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tovarășului 
Grigore Preoteasa

Sâptâmlna Internațională
a Studenților

A Intrat în tradiția studențimii 
progresiste din întreaga lume ca 
în fiecare an între 10—17 noiem
brie să sărbătorească săptămina 
Internațională a Studenților.

Săptămina Internațională a 
Studenților a devenit o manifes
tare puternică a năzuințelor stu
denților slpre un viitor mai bun, 
xpresie a solidarității și colabo

rării internaționale, prilej de in
tensificare a luptei împotriva for
fetar războinice, pentru pace și 
progres.

Tradițiile sărbătoririi acestei 
săptămîni, merg cu cîțiva ani în 
urmă cînd fascismul, după ce 
subjugase deja cîteva națiuni din 
centrul Europei, se pregătea să 
treacă prin foc și sabie civilizația 
omenirii.

Era în 1939, pe la sfîrșitul lui 
octombrie. Pe străzile orașului 
Praga, mii de oameni printre 
care și studenți, ieșiseră cu 
prilejul sărbătoririi naționale 
pentru a-și manifesta ura a- 
prinsă față de cotropitorii hit- 
leriști și hotărîrea fermă de a 
lupta pentru obținerea libertății 
răpite. Atunci a căzut eroic stră
puns de gloanțele S.S.-iștilor stu
dentul ceh Jan Opletal. In seara 
zilei de 16 noiembrie 1939, mem
brii Comitetului Executiv al U- 
niunii Națicna'e a Studenților Ce
hoslovaci sînt arestați, iar 9 din- 

e ei împușcați mișelește în zo
rii zilei de 17 noiembrie. Nume
roși alți studenți cehi sînt ares
tați, torturați și deportați. Uni
versitatea din Praga este fere
cată ca și toate celeLlîe facultăți 
din Cehoslovacia.

Pentru a aduce un omagiu lup
tei pline de jertfe a studenților 
împotriva forțelor negre ale fas
cismului, în noiembrie 1941 Con
siliul Internațional ai Studenți
lor întrunit la Londra și repre- 
zentînd studenții din 14 țări a 
hotărît sărbătorirea zilei de 17 
noiembrie drept zi internațională 
a studenților.

De atunci, această zi a fost săr
bătorită an de an într-un număr 
tot mai mare de țări, ea fiind un 
prilej de întărire continuă a legă
turilor studenților din diferite 
țări, pentru apărarea drepturilor 
și intereselor lor comune.

In timpul războiului, studenții 
din aproape toate țările încadrați 

lupta împotriva fascismului 
german șl militarismului jaiponez 
au sărbătorit această zi.

După cel de a! II-lea război 
mondial, sărbătorirea zilei de 17 
noiembrie a căpătat o semnifica
ție în plus : pe lingă cea de luptă 
antifascistă, aceea de promovare 
a spiritului de întărire a cola
borării, înțelegerii și prieteniei 
între studenți.

In acest spirit s-au întrunit re
prezentanții studențimii demo
crate la primul Congres mondial 
studențesc la Praga în august 
1946, unde au fost puse bazele

12 ani de la crearea F. M. T. D.

Adunarea festivă a tineretului
Sala de festivități a Palatului 

Pionierilor din Capitală a găzduit 
ieri după-amiază din nou oaspeți. 
Aici, a avut loc sărbătorirea ani
versării a 12 ani de la crearea Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat.

La adunarea festivă a tineretu
lui din Capitală, organizată de Co
mitetul orășenesc U.T.M. Bucu
rești, au participat activiști 
U.TM., tineri muncitori, elevi și 
studenți, fruntași în producție și 
la învățătură. Printre participanti 
se aflau tineri de la uzinele „23 
August**  și „Grivița Roșie**,  de la 
fabrica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej**,  studenții de la 
Facultatea de medicină, elevi din 
școlile profesionale.

ION ILIESCU
Secretar al C. C. al U.T.M., pre
ședinte al U.A.S.R., membru în 

Comitetul Executiv al U.I.S.
—•—

Uniunii Internaționale a Studen
ților.

In 1947 în săptămina care pre
cede ziua de 17 noiembrie și în 
cinstea acestei zile a fost lansată 
o campanie internațională de 
strîngere de fonduri pentru con
struirea primului sanatoriu U.I.S. 
în R. Cehoslovacă. Astfel, a luat 
naștere Săptămîna Internațională 
a Studenților (10—17 noiem
brie). Această săptămînă a con
stituit un prilej minunat de mani
festare a dorinței de pace și înțe
legere reciprocă, a cărei sărbăto
rire an de an a devenit o fru
moasă tradiție a mișcării inter
naționale studențești.

De la înființarea sa în 1946, 
Uniunea Internațională a Studen
ților a păstrat cu sfințenie și a 
propagat cu entuziasm tradiția și 
ideile acestei săptămîni.

Clădită imediat după cel de al 
doilea război mondial pe funda
mentul solid al luptei antifasciste 
a studenților progresiști din mul
te țări ale lumii, U.I.S. a deve
nit o puternică organizație in
ternațională reprezentativă, apă
rătoarea intereselor studenților 
din lumea întreaga.

lnfluența ei a crescut neîncetat 
ca și prestigiul de care se bucură 
în rîndul studenților de, pretu
tindeni.

Astăzi U.I.S. cuprinde orga
nizații membre din Europa și din 
Asia, Africa și America Latină. 
In cadrul ei activează alături or
ganizații studențești din U.R.S.S. 
și Sudan ; din R. P. Chineză șl 
Ecuador; Zengakuren — Organi
zația Studenților japonezi și A- 
sociația Studenților Polonezi, 
Uniunea Studenților Marocani șl 
Federația Studenților Chinezi etc.

In activitatea sa U.I.S. se că
lăuzește după principiile înscrise 
în constituție printre care stau la 
loc de frunte: apărarea păcii in 
lume, prietenia între popoare, re
cunoașterea dreptului popoarelor 
la autodeterminare, condamnarea 
colonialismului, lupta pentru de
mocratizarea învățămîntului, pen
tru condiții mai bune de viață și 
de studiu, dezvoltarea colaborării 
și prieteniei între studenții din 
întreaga lume.

Pacea, apărarea ei alături de 
popoarele din întreaga lume, a 
constituit întotdeauna problema 
cea mal importantă pentiu Uniu
nea Internațională a Studenților.

Studenții iși dau seama de pe
ricolul inerent pe care îl prezintă 
fabricarea și folosirea armelor 
atomice. Viitorul lor, fericirea, de
pind de folosirea pașnică și nu 
în scopuri destructive a energiei 
atomice. Tocmai de aceea ei ri-

din Capitală
E ora 17,15. In prezidiul adu

nării au luat loc tovarășii Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., membrii ai biroului C.C. 
al U.T.M., utemiști, fruntași în 
producție și învățătură.

La cea de a 12-a aniversare a 
Federației, glodurile tinerilor din 
țara noastră se îndreaptă pline de 
încredere spre Federația Mondială 
a Tineretului Democrat. Aceasta 
a devenit organizatoarea și iniția- 
toarea marilor acțiuni ale tinere

dică glasul alături de milioanele 
de apărători ai păcii pentru inter
zicerea armelor atomice pentru 
efectuarea grabnică a dezarmării 
așa cum a propus in repetate rin- 
duri guvernul sovietic.

De un prestigiu nemăriginit în 
lupta pentru pace a studenților 
se bucură vestita Zengakuren — 
organizație puternică cu peste 
200.000 de membri a studenților 
japonezi care a inițiat nenumă
rate campanii pentru pace, împo
triva bombelor atomice și cu hi
drogen, împotriva transformării 
Japoniei intr-o bază atomică a 
Statelor Unite. U.I.S. a sprijinit 
asemenea acțiuni și le-a dat o 
largă publicitate în rîndurile or
ganizațiilor sale membre.

Un fenomen specific și semnifi
cativ pentru anii de după cel de 
al II-lea război mondial îl con
stituie activizarea politică și creș
terea rolului organizațiilor stu
dențești din Asia și Africa în miș
carea internațională studențească. 
Pentru studenții din aceste țări 
chestiunea primordială, la ordinea 
zilei, este lupta împotriva colo
nialismului, care a ținut popoare
le lor într-o îndelungată înapoiere 
economică și o cruntă exploatare.

Un exemplu al creșterii presti
giului studenților din această 
parte a lumii l-a constituit con
ferința studenților din Asia și A- 
frica, care a avut loc la Ban
dung in 1956 și care s-a bucurat 
de un succes deplin și de un larg 
ecou. Reprezentanți ai studenți
lor din 27 țări din Asia și Afri
ca s-au pronunțat cu această 
ocazie cu hotărîre împotriva co
lonialismului, pentru dezvoltarea 
independentă a țărilor lor, pentru 
pace între popoare, împotriva ex
periențelor cu arma nucleară și 
a provocatorilor Ia noi războaie 
distrugătoare.

U.I.S., a avut întotdeauna, încă 
de la înființarea sa, o atitudine 
clară de condamnare a colonialis
mului. Călăuzindu-se după prin
cipiul, înscris în Charfa Na
țiunilor Unite, al dreptului po
poarelor la autodeterminare, 
U.I.S. a sprijinit cu entuziasm 
lupta și strădania studenților, 
care alături de popoarele lor nă
zuiau spre cîștigarea independen
ței naționale și îndepărtarea ju
gului colonial.

U.I.S., a sprijinit pe studenții 
din India, Indonezia. Egipt, Ma
roc, Tunis și din alte țări, tot 
așa cum astăzi sprijină lupta 
studenților din Algeria, din Ci
pru sau din Africa ecuatorială, 
alături de popoarele lor, pentru 
scuturarea jugului colonialist și 
cucerirea independenței naționale.

Călăuzindu-se după principiul 
înalt al solidarității internațio
nale studențești, U.I.S., desfă
șoară o largă activitate de ajuto
rare a studenților din țările colo-

(Continuare tn pag. 4-a)

tului din lumea întreagă pentru 
pace, colaborare și prietenie rod
nică. „Ea a cîștigat — după cum 
spunea recent Cristian Echard, 
secretar general al FM.T.D. — 
stima și inimile milioanelor de 
tineri ce iubesc pacea**.

Peste 85 de milioane de tineri 
din aproape o sută de țări parti
cipă astăzi la multilaterala activi
tate a F.M.T.D. Printre aceștia, 
tinerii din țara noastră participă 
cu însuflețire la toate acțiunile

Pentru păttrarea 
ți îngrijirea 

monumentelor Patriei

Noi realizări
In cadrul adunării generale 

deschise a organizației de bază 
U.T.M. din comuna Gh. Coșbuc, 
utemiștii au hotărît să ia sub 
patronajul lor muzeul Gh. Coș
buc.

De asemenea, tineretul cartie
rului Liviu Rebreanu din orașul 
Năsăud a luat inițiativa de a pa
trona casa scriitorului’.

Tinerii din acest cartier și-au 
luat angajamentul să amenaje
ze curtea muzeului, să curețe 
șanțul, să repare gardul casei 
memorabile Liviu Rebreanu.

Tinerii din centrul muncito
resc Rodna, răspunzînd de ase
menea la inițiativa tinerilor din 
Vladimiri, și-au asumat sarcina 
de a păstra Și îngriji monumen
tul eroilor sovietici.

Organizațiile de bază U.T.M. 
ca cele din comunele Mocod, 
Rodna, Florești, Rebrisoara, Fei- 
du etc., în raza cărora se află 
monumente istorice, au mobili
zat întreg tineretul la munca de 
îngrijire și păstrare a lor.

ALEXE ANTONESCU 
secretar al comitetului raio

nal U.T.M. Năsăud

—•—

Lucrările 
primei conferințe pe {ară 

a electricienilor
Ieri după-amiază s-au deschis 

în sala Teatrului C.C.S. din Capi
tală, printr-o ședință plenară lu
crările primei conferințe pe țară a 
electricienilor la care participă a- 
proape 700 de tehnicieni, ingineri 
și specialiști din întreprinderile și 
instituțiile tuturor ramurilor indus
triale din țară. La conferință parti
cipă și invitați de specialitate din 
U.R.S.S., R. D. Germană, R. P. 
Polonă. R. P. Ungară. R. P. Bul. 
garia și R.P.F. Iugoslavia.

Lucrările conferinței au fost des. 
chise de către tov. prof. ing. Ște. 
fan Bălan care a adus un călduros 
salut participanților la conferință 
din partea Consiliului central 
A.S.I.T. In încheierea cuvîntului 
de deschidere tov. Ștefan Bălan a 
propus și a fost păstrat un minut 
de reculegere în memoria tov. Gr. 
Preoteasa.

In continuare a mai salutat con- 
ferința acad. prof. I. S. Gheor
ghiu din partea Academiei R.P.R., 
Tudor Constantin din partea C.C. 
al sindicatului muncitorilor din 
metalurgie și electricitate, profe. 
sor C. Dinulescu din partea Insti- 
tulul Politehnic București, ing. 
MihnevicI S. Victorovici membru al 
delegației sovietice din partea 
Institutuțlul de energetică al 
U.R.S.S., ing. Walter Forster din 
partea delegației din R.D.G., ing. 
Zbigniew Karașinskl din partea 
delegației din R. P. Polonă și ing. 
Marin Calbunov din partea dele
gației R. P. Bulgaria.

Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Foarte mulți dintre ti
nerii participant la adunarea 
festivă de la Palatul Pionierilor 
își aduc aminte de importantele 
hotărîri și rezoluții adoptate la 
ultimul Congres, al IV-lea al 
FJM.TJ)., care s-a ținut anul acesta 
în august la Kiev. Sarcinile Fede
rației stabilite la Congresul de la 
Kiev au fost unanim aprobate și 
apreciate de către tinerii din țara 
noastră.

Despre cea de a 12-a aniversare 
a Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat, ca și despre lupta 
dusă de aceasta pentru pace și 
prietenie a vorbit tov. Dumitru 
Bejan, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. București. 
Deseori cuvîntarea a fost întreruptă 
de aplauze furtunoase.

Adunarea a hotărît apoi să tri
mită o telegramă de salut Fede
rației Mondiale a Tineretului De
mocrat cu prilejul celei de a 12-a 
aniversări de la înființare. Tele
grama a fost citită de către Con- 
stantinescu Cristina, elevă la Școa
la medie nr. 25 din Capitală.

„La cea de a 12-a aniversare, 
se spune printre altele în tele
gramă, vrem să asigurăm Federa
ția Mondială a Tineretului Demo
crat că tineretul din țara noastră 
strîns unit în jurul steagului de 
luptă al FM.T.D. alături de ti
nerii iubitori de pace din lumea 
întreagă va continua cu forțe me
reu sporite lupta sa pentru pace, 
pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii, pentru prietenia cu tinerii 
și popoarele din toate țările lu
mii**.
Citiți tn pag, 8-a 
Cuvîntarea tov. Dumitru Bejan

Gardă de onoare la catafalc, în sala Coloanelor a Casei Sindicatelor din Moscova. în clișeu (de 
la stingă la dreapta) tovarășii: W. Gomulka, N. S. Hrușciov, N. A. Bulganin, Chivu Stoica

MITINGUL DE
MOSCOVA 10 (de la corespon

dentul Agerpres): Cerul Moscovei 
este plumburiu. încă de la ora 
7 dimineața a fost depus în sala 
Coloanelor a Casei Sindicatelor 
corpul neînsuflețit al lui Grigo
re Preoteasa, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R. Incepînd de la ora 8 
în sala Coloanelor se perindă și
ruri nesfîrșite de oameni ai mun
cii din Moscova, profesori, func
ționari, elevi, delegații ale Comi
tetelor de partid orășenești și ra
ionale, ale Sovietului Moscovei și 
ale sovietelor raionale. Pe fron
tispiciul clădirii se află un mare 
portret al defunctului încadrat cu 
pînză roșie cernită.

