca pe un bun propriu. Se deprind 
să muncească și fizic. învață să respecte 
munca personalului de îngrijire.

O problemă de mîna întîia în internatul 
acestei școli este cea a organizării timpului 
liber al elevelor. In soluționarea ei profe
soarele școlii în colaborare cu organizația 
U.T.M. organizează duminica, in internat, 
programe cultural-educative : discuții a- 
supra unor probleme politice, ideologice cri 
artistice, audiții muzicale, vizite la muzee, 
vizionări de spectacole în grup ori diverse 
activități sportive. Celor mici li s-a amena
jat o cameră specială pentru joc, ca sâ nu 
le lipsească nici această firească preocu
pare. Pentru elevele care au dovedit o com
portare nocorespunzătoare, se organizează 
discuții despre politețe, despre comportarea 
cu cei mai mici sau cu cei mai mari. A- 
deseori, seara, ori în ajunul zilelor de o- 
dihnă, vezi o elevă cîntind la pian, iar ce
lelalte invățînd să danseze.

Rezultate interesante pentru 
colectiv, pentru închegarea unor 
Strinse, sincere, curate, bogate in

(Continuare in pag. 3At)

viața în 
prietenii 
amintiri

In minele din 
Valea Jiului lucrea
ză mulți mineri ti
neri. Tainele mine
ritului și le-au în- 
fușit aici, mai iutii 
in școlile de tpecia- 
Iitaie înființate pe 
lingi fiecare ex
ploatare, apoi în 
subteran, la locuri- 

Ile de muncă ale 
unor fruntași cu 
mai multă experi
ență. Anul trecut, 
de exemplu. peste 

. 900 de tineri și-au 
■ inxtițit meseria de 

mister, sau ajutor 
de miner. în școli, 
iar mai bine de 
2.000 s-au calificat

sau și-au ridicat ca
lificarea prin cursuri 
de scurtă durată 
organizate de sin
dicate.

Deveniți mineri, 
tinerii din exploa
tările Văii Jiului 
aduc o contribuție 
de seamă la crește
rea producției de 
cărbune. Numai in 
prima lună din a- 
cest an, tinerii mi
neri din Valea Jiu
lui au extras 3.960 
tone de cărbune 
peste plan, adică 
mai mult de jumă
tate din întreaga 
canlitaie de cărbu
ne extrasă peste

plan în această pe
rioadă de toți mi
nerii Văii Jiului. 
Succesul muncii ti
nerilor mineri din 
acest mare bazin 
carbonifer al țării 
se datorește și mun
cii politice desfășu
rate de organizațiile 
U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor
de partid din ex
ploatări pentru ri
dicarea răspunderi
tinerilor față de
angajamentele lua
te și mobilizarea lot 
la în de plini rea a-
cestora.

(Agerpres)

Grajd - palat ?
O sarcină importantă trasată 

de Plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959 este și 
scăderea prețului de cost a! 
construcțiilor zootehice. Mulți 
proiectanți de construcții agricole 
caută soluții de proiectare pe 
baza cărora să se asigure și 
utilitatea și economicitatea a- 
cestor construcții. O inițiativă 
bună a luat in această direcție 
Institutul de studii și proiec
tări agricole. Urmărind studie
rea și extinderea experienței 
înaintate a unor unități agri
cole socialiste, institutul și-a 
întocmit o documentație cu di
verse sisteme de construcții 
ieftine din materiale locale, din 
regiunile cu experiență bună în 
această direcție. Pe baza aces
tei documentații va fi alcătuit 
un catalog-îndrumar pentru 
uzul gospodăriilor colective.

Față de această inițiativă 
bună^ pare însă curios faptul 
că, I.S.P.A. a elaborat și a prezen
tat recent, ca proiect director, la 
comanda Ministerului Agricultu
rii, un proiect de maternitate 
pentru 100 scroafe, care costa 
nici mai mult nici mai puțin de
cît 260.000 lei, fără localizare.

Cînd Ministerul Agriculturii 
a lacut comanda acestui pro
iect, a cerut nu numai îmbună
tățirea constructivă a proiecte
lor similare existente, ci și ief
tinirea acestora. De la bun în
ceput însă, prețul de cost al 
proiectului elaborat de l.S.P.A. 
dovedește ca proiectanții de 
aici au neglijat total latura 
economica. Folosind betonul 
armat în toată osatura grajdu
lui (planșeu, stîipi, fundații 
etc.) ei au „reușit" să ridice 
prețul de cost numai al schele
tului de beton armat la suma 
de peste 800 lei pe cap de ani
mal.

De ce l.S.P.A. a găsit soluția 
folosirii osaturii de beton ar
mat cînd se știe bine ca este 
economic să se folosească la 
maximum materialele locale? 
Este cunoscut de aitiel ca în 
fiecare regiune există materiale 
ldca.e speciiice : piatra, lemn, 
stufit, chirpici etc., materiale 
la indemîna fiecărei unități a- 
gricole socialiste. Prin folosi
rea lor rațională, nu numai că 
se poate reduce substanțial pre
țul de cost al materialelor, ci 
se reduc considerabil și cheltu
ielile de transport.

In locul scheletului de beton 
era mult mai convenabil să se 
folosească ca material de re
zistență lemnul C. R., bile de 
brad, cărămidă confecționată 
prin mijloace locale etc. Aco
perișul putea fi foarte bine exe
cutat din material ușor: plăci 
de stufit cu £apă de ciment și 
barieră de vapori, carton asfal
tat etc. La pardoseală, în locul 
cărămizilor se putea folosi ali- 
căria de cărămidă cu ciment, 
calupuri de lemn legate cu bi
tum sau alte materiale accesi
bile unităților beneficiare.

Cu alte cuvinte, de o mare 
importanță în alcătuirea unui 
proiect de construcție zooteh
nică ieftină este înlocuirea ma

terialelor scumpe, necesare al
tor construcții, cu materiale 
ieftine de proveniență locală. 
Toate materialele despre care 
am amintit pot înlocui cu suc
ces betonul armat prevăzut în 
proiectul I.S.P.A.

In momentul în care au pornit 
la elaborarea acestui proiect, 
proiectanții de la l.S.P.A. erau 
datori să țină seama de cele
lalte proiecte existente și sa 
găsească soluții pentru îmbu
nătățirea acestora, atît din 
punct de vedere, constructiv, 
cit și economic. Există, astfel, 
un proiect recent al departa
mentului Gostat care, bazat pe 
folosirea largă a materialelor 
locale, prevede construirea- unei 
maternități de 50 scroafe la un 
preț de cost mai mic cu aproa
pe 200 la sută fată de cel pre
văzut în proiectul elaborat de 
l.S.P.A.

Dacă se urmărea cel puțin 
îmbunătățirea proiectului de
partamentului Gostat, proiec- 
tanții de la l.S.P.A. erau da
tori să găsească o soluție mai 
bună prin care să reducă pre
țul de cost al construcției, și, 
în orice caz, să nu-1 ridice. Or, 
din cele constatate rezultă că 
numai din depășirea acestui 
preț de cost se pot executa încă 
o maternitate de 100 capete și 
una de 50 ca-pețe, ceea ce. evi
dent, estd incomparabil mai 
economic.

Este necesar, deci, ca a- 
ceșt proiect să fie retras, iar 
proiectanfii să studieze mai a- 
mănunțit experiența bună a 
unor ufiități agricole socialiste 
fruhtașe, să folosească elemen
tele bune, ale proiectelor exis
tente și astfel să elaboreze cu 
mai multă răspundere un proiect 
nou care să asigure o durabili
tate satisfăcătoare a construc
țiilor și o economicitate maximă 
a acestora.

Arh. I. ZENOPIAN 
Ing. N. SIMIONESCU



Prin grija partidului și guver
nului. cultura fizică a devenit în 
țara noastră un bun al oameni
lor muncii, pătrunzînd toi mai 
mult în viața poporului, contri
buind. alături de celelalte mă
suri, la dezvoltarea multilatera
lă, fizică și intelectuală a cetă
țenilor.

Un rol important în întărirea 
sănătății oamenilor muncii, în 
creșterea capacității lor de mun
că. îl are gimnastica în produc- 
ție.

Ce rol joacă gimnastica de 
producție ? După cum au dove
dit cercetările științifice, în 
timpul zilei de muncă, curba 
productivității se modifică, mai 
evident după 4—5 ore de 
la începerea lucrului. In gene
ral, curba productivității crește 
pînâ la un anumit nivei, la care 
se menține un timp oarecare, 
apoi scade. Această scădere este 
o consecință a micșorării capaci
tății de muncă ceea ce consti
tuie un indiciu că organismul e 
obosit.

Pentru prevenirea oboselii are 
o importanța mare regimul de 
muncă, adică stabilirea unui ra
port corect între perioadele de 
muncă și odihnă. Este însă com
plet greșită părerea unora, că 
odihna trebuie să fie un repaos 
absolut (pasiv) și că numai o 
asemenea odihnă este eficace.

Savantul rus I. M. Secenov a 
arătat în acest sens superiorita
tea odihnei active față de cea 
pasivă, punînd astfel bazele unui 
principiu denumit „odihna acti
vă". Nu este vorba de odihna 
realizată prin somn și care nu 
poate fi înlocuită cu nici o altă 
formă, ci este vorba despre odih
na necesară în timpul desfășu
rării unei activități fizice. Con
statările făcute de Secenov au 
dus la concluzia că în timpul 
pauzelor pe care le iau munci
torii pentru îndepărtarea totală 
sau parțială a oboselii acumu
late în timpul lucrului, este mai 
bine ca organismul să execute 
mișcări ușoare și compensatorii, 
decît să se odihnească prin ne
mișcare. Secenov a ajuns la a- 
ceăstă concluzie științifică pe 
baza următoarei experiențe: un 
muncitor execută mișcări conti
nue cu mîna dreaptă pînă ce 
obosește. In timpul pauzei desti
nată rminii drepte, dacă în locul 
repaosului total va executa miș
cări cu mîna stîngă, atunci obo
seala mîinii drepte va dispare 
mai repede.

Gimnastica de producție se 
poate organiza pe locul de 
muncă, deci nu necesită depla
sări și cuprinde exerciții acce
sibile oricărei categorii de vîrstă 
și sex, adaptate totodată diferi
telor specifice de producție.

Mulți își pun întrebarea dacă 
gimnastica în producție se goate 
introduce în toate întreprinderile 
și instituțiile ? Răspunsul gene

Duminica
FOTBAL. începem cu acest sport deoarece intiln-rîLe de a.— »xo- 

ne-cu făcut parcă să ne simțim mai aproape de primele confrun
tări internaționale care vor avea loc săptâmina v” toc re șj ~c o’ef 
de mult așteptatul retur al campionatului categorie: A.

