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Mii și mii de oameni ai muncii 

din Capitală au condus pe ultimul 

său drum pe unul din fiii credincioși 

ai partidului și poporului nostru

Moartea tovarășului
Antonin Zapotocky 

președintele
Funeraliile tovarășului

Grigore Preoteasa
Republicii Cehoslovace

Comitetul Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, guvernul Republicii Cehoslovace și 
Comitetul Central al Frontului National anunță cu 
adîncă durere tuturor membrilor de partid și între
gului popor cehoslovac că la 13 noiembrie 1957,

ora 5 a.m., a încetat din- viață la Praga după o 
scurtă dar grea suferință, tovarășul! Antonin Za
potocky, membru al Biroului Politic ..al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și 
președintele Republicii Cehoslovace.

★
PRAGA 13 (Agerpres). Tova

rășul Antonin Zapotocky s-a năs
cut la 19 decembrie 1884 în loca
litatea Zakolany. Viata sa este 
indisolubil legată de nașterea, 
dezvoltarea și întreaga istorie a 
mișcării munci
torești din Ce
hoslovacia. Ta
tăl lui Antonin 
Zapotocky — 
XVladislaw Za
potocky Budec- 
sky dc profesie 
croitor, a fost 
unul din pio
nierii mișcării 
socialiste din 
teritoriile cehe 
și unul din fon
datorii Partidu
lui soeial-demo- 
crat din Cehor 
slovacia. Edu
cația care a 
primit-o de la 
tatăl său și at
mosfera revolu
ționară în care 
a . crescut An
tonin Zapo
tocky au lăsat 
asupra sa o in
fluență adîncă.
.a 16 ani An

tonin Zapotocky 
a intrat în rîn- 
durile tineretu
lui social-de
mocrat. In 1902 
el a părăsit lo-' 
calitatea Mel
nik, unde își 
făcea ucenicia 
de pietrar și a 
plecat la Pra
ga, unde și-a 
consacrat între
gul său timp 
liber activității în rîndurile 
tineretului social democrat. Cu- 
rînd el a devenit unul din repre
zentanții de frunte ai acestuia. 
Tn 1905, în timpul primei revo
luții ruse pe teritoriile cehe au 
.iceput demonstrații și turburări 

țărănești pentru vot universal. 
A. Zapotocky a participat la de
monstrații, fapt pentru care a 
fost arestat și condamnat de cî- 
.teva ori.

In 1907 A. Zapotocky a fost 
ales secretar regional al Parti- 
dului social-democrat din Klad- 
no. în același timp el a fost ales
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și secretar al organizației sindi
cale. In acest post el și-a însușit 
tactica și strategia mișcării mun
citorești marxiste.

Atmosfera revoluționară din 
Kladno, viața grea a minerilor 

și hotărîrea Tor fermă de a face 
orice sacrificii în numele unei 
lumi mai juste, toate acestea au 
exercitat o mare influență asupra 
tînărului revoluționar. Antonin 
Zapotocky s-a consacrat cu en
tuziasm muncii. El a depus efor
turi nu numai pentru a întări, 
unitatea între minerii, metalur- 
giștii și ceilalți muncitori din 
Kladno, ci și pentru a crea o 
alianță trainică între aceștia și 
muncitorii agricoli care 
pe domeniile imperiale din jurul 
localității Kladno. Războiul im
perialist l-a convins și mai mult

lucrau In 1922 el a fost ales

★
pe A. Zapotocky cît de nejust și 
de absurd este sistemul capita
list care generează războaie. Du
pă anii petrecuți pe difertite fron
turi la terminarea războiului. 
A. Zapotocky s-a întors la Kladno 

pentru a con
sacra talen
tul său poli
tic și organi
zatoric luptei 
continue și tot 
mai hotărite a 
clasei munci
toare. Marea 
Revoluție So
cialistă din Oc
tombrie și eve
nimentele din 
Rusia i-au a- 
rătat drumul 
just. De aceea 
el a aderat la; 
aripa stingă a 
partidului so-- 
cial - democrat, 
la opoziția îm
potriva aripei 
social-democra- 

te de dreap
ta și oportu
nismului. In 
1920 el a fost 
trimis ca dele
gat la Mos
cova pentru a 
participa la
Congresul al
II-lea al Inter
naționalei Co
muniste, unde 
s-a întîlnit cu 
V. I. Lenin. A. 
Zapotocky este 
unul din pri
mii oameni poli
tici cehoslovaci 
care au spus 
adevărul des
pre Rusia So
vietică.

In perioada 
grevei din de
cembrie 1920 A. 
Zapotocky se a-

flâ în primele rînduri ale lup
tătorilor revoluționari din Klad
no, ca președinte al Comitetului 
revoluționar ales. După reprima
rea grevei a fost condamnat la 
doi ani și jumătate închisoare. In 
această perioadă A. Zapotocky 
s-a convins că rolul partidului 
social-democrat este încheiat și 
că este necesară întemeierea u- 
nui partid nou, leninist.

Antonin Zapotocky este unul 
din fondatorii Partidului Comu
nist din Cehoslovacia în 1921.

secretar
general al partidului, în 1925 a

(Continuare în pag. 3-a)

In ziua de miercuri 13 noiem
brie oamenii muncii din Capitală 
au condus pe ultimul său drum 
pe tovarășul Grigore Preoteasa, 
fiu credincios al poporului romîn 
și militant devotat al partidului, 
membru supleant al Biroului Po
litic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

începînd de la ora 8 dimineața 
la Palatul Republicii într-un șu
voi nesfîrșit, mii și mii de locui
tori ai Capitalei, stăpîniți de un 
sentiment de puternică durere, au 
continuat să treacă prin fața ca
tafalcului acoperit de flori, adu- 
cînd ultimul lor salut vajnicului 
luptător comunist, Grigore Preo
teasa.

Printre cei care trec prin fața 
catafalcului sînt mulți tovarăși 
care l-au cunoscut bine pe Gri
gore Preoteasa, care au lucrat și 
au luptat alături de el. Alții nu 
l-au cunoscut personal dar au sim
țit, au recunoscut în îndrumarea 
și sprijinul dat activității lor de 
fiecare zi de către partid, talentul 
de conducător, înaltul spirit de 
partid al lui Grigore Preoteasa.

Răsună grav acordurile imnu
rilor funebre. In tăcere, la cata
falc se schimbă garda militară. 
De asemenea, rînd pe rînd fac de 
gardă în jurul catafalcului acti
viști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, fruntași ai 
vieții noastre culturale și științi
fice, generali și ofițeri superiori, 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale.

Din ultimele gărzi fac parte 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
miniștri, conducători ai organiza
țiilor oamenilor muncii.

Ora 10,45. Fac de gardă mem
brii delegației guvernamentale so
vietice desemnate de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și C. C. al 
P.C.U.S. pentru a participa la fu
neralii : Leonid Brejnev, membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Patolicev, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Nikolai Bo
brovnikov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului- orășenesc 
Moscova, Aleksei Epișev, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., am
basadorul U.R.S.S. în R. P. Romî- 
nă, Vladimir Tișcenko, șef de sec
ție adjunct al C.C. al P.C.U.S., 
precum și A. F. Gorkin, conducă

torul delegației de vechi membri 
ai P.C.U.S. care se află în țara 
noastră^

Ultima gardă este alcătuită din 
tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, dr. Petru Groza, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Leon- 
tin Sălăjan, Janos Fazekaș, Vladi
mir Gheorghiu și Avram Bunaciu.

La ora 11 sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Grigore Preo
teasa, purtat pe umeri de condu
cătorii de partid și de stat care 
au alcătuit ultima gardă, este 
scos din marea sală îndoliată a 
Palatului Republicii și așezat pe 
un afet de tun.

Garda militară de onoare cu 
drapelul îndoliat, aliniată în fața 
palatului prezintă onorul.

Sînt prezenți membrii Comite
tului Central al P.M.R., membrii 
guvernului, membrii Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, depu
tați, conducători ai organizațiilor 
de masă, generali și ofițeri supe
riori ai Forțelor noastre Armate, 
academicieni, oameni de știință, 
artă și cultură, conducători ai in
stituțiilor centrale, numeroși acti
viști de partid, de stat și ai orga
nizațiilor obștești.

Sînt de asemenea de față amba
sadorii : Stoian Pavlov — R. P. 
Bulgaria, Nikola Vujanovici — 
R.P.F, Iugoslavia, Ke Bo-nian — 
R. P. Chineză, Ivan Rohall-Illkiv
— R. Cehoslovacă, Ferenc Keleti 

■—R.P. Ungară, Georg Stibi—R.D. 
Germană, Kim Ben Dik — R.P.D. 
Coreeană, Hussein Chatvky — E- 
gipt, lanusz Zambroivicz — R. P. 
Polonă ; Arieh Harell, ministrul 
Israelului ; însărcinații cu afaceri 
ad-interimi : J. Medoro Delfino
— Argentina, Matti Pyykkb — 
Finlanda, Phan Van Su — R. D. 
Vietnam; precum și membrii Am
basadei U.R.S.S. și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Sînt prezenți membrii delega
ției de vechi militanți ai P.C.U.S.

în sunetele marșului funebru 
cortegiul funerar părăsește piața 
Republicii îndreptîndu-se spre ci
mitirul Ghencea. în fruntea corte
giului funerar este purtat un mare 
portret îndoliat al tovarășului 
Grigore Preoteasa. Sînt purtate 
de asemenea numeroasele coroa
ne de flori depuse la catafalcul 
celui dispărut, iar pe pernițe roșii 
of dinele cu care partidul și gu
vernul au distins pe tovarășul 
Grigore Preoteasa. Afetul de tun 
care poartă sicriul cu corpul 

neînsuflețit al celui dispărut este 
urmat în imediata apropiere de 
familia defunctului, de conducă
tori ai partidului și statului nos
tru, de membrii delegației sovie
tice care participă la funeralii, de 
membrii Comitetului Central al 
P.M.R. și ai guvernului, de mem
brii Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, de șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic, de membrii delegației de 
vechi militanți ai P.C.U.S., de 
generali și ofițeri superiori, de 
activiști de frunte de partid și de 
stat.

Urmează apoi garda militară de 
onoare și detașamente ale gărzilor 
muncitorești înarmate. Fanfarele 
intonează marșuri funebre. Un 
mare cor cîntă imnuri de luptă 
ale clasei muncitoare.

într-o tăcere solemnă trece co
loana miilor de oameni ai muncii 
din Capitală care au venit să con
ducă pe ultimul său drum pe to
varășul Grigore Preoteasa.

De-a lungul străzilor orașului 
pe care le străbate cortegiul fu
nerar mii și mii de oameni aauc 
un ultim salut luptătorului devo
tat pentru socialism, pentru liber
tatea și fericirea poporului romîn.

în aceste zile greîe în care par
tidul și poporul depling pierde
rea lui Grigore Preoteasa, fruntaș 
de seamă al partidului și statului 
democrat-popular, zeci de mii de 
oameni ai muncii își exprimă în 
mod impresionant hotărîrea lor 
fermă de a se uni și mai strîns 
în jurul partidului, de a lupta cu 
mai multă energie pentru victoria 
deplină a socialismului în patria 
noastră.

în fața Academiei Militare ele
vii ofițeri aliniați dau onorul, a- 
ducînd omagiul lor celui dispărut.

La ora 13,15 cortegiul funerar 
se oprește la cimitirul militar 
Ghencea unde are loc mitingul 
de doliu consacrat amintirii to
varășului Grigore Preoteasa.

Miile de oameni ai muncii um
plu aleile cimitirului militar 
Ghencea.

La intrarea cortegiului, o gar
dă militară de onoare cu drapel 
cernit dă onorul.

în pag. 3-a!

Cuvîntările rostite la mitingul de doliu 
de Ia cimitirul militar Ghencea

In jurul sicriului cu corpul 
neînsuflețit al lui Grigore Preo
teasa iau loc' conducătorii parti
dului și ai guvernului, membrii 
C.C. al P.M.R., miniștri, deputați 
în Marea Adunare Națională, oa
meni de artă și cultură, militari, 
membrii delegației guvernamenta
le sovietice, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic, membrii familiei de
functului.

Mitingul de doliu închinat me
moriei lui Grigore Preoteasa a 
fost deschis de tov. Fl. D unul a- 
che, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al comitetului oră
șenesc București al P.M.R.

A luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

A vorbit apoi Leonid Brejnev, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., conducătorul 
delegației guvernamentale sovie
tice care participă la funeralii.

La mitingul de doliu au mai 
luat cuvîntul A. Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Ion Iliescu, președintele 
Asociației Studenților din R. P. 
Romînă, scriitorul acad. Geo Bog- 
za, V. Trofin, prim secretar al 
C.C. al U.T.M., Gh. Borș, secre
tând Comitetului de partid al 
Complexului C.F.R. „Grivița Ro-

Tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ale
xandru Drăghici, Leontin Sălăjan, 
Janos Fazekaș, Vladimir Gheor
ghiu, ridică apoi sicriul care este 
coborît în mormîntul de marmoră 
albă în acordurile Internaționa
lei, imnul de luptă al clasei mun
citoare pentru ale cărei idealuri 
Grigore Preoteasa și-a închinat 
întreaga sa activitate.

în semn de omagiu se trag 12 
salve de tun.

Pe lespedea de marmoră a 
mormîntului este înscris numele 
neuitatului tovarăș Grigore Preo
teasa, iar deasupra este săpată 
stema Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al cărui vrednic membru a 
fost.

(Agerpres)

Eternizarea 
memoriei lui 

Grigore Preoteasa
Pentru cinstirea memoriei 

lui Grigore Preoteasa, membru 
supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin și 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne au 
adoptat o hotărîre prin care 
se atribuie numele de Grigore 
Preoteasa : întreprinderii „E- 
lectromagnetica“ din orașul 
București, școlii elementare de 
7 ani nr. 168 din București, 
la caro a învățat Grigore Preo
teasa și Casei de cultură a stu
denților din București.