In jurul catafalcului inundat de 
crizanteme albe și roșii, veghează 
prima gardă de onoare formată

Condoleanțe 
exprimate C. C. 

al P.M.R. în legătura 
cu moartea tovarășului 

Grigore Preoteasa
Luni,' 11 noiembrie, la sediul 

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn au venit să 
prezinte condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a tovară
șului Grigore Preoteasa, membru 
supleant ai Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.R., nume
roase delegații ale organizațiilor 
de partid și ale organizațiilor 
de masă, instituțiilor de știință 
și cultură, muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

In fața portretului îndoliat al 
tovarășului Grigore Preoteasa, 
străjuit de steagurile partidului 
cernite, au primit condoleanțe 
tovarășii: Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnăraș, Petre Borilă, 
membri ai Bfrbului Politic al 
C.C. al P.M.R. .și general-colo
nel Leontin Sălăjan, membru 
supleant . .al Biroului. Politic al- 
C.C. al P.M.R.

Au venit să prezinte condo
leanțe și să semneze tn cartea 
memorială delegați ai organiza
țiilor de partid și de masă din 
marile întreprinderi ale Capita
lei, Consiliului Central al Sindi
catelor, conducători ai ministere
lor, activul C.C. al P.M.R., mem
bri ai . Comitetului Central ai
U. T.M., Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., comi
tetelor raionale de partid ale 
Capitalei, Sfatului Popular al 
Capitalei, Academiei R. P. Ro
mîne, Comitetelor Centrale ale 
Sindicatelor pe ramuri de 
producție, A.R.L.U.S.-ului, In
stitutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Comi
tetului de luptă pentru pace, in
stitutelor de învățămînt supe
rior,' uniunilor de creație și ai 
altor organizații ale oamenilor 
muncii.

La sediul Comitetului Central 
au venit să prezinte condoleanțe
V. F. Nicolaev, .însărcinatul cu 
afaceri ad:interim al U.R.S.S. la 
București, împreună cu membrii 
Ambasadei.

Din partea tuturor șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă, s-a primit o tele
gramă de condoleanțe semnată 
in numele lor de Stoian Pavlov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, decanul corpului diplo
matic.

Au prezentat de asemenea con
doleanțe membri ai corpului 
diplomatic acreditați ia Bucu
rești, ambasadorii : Stoian Pav
lov — R. P. Bulgaria ; Nicola 
Vujanovici — R.P.F. Iugoslavia; 
Miha Lako—R.P. -Albania; Ke Bo-. 
nian — R.P. Chineză; I. Rohall 
Illkiv — R. Cehoslovacă ; Ferenc 
Keleti — R. P. Ungară ; Georg 
Stibi — R. D. Germană ; Kim 
Ben Dik — R.P.D. Coreeană; 
dr. Hussein Chawky—Republica 
Egipt; Ianusz Zambrovicz — R.P. 
Polonă; Phan Van Su — însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.D. 
Vietnam; Josef Vered, al doilea 
secretar al Legației Israelului la 
București.

C.C. al 
Uniunii 

Sovietice la București și V. I. 
Tișcenko, adjunct al șefului unei 
secții a C.C. al P.C.U.S.

DOLIU DE LA
din studenți și aspiranți romîni 
aflați la studii la Moscova.

Acordurile impresionante ale 
muzicii funerare învăluie sala. 
Deasupra sicriului îmbrăcat în 
pînză roșie cernită străjuiește 
drapelul îndoliat al Republicii 
Populare Romîne. In sală se află 
deasemenea un imens steag roșu 
cernit al Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. Cernite 
sînt și marile candelabre și coloa
nele de marmură albă îmbrăcate 
în pînză roșie îndoliată.

In jurul catafalcului se află zeci 
și zeci de coroane depuse de C.C. 
al P.C.U.S., de Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., de organizațiile de 
partid și obștești din Moscova, 
de ministere, școli, fabrici și uzi
ne, de ambasadele și legațiile 
străine din Moscova și de dele
gațiile de peste hotare sosite în

Cu privire la organizarea funeraliilor 
tovarășului Grigore Preoteasa

Comisia pentru organizarea funeraliilor tovarășului Grigore 
Preoteasa, instituită de Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romin și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Grigore Pr pteasa, 
membru supleant al Biroului Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn. va fi depus în Palatul 
Republicii, Calea Victoriei nr. 53.

Pentru a-și lua rămas bun de la tovarășul Grigore Preoteasa, 
oamenii muncii vor avea acces în sală In ziua de marți 12 no
iembrie între orele 11—14; 17—20, iar între orele 8—11 miercuri 
13 noiembrie.

Inmorminbarea va avea loc miercuri 13 noiembrie la Cimitirul 
Militar Ghencea. Cortegiul funerar va porni de Ia Palatul Re
publicii spre Cimitirul Militar Ghencea miercuri 13 noiembrie 
la ora 11.

Sosirea pe teritoriul tării noastre 
a trenului mortuar

mortuar a fost tnttm. 
tovarășii Alexandru 

membru al Biroului 
C.C. al P.M.R., Simion 
membrul al C.C. al 

membru

In seara zilei de 11 noiembrie 
a intrat pe teritoriul țării: noas
tre trenul-purtînd rămășițele pă- 
mîntești ale lui Grigore Preotea
sa, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R.

La ora 22,30 trenul mortuar a 
sosit în gara Ungheni, ultima sta
ție de pe teritoriul Uniunii So
vietice. Vagonul tn care rse afla 
sicriul era îmbrăcat în pînză ro
șie și neagră. Pe vagon se afla 
portretul defunctului.

In interiorul iul străjuia 
o gardă militară. In «ară, 
unde au fost arborate drațWele 
de stat cernite ale Republicii 
Populare Romîne, U.R.S.S. și 
R.S.S. Moldovenești se aflau 
L. P. Smirnov, prim secretar al 
comitetului raional Ungheni al 
P.C.U.S., S. A. Daniei, secretar 
al comitetului raional al P.C.U.S., 
reprezentanți ’ ai comitetului So
vietului raional și orășenesc Un
gheni, ai corrisomolului și nume
roși locuitori ai orașului.

Trenul 
pinat de 
Drăghici, 
Politic al 
Bughici, _____ _ _
P.M.R., Iosif Bayerle, meuiuiu 
supleant al C.C. al P.M.R., pre
cum și de Eoaterina Preoteasa, 
soția defunctului și fon Preotea
sa, tatăl defunctului.

Din tren coboară membrii de
legației guvernamentale sovieti
ce desemnată de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al 
P.C.U.S. formată din tovarășii: 
L. I. Brejnev, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C.U.S.. N. S. Pato- 
licev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al. U.R.S.S.. N. I. 
Bobrovnikov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președinte al Comite
tului executiv al Sovietului de 
deputați ai oamenilor muncii din 
orașul Moscova, A. A. Epișev, 
membru supleant al 
P.C.U.S., ambasadorul

MOSCOVĂ
capitala Uniunii Sovietice cu pri 
lejul aniversării a 40 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Panglicile roșii ale co
roanelor poartă inscripții expri- 
mind un ultim salut adresat 
dispărutului.

■Grupuri de generali și ofițeri 
superiori din Forțele Armate ale 
U.R.S.S., grupuri de oameni de 
cultură și artă sosesc necontenit 
în sala Coloanelor incadrindu-se 
pe rînd în gărzile de onoare de 
la căpătîiul catafalcului.

La ora 10 și jumătate tn garda 
de onoare iau loc tovarășii N. S. 
Hrușciov, Chivu Stoica, N. A. Bul
ganin, W. Gomulka, A. I. Miko- 
ian, Den Sioa-pin, Ai. Moghioroș, 
J. Cyrankiewicz, M. A. Suslov, 
L. I. Brejnev, E. Furțeva, N. M.

(Continuare in pag. 3-a)

Coboară de asemenea membrii 
delegației romîne: tovarășii Vla
dimir Gheorghiu, secretar el C.C. 
al P1M.R-, Constanța Crăciun, 
membru al C.C. al P.M.R. și Ti- 
beriu Petrescu, prim secretar «1 
Ambasadei R. P. Romîne la Mos
cova și membri, ai familiei de
functului.

L. I. Brejnev, în numele dele
gației guvernamentale desemnate 
de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și C.C. al P.C.U.S., a a- 
dreșat condoleanțe membrilor fa
miliei defunctului și reprezentan
ților C.C. al P.M.R. și Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

In sunetele marșului funebru 
intonat de fanfara militară ali
niată pe peron, sicriul cir corpul 
neînsuflețit al. tovarășului Grigore 
Preoteasa este coborît din tren și 
purtat spre trenul special romî- 
nesc cu care-și continuă drumul 
spre București. In vagonul mor
tuar sînt așezate coroanele de
puse la Moscova și în gările de 
pe parcurs la catafalcul defunctu
lui. Vagonul se pune în mișcare 
în acordurile imnurilor de stat 
ale R. P. Romîne și Uniunii So
vietice.

★
In gara Iași, drapată în ne

gru, sute de oameni ai muncii din 
acest vechi centru de luptă re
voluționară al țării, au venit să 
aducă un ultim omagiu tovarășu
lui Grigore Preoteasa, conducă
tor de seamă al partidului și 
statului nostru. Pe peron se a- 
flau tovarășii Dumitru Gheorghiu, 
prim secretar al comitetului re
gional Iași al P.M.R., Constantin 
Nistor, președintele sfatului popu
lar al regiunii lași, conducători 
ai organizaț/ilor de partid-și de 
stat orășenești, rectori ai insti
tuțiilor de învățămînt superior 
din lași,.academicieni, oameni de 
știință și cultuiră. De asemenea 
se afla o gardă de onoare.

La catafalcul tovarășului Gri
gore Preoteasa au fost depuse co-- 
roane de către comitetul regional 
de partid și sfatul popular regio
nal, Universitatea „Al. I. Cuza“, 
Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie‘% 
Nicotină.



Amatori de scrimă,
atenție!

Poate pentru amatorii de scrimă 
din Capitală, faptul că între 14- 
17 noiembrie va avea loc un mare 
concurs internațional, nu mai este 
o surpriză. Chiar așa stând lucrurile 
pasionații acestui sport vor avea 
multe „surprize" cu prilejul acestei 
întâlniri. Prima, întâlnirea nu se 
mai desfășoară așa cum era sta
bilit în sala Dtaamo, ci în sala 
sporturilor Floreasca. Astfel acea
stă întâlnire va putea fi urmărită 
de un număr mai mare de specta
tori. Sala Floreasca oferă apoi po
sibilitatea desfășurării acestei în
treceri pe trei platouri.

Pînă la ora actuală și-au anunțat 
sosirea scrimerii din Egipt, Unga
ria, R.F.G. Bineînțeles nu vor lipsi 
de la această întrecere trăgătorii 
romini. Chiar și această scurtă pre
zentare ne poate edifica asupra 
nivelului ridicat la care se vor des
fășura întrecerile. In componența 
sa reprezentativa maghiară cuprin
de o marte parte dintre trăgătorii 
care la Melbourne și la alte con
cursuri internaționale au obținut 
succese de seamă. Deosebit de va
loroasă este formația Egiptului. 
Componența săi au fost în majo
ritate finaliști la campionatele 
mondiale de scrimă. Ne așteptăm 
de asemenea ca și reprezentativa 
noastră care în ultima vreme s-a 
comportat merituos să se prezinte 
la valoarea sa. V. R.

Duminica 
fotbajjstică
ată un meci de verificare a 
echipei noastre reprezentative 
care a dat pe deplin satis

facție I Adversarii, fotbaliștii de 
la Halmstad-Suedia, nu prezentau 
inițial prea mare încredere (lo
cul IX), însă în decursul celor 
90 de minute de joc, ei i-au „în
tins" foarte serios pe selecționa
ții noștri. Rezultatul de 1-1, cu 
care s-a încheiat partida (dato
rită largului concurs al arbitrului 
Schulder) nu este un lucru la 
care merită să ne oprim. In acest 
meci nu conta în primul rînd re
zultatul, ci verificarea potenția
lului jucătorilor noștri înaintea 
meciului decisiv de Ia Belgrad.

Ceea ce a caracterizat în gene
ral echipa noastră a fost inefica
citatea. Teritorial, fotbaliștii noș
tri au stăpînit bine terenul, do
minarea lor fiind evidentă în de
cursul întregii partide, din păcate 
toate acțiunile finale au fost ste
rile. In prima repriză, din cele 
16 șuturi spre poartă, nici unul 
nu a necesitat intervenția por
tarului suedez, care a cules cî- 
teva baloane numai din centrări. 
In cea de a doua parte a jocului, 
situația s-a schimbat puțin în 
sensul că din cele 15 șuturi, 5 
au nimerit spațiul porții. Spre 
deosebire de noi, atacanții sue
dezi au tras mult mai puțin la 
poartă, însă șuturile lor au dat de 
furcă lui Voinescu (care s-a ac
cidentat de altfel la un blocaj) cit 
și lui Toma. Din cele de mai sus 
reies clar lacunele liniei noastre 
de atac, cauză pentru care deși 

' au existat ocazii bune de gol, ele 
au fost ratate. Singurul gol în
scris de Alexandrescu înainte cu 
5 minute de sfîrșitul jocului, a 
fost dintr-o poziție clară de of- 
seid.

Dacă ar fi să remarcăm pe ci
neva de la înaintare, ar fi numai 
Tătaru și în parte Petschowski.

Cel mai bun compartiment al 
echipei a fost linia de mijlocași. 
Bone și Călinoiu au susținut tot 
timpul atît atacul cît și apărarea.

Plccînd de pe stadion, am auzit 
purtindu-se discuții aprinse prin
tre spectatori că echipa noastră 
ar fi jucat pentru a „învăța" să 
scoată un meci egal. Cu toate că 
un asemenea rezultat la Belgrad 
ar însemna calificarea pentru 
Stockholm, în partida de verifi
care echipa noastră nu a pus de
loc accentul pe apărare, ci dimpo
trivă a atacat foarte mult. Și a- 
ceasia este foarte bine. Atenție 
însă la EFICACITATE.

a meciul dintre reprezentati
vele de juniori ale țării noa
stre și Ungariei, cred că cei

aproape 50.000 de spectatori de 
pe „23 August" au mers la „si
gur" cu echipa noastră (ce bine 
că partida n-a figurat la Prono
sport I). Aceasta, pe baza unor

Organizațiile U. T. M.
și reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport d)

Pe baza Hotărîfii Comitetu
lui, Central*  al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la reor

ganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport au fost con
stituite. Comitetul de organi
zare al. Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, comitetele regio
nale de organizare, iar de curînd 
a luat sfîrșit constituirea co
mitetelor de organizare U.C.F.S. 
raionale și orășenești din întrea
ga țară.

La 15 octombrie a început re
organizarea colectivelor sportive, 
care se desfășoară concomitent 
cu înscrierea membrilor în 
U.C.F.S. Membrii vechilor co
lective sportive devin membrii 
U.C.F.S. nu in mod auiomat, ci 
prin noi înscrieri, pe bază de 
adeziune.

După cum se subliniază în 
Hotârire, Uniunea Tineretului 
Muncitor și-a adus aportul său 
la dezvoltarea de pini acum a 
activității sportive. Mase de ti
neri au fost mobilizate în prac
ticarea sportului. Numai cifra 
participărilor — peste 2.000.000 
— la Spartachiada de vară a ti
neretului din acest an, demon
strează din-plin dragostea pen
tru sport a tineretului.

In munca de atragere și mo
bilizare a tineretului pentru cu
cerirea normelor complexului 
sportiv G.M.A., organele și orga, 
nizațiile U.T.M. și-au adus din 
plin contribuția. O dovadă este 
faptul că din cei aproape 900.000 
de cetățeni ai patriei noastre 
care au cucerit insigna G.M.A., 
peste 50 la sută sint utemiști.