C.C.A. s-a antrenat cu echipa Academiei mi tare de oare qj 
dispus cu scorul de 3-0. Rapidiștii și-au ales ca partener ech pc 
de juniori a clubului pe care au intărrt-o cu jucători de rezervă. 
Scorul, 10-1 e foarte bun. Să vedem insă cit *a arăta tabela de 
marcaj fa primele întreceri oficiale.

Dinamoviștii au jucat între ei deoarece echipa Constructorul nu 
s-a încumetat să se prezinte pe stadion.

HANDBAL. Sala Floreasca a găzduit turneul final ai camp ona- 
tului republican feminin de handbal in 7. Meciu.' surpriză l-c cor- 
stiiuit întîlnirea dintre studentele timișorene și compcne—.e*’e echi
pei Cetatea Bucur. Scorul 8-6 stabilit de Știința Timișoara cg n- 
dește în oarecare măsură, lupta strînsă care s-o dat pentru obți
nerea victoriei. Studentele bucureștene au cucerit victoria în :ntil- 
nirea cu handbalistele de la C. S. Tg. Mureș cu scorul de 8-6.

Formația Rapid a reușit să întreacă cu 7—6 C.S.M. Sibiu.

sportivă
SCHi. Brt « oe « Pc«c-X3 Sta I n ți Suimar cunosc in ultimo 

pe-occo o cct*» xie C-ec-sebt de bogată. VHnd parco să recupereze 
t—oaf .osc de zăpadă schiori participă sâptăminal
k? che ea corci, rj cce 'evneșie pe cei moi burți sportivi oi noștri. 
DuMikâ s-a demasc at cuccwsul dotat cu „Cupa regiunii Stalin". 
Pr-uf loc Ucu ocuoct schiori? tfrn p- t<j echipa a regiunii Stalin. 
Locul doi a rere- t sch orilor cfn orașul București iar locul trei celor 
din regiunea Pîoeșt-

BOX. La clubul „Grivițo Roșm" din Capitală s-a desfășurat o in
teresantă gală de box, organ zctc in cinstea z^e de 16 Februarie, 

knc dtevo rezuhcie :
M. Gheorghe O.S.B.) învinge la puncte pe Gh. Anză (Șc. sportivă 

de elevi), Gh. S 4^ on eseu
(CP B.) învinge la puncte pe ——— ' 1 '
V. Dobre (CCAJ. A. Țeneo
(Trtonir) învinge la * puncta pe
M. Bozgon (Se”r>onâtoc-eaX

Gimnastica 
în producț 

Prof. Cherteș Efrem 
cercetător științific la I.C.F.

ral este da, în to te, însă trebuie 
să difere conținutul și metodica 
predării programelor de gim
nastică de la un specific de pro
ducție la altul.

Din cercetările științifice efec
tuate rezultă că gimnastica în 
producție previne o serie de boli 
profesionale legate de inactivita
tea musculară sau de pozițiile 
asimetrice impuse de specificul 
muncii (deformări ale coloanei 
vertebrale și ale toracelui, dife
rite indispoziții gastro-intestinate 
etc.).

Participarea activă a mun
citorilor la programele de 
gimnastică in producție este de
terminată în cea mai mare 
măsură de lămuririle ce se dau 
în legătură cu rolul ei, cu felul 
cum trebuie practicate diferitele 
grupe de exerciții și efectul aces
tora asupra organismului.

Datorită activității de popu
larizare și lămurire dusă de or
ganizațiile U.T.M. sindicale și 
consiliile asociațiilor sportive din 
unele întreprinderi, numărul ce
lor care practică gimnastica de 
producție, a Crescut. O bună 
experiență au căpătat în această 
privință organizațiile de masă 
de la Uzinele „23 August- din 
Capitală.

De asemenea în regiunea Ti
mișoara, organizațiile U.T.M. și 
comitetele sindicale dintr-o serie 
de întreprinderi în colaborare cu 
organele U.C.F.S. a acordat o 
mare atenție introducerii gim
nasticii în producție.

In întreprinderile și instituțiile 
din unele regiuni ca Bacău, 
București, Stalin. Suceava etc., 
introducerea gimnasticii de pro
ducție se face însă destul de ane
voios.

Considerăm că dezvoltarea în
ceată a gimnasticii în producție 
în unele regiuni se datorește în 
primul rînd unor defecțiuni de 
ordin organizatoric. Unele con
silii U.G.F.S. nu s-au preo
cupat în suficientă măsură de 
crearea unui larg activ voluntar 
format din profesori de speciali
tate și alți activiști sportivi 
care să indrurneze cu competen
ță această activitate. Astfel, este 
necesar să fie eonstitaite pe 
lîngă fiecare consiliu U.C-F.S. 
regional, raional și orâșenese 
cabinete metodice pentru gim
nastica In producție. In com
ponența acestora pot intra

Ci te va clipe de răgaz inc krte 
de a porni iarăși la drum cu 

schiuri le.

Foto : PAVEL POPESCU 

3-5 profesori de specialitate care 
se vor îngriji de coordonarea și 
îndrumarea sistematică a proce
sului de extindere a gimnasticii 
în producție in întreprinderile de 
pe teritoriul respectiv. în felul 
acesta se poate promova o acti
vitate pe baze științifice cu o 
bună orientare metodică.

O altă lipsă de bază pe care 
vrem s-o scoatem în evidență 
este faptul că asociațiile spor
tive — consiliile acestora — sînt 
insuficient lămurite de impor
tanța gimnasticii in producție și 
de rolul pe care-l au ele in .orga- 
nizarea acestei activități. Dato
rită acestui lucru chiar dacă 
masa de muncitori solicită intro
ducerea acesteia, asociația spor
tivă nu poate organiza o activi
tate temeinică, pe o serioasă 
bază științifică.

Uneori asociația sportivă lasă 
totul pe seama unui instructor 
salariat sau voluntar, mai mult 
sau mai puțin inițiat in acest 
domeniu — care lucrează de cele 
mai multe ori fără o bază meto
dică bine precizată. Această mun
că neorganizată, neîndrumată și 
fără perspective precise, duce la 
pierderea încrederii muncitorilor 
în efectele gimnasticii în produc- 
tie.

Credem că este momentul să 
se procedeze la o mai bună or
ganizare a procesului de îndru
mare a gimnasticii m producție 
de la organele superioare pînă 
la asociațiile sportive.

i e
In primul rînd comisia cen

trală pentru gimnastică în pro
ducție trebuie să pună la dispo
ziția asociațiilor sportive mai 
multe materiale de propagandă 
și lucrări metodice care să le 
ajute in acțiunea de rășpindire 
a gimnasticii In producție. Co
misia centrală nu trebuie să se 
mulțumească Cu îndrumări în ge
neral. ca pini acum, ci să trea
că la organizarea unor schim
buri de experiență in regiunile 
cu rezultate bune.

Am propune ca Radioul și 
Cinematogrifia să sprijine 
mai activ această acțiune deo
sebit de importantă Ele pot aju
ta la popularizarea unor me
tode bune, ta explicarea mai pe 
larg a importanței și necesită
ții gimnasticii In producție.

Gimnastica în producție tre
buie apreciată ca fiind forma 
principală de legare a educației 
fizice de producție, forma cea 
mai accesibilă de obișnuise a 
oamenilor muncii cu practicarea 
organizată șt sistematică a exer- 
cițiilor fizice. Ea este o primă 
treaptă pentru dezvoltarea edu
cației fizice a maselor. Rolul și 
importanța gimnasticii în pro
ducție crește cu attt mai mult cu 
Cit este dovedit științific faptul 
că dacă ea este judicios orga
nizată influențează pozitiv sănă
tatea, dezvoltarea fizică, capaci
tatea de mișcare și puterea de 
muncă a muncitorului, favoriztnd 
alături de celelalte măsuri teh- 
nico-organizatorice creșterea pro. 
ductivitățif muncii.

SUPORTERI
Un grtlp de tineri muncitori 
ai Uzinelor „23 August" din 
București, In timpul programu
lui de gimnastică In producție. 

Foto : N. STELORIAN

LA VOLEI 

Rapid București- 
E. 0. S.-Lausanne: 

3-0
Echipa de volei Rapid 

București a cîștigat cu 
scorul de 3-0 primul meci 
susținut în compania e- 
chipei E:O.S.-Lausanne

din cadrul „Cupei campi

onilor- europeni". în acest 
meci, voleibaliștii romîni 
au oferit o frumoasă de

monstrație publicului el

vețian prezent în Palatul 
Sporturilor din Lausanne, 
impresionînd prin tehnica 
jocului la fileu. Ehipa ro- 
mînă a cîștigat primul set 
cu 15-7. Cel de-al doilea 
set a revenit cu 15-6 e- 
chipei bucureștene, iar în 
ultimul voleibaliștii ro

mîni au terminat victo
rioși cu scorul de 15-10.

Returul acestui meci se 
va disputa duminică 14 fe

bruarie la București.
(Ager preș)

NU NUMAI 
PE STADION

Nu peste multă vreme, sta
dioanele vor cunoaște din bou 
freamătul întrecerilor de fotbal 
din prima divizie a țării. Cum 
e și normal miile de susținători 
ai echipei noastre așteaptă încă 
de la început spectacole fotba
listice in care cuvintul hotărîtor 
să și-l spună înalta pregătire 
tehnică a fiecărui jucător, omo
genitatea desăvîrșită a echipei.

Echipa „Petrolul" Ploești și-a 
desfășurat normal antrenamen
tele, ar acum în ultima etapa 
de pregătire, insistăm pe orga
nizarea jocurilor de verificare a 
formei jucătorilor și în special 
pe omogenizarea echipei. Aceste 
jacuri au dovedit că majoritatea 
jucătorilor noștri au o pregătire 
bună. Acum echipa se antrenea
ză intens cite două-trei ore pe 
zi, b-netnțeles, după programul 
de muncă.