Prin hotărîre se aprobă pro
punerea țăranilor colectiviști 
din G.A.C. „Progresul*', comu
na Gighera, raionul „Gura- 
Jiului“ regiunea Craiova, ca a- 
ceastă gospodărie colectivă să 
poarte numele „Grigore Preo- 
teasa“.

Do asemenea so prevede 
editarea unui volum care să 
cuprindă biografia și o cule
gere de articole ale lui Gri- 
gore Preoteasa.

★

In dimineața zilei de 12 
noiembrie, peste 300 de mem
bri ai G.A.C. din comuna Gi- 
ghera, raionul Gura Jiului, s-au 
adunat în sala căminului cul
tural intr-un miting de doliu 
pentru a cinsti memoria tova
rășului Grigore Preoteasa, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R. Printre cei care au 
vorbit a fost și tov. Călin 
Oprea, președintele gospodăriei 
agricole colective care a pro
pus ca în amintirea fiului cre
dincios al clasei muncitoare și 
al poporului nostru, militant 
de seamă al partidului, gospo
dăria lor agricolă colectivă să 
poarte numele lui Grigore 
Preoteasa. Adunarea generală 
a colectiviștilor a aprobat în 
unanimitate această propunere, 
trimițînd o telegramă C.C» al 
P.M.R.

al

Dragi tovarăși,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, Consiliul de Miniștri al Repu
blici; Populare Roniine, Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, intregul popor romin, 
exprimă Adunării Naționale a Republicii Ceho
slovace, Consiliului de Miniștri al Republicii 
Cehoslovace, Comitetului Central al Partidului Co
munist Cehoslovac, clasei muncitoare și poporului 
frate cehoslovac cele mai sincere condoleanțe și 
iau parte la durerea pricinuită de ‘încetarea din 
viată a tovarășului Antonin Zapotocky, președin
tele Republicii Cehoslovace, membru în Biroul Po
litic al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Cehoslovac.

Luptător de frunte pentru făurirea și propășirea 
Cehoslovaciei demccrat-populare. militant emi
nent a! mișcării muncitorești internaționale, tova
rășul Antonin Zapotocky și-a închinat întreaga 
viață libertății și fericirii poporului cehoslovac, 
cauzei nobile a socialismului și păcii.

Partidului Comunist Cehoslovac

Cinstind figura luminoasă a tovarășului Zapo
tocky, Partidul Muncitoresc Romin și poporul 
nostru își manifestă hotărîrea neclintită de a ci
menta și mai mult colaborarea frățească și prie
tenia indestructibilă dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Cehoslovacă, strins unite în 
marea familie a țărilor socialiste în frunte cu Uni
unea Sovietică.

In numele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 

Romîne
Dr. PETRU GROZA

In numele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

CHIVU STOICA

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

GH. GHEORGHIU-DEJ

Telegrame de condoleanțe 
primite din întreaga tară

La C.C. al P.M.R. continuă să 
sosească telegrame de condolean
țe în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Grigore Preo
teasa. membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R.

Au mai so-sit telegrame de la: 
Comitetele orășenești Galați, 
Baia Mare. Brăila, Cluj, Focșani, 
Arad. Bacău Tr. Severin, Tg. 
Ocna, Zărnești-Stalin, Tîrgoviște, 
Reșița. Lugoj, Constanța, Oravi- 
ța. Comitetele raionale Băbeni, 
Găești, Filimon Sîrbu, Macin, 
Zalău, Tg. Secuiesc, Focșani. 
Ploești, Băilești, Sînnicolaul 
Mare, Făget, Orșova. Lugoj, 
Brăila, Bujor, Alba Iulia, Hune
doara, Dorohoi, Moldova Ncuă, 
Vrancea, Timișoara, Orăștie, 
Zimnicea, Hîrșova, Oradea, Re

șița, Caracal, Gura Humorului, 
Liești, Sărmaș, Zeletin, Tg. Fru
mos, Cristur, Istria Galați. Vas
lui, Fetești, Tulcea, Arad. Novaci, 
Medgidia, Oravița și Tecuci ale 
Partidului Muncitoresc Romîn, de 
la Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu** și de la 
Școala de partid din Deva, de 
la adunările de partid deschise 
ale muncitorilor de la Combina
tul metalurgic Reșița și Șantie
rul naval maritim Constanță, 
plenara membrilor de partid de 
la uzinele „Gheorghe Dozsa“ din 
Sf. Gheorghe, comitetul de par
tid al Academiei R. P. Romîne și 
organizația de bază a sfatului 
popular raional Novaci, regiu
nea Craiova.

S-au mai primit telegrame de 
la comitete executive ale sfatu

rilor populare regionale, orășe
nești sau comunale, precum și de 
la comitetul regional U.T.M. Hu
nedoara și de la comitetele raio
nale U.T.M. Sînnicolaul Mare, 
Arad, Moldova Veche, Galați și 
Timișoara.

Au trimis de asemenea tele
grame muncitorii, inginerii teh
nicienii și funcționarii de la nu
meroase întreprinderi.

Au trimis telegrame colegiile 
de redacție ale ziarelor „Scînteia 
Tineretului4*. „Neuer Weg“, „Fla
căra lașului**, „înainte4* Craiova. 
„Steagul Roșu4* și ale publica
țiilor „Munca de partid4* și „Na- 
rodnaia Romînia4*, salariații Cen
trului de producție cinematogra
fică, ai Radiodifuziunii și Tele
viziunii.

(Agerpres)

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a primit delegația guvernamentală 

sovietică care a participat 
la funeraliile lui Grigore Preoteasa

In ziua de 12 noiembrie, dele
gația guvernamentală sovietică, 
care a participat ia funeraliile 
tovarășului Grigore Preoteasa, 
compusă din tovarășii: L. I. 
Brejnev, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. S. Patolicev, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., N. I. Bobrovnikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., pre
ședinte al Sovietului de deputați 
ai oamenilor muncii din orașul 
Moscova, A. A. Epișev, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice la

București și V. I. Tîșcenko, ad
junct al șefului unei secții a C.C, 
al P.C.U.S., a făcut o vizită la 
locuința tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a exprimat 
condoleanțe în numele C.C. al 
P.C.U.S., Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice și al poporu
lui sovietic în legătură cu înce
tarea din viață a tovarășului 
Grigore Preoteasa.

Au fost de față tovarășii 
Gheorghe Apostol și Emil Bodi 
năraș, membri ai Biroului Polii 
tic al C.C. al P.M.R.



Viața de organizație

Cum organizăm 
calificarea activului regional

Cînd instructorul comitetului 
regional U.T.M. iși planifică judi
cios munca, rezultatele bune nu 
întîrzie să se vadă. Pentru acea
sta însă este necesară o pregă
tire temeinică, o cunoaștere pro
fundă a particularităților raionu
lui respectiv, precum și o expe
riență in munca cu tineretul. Toa
te acestea nu se capătă dintr-o 
dată, ci treptat, pe baza unei ac
tivități îndelungate. Avem nume
roase exemple care ne dovedesc 
acest lucru. Justețea prevederilor 
plenarei a doua a C.C. ai U.T.M. 
s-a dovedit de mult în practică 
și biroul comitetului nostru regio
nal U.T.M. pune acum un accent 
deosebit pe permanentizarea acti
viștilor comitetului regional și pe 
continua pregătire a acestora din 
punct de vedere politic și cultu
ral.

Semnificativ în această privin
ță este felul în care a pregătit 
secția organizatorică a comitetu
lui regional U.T.M. programul de 
instruire și pregătire a activiștilor 
regionali în luna septembrie.

In această perioadă de toamnă, 
sarcinile noastre erau legate de 
mobilizarea tineretului pentru e- 
xecutarea la vreme a lucrărilor 
din campania agricolă de toam
nă (arăturile, insămînțările, re
coltatul porumbului), de alegerile 
pionierești și cele din organiza
țiile de bază U.T.M., de deschide
rea învățămîntului politic la sate 
etc. Aceste probleme au format 
punctele de bază in programul 
special de instruire pentru luna 
septembrie. Instruirea, eșalonată 
pe timp de 6 zile, a cuprins pre
darea a 6 lecții, au fost ținute 6 
instructaje și o consfătuire. In a- 
ceastă perioadă, activiștii au mai 
luat parte ia o reuniune cu prile
jul unei joi a tineretului, au fă
cut o excursie, au vizionat o pie
să de teatru, au vizitat un muzeu 
și o parte din ei s-au deplasat la 
București la un meci de fotbal.

Iată, spre exemplu, cum arăta 
programul unei zile: Dimineața 
de la ora 8,30 la 10,30. inginerul 
agronom Anghel Gheorghe a ți
nut lecția ,.Darwin și Miciurin 
despre ereditate și variabilitate. 
Transformarea dirijată a plante
lor prin educare". După o pauză 
de 15 minute, de la 10,45 pînă la 
13 o profesoară de specialitate a 
predat în fața hărții lecția „Des
pre așezarea, bogățiile și econo
mia U.R.S.Ș.". De la ora 13 la 
14,30. șeful comisiei muncitorești 
a făcut un instructaj cu proble
mele comisiei. După amiază, vre-

me de 2 ore. începind de la ora 
17, activul a audiat lecția „Rolul 
și sarcina instructorului de pio
nieri in educarea comunistă a co
piilor" prezentată de secretarul 
comitetului regional U.T.M. cu 
problemele de școli medii și pio
nieri. Seara, întreg activul (îm
preună cu membrii de familie) a 
vizionat piesa de teatru „Ovi- 
diu".

In scopul extinderii bunei expe
riențe, intr-una din zile, vreme 
de 4 ore am organizat o consfă
tuire in cadrul careia un instruc
tor regional a prezentat un refe
rat în legătură cu măsurile luate 
de către comitetul raional U.T.M. 
Negru Vodă pentru întărirea vie
ții interne de organizație, primi
rea de noi membri, achitarea la 
timp a cotizației. Al doilea re
ferat al consfătuirii a fost ținut 
de un alt instructor care a vorbit 
despre felul cum comitetul raional 
U.T.M. Istria, de care se ocupa, a 
pregătit și organizat deschiderea 
invățămintului de stat și a invă- 
țămintului politic U.T.M.

Cu prilejul instruirii, aflindu-ne 
în pragul unui nou an de invăță- 
mint politic și de stat, biroul co
mitetului regional a analizat si
tuația școlarizării activiștilor re
gionali, discutind cu fiecare ac
tivist in parte ce are de făcut 
pentru complectarea studiilor și 
pentru continua ridicare a nivelu
lui său politic. Astfel, pentru a- 
nul acesta, activiștii regionali sînt 
Înscriși la invățămintul de stat, 
la cursul de marxism-leninism și 
economie politică.

In felul acesta noi am socotit 
că i-am ajutat pe activiștii din 
aparatul regional să se pregă
tească pentru a da la rîndul' lor 
un ajutor mai calificat organiza
țiilor raionale de tineret. Biroul 
comitetului regional U.T.M. a ho
tărit să respecte cu strictețe pro
gramele de pregătire a activului 
și lunar să analizeze cum contri
buie acestea la întărirea muncii 
organizațiilor noastre U.T.M.

ION VEL1ȘCU 
secretar al comitetului regio

nal U.T.M. Constanța

Clubul muncitoresc „Mihail Eminescu" din Lucăcești. Clubul are o sală de spectacole cu 500 
locuri, bibliotecă, sală de biliard și sală de tenis de masă.

Reparația tractoarelor
INTIRZIE
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pentru copii

In amintirea
unui erou

Lingă satul Țigău, raionul Be- 
clean se mai păstrează și acum 
mormîntul sergentului 
Boca, răpus de schijele 
al hoardelor fasciste 
războiului trecut. ■

Tinerii din Țigău nu 
Ei au hotărit să-i poarte de grijă, 
sădindu-i pe mormint in fiecare 
primăvară, flori. Tînăra Elena Bo- 
toș, a prins de-asupra mormântu
lui o tăbliță pe care stau scrise 
cuvinte de slavă pentru faptele 
vitejești ale eroului.

Nici frunzele uscate ale teiu
lui ce străjuiește mormîntul 
sînt lăsate a-și țese covorul lor 
toamnă. Fapta utemiștilor din 
gău merită toată lauda.

Corespondent
FRANCISC VEREȘ

erou C. 
unui obuz 
în timpul

l-au uitat.

in- 
în 
Șl 

pa- 
bo-

O lectură plăcută și 
structivă veți putea găsi 
ALMANAHUL „ȘTIINTA 
TEHNICA 1958“. In 192 
gini de format mare și
gat ilustrate, sînt prezentate 
cele mai recente și variate

anahul

In zilele acestea de sfîrșit de 
campanie de toamnă, în stațiunile 
de mașini și tractoare se lucrează 
cu multă febrilitate. Mai multă 
chiar decît în „miezul" campaniei. 
Nu-i nimic deosebit în această 
grabă. Cu toate că se fac ultimii 
pași a> unui drum lung și destul 
de obositor, cu toate că o parte 
din tractoare au „obosit" se lu
crează din plin. Realizările deca- 
dale dau și mai multă satisfacție 
și fiecare hantru realizat în plus 
înseamnă o victorie, înseamnă un 
salt în procentajul realizării pla
nului de producție anual și pe 
campanie.

Această atmosferă, această pre
ocupare vie se manifestă acum și 
în S.'M.T. Titu din raionul cu ace
lași nume. Graficele de producție 
arătau acum cîteva zile astfel: 
planul anual îndeplinit în propor-

„ȘTIINTA Șl TEHNICA 1958“
științei și teh- 
noastră și de

probleme ale 
nicii din țara 
peste hotare. Nu lipsesc nici 
palpitantele călătorii in regiu
nile pline de curiozități știin
țifice, povestirile științifico- 
fantastice, veștile despre sa
teliții artificiali, sfaturile 
practice pentru chimiștii; fo
tografii și radiofoniștii ama
tori.