Organizînd împreună cu 
C.C.F.S. și C.C.S. „Luna cons
trucțiilor și amenajărilor de baze 
sportive simple" U.T.M. și-a a- 
dus aportul la îmbunătățirea ba
zei materiale a multor colective 
sportive. Un rol de seamă au 
avut organele și organizațiile 
U.T.M. în educarea comunistă a 
sportivilor.

Cu toate acestea, așa cum -a- 
rată Hotărîrea Partidului și Gu
vernului organizațiile U.T.M. nu 
au acordat atenția cuvenită dez
voltării culturii fizice. La tradu
cerea în viață a prevederilor a- 
cestui important document, orga
nelor și organizațiilor U.T.M. le 
revin sarcini de foarte mare în
semnătate.

Începută Ia 15 octombrie, 
acțiunea de reorganizare 
a colectivelor sportive se 
va desfășura pînă la sfîr

șitul acestui an.

argumente foarte solide: rezulta
tele anterioare ale juniorilor noș
tri cu Polonia și Iugoslavia. Și 
mai atîrna în balanță faptul că 
această întîlnire însemna pentru 
mulți dintre jucători, meciul de 
adio în reprezentativa noastră de 
juniori.

Intr-adevăr, nu a trecut nici 
măcar un minut de la începerea 
jocului și o centrare în stilul „mL 
cului" Renye face ca Mateianu să 
deschidă scorul. Această „intro
ducere" foarte concretă ne-a făcut 
să întrevedem ofjlartidă mare. 
Cu drept cuvînt fiecare își spu
nea : „să vezi ce scor fac puștii 
noștri 1“

N-a trecut nici măcar 20 de mi
nute de joc și în tribune și-a fă
cut loc o stupoare generală. Ma
teianu, Raab, Motroc și chiar 
mult admiratul Renye au început 
să se încurce în balon. Am asistat 
astfel la un joc care nu poate 
fi etichetat decît ca deslînat, fără 
orizont, lipsit de acele acțiuni 
frumoase mult gustate de public.

In schimb tinerii oaspeți jucau 
fotbal și jucau foarte bine. Ac
țiuni rapide, derutante, pe poar
tă, cu șuturi puternice. Nu au tre
cut decît 37 minute și după alte 
cîteva ocazii de gol, interul Ho- 
lapi introduce balonul în poarta 
goală, în timp ce portarul Ghiță 
era undeva pe jos

Nici măcar după acest gol ega
lizator, juniorii noștri nu se „tre
zesc". Nu se poate să nu remar
căm dezinteresul cu care ei joacă. 
In consecință, exact după trei mi
nute celălalt inter, Albert, neje
nat ridică scorul printr-un șut 
sec. Este 2-1 pentru reprezentati
va de juniori a Ungariei.

Repriza a doua nu aduce nici un 
reviriment în echipa noastră, cu 
toate că se fac și schimbări: Ni- 
culescu îl înlocuiește pe Petca și 
Balint pe Unguroiu. Tinerii jucă
tori unguri continuă să domine 
și, în minutul 57, același Albert 
stabilește scorul fina! la 3-1.

Astfel, cu regret, trebuie să con
semnăm aci această înfrîngere, 
sperînd că viitoarea noastră re- 
prezentativă de juniori nu va re
peta la meciul de adio aceeași „fi
gură".

R. LUCIAN

Este cunoscut faptul că actua
lele cercuri sportive din cadrul 
aceleiași unități se desființează 
și întreaga activitate va fi cu
prinsă de colectivul sportiv cu 
ajutorul organizatorilor sportivi 
pe subunități (secții, ateliere, 
direcții etc.). Iată de ce în or
ganizațiile de bază U.T.M. tre
buie să se acorde o deosebită 
atenție organizatorilor sportivi. 
Este indicat ca aceștia să fie 
membri in viitoarele birouri de 
secție, atelier etc., sau utemiști 
care iubesc și practică sportul. 
In unitățile unde fostele cercuri 
sportive vor deveni colective 
sportive de sine stătătoare, orga
nizațiile de bază U.T.M. vor con
tribui efectiv la alegerea 
consiliului colectivului sportiv. 
Vor propune și vor spri
jini să facă parte din aceste 
consilii pe cei mai buni utemiști, 
membri ai birourilor organizații
lor de bază U.T.M., pe cei care 
au reușit să cîștige încrederea 
tovarășilor lor de muncă și care 
au dragoste pentru sport. Nu 
vor fi aleși în consiliile colecti
velor sportive cei care au dove
dit o atitudine necorespunză
toare față de regimul democrat- 
popular, chiulangii în producție 
și cei care a# dovedit vedetism 
în sport.

Trebuie combătută tendința de 
constituire a colectivelor sporti
ve de dragul de a le constitui 
așa cum s-a întîmplat cu multe 
cercuri sportive unde aceasta s-a 
făcut formal și a căror activitate 
a încetat odată cu constituirea 
lor.

Cea mai importantă acțiu
ne oare se desfășoară in 
prezent este înscrierea 
membrilor în U.C.F.S. 

Organizațiile de bază U.T.M. 
în colaborare cu colectivele 
sportive vor populariza prin 
toate mijloacele acțiunea de în
scriere în U.C.F.S. (afișe, lo
zinci, panouri, agitație de la om 
la om etc.) și vor folosi aceas
tă acțiune pentru întărirea orga
nizatorică a colectivului. Toată 
această muncă să se desfășoare 
sub lozinca „Nici un tînăr în 
atara colectivului sportiv".

La începutul anului viitor noi 
sarcini vor reveni organelor și 
organizațiilor U.T.M. în legătu
ră cu alegerea comitetelor raio
nale, orășenești și regionale 
U.C.F.S. a comisiilor pe ramuri 
de sport, înființarea cluburilor 
sportive.

In toată această perioadă,; nu 
trebuie pierdut din vedere un lu-

Unde-i grija pentru baza de masă 
a românesc ?

„Numai peste un 
an sau doi va fi 
foarte greu, dacă nu 
imposibil, să treci 
peste echipa Romî- 
niei“ — scria un 
ziar londonez anul 
trecut, după turneul 
întreprins în Marea 
Britanic de echipa de 
rugbi a orașului Bu
curești. Se pare că 
ziarul englez a fost 
bine inspirat. Anul 
acesta după ce a lip
sit doar foarte puțin 
să învingă puternica 
echipă a Franței, e- 
chipa Romîniei a dis
pus de reprezentati
vele Cehoslovaciei și 
Țării Galilor cucerind 
primul loc în turneul 
internațional de la 
Moscova.

— In viitor, aștep
tăm de la rugbiul ro- 
mînesc rezultate și 
mai strălucite — ne-a 
spus cunoscutul jucă
tor și antrenor Toma 
Moldoveanu. Realiza
torii acestora vor fi 
însă juniorii de as
tăzi, schimbul de 
mîine al primei noa
stre garnituri națio
nale.

Juniorii, schimbul 
de mîine... In ultimii 
ani, colectivele spor
tive manifestă o pre
ocupare tot mai sus
ținută față de pregă
tirea tinerilor jucă
tori de rugbi. Există 
în momentul de față 
mai multe zeci de 
echipe de juniori — 
în diferite colțuri ale 
țării — care pregă
tesc jucători de nă
dejde. Și in fiecare

an rugbiul își cîștigă 
noi aderenți din rîn- 
dul elevilor școlilor 
medii și profesionale. 
E semnificativă ast
fel evoluția echipei de 
juniori „Energia Re
publica". A luat fiin
ță în urmă cu un 
an. Primul meci sus
ținut în compania 
echipei Locomotiva 
Grivița Roșie (cam
pioană republicană la 
juniori) l-au pierdut 
cu... 63—0! Scorul e 
mai mult decît des
curajator. Și totuși... 
Anul acesta, în primă
vară scorul a fost mai 
puțin sever : 31—0. 
Iar al treilea meci a 
constituit o adevărată 
surpriză plăcută. Ju
cătorii ceferiști au 
cîștigat cu greu și 
numai cu 8—3 !

Nu se poate spune 
însă că aceeași preo
cupare față de creș
terea și pregătirea 
tinerilor rugbiști o 
dovedește inspecția 
respectivă din U. C. 
F. S. Turneul final 
al campionatului de 
juniori care a înce
put duminică cu des
fășurarea primelor 
partide s-a desfășurat 
intr-un anonimat a- 
proape complet. In 
jurul turneului nu 
s-a făcut nici un fel 
de popularizare. A- 
poi și organizarea a 
lăsat mult de dorit. 
La intîlnirea Ener
gia Republica — Lo
comotiva Timișoara, 
meci cîștigat cu 
12—3 (6—6) de că
tre primii, arbitrii de

margine au fost re
crutați la fața locu
lui, dintre spectatori. 
(Din fericire au fost 
vreo 20—30 de spec
tatori, majoritatea 
insă copii pînă la 
12—13 ani).

De fapt, problema 
competițiilor rezer
vate juniorilor se 
pune cu deosebită 
acuitate. In afara 
campionatului nu mai 
sînt altele. Echipele 
eliminate înainte de 
turneul final sînt ne
voite să aștepte săp- 
tămîi’i și chiar luni 
întregi pîrtfe pot să 
susțină cite un meci. 
De ce nu s-ar putea 
organiza campionate 
locale, orășenești, 
pentru echipele de 
juniori ? Acestea ar 
antrena în întrecerile 
sportive mereu alți 
tineri amatori ai 
sportului cu balonul 
oval, ar contribui Ia 
ridicarea calificării a- 
cestora.

Cu toții așteptăm 
de Ia rugbiul romî- 
nesc rezultate mereu 
mai bune. Pentru a- 
ceasta e nevoie însă 
ca în permanență să 
fie crescuți și selec
ționați în primele 
garnituri ale țării ti
neri jucători price- 
puți, talentați. Cum 
am mai spus, aceștia 
se recrutează numai 
din rîndul juniorilor 
de astăzi. Deci — 
toată atenția pregă
tirii și creșterii tine
rilor juniori — baza 
de masă a rugbiului 
nostru.

AL. PINTEA

cru principal: CONTINUAREA 
ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂ
ȚII SPORTIVE. Se va populari
za și organiza a 3-a Sparta- 
chiaiă de iarnă a tineretului 
care va începe la 15 decembrie 
1957, de asemenea să nu se uite 
continuarea tuturor formelor de 
angrenare în activitatea sporti
vă die pînă acum.

Odată cu noua formă de 
.organizare a mișoării de 
cultură fizică și sport, 
activitatea sportivă de 

masă trebuie să ia un a- 
vint deosebit. Pentru acea
sta să se sprijine inițiativele și 
propunerile venite din rîndul 
maselor pentru îmbunătățirea 
activității sportive. Trebuie crea
te condiții pentru practicarea re
gulată a diferitelor discipline 
sportive. O atenție deosebită să 
se acorde preocupării și confec
ționării — din resurse proprii — 
de materiale și echipament spor
tiv, să se stimuleze inițiativele 
și desfășurarea întrecerilor pri
vind amenajarea de baze spor
tive și terenuri simple pe scară 
locală.

Acțiunea de mobilizare a ti
neretului pentru trecerea nor
melor G.M.A. trebuie să fie sus
ținută permanent de către orga
nizațiile U.T.M. prin forme cît 
mai atrăgătoare.

Dacă nu se va lichida forma
lismul și nepăsarea care a ca
racterizat munca în domeniul 
complexului sportiv G.M.A. în 
foarie multe unități rezultatele 
nu vor fi cu mult mai bune. Or, 
tocmai organizațiile de bază 
U.T.M. și. noile colective spor
tive sînt cele care trebuie 
să dea avînt acestei activi
tăți sportive. Să muncim 
astfel ca fiecare utemist să 
dorească să poarte insigna 
G.M.A., să respecte pe cei care 
au reușit să cucerească această 
distincție sportivă.

Hotărîrea partidului și gu
vernului prevede ca o 
sarcină a U.T.M. or
ganizarea activității cul

tural-sportive în parcurile de 
cultură și odihnă. Această indi
cație este deosebit de însemna
tă, prin realizarea ei diîndu-se 
posibilitatea unei mase largi de 
oameni, în special tineri să facă 
cunoștință cu mișcarea sportivă 
prin formele ei cele mai atrac
tive.

Ținînd seama că nu prea exis
tă o experiență proprie în acest 
domeniu organele și organiza
țiile U.T.M. împreună cu U.C.F.S. 
,locale și sfaturile populare vor 
trebui să studieze serios modul 
cum se poate organiza activita
tea culturală și sportivă în 
parcuri, avînd în vedere condi
țiile și specificul orașului, posi
bilitățile de amenajare a baze
lor sportive în parc, asigurarea 
acestor baze cu profesori și an
trenori pricepuți în activitatea 
de masă.

Tocmai pentru amenajarea ba
zelor sportive din parcuri, tine
retul din localitatea respectivă, 
la apelul și sub conducerea or
ganizației U. T. M„ trebuie 
să-și aducă contribuția sa prin 
munca voluntară.

1LIE GHEORGHE
șef adj. al secției de propa
gandă și agitație a C.C. al 

U.T.M.
DOGARU VLAD 

consilier de presă la U.C.F.S.

(Va urma)
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TINERI CARE ÎNTINEAZĂ
onoarea colectivului
Zilele acestea au fost puse con

cluziile definitive asupra dosaru
lui nr. 2071/1957 privitor la incul- 
pații Safer Strut, Pascaru Lau" 
rențiu, Prepeliță Niculaie, Bălan 
Vaslle, Veselin Gheorghe și Cio
banii ion.

In fața Tribunalului raionului 
Roman s-au perindat învinuiții șl 
martorii, arătind — unii cu multă 
sinceritate, alții cu lipsa totală 
a acestui simțămint — împrejură
rile în care șase tineri a căror 
vîrstă este cuprinsă între 19 și 27 
ani, au săvîrșit în seara zilei de 
9 spre 10 mai o tîlhărie. Ei l-au 
lovit și jefuit pe cetățeanul Gă. 
nescu Niculaje luîndu-i banii și 
ceasul, după ce împreună cu re
clamantul colindaseră prin diver
se localuri unde au consumat can
tități apreciabile de vin. In urma 
săvirșirii infracțiunii învinuiții au 
intenționat să-l arunce pe recla
mant în apa Moldovei, conside
red că astfel vor dispare și ur
mele faptului. Bineînțeles că orga
nele in drept i-au descoperit, ju
decat, iar acum ei au posibilitate 
și timp ca să gindcască. să reflec
teze asupra comportării lor.

Eu urmăresc discuțiile purtate 
în paginile „Scînteii tineretului" 
pe temu „Tinerețe, educație, răs
punderi" și mi-a reținut atenția 
analizarea contribuției adusă de 
toți factorii chemați să facă edu
cație tineretului. Socotesc că in
tensificarea acestei analize ar fi 
deosebit de utilă. Asupra unui as
pect din cadrul acestei probleme 
vreau să mă opresc în scrisoarea 
de față și anume asupra influen
ței exercitate de colectivul de 
muncă asupra tinerilor. Trei din
tre inculpați) dosarului 2071, Pre
peliță, Bălan și Veselin erau înca
drați ca muncitori calificați la 
I.M.S. Roman. Despre ei se spune 
că au fost buni în producție.

Este cunoscut faptul că la a- 
ceastă întreprindere de importan
ță republicană, se duce o muncă 
susținută pentru ca aceste cadre 
să fie bine pregătite din punct de 
vedere profesional. Aici lucrează 
fruntași în producție, evidențiați 
la panoul de onoare cum sînt A- 
vramia Ion, Palu fon, Caraiman 
Mihai, Stoleru Ion, Popovki Gri- 
gore și alții. Dar tot aici există și 
elemente declasate — e drept că 
numărul lor este mic — care înti
nează pur și simplu onoarea în
tregului colectiv. Așa stînd lucru
rile se pune legitima întrebare : 
Nu cumva munca desfășurată de 
către organizația U.T.M., de către 
sindicat și tovarășii din conduce
rea întreprinderii scapă din ve
dere faptul că trebuie influențată 
și morala, comportarea oameni
lor? Faptele răspund afirmativ. 
Se constată că educația prin mun
că și prin celelalte forme bine cu
noscute — menită să formeze ca
racterul tinerilor, să influențeze 
comportarea lor morală — se des
fășoară greoi la I. M. S. Roman. 
Or, e clar că nimeni nu se poate 
declara satisfăcut numai cu buni 
minuitori ai uneltelor de produc
ție, atit timp cît oamenii respec
tivi in activitatea lor extrapro- 
ductivă jignesc societatea și dem
nitatea omenească. Se pare că

Deschiderea expoziției 
de aparate 

electrotehnice 
de larg consum 

a R. D. Germane
Luni la amiază a avut loc des

chiderea oficială a Expoziției de 
aparate electrotehnice de larg 
consum organizată în cadrul Ex
poziției permanente de mostre a 
R. D. Germane.