Această perioadă de pregătire 
este hotârîtoare pentru viitoarea 
comportare a echipei, hie-am con- 
vins de acest lucru mai ales-din 
felul cum a evoluat echipa noa
stră in turei camp oraiuhn cisd 
a pierdut o seamă de meciuri 
pe care altădată le-ar fi crști- 
ga: fără emoții. Cauza nu tra
buc cantata In lipsa unor sche
me tactice potrivite, d in primul 
riad In lipsa de pregătire, 
atit fizică cit și morală a echi
pei. Pregătirea tehnică și in 
special tehnica individuală stă 
acum în atelia noastră. Oridt 
de iscusit s-ar crede un jucător 
tot mai are de învățat in con
ducerea corectă a balonului, in 
executarea unui stop, ori a unei 
lovituri de la II metri. Trebuie 
exerciții zi de zi, chiar de zed 
de ori pe ti.

Ia retur vor apare in echipa 
noastră și ctteva elemente ti
nere. Printre aceștia se numără 
și Pal Sandor, din echipa de ju
niori a dudului, precum și 
Gh. Dumitrescu șl Gh. Fierea.În
tinerirea continuă a echipei este 
o problemă care stă in atenția 
clubului nostru. Chiar dacă, in- 
troduend In echipă elemente ti
nere, vom avea la început un 
minus la capitolul tehnică, vom 
avea in schimb un suilu nou, ti
neresc în formație și aceasta în
seamnă un lucru deosebit de 
important

Perioada aceasta a constituit 
pentru noi un bun prilej de a 
intensifica munca educativă șl 
politică in rîndul jucătorilor. Am 

• propus ca fotbaliștii să participe 

la mvățămîntul politic în cadrul 
secției noastre.

In ședințele educative pe care 
le ținem săptăminal am pus în 
discuție o seamă de probleme 
legate de atitudinea sportivilor 
față de muncă precum și felul 
cum trebuie să se comporte pe 
terenul de sport și în viața de 
toate Zilele. Această muncă a 
dat roade. De aproape doi ani, 
s-au mâi precis de'la „inciden
tul" între pahonțu și Boroș, ac
tualii jucători ai „Petrolului" nu 
au mai suferit nici o suspen
dare. Aceasta, bineînțeles, spre 
satisfacția numeroșilor suporteri 
ai echipei noastre.

Și pentru că a venit vorba de 
ei, noi ne-am și gindit să orga
nizăm unele intîlniri cu supor
terii noștri în care aceștia să-și 
3>unâ părerea asupra jocului e- 

îipei, asupra comportării jucă
torilor.

La această concluzie am ajuns 
In urma unei intîmplări care 
m-a pus la Început in incurcă- 
tură. * Un tinar din Ploești a 
venit intr-o zi la mine cu citeva 
materiale pe care m: le-a întins 
zinibind. Eraa niște traduceri din 
revistele maghiare dc specialitate 
în care era vorba despre felul 
cum se pregătesc fotbaliști prie
teni din această țară. Gestul lui 
m-a mișcat profund.

Suporterilor deci, nu le este 
indiferent cum se prezintă echi
pa lor, mai mult chiar, vor s-o 
ajute. De ce atunci să nu le dăm 
prilejul să facă cit mai organi
zat acest lucru? Poate că și ei 
l-ar sfătui pe Tabarcea să in
siste mai mult In cadrul antre
namentelor asupra rezistenței și 
vitezei, să practice un joc mai 
larg, să evite pasele scurte, pe 
Florea să se pregătească mai 
mult din punct de vedere teh
nic, să facă degajări precise, 
Neacșu să capele mai multă 
pregătire fizică etc. Poate ase
menea discuții ar scoate la P 
veală și alte deficiențe pe care 
antrenorul de multe ori nu le 
observă la timp.

încă Înaintea începerii returu
lui vom intîlni echipa „Lokomo- 
tiv*-Leipzig. Acest meci va con
stitui o serioasă verificare a 
echipei noastre.

La sfîrșitul acestor rlnduri 
vreau să asigur pe suporterii pe
troliști cit și pe toți spectatorii 
iubitori ai fotbalului că slntem 
pregătiți să facem jocuri de ca
litate, și, bineînțeles, să ne ridi
căm tot mai sus... în clasament.

IL IE OANA 
antrenorul echipei de fotbal 

HPetrolul“-Ploețh

Cicliștii din R. D. G. 
au cîștigat 

„Jurul EgiptuluC
Duminică la Gairo 

a luat sfîrșit cea de-a 
7-a ediție a Turului 
ciclist al Egiptului. 
Victoria a revenit a- 
Iergătorului Kurt 
Miiller (R, D. Ger
mană), care a realizat 
timpul de 47h 43’ 13”, 
In urma lui s-au 
clasat compatrioții săi 
Bruning — 47h 44’ 
13”, Braitne — 47h

45’ 08” și Oldenburg
- 47h 46’ 41”. Pe
locul 5 s-a clasat ce
hoslovacul Revay 47h 
47' 15”. Giclistul
grec Riguțos a ocu- 
oat locul 7 în 47h 
55’ 32’’ urmat de D. 
Koțev (R. P. Bulga
ria) cu 47h 571 08”.

Pe echipe a clști- 
gat R. D. Germană
— 145 h 01’ 51”,

urmată de R. P. Bu 
garia 146h 06’ 49” 
R. Cehoslovacă 
146h 13’ 16” ț Greci 
146h 54’ 04”, Ira 
150h 07’ 35” și Lib 
153 h 05’ 03”.

Ultima etapă, ci 
de-a 12-a; Damai 
hour-Gairo (165 krr 
a revenit lui Oldei 
burg (R. D. Germ 
nă) în 4h 40’ 22”.

fc lento ta patinatoare Cristina Patroulea evoluînd în cadrul 
festivalului pe gheață „Toată lumea pe patine".

TINERI, PE PATINOARE!

Un aspect din cadrul turneului final al campionatului republicau 
feminin de handbal în 7.

/• uirimu an* fi mai ales in 
iarna aceasta patinajul și hoche
iul^ sporturi care pe vremuri se 
practica* la voia intimplării, au 
căpătat un pronunțat caracter de 
mată. Tot mai mulți tineri 
se artistă pe gheața lucie 
a patinoarelor din București, 
Miercurea Ciuc, Tg. Mureș, 
Gheerghieni ți multe alte loca
lități ale țării. Tot mai mulți 
rint gceia care încearcă pentru 
prime dotă jocul cu crose și 
pucul, sport deosebit de frumos 
și pasionant și care sînt ajutați 
să $e desăvirșpasca.

Pentru a afle unele amănunte 
în legătură cu dezvoltarea acestot 
sporturi, am solicitat tovarășului 
Visile Militare, secretar general 
al Federației romtne de p< ''naj 
și hochei, un scurt i ’erviu.

— Ce măsuri au fost hiate 
pentru asigurarea bazei de masă 
a patinajului și hocheiului ?

— In ultima vreme aceste 
sporturi au făcut- progrese simți
toare în țara noastră. Este edifi
cator însuși numărul mare de ti
neri care vin la patinaj în zilele 
pentru public. Numai la pati
noarul din incinta stadionului 
„23 August" vin cîte 700—800 
de persoane. Una din măsurile 
cele mai importante luate de fe

derație pentru atragerea de cîl 
tmoi mulți tineri 1b practicarea 

patinajului a fost înființarea de 
secții de patinaj artistic pe lingă 
toate cluburile mari, precum și 
în unele asociații sportive. Ase
menea secții au fost înființate și 
la cluburile Dinamo, Constructo
rul, Recolta etc* î*”® ?* unde 
cluburi care de asemenea au po
sibilități^ cum e de pildă și C.CA., 
dar care se ocupă numai de pa
tinajul de performanță, neglijind 
atragerea tinerilor la acest sport. 
In Capitală precum și în ahe 
localități don țară ou fost înfiin
țate centre de inițiere la patinaj. 
In București, pe Kngă acest cen
tru activează o comisie de spe
cialiști care îndrumi primii pași 
ai tinerilor în acest frumos sport. 
Din două în două săptămîni ti
nerii din cerc participă la con
cursuri de selecționare și clasifi
care, fiind apoi repartizați pe 
lîngă diverse cluburi sportive. A- 
sigurarea materială a centrelor 
respective a stat în atenția fede
rației și a comisiilor orășenești 
respective. Astfel, la patinoarul 
,^3 August" a fost pus la dis
poziția publicului materialul ne
cesar practicării patinajului.

Merită evidențiată activitatea 
comisiei de patinaj de pe lingă 
Consiliul orășenesc U, C. F. S- 
Miercurea Ciuc, care a organizat 
cu sportivii fruntași demonstra
ții da patinaj artistic și viteză Ib 

cere au fost invitați numeroși ti
neri din oraș. Rezultatul acestor 
demonstrații a fost deosebit de 
rodnic. Mulți tineri din diverse 
asociații sportive au cerut sporti
vilor fruntași să-i ajute să învețe 
acest sport.

Marieta Wairich, una din pati
natoarele noastre fruntașe, ajută 
pe elevii de la școala medie din 
Miercurea Ciuc sa învețe patina-

Convorbire 
cu tovarășul 

Vasile Militaru, 
secretar general al 
Federației romîne 

de hochei și patinaj

jul. La Cluj Sorin Pașcu se ocupi 
în mod deosebit de inițierea înce
pătorilor ; numeroși alți tineri 
sportivi fruntași ajută efectiv a- 
sociațiile sportive în mobiliza
rea și pregătirea viitorilor noștri 
patinatori.

— Am dori să cunoaștem eî- 
teva lucruri și despre hochei...

— Aici situația e mai îmbucură
toare. Avem pînă acum un nu
măr de 36 echipe, bine pregătite. 

Hocheiștii noștri au obținut deja 
linele victorii care ne fac cinste.

Poate o să vă pară ciudat, dar 
trebuie arătat că multe cluburi și 
asociații cu echipe de hochei nu 
aveau echipe de juniori. Din a- 
ceastă cauză toți jucătorii echi
pelor erau titulari din oficiu și 
bineînțeles nu mai depuneau 
eforturi pentru desăvîrșirea pre
gătirii lor. Motivul era simplu. 
Nu avea cine să-i înlocuiască. în 
București, de exemplu, nu exista 
nici o echipă de hochei de ju
niori. Vinovată a fost și fede
rația care nu a sezisat la timp a- 
ceastă serioasă deficiență. Atit la 
Rădăuți, Suceava, Cluj, precum și 
în orașul București au fost în
ființate numeroase echipe de ho
chei juniori. Cei de la clubul 
Constructorul, antrenați de M. 
Flamaropol, vor putea peste nu
mai doi ani să joace în echipele 
noastre fruntașe. Juniorii au fost 
recrutați în special de pe pati
noare. Antrenorii și instructorii 
au selecționat pe cei mai buni 
patinatori amatori care vin regu
lat pe patinoare. Echipa de ju
niori a clubului Dinamo e alcă
tuită în majoritatea ei din tineri 
care practicau patinajul pe sta
dionul „23 August".