Prețul unui exemplar este 
de 8 lei.

Abonamentele se primesc 
numai în colectiv (minimum 
5 exemplare), pînă la 30 no
iembrie a. c., la ghișeele 
sucursalelor raionale C.E.C., 
cont 304, cu specificația: 
„Editura Scînteia" — vărsă- 
minte pentru almanahul 
„Știință și tehnică**.

Expedierea exemplarelor se 
va face pe adresa depunăto
rului. Pentru o bună deser
vire, abonații trebuie să men
ționeze citeț pe formularul de 
depunere adresa exactă a de
punătorului.

ție de peste 90 la sută, iar cel al 
campaniei de toamnă peste 80 la 
sută. Bătălia se desfășoară pen
tru realizarea ultimelor procente 
din ambele planuri.

In stațiune nu-s decît cîțiva 
tractoriști ale căror tractoare au 
intrat în reparații planificate. Res
tul sînt împărțiți pe toată raza de 
activitate a stațiunii, care se în
tinde în două raioane: Titu și 
Răcari. Insămînțările au fost ter
minate. Se execută acum numai 
arături adinei și desțeleniri : pre
gătiri pentru recoltele anului vii
tor. Se lucrează intens pentru că 
de acum zilele bune de lucru sînt 
mai puține, iar răgazurile dintre 
pioi mai rare. Tractoriștii, toți, 
fără excepție tineri, se străduiesc 
să încheie un bilănț pozitiv. De
cada trecută cu toate că șase 
tractoare au intrat în atelier, în 
șase zile bune de lucru au fost 
realizați peste 900 hantri, ceea 
ce înseamnă că s-a depășit viteza 
de lucru planificată. In lupta 
ceasta pentru realizări cît mai 
mari s-au evidențiat mulți tineri 
mecanizatori: Ion Iacob, Florea 
Andrei, Constantin Ranete, Ion 
Panait și alții.

■ Paralel cu lucrările din cîmp în 
S.M.T. Titu se fac pregătiri pen
tru revizuirea și repararea trac
toarelor în perioada de iarnă. Se 
fac schimburi de experiență cu 
diferite stațiuni în legătură cu 
unele inovații se amenajează ate
lierul mecanic, se pregătesc scu
lele necesare. Tractoarele voir 
putea intra curînd în atelier dar... 
vor rămîne așa cum au intrat, sau 
vor putea fi cel mult demontate, 
tmpînzindu-se locul cu fiare.

De ce nu pot începe reparațiile, 
de ce nu se pot repara nici mă
car cele ce au intrat de acum în 
atelier ? Nu sînt piese. Ș-i ace- 
sta-i marele necaz al tinerilor me
canizatori de la S.M.T. Titu.

Problema aceasta, a pieselor 
are aici două aspecte.

Mai întti in magazia stațiu
nii sînt cilindrii pentru tractoa
rele I. A. R. (care reprezintă ma
joritatea tractoarelor din stațiune) 
dar nu sînt pistoane. La baza 
de aprovizionare din București 
sînt pistoane însă nu sînt seg
ment de ungere în cota respec
tivă. Apoi în bază nu sînt gar
nituri de chiulasă I.A.R., petice

a-

IANKA BRÎL
„Școala verde

Micuței Asca i-au murit mama 
și bunica In timpul războiului cu 
fasciștii Adăpostită de oameni cu 
suflet bun. ea ajunge Intr-o zi 
printre vitejii partizani din pă
dure și învață la „școala verde" 
așezată Intr-un luminiș. Aici se 
Intllnește cu tatăl ei, pe care-1 
credea de asemenea pierdut și de 
care nu se va mal despărți ni
ciodată. Istoria ei și alte intim, 
plări — mai vesele însă — din 
viața copiilor bieloruși le poves
tește scriitorul sovietic Ianka 
Brii. Năzdrăvăniile pline de haz 
ale ariciului Tupcik și ale iedului 
care a aj'ns „veterinar", poves
tea arțarului sădit de Lipka cea 
mititică și salvat de dinții laco
mului iepuraș, toate acestea le 
găsiți în „Școala verde" una din 
cărțile pentru școlarii mici apă
rute în colecția „Inșiră-te măr
gărite".

RUSALIN MUREȘANU:
„Nicolae Clop de Paie"

calde pentru cauciucurile U.T.O.S. 
urilor etc. Totuși, se găsesc In 
bază o serie întreagă de piese 
care sînt necesare stațiunii pen
tru îngrijirile și reparațiile perio
dice planificate ale tractoarelor, 
piese care in magazia stațiunii nu 
se găsesc (aceasta este aproape 
goală) dar nu sînt fonduri pen
tru cumpărarea lor. Acesta este 
cel de al doilea aspect al proble
mei pieselor de schimb. Pentru 
trimestrul patru al anului în 
curs, S. M. T. Titu n-a primit 
nici un ban pentru reparațiile 
planificate. Cu ce să cumpere a- 
tunci materialele necesare aces
tor lucrări ?

Contul In care sînt incluse pie
sele de schimb, carburanții etc., 
este blocat deoarece o serie de 
debitori n-au achitat o sumă de 
pește 140.000 lei. Vinovată de 
neîncasarea la timp a banilor se 
face conducțrea stațiunii. Vino- 
vați șint însă și debitorii din sec
torul socialist al agriculturii care 
au tărăgănat plata datoriilor.. 
Printre aceștia se numără și gos
podăriile colective Produlești, 
Mircea Vodă, Qornățelu, care 
pentru diferite reparații sau îm
prumuturi de materiale datorează 
stațiunii aproape 14.000 lei. In- 
tîrjiind achitarea acestor fonduri, 
gospodăriile amintite vor cauza 
întîrzierea deblocării contului res
pectiv, în consecință întîrzierea 
reparării tractoarelor. In cazul 
acesta, în primăvară, cînd vor 
cere stațiunii să le execute ară
turile și insămînțările cu mijloace 
mecanizate, aceasta nu le va pu
tea satisface cerințele decît cu 
mare întîrziere, fapt care va avea 
o influență negativă asupra pro
ducției.

Sectorul socialist este în plină 
dezvoltare în raionul Titu și ce
rințe pentru efectuarea mecani
zată a lucrărilor vor fi multe. 
Tractoriștii de la S. M. T. Titu 
vor răspunde acestor cerințe cu 
aceeași conștiinciozitate ca și 
pînă acum, dacă vor fi sprijiniți 
la rîndul lor să-și repare trac
toarele la vreme. Acest ajutor 
îl poate da serviciul de resort din 
Direcția Generală S. IM. T. prin 
cercetarea stării de lucruri și gă
sirea unei soluții care să reme
dieze situația existentă.

N. S1MIONESCU

Despre ce-i vorba în poeziile lui 
Rusalin Mureșanu? Desigur, des
pre copii: ștrengari dornici de hoi
năreală prin poieni sau la ghețuș 
și mici „gospodine" care gătesc 
păpușii turte de lut. Dar . și des
pre lumea înconjurătoare iscodită 
de ochișorii lor ageri, care în ca
zul de față înseamnă satul și gos
podăria colectivă Iată, de pildă, 
ce amănunt interesant și hazliu 
totodată, află micii cititori despre 
viața celor patru mii de boboci 
de rață ai gospodăriei: în fiecare 
dimineață „în colefe călătoare, în 
șirate ca pe ațe“ trase de tractor, 
puișorii aurii sînt duși la plim
bare.. la baltă

E un fel destul de atrăgător de 
a-i învăța pe copii să cunoască 
munca celor mari și schimbările 
aduse de viața nouă în satele 
noastre.

S. MIHALKOV:
„Orumețul vesel**

dibaciul cismar, despre pescar șl 
ceasornicarul care știe să repare 
chiar și ceasurile cu cuc, sau pu- 
nîndu-i pe micii săi eroi să se lau
de cu profesiunile mamelor lor 
ptnă ajung la concluzia că toate 
mamele „sînt la fel de bune".

Cezar Drăgoi a făcut un dar 
frumos micilor școlari tălmăcind 
în romtnește poeziile din „Drume
țul vesel"

MAGDALENA POPA:
„Jocul cel mare"

Jocul cel mare al lui Dănut, bă
iețașul care și-a rupt un picior la 
fotbal și acum e aproape vindecat 
dar plictisit de îndelungata lui 
ședere în casă, e de fapt o cunoș
tință cu lumea, cu viata de fie 
care zi a oamenilor din jur Du 
cîndu-l pe Dănut în sat, bătrînul 
grădinar moș Petru, îl face să în
țeleagă frumuseșea și eroismul 
muncii de miner sau să pretuiască 
măiestria olarilor. îi dă. pe nesim
țite, lecții de hărnicie, de respect 
pentru vîrstnici și curaj, îl jies- 
vață de egoism și îl ajută să cîș- 
tige bucuria cea mai de preț a 
călătoriei — prietenia copiilor din 
sat pe care băiatul i-a îndrăgit.

Un joc, deci, care l-a învățat 
multe lucruri folositoare pe Dănut 
și îl învață firește, și pe i 
cititor care parcurge această 
rioară.

micul 
i isto-

ASZTALOS ISTVAN:
„lojka*<

Serghei Mihalkov știe cum să le 
vorbească celor mici și despre ei 
înșiși și despre alte lucruri. Ii 
țintește cu ironia lui, de pildă pe 
răsfățații „băiețași ai mamei și-ai 
tatii" („Mimoza") leneși și năzu- . . 
roși peste măsură, le istorisește obștească, 
poznele cățelușilor ori ale altor to
varăși de joacă ai micuților, sau îi 
învață pe copii să respecte munca 
vîrstnicilor, povestindu-le despre

Fără îndoială că e un merii 
serios să știi să le vorbești tine
rilor cititori despre tristele reali
tăți ale trecutului, să le aduci In 
fața ochilor o imagine vie a a 
cestor realități, limitate pentru ei 
la noțiuni generale căci expe
riența lor nu le.a cunoscut

E ceea ce reușește Asztalos 
Istvan în trei din povestirile cu
prinse in volumul „lâska". Seni
nătatea ultimelor două povestiri
— care se petrec In zilele noastre
— atmosfera copilăriei nestinghe 
rite de griji ce-și pune amprenta 
asupra micilor eroi chiar ctnd a- 
ceștia se lovesc de probleme mai 
grave (loșka neglijat de părinții 
săi, prea ocupați cu activitatea

suferă un timp in
fluența- unei mătuși cu nostalgii 
după viața burgheză), scot In evi
dență și mai puternic, prin con

trist, revoltătoare» mutilare a «H 
pilăriei despre care povestește 
autorul în „Hlrciogul". „Cocoșul" 
sau „Paltonul".

Ce e mai dureros în viafa 
băiețandrilor din aceste trei po
vestiri, adolescenți firavi, siliți 
de obicei să muncească peste 
puteri, e maturizarea impusă odi
nioară de sărăcie, caracterul neco
pilăresc al aspirațiilor lor. Ei nu 
visează ca ștrengarii din „lâska" 
sau „O excursie pe cinste", expe
diții în pădurile virgine, ori alte 
isprăvi glorioase Bucuria rîvnită 
de ei e modestă, e aceeași pe 
care și-o doresc nevoiașii de toate 
virstele — un lucru obișnuit care 
numai în condițiile unei sărăcii 
crunte poate deveni obiectul nă
zuințelor o mincare bună de săr
bători. un palton întristător e că 
aceste lucruri neînsemnate care, 
măcar ele, ar fi firesc să existe 
în casele acestor băieți — și ei 
și părinții lor muncesc din greu
— pot deveni, la o vtrstâ atff de 
romantică, un ideal aproape in
accesibil. pot absorbi toată ener
gia și tot elanul de care sînt în 
stare micii eroi. Băieții din „Hîr- 
ciogul", zilieri rămași fără lucru, 
își pun toată nădejdea în griul 
pe care.l vor dobfndi scormonind 
cuiburile hîrciogilor După soco
telile lor ii așteaptă un adevărat 
belșug — atîta grîu incit să poată 
avea ptine pînă în anul următor. 
Pînă la sfîrșit, sacul plin cu 
grăunțele scoase din singurul 
cuib de hîrciog descoperii după 
o săptămînă de chinuitoare cău
tări și săpături, Ie e luat copiilor 
de un chiabur, cu sprijinul auto
rităților satului și ei pornesc din 
nou în căutarea unei surse de 
ciștig. Micul lucrător din „Coco
șul" care știe că din ajutorul dat 
de Asigurările Sociale, pentru 
accidentul lui de muncă, poate 
asigura famikei sale înfometate 
mîncarea bună dorită de sărbători
— străbate pe jos vreo treizeci 
și cinci de kilometri, pe viscol, 
ca să ia banii pe care, din pricina 
unor formalități nu.i poate că
păta decît peste cîteva zile In 
altă povestire, ținta dorită cu a- 
pritidere, devenită obsesie, e un 
palton Pentru el, băiatul slăbuț 
face mult timp pe hamalul, sar 
cară lemrte adunlnd ban cu ban.
Din cauza paltonului are accese 
de optimism cînd întrezărește o 
speranță și de disperare cînd pre
simte că nu-1 va avea, cu toate 
eforturile uriașe pe care le-a făcut 
pentru lucrul dorit Sînt tragedii 
mărunte numai prin mobilul care 
le declanșează, ■ dar care pentru 
sufletul micilor eroi au toată am
ploarea unor adevărate tragedii, 
cu attt mai mult cu cît ele pro
voacă și scene dureroase în aceste 
familij veșnic hăituite în trecut 
de necazuri. Realismul aceslor 
mici scene din trecutul aspru al 
oamenilor muncii ni se pare ca
litatea cea mai de seamă a volu
mului lui Asztaloș Istvan.