Au participat M. Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului, Gh. 
Vasilichi, președintele U. C. E.- 
C. O. M„ M. Abraham, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului, 
reprezentanți ai întreprinderilor de 
stat pentru comerțul exterior 
„Industrial export", „Tehnoim- 
port" și „Rominoexport", specia
liști, ziariști.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane la 
București.

Franz Sandow, atașat comer
cial al Ambasadei R. D. Germane 
la București, a prezentat expozi
ția.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția.

nici muncitorii buni, fruntași in 
producție, n-au făcut prea multe 
pentru ca Veselin, Prepeliță și 
Bălan, să fie împiedicați de la 
săvirșirea unor fapte regretabile 
și condamnate cu hotărire de mo
rala noastră nouă, de legiuirile tn 
vigoare. La turnătorie lucrează 
Avramia, Pagu și Caraiman, trei 
tineri care constituie mindria în
tregului colectiv. Aceștia au fost 
tovarăși de muncă cu Veselin și 
Bălan. Oare cei trei tineri, cit și 
restul muncitorilor, n-au observat 
că Veselin și Bălan pășesc pe un 
drum primejdios ?! Desigur că in 
activitatea acestora s-au făcut 
simțite urmările acestor acte re
probabile, dar nimeni nu le-a dat 
atenția cuvenită și ceea ce este 
mai trist, nimeni nu s-a gîndit 
unde va duce continuarea lor.

Influența factorilor de răs
pundere nu trebuie înțeleasă ca 
o dădăceală exercitată asupra 
elementelor șovăielnice, neînche
gate incă din punct de vedere 
al formării unei individualități 
hotărite, ci ca o muncă inten
să, bine organizată. Activitatea 
acestor factori de răspundere, că
reia ar trebui să i se alăture toți 
oamenii cinstiți, ar trebui axată 
nu numai pe lupta pentru realiza
rea unei producții sporite, dar și 
pe formarea unei mentalități să
nătoase la tineri, care trebuie să 
riposteze imediat și energic izbuc
nirilor moralei burgheze.

Am părăsit teoriile reacționare 
care arătau că oamenii se nasc 
cu „tare“ (defecte) și nu există 
tratament care ar putea să contri
buie la transformarea lor din ele
mente antisociale, in elemente so
ciale. In prezent, invățind din bo
gata experiență sovietică, mer
gem pe un drum nou, desfășurăm 
o muncă susținută pentru reedu-1

carea elementelor care s-au situat 
prin atitudinea lor împotriva so
cietății.

Dar cei mai principal lucru, e 
munca de prevenire a infracțiuni
lor care se poate desfășura prin 
mobilizarea tuturor forțelor me
nite să-i educe pe oameni din 
punct de vedere politic, ideologic, 
cetățenesc. Am povestit această 
întîmplare pe marginea căreia 
mi-am notat observațiile mele per
sonale, socotind că datoria mea 
este să ajut pe cel care luptă pen
tru remedierea unor stări de lu
cruri nefirești și cu efecte dăună
toare.

TRAIAN DUMITRIU
ajutor procuror la Tribunalul 

raional Roman

BALETUL MEXICAN:
„Așteptăm opinia spectatorilor

— Am venit la București pentru 
a verifica arta noastră în fața pu
blicului romîn, a cărei competență 
este bine cunoscută. Ne interesea
ză punctul de vedere al țărilor so
cialiste asupra nivelului artistic la 
care a ajuns baletul mexican, foar
te tânăr și în plină transformare.

Și Auria Turne, una dintre cele 
patru încântătoare balerine ale An
samblului coregrafic mexican cu 
care ne-am întreținut intr-o discu
ție prietenească, a continuat:

— Vizita noastră la București 
constituie totodată și un fericit 
schimb de experiență. Vom căuta 
să facem cunoscută arta mexicană 
în Romînia, așa cum de altfel in
tenționăm să facem anul acesta și 
la Roma, Londra și Paris. Opinia 
europenilor, a continentului cu o 
veche tradiție artistică, este extrem 
de prețioasă pentru noi.

— După cîte presupunem, acest 
turneu pare a fi foarte costisitor. 
Or Ansamblul, după relatările 
dumneavoastră, n-are un caracter 
comercial...

Rocia Sagaon, primă balerina 
mexicană, o veche cunoștință de 
la Festivalul de la București, su- 
ride fin:

— Colecte, diversele acțiuni ar
tistice și... destule datorii perso
nale ne-au ajutat să realizăm do
rința unei călătorii în Europa. In
vitația Romîniei pentru o vizită la 
București ne-a entuziasmat și m-a 
ajutat personal în acțiunea mea de 
a aduce colegii de ansamblu în țara 
care în 1953, la Festival, m-a im
presionat atît de mult.

Farmecul Rociei Sagaon este 
evident nu numai pe scenă. Chiar 
într-o discuție „de lucru", în com
pania altor cîteva balerine remar
cabile, Rocia te face să uiți uneori 
că ești dator să reții pentru cititor 
cuvintele ei; vocea caldă, catife
lată, ochii vii, inteligenți, finețea 
și mai ales modestia, o fac să-și 
cîștige extrem de repede noi prie
teni.

— De cînd faceți balet ?
— Am început atît de demult că 

nu-mi mai amintesc. (Ne permitem 
o mică indiscreție: Rocia ne-a 
mărturisit că are 24 de ani). Știu 
totuși că am început cu multă 
greutate. Am avut de luptat mult 

cu părinții care aveau o anumită 
prejudecată despre viața de ar- 
tist și în special despre balet...

Intervenția explozivă a Valenti
nei Castro ne surprinde. Valentina 
nu și-a putut reține rîsul ei opti
mist.

— Ce s-a întîmplat ?
— La mine a fost tocmai in

vers : tata a fost cel care mi-a des
chis drumul spre artă. La 12 ani 
m-a învățat să înot, să fac sport, 
dar mai ales să dansez. Știți, am 
fost și campioană la 100 m. craul. 
Dar dansul a fost și rămîne pa
siunea mea.

■— Vîrsta ?
*— 21 de ani. declară plină de 

mîndrie.
— Rolul preferat ?
— Sirena din „Tonancintla",
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Prin ziarul „Scînteia tine
retului* 4 transmit un că'duros 
salut tinerilor romini care 
ne-au primit cu atita dra

goste în țara lor.
ROCIA SAGAON

ir

— Vom vedea acest balet si la 
București ?

— Da. va fi în programul unuia 
din cele opt spectacole, împreună 
cu „Țăranul sărac", „Cocoșii". 
„Pămîntul", ..Trădătorul clasei 
muncitoare" ș. a.

— îmi permiteți o precizare, in
terveni Adriana Sigueiros, care 
prin frumusețea ei gravă ne aduce 
imaginea Măriei Felix. Vom pre
zenta la București spectacolele cele 
mai reprezentative ale baletului 
mexican. Noi reprezentăm în miș
carea. artistică mexicană un cu-

Comunicat
CU PRIVIRE LA PRIMA SE
SIUNE A COMISIEI MIXTE 
DE COLABORARE TEHNICO- 
ȘTIINȚIFICA INTRE REPU
BLICA POPULARA DEMOCRA
TA COREEANA Șl REPUBLI

CA POPULARA R0M1NA

Intre 31 octombrie și 5 no
iembrie 1957 a avut loc la Bucu
rești prima sesiune a Comisiei 
mixte de colaborare tehnico, 
științifică intre Republica Popu
lară Democrată Coreeană și Re
publica Populară Romînă.

La sesiune s-au examinat și 
adoptat statutul comisiei și con
dițiile generale pentru îndepli
nirea hotărîrilor comisiei, care 
vor șervi drept bază p.entru vii
toarele lucrăTi ale acestei co
misii. De asemenea s-au adop
tat hotărîri cu privire la schim
bul de experiență șl ajutorul re
ciproc tehnico-științific intre am
bele țări.

Conform protocolului semnat 
la data de 5 noiembrie 1957, 
Republica Populară Democrata 
Coreeană va acorda Republicii 
Populare Romîne ajutor prin 
predarea de material documentar 
în domeniul agriculturii, silvicul
turii și sericiculturii.

Republica Populară Romînă va 
acorda Republicii Populare De
mocrate Coreene ajutor prin 
predarea de material documentar 
și prin primirea de specialiști tn 
vederea documentării și practi
cii în domeniul construcțiilor, ’ 
grlculturii și industriei alime 
tare.

Cu ocazia sesiunii delegația 
Republicii Populare Democrate 
Coreene a vizitat întreprinderi 
de construcții de mașini electro
tehnice, ale industriei ușoare și 
alimentare, precum și institute 
de cercetări științifice.

Sesiunea a decurs tntr-o atmos
feră de prietenie cordială, fră
țească și a exprimat unanim pă
rerea că lucrările desfășurate 
reprezintă incontestabil un aport 
însemnat la dezvoltarea conti
nuă a colaborării tehnico-știin- 
țifice între cele două țări.

Fitatoarea Aristița Coloncea 
de la Filatura „Dacia" din Ca
pitală s-a angajat ea în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie să depășească pk 
nul cu 3 kg. Angajamentul ei 
nu numai că a fost întocmai 
îndeplinit dar și depășit

romîni“
rent nou. Formația noastră de ba
let rezultă din contopirea școlii de 
balet național și contemporan. La 
baza concepției noastre coregrafice 
stă baletul clasic, cu rădăcini 
tradiția folclorică mexicană. Form 
și tehnica dansului nostru sînt mo
derne. In această căutare artistică, 
foarte tânără, referindu-ne la . nu
mărul anilor 10-—-15, noi vrem să 
găsim un limbaj artistic nou în ba
letul național.

— Cum primește spectatorul me
xican arta dumneavoastră nouă ?

— E greu de răspuns în cîteva 
cuvinte

— De ce ?
— Sînt piese la care spectatorul 

vine de două și mai multe ori. Și 
în special la turneele din provin
cie publicul ne apreciază mult. In 
schimb în Capitală, la spectacolele 
prezentate în Palatul de Belle arte, 
cel mai mare palat din Mexic, a- 
precierea n-o putem considera ca 
generală, accesul fiind oarecum li
mitat. Place foarte mult la noi în 
țară și sperăm s-avem succes și la 
București, „Juan Calavera" — un 
tip popular, în genul lui Păcală al 
dumneavoastră.

Aruncăm o privire fugară asupra 
ceasului. Cît de repede a trecut o 
oră și jumătate. Ne sipițeam prie
teni, dar nu uitam îndatoriri de 
gazdă. Oaspeții sînt obosiți în ur
ma repetițiilor exigente din acea
stă dimineață. Privirile Rociei Sa
gadn ne anunță că vrea să mai 
spună ceva :

— Știți, noi am vrea ca după 
primul spectacol să vă aflăm pă
rerea, dar nu numai ca a unor 
prieteni, ci ca a unor spectatori 
foarte exigeați. V-am vorbit despre 
scopul turneului nostru și pentru a 
vă dovedi încă odată încrederea 
în gustul spectatorului romîn. îmi 
permiteți încă o mărturisire: în ( 
țara dumneavoastră mi se pare că ț 
nu mai știu așa de multe, că am- 
încă mult de învățat și că sînlp 
așa de mică...

M. ZONIS 
FL. POPA



Cinstirea memoriei tovarășului
GRIGORE PREOTEASA
Mitingul de doliu de la Moscova

un tovarășului Belan, 
la adunarea festivă 

a tineretului din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

Șvernic, N. Ceaușescu, A. Zawad- 
ski, N. I. Beliaev, E. Kardelj.

In garda următoare iau loc to
varășii A. N. Kosîghin, O. Kuusi
nen, K. E, Voroșilov, M. G. Per- 
vuhin, P. N. Pospelov, N. S. Pa- 
tolicev, M. Dalea, A. A. Epișev, 
St. Voicu, precum și numeroși 
conducători ai organizațiilor de 
partid și obștești din Moscova. 
Apoi din garda de onoare au fă
cut parte del -guția coreeană în 
frunte cu Kim Ir Sen, delegația 
mongolă în frunte cu D. Damba

de PiotrCuvîntarea rostită
Pospelov, membru supleant 

al Prezidiului C.C. al P.C.U.S
Dragi prieteni și tovarăși 1
Astăzi însoțim în ultimul drum 

pc un mare prieten al poporului 
sovietic, Grigore Preoteasa mem
bru supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central și secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Un accident nefericit a 
smuls din rindurile noastre pe 
tovarășul Preoteasa, fiu devotat 
al poporului romîn, unul din con
ducătorii de seamă ai clasei mun
citoare din Romînia.

Deplîngem profund împreună 
cu întregul popor romîn această 
pierdere grea. Permiteți-mi să ex- 
rim în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al guvernu
lui sovietic, în numele întregului 
popor sovietic condoleanțele noa
stre profunde Partidului Muncito
resc Romîn și poporului frate- 
romîn.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, poporul sovietic, oame
nii muncii din multe țări frățești 
l-au cunoscut pe Grigore Preo
teasa ca pe unul dintre luptăto
rii consecvenți pentru victoria 
marxism-leninismului, pentru tri
umful ideilor internaționalismului 
proletar, pentru cauza construirii 
socialismului în Republica Popu
lară Romînă.

Tov. Preoteasa a pășit încă din 
anii tinereții pe calea revoluțio
nară. a început să lupte pentru 
interesele clasei muncitoare și ță
rănimii muncitoare. Pentru par
ticiparea activă la mișcarea mun
citorească și comunistă din Ro- 
minla, tov. Preoteasa a fost are
stat în repetate rînduri de sigu
ranța guvernului monarho-fascist 
romîn, a stat în închisori-șl la
găre. In 1935, aflîndu-se închis 
la închisoarea Doftana, tov. Gri
gore Preoteasa și-a legat pentru 
totdeauna viața sa de Partidul

Cuvîntarea rostită 
de Nikolai Bobrovnikov, membru 
al C. C. al P. C. U. S. președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
de deputați al orașului Moscova

Dragi tovarăși!

a parcurs ca-

Oamenii muncii din Moscova 
își iau astăzi ramas bun de la 
tovarășul Grigore Preoteasa, 
mort prematur, activist de seamă 
al Partidului Muncitoresc Ro; 
min, fiu credincios al poporului 
romin, prieten al Uniunii Sovie
tice.

Tov. Preoteasa
lea glorioasă de revoluționar, 
de luptător pentru cauza clasei 
muncitoare, pentru triumful idei
lor marxism-leninismului.

încă din copilărie, din exem
plul familiei sale, tov. Preoteasa 
a cunoscut viața grea a muncito
rilor șl tuturor oamenilor muncii 
in condițiile capitalismului. Încă 
din anii tinereții Grigore Preo
teasa și-a legat pentru totdea
una soarta sa cu lupta revolu
ționară a clasei muncitoare ro- 
mine împotriva asupririi capita
lismului, împotriva nedreptății 
sociale.