— Ce măsuri ați luat pentru 
ca echipele să aibă un program 
eompetițional cît mai bogat ?

Mai îniîi «e cuvine să foci 
o constatare importantă: a ft 
desființată divizia A existen 
pînă anul acesta. Cu alte cuvir 
s-a desființat vechiul sistem < 
joc de pînă acum. Campionat 
republican va avea acum do 
faze : pe regiune, unde pot pc 
ticipa toate echipele existente, 
faza pe țară, unde vor pârtiei 
primele clasate. Acest sistem 
face ca toate echipele să se pi 
gătească intens avînd posibilii 
tea să ajungă în faza pe țarc

— Ce credeți că mai trebi 
făcut pentru ca patinajul și 1 
cheiul să cuprindă un număr 
mai mare de tineri ?

— In această privință asoc 
țiile sportive locale au posibi 
tăii nelimitate. In general trebi 
înființate secțiile respective 
lingă asociațiile sportive mun 
torești și sătești. Sînt mulți tini 
dornici să practice aceste sp< 
turi. Asociațiile sportive, cu sp. 
jinul organizațiilor U.T.M.. p 
amemaja patinoare pe care tine 
să învețe aceste sporturi Aț 
sportivii fruntași trebuie 
acorde tot sprijinul necesar pt 
tru dezvoltarea acestor sportu 
Mai mult ca în alte sportu 
aici e nevoie de ajutorul l 
multilateral.

GH. NEAGU

I



In discuția conferinței raionale U. T. M. 
din Cimpulung Moldovenesc

Viata și munca tinerilor
lucratori forestieri

Exploatarea și industrializarea 
lemnului predomină economia 
raionului Cimpulung Moldove
nesc. De aceea și dezbaterile con
ferinței organizației raionale 
U.T.M. s-au axat în mare măsu
ră tocmai pe munca organizații
lor U.T.M. pentru mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea sarci
nii puse de partid privind valo
rificarea cit mai complexă a ma
sei lemnoase. în darea de seamă 
și în discuții s-a relevat faptul 
că, sub conducerea organizații
lor de partid, m anul 1^59 apor
tul tineretului la îndeplinirea 
planului de stat antal a fost 
substanțial. Astfel, in sectorJ 
exploatări forestiere, tmeru. mo
bilizați de organizațiile U.T-M, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au contribuit la realiza
rea planului producției giobale 
în proporție de 113 la sulă, iar 
în sectorul de industrializare a 
lemnului, brigăzile de prodtKrie 
și-au adus o contribuție de preț 
ia îndeplinirea planului de stat 
anual.

— Tinerii de la Moldovița — 
arăta în cuvîntul său inginerul 
Paul Gonstantinescu — s-au si
tuat la noi, în fruntea întrecerii 
pentru economisirea în 1959 ■ 
2000 m. cubi lemn rotund — ră- 
șinoase, prin reducerea pierderi
lor de recoltare și manipulare, 
cît și prin înlocuirea instalațiilor 
de scos-apropiat (drumuri) care 
sînt mari generatoare de pier
deri. De asemenea — arăta el in 
continuare — prin reducerea coe
ficientului de pierderi la exploata
rea fagului de la 4 la 1.9 au fost 
economisiți 200 m. cubi, care 
împreună cu valorificarea celor 
471 m. cubi rășinoase risipite pe 
văile de acces au adus întreprin
derii mari beneficii.

în conferință s-a subliniat ac
tivitatea pozitivă a celor 14 pos
turi utemiste de control. Prin 
raidurile efectuate la fiecare loc 
de muncă, posturile utemiste au 
atras atenția asupra cauzelor ge
neratoare de pierderi a masei 
lemnoase, au militat pentru în
tărirea disciplinei în producție, 
și pentru o largă popularizare 
a metodelor înaintate de muncă.

In ultima vreme, spiritul ino
vator al tinerilor a fost stimu
lat într-o mai mare măsură de 
către organizațiile U.T.M. Acest 
spirit creator, propriu tineretu
lui, a fost canalizat spre rezol
varea sarcinilor economice de 
plan, spre transpunerea în via
ță a sarcinii de valorificare cit 
mai complexă a masei lemnoa
se. în conferință s-a vorbit de 
pildă, și despre inovațiile tineri
lor de la C.F.F. (Căile ferate 
forestiere) Moldovița.

importantă a fost și contribu-

JVizitele unor membri ai delegațiilor 
care au participat la lucrările intîinirii 

tineretului și studenților dtn țar.le regiunii 
Balcanilor și

Repet i e cu cercul de mu
ica Ic Ccsc de cuhuro a 
tineretului d'*n ro'*onuî Tudor 

Vtodim-escu.

Foto: /-•/

Mării Adriattce
Un grup de tineri albanezi, 

bulgari, ciprioți, greci, italieni 
și iugoslavi, care au participat 
la Intîlnirea tineretului și stu
denților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice, 
au vizitat duminică dimineața 
Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj. Acad. prof. C. Daicoviciu, 
rectorul universității a salutat 
călduros pe tinerii delegați din 
țările balcano-sdriatice și a 
făcut un scurt istoric al orașului 
și universității. Au- fost vizitate 
laboratoare, biblioteci etc. Oas
peții au 
centrală

După 
gațiilor
universitarilor cu 
tineri muncitori, 
din orașul Cluj, 
fost salutați de

prim-secretar al Comitetului re» 
gional Cluj al U.T.M.

★
Delegațiile de tineri și stu

denți din R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria și Italia, prezenți în 
regiunea Galați, au făcut du
minică vizite la gospodăria a- 
gricolă colectivă „Vasile Roai- 
tă" din satul Oprișănești, raio
nul Filîmon Sîrbu, și *1a gospo
dăria agricolă de stat din 
Urfeasca, raionul Brăila, după 
c re s-au îndreptat spre Capi
tală.

ția pe care și-au adus-o la în
deplinirea sarcinilor de plan 
cei peste 3000 de tineri din 
raionul Cimpulung Moldove
nesc, organizați in 109 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tici. Numai în cursul anului 1959 
membrii brigăzilor de muncă pa
triotică au muncit voluntar la 
împădurirea a 157 ha cu puieți, 
la schimbarea cursului pîrajelor 
Mesteacânui și Valea Seacă ceea 
ce a favorizai o mai bună și ra
pidă exploatare a masei lem
noase. De asemenea ei au re
parat sm construit din nou 
15 podețe, au muncit la amena
jarea a 10 km. de drumuri des
cinse către noile parchete date in 
exploatare, ca și la corasmure» 
a 20 km. șosea națională. S-a 
sublimat in conferință că ta h»- 
crănte itmntne. ca ri ta ahete, 
membrii brigăzilor uierms:- de 
muncă patriotică au prestat 
peste 150.000 are tmmcI wfur 
tară. economriie reihzate pe p- 
ceasU cale ajungini la cifra de 
2^0.270 JeL

Delegații la conferință ac ară* 

s-jecasal» obținute p^fa f șa 
mai atari dacă coaatetxl rac*- 
tul U.TJM. și toate ea»a^n^- 
le de bază s-ar fî ocupat ea mai 
nzi’tă răspundere de nMmr«a 

formrie ttneresu de mocă. ta 
L-rsec'.hwrea sarermier rconoraâre 
pase de partid- Ce MMe că ia 

lucrează pețte de Woen
muncitori, datorită slabei preocu
pări a w iatetalp rataoai U.T-IL. 
au fost org’.mrKe doar 14 br<ir. 
de produce-* ale eu.ii.miai.. Lip- 
sun miri siat și ia orxarxzarea 
brigăzilor de producție ca acord 
global, ale de la gu
rile de exploatare foresăeră. !■ 
gurile de expleaUn forestiere 
de Ia MoWosru. wre rrrmptu. 
sînt in preze.it condiții pentru 
crearea a circa 10 brigări de 
producție cn acord gk^al ale 
tineretului.

Delegații au arătat Ui confe
rință că pierderile tocă man 
din mase lemnoase, nefotourea 
rațională a mașinilor, se dato- 
resc și slabei preocupări a comi
tetului raional U.T..M. și a orga
nizațiilor de bază U.T.M. pentro 
spri^nirea tinerilor muncitori în 
ridicarea calificării lor profesio
nale. Darea de seamă sub
linia ca pe o mare realizare 
faptul că în 1959 în în
tregul raion au funcționat 7 
cercuri de minim tehnic cu
prinzind 140 de tineri. Dar față 
de posibilitățile existente, numă
rul tinerilor care participă la 
aceste cercuri este mic iar în 
afara acestor cercuri nu s-a 
mai întreprins nimic. Aceasta 
dovedește o slabă preocupare 
din partea comitetului raional 
U.T.M. pentru ridicarea ca
lificării tineretului la nivelul teh
nicii noi. Sporadic și slab 
s-a ocupat comitetul raional

!■

sarcinr 
raional 
U.TJML,

superior a masei lemnoase, 
dat posibilitatea conferinței 
adopte hotărîri concrete în 
ceasta direcție. Conferința

vizitat apoi Biblioteca 
universitară.
amiază, membrii dele- 
s-au intilnit la Casa 

peste 1.300 de 
studenți, elevi 

Oaspeții au 
Remus Bucșa,

★

în drum spre București, gru- A 
pul de deputați în parlamentul j 
grec și reprezentanți ai tineri-.ol 
lor din R.P. Albania, R.P. Bul
garia și Italia, care au fost oa
speții tineretului din regiunea tj 
Stalin, au făcut o vizita la Mu
zeul Doftana.

(Agerpres)

Un interesam procedeu 
de prezentare 

1 exponatelor la 
Muzeul de Artă 

al R. P. Romîne

în comerț
produse din bocheLti, noi pu
tem economisi lunar 33D lei. 

Eeonemii prin reducerea con
sumului de curent eiertrze. In 
peoan zi, intr-o ori (după în
chidere* magazinului) la raio
nul de articole pentru nou năs- 

pierde lei. Ard mai

«
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Const.tuirea unei comisii pentru 
sprijinirea artiștilor amatori

In cadrul Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muz>-alz a luat ființă de cu- 
rinJ o comisie pentru sprijinirea 
artiștilor amatori.