$
Cooperativa 

textilă Sibiu, 
secția covoare 
din Săliște, este 
renumită în țară 
pentru frumoa

sele covoare pe care le pro
duce.

Faima acestor covoare s-a 
dus peste hotare. In fotogra
fie (în prim plan) țesătoarea 
Cătană Elena lucrînd la răz
boiul de țesut un covor olte
nesc destinat exportului.

A
ni de zile îna
intea celui de-al 
II-lea război 
mondial, în 
țara noastră 
a circulat o ex
presie : „cor
donul sanitar".

Pentru Europa capitalistă e- 
xistența U.R.S.S. constituia un 
coșmar: pericolul contaminării 
de comunism a maselor exploa
tate. De aceea, Rominia, Polo
nia și Finlanda au trebuit să 
devină pentru Europa un „cor
don sanitar" care să apere ca
pitalismul european muribund. 

Văzînd de cită cinste se bucu
ră în țața stăpînilor din City și 
Wall-Street, guvernanții Romi- 
niei au hotărit să transforme 
tara nu numai într-un cordon 
ci și într-un jandarm — dulău 
de pază.

Astfel, în 1924, după scoaterea 
P.C.R. în afara legii — prin 
care se urmărea decapitarea miș
cării muncitorești — și după 
dezlănțuirea unei crîncene pri
goane împotriva comuniștilor și 
a celorlalți patrioți. guvernarea 
liberală a inițiat o campanie de 
îngenunchere, prin înfometare, a 
maselor muncitoare. De- aceea, 
în toamna aceluiași an, Vintilă 
Brătianu — ministrul de finanțe 
al vremii — a conceput un plan 
financiar de Teducere a salarii
lor și de prelungire a zilei de 
muncă, plan adoptat — firește 
— cu bucurie de Uniunea Ge
nerală a Industriașilor din Ro- 
mînia.

Sprijinită de partidul ei — 
care, scos în afara legii burghe
ze. nu putea fi scos și din lup
ta de clasă — muncitorimea s-a 
ridicat împotriva unei asemenea 
samavolnicii, răspunzind cu un 
puternic val de greve.

In Valea Mureșului', în anii 
1925—1929, activitatea muncito
rilor forestieri împotriva stăpîni
lor a fost minunat organizată — 
rod al unei susținute munci da 
torate conducerii nemijlocite de 
către partid.

Astăzi, amintindu-și de acele 
lupte, mureșenii evocă chjpul lu
minos al bătrînului profesor 
Simo Geza, luptătorul încercat, 

omul îndrăgostit de oameni, și
— la rîndul său — iubit de 
mase. In Valea Mureșului — 
denumită și ea, pînă la 23 Au
gust „Valea Plîngerii** — în 
timpul luptelor ilegale, urmărit 
de jandarmi sau de agenții Si
guranței, prins de vălul nopții 
în cătune sau colonii muncito
rești, Simo Geza găsea totdeau
na un refugiu sigur în orice casă 
de om sărac. Pentru sprijinirea 
luptei forestierilor, Simo Geza
— din însărcinarea partidului — 
a muncit neobosit alături de 
tovarășii săi, cu o deosebită mi
nuțiozitate și -pentru o cît mai 
bună organizare și funcționare a 
„Ajutorului Roșu**, deoarece a- 
ceastă organizație avea să joace 
un rol important în susținerea 
materială a greviștilor.

Un singur exemplu poate pune 
în lumină nivelul înalt la care 
ajunsese în regiunea Mureșului 
organizarea conspirativă a aju
torului muncitoresc în acele tim
puri. Odată, pe cînd era trans
portat spre închisoare cu Un va
gon plumbuit, Simo Geza s-a a- 
dresat, într-una din gări, prin 
fereastra zăbrelită, unui intelec
tual din Tg. Mureș — pe care-1 
cunoștea din vedere — recoman- 
dîndu-se și cerîndu-i un împru
mut bănesc oricît de mic. Aflînd 
despre cine este vorba, călătorul 
i-a înmînat arestatului toți banii 
pe care-i avea asupra sa. La 
numai cîteva ore după sosirea 
cetățeanului în Tg. Mureș, un 
muncitor i-a înapoiat acestuia 
întreaga sumă împrumutată lui 
Simo Geza.

Vechi militant socialist, călit 
în marile lupte greviste din 1920
— cînd pentru activitatea sa a 
fost dat afară din învățămînt — 
Simo Geza n-a cunoscut odihnă 
pînă ce n-a fost cucerită victoria 
asupra reformismului prin cons
tituirea P.C.R.

După înființarea organizației 
regionale P.C.R. Tg. Mureș cua- 
jutorul tovarășului Simo Geza se 
pun bazele ziarelor „Maros- 
volgyi Munkas“ (Muncitorul din 
Valea Mureșului) și „Elore” 
(„înainte**) care contribuie din 
plin la opera de clarificare po 
litico-ideologică a muncitorimii, 
precum și la mobilizarea ei

După ilegalizarea P.C.R., Simo

Geza a fost ales secretar al Con
siliului Sindical Regional Mureș, 
post de luptă de unde, cu price
perea sa de luptător încercat, a 
îndeplinit cu cinste sarcina dată 
de partid de a sprijini lupta 
muncitorilor forestieri în anii 
1925—1929.

★
După cum se arăta și mai sus, 

în toamna anului 1924, din iniția
tiva lui Vmtilă Brătianu. 
U.G.I.R. a pornit o puternică o- 
fensivă antimuncitorească, pen
tru reducerea salariilor și pre
lungirea zilei de muncă.

In întreprinderile forestiere din 
Valea Mureșului, ofensiva s-a. 
dezlănțuit Ia 13 decembrie 1924 
cînd au fost concediați 1.195 de
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din Valea Mureșului (1925-1929)
muncitorl. Sindicatele au propus 
atunci micșorarea zilei de mun
că la 6 ore pentru ca astfel să 
nu fie necesare concedierile. So
cietățile — respingînd propune
rea sindicatelor — au continuat 
să concedieze muncitori, anga- 
jînd, însă, cu un salariu mai 
mic, șomeri din alte regiuni. In 
plus, jandarmeria executa ares
tări masive în rîndul sindicaliș
tilor, trimițlndu-i la „urmă" pen 
tru a lipsi masele de conducă
tori.

In ianuarie 1925, în urma de
nunțării de către patroni a con
tractului colectiv. Consiliul Sin- 
dical Regional a trimis la trata
tive o delegație din care făceau 
parte si muncitorii concediați 
pentru ca patronii să înțeleagă 
că, în caz de încetare a lucrului 
șomerii locali nu vor deveni 
spărgători de grevă.

Patronii cereau ca noul con
tract colectiv să prevadă sau 
ziua de 10 ore, sau reducerea sa
lariului cu 35 la sută precum și 
un punct special prin care firme
le nu se mai obligau să apro
vizioneze cu alimente muncito
rii forestieri. Delegația sindicală 
a respins aceste condiții, iar 
muncitorii din Tg. Mureș au 
lansat o chemare de luptă către 
toți muncitorii din Valea Mure
șului.

In fața dîrzeniei delegației, 
patronii au urmărit să spargă 
unitatea de luptă, incercînd să 
silească muncitorii din fiecare 
fabrică să iscălească separat 
noile condiții în prezența jan
darmilor.

Nici această încercare n-a reu
șit. Comuniștii și sindicaliștii 
erau pretutindeni. îmbărbătind 
și învățînd masele.

înciudați de nereușită, patronii 
au recurs la lock-out: în ziua 
de 6 martie 1925 toate societă
țile forestiere și fabricile de che
restea din Valea Mureșului i-au 
considerat concediați pe toți cei 
5.000 de muncitori anunțînd tot
odată că operează noi angajări 

, pe baza noilor condiții. Condu
cerea Consiliului Sindical Regio
nal trebuia acum să rezolve o 
problemă grea. întreaga acțiune 
muncitorească se părea că e 
sortită eșecului. Cu ajutorul Iui 
Simo Geza se luară insă toate 
măsurile pentru ca în întreaga 
Vale a Mureșului comuniștii, 
uteciștii și activiștii sindicali să 
lămurească oamenilor ordinara 
încercare de șantaj a patronatu

lui. Chiar a doua zi, în 7 mar
tie, în Valea Mureșului se și 
difuza o circulară a Consiliului 
Sindical Regional prin Care mun
citorimea era îndemnată să te
ziste lock-out-ului.

La o asemenea contraacțiune 
promptă și energică nu s-au aș
teptat nicidecum patronii. De a- 
ceea au adus sute de șomeri din 
Bistrița, Prahova, Cluj, Galații 
Maramureș, promițîndu-le salarii 
mari, locuințe și plătindu-le 
transportul. Dar timp de peste 
40 de zile greviștii au determi
nat — printr-o susținută mun
că de lămurire — pe noii 
veniți sâ părăsească regiunea, 
p.lătindu-le de asemenea chiar 
biletele de tren de întoarcere

Inspăimîntați de puternica lup
tă ilegală, capitaliștii au adus 
poliția șl Jandarmii, au opera't 
arestări mari, au izolat locali
tăți întregi. Toate drumurile, șo
selele, trenurile, au fost înțesate 
cu polițiști care percheziționau 
orice călător in căutarea curieri
lor care transmiteau în perma
nență cuvîntul de ordine al par
tidului. N-au reușit copoii. Cără
rile tăinuite, numai mureșenii le 
știau.

S-au năpustit atunci asupra co
loniilor muncitorești evacuîn- 
du-le. Evacuații au fost închiși 
în vagoane — pe care s-a scris: 
„clini turbați" — și au fost tri
miși, în plin cîmp, la sute de km. 
Dar și această acțiune s-a lovit 
de împotrivirea maselor. (La 
Secu. de pildă, armata a fost în- 
tîmpinată cu securi, iar soldații 
au refuzat să tragă în muncitori).

Secretul acestei forțe le luptă tare și a început prigoana _săl- 
a constat în minunata organizare, 
a greviștilor precum și în faptul 
că în permanență ei au simțit din 
plin sprijinul uniunilor sindi
cale din întreaga țară, care — la 
chemarea P. C. R. — au trimis 
importante ajutoare bănești, asi- 
gurîndu-i totodată, pe greviști, de 
solidaritatea lor.

In acest timp, înnebuniți de fu
rie, agenții Siguranței i-au urmă
rit în permanență pe conducătorii 
sindicatelor forestiere. Poliția și 
jandarmeria au împînzit gările și 
drumurile pentru a prinde măcar 
unul dintre oamenii de legătură, 
care duceau indioațiile din Tg. 
Mureș în toate localitățile mure
șene. Activiștii comuniști și ute-

fiind urmați, 3 luni 
de minerii Văii Jiului.

eiști știau mai bine decît jan
darmii cărările tainice ale pădu
rilor. Și muncitorii nu i-au tră
dat

40 de zile au luptat victorioși 
forestierii, 40 de zile fabricile — 
spre disperarea capitaliștilor — 
n-au lucrat. Pînă la urmă teroa
rea a cîștigat o victorie vremel
nică.

★
După înăbușirea grevei, orga

nele represive au continuat să 
aresteze și.să expulzeze din ținut 
pe conducătorii sindicali, au con
fiscat arhivele sindicale etc.

Eroica grevă din 1925 a mun 
citorilor forestieri din Valea Mu 
reșului a fost înfrintă, dar tnvă 
țămintele trase au slujit la o mai 
bună reorganizare în vederea cîș- 
tigării bătăliilor viitoare.

Astfel, cînd în aprilie 1929 gu
vernul a dizolvat Sindicatele Uni-

De aceea. Ia 13 mai patronii au 
batică antimuncitorească — drept adus iarăși circa 50 de spărgători 
răspuns muncitorii din Valea Mu- de grevă, care, noaptea, au și înce- 
reșului au intrat din nou în gre- . ' ’ * ' _r"_____
vă pentru revendicări politice și nică a infanteriștilor și polițiști- 
economice, 
mai tîrziu,

Condusă ingenios și deosebit de 
operativ, această a doua mare 
grevă s-a bizuit în primul rînd, 
pe minunata organizare a puter
nicelor celule de partid din Re
ghin, Secu, Gbeorgheni, Ditrău, 
Hotoșa, Ghimeș, Gălăuțaș, Căli- 
mănel, Toplița, Deda-Bistra, Lun
ca Bradului, Salar, legate toate, 
prin nenumărate căi conspirative 
de comitetul de conducere din 
Tg. Mureș. In tot timpul desfă
șurării grevei, acțiunile poliției și 
jandarmeriei au fost dejucate.

La Toplița, de pildă, la început, 
poliția nici nu a îndrăznit să in
terzică mitingul de declanșare a 
grevei, ținut în curtea fabricii 
„Valea Mureșului". Direcțiunea 
spera că, lipsiți de mijloaee, gre
viștii să se declare învinși în 
scurtă vreme. Văzînd însă că au 
trecut 10 zile și fabrica stă, iar 
muncitorii continuă să-și impună 
cu fermitate revendicările, patro
nii au adus spărgători de grevă 
care totuși au fost alungați spre 
disperarea autorităților. Iată un 
fragment dintr-un raport al co
mandantului legiunii de jandarmi 
a județului Mureș;

„Față de forțele mari munci- 
.torești bine organizate... numărul 
forțelor disponibile e prea mic. 
In caz că se arestează vre un a 
gitator, toți muncitorii se string 
în fața poliției, avînd în față fe
meile și copiii și cer cu gălăgie 
eliberarea celor arestați. Transfe
rarea celor arestați. în astfel de 
împrejurări, devine imposibilă 
Pentru a nu se face uz de armă, 
ceea ce ar face ca agitația sâ 
crească, sînt de părere a se cere 
întărirea (la Toplița n. r.) cu 2 
plutoane de infanterie. In caz 
contrar, autoritatea Statului scade 
și bolșevismul se întărește. Pur- 
•area cu mănuși nu mai este po
sibilă..."