Voința sa revoluționară nu a 
putut fi înfrîntă nici de arestă
rile siguranței romîne, nici de 
anii petrecuți în închisorile Ro
mîniei burghezo-moșierești. De-

Cuvîntarea rostită 
de Vladimir Semiceastnîi, secretar 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din Uniunea Sovietică
Dragi tovarăși și prieteni I

Astăzi, ne luăm rămas bun de 
la un mare prieten al poporului 
sovietic — Grigore Preoteasa, 
membru supleant al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Romîn, pe 
care o moarte tragică l-a smuls 
prematur din rindurile noastre.

întreaga viață a tovarășului 
Preoteasa constituie un exemplu 
strălucit de slujire fără preget a 
poporului său, de devotament 
pentru cauza clasei muncitoare 
din Romînia. Cunoscînd din co
pilărie o viață grea și aspră, 
Grigore Preoteasa a inceput încă 
din anii tinereții să participe 
activ la lupta revoluționară a 
poporului romîn.

La 19 ani el a intrat în Uniu
nea Tineretului Comunist, a ac
tivat in grupul comunist al C.C. 
al Tineretului antifascist și pes
te un an a fost arestat și con
damnat la doi ani închisoare.

In închisoare el intră în rindu
rile Partidului Comunist Romîn. 
tn anii următori tov. Preoteasa 
iși continuă activitatea revoluțio-

M. Rei-

în sala 
doliu la 
N. Pos-

și J. Țedenbal, delegația maghia
ră în frunte cu F. Munich, dele
gația vietnameză în frunte cu 
Ho Și Min, delegația P. C. din 
Israel în frunte cu S. Mikunis, 
tovarășii A. Rankovici, 
mann șt alții.

I.a amiază a avut loc 
Coloanelor un miting de 
care au luat cuvîntul P. ... 
pelov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. I. Bobrovnikov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., președintele So
vietului de deputați a orașului 
Moscova, 
cretar al

V. E. Semiciastnîi, se- 
C.C. al Coinsomolului

pe calea 
sub con- 

Muncitoresc

Comunist Romîn. devenind mem
bru al unei celule ilegale a Par
tidului Comunist.

Imediat după eliberarea Ro
mîniei, Grigore Preoteasa s-a a- 
vîntat în lupta pentru victoria de
plină a orînduirii democrat-popu
lare din Rominia, a desfășurat o 
activitate intensă și rodnică pen
tru educarea socialistă a oameni
lor muncii din Republica Populară 
Romînă.

In calitate de ministru al Afa
cerilor Externe, Grigore Preotea
sa și-a pus ca scop principal al 
activității sale lupta consecventă 
pentru prietenia și colaborarea 
dintre popoarele romîn și sovietic, 
dintre popoarele tuturor țărilor 
socialismului, a luptat 
pentru menținerea păcii 
întreagă.

Poporul romin pășind 
socialismului, a obținut 
ducerea Partidului 
Romîn mari succese in toate do
meniile construcției politice, eco
nomice și culturale. La obținerea 
acestor succese a adus o mare 
contribuție prin intensa sa acti
vitate prietenul și 
stru de neuitat, 
teasa.

Oamenii muncii 
stră vor întări și . 
bătut relațiile prietenești dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Romîniei. Popoarele țărilor noa
stre vor lupta împreună pentru 
cauza construirii socialismului și 
comunismului, căreia i-a slujit 
neobosit pînă în ultimele zile ale 
vieții sale Grigore Preoteasa.

Oamenii sovietici vor păstra 
pentru totdeauna amintirea lu
minoasă a .tovarășului Preoteasa» 
fiu devotat al poporului romin.

Ne luăm rămas bun de Ia tine, 
dragul nostru prieten și tova
răș 1 

tovarășul no- 
Grigore Preo-

din țara noa- 
pe viitor nea-

votat fără margini cauzei revo
luționare a clasei muncitoare 
romîne și a partidului său comu
nist, tovarășul Grigore Preo
teasa a devenit după victoria o- 
rinduirii democrat-populare în 
Romînia, un om de stat și acti
vist de partid de seamă în Re
publica Populară Romînă.

Pentru meritele sale remarca
bile tov. Preoteasa a fost deco
rat cu ordine și medalii ale Re
publicii Populare Romine. El a 
cîștigat dragostea și recunoștin
ța poporului romîn, oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică și 
din toate țările socialiste.

Oamenii muncii din Moscova, 
ca și întregul popor sovietic iau 
parte la durerea tovarășilor lor 
romîni în legătură cu pierderea 
gea suferită.

Luîndu-și rămas bun de 1* * to
varășul Grigore Preoteasa care 
ne-a părăsit înainte de vreme, 
oamenii muncii din Moscova vor 
păstra amintirea lui luminoasă 
șl vor construi cu și mai multă 
abnegație clădirea luminoasă a 
comunismului in strinsă colabo
rare cu popoarele frățești ale tu
turor țărilor socialiste.

Vestea stingerii premature din 
viață a tov. Grigore Preoteasa 
a produs o vie emoție în rîndu- 
rile foștilor săi colaboratori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
unde timp de aproape 10 ani a 
depus o activitate neobosită, plină 
de patriotism și spirit internațio
nalist pentru înfăptuirea politicii 
externe a partidului și guver
nului.

Intr-o adunare generală des
chisă a organizației de partid, 
lucrătorii Ministerului Afacerilor 
Externe au cinstit memoria 
scumpului lor tovarăș Grigore 
Preoteasa. Luînd cuvîntul tova
rășii Ștefan Cleja, ministrul ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
Italia, Traian Micu, director, 
Nichifor Stere, secretarul Comi
tetului de partid și Petre Gheor
ghiu, președintele comitetului sin
dical au evocat personalitatea 
tovarășului Grigore Preoteasa.

Luîndu-și rămas bun de la 
fostul lor conducător pe care l-au 
prețuit și iubit, lucrătorii Mi
nisterului Afacerilor Externe au 
făcut legămînt să-i cinstească 
memoria activînd neobosit pentru 
creșterea prestigiului patriei 
noastre, pentru întărirea mai de
parte a relațiilor prietenești cu 
celelalte popoare, pentru cauza 
construirii socialismului și comu
nismului căreia i-a slujit neobo
sit pînă în ultimele zile ale vieții 
sale tovarășul Grigore Preoteasa.

★
In raionul Tg. Jiu, în sala că

minului cultural din comuna' Ar- 
cani s-au adunat într-un miting 
de doliu sute de țărani munci
tori din comunele Peștișeni, Bră- 
diceni, Runcu, Bîlta, Dobrița, 
Cornești și Arcani, alegători din 
circumscripția electorală unde 
tovarășul Grigore Preoteasa a 
fost ales deputat în Marea Adu
nare Națională. Mitingul a fost 
deschis de tov. Ion Bălan, pre-

nară șl este în repetate rânduri 
arestat și supus urmăririlor.

După eliberarea Romîniei, tov. 
Preoteasa îndeplinește cu ener
gia care-I caracteriza o serie 
de însărcinări de răspundere ale 
partidului și guvernului Repu
blicii Populare Romine.

Datorită slujirii neprecupețite 
a poporului, tov. Preoteasa și-a 
cucerit respectul și recunoștința 
poporului romîn și a devenit con
ducător de seamă al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Pentru tineretul sovietic, la 
fel ca și pentru tineretul romîn 
moartea prematură a tov. Preo
teasa — unul din cei mai de 
seamă militanți ai mișcării tine
retului comunist romîn, consti
tuie o grea pierdere. In numele 
Comitetului Central al U.T.C.L. 
din Uniunea Sovietică, în numele 
tineretului sovietic, exprimăm ti
neretului romîn condoleanțe 
profunde cu prilejul pierderii 
grele care a lovit poporul și ti
neretul romin.

Amintirea tov. Preoteasa va 
rămlne pentru totdeauna în ini
mile tinerilor și tinerelor din U- 
niunea Sovietică. 

și N. Ceaușescu, membru în Bi
roul Politic, secretar el C C. al 
P. M R.

Sicriul purtat pe umeri spre ie
șire a fost așezat apoi pe un afet 
de tun. Tn timp ce muzica intona 
marșul funebru de Chopin, com
pania de onoare cu drauel a dat. 
onorul.

Cortegiul funebru a pornit spre 
gara Kiev de unde sicriul cu cor
pul neînsuflețit al Iții Grigore 
Preoteasa va fi transportat cu un 
tren special la București. In frun
tea cortegiului se află mașinile 
purtînd coroanele, portretul de
functului, ordinele și medaliile

neabătut 
in lumea

Sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Grigore Preoteasa, 
purtat pe umeri ta ieșirea din Casa Sindicatelor din Moscova

Cuvîntarea rostită 
de N. Ceaușescu, 

membru în Biroul Politic, 
secretar al C. C. al P. M. R

Dragi tovarăși 1

Cu inima plină de nemărginită 
durere ne-am adunat aici ca să 
aducem un ultim salut celui ce 
a fost scumpul nostru tovarăș 
Grigore Preoteasa, fiu credincios 
al poporului romîn și militant 
devotat al partidului, membru 
supleant ai Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.R.

Grigore Preoteasa s-a stins 
din viață în condiții tragice, în 
plină putere de muncă și de 
creație. Moartea sa constituie o 
grea pierdere pentru partidul 
nostru, pentru poporul nostru.

Cortegiul funebru este ur- 
de membri ai C. C. al

sale, 
mat _................
P.C.U.S., de membri ai guvernu
lui U.R.S.S., ai delegațiilor strai-, 
ne, de M. Dalea, amb.asadorul 
R.P.R. la Moscova și de persqriă- 
lui ambasadei R.P.R., de cetățeni 
romîni aflați la Moscova.

La tren sicriul a fost purtat pe 
umeri de tovarășii Chivu Stoica. 
Al. Moghioroș, N. Ceaușescu, N. 
I. Bobrovnikov. A. A. Epișev, L. I. 
Brejnev, Vladimir Gheorghiu, 
Mihail Dalea, N. S. Patolicev, V. 
I. Tiscenko și Constanța Crăciun.

La ora 14,00, ora Moscovei, 
trenul mortuar a plecat spre pa-

oa- 
era 
iar

Viața lui Grigore Preoteasa a 
fost de multă vreme legată de 
mișcarea revoluționară a prole
tariatului din Romînia.

Născut dintr-o familie de 
meni săraci — tatăl său 
muncitor tipograf la C.F.R., 
mama sa muncitoare la fabrica 
de țigări — a cunoscut din copi
lărie viața grea a celor ce mun
cesc. încă din anii studenției s-a 
alăturat mișcării muncitorești și 
a luat parte activă ca membru 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din Rominia la acțiunile de aju
torare a muncitorilor ceferiști în 
timpul luptelor de la Grivița.

★

ședințele sfatului popular comu
nal, după care a luat cuvîntul 
tov. Cristea Vasile, prim secretar 
al comitetului raional de partid 
Tg. Jiu, care a evocat viața tov. 
Grigore Preoteasa, închinată cau
zei partidului, cauzei fericirii ce
lor ce muncesc. Au luat apoi cu
vîntul printre alții alegătorii 
Constantin Baroș din Brădiceni, 
Dumitru Sîrbu din Runcu, Du
mitru Cornescu, Vasile Coica, 
Ion Pîrvuțoiu din Arcani și alții. 
Ei și-au exprimat durerea pentru 
greaua pierdere suferită de par
tid și întregul popor muncitor 
prin moartea tovarășului Grigore 
Preoteasa.

★
Ziariștii de la „Romînia Libe

ră" s-au adunat luni după amia
ză într-un miting de doliu în 
amintirea tovarășului Grigore 
Preoteasa, membru supleant în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., fost 
redactor șef al ziarului, vechiul 
lor tovarăș de muncă. Adunarea 
a fost deschisă de Tiberiu Po- 
povici, secretarul organizației de 
partid.

După ce asistența a păstrat 
un moment de reculegere, în nu
mele colegiului de redacție al 
ziarului „Romînia Liberă" tov. 
Al. Cornescu, a evocat amintiri 
din timpul activității tovarășu
lui Grigore Preoteasa ca redac- 
tor-șef al ziarului. Vorbitorul a 
ilustrat prin exemple figura de 
gazetar comunist a defunctului, 
creșterea și educarea în spirit 
partinic a colectivului redacției, 
lupta sa neobosită de militant pe 
tărîmul răspîndirii ideologiei mar- 
xist-leniniste în rindurile poporu
lui muncitor din țara noastră.

★
La Reșița peste 6.000 de ___

iurgiști s-au adunat luni la a- 
miază, în hala de mantaj a fa
bricii de locomotive de la ~ 
biriatul Metalurgic, la mitingul de

meta-

Com-

Mai tîrziu în anii luptei împo
triva fascizării țării și a pregă- I 
Jitii războiului antisovietic, Gri- I
gore Preoteasa se afla în pri- I 
mele rînduri, devenind unu! din i
conducătorii tineretului antifas
cist și al mișcării studențești de- 
mocratice din Romînia. In toată 
perioada premergătoare războiu
lui și pînă la eliberare Grigore 
Preoteasa și-a petrecut viața 
mai mult în închisorile și lagă
rele burghezo-moșierești din țara 
noastră.

La Jilava, Doftana, Craiova, 
Ciuc, Caracal, Tg. Jiu — pretu
tindeni tovarășul Preoteasa s-a 
purtat cu demnitate revoluționa
ră. El a fost unul din acel co
muniști romîni care au adus o 
contribuție de seamă la lupta 
pentru eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascismului.

După eliberarea țării noastre 
tovarășul Preoteasa a primit din 
partea partidului sarcina de a 
conduce ziarul „Rominia Liberă". 
Publicist de mare talent, intelec
tual cu o temeinică pregătire, 
devotat ideilor marxism-leninis- 
mului, el a adus o contribuție 
însemnată la dezvoltarea presei 
și culturii socialiste în Romînia 
democrat-popu I ară.

Grigore Preoteasa a fost un 
timp ministru de Externe al Ro
mîniei. In această calitate el a 
depus o susținută activitate pli
nă de patriotism și de spirit in
ternaționalist pentru sporirea 
prestigiului țării noastre pe are
na internațională, pentru aplica
rea politicii de pace și colabo
rare între națiuni, preconizată 
de partid și guvern. Tovarășul 
Preoteasa a luptat pentru strîn- 
gerea legăturilor și întărirea 
prieteniei și alianței frățești din
tre țara noastră și Uniunea So
vietică, patria socialismului, pen
tru întărirea unității tuturor ță
rilor socialiste, pentru întărirea 
păcii între popoare.

La Congresul al Il-lea al 
P.M.R., Grigore Preoteasa a fost 
ales membru al C.C. al -«BțM.R., 
iar în iulie 1957 plenara C.C. al 
P.M.R. i-a ales membru supleant 
al Biroului Politic și secretar al 
CC. al P.M.R. In această cali
tate partidul i-a încredințat în
drumarea culturii, propagandei 
și agitației.

Activitatea tovarășului Preo
teasa, s-a caracterizat printr-un 
înalt spirit de partid și intran
sigență revoluționară. Militant 
neobosit pentru apărarea purită
ții învățăturii marxist-leniniste. 
pentru întărirea ideologică a 
partidului și pentru întărirea 
unității sale, el a adus o con
tribuție de seamă la crearea u- 
nei intelectualități de tip nou, 
devotată poporului și cauzei con
struirii socialismului.

Prin moartea scumpului nos
tru tovarăș Grigore Preoteasa 
poporul romîn, intelectualitatea 
progresistă pierd o personalitate 
de mare valoare, iar partidul și • 
statul nostru un conducător de 
seamă.

Exemplul său va lumina și de 
acum înainte munca tovarășilor 
săi care l-au prețuit și l-au iu
bit, a intelectualității care va 
cinsti memoria sa luptînd pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasa
te de partid, așa cum a luptat 
Grigore Preoteasa întreaga sa 
viață.

Neștearsă va rămine In ini
mile noastre amintirea lui Gri
gore Preoteasa.