S-a aică.uit un colecfiv de 
feciori care a elaborat și defini
tivat programa analitică a 
carsunlor pentru instructorii for
malilor artistice de amatori. De 
asemenea s-a stabilit ca instruc
tori ai formațiilor artistice de 
amator: să fie invitați la repe
tițiile unor piese pentru a ur
mări mai bine procesul punerii 
lor in scenă la Teatrul Național 
.1. L. Caragiaie", Teatrul Mu- 
toapal. Teatrul de Operă și Ba
let și Teatrul „Constantin Tă
iase*. Totodată pe lingă casele 
de cultură și cluburi au fost con
stituite consilii artistice metodi
ce formale din regizori și actori 
de frunte cărora le retine sarci
na să conducă lecțiile și demon-

bt.
03

si

strațiiîe practice, să facă analiza^, 
spectacolelor prezentate de ar-..j) 
tiștii amatori, să dea consulta
ții instructorilor, să contribuie la 
alcătuirea repertoriilor formații. -> 
lor de amatori împărtășindu-le 
din experiența lor. In mod expe
rimental, pentru a veni în aju- j 
torul instructorilor din regiunea 
București, au fost organizate, ji
două studiouri raionale la Bră- 
nești și Alexandria. De curind 
la Asociația oamenilor de artă Ț, 
din instituțiile teatrale și mu- j 
zicale a avut loc o dezbatere ,, 
despre dansul cu subiect cu care . 
prilej compozitori, maeștri co
regrafi profesioniști s-au intîl- - 
nit cu directori ai caselor de 
cultură și cluburi, instructori și 
artiști ai formațiilor de ama
tori. Ei au căzut de acord și au 
și început să lucreze la noi dan
suri cu temă care vor îmbogăți 
repertoriul unor formații artistice 
de amatori din Capitală.

(Agerpres) :!

Telegrame de
In legătură cu încetarea din 

viată a marelui savant sovie
tic Igor Kurceatov, tovarășul a- 
cad. Atanase Joja, președintele 
Academiei R. P. Romîne a tri
mis o telegramă de 
|e Academiei de 
U.R.S.S. în care se 
numele Prezidiului 
R. P. Romîne și al
nanilor de știință din țara noa
stră, vă rog să primiți sincere 
condoleanțe pentru greaua pier
dere suferită prin încetarea din 
viață a cunoscutului atomist 
sovietic, academicianul Igor 
Kurceatov.

condoleanțe
Vă exprimăm totodată 

mai înalte sentimente de 
țuire pentru bogata și i

ai 
ib

cele'^ 
Pe-' 

, neobo
sita sa activitate depusă pe tă-,: 
rîm științific și obștesc, în sluj-*’ 
ba progresului social și a pă- .- 
Oii".condolean- 

Științe a 
spune: „Tu 

Academiei 
tuturor oa-

★

Tovarășul acad. Horia Hulu-«r 
bei, în numele colaboratorilor In-/ 
stitutului de fizică atomică- din. 
București, a trimis telegrame de ■ 
condoleanțe către Academia de '? 
Științe a U.R.S.S. și In-stitu- ‘<s 
tul de energie atomică al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

(.Agerpres)

sub conducerea organi- 
de partid la realizarea 
a 10.000.000 lei econo- 
împădurirea a 420 ha.

In in
L ȘERBU

ratorul Constantin 
s-au întreținut 
derurgiști.

romî-
Regi- 

Bratu,

(Dupte prietenul tneu“

INFORMAȚII
Luni a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre R. P. Chineză, 
o delegație a Academiei R. P. 
Romîne formată din acad. Al. 
Codarcea, președintele secției de 
geologie — geografie a Acade
miei R. P. Romîne, prof V. la- 
novici, directorul Institutului de 
geologie și geografie al Acade
miei R. P. Rornîne și dr. Vasile 
Vasiiescu, director adjunct al In
stitutului de fiziologie normală 
și patologică al Academiei R. 
P. Romine. Delegația va semna 
la Pekin planul de colaborare 
științifică pe anul 1960 între A- 
cademia R. P. Romîne și Aca
demia de Științe a R. P.

t e r n a t
irt

Sosirea 
ministrului Belgiei 
in R. P. Romînă

Duminică a plecat la Buda
pesta o delegație a Asociației ști
ințifice a inginerilor șiv tehnicie
nilor din R. P. Romînă, alcătui
tă din prof. ing. T. Tănăsescu 
și prof. ing. Gornel Peuescu, 
care vor lua parte la lucrările 
Comitetului de pregătire a Con
ferinței internaționale de tehni
ca măsurilor.

Lucrările comitetului se vor 
desfășura între 10 și 14 februa
rie 1960.

turd, le supraveghează îmbrăcămintea, le 
îndeamnă să mănincs, să se odihnească. 
Se piimbă pe culoare ori în curte, discută 
cu ele ; cu un cir/int le fac să simtă că au 
totdeauna o inimă aproape, prietenă. Bune 
tutore s-au dovedit multe eleve mai mari 
intre con rmarcâni pe Bejan Eî'sabeta din 
clasa IX-a și Ghearghe Angela din clasa 
a X!-o.

Adesea li se aduc filme, și in afară de 
specîaco&e vizionate in colectiv, elevele 
din internatul școii; nr. 10 merg Ia confe
rințe și manifestările artistice de ia „Casa 
Prieteniei . .nțeleg că noțiunea de internat 
a câpâtot un nou conținut E vorba acum 
de o mare familie in care grija părintească 
a partidului pentru copii și tineret ia forme 
concrete, eficiente.

Eierii de azi iși vor aminti de internat 
ca de grădina înflorită și luminoasă a 
unei copilării și a unei tinereți și ea lumi
noasă și fericită.

ol 
>b

★

La cinematograful Victoria 
din noul oraș muncitoresc Hu
nedoara a avut loc luni după-a- 
miază premiera filmului 
nesc „Secretul cifrului". 
zorul filmului * Lucian 
actorul Emanoil Petruț și ope- 

~ Giobotaru
cu muncitorii si

te

★

Național „VasileLa Teatrul .
Alecsandri*4 din Iași a avut loc 
duminică dimineața concursul 
„Prietenii teatrului**. La acest 
prim concurs, care a avut că 
temă „Gheorghe Asachi, omui 
de cultură și inițiatorul teatrului 
în limba romînă**, *au participat 
elevii claselor a X-a din școlile 
medii nr. 2 și 3 din Iași. Gîști- 
gătorii au primit premii din par
tea teatrului.

★
Duminică seara a sosit în Ca

pitală dirijorul Takashi Asahina, 
directorul Festivalurilor muzi
cale din Osaka (Japonia) și di
rijor permanent al orchestrei 
simfonice din acest oraș. La so
sire, muzicianul japonez a fost 
întâmpinat de reprezentanți ai 
Ministerului învățământului și 
Culturii, Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, Filarmonicii de stat „Geor
ge Ertescu" și O.S.T.A.

Oaspetele japonez va dirija 
două concerte ale orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", avînd ca so
list pe violoncelistul Vladimir 
Orlov.

(Agerpres)

Așa cum se întîmplă adeseori 
în călătorie, în compartimentul 
de tren s-a iscat o discuție des
pre dragoste și prietenie. Cineva 
a povestit cazul a doi băieți 
care iubeau o fată și despre 
unul din cei doi care a renunțat 
la fată pentru celălalt. Alt că
lător i-a răspuns că eroul po
vestirii n-a procedat just deoa
rece nu se poate nenunța la dra
goste în favoarea prieteniei. A- 
tunci și-a spus părerea și Ru
ben, povestind o întimplare des
pre prietenul său Aram. Astfel 
începe acțiunea propriu-zisă a 
filmului „Despre prietenul meuu, 
o reușită producție a studioului 
„Armenfilm", film care tratează 
cu profunzime o seamă de pro
bleme de etică ale omului so
cialist.

Ruben și Aram erau studenți 
la Academia de Arte din Lenin
grad, unul pictor și celălalt 
sculptor, cojegi de cameră, prie
teni nedespărțiți. într-o zi Ru
ben a văzut-o pe Katia, s-a în
drăgostit de ea și, timid cum 
era, l-a rugat pe Aram să-i facă 
cunoștință cu ea. Aram nu i-a 
refuzat acest servici și, de a- 
tunci, cei trei prieteni puteau* 
fi văzuți adesea împreună la 
plimbare, la un spectacol, la o 
reuniune tovărășească. Din zi cu 
zi, Ruben simțea că s tot mai

îndrăgostit de Katia dar tot r 
mina si i-o mărturisească. Pini 
intr-o zi cind, luindu-și ia.ma 
în dinți, Ruben roia să-i declare 
dragoste Katiei dar afli plin de 
uimire că ea îl iubește pe Aram, 
pentru el nutrind doar priete
nie

Ruben, în ciuda timidității 
lui, este un caracter puternic, un 
om pasionat, furtunos, 
ieste îl zbuciumă 
Orbit de dragoste, 
pricepe insă cinstea lui 
care, iubind-o în tăcere pe Ka
tia, a făcut totuși ce i-a stat în

Aceasta 
cumplit, 
el nu 

Aram

CRONICA
putință pentru ca ea să răspun
dă sentimentului prietenului său. 
Cei doi tineri, nedespărțiți altă
dată, se îndepărtează acum. Via
ța însă, evenimentele tragice 
care survin, îi aduc din nou pe 
neașteptate pe unul în calea ce
luilalt.

Amîndoi au răspuns ca niște 
patrioți înflăcărați apelului par
tidului și guvernului și au ple
cat pe front să-și apere patria 
de năvălitorii fasciști. Ruben, 
care conducea un camion cu 
medicamente pentru front, este 
rănit grav. în timp oe-și îndur

lată de ce Ruben conchide, 
povestind această întâmplare 
tovarășilor de drum, că, deși a 
iubit-o nespus pe Katia care 
era îndrăgostită de Aram, el ar 
prefera ca Aram să trăiască și 
să fie fericit cu ea, în loc să fi 
pierit, salvîndu-l pe el. Această 
concluzie este o dovadă de mare 
puritate morală, de cinste pe 
care o au oamenii crescuți în- 
tr-o țară socialistă. Același Ru
ben care spusese cîndva în urmi 
cu ani, că inimii nu-i poți po
runci, recunoaște azi că dragor 
Ies trebuie lu jindul ei ei oo>
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Oomem ci muncii Ic odihno în frumoasa noțiune bolneo» 
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Vizita președintelui Italiei
în Uniunea Sovietică

In spiritul destinderii
internaționale

HAVANA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite ; in dimineața 
de 7 februarie, la invitația Con
federației oamenilor muncii din 
Cuba și a sindicatelor muncitori
lor din industria textilă și din 
industria confecțiilor, A. 1. A\i- 

al 
al

koian, pnm-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., a asistat la adunarea 
festivă a textil iști lor din Cuba.