In același timp, poliția din To
plița cerea și ea o... „întărire de 
40 polițiști". i

Și întăririle au venit.

put să lucreze sub apărarea straș- 

că puterea de neînfrînt 
dului nu stă Intr-un om 
oricît ar fi aceștia de 
ei în forța nestăvilită a

GH.

lor. Imediat, greviștii din Topli- 
ța au organizat o contraacțiune; 
fiind sprijiniți și de greviștii fa
bricii „Zenta" din Călimănel și de 
cei de la fabricile „Lam“ și „Lo- 
maș" din Gălăuțaș. A doua zi di
mineața, din dreptul gării, de pe 
deal, intrușii au fost atacati cu 
pietre luate de pe terasamentul 
căii ferate de către nevestele și 
copiii greviștilor.

Infanteriștii — fii de plugari 
și de sărăcime a orașelor — au 
refuzat să tragă.

Atunci, în iureș furtunos, fe* 
meile s-au năpustit la vale. Toto
dată bărbații, peste o mie la nu
măr — cei din Toplița și Călimă
nel prm poarta lăturalnică iar 
cei din Gălăuțaș prin poarta prin
cipală — înarmați doar cu șipci, 
s-a_u prăvălit asupra polițiștilor și 
spărgătorilor de grevă.

Pretutindeni ciocnirile dintre 
muncitori și călăi s-au soldat cu 
eșecuri din cele mai rușinoase ale 
forței publice, silindu-i pe patroni 
să recunoască deschis că nu exi
stă forță pe lume care să înfrîn- 
gă vreodată, definitiv, mulțimea 
dornică de dreptate. Începută la 
23 aprilie 1929, greva din Valea 
Mureșului — care a cuprins 4.000 
din cei aproape 5.000 de fores
tieri — a rezistat tuturor Încer
cărilor, încheindu-se peste 35 de 
zile cu victoria eroicilor luptători 
care, înfruntînd foamea și baio
netele au smuls fabricanților le
giferarea zilei de muncă de 8 ore, 
10 la sută spor de salariu. 25 la 
sută spor pentru orele suplimen
tare precum și o alocație pentru 
haine de lucru,

In tot acest timp. Siguranța I a 
scos din luptă pe Simo Geza are- 
stîndu-1 și implicfndul în cuno
scutul proces monstruos de la 
Cluj, crezînd că astfel va lovi in 
conducerea luptei greviștilor. 
Narvik călăii nu-și dădeau seama 

l . 8 parti
san doi, 
valoroși, 
maselor.
PANA



Funeraliile tovarășului
Cuvînfarea tovarășului 

Cilieorcjfie Apostol
membru în Biroul Politic 

al C. C. al P. M. R.
Tovarăși,
Cu nemărginită durere ne des

părțim astăzi de iubitul nostru 
tovarăș Grigore Preoteasa, fiu 
credincios al clasei muncitoare 
și al poporului nostru, militant de 
seamă al partidului, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin.

Tov. Preoteasa trebuia, împreu
nă cu ceilalți membri ai delegației 
•ie partid și de stat din țara noa
stră. sa reprezinte poporul ro
mîn la sărbătorirea celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Dar 
spre adînca întristare a noastră 
a tuturor și a familiei sale dato
rită unui accident tragic, el nu 
a avut fericirea să participe la 
grandioasa demonstrație a for
țelor de nebiruit ale poporului so
vietic — constructor al comunis
mului la măreața demonstrație 
de solidaritate a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, a forțelor care luptă pentru 
triumful cauzei socialismului si a 
păcii.

Moartea lui atît de timpurie, 
înseamnă o mare și grea pierdere 
pentru țara noastră, pentru par
tidul nostru care l-a educat și că
lit în lupta aspră revoluționară 
și pentru poporul nostru al că
rui fiu devotat a fost toată viata 
sa.

Grigore Preoteasa a tachinat 
întreaga sa viată mișcării revolu
ționare a proletariatului, celor 
mai nobile aspirații, ale poporului 
romîn, socialismului, frăției între 
popoare.

Clocotul luptei proletariatului 
din cartierul muncitoresc de veche 
tradiție revoluționară din Capi
tală, unde s-a născut și a copilă
rit. îl face pe Grigore Preoteasa 
să cunoască încă de tînăr mizeria 
neagră în care trăiau oamenii 
muncii, exploatarea nemiloasă la 
care erau supuși, lipsa de liber
tăți și drepturi pentru masele 
largi ale poporului, să-și dea sea
ma de adevărata față a regimu
lui de teroare și asuprire bur- 
ghezo-moșierească. Dragostea lui 
pentru carte, pasiunea de a cu
noaște adevărul ătSupra dezvoltă
rii societății și naturii îl pun in 
contact. încă de pe cînd se afla 
în liceu, cu literatura marxistă, 
revoluționară. Aceasta. îl făcea 
să înțeleagă sensul adînc uman 
âl luptei clasei muncitoare, să 
urască pe exploatatorii care se 
îmbogățeau pe seama mizeriei și 
suferințelor în care se zbătaa po
porul muncitor din țara noastră.

In timpul marilor lupte ale ce
feriștilor și a eroicelor greve de 
la Grivița organizate și conduse 
de Partidul Comunist Romin, 
Grigore Preoteasa se alătură cu 
trup și suflet mișcării 
rești revoluționare.

In anii luptei ascufite 
împotriva burgheziei și 
mii, care urmăreau să 
criză pe spinarea celor 
cesc și să instaureze fascismul 
tn Romînia, Grigore Preoteasa 
devine membru al Uniunii Tine
retului Comunist, organizația re
voluționară a tineretului condusă 
de Partidul Comunist Romin. ,

In focul luptei inițiate și însu
flețite de comuniști împotriva fas
cizării tării și a pregătirilor răz
boiului antisovietic, Grigore Preo. 
teasa devine unul din condu
cătorii tineretului antifascist și al 
mișcării studențești democratice. 
Publicist talentat, el scrie nume
roase articole ta presa ilegală și 
legală a partidului comunist și a 
Uniunii Tineretului Comunist, tn 
oare demasca politica antinațio
nală și antipopulară a claselor 
exploatatoare și chema masele 
muncitoare, tineretul țării, toți 
patrioții cinstiți la luptă pentru 
democrație, apărarea independen. 
tei naționale, pentru o politică de 
bună vecinătate și prietenie cu 
Uniunea Sovietică. Activitatea 
lui politică și publicistică, fermi
tatea lui împotriva dușmanilor 
intereselor vitale ale poporului 
l-au făcut cunoscut și iubit de 
întreaga mișcare antifascistă, de 
intelectualitatea progresistă din 
țara noastră și de peste hotare.

Toate acestea au atras asupra 
lui ur.a regimului burghezo-mo- 
țieresc. Dar arestările repetate, 
aruncarea lui în închisori și la
găre de către aparatul de re
presiune al claselor exploatatoa
re nu au putut fringe curajul, 
fermitatea și demnitatea revolu
ționară a lui Preoteasa, nu au 
putut sdruncina încrederea lui 
în victoria socialismului, în cau
za clasei muncitoare și a po
porului muncitor.

In închisori și lagăre, trans
formate de organizațiile de par
tid ale comuniștilor în înalte 
■școli de marxism-leninism, Gri
gore Preoteasa se călește ca 
luptător, revoluționar, își lărgeș
te cunoștințele marxist-leniniste.

Grigore Preoteasa a luat parte 
activă ta lupta eroică a parti
dului comunist pentru scoaterea 
tării, noastre din războiul anti- 
sovietic și întoarcerea armelor 
împotriva armatelor hitleriste, a- 
duclnd contribuția sa la elibe
rarea țării de sub jugul fascis
mului. la dobindirea libertății 
patriei noastre

In zilele glorioase ale insu
recției armate organizată și con
dusă de Par'idul Comunist Rn- 
m!n. lui Giigore Preoteasa i se 
inc.-edrn rază sarcina de redactor 
responsabil al ziarului ..Riminia 
Libera", prin care parriul che
ma masele la lupta împotriva 
’hi‘lerismu!ui, pentru transfor
mări revoluționare în țara noa
stră, pentru refacerea economică

muncito-

de clasă 
moșieri- 
iasă din 
ce mun-

a (arii și instaurarea unui re
gim democrat-popular, împotri
va clicilor reacționare care voiau 
să arunce din nou poporul in 
ghiarele hrăpărețe ale marelui 
capital monopolist.

După eliberarea tării noastre, 
îndeplinind cu pasiune comunis
tă însărcinările pe care partidul 
i le-a încredințat, prin munca 
sa neobosită în domeniul ideo
logic. ca propagandist de frunte 
al partidului, Grigore Preotea
sa a adus o contribuție de sea
mă Ia dezvoltarea presei și cul
turii puse în slujba intereselor 
poporului și a construirii 
lismului în patria noastră.

Prin activitatea sa ca 
tru al Afacerilor Externe, 
zentînd tara la diferite 
rințe internaționale precum 
la sesiunea Organizației Națiu
nilor Unite din 1956. Grigore 
Preoteasa a adus o contribuție 
prețioasa la realiz.area politicii 
externe a partidului și guvernu
lui nostru, ta întărirea suvera
nității și independentei tării 
noastre, la sporirea prestigiului 
ei internațional.

Patriot înflăcărat și prieten 
devotat al Uniunii Sovietice, el 
a militat neobosit pentru întă
rirea legăturilor de prietenie și 
alianță frățească cu Uniunea 
Sovietică. El a muncit cu perse
verență pentru dezvoltarea co
laborării tovărășești și întărirea 
necontenită a unității țărilor 
socialiste, pentru promovarea 
politicii de coexistență paș
nică a țăridor cu sisteme sociale 
diferite, pentru apărarea 
și securității popoarelor.

La cel de-al doilea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. tovarășul Grigore Preotea
sa a fost ales membru al Co
mitetului Central al partidului, 
iar la plenara din iulie 1957 a Co
mitetului Central, membru su
pleant al Biroului Politic și se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
încredintîndu-i-se sarcina de a 
îndruma activitatea în sectoare
le culturii, propagandei și agi
tației. în scurtul timp în care a 
îndeplinit această sarcină, tova
rășul Grigore Preoteasa și-a 
concentrat întreaga șa capacita
te pentru intensificarea muncii 
de propagare a învățăturii 
marxist-leniniste, a educării pa
triotice și internaționaliste a 
oamenilor muncii, pentru întări
rea conducerii de către partid a 
activității întregului front ideo
logic.

Principialitatea, modestia și 
spiritul de partid dovedite ,în în
delungata sa activitate, devota
mentul său nemărginit în apăra
rea unității de fier a partidului 
și a conducerii partidului cons
tituie un exemplu demn de ur
mat de fiecare membru al par
tidului nostru.

Prin moartea scumpului nosțtru 
tovațăș, Grigore Preoteasa, po
porul nostru muncitor pierde o 
personalitate de mare valoare, iar 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
statul democrat-popular un con
ducător încercat.

Moartea sa prematură a îndu
rerat profund întregul nostru par
tid guvernul tării și poporul ro
mîn, ea a îndurerat popoarele 
Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
tari socialiste.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al guvernului Republicii Populare 
Romine și al întregului popor ex
primăm mulțumirile noastre fră
țești Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Comitetului 
său Central, guvernului și poporu
lui sovietic, care participă alături 
de noi Ia marea durere încercată 
prin pierderea tovarășului Preo
teasa și care au dat o înaltă cin
stire memoriei celui plecat din 
rindurile noastre.

Mulțumim delegației guverna
mentale sovietice în frunte cu tov. 
Brejnev, membru al Prezidiului,

socia-

minis- 
repre- 
confe-

?i

păcii

secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, care participă la 
funeraliile scumpului nostru to
varăș — Grigore Preoteasa.

Mulțumim partidelor comuniste 
și muncitorești frățești pentru 
condoleantele ce le-au exprimat 
partidului și poporului nostru, 
mulțumim tuturor reprezentanți
lor diplomatici acreditați în (ara 
noastră care au prezentat condo
leanțe.'

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc • Romîn și Consiliul 
de Miniștri mulțumesc, cu căldură 
tuturor oamenilor muncii, între
gului nostru popor, care și-au ma
nifestat, în adunări de doliu, prin 
delegații și telegrame sentimen
tele lor îndurerate în legătură cu 
încetarea din viată a tovarășului 
Grigore Preoteasa.

In clipele acestea cînd unul din 
tovarășii noștri stimat și pre

țuit ne părăsește, este și mai fer
mă hotărîrea noastră de a întări 
mai departe partidul, de a ci
menta necontenit unitatea rîndu- 
rilor sale și a-i dezvolta legătu
rile cu oamenii muncii, de a 
stringe tot mai puternic în jurul 
său masele largi ale clasei mun
citoare, țărănimii muncitoare și 
intelectualității în lupta pentru 
victoria deplină a socialismului 
în patria noastră.

Dragă Grigore
Figura ta luminoasă 

dincios al partidului, 
devotat pentru socialism

fiu cre- 
luptător 

. pentru 
libertatea și fericirea poporului 
romîn. va rămîne neștearsă în 
memoria oamenilor muncii din 
țara noastră, a tuturor celor ce 
luptă pentru pate și socialism.

Adio scump tovarăș!
Vom păstra mereu vie aminti

rea ta în inimile noastre.

de 
de

Cuvîntarea tovarășului
Leonid Brejney, 
membru al Prezidiului, 

secretar al C.C. al P.C.U.S
Dragi tovarăși și prieteni,

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și al Guvernului So
vietic. în numele întregului po
por sovietic, vă exprim 
tele celei mai adinei 
condoleanțe sincere în 
cu moartea prematură 
pului nostru prieten. 
Grigore Preoteasa.