Adio scump tovarăș de muncă 
și de luptă.

ir ,

In numeroase mitinguri oamenii muncii 
din țara noastră cinstesc memoria 

tovarășului Grigore Preoteasa
doliu în memoria tovarășului Gri
gore Preoteasa. Tov. luhasz Mi
nai secretar al comitetului orășe
nesc de partid a amintit activita
tea tovarășului Grigore Preotea
sa, luptător consecvent pentru 
triumful ideilor internaționalis
mului proletar, pentru victoria 
socialismului în țara noastră. A- 
sistența a păstrat apoi un mo
ment de reculegere.

A fast adoptată o telegramă a- 
dresată C.C. al P.M.R. prin care 
metalurgiștii reșițeni după ce își 
arată regretul pentru moartea to
varășului Grigore Preoteasa, ex
primă hotărîrea lor de a lupta cu 
și mai mare abnegație pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor par
tidului șl guvernului, angajîn- 
du-se să muncească pentru reali
zarea înainte de termen a sarci
nilor de plan.

★
La mitingul închinat amintirii 

tovarășului Grigore Preoteasa, ca
re s-a ținut la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie", au participat a- 
proape 5.000 de muncitori ingi
neri, tehnicieni și funcționari.

In memoria celor mai vîrstnici 
dintre aceștia, figura tovarășului 
Grigore Preoteasa — el însuși fiu 
de ceferist,—dăinuie încă de acum 
aproape un sfert de veac. Cei 
care l-au cunoscut în februarie 
1933, ajutorînd pe ceferiștii ce 
luptau pe baricadele Griviței, îm
potriva asupririi burghezo-moșie- 
rești, pentru pace și un trai mai 
bun. ca și acei mai tineri, și-au 
făcut din activitatea neobosită a 
tovarășului Grigore Preoteasa un 
exemplu de urmat în viață. Deo
potrivă l-au prețuit și l-au iubit 
acei dintre muncitorii ceferiști 
care au cunoscut pe tovarășul 
Grigore Preoteasa în anii care au 
urmat, ca luptător înflăcărat pe 
frontul ideologic, împotriva fas
cizării țării și pregătirii războiu
lui antisovietic.

In fiecare an, de mai bine de 
un deceniu încoace, în luna 
noiembrie, tineretul democrat din 
lumea întreagă sărbătorește cu 
entuziasm Ziua Mondială a Ti
neretului.

Creată în urma năzuinței tine
rei generații. F.M.T.D. a deve
nit în cei 12 ani de existență o 
organizație care se bucură de a- 
deziunea activă a 200 organizații 
naționale de tineret din 97 țări, 
care cuprind laolaltă peste 
85.000.000 de membri.

Prin activitatea sa multilate
rală, F.M.T.D. se bucură de dra
gostea și încrederea tineretului 
lumii, a cucerit simpatia multor 
popoare, se bucură de sprijinul 
dezinteresat a milioane de oameni 
care nutresc același sentiment 
de dragoste păcii în lume.

Tineretul lumii și alături de a- 
cesta, tineretul patriei noastre, 
trăiește o epocă de mari prefa
ceri istorice, de mari schimbări 
în raportul de forțe dintre siste
mul capitalist și sistemul mon
dial socialist care se dezvoltă ca 
un viguros fruct al Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, de 
la victoria căreia am sărbătorit 
de curînd 40 ani.

Uriașele succese obținute de 
sistemul socialist mondial și in 
primul rînd de glorioasa Uniune 
Sovietică au umplut de venin pe 
imperialiști și îndeosebi pe impe
rialiștii americani care încearcă 
pe orice cale să zdruncine con
știința ‘ oamenilor, să slăbească 
unitatea popoarelor în lupta lor 
pentru pace și progresul ome
nirii.

In fața încercărilor cercurilor 
agresive de a deslănțui un nou 
război, de a periclita viitorul ti
nerel generații, unitatea de ac
țiune a tineretului lumii este mai 
necesară decît în oricare altă îm
prejurare. Războiul amenință deo
potrivă viața tinerilor comuniști, 
catolici, socialiști, liberali, mu
sulmani sau liber cugetători. Cea 
mai puternică armă de luptă a 
tuturor acestora le-o poate da Tn 
primul rînd unitatea de acțiune 
m lupta pentru apărarea interese
lor lor comune. Iată dece anul 
acesta, aniversarea Zilei Mondiale 
a Tineretului este sărbătorită mai 
mult ca oricînd, sub semnul dez
voltării colaborării tuturor for
țelor naționale și internaționale 
ale tineretului, în activitatea co
mună dusă în folosul tinerilor din 
lumea întreagă.

F. IM. T. D. a sprijinit și spri
jină permanent tineretul din ță
rile coloniale în lupta sa dreaptă 
pentru independența națională.

In același timp F. M. T. D. a 
susținut și susține toate propune
rile indiferent din partea cui vin, 
dar care sînt menite să contribuie 
la întărirea păcii, la întărirea co
laborării internaționale a tinere
tului.

Un serios pas înainte, pe linia 
întăririi F.M.T.D., a găsirii celor 
mai potrivite căi. tn vederea eli
minării obstacolelor care împiedi
că colaborarea între tineri, îl re
prezintă dezbaterile și măsurile 
adoiptate la cel de-al IV-lea Con
gres' al Federației, care a avut 
loc între 16—22 august anul a- 
cesta, la Kiev.

Congresul al IV-lea al F.M.T.D. 
a adoptat noul statut al Federa
ției noastre precum și diferite

Vizitele delegației 
ai P.C.U.S. în

Luni dimineața o parte din 
vechii membri ai P.C.U.S., care 
se află în țară — M. M. Noz- 
drin, V. M. Soldatkin, V. A. Ko- 
cervinski și E. 1. Barîșev — a 
vizitat gospodăria agricolă de 
stat Popești-Leordeni.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Fi. Munteanu, directo
rul gospodăriei, și Aurel Condu- 
ratu, inginer șef.

Grupul de vechi membri ai 
P.C.U.S. a vizitat remizele în 
care se găsesc o parte din uti
lajele cu ajutorul cărora colecti
vul gospodăriei mecanizează 
complex lucrările agricole. Apoi 
oaspeții s-au deplasat la com
plexul zootehnic, unde s-au inte
resat îndeaproape de felul în 
care crescătorii de ațimale reu
șesc să obțină de la animalele 
pe cate le au în grijă o înaltă 
productivitate.

★

Delegația de vechi membri ai 
P.C.U.S. compusă din A. F. Gor
kin, conducătorul delegației, 
I. A. Atakișiev, A. S. Kostenko, 
A. V. Lapin, I. N. Smirnoc și 
A. P. $asmurin au sosit luni la 
Tg. Mureș. însoțiți de tov. Csu-

Adunarea comemorativa 
cu prilejul împlinirii 

a 17 ani de la prăbușirea 
Doftanei

Duminică dimineața la Mu
zeul Doftana a ‘avut loc o adu
nare comemorativă cu prilejul 
împlinirii a 17 ani de cind s-au 
prăbușit zidurile odioasei închi
sori a Doftanei ucigînd un grup 
de fruntași ai Partidului Comu
nist din Romînia și luptători an
tifasciști.

Pe platoul din fața muzeului 
se aflau numeroase delegații ale 
oamenilor muncii din întreaga 
țară.

Au fost de față conducători ai 
organizației regionale Ploești a 
P.M.R.. ai Asociației foștilor de
ținuți și deportați politici anti
fasciști, foști deținuți în închi
soarea Doftana familii ale celor 
căzuți sub zidurile Doftanei vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră.

Adunarea comemorativă a 
fost deschisă de tov. Dumitru 

recomandări și rezoluții prezen' 
tate de colegi. Cel de-al '• IV-lea 
Congres al F.M.T.D. a reușit să 
lămurească prolblemelț eșeniiale 
care stau astăzi în făța tinerei 
generații și să ' stabilească linia 
activității sale viitoare. întrunind 
unanimitate de vederi în ceea ce 
privește clarificarea și rezolvarea 
problemelor celor mai' importante, 
Congresul a dovedit că-există po
sibilități de înțelegere, atunci 
cînd la baza discuțiilor .stă dorin
ța reală și sinceră de colaborare 
in favorarea păcii.

Trebuie să subliniem încăodată 
că prin inițiativele sale F.iM.T.D. 
luptă pentru cooperarea între 
toate organizațiile naționale și in
ternaționale de tineret, care do
resc să-și aducă contribuția la 
dezvoltarea legăturilor prietenești 
între tinerii, din întreaga lume.

Tineretul din Republica Popu
lară Romînă, educat in spriritul 
internaționalismului proletar de 
către părintele și educatorul său 
— Partidul Muncitoresc Romîn. a 
sprijinit întotdeauna și sprijină 
ideea colaborării internaționale 
între organizațiile de tineret. A- 
ceasta o dovedește bogata activi
tate pe plan internațional dusă 
de organizația noastră, Uniunea 
Tineretului Muncitor,

Numai în ultimii doi ani 1956— 
1957. potrivit programului U.T.'M. 
ne-au vizitat țara 6.800 de tineri 
din diferite țări ale lumii, iar din 
țara noastră au mers peste hotare 
4.167 tineri muncitori, țărani, stu
denta, intelectuali, participînd la 
numeroase întîlniri. seminarii, 
congrese și festivaluri naționale 
ale tineretului.

In calitate de membră a 
F. M. T. D., U. T. M., participă 
activ la toate acțiunile organizate 
de aceasta, luptînd pentru aplica
rea în viață a hotărîrilor și rezo
luțiilor sale.

U.. T. M. se străduiește să fău
rească legături trainice cu organi
zațiile de tineret muncitoresc din 
întreaga lume, contribuind astfel 
la dezvoltarea și consolidarea so
lidarității și unității internaționale 
a clasei muncitoare.

U.T.M. va organiza și pe vii
tor. potrivit cu noile probleme ce 
se ridică informarea tineretului 
R. P. R., cu felul de viață, muncă 
și luptă a tineretului din țările 
capitaliste și coloniale, dezvoltînd 
și pe această cale spiritul de so
lidaritate frățească cu lupta tine
retului împotriva exploatării ca
pitaliste și pentru scuturarea ju
gului asupririi coloniale.

La cea de-a XH-a aniversare 
a Federației ‘Mondiale a Tineretu
lui Democrat, asigurăm Federa
ția că tineretul din țara noastră 
și organizația sa — Uniunea Ti
neretului Muncitor — va lupta cu 
și mai multă hotărîre pentru întă
rirea legăturilor prietenești cu ti
nerii din celelalte țări, pentru coo
perare internațională, pentru 
pace, pentru victoria socialismului 
in patria noastră.

Trăiască Federația Mondială a 
Tineretului Democrat, luptătoare 
consecventă pentru apărarea 
drepturilor democratice ale tinere
tului, pentru pacea și prietenia 
tineretului lumii.

Trăiască prietenia între tinerii 
iubitori de pace din lumea În
treagă.

de vechi membri 
țara noastră
por Lajos, prim secretar al co
mitetului de partid al Regiunii 
Autonome Maghiare, lozsef Ko- 
nig, președinte al colegiului de 
partid regional, Bugyi Pali, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular al Regiunii 
Autonome Maghiare, Mataisz 
Petar, și alți veterani al mișcă
rii muncitorești din regiune, oas
peții au vizitat atelierele Școlii 
profesionale de tîmplărie, fabri
ca de mobile „Simo Geza", Insti
tutul Medico Farmaceutic și fa
brica de piese de schimb pentru 
industria textilă „Encsel Mauri- 
ciu".

La atelierele școlii' profesiona
le delegația sovietică a fost sa
lutată de tov. Kiss Sandor, se
cretar al organizației de bază 
de la fabrica „Simo Geza".

Delegația s-a oprit apoi la 
Institutul Medico Farmaceutic 
unde.a fost salutată de prof. dr. 
Puskaș Gyorgy.

La fabrica de piese de schimb 
„Encsel Mauriciu" sute de mun
citori care au înttmpinat dele
gația de vechi membri ai 
P.C.U.S. au manifestat pentru 
prietenia dintre poporul romin 
și popoarele Uniunii Sovietice.

Balalia, membru al CC. al 
P.M.R., prim secretar al Comi
tetului regional Ploești al P.M.R.

In memoria eroilor clase- mun
citoare, uciși în închisoarea 
Doftana, asistența a păstrat un 
moment de reculegere.

Tov. Emil Popa, președintele 
Comisiei centrale de revizie a 
P.M.R., a evocat apoi momente 
ale luptei partidului pentru eli
berarea poporului romin, erois
mul fruntașilor comuniști închiși 
la Doftana.

întreaga asistență intonează 
„Internaționala". Delegații ale 
oamenilor muncii au depus apoi 
coroane la mormintele eroilor 
comuniști uciși la Doftana și la 
placa comemorativă ridicată pe 
locul unde și-a pierdut viața 
Ilie Pintilie.

Participanții la adunare au vi-, 
zitat apoi muzeul Doftana.



DECLARAȚIA F.M.T.D
cu prilejul celei de a 12-a 

aniversări a înființării sale
BUDAPESTA 10 (Agerpres).— 

La ,10 noiembrie. Secretariatul Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat a dat publicității cu 
prilejul celei de a 12-a aniversări 
a înființării F.M.T.D. o declarație 
în care se spune :

Acum 12 ani, la 10 noiembrie 
1945. reprezentanții a 30 de mi
lioane de tineri și tinere de dife
rite convingeri politice și reli
gioase, din 63 de țări, întrunin- 
du-se după terminarea victorioasă 
a războiului împotriva fascismu
lui, au creat Federația Mondială 
aJ Tineretului Democrat. Tinere
tul din lumea întreagă a fost pro
fund interesat în acea perioadă 
să mențină pacea cucerită cu un 
preț atît de scump, să distrugă 
toate urmele fascismului, să cuce
rească 
pentru 
zească 
fericit.
constituit o expresie a acestei nă
zuințe.

In decursul anilor care au tre
cut această organizație nu a înce
tat lupta pentru pace, indepen
dență națională, pentru întărirea 
prieteniei și înțelegerii reciproce 
dintre tineretul diferitelor țări în 
vederea asigurării viitorului său 
fericit.

întreaga activitate a 
a fost îndreptată spre 
respectului șl încrederii 
lor de tineri și tinere 
continentele. In ziua celei de a

independența națională 
toate popoarele șl să nete- 
calea pentru un viitor mai 
înființarea F. M. T. D. a

12-a aniversări, F.M.T.D. numără 
peste 200 de organizații grupînd 
85 milioane de tineri și tinere din 
97 de țări.

In prezent, se spune mai de
parte în declarație, in fața tine
retului se află de asemenea mari ria și Algeria. F.M.T.D. se tpro- 
probleme care privesc viața și 
viitorul său.

In situația 
tineretului, a 
naționale și 
mai necesară 
cut.

F. M. T. D. se pronunță pentru 
colaborarea cu toate organiza
țiile naționale și internaționale 
de tineret care sînt gata să-și 
aducă contribuția la rezolvarea 
problemelor litigioase ale tinere
tului.

In legătură cu sărbătorirea ce-

Iei de a 12-a aniversări a sa, 
F.M.T.D. declară că sprijină pe 
deplin lupta dreaptă a popoare
lor pentru cucerirea și menține
rea independenței naționale și în
deosebi lupta tineretului din Si-

actuală, colaborarea 
organizațiilor sale 
internațicnale este 

decît oricînd în tre

nunță pentru încetarea imediată 
a experiențelor cu arma termonu
cleară și pentru interzicerea ei 
cere încheierea unui acord cores
punzător între țările care dispun 
de arma termonucleară, sprijină 
orice inițiativă în vederea apărării 
păcii și pentru un viitor mai bftn 
al tineretului. In legătură cu cea 
de a 12-a aniversare a sa, 
F.M.T.D. salută întregul tineret 
din lume, organizațiile sale și le 
dorește noi succese în lupta pen
tru pace și întărirea prieteniei în
tre tineretul din toate țările.