Asistența a întîmpinat cu 
ovații apariția lui A. I. Miko- 
ian in sala Palatului oamenilor 
muncii din Havana, unde s-au 
adunat aproape 6.000 de per
soane.

Liderii sindicali ai muncitorilor 
textiliști, Hector Carbonel' și Jor- 
je Villafranca, care au luat cu- 
vintul la adunare, au salutat cu 
căldură pe A. 1 Mikoian și pe 
membrii guvernului Cuban, a- 
flați în sală. Ei au subliniat că 
nici un fel de uneltiri și provo
cări din partea dușmăniilor in
terni și externi ai revoluției cu- 
bane, nici un fel de planuri de 
intervenție armată împotriva 
Cubei nu vor putea fringe voința 
poporului Cuban de a duce revo
luția la triumful deplin

A. I. Mikoian, care a luat cu- 
vîntul la adunare, a transmis 
muncitorilor, întregului popor al 
Cubei, un fierbinte salut din par
tea oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică.

Vorbind despre realizările 
Uniunii Sovietice in anii puterii 
sovietice, A. I. Mikoian a subli- 
niat că aceste realizări trebuie 
să slujească nu numai poporu
lui sovietic, ci și întregii ome
niri. Referindu-se la problemele 
situației internaționale, A. I. Mi
koian a declarat: noi nu amenin
țăm pe nimeni, urîm războiul. 
Dorim pace, o pace trainică pen
tru toți.

înainte se spunea despre noi 
că dorim dezarmare și pace pen
tru că sîntem slabi. Acum sîn
tem foarte puternici, insă luptăm 
cu și mai multă hotărîre pentru 
dezarmare și pace. Astăzi impe
rialiștilor nu le este ușor să ame
nințe popoarele. Aproape un mi
liard de oameni trăiesc sub 
steagul socialismului. Milioane și 
milioane de oameni din ce
lelalte țări luptă de asemenea 
pentru*pa e și socialism. De a- 
ceea cauza păcii este astăzi în 
mîini sigure. Și dacă vom lupta 
împreună, cu toții, pînă la ca
păt pentru pace, nu va fi război.

In încheierea cuvlntării saJe, 
A. I. Mikoian a spus: Oamenii 
sovietici simpatizează poporul 
cuban și sînt alături de el. Cu un 
popor cum este poporul vostru 
Cuba nu poate să nu învingă.

In seara d? 7 februarie A. I. 
'Mikoian a asistat la un concert 
dat la „Auditorium Theater*4 de 
artiștii sovietici aflați la Havana.

.Salutăm contactele 
directe între conducătorii 

marilor state" 
— a declarat 

președintele Prasad

consacrat cu- 
interne din 
internaționale, 
a spus Pra-

DELHI 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : La ședința comună a 
celor două camere ale parlamen
tului a luat cuvîntuil președintele 
Prasad, care și-a 
vîntarea situației 
India și situației

Guvernul Indiei,
sad. subliniază cu satisfacție des
tinderea încordării internaționale 
și perspectivele conferinței șefi
lor de guverne care va contribui 
la dezarmarea generală și la 
cauza pădi. Guvernul indian, a 
spus Prasad, repetă din nou pă
rerea sa că trebuie să înceteze 
experiențele cu arme de extermi
nare în masă.

Noi, a continuat președintele, 
salutăm contactele directe între 
conducătorii marilor state și le 
urăm succes in eforturile lor 
care, după cum sîntem convinși, 
sînt inspirate de dorința sinceră 
de a pune capăt cursei înarmă
rilor, de dorința de pace. Pre
ședintele a subliniat din nou că 
politica Indiei este o politică de 
neaderare la blocuri.

„Cu adevărat 
u'mîtor"

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— TASS transmite: „Ceea ce 

•ain văzut noi în Uniunea Sovie
tică a fost cu adevărat uimitor**, 
a declarat Clyde Ellis, directo
rul general al Asociației coope
rativelor electrice rurale, intr-un 
discurs rostit la universitatea 
statului Arkansas. Impărtâșin- 
du-și impresiile din vizita făcută 
în Uniunea Sovietică în cadrul 
unui grup de congresmeni ame
ricani, el a subliniat că „reali
zările fantastice ale Țării Sovie
tice în domeniul construcției de 
centrale electrice trebuie să 
preocupe pe fiecare american, 
deoa-ece, în ultima analiză, ele 
pot deveni un nou sputnik, dar 
de data aceasta nu în cer, ci 
în domeniul energiei electrice".

Arătînd că cele mai mari hi
drocentrale din lume nu se află 
în Statele Unite, ci în Uniunea 
Sovietică, Ellis a relevat că ,.a- 
glomerarea haotică a sistemei r 
noastre energetice relativ mici, 
slab legate într» ele" nu suferă 
nici o comparație cu puternicele 
sisteme energetice unice din 
U.R.S.S.

„Mai multe eforturi 
pentru pace, nu pentru război“ 

— Demonstrații organizate în Anglia —
LONDRA 8 (Agerpres). — La 

6 februarie la Woolwich — cen
tru de cercetări atomice a avut 
loc o demonstrație de protest 
împotriva producției de arme a- 
t ornice.

Demonstranții, printre care re
prezentanți ai „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleara", partidelor 
laburist și comunist, cofflitetuhu 
englez pentru apărarea păcii și 
altor organizații progresiste pur
tau pancarte pe care era sens: 
.„Mai multe efortun pentru pace, 
nu pentru război", —Va an lei 
de bombe cu hidrogen pentru 
Germania Occidentală". „Să în
ceteze toate experiențele cu arme 
nucleare". La mitingul care a 
avut Ioc a luat cav 41 tui Leslie 
Ambrose, reprezentant al Sindi
catului unit al constructorilor de 
mașini, care in aplauzele celor 
prezenți a declarat că pacea nit 
poate fi trainică dacă se vor da 
germanilor arme nucleare.

In aceeași zi la Solford (Lan-

ca shire) a avut loc o demon
strație organizată de participan- 
ții la „Mișcarea pentru dezarma
rea nucleară* în care s-a cerut 
de asemenea interzicerea armei 
atomice.

PARIS 9 fAgerpres). — At
mosfera confuzi care — potrivit 
relatărilor presei pariziene — 
continui si domnească la Alger 
zilele acestea în timpul călătoriei 
de informare pe care o între
prind aici miniștrii francezi de 
Interne, de Război și al Justiției 
arată ci elementele ultracolo- 
ni al iste își continuă opoziția față 
de politica de autodeterminare a 
Algeriei. După cum reiese din 
relatările presei, cercurile care

Popoarele africane 
la masa tratativelor

Pe zi ce trece, lupta 
lor africane pentru 
dență și libertate devine tot mai 
intensă. Sînt tot mai numeroase 
dovezile că sistemul colonial își 
trăiește ultimele sale clipe.

Semnificative sînt, în această 
direcție, și tratativele care se 
desfășoară în prezent în trei ca
pitale ale țărilor occidentale - 
Londra, Bruxelles, Paris - pri
vind stabilirea de noi raporturi 
dintre metropole și unele state 
foste colonii sau pe cale de a 
deveni independente.

Aceste tratative sînt tocmai 
o consecință a amploarei pe 
care a luat-o lupta popoarelor 
africane pentru libertate și in
dependență. In Kenya sau 
Congo, în Senegal sau Nyassa- 
land, în Rhodezia sau în insula 
Madagascar, populația africană 
luptă cu hotărîre pentru cuceri
rea libertății, a independenței 
naționale. Uriașele demonstrații 
la care participă bătrîni și tineri, 
femei și copii, ciocnirile, de cele 
mai multe ori sîngeroase, din
tre jandarmii coloniali și popu
lația indigenă, reflectă dorința 
nestrămutată a africanilor de a 
se scutura odată pentru tot
deauna de jugul colonial. Pu
terilor colonialiste le vine astăzi 
tot mai greu să țină în „frîu“ 
aceste popoare și se văd astfel 
nevoite să accepte tratative cu 
ele, pentru a salva măcar cîte 
ceva din dominația lor asupra 
coloniilor sau fostelor colonii.

Astfel, la Londra continuă să 
se desfășoare tratativele - 
începute la *8 ianuarie — între 
reprezentanții Kenyei și ai gu
vernului britanic pentru elabo
rarea unei constituții, care să 
permită o mai largă autoadmi- 
nistrare a Kenyei, sub control 
englez. In fapt, aceste tratative 
au început propriu z!$ la 25 ia
nuarie, deoarece timp de o sap* 
tămînă reprezentanții populației 
africane din Kenya au boicotat 
conferința în semn de protest 
împotriva refuzului autorităților 
engleze de a permite unuia din
t's fruntașii mișcării de elibe
rare din Kenya să ia parte la 
tratative în calitate de consilier 
al delegațiilor africcne. Pină la 
urmă, autoritățile britanice au 
fost silite să cedeze în această

popoa re- 
indepen-

problemă. Din prima zi o trata
tivelor, Ngala și Mboia, condu
cători ai delegcție: africane, cu 
cerut la conferința stabilirea 
unei date precise pentru procla
marea independenței Kenyei și 
instituirea votului universal. Ro
nald Ngala a declarat la o con
ferință de presă că „africanii 
vor ca conferința sâ ducă la 
crearea unui guvern responsabil, 
ceea ce ar însemna începutul 
sHrșitului pentru regimul colo* 
nialist din Kenya”.

Intre timp, în “ . ' .
populației pentru obținerea in
dependenței n-a 
clipă. O dovadă

Kenya, lupta

încetat nici o 
concludentă

PE TEME 
ACTUALE

este și felul cum a fost primit în 
această țară primul ministru bri
tanic Macmillan, care -□ în
treprins de curînd un turneu prin 
țările africane, aflate sub domi
nația engleză. Mii de locuitori 
ai Kenyei au ieșit atunci pe 
stradă cerînd într-un glas : liber
tate, independență.

Și în Congo-ul belgian situa
ția nu se prezintă altfel. De ani 
de zile, congolezii luptă cu ar
doare pentru obținerea indepen
denței patriei lor. Mii de 
patrioți congolezi au fost arun
cați în temnițe de autoritățile 
belgiene, dintre care cei mai 
muiți n-au mai văzut lumina zi
lei. Dar lupta a continuat și cu 
mai multă intensitate.