Cu mare durere sufletească con
ducem astăzi pe ultimul său drum 
pe tovarășul Preoteasa, fiu cre
dincios al poporului romîn. emi
nent activist de stat, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Un accident nefericit a smuls, 
în chip nemilos, din rindurile 
noastre, pe omul devotat fără 
margini ideilor marxism-leninis- 
mului, pe luptătorul ferm și con
secvent pentru eliberarea poporu
lui său de sub jugul moșierilor, 
capitaliștilor și de sub robia fas
cistă, pe omul care nu și-a pre
cupețit forțele pentru înflorirea 
patriei sale — Republica Popu
lară Romînă și întărirea întregu
lui lagăr al socialismului.

Este greu de conceput că viaț^ 
tovarășului Preoteasa a fost în
treruptă atît de timpuriu, în floa
rea vîrstei sale.

Provenind dintr-o familie de 
muncitori, tovarășul Preoteasa a 
cunoscut din tinerețe amărăciu
nile vieții grele de care au avut 
parte oamenii muncii în condi
țiile capitalismului. întreaga sa 
viață conștientă el și-a legat-o de 
lupta revoluționară a clasei mun
citoare romîne.

Nici persecuțiile siguranței, 
nici anii petrecuți în închisorile 
și lagărele de concentrare ale 
Romîniei burghezo-moșierești, 
n-au înfrînt spiritul său revolu
ționar și încrederea în triumful 
inevitabil al marilor idei ale co
munismului.

Moartea tovarășului Preoteasa 
a provocat o -adîncă durere oa
menilor sovietici. Noi știm foarte 
bine că el -a fost întotdeauna un 
prieten credincios al Uniunii So
vietice. In persoana tovarășului 
Preoteasa, poporul sovietic a 
pierdut pe unul dintre cei mai 
buni prieteni ai săi, care și-a în
chinat toate forțele cauzei întă
ririi prieteniei dintre popoarele 
noastre, dezvoltării legăturilor 
frățești și colaborării multilate
rale dintre statele noastre.

Devotat fără margini cauzei 
revoluționare <a clasei muncitoa
re și a partidului său comunist, 
tovarășul Preoteasa a devenit, 
după victoria regimului demo
crat-popular în Romînia, un e- 
minent activist de stat și de 
partid al Republicii Populare 
Romîne.

Toate forțele și cunoștințele

sentinien- 
dureri și 

legătură 
a scum- 
tovarășul

sale, el le-a pus în slujba mă
reței cauze a construirii Romi, 
niei socialiste, fn slujba luptei 
pentru apărarea și întărirea pă
cii. Prin aceasta, el a binemeri
tat dragostea și recunoștința a- 
dincă nu numai a poporului ro
mîn ci ți a popoarelor 
Sovietica

Tovarăși,

Uniunii

Partidu- 
și Gu- 

Ro-

Comitetul Central aj 
lui Muncitoresc Romîn 
vernul Republicii Populare 
mine, au trimis la Moscova pe 
tovarășul Preoteasa ta cadrul 
delegației de partid și guverna
mentale la sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Dar un accident nefericit nu a 
dat posibilitate tovarășului Preo
teasa să ia parte la această săr
bătoare a popoarelor Uniunii So
vietice. El n-a putut să vadă cu 
ochii săi unitatea măreață și de 
nezdruncinat a popoarelor Uniunii 
Sovietice, a popoarelor din tarile 
socialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, care s-a manifes
tat atît de strălucit în zilele săr
bătoririi celei de-a 40-a aniver
sări a lui Octombrie.

In aceste zile de neuitat de la 
tribuna Sesiunii Jubiliare a So
vietului Suprem al U.R.S.S., au 
fost rostite de asemenea multe 
cuvinte calde și înflăcărate despre 
minunatele fapte eroice de muncă 
și despre succesele poporului ro
mîn, care merge cu încredere spre 
victoria socialismului în cadrul fa
miliei frățești a popoarelor țărilor 
socialiste.

Participarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Romine la sărbătorirea 
a 40 de ani de la Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, a 
fost o nouă și strălucită manifes
tare a prieteniei frățești de 
nezdruncinat, dintre popoarele so
vietic și romîn.

Noi, oamenii sovietici dăm o 
înaltă prețuire acestei prietenii 
frățești dintre popoarele noastre 
și sîntem pe deplin hotărîți să 
întărim mai departe, necontenit a- 
ceastă unitate Și colaborare a po
poarelor sovietic și romîn, sporind 
forța și puterea întregului lagăr 
socialist.

Prietenia noastră de nezdrunci
nat, lupta noastră comună pentru 
întărirea continuă a Republicii 
Populare Romine, a Uniunii So
vietice și a tuturor țărilor lagă
rului socialist, pentru victoria 
socialismului și triumful idei
lor nobile ale păcii ta întreaga 
lume vor fi cel mai bun omagiu 
adus tovarășului Preoteasa.

Adio scumpul nostru prieten și 
tovarăș I

Veșnică să fie amintirea fiului 
credincios al poporului romîn 
Grigore Preoteasa 1

VictorieiCortegiu! străbate Ca’ea
Foto : D. F. DUMITRU

Aurel lAlăliiășam, 
adjunct al ministrului 

Afacerilor Externe
•Tpvarăși.
In numele lucrătorilor Ministe

rului Afacerilor Externe aduc un 
ultim și îndurerat omagiu iubitu
lui nostru tovarăș Grigore Preo
teasa, fiu devotat al poporului 
muncitor, care timp îndelungat a 
muncit neobosit pentru traducerea 
în viață a politicii externe a par
tidului și guvernului nostru.

Noi, care am lucrat aiîți-a ani 
alături și sub îndrumarea directă 
a tovarășului Preoteasa și am cu
noscut îndeaproape devotamentul 
său față, de cauza clasei munci
toare, munca și calitățile sale, cu 
greu ne putem împăca cu gîndul 
că astăzi ne luăm rămas bun de 
la el pentru totdeauna.

In toată activitatea desfășu
rată în cadrul Ministerului Afa
cerilor Externe ca secretar gene
ral, ca adjunct al ministrului și 
apoi ca ministru al Afacerilor Ex
terne, tovarășul Grigore Preoteasa 
a pus întreaga sa capacitate de 
muncă în slujba intereselor națio
nale ale, patriei noastre. Devotat 
cu trup“'șî suflet clasei munci
toare. posedînd 0 temeinică pregă
tire ideologică și ,o bogată cultu
ră, înzestrat cu o minte ageră și 
pătrunzătoare, el a militat cu fer
mitate pentru promovarea în do
meniul relațiilor internaționale a 
intereselor fundamentale ale sta
tului nostru democrat-popular, 
pentru întărirea continuă a prie
teniei dintre R. P. Romînă și 
marea Uniune Sovietică, pentru 
cimentarea unității țărilor socia
liste, pentru relații de colaborare 
între tocate popoarele, pentru apă
rarea păcii și securității interna
ționale.

Ca ministru -al Afacerilor Ex
terne. ca reprezentant al țării 
noastre peste hotare, la O.N.U. 
sau la diferite conferințe și tra
tative internaționale, Grigore 
Preoteasa și-a adus din plin con
tribuția sa la îniăptyirea practică 
a politicii externe a Republicii 
Populare Romine, exprimîfd vo
ința hotărîtă de pace a poporu
lui nostru. Penlru, întreaga s-a 
activitate în domeniul politicii 
externe, el a dobîndd un bine
meritat prestigiu în Iară și în 
opinia publică progresistă de 
peste hotare..

El a contribuit în mod simți
tor la formarea de cadre diplo
matice noi, a dezvoltat inițiativa 

Cuvîntarea

Aface- 
mobilizat 

mai

lucrătorilor Ministerului 
rilor Externe și i-a 
pentru îndeplinirea în cît 
bune condițiuni a sarcinilor tra
sate de partid și guvern. Princi
pial, apropiat și atent față de 
tovarășr, Grigore Preoteasa s-a 
făcut iubit și stimat de aceștia. 
Exigent față de colaboratori și 
în primul rînd față de sine în
suși, el inspira seriozitate și con
știinciozitate în- muncă.

O moarte tragică l-a răpit din 
mijlocul nostru în deplinătatea 
forțelor sale creatoare, scurt 
timp după, se încredințase o 
muncă de mare răspundere în 
conducerea partidului, >unde a 
depus o rodnică activitate pe 
tărîmul construcției socialiste în 
patria noastră.

Adînc îndurerați de pierderea 
timpurie a tovarășului Gfigore 
Preoteasa, lucrătorii Ministerului 
Afacerilor Externe se ăhgajează 
să muncească cu abnegație pen
tru promovarea politicii* externe 
a partidului și a guvernului no-

iascu, . . .
tru, amenințat. în ființa și aspi
rațiile sale de uneltirile imperia
lismului agresiv, au găsit în 
Grigore Preoteasa un luptător 
neînfricat și implacabil. Curînd. 
în fața lui s-au deschis porțile 
negre ale închisorilor, dar nici 
o suferință și nici o amenințare 
nu i-au clintit credința. Fiu al 
poporului, legat prin toate fi
brele ființei sale de întreaga 
ființă a poporului, Grigore Preo
teasa a trăit și a luptat pentru 
cauza sfîntă a poporului. A fi 
comunist, a crede, a trăi și a 
scrie ca un comunist a însem
nat pentru el respirația fiecărei 
clipe și cel mai înalt ideal de 
viață.

In fiecare rînd pe care Gri go-

Cuvîntarea
Vîrțjil

Și Ill

cemrează, cu puritatea unui fir 
fierbinte de platină, credința lui 
neclintită în marea cauză a po
porului, în mare cauză a socia
lismului. Exemplul tai va însu
fleți pe toți creatorii de bunuri 
spirituale, pe toți cei ce mun
cesc pentru ' a aduce cit mai 
multă lumină și fericire pe aces
te vechi pămînturi ale patriei 
noastre.

Oamenii de știință și cultură 
din țara noastră se înclină adine 
ta țața memoriei lui Grigore 
Preoteasa și vor păstra în inima 
lor — mereu viu și luminat de 
flacăra unei credințe sfinte —- 
chipul acestui fiu credincios al 
poporului.

tovarășului 
Trofin,

prim secretar al C.C. al U.T.M.
Tovarăși.
Cu profundă durere conducem 

pe ultimul drum pe tovarășul Gri- 
gore Preoteasa, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. conducător 
de seamă al partidului și statu
lui nostru democrat-popular.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului

teasa participă la redactarea 
mai multor publicații antifascis-.. 
te legale și ilegale ale Partidu
lui Comunist Romîn, ale Uniunii 
Tineretului Comunist, ale mișcă
rii antifasciste din țară, ducînd 
cuvintul partidului în masele ce
lor ce muncesc.

La eliberarea tării, deși avea 
numai 29 de ani, tov. Grigore 
Preoteasa cunoscuse deja aproa-

cinsti 
tova- 
cărui

stru. Tn felul acesta vom 
memoria scumpului nostru 
răș Grigore Preoteasa, ia 
amintire o vom păstra mereu vie 
în inimile noastre.

tovarășului
Ion Iliescu, 

președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R.P.IȚ.

în numele tuturor studenților 
patriei noastre ne exprimăm du
rerea adîncă în legătură cu 
moartea tîmpdrie și tragică a to
varășului Grigore Preoteasa.

Tovarășul Grigore Preoteasa a 
avut o copilărie grea și aspră, 
dragostea sa pentru învățătură 
și cultură lovindu-se de piedicile 
pe care moșierimea' și burghezia 
le puneau în calea luminării po
porului. Numai setea de cultură, 
pasiunea sa puternică pentru în
vățătură, l-au putut ajuta pe to
varășul Grigore Preoteasa să în
frunte cu curaj toate aceste 
greutăți, și în ciuda lor să se 
pregătească teminic. să-și însu
șească o bogată cultură, să devi
nă un intelectual de frunte.

Intr-o perioadă în care clasele 
dominante reacționare ’ făceau o 
puternică agitație naționalistă, 
șovină, era necesar spirit revo
luționar, mult curaj și o înaltă 
conștiință cetățenească, patrioti
că — ca să te ridici — așa cum 
au făcut-o studenții comuniști ca 
Grigore Preoteasa —- la lupta 
pentru un învățămînt democra
tic, pentru o cultură progresistă, 
pentru eliberarea poporului mun
citor.

Călăuzit de învățătura Parti
dului Comunist Romîn. membru 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
tovarășul Preoteasa a militat 
încă din anii studenției pentru 
apărarea culturii naționale, a 
tradițiilor ei progresiste împo
triva teoriilor reacționare, împo
triva naționalismului și șovinis
mului. El a luat paîte activă la 
lupta studențimii democrate îm
potriva elementelor huliganice, 
acelor ce desfășurau o deșănțată 
propagandă antisovietică, război
nică. El a militat pentru priete
nie între oamenii muncii indife- tovarășul

rent de naționalit.ate.r jpentru 
pace și cajaBorare între popoare.

Asemeirea carități ca înaltul 
nivel de pregătire . profesională 
și culturală, fermitatea : în lupia 
cu dușmanii poporului, înalta ți
nută morală și Conștiință cetățe, 
nească și mai presus 
legătura strînsâ cu 
muncii și slujirea lor cu abne
gație și devotament — au făcut 
din tovarășul Grigore Preoteasa 
un încercat și talentat conducă
tor al mișcării democratice stu
dențești din Romînia, unul ' din 
conducătorii' Frontului Studen
țesc Democrat.

Studențimea noastră va păstra 
mereu vie în amintirea sa figura 
luminoasă de luptător devotat a 
tovarășului Grigore Pronie» sa; 
exemplul său strălucit de slujire 
a poporului. Noi. nu vom uita 
niciodată că sacrificiile celor 
care, ca tovarășul Preoteasa, 
și-au închinat viata luptei împo
triva nedreptăților sociale, împo
triva regimului burghezo-moșie- 
resc, pentru o viață mai bună — 
au contribuit la înfăptuirea tu
turor realizărilor istorice ale pa
triei noastre și a condițiilor create 
de statul nostru democrat-popular 
pentru tineretul studios de as
tăzi.