Convorbirea între 
N. S. Hrușciov 

și Mao Jze-dun
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

TASS transmite:
La 11 noiembrie la sediul Co

mitetului Central al P.C.U.S. a a- 
vut loc o convorbire între N. S. 
Hirușciov, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
Mao Țze-dun președintele Comi- 
tului Central al Partidului Co
munist Chinez și președinte al 
Republicii Populare Chineze.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-un spirit de cordialitate și prie
tenie sinceră.

F.M.T.D. 
cucerirea 
milioane- 
din toate

---------------------------------- ,----------
Programul cercetărilor științifice 

legat de satelitul 2 a fost îndeplinit
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

Cel de al doilea satelit artificial 
al pămîntului își continuă zborul. 
La 11 noiembrie, ora 6 dimineața, 
el a înconjurat de 110 ori globul 
pămîntesc, parcurgînd o cale de 
5.060.000 km.

Programul cercetărilor științifice 
legat de obținerea de date de pe 
satelit a fost calculat pe șapte 
zile și șapte nopți. în prezent a- 
cest program de cercetări științi
fice a fost îndeplinit în întregime. 
Au fost obținute prețioase date

medicale și biologice cu privire 
la condițiile existenței organisme
lor vii în zborurile cosmice înde
lungate.

Postul de radio al satelitului 
care emite semnale de, radio la 
frecvența de 40 și 20 megahertzi 
și aparatura telemetrică de pe 
bord și-au încetat conform cu pro
gramul măsurătorilor activitatea.

Hidrocentrala 
Novosibirsk 

a intrat în funcțiune
NOVOSIBIRSK 11 (Agerpres) 

— TASS transmite: La 10 no
iembrie hidrocentrala Novosi
birsk — prima pe fluviul sibe
rian Obi — a început să furni
zeze curent fabricilor și uzine
lor, regiunilor agricole din îm
prejurimi, porțiunilor electrifica
te ale Transiberianului.
Puterea proiectată a C.H.E. No

vosibirsk este de 400 M.W. Flu
viul Obi al cărui volum de apă 
este cu SO la sută mai mare de
cît cel 'al Volgăi și de opt ori 
mai mare decît al Niprului a fost 
stăvilit de un baraj avînd o lun
gime de cinci km.

Recent a fost creat în China un institut de arte și meserii. Aici sînt numeroase secții 
printre care cele de mecanică, porțelan, țesătorie, desen și artă decorativă.

Fotografia noastră prezintă un aspect din secția de țesătorie.

S. U. A. sporesc încordarea 
în Orientul Mijlociu

MAREA REVOLUȚIE SOCIALISTA 
DIN OCTOMBRIE

sărbătorită in lumea întreagă

★

Analia Adunarea a fost deschisă de
“ Statopulos, vicepreședintele Aso-

LONDRA 11 (Agerpres). — ciafiei. , ..................................
TASS transmite: La 10 noiembrie 
a avut loc în sala Consiliului 
Municipal din Saint Pancras din 
Londra un mare miting consacrat 
sărbătoririi celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La miting, convocat de orga
nizația din regiunea Londrei a 
Partidului Comunist, au fost a- 
doptate textele unor telegrame de 
felicitare adresate secretarului 
Comitetului din Moscova al 
P.C.U.S. și președintelui Sovie
tului din Moscova.

La acest mare miting se spune 
în telegrame, populația Londrei 
sărbătorește cu bucurie și spe
ranță cea de-a 40-a aniversare a 
Revoluției din Octombrie și tri
mite cele mai calde felicitări 
populației Moscovei și partidului 
ei comunist cu prilejul acestui' 
eveniment istoric.

Deputatul Țirimokos, fost mini
stru, a prezentat un raport despre 
importanța istorică a Revoluției 
din Octombrie,

In aplauzele furtunoase ale ce
lor prezenți, Țirimokos a declarat 
că membrii Asociației sînt gata să 
lupte și mai activ pentru dezvolta
rea relațiilor greco-sovietice. După 
adunare a avut loc un spectacol.

S. U. A
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In sala de concert „Carnegie 

Hall“ din New York a ăvut loc 
un miting consacrat celei de-a 
40-a aniversări a întemeierii sta
tului sovietic și celei de-a 24-a 
aniversări a stabilirii relațiilor 
diplomatice dintre S. U. A. și 
U.R.S.S. Mitingul a fost organizat 
de Asociația pentru prietenia a- 
mericano-sovi etică.

La mitingul care a durat peste 
două ore au asistat cîteva mii de 
persoane, reprezentanți ai diferi
telor cercuri ale opiniei publice 
americane.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
cunoscutul pictor american Roc
kwell Kent, președintele Cdnsiliu- sucruiu vttirtn cbv-a wu uruversun . • KT * ■ i- ■ i

a Marelui Octombrie. La adunare ,U1. ,Na!lonal 
au luat parte numeroși deputați ai Erl , Hla, £------ 7‘
parlamentului grec, deputatul Zah fau. ^kes?nv ^5*  
tas, președintă Comatului grec ț?rul Albert Kahn, 
pentru slăbirea încordării interna- lro 
ționale și pentru pace, Sapunakis, 
primarul orașului Pireu, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești din '! 
țară — în total peste 1.500 de per
soane.

Grecia
ATENA 11 (Agerpres). TASS 

transmite: La 10 noiembrie Aso
ciația pentru prietenia greco-sovie- 
tică a organizat la teatrul Akro- 
polis din Atena o adunare con
sacrată celei de-a 40-a aniversări
a vbUt xx izuI LjU UAAUăkUl v • i •

au luat parte numeroși deputați ai RrleIepia.
americano - sovietică,

Dubois, scrii- 
Anne Louise

t

Ceylon
COLOMBO 11 (Agerpres). —

TASS transmite: La 9 noiembrie

în clădirea Consiliului Municipal 
din Colombo a avut loc un mare 
miting organizat de Liga pentru 
prietenia sovieto-ceylaneză cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Mitingul a fost prezidat de S. 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului.

La acest miting, primul ministru 
Bandaranaike a rostit o cuvîntare 
de salut în care a subliniat im
portanța creării acum 40 de ani a 
Republicii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul S. Guna- 
vardena, ministrul Agriculturii și 
Alimentației care a relevat marea 
amploare a dezvoltării industriei, 
agriculturii și științei în Uniunea 
Sovietică.

In numele Ligii sovieto-ceylone- 
ze a luat cuvîntul deputatul Razik 
Farid.i

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pînă la data de 
12 noiembrie ora 6 dimineața cel 
de-al doilea satelit artificial al 
pămîntului a efectuat 124 de ro
tații în jurul pămîntului. Primul 
satelit artificial și racheta sa pur
tătoare au înconjurat respectiv de 
576 ori și 579 ori pămîntul. în 
seara de 12 noiembrie primul sa
telit va avea față de racheta pur
tătoare o întîrziere de 44,4 mi
nute. Pe cer senin cel de-al doilea 
satelit al pămîntului va putea fi 
văzut cu ochiul liber înainte de

In Comitetul . 
politic O.N.U.

NEW YORK IL — Corespon
dentul Agerpres transmite :

Luni dimineața Comitetul poli
tic și-a terminat discuția asupra 
propunerii în legătură cu efectele 
radiațiilor atomice, propunere a- 
flată în dezbaterea Comitetului 
politic în urma prezentării unei 
rezoluții cehoslovace.

In răstimpul de vineri și pînă 
astăzi delegațiile participante la 
lucrările Comitetului politic, în 
urma unei inițiative a Indiei au 
ajuns la concluzia să propună o 
nouă rezoluție.

Proiectul de rezoluție, pregătit 
în linii mari de delegația Indiei, 
a fost prezentat în numele a 15 
delegații (Argentina, Australia, 
Belgia, Brazilia, Canada, Franța,

Situația tulbure din iordania ți Liban

răsăritul soarelui pe latitudinea India, Japonia, Mexic, Polonia, 
nordică între 54 grade și 68 grade, Suedia. Anglia, S.U.A. și IugO-
iar după apusul soarelui pe lati
tudinea sudică între 30 grade și 
70 grade.

slavia) la care s-a alăturat apoi 
și Austria.

Noul proiect de rezoluție a fost 
pus la vot și a fost adoptat în 
unanimitate.

DAMASC 11 (Agerpres).
Tn ciuda eșecurilor înregistrate 
de așa-zisa „doctrină Eisenho
wer", guvernul Statelor Unite 
intenționează să continue imix
tiunea în treburile interne ale 
țărilor arabe și să sporească în
cordarea în Orientul Mijlociu. 
Această situație s-a vădit în ul
timele zile prin vizita flotei a 
6-«a a S.U.A. în apele libaneze, 
prin recentele manevre ale 
N.A.T.O. și prin provocările in
stigate de americani la frontie
rele Siriei cu Turcia și Israelul. 
Vișjta escadrei americane la 
Beirut trebuie de asemenea pusă 
în legătură cu situația tulbure 
din Iordania și Liban. Demon
strațiile de protest împotriva ac
tualului regim din Iordania se 
intensifică pe zi ce trece. Potri
vit agențiilor occidentale de pre
să demonstrații ale elementelor 
patriotice au avut loc la Ieru
salim, Ierihon, Ramalah și Na
blus. Presa siriană relatează că 
guvernatorul militar al Ierusa
limului în fruntea unor ■ puterni
ce unități militare a sosit la 
Ierihon pentru a încerca să

— înăbușe demonstrațiile care nu 
mai contenesc.

De asemenea situația este în
cordată și în capitala Iordaniei, 
Amman unde o unitate militară 
comandată de Nasir Jamil, un
chiul regelui Husein a preluat 
paza palatului regal. Pe de altă 
parte parlamentul iordanian nu 
a mai ținut în ultimul timp 
nici o ședință datorită faptului 
că nu a mai putut fi întrunit nu
mărul necesar de membri pre
zenți la ședință. Se știe că doi 

închisoare, 
străinătate

deputafi se află în 
patru au fugit în ________
pentru a scăpa de represiunile 
poliției. Alți șase deputați au 
anunțat că nu vor mai participa 
la dezbaterile parlamentului. De 
asemenea un grup de șase depu
tați și-au prezentat în bloc de-tați și-au prezentat în bloc 
misia.

T ★
In ce privește situația din 

ban observatorii politici de 
Damasc consideră că vizita 
cadrei amerieane la Beirut__
același caracter de intimidare ca 
și vizita flotei a 6-a a S. U. A. 
după lovitura de stat din Iorda-

Li
la 

es- 
are

97 de tineri irakieni

arestați Ia reîntoarcerea

PARIS 6 (Agerpres). — După 
cum rezultă dintr-o știre trans
misă de corespondentul din Bag
dad al agenției France Presse, 97 
din cei 100 de tineri irakieni care 
au participat la cel de-al Vl-țea 
Festival Mondial la Tineretului și 
Studenților de la Moscova au fost 
arestați după înapoierea lor în 
patrie.
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Macmillan
LONDRA 11 (Agerpres). — 

Primul ministru Macmillan a ți
nut o cuvîntare la banchetul or
ganizat cu prilejul instalării nou
lui primar al Londrei. Potrivit tra
diției această cuvîntare a fost 
consacrată în primul rînd politi
cii externe a guvernului englez. 
După cum rezultă din cuvîntarea 
primului ministru, această politi
că este determinată în primul 
rtnd de participarea Angliei la 
diferite blocuri conduse de Sta
tele Unite ale Americii. Totodată

se 
cu

recunoaște...
el a recunoscut că Anglia „nu 
mal poate gîndi Ia o politică 
totul independentă în domeniul
economiei, al apărării sau în do
meniul politicii externe**.

Macmillan a comunicat că gu
vernul englez a prezentat planul 
său de creare a unei „zone euro
pene a comerțului liber**  care co
respunde într-o măsură mai mare 
intereselor Angliei.

In încheiere Macmillan a ca
racterizat pe scurt situația eco
nomică a Angliei subliniind pri
mejdia inflației și a șomajului.

BUDAPESTA. — Ziarul ,,Neps- 
zabadsag" a publicat interviul a. 
cordat de tovarășul Ianos Fazekaș, 
secretar al C.C. al P.M.R., cores, 
pondentului la București al agen
ției M.T.I. despre dezvoltarea re
lațiilor prietenești dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale din 
R. P. Romină.

NIJNI TAGHIL.
9 și 10 noiembrie 
nilor muncii din 
șoara, în frunte cu ___  _____
qov, secretar al Comitetului regio
nal de partid Timișoara, membru 
al C. C. al P. M. R., care a luat 
cunoștință ’ 
muncii din ________ _ _ ____
orașul Nijni Taghil.

KOTKA. — La 10 noiembrie în 
orașul Kotka (Finlanda) a avut 
loc solemnitatea dezvelirii unei 
plăci memoriale pe zidul clădirii 
în care în august 1907 Lenin a 
luat cuvîntul la cea de.a treia 
Conferință a P.M.SJ9.R.

Pe placa memorială, cu baso. 
relieful lui Lenin, se află o inscrip
ție în limbile finlandeză și rusă .* 
„In această casă, în august 1907, 
la conferința social-democraților 
ruși a luai cuvîntul Lenin".

— In zilele de 
delegația oame. 
regiunea Timi- 

loan Gluva.

de viața oamenilor 
Sverdlovsk, a vizitat

PEKIN. — La 9 noiembrie a fost 
semnat la Stockholm un acord co. 
mercial între R. P. Chineză șl 
Suedia..

PARIS. — După cum relatează 
ziarul „L’Humanite" în Portuga- 
lia s-a întrunit în ilegalitate Con
gresul Partidului Comunist Portu. 
ghez. Congresul a ascultat și exa. 
minat raportul de activitate al Co
mitetului Central al Partidului șl 
a aprobat programul și statutul 
Partidului. La congres a fost alea 
noul Comitet Central și a fost a- 
probată declarația cu privire la 
autodeterminarea popoarelor din 
coloniile portugheze.

LONDRA. — La intervenția con. 
sulului Statelor Unite din portul 
Southampton, autoritățile britanice 
au interzis debarcarea în Anglia a 
dramaturgului american Athan 
Cooper.

Cooper a declarat că poliția en
gleză a acționat sub presiunea a. 
mericană. „Doream, a spus el, să 
examinez cu un producător de fii. 
me britanic un scenariu care cri. 
tică guvernul Statelor Unite".

Sâptâmina internațională 
a Studenților

la Jocurile Mondiale Universita
re de la Paris și la festivalul 
cultural organizat cu ocazia ce
lei de-a 50-a aniversări a Uniu
nii Naționale a Studenților Fran
cezi.

-r____ Una din activitățile principale
cale și medicamente pentru poli- ale U.I.S. este participarea ală- 
clinici studențești, diferite alte turl de F.M.T.D. la pregătirea 
materiale necesare cantinelor șl Festivalurilor Mondiale ale Ti- 
restaurantelor studențești. neretului și Studenților.

Această poziție consecventă a Festivalul de la Moscova a 
U.I.S., în sprijinul studenților constituit prin bogatul său pro- 
care luptă împotriva colonialis- gram studențesc cel mai impor- 
mului i-a creat un binemeritat tant eveniment al anului și pen- 
prestigiu și popularitate în rîn- tru studenți. Cele 10 seminar» 
dul studenților din aceste țări. ““ ♦----

★
U.I.S., promovează colaborarea 

internațională a s’

(Urmare din pag. l-a)

niale șl slab dezvoltate. U.I.S., 
acordă anual zeci de burse de 
studii pentru studenții din aceste 
țări, în U.R.S.S. și țările de de
mocrație populară, aparate medi-

tant eveniment al anului și pen-

pe diferite teme de specialitate, 
clubul internațional studențesc, 

________ _ _____ Carnavalul Studențesc, au însem- 
inter'năț’ionâiă a studenților și nat prilejuri minunate de a 
organizațiilor studențești din di- schimba păreri, de a lega prie- 
ferite țări. Anual ea organizează tenii, prilej de cunoaștere și in
și sprijină numeroase activități țelegere reciprocă.
menite să ajute la o mai bună In mișcarea internațională stu- 
cunoaștere și apropiere între or- dențească acționează însă și for- 
ganizațiile naționale studențești, țe care se opun eforturilor de-

U.I.S. organizează în fiecare puse de U.I.S. pentru promova- 
an seminarii și conferințe interna- rea colaborării internaționale, 
ționale de specialitate, intîlniri, forțe care se străduiesc să men- 
tabere de tot felul și are de ase- ’
menea un bogat program sportiv 
internațional.