Presiunea populației din Con
go asupra autorităților beigiene 
devenea din ce în ce mai pu
ternică. Astfel s-a ajuns ca în 
prezent,, la Bruxelles, să se des
fășoare conferința „mesei ro
tunde" dedicată viitorului Con- 
goului belgian. Reprezentanții 
congolezi au cerut și ei în mod 
hotă rit fixarea datei pentru pro
clamarea independenței. In jurul 
acestei probleme 
violente discuții;
Belgiei s-au opus categoric a- 
cestei cereri, pentru ca pină la 
urmă ei să fie nevoiți să cedeze. 
S-a hotărît ca la 30 iunie 1960

au avut loc 
reprezentanții

Congo-ul să dev'ră independent 
și s-cu definitivat etape e de 
pregătire in vede-ea acestui eve- 
nimeaL Autoritățile belgiene 
n-au consimți kt această mă
sură fără să încerce bineînțeles 
să păstreze controlul asupra 
unor domenii de cctVtate în 
Congo. De altfel forme'-e de 
cotaborc'e intre Belgia și Congo 
n-au fost stabilite. Fapt cert ră- 
mîne, că lupta populației congo
leze a determinat autoritățile 
belgiene să fixeze ziua indepen
denței.

In sfîrșit, Jc Paris reprezen
tanții Senegalului și Sudanului 
francez, care s-au unit intr-o fe
derație sub numele de Mali, cer 
autorităților franceze să transmi
tă aceste7 federații o serie im
portante de funcții de stat care 
în prezent sînt de competința 
guvernului francez. Printre a- 
ceste funcții se numără cele ex
terne, financiare, de apărare, 
telecomunicații, învățămînt etc. 
Aceste revendicări sînt o mărtu
rie că popoarele din Senegal șl 
Sudan nu mai pet fi de acord 
cu o veche situație impusă de 
autoritățile franceze și luptă în 
mod hotărît pentru înlăturarea 
ei.

La toate aceste conferințe re
prezentanții 
fac evidente 
cerca să-și 
in aceste state 
poarele din 
hotărite să scuture definitiv ju
gul colonial. O dovadă a uni
tății popoarelor africane în lupta 
împotriva colonialismului a fost 
recenta conferință a popoarelor 
Africii de la Tunis. De la tribuna 
acestei conferințe, s-a auzit 
glasul răspicat al reprezentanți
lor popoarelor continentului 
african pentru o adevărată in
dependență si împotriva planu
rilor imDerialistilor de a trans
forma țările lor în ' marionete 
dependente din punct de vede
re economic și politic de colo-, 
nicliști.

Reiese limpede că sistemul 
colonial din Africa trece printr-o 
area criză. Marșul spre indepen
dență, libertate, ce caracteri
zează astăzi întreaga Africă, nu 
mai poate fi oprit.

R. LUCIAN

puterilor co’oniale 
eforturi de a în- 

menținâ privilegiile 
africane. Po- 

Africa sînt însă

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS: în după-amiaza zilei de 
7 februariie președintele Repu
blicii Italia, Giovanni Gronchi, 
a fost oaspetele președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov și al 
familiei sale, la vila guverna
mentală din afara orașului.

Președintele Italiei era însoțit 
de soția sa și fiul său, de minis
trul Afacerilor Externe al Ita
liei, Giuseppe Pella, de ambasa
dorul Italiei în U.R.S.S., Luca 
Pietromarchi cu soția.

N. S. Hrușciov l-a întîmpinat 
călduros pe președintele Italiei 
în fața vilei. înaltul oaspete 
din Italia și persoanele care îl 
însoțesc au făcut o plimbare îm
preună cu șeful guvernului so
vietic prin aleele parcului vi
lei.
, După aceea N. S. Hrușciov și 

soția sa i-au invitat pe oaspeți 
la masă.

La vilă se aflau de asemenea 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.RS.S., Andrei Gromîko și 
ambasadorul U.R.S.S. în Italia, 
Semion Kozîrev cu soțiile lor.

în timpul vizitei președintelui 
Gronchi la vilă au avut loc con
vorbiri prietenești, cordiale.

★

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
de 8 februarie conducătorii so
vietici s-au Intilnit la Kremlin 
cu președintele Italiei, Giovanni 
Gronchi.

In cursul întîlninii a avut loc 
o convorbire la care au partici
pat Kliment VoroșHov, Nikita 
Hrușciov, Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe, și 
alții.

Împreună cu președintele se 
aflau Giuseppe Pella, ministrul 
Afacerilor Externe, Luca Pietro-» 
marchi, ambasadorul Italiei ia 
U.R.S.S., și alții.

★
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara zilei 
de 8 februarie, președintele Re
publicii Italia, Giovanni Grcn- 
chi, a oferit la Ambasada Ita
liei din Moscova o recepție în 
cinstea lui Kliment Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

împreună cu Kliment Voroșî- 
lov printre oaspeți se aflau

kita Hrușciov, Averki 
Otto Kuusinen, Nuritdin 
dinov, Piotr Pospelov, 
Kosighin, miniștri ai U.R.S.S., 
deputați ai Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., mareșali ai Uniunii 
Sovietice, oameni de. știință și 
cultură, diplomați străini precum 
și Henry Cabot Lodge, repre
zentantul S.U.A. la O.N.U,

In timpul recepției au rostit 
cuvmtâri Giovanni Gronchi și 
Nikita Hrușciov. •

*
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 8 februa
rie Giuseppe Pella, ministrul 
Afacerilor Externe al Italiei, și 
alte persoane care 11 însoțesc pe 
președintele Italiei, Giovanni 
Gronchi, în călătoria sa in Uniu
nea Sovietică au vizitat Expozi
ția realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S.

Atenția oaspeților a fost atra
să de machetele sateliților ar
tificiali ai Pămîntului și rache
tei care a atins Luna, machete 
expuse in pavilionul „Știința". 
La cinerama ei au vizionat fil
mul „Calea primăverii".

Directorul expoziției a 
oaspeților 
artificiali.

Ni-

----•----

Aristov, 
Muhit- 
Aleksei

oferit
modele ale sateliților

Ac
8 (Agerspres).ROMA

Toate ziarele italiene comentează 
pe larg vizita pe care o între
prinde zilele acestea în Uniunea 
Sovietică președintele Republicii 
Italia, Gronchi, subliniind că a- 
ceastă vizită constituie o contri
buție la apropierea dintre cele 
două țări și la îmbunătățirea 
atmosferei internaționale. 
Corriere della Sera' 
că această vizită se încadrează 
manifestărilor care au drept 
scop „căutarea, pe baza noilor 
aspirații ale popoarelor care cer 
și impun aceasta, a unui teren 
comun de înțelegere în stare să 
promoveze o colaborare pașnică 
universală*4.

,J1
consideră

<------

„Nimic nu va împiedica tineretul 
american să se împrietenească 

cu tineretul sovietic1'
— Interviul lui Paul Robeson publicat 

în „Komsomolskaia Pravda"

«v participat la reMiaaea 
eolanialistâ, deci arată acum două 
si pic mini la Alger, rautâ *â 
atragi de partea lor elemente di» 
rindul militarilor francezi din 
Algeria. în special dintre ofițerii 
superiori care poartă răspunde
rea administrației 12.’*’' 
vile a diferitelor 
riene.

Atît la Alger 
cercurile de dreapta depun insă 
eforturi pentru a contracara mă
surile guvernamentale și spre a 
limita pe cit posibil semnifica
ția vizitei celor trei miniștri, vi
zită al cărui scop — potrivit 
unui comunicat publicat după 
ședința Consiliului de Miniștri în 
care s-a hotărît plecarea lor la 
Alger — era tocmai „sâ restabi
lească ordinea in Algeria pe plan 
militar, administrativ și judi
ciar**.

La Paris, de altfel, în cercu
rile de dreapta se vorbește des
pre *o reorganizare** ir. sensul 
constituirii „unei mari opoziții 
de dreapta** față de guvernul 
actual, opoziție al cărui șef, con
sideri agenția France Presse, ar 
putea fi Sous telle. scos zilele tre
cute din robinetul Debre.

Condamnind presiunile pe
care le exercită cercurile de
dreapta asupra guvernului spre 
a-i limita libertatea de acțiune 
împotriva rebelilor, ziarul „li
beration** scrie luni dimineața : 
„Opinia publică franceză nu nu
mai câ așteaptă sancțiunile ne
cesare dar are 
aștepte ca aceste sancțiuni să fie 
date publicității...

militare și ri- 
regiuni alge-

cil și la Paris

și dreptul să

Vor fi examinate 
apelurile care cer 
anularea sentinței 

pronunțate împotriva 
lui Manolis Glezos
ATENA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 6 februarie, 
Conrtetal executiv al partidu’.ui 
Unionea democrată de stingă 
d z Grecia (E.D.A.) a dat publ:- 
c.îâțxi o declarație in legătură 
cu faptul ca la 12 martie va »- 
vea Joc Ia Areopag examinarea 
a pe Iun lor apărării in care se 
cere an'Xvta sentinței nedrepte 
pronunțate de Tribuna’ui militar 
împotriva Iu: Manolis Glezos și 
a altor patrioți greci.

Comitetul executiv al E.D.A. 
arată în declarația sa câ „are
starea. procesul și sentința pro
nunțată împotriva lui Manolis 
Glezos au neliniștit pe toți oa
menii cinstiți din Grecia și din 
străinătate*4 și cere tuturor for
țelor patriotice și democratice 
din țară. întregului popor grec 
să-și intensifice lupta pentru 
dreptate și democrație. Comite
tul executiv cere guvernului să-i 
elibereze pe Glezos și pe cei
lalți patrioți greci, să proclame 
amnistie generală, s> restabi
lească dreptatea, să anuleze le
gile și decretele antidemocra
tice.

★
ATENA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : .Mama și soția 
lui Manolis Glezos, Androma și 
Tessia Glezu, au transmis la 8 
februarie reprezentanților presei 
un apel adresat oamenilor de 
bună-credință din lumea întreagă. 
In apel se spune câ in curînd 
se împlinesc 15 luni de cînd a 
fost arimeat din nou In închi
soare Manolis Glezos care, in 
timpul ocupației, animat de dra
goste fierbinte de patrie, nu a 
îngăduit ca mîrșavul steag hitle- 
rist să pîngărească Acropole. A- 
reopagul. Tribunalul Suprem al 
Greciei, va revizui la 12 martie 
procesul lui Manolis Glezos. 
Sperăm, se subliniază în apel, 
că nedreptatea va fi reparată și 
Manolis va fi eliberat.