Numai în anul trecut de exem
plu, U.I.S. a organizat sau spri
jinit asemenea activități ca: 
Seminarul Internațional al Stu
denților în agronomie din Tunis, 
de pedagogie din Suedia, Semi
narul Studenților îp mine din 
R.D.G., al studenților ingineri 
din R. Cehoslovacă, Seminarul 
studenților in chimie de Ia Paris 
și altele. Organizațiile sale mem
bre au participat de asemenea

In mișcarea internațională stu-

colaborării internaționale, 

țină sciziunea creată în mișca
rea internațională studențească, 
ca rezultat al politicii „de pe 
poziții de forță**  și a „războiu
lui rece“, promovată de cercu
rile imperialiste. Aceste forțe sînt 
grupate de C.O.S.E.C. —- organi
zație finanțată din fondul inter
național pentru tineret și stu- 
denți — creat de Ford și Rocke- 
feller și în fruntea căreia se află 
conducătorii reacționari ai orga
nizațiilor studențești din S.U.A., 
Anglia, Germania Federală.

Ținîn<( cont de dorința gene-

nia. De data aceasta escadra a- 
mericană urmărește să intimide
ze nu numai poporul iordanian 
ci și pe cel libanez. Agențiile oc- 

presă au relatat că 
libaneze au arestat 
zile 60 de persoane 
exploziilor care au

cidentale de 
autoritățile 
acum cîteva 
ca urmare a 
avut loc la numeroase edificii pu
blice din diferite puncte ale Liba
nului. Autoritățile libaneze au 
arestat de asemenea pe Adnan 
Hakim, liderul partidului de opo
ziție Najjada și pe cîțiva mem
bri ai acestui partid care au vi
zitat Siria spre a exprima po
porului sirian solidaritatea po
porului libanez în eventualitatea 
unui atac imperialist împotriva 
Siriei.

Ziarul „Al-Nasr“ relatează că 
în cursul săptămînii trecute în 
parlamentul Libanului a avut loc 
o ciocnire violentă între ministrul 
Economiei Naționale El Khalil și 
un cunoscut fruntaș al coaliției 
guvernamentale Emil Buslany. 
Potrivit ziarului sus amintit El 
Khalil reprezintă interesele ame
ricanilor iar Buștany — pe cele 
ale englezilor. Vizita flotei a 6-a 
a S.U.A. în apele libaneze în a- 
ceste împrejurări dovedește faptul 
că guvernul de la Washington 
este hotărît să sprijine în Orien
tul Mijlociu acele guverne care 
promovează interesele colonialiste 
americane ducînd o politică con
trară intereselor țărilor lor.

W duit și am contribuit la organi- 
| zarea unora din acestea.

Crearea U.A.S.R. și pârtieipa- 
[ rea sporită a studenților noștri 

în cursul acestui an la principa
lele' manifestări internaționale 
studențești a făcut să crească 
prestigiul studenților noștri pes
te hotare.

La Festivalul Mondial de la 
Moscova studenții noștri au par
ticipat cu însuflețire alături de 
ceilalți tineri delegați din patria 
noastră la manifestările sale 
multiple. Un reprezentant al 
U.A.S.R. a fost ales în biroul 
Asociației Internaționale a Stu
denților agronomi creată cu oca
zia Congresului Internațional 
din Tunis în iulie 1957. Pretu
tindeni unde studenții noștri au 
participat la seminariile și întîl- 
nirile internaționale — la Frei
berg la seminarul internațional 
al studenților mineri, sau la Pra- 
ga, la seminarul studenților in
gineri, sau pe stadioanele Pari
sului în cadrul jocurilor univer
sitare—ei s-au străduit să aducă 
aportul constructiv al studenților 
din țara noastră la dezvoltarea 
colaborării, 
inițiate și

ANKARA. — La 10 noiembrie a
■ fost comemorată în Turcii? împli

nirea a 19 ani de la moartea Iui 
Kemal Ataturk.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R, a emis 
un decret prin care se’fixează pen. 
tru duminică 15 decembrie 1957 a- 
legerile de judecători și asesori 
populari în R.S.F.S.R.

In decembrie va avea loc de a- 
semene a alegerea judecătorilor și 
asesorilor populari în celelalte 14 
republici unionale ale Uniunii So
vietice.

MOSCOVA. — La 10 noiembrie 
a.c. a avut loc inaugurarea festivă 
a legăturii radiotelefonice directe 
între Moscova și Teheran.

DELHI. — La Delhi a fost sem. 
nat un acord între delegațiile gu- 
vernamentale ale U.R.S.S. și In. 
diei cu privire la colaborarea în 
ce privește construirea în India 
de întreprinderi industriale și a- 
cordarea de către Uniunea Sovie. 
tică a unui credit în valoare de 
500.000.000 ruble,

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie. 
tului Suprem al U.R.S.S. a exami. 
nat la propunerea Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și a ratificat 
acordul cu privire la colaborarea 
economică și tehnică dintre 
U.R.S.S. și Republica Siria, sem. 
nat la 28 octombrie 1957 la Da
masc.

ATENA. — La Atena a fost dat 
publicității comunicatul cu privire 
la convorbirile dintre delegația 
Comisiei iugoslave pentru energie 
nucleară și delegația Greciei.

In declarație se spune că repre. 
zentanții celor două țări au discu. 
tat posibilitățile de colaborare și 
îndeosebi stabilirea unui program 
de schimburi în domeniile studii, 
lor și tehnicii nucleare.

BERLIN. — După cum relatează 
presa democrată Germană, la în- 
ceputul lunii noiembrie a avut loc 
în Berlinul occidental o confe
rință convocată de o serie de ac- 
tiviști ai partidului social-democrat 
din Germania, care se pronunță îri 
favoarea unității de acțiune a tu
turor .muncitorilor germani âtît 
din vestul cît și din estul țării 
în lupta împotriva remilitarizării. 
La această conferință .au pârtiei, 
pat 176 activiști social-democrați 
precum și un mare număr de 
membri ai Partidului Comunist 
din Germania, aflat în ilegalitate 
și ai Partjdulul Socialist Unit din 
Germania.

ISTANBUL.' — Ziarul "„Istanbul" 
anunȚă că Ministerul Comerțului 
și Economiei din Turcia a aprobat 
importul unor cantități de mărfuri 
industriale din,. Bulgaria în va
loare de 3.865.000 lire turcești. I '

Provocările împotriva 
SIRIEI continuă

DAMASC 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Potrivit unui 
comunicat al Marelui Stat Major 
al armatei siriene, in dimineața 
zilei de 9 noiembrie un avion mi
litar neidentificat a violat spa
țiul aerian al Siriei, zburînd dea
supra lacului Holm.

In același timp un alt avion de 
asemenea neidentificat a zburat 
deasupra regiunii Tartus.

In seara zilei de 8 noiembrie o 
patrulă turcă a deschis focul asu
pra locuitorilor din satele siriene 
Tel-Iafr și Tel-Aka, situate în a- 
propiere de Kamîșli. Detașamen
tul de miliție populară a fost ne
voit să răspundă deschizînd foc. 
Schimbul de focuri a durat o ju
mătate de oră.

★
DAMASC 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Un purtător de 
cuvînt al comandamentului mili
tar sirian a declarat reprezentan
ților presei că în noaptea de 10 
spre 11 noiembrie de-a lungul 
întregei frontiere turco-siriene au 
avut loc deosebit de intense miș
cări de trupe turcești.

curat Seminarul Internațional al 
Studenților pe tema: „Problemele 
actuale ale colaborării interna
ționale studențești4*, pe care 
U.A.S.R. I-a organizat în august 
la Sinaia. La acest seminar au 
participat 90 de delegați din 41 
de țări, prilejuind un important 
schimb de opinii asupra proble
mei pusă în discuție care este 
deosebit de actuală pentru miș
carea internațională studențească.

Studenții din țara noastră do
resc să dezvolte schimburile cul
turale și științifice cu studenții 
din alte țări și sprijină orice ini
țiativă menită să întărească ast
fel de legături între studenții din 
diferite țări.

Noi vom dezvolta din ce în ce 
mai mult legăturile cu studenții 
din U.R.S.S., Republica Populară 
Chineză și celelalte țări de de
mocrație populară de care ne 
leagă o prietenie adîncă ce izvo
răște din frăția de nezdruncinat 
a (popoarelor noastre, din cauza 
comună a popoarelor noastre.

în același timp noi vom întări 
colaborarea cu toate organizațiile 
studențești din celelalte țări care 
la rîndul lor doresc colaborarea 
pe baza egalității și al respectu
lui reciproc, care se pronunță 
pentru pace și înțelegere între 
popoare.

Studenții din țara noastră —

tești, întărirea continuă a orga
nizațiilor de U.T.M., creșterea 
combativității și îmbunătățirea 
activității acestora, activizarea 
fiecărui membru al U.T.M., con
solidarea organizatorică și dez
voltarea activității asociațiilor 
studențești — sînt sarcini actua
le ale organizațiilor de U.T.M. 
și ale asociațiilor; ele constituie 
obiectivul discuțiilor în confe
rințele de dări de seamă și ale
geri, care se desfășoară acum în 
toate institutele de învățămînt 
superior.

Organizațiile de U.T.M. și a- 
sociațiile studențești trebuie să 
urmărească permanent aplicarea 
în viață a planurilor comune de 
măsuri elaborate la începutul a- 
cestui an universitar împreună 
cu conducerile institutelor, pen
tru a asigură îmbunătățirea ra
dicală în acest an universitar a 
muncii politico-educative si an-> 
trenarea întregii mase a studen
ților la o bogată activitate obș
tească.

îmbunătățind munca generală 
a organizațiilor de U.T.M. și ă 
asociațiilor studențești, partici- 
pînd mai activ.la lupta întregu
lui popor, sub conducerea. Parti
dului Muncitoresc Romîn pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră, studențji noștri își 
aduc o contribuție ictivă la în-

—•—

rală a studenjilor pentru lărgi
rea colaborării internaționale, 
U.I.S. a prezentat numeroase 
propuneri pentru a contribui la 
înlăturarea sciziunii existente și 
s-a adresat în repetate rînduri 
C.O.S.E.C.-ului și conferințelor 
internaționale, organizate de a- 
cesta, cu propuneri concrete pen
tru acțiuni comune. C.O.S.E.C.-ul 
însă a răspuns de fiecare dată 
negativ propunerilor constructive 
ale U.I.S., demonstrînd prin a- 
ceasta poziția sa ostilă colabo
rării.

Această poziție rigidă și nerea- 
listă a conducătorilor C.O.S.E.C.- 
ului devine însă din ce în ce mai 
nepopulară în rîndul studenților 
din organizațiile care colaborează 
cu C.O.S.E.C. Se aud din ce în ce 
mai multe voci care se pronunță 
în favoarea propunerilor U.I.S. , _ ,
și organizațiilor sale membre,.. studențești pe bază de reciproci- 
tot mai mulți se arată nemulțu- . tate cu țările de J 

populară.
Studenții romîni au , , , _

asemenea Franța și Anglia la care datorită grijii statului nos- tărirea forțelor democratice din
invitația organizațiilor studen- tru democrat-popular, se bucură mișcarea internaționala studen
țești din aceste țări, contribuind de condiții de studiu și trai, și țească, manifestîndu-și astfel
astfel la dezvoltarea legăturilor de drepturi de care studenții din spiritul Ier internaționalist,
de colaborare cu 
cezî și englezi.

De curînd, o 
U.A.S.R. a vizitat 
drul unui schimb „ , ____ ____  . ______ . r __  ______ ,
oficiale cu Asociația Studenților pentru însușirea culturii, științei pentru a ne demonstra dorința 
Polonezi. Cu acest prilej au fost și tehnicii avansate, pregătin- sinceră de dezvoltare a colabo- 
discutate unele probleme cernu- du-se pentru a putea lua parte rării internaționale a studenților, 
ne și căile întăririi prieteniei și activă alături de întregul popor un prilej de manifestare a so’ida- 
colaborării dintre ce’e două orga- la lupta pentru construirea so- rității cu lupta studenților din 
nizații precum și a prieteniei din- cialismului în țara noastră. alte țări pentru îmbunătățirea 
tre studenții ce'or două țări. îmbunătățirea muncii profesio- condițiilor de viață și studiu,

De un deosebit succes s-a bu- nale, dezvoltarea activității obș- pentru pace și un viitor luminos.

miji de poiifica discriminatorie 
promovată de C.O.S.EX. și se 
pronunță în favoarea lărgirii co
laborării internaționale.

★
Cînd în anul 1946 la Praga 

s-a constituit Uniunea Interna
țională a Studenților, printre or
ganizațiile fondatoare se afla Și 
Uniunea Națională a Studenți
lor din Romînia. Reprezentanții 
studenților romîni au votat a- 
doptarea Constituției U.I.S. și 
constituirea acesteia pentru că 
ea corespundea aspirațiilor stu
denților noștri, tradițiilor lor 
democratice. De atunci și pînă 
in prezent noi am participat ac
tiv la acțiunile U.I.S., am găz-

Anul acesta au tost 
organizate schimburi

de democrație

vizitat de

tru democrat-popular, se bucură mișcarea internațională 
”, manifestindu-și

studenții fran- țările capitaliste și coloniale nu Sfiptămina Internațională... , . - . a
se bucură și pentru care aceștia Studenților s-a sărbătorit în fie- 

de’.egație a trebuie să ducă o luptă continuă care an de către studenții din 
Polonia în ca- — sărbătoresc această săptămî- țara noastră. Anul acesta, ea con- 
dc delegații nă intensifieîndu-și eforturile stituie pentru noi un nou prilej
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Britanicii au oferit 
un premiu pentru 

asasinarea Imamului 
Omanului

CAIRO 11 (Agerpres). — O 
telegramă primită de reprezen
tanța de la Cairo a Imamului 
Omanului anunță că forțele bri
tanice care au încercat să pă
trundă în regiunea Munților 
Verzi au fost silite să se retra
gă lășind pe cîmpul de luptă 20 
de morți și 40 de prizonieri. In 
cursul unei ambuscade în ace
eași regiune naționaliștii din 0- 
man au ucis un ofițer britanic 
și cinci soldați.

In telegrama sosită la Cairo 
se arată că britanicii au oferit 
un premiu de jumătate de mi
lion de rupii pentru asasinarea 
Imamului Omanului.

Pe de altă parte se anunță că 
tinerii înrolați în rîndurile tru
pelor britanice dezertează în nu
măr mare cu echipamentul de 
război, alăturîndu-se forțelor na
ționaliste din Oman.

Mari inundații în nordul Italiei
ROMA 11 (Agerpres). — Ploi- De asemenea, în regiunea Ca 

Ie torențiale care au căzut în ui- merini, unde situația este cu mult 
tima vreme în nordul Italiei au mai gravă, apele 
provocat inundații în regiunea - - ‘..................
deltei Padului, situația devenind 
din ce în ce mai alarmantă. Pe 
o lungime de 300 de metri, apele 
au rupt o parte a digului în re
giunea Maistra, inundînd locuințe 
și ogoare. A fost necesară eva
cuarea populației.
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. ... au distrus o
parte a digului principal al Pa- 
dului, inundînd mări suprafețe de 
terenuri agricole.

Inundațiile în regiunea deltei 
Padului se produc foarte frecvent, 
ca urmare a lipsei unor măsuri 
eficiente de îndiguire, și provoa
că anual importante pagube ma
teriale. j