Un grup de repatriați coreeni din Japonia se îndreaptă spre pa. 
trie pe bordul unui vas sovietic.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „Kom
somolskaia Pravda** a publicat 
interviul pe care renumitul cîn- 
tăreț american Paul Robeson, 
cunoscut fruntaș al vieții publi
ce și luptător pentru pace, l-a 
acordat unui corespondent al a- 
cestui ziar în ajunul plecării 
sale din Moscova.

Știrea că fiul meu, împreună 
cu alți patru tineri americani, 
urmează să compare în fața Co
misiei pentru cercetarea activi
tății antiamericane pentru că au 
participat la festivalurile inter
naționale ale tineretului și stu
denților, m-a făcut să zimbesc,

a declarat Paul Robeson. Mii și 
chiar milioane de americani, a 
spus el, fîd acum de această co
misie ridiculă, un anacronism 
al timpurilor lui Dulles.

Paul Robeson a arătat că ti
neretul din S.U.A. apără în pre
zent pe adevărații americani pe 
care încearcă să-i ponegrească 
această comisie antiamericană în 
esența ei. Nimic nu va împie
dica tineretul american, a spus 
el ,să se intilnească și să aibă 
relații de prietenie cu voi, ti
nerii sovietici. Această priete
nie, care se întărește mereu, re
prezintă chezășia unei păci trai
nice.

Pregătiri pentru al Ill-lea 
Congres al tineretului 

muncitor din Germania
BERLIN 8 (Agerpres). — La 

Erfurt a arul loc ședința Comi
tetului permanent cl tineretului 
muncilor din Germania la care 
s au discutat pregătirile ia ve
derea celui de~al IIl-leu con
gres și a intilnirii tineretului 
muncilor din Germania care va 
avea loc în aprilie anul acesta 
la Erfurt.

Comitetul permanent a salutat 
scrisoarea lui Walter Ulbricht, 
prim-secretar alC.C. al P.S.U.G., 
adresată lui Adenauer și a men
ționat ci acest document și pro
punerile lui Walter Ulbricht 
creează posibilități favorabi'je 
pentru consolidarea păcii în 
Germania și îndeplinirea dezi
deratelor tineretului muncitor.

Studenții canadieni cer guvernului 
renunțarea la armamentul nuclear

OTTAWA 7 (Agerpres) TASS 
transmite : O delegație formată 
din 60 profesori și conferențiari 
și 630 studenți de la Universi
tatea din Ontario de vest, l-a 
vizitat pe primul ministru Die- 
fenbaker și pe Green, ministrul

Afacerilor Externe, cărora le-a 
înmînat petiții, cerînd guvernu
lui canadian să renunțe la ar
mamentul nuclear în orice con
diții. O petiție a fost, de aseme
nea, înmînatâ lui Pearson, lide
rul opoziției.

Tineri democrați japonezi
in tafa

TOKIO 7 (Agerpres). — La 
6 februarie procuratura din To
kio a acționat în justiție 21 de 
conducători ai Federației națio
nale a asociațiilor pentru condu
cerea autonomă a studenților.

Ei sini acuzați de a fi orga
nizat demonstrația studenților 

, japonezi din 16 ianuarie a.c., 
cînd pesli 700 de studenți —

justiției
membri ai Federației naționale a 
asociațiilor pentru conducerea 
autonomă a studenților, s-au a- 
dunat pe aeroportul Haneda pen
tru a împiedica delegația guver
namentală japoneză condusă de 
primul ministru Kiși să plece 
la Washington în vederea .tem- 
nirii noului „tratat de securita
te1* japono-american.

Din toate colțurile lumii
REZULTATELE ALEGERILOR 

DIN BIRMANIA

Potrivit datelor preliminare, 
Liga „purâr antifascistă a li
bertății poporului, condusă de 
U Nu, fost prim ministru al 
Birmaniei, a întrunit în cadrul 
alegerilor pentru Camera De- 
putaților a parlamentului bir- 
man, mama majoritate a votu- 

I rilor.
La 7 februarie, în întreaga 

țari au votat 68 la sută din a- 
le gât o ri .dintre care 65 la sută 
au votat pentru candidații Li
gii „pure** antifasciste a libertă
ții poporului. Numărătoarea vo
turilor continuă.

1NMINAREA UNOR DISTINCȚII 
ALE CONSILIULUI MONDIAL 

AL PĂCII UNOR ARTIȘTI 
SOVIETICI

La 6 februarie, la Moscova a 
avut loc festivitatea înminării 
unei medalii de aur a Consiliu
lui Mondial al Păcii, ansamblu
lui coregrafic „Beriozka**, și a 
unor diplome de onoare unui 
grup de eminenți oameni de 
artă și cultura din Moscova prin
tre cam balerinei Galina Ula
nova, violonistului David Ois- 
trah, pictorilor Kukrîniksî și al
tora.

Medalia și diplomele au fost 
înminate de către Paul Robe
son, membru al Consiliului 
Mondial al Păcii.

AMINAREA DATEI ACORDĂRII 
INDEPENDENTEI CIPRULUI

Guvernul englez a amînat din 
nou data la care urmează să se 
acorde independență Ciprului.

Potrivit relatărilor ziarului 
,,News Chronicle**, după ce a- 
ceastă dată a fost amînată de 
la 19 februariis la 19 martie, 
conducătorilor Ciprului li s-a a- 
dus la cunoștință că Ciprului i 
se va acorda independența nu 
mai devreme de luna mai.

Vizita tovarășului 
Gheorghe Apostol 

la Palermo
ROMA 8 (Agerpres). — La ' 

februarie, tovarășul Gheorgh 
Apostol, membru al Biroului Pc 
litic al C.C. al P.M.R. fiind li 
vizită la Palermo a depus < 
coroană de lauri la placa co 
memorativă a lui Nicolae Băl 
cescu.

La solemnitate au asistat Pi 
la Torre, membru al C.C, a 
P.C.I., și președintele Confede 
rației Generale a Muncii di; 
Sicilia, Renda Francesco, de 
putat și secretar al P.C.l. di 
Sicilia, Minichi ni Ugo și G< 
novese Gustavo, secretari a 
Confederației Generale a Mun 
cii din Italia, precum și zia 
riști. Au fost de față reprezer 
ianți ai Legației R. P. Romîn 
din Roma.

------•------

Sesiune a Comisiei 
sovieto-romîne 
de colaborare 

tehnico-știintifică
MOSCOVA 8 (Agerpres). 1 

Intre 29 ianuarie și 5 februar 
a avut loc la Moscova cea de- 
XIII-a sesiune ordinară a C< 
misiei sovîeto-romîne de coli 
borare tehnico-științifică.

Sesiunea a adoptat o hotărîi 
care prevede transmiterea ree 
procă a documentației tehnh 
pentru utilaj și tehnologia pn 
ducției în domeniul industri 
chimice, petrolifere, metalurgii 
și constructoare de mașini, pn 
cum și informarea reciprocă 
specialiștilor asupra experienț 
înaintate în producție și asupi 
realizărilor tehnico-științifice îi 
tr-o serie de ramuri industria!

Sesiunea a examinat de as* 
menea problemele colaborai 
continue dintre institutele < 
cercetări științifice din ce 
două țări.

Părțile au constatat cu sati 
facție că în perioada care 
trecut colaborarea tehnico-ștîî 
țifîca dintre U.R.S.S. și R. 
Romînă a continuat să se de: 
volte cu succes.

------•------

Succese ale ariiștik 
romîni peste hotare

PRAGA 8 Corespondentul 1 
gzrpres transmite: Dirijorul M 
liai Brediceanu, directorul Te: 
irului de Operă și Bakt 
R. P. Romine, a dirijat in seai 
zilei de 7 februarie un concert ; 
orchestrei simfonice a orașul 
Praga. Programul a cupru 
„Rapsodia li-a" de Geor; 
Enesou, „Concertul în do mini 
nr. 3“ de Beethoven, avînd < 
solist pe pianistul Frantist 
Maxian și „Simfonia în re m 
nor" de Cesar Franck.

Concertul s-a bucurat de stt 
ces.

★
în seara zilei de 6 februari 

baritonul Nicolae Herlea, soli 
al Teatrului de Opera și Balet . 
R. P. Romine, a cintat la Us 
,nar La hem — (R Cehoslovaci 
— interpretind roiul lut Esc 
millio din opeja „Carmen" i 
Bizet.

Baritonul romin a fost înd 
lung aplaudat.

REDACIIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sclnteii", Tel. 17.60.10 Tiparul! Combinatul Poligrafia „Casa Șd ateii".

PARIS In cadrul alegerilor 
pentru mandatul de consilier 
general în corriina Dozule (de
partamentul Calvados), candida
tul Partidului Comunist Fran-, 
cez. Lenormand. a obținut victo., 
ria întrunind pest^ 55 la <ută 
din totalul voturilor exprimate — 
2.507 din 4.600 ș» îrrfrîngîndu.l De 
cand'datul ,.independent" spriji
nit de triate partidele burgheze.

YAUNDE Guvernul Camerunu. 
lai, a aprobat proiectul dp con. 
siituție care va fi supus ,1a 21. 
februar:e un-ui referendum popu
lar. Proiectul de constituție pre. 
vede printre altele alegerea unui 
președinte p? termen de hinci ani 
și a unei Adu-nări Naționale corn, 
pusă din 100 de membri.

CAIRO. După cum anunță a. 
genția Prance Presse, intre 29 
februarie și // martie va avea 
loc la Cairo primul festival cine
matografic afro-asiatic.

încetarea din viață 
a academicianului 

Igor Kurceatov
MOSCOVA 7 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 7 febru 
rie a încetat subit din viată, 
virsta de 58 de ani. ceiebr 
fizician sovietic, academician 
igor Kurceatov. .

I. Kurceatov a fost memb 
al Prezidiului Academiei ’ 
Științe a Uniunii Sovietice, c 
rectorul Institutului de enerp 
atomică al Academiei de Știin 
a U R S S. El a fost memb 
al Parțidului Comunist a! Uni 
nii Sovietice, deputat în Sovi 
tul Suprem al U.R.S.S.. de ti 
ori Erou al Muncii Socialiste.

Comitetul Central al P.C.U. 
și Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. au instituit o comis 
guvernamentală sub președinț 
lui Dmitri Ustinov, vicepreș 
dinte al Consiliului de Miniși 
al U.R.S.S. pentru organizar 
funeraliilor lui Igor Kurceato

Rămășițele pămîntești a'e 1 
Igor Kurceatov vor fi depuse 
Piața Roșie in zidul Kremlin1 
lui.

Funeraliile vor avea loc la 
februarie.
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