Iubite tovarășe Preoteasa, e- 
xemplul întregii tale vieți și acti
vități va însufleți întotdeauna 
studențimea din patria noastră. 
Noi studenții ne angajăm să
slujim cu aceeași abnegație și
devotament poporul să fim lup
tători vrednici pentru cauza po
porului șj a clasei muncitoare, 
pentru cauza Partidului Muncito
resc Romîn pentru înflorirea pa
triei noastre, așa cum a fost 

Grigore. Preoteasa.

Cuvîntarea 
acad. Geo Boțjza

Acela pe care-.l conducem acum 
la locul de veșnică odihnă, tova-. 
rășul Grigore Preoteasa, a fost 
toată viața lui un soldat credin
cios și viteaz al marii cauze a 
poporului, a năzuinței lui de a se 
elibera și a-și făuri o viață nouă.

Acum aproape douăzeci și cinci 
de ani, în împrejurări dramatice 
pentru soarta poporului nostru și 
a întregii umanități, mișcarea 
antifascistă de la noi primea ta 
rindurile ei un tînăr luptător a 
cărui origine a impus tuturor ce
lor ce l-au cunoscut o mare 
dragoste și cel mai adine respect. 
Pe treptele Universității din Bu
curești. bintuită cu furie de doc
trine reacționare, Grigore Preo
teasa urca firav și dîrz, ca fiu 
al clasei muncitoare, hotărit să 
aducă printre cei ce începuseră 
să se îmbete de dezmățul singe- 
lui, punctul de vedere, cumpătat

de toate 
oamenii

pe 7 ani de închisori și lagăre. 
In focul acestor lupte s-a călit 
ca adevărat luptător revoluțio
nar.

După 23 August 1944 tovară
șul Grigore Preoteasa a îndepli
nit sarcini de răspundere pe li
nie de partid și de «stat. El a ve
nit adesea în ntijldcul tinerilor 

oamenii muncii; sijb țrjintpl jug pețitrju a le împărtăși din expe- 
al burgheziei și moșierimii — to- riența trecutului glorios de Iud- 
varășul Grîgore Pr^ole^sa încă 
din primii afli tinereii’și-a în
chinat viața mișcării revoluționa
re’ a proletariatului, năzuințelor 
celor mai scumpe ale poporului 
romin, idealurilor celor mai înalte 
ale omenirii. Sub influența acțiu
nilor revoluționare ale proletaria
tului condus de Partidul Comu
nist* din Romînia, tov. Grigore 
Preoteasa se dezvoltă ca un 
luptător de frunte al mișcării co
muniste a tineretului din tara 
noastră.

In perioada marilor lupte mun
citorești din 1933 el ia parte ac
tivă la acțiunile de ajutorare a 
ceferiștilor și intră în rindurile 
Uniunii Tineretului Comunist.

însuflețit de tradițiile revolu
ționare de luptă ale poporului 
nostru, luminat de flacăra ideilor 
mârxism-leninismului', tovarășul 
Preoteasa devine unul dintre,con
ducătorii r talentat» ȘÎ iubiți ai ti
neretului antifascist din Romînia.

Infruntînd âu curaj teroarea 
și închisorile — tovarășul Preo-

Muncitor. în numele întregului ti
neret al patriei noastre, aducem 
omagiul nostru memoriei tovară
șului Grigore Preoteasa fiu cre
dincios al poporului și al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Născut într-o familie de mun
citori, cunpscîn’d 4în plin mizeria 
și suferințele’ pe cftre le îndurau

Cuvîntarea

riența trecutului glorios de Iun- 
ită\al partidului și al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Tovarășul Grigore Preoteasa, 
fiu credincios și conducător de 
seamă al partidului, devotat 
ideilor marxist-leniniste, a fost 
și va continua să fie mereu un 
minunat exemplu pentru tinere
tul muncitor al țării noastre.

Exemplul vieții tovarășului 
Grigore Preoteasa va călăuzi și 
însufleți tineretul nostru la 
muncă neobosită, pentru înflo
rirea patriei, pentru fericirea 
poporului nostTU. Pierderii grele 
suferite prin moartea tovarășu
lui Preoteasa — tineretul țării 
noastre îi răspunde unindu-se și 
mai strîns in jurul partidului în 
frunte cu Comitetul său Central, 
lupiînd cu mai multă hotărire 
pentru cauza construirii socia
liste, pentru apărarea păcii.

Tovarășe Preoteasa, tineretul 
patriei noastre nu te vă uita, el 
va păstra mereu vie în aminti
rea lui, figura ta. luminoasă de 
luptător comunist.

tovarășului 
dieor^lae Borș, 

secretarul Comitetului de partid 
al Complexului C.F.R.~ • - - tt„Grivița Roșie

Tovarăși,
•Moartea timpurie a tovarășului 

Grigore Preoteasa membru su
pleant al Biroului Politic și se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
îndurerat profund pe toți oamenii 
muncii din Capitala țării no-a- 
stre. Tovarășul Grigore Preoteasa 
și-a trăit copilăria în raionul 
nostru, locuit în cea mai mare 
parte de muncitori ceferiști, me- 
talurgiști, textiliști, care ani și 
ani de-a rîndul au dus lupte în
verșunate pentru cauza clasei 
muncitoare și a poporului. La 
școala grea a vieții oamenilor 
muncii în acele vremuri, a învățat 
Grigore Preoteasa să urască asu
prirea și nedreptățile, să iubească 
cu înflăcărare poporul muncitor și 
patria noastră, pe care a dorit-o 
liberă și fericită.

Din tinerețe Grigore Preoteasa 
a devenit revoluționar, el s-a ală
turat muncitorimii în lupta împo
triva exploatatorilor. El s-a înca
drat în rindurile Uniunii Tinere
tului Comunist și apoi în rindu
rile Partidului Comunist. Pentru 
activitatea sa revoluționară, el a 
fost prigonit, arestat și condam
nat la închisoare de către sigu
ranța burgheză care căuta prin 
ieroare să frîngă aripile tînărului 
revoluționar. Dar, Grigore Preo
teasa a rămas alături de popor și 
și-a legat pentru totdeauna viața 
de lupta' dresrpta â clasei' munci-

și gtav. al clasei muncitoare. 
Sîngele, tînărul student îl cunos
cuse la el acasă și știa ce. poate 
să însemne cînd se risipește fu
mul beției teoretice și începe 
cruda realitate. Grigore Preo
teasa venea, și acesta era actul 
lui de naștere la viata cetățe
nească, dtatr-un cartier țnuncito- 
resc al Bucureștiului care numai 
cu cîteva luni în urmă fusese scăl
dat in stage. intr-uns din cele măi 
crunte represiuni. Cu dîrzenia co
pilului sărac, fiul de ceferist urca 
spre lumina culturii, atrăgînd ta 
același timp atenția, cu seriozi
tate și strășnicie, cu seriozitatea 
și strășnicia poporului care 
știe cu ce se poate și cu ce nu se 
.poate glumi*. tutur.gj;,..4^a^ijv 
Universitate, profesori și studenfi. 
care-i datoria omului de. cultură. [oare

Ideea umanității, ultragiată de Tovarășii mei vîrstnici își a-

mintesc cu emoție de mitingurile 
zburătoare ce se organizau la 
porțile Atelierelor C-F.R. Grivi- 
ta Roșie, la Regie și la alte în
treprinderi din București, de ac
țiunile de ajutorare a tovarășilor 
aruncați în temnițe la care par
ticipa și tovarășul Grigore Preo
teasa. pe atunci membru al Co
mitetului local al organizației 
Partidului Comunist Romîn din 
București.

După eliberarea tării noastre 
de sub jugul fascist, tovarășul 
Grigore Preoteasa cu energie în
zecită cqntiijuă să-și dăruiască 
întreaga sa putere de muncă 
slujirii poporului, Îndeplinind 
sarcini, de mare, răspundere în
credințate de partid și de statul 
democrat-popular.

Pe neașteptate însă, o moarte 
necruțătoare l-a smuls în floa
rea vieții din mijlocul nostru.

Noi oamenii muncii din orașul 
București, profund îndurerați de 
pierderea ta, ne angajăm tova
rășe Preoteasa că nu vom cruța 
forțele noastre în munca și lup
ta pentru construirea socialismu
lui în tara noastră. Strins uniți 
in jurul Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin. 
devotați trup și suflet ■Republicii 
noastre populare, vom sluji cu 
înflăcărare înalta cauză a socia
lismului, a apărării păcii, căreia 
ți-ai. închinat întreaga ta via'ăt

Adio scumpe tovarășe Preo
teasa. Amintirea ta va rămîne 
veșnic neștearsă în inimile noas
tre.



Antonin Zapotocky
Chemarea C. C. al P. C. din Cehoslovacia, 

a guvernului și a Frontului National
PRAGA 13 (Agerpres). — 

Ceteka transmite o chemare 
a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, Guvernului Re
publicii Cehoslovace și Co
mitetului Central al Fron
tului Național publicată 
în legătură cu Încetarea din 
viată a tovarășului Antonin 
Zapotocky, președintele R. 
Cehoslovace :

începind de Ia 4 noiem
brie poporul muncitor din 
intrcaga țară a urmărit 
cu îngrijorare desfășurarea 
bolii președintelui, care l-a 
lovit în toiul unei activități 
intense. Din nefericire, toa
te eforturile medicilor noș
tri nu au putut învinge cri
za care s-a produs in cursul 
nopții de 12 noiembrie și a 
continuat în dimineața zilei 
de 13 noiembrie; inima to
varășului Zapotocky a În
cetat Să mai bată. Țara noa
stră a suferit o, grea pier
dere,

întreaga viață a tovară
șului Zapotocky a fost con
sacrată luptei pline de ab
negație pentru cauza clasei 
muncitoare. pentru cauza 
oamenilor muncii, pentru 
socialism. Timp de mai mult 
de o jumătate de secol el a 
fost în primele rinduri ale 
luptătorilor mișcării noastre 
muncitorești.

In chemare se spune 
apoi : Tovarășul Antonin 
Zapotocky a cărui pier
dere o deplingem cu toții 
astăzi, a devenit unul din 
întemeietorii de frunte ai 
gloriosului și scumpului 
nostru Partid Comunist din 
Cehoslovacia.

In perioada luptei împo
triva capitalismului, tovară
șul Zapotocky ca conducă
tor al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, s-a situat 
cu fermitate alături de neui
tatul nostru tovarăș Clement 
Gottwald, în eforturile a- 
cestuia de a întări partidul, 
de a-i lărgi influența in rin- 
dul maselor, de a uni clasa 
muncitoare și poporul mun
citor sub conducerea parti
dului. In fruntea sindicate
lor roșii el a condus clasa 
noas.ră muncitoare revolu
ționară in zeci de lupte gre
le de clasă, demonstrații și 
greve. El a fost întotdeauna 
un exemplu de legătură 
stfînsă și permanentă cu po
porul. el a împărtășit întot
deauna grijile și bucuriile

lui. interesele poporului au 
fost întotdeauna pentru el o 
lege supremă.

După eliberarea țării 
noastre de către armata so
vietică el a început să lu
creze cu o energie sporită. 
Ca membru de frunte al 
conducerii gottwaldeviste a 
partidului nostru, el s-a 
situat din nou in fruntea 
sindicatelor revoluționare, 
conducindu-le în luptele 
victorioase decisive ale de
mocrației noastre populare, 
in februarie 1948. In calita
te de prim ministru, și du
pă încetarea din viață a to
varășului Got iw a Id, în cali
tate de președinte al Re
publicii. el a fost printre 
organizatorii de frunte ai 
construcției socialiste a ță
rii noastre.

In chemare se spune in 
coruinuare:

Să ne consacram țoale for
țele luptei pentru realizarea 
nobilelor noastre teluri so
cialiste și comuniste, luptei 
pentru o viată tot mai bu
nă și mai fericită a întregit 
noastre țări și a tuturor oa
menilor muncii.

Memoria tovarășului An
tonin Zapotocky va trăi veș
nic in inimile poporului no
stru.

Să ne unim și mai strtns 
în jurul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și în jurul gu
vernului Fron.ului Național.

Să întărim și mai mult 
unitatea de nezdruncinat a 
tuturor oamenilor muncii!

Să întărim și mai mult 
legăturile indestructibile de 
prietenie cu marea noastră 
aliată și cea mai bună prie
tenă — Uniunea Sovietică, 
cu poporul frate sovietic, cu 
gloriosul său partid comu
nist 1 Să întărim și pe viitor 
solidaritatea frățească in
ternațională a poporului 
nostru cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, cu oame
nii muncii din lumea în
treagă I Să nu slăbim nici 
o singură clipă vigilența 
față de dușmanii noștri, să 
întărim prin toate acțiunile 
noastre cauza păcii în lu
mea întreagă I

Să muncim cu și mai 
mare energie și entuziasm 
pentru îndeplinirea sarcini
lor noastre creatoare 1

Sub conducerea Partidu

lui Comunist să consacram 
toate eforturile noastre 
pentru a face țara noastră 
și mai puternică și mai bo
gată, iar viata oamenilor 
muncii din țara noastră și 
mai frumoasă 1

înainte pentru desăvîrși- 
rea victorioasă a construirii 
socialismului în țara noas
tră 1

Trăiască gloriosul nostru 
Partid Comunist din Ceho
slovacia, care va păși tot
deauna neabătut pe calea 
leninistă 1

Trăiască curajosul nostru 
popor muncitor, unit sub 
steagul socialismului 1

Trăiască și înflorească 
scumpa noastră țară socia
li ‘ă, Republica Cehoslova
că 1

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST
DIN CEHOSLOVACIA

GUVERNUL REPUBLICII 
CEHOSLOVACE

COMITETUL CENTRAL 
AL FRONTULUI 

NAȚIONAL
★

PRAGA 13 (Agerpres). — 
CETEKA transmite :

La 13 noiembrie a fost 
dat publicității la Praga ur
mătorul comunicat cu pri
vire la ședința extraordi
nară a Biroului Politic al 
C. C. al P. C. din Ceho
slovacia și a Prezidiului 
Guvernului Frontului Națio
nal.

In legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului An
tonin Zapotocky în întreaga 
țară se decretează doliu na
țional pînă in ziua înmor- 
mintării

TELEGRAMA
Tovarășului

VACLAV DAVID

Ministru al Afacerilor 
Externe al Republicii 

Cehoslovace

Praga

Am aflat cu adîncă în
tristare vestea dureroasă a 
încetării din viață a tova
rășului Antonin Zapotocky, 
președintele Republicii Ce
hoslovace, membru în Bi
roul Politic al P.C.C. și vă 
rog să primiți, tovarășe 
ministru, cele mai sincere și 
profunde condoleanțe.

Vom păstra vie amin'.irea 
tovarășului Zapotocky și 
vom întări și mai mult prie
tenia frățească și alianța cu 
poporul cehoslovac, în lupta 
comună pentru cauza socia
lismului și a păcii.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Pcpuiare 

Rcmine
/. G. MAURER

Condo'eanțe’e exprimate 
da ambasadorul R.P.R. 

la Praga
In cursul dimineții, au 

semnat in cartea de condo
leanțe tov. Gh. Vidrașcu, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Ro
mine la Praga și întreg 
personalul diplomatic al 
ambasadei romine.

La ora 13, tov. Gh. Vi
drașcu a prezentat la Mi
nisterul de Externe al R. 
Cehoslovace condoleanțe to
varășului Antonin Gregor, 
prim locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe.

Mesajul de condoleanțe adresat 
de Ca Ca al Pa Ca Ua Saț 

Prezidiul Sovietului Suprem 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Comunicai cu privire 
la evoluția bolii 

lui A. ZAPOTOCKY

MOSCOVA 13 (Ager
pres)). — TASS transmite: 
Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiul Sovietu. 
lui Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist din Ceho
slovacia. Adunării Naționa
le a Republicii Cehoslovace

și guvernului Republicii Ce
hoslovace un mesaj de con
doleanțe în care exprimă 
profunda durere în legătură 
cu încetarea din Viață a to
varășului Antonin Zapo
tocky, președintele Republi
cii Cehoslovace, membru al 
Biroului Politic el C.C. al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia,

(el dc-al doilea sălciii
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artificial sovietic al pămîntului

PRAGA 13 (Agerpres). — 
La 13 noiembrie posturile 
de radio cehoslovace au 
transmis următorul comuni
cat cu privire la evoluția 
bolii tovarășului Antonin 
Zapotocky :

Primele simptome clinice 
ale bolii președintelui repu
blicii Antonin Zapotocky, 
au apărut încă în 1955. La 
31 august 1955. fiind în ple
nitudinea capacității de mun
că tovarășul Zapotocky a a- 
vut subit un atac de cord 
cu pierderea cunoștinței (co
laps), care a durat 16 ore. 
Electrocardiograma a stabilit 
încă atunci o tulburare a 
activității arterelor inimii. 
Datorită tratamentului sis
tematic, respectării exem
plare a regimului și unui 
anumit fel de viată, A. Za
potocky a putut să revină 
în funcția sa de stat, de 
răspundere. Regimul sever și 
respectarea sfaturilor medi
cilor au contribuit la resta
bilirea activității normale a 
cordului. Totuși, in mod su
bit bolnavul a făcut din nou 
un atac de cord. La 4 noiem
brie a.c. tot într-o perioadă 
de plenitudine a capacității 
de muncă, pe electrocardio
gramă s-au constatat simp- 
tomele unui nou infarct car
diac. A început un trata
ment intens. Prima săptă- 
mină a bolii a decurs nor
mal. In ciuda seriozității bo
lii și a vtrstei bolnavului. 
Activitatea tovarășului Za-, 
potocky nu a fost tulburată 
și el a continuat să se inte
reseze de problemele de stat 
și obștești.

Caracterul malign al bolii 
de inimă s-a manifestat in
să în totalitatea sa la 12 
noiembrie a.c. cind, în con
dițiile unui repaos absolut, 
aflindu-se în pat, și respec-

Din partea Ambasadei 
R. Cehoslovace 

la București
Ambasada Republicii. 

Cehoslovace din București 
anunță cu profundă durere 
încetarea din viață la 13 
noiembrie 1957 a tov. Anto
nin Zapotocky, președin
tele Republicii Cehoslovace, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C.

Condoleanfele se primesc 
la sediul Ambasadei din str. 
Vasils Lascăr 45, în zilele 
de 14 și 15 noiembrie a.c. 
intre orele 9-19.

avut loc o nouă 
mușchiului ini- 
de insuficiență

tulburarea cir- 
în ciuda

tind toate prescripțiile trata
mentului, a 
afecțiune a 
mii urmată 
cardiacă.

Aceasta și
culației singelui, 
tuturor măsurilor luate, au 
progresat rapid începind de 
la miezul nopții. Chiar în 
cele mai grele ore A. Zapo- 
tockv a continuat să lupte 
împotriva bolii sale. Moar
tea a survenit fix Ia ora 5. 
în urma încetării activității 
cordului.

Praga, 13 noiembrie 1937.

Delegația guvernamentală a U.R.S.S. 
care va participa la funeraliile 

lui A. Zapotocky
MOSCOVA 13 (Ager

pres). — TASS transmite:
Comitetul Central al 

P.C.U.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au numit o dele
gație guvernamentală care 
va participa la funeraliile 
lui Antonin Zapotocky, pre
ședintele Republicii Ceho. 
slovace, alcătuită din : K. E. 
Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem

al U.R.S.S. (conducătorul 
delegației), N. G. Ignatov, 
membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., I. S. Konev, 
mareșal al Uniunii Sovieti
ce, D. S. Korotcenko, pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. U- 
crainene, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și I. T. Grișin, 
ambasadorul U.R.S.S. în 

Republica Cehoslovacă.

Continuarea necrologului tov. A. Zapotocky
(Urmare din pag. l-a)

fost ales deputat al Adunării 
Naționale. In 1929 cînd a 
fost aleasă conducerea -le
ninistă a partidului in frun
te cu Element Gottwald, 
conducere care a apărat par
tidul de reformism și de 
tendințele lichidatoriste, to
varășul Antonin Zapoto
cky s-a situat ferm pe pozi
ția leninismului.

Activitatea luj Antonin 
Zapotocky reprezintă un ca
pitol important din istoria 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. In 1925 el a 
fost ales în conducerea miș
cării sindicate și și-a îndrep
tat eforturile spre crearea u- 
nei mișcări sindicale unite, 
înțelegînd........................
tele unite 
ternică a 
în lupta 
liștilor.

In anii 
fost amenințată de fascismul 
hitlerist și burghezia națio
nală și-a arătat adevărata 
ei față trădătoare, A. Zapo
tocky a apărat in mod ferm 
politica partidului, care a 
lansat lozinca apărării re
publicii și a unirii in jurul 
forțelor democratice împo
triva pericolului fascismului. 
După dizolvarea partidului 
și a sindicatelor roșii, A. 
Zapotocky a contribuit la 
organizarea mișcării ilegale, 
ca membru al Comitetului 
Central ilegal al Partidului 
Comunist din Cehoslovacii. 
Cînd Cehoslovacia a fost o- 
cupată de armata hitleristă, 
Comitetul Central din ilega
litate al partidului a hotă- 
rit ca tovarășul Zapotocky 
să continue lupta în străi
nătate.

bine că sindica- 
sint o armă pu- 

oamenilor muncii 
împotriva capita-

cînd republica a

In timpul încercării de a 
trece frontiera, A. Zapo
tocky a fost arestat de 
gestapo și închis într-un la
găr de concentrare unde a 
fost deținut pină în 1943. 
Grozăviile închisorilor na
ziste nu au frînt voința sa 
neclintită de viață. Cu en
tuziasmul care-1 caracteriza 
el s-a încadrat în lupta paș
nică creatoare. Partidul, li- 
chidind consecințele grele ale 
ocupației hitleriste și mobili- 
ztnd masele largi la constru
irea socialismului, a avut in 
persoana lui A. Zapotocky 
un activist Încercat, înțelept 
și devotat.

Experiența clasei munci
toare cehoslovace in dome
niul construirii socialismului 
a fost sintetizată de Antonin 
Zapotocky în o serie de arti
cole care constituie un a- 
port valoros la tezaurul li
teraturii marxist-leniniste.

In iunie 1945, A. Zapo
tocky a fost ales președintele 
mișcării sindicale revoluțio
nare, deputat al Adunării 
Naționale, Provizorii iar a- 
poi deputat al Adunării Na
ționale Constituante.

In 1948, cînd reacțiunea a 
încercat să restabilească o- 
rinduirea capitalistă în Ce
hoslovacia, la congresul pe 
întreaga (ară al comitetelor 
de uzină, convocat de Con
siliul Central al Sindicale
lor, muncitorii s-au pronun
țat în unanimitate in favoa
rea cererilor formulate de 
Partidul Comunist. .

După formarea noului gu
vern al Frontului National. 
Antonin Zapotocky a fost 
numit vicepreședinte al gu
vernului, In iunie 1948, 
după alegerea lui Element

Gottwald ca președinte al 
Republicii Cehoslovace, An
tonin Zapotocky a fost nu
mit în fruntea guvernului 
cehoslovac. După moartea 
președintelui Element Gott
wald, Antonin Zapotocky a 
fost ales la 21 martie 19(53 
președinte al Republicii Ce
hoslovace.

In acest post de înaltă 
răspundere de stat, pe care 
l-a ocupat timp de peste 4 
ani, Antonin Zapotocky a 
dobîndit dragostea și adin- 
cul respect al poporului ce
hoslovac. El a fost apropiat 
de toți cei ce muncesc, mun
citori, țărani sau intelec
tuali, s-a interesat de mun
ca lor pe care a urmărit-o 
in permanentă. Antonin Za
potocky, a fost strîns legat 
de oameni de artă și scrii
tori, pe care i-a îndemnat 
să creeze opere prețioase 
din punct de vedere artis
tic menite să slujească lup
tei poporului pentru socia
lism. Scriind o serie de ro
mane in care se oglindește 
o întreagă perioadă istorică 
a mișcării muncitorești, el 
s-a dovedit un scriitor ta
lentat. Cititorii prețuiesc 
mult cărțile lui „Se ridică 
noi luptători". „Anul furtu
nilor". „Zorile roșii deasu
pra orașului Kladno", „Zori 
de zi". A publicat de ase
menea o culegere de artico
le despre cultură și intelec
tualitate.

Viața lui Antonin Zapo
tocky reflectă o epocă în
treagă de luptă pentru vic
toria socialismului. De nu
mele lui vor rămine pentru 
totdeauna legate pagini 
glorioase ale construirii so
cialismului în Republica 
Cehoslovacă.

Sub titlul de mai sus. în ziarul 
„Pravda" din 13 noiembrie a.c. a 
apărut un articol în care se arată 
că lansarea pe orbită a celui de-al 
doilea satelit a fost realizată cu 
ajutorul unui tren de rachete. In 
momentul stabilirii pe orbită re
zervele de combustibil din rezer
voarele rachetei au fost consu
mate și motorul a încetat să 
funcționeze

Viteza comunicată ultimei trep
te a rachetei a fost mai mare 
decit viteza necesară mișcării 
satelitului pe o orbită circulară la 
o înălțime constantă care să co
respundă punctului de stabilire 
pe orbită. De aceea satelitul nu 
se mișcă pe o orbită circulară 
ci pe una eliptică a cărei depăr
tare maximă de pămînt este de 
aproximativ 1.700 de kilometri, 
cifră care depășește de aproape 
două ori înălțimea maximă a- 
tinsă de primul satelit.

Rezistenta atmosferi’ terestre 
exercită asupra satelitului o ac
țiune de frinare. In aceste con
diții variază dimensiunile și 
forma orbitei lui. Frînarea are 
loc in linii mari in zona peri- 
geului, adică în zona învecinată 
de punctul depărtării minime da 
suprafața pămintului. In punctul 
apogeului, adică în punctul de
părtării maxime, satelitul se ailă 
în spațiul cosmic în afara limi
telor atmosferei terestre care po
trivit datelor teoretice se întin
de pînă la o înălțime de ordinul 
a 1.000 de kilometri deasupra pă
mîntului.

Intensitatea acțiunii de frînare 
atît a rachetei purtătoare cit și a 
satelitului variază în funcție de 
timp din cauza variației parame
trilor orbitei. In cazul coborîrii 
orbitei pină la înălțimi de ordi
nul a 100 de kilometri frinarea 
va fi atît de considerabilă incit 
se va produce o încălzire intensă 
a satelitului și rachetei purtătoa
re. ele vor coborî rapid și vor 
arde.

După cum arată „Pravda", du
rata existenței satelitului de
pinde de intensitatea acțiunii de 
frînare exercitată asupra lui in 
atmosferă. Calculele arată că 
pentru primul satelit durata va 
fi de trei luni. Aceasta înseamnă 
că el se va roti pe orbită pină la 
sfîrșitul anului 1957. Racheta 
purtătoare va arde înaintea sate
litului. Durata mișcării pe orbită 
a celui de-al doilea satelit va de
păși simțitor durata mișcării pri
mului satelit.

Paralel cu observațiile vizuale 
se efectuează observații fotogra
fice asupra rachetei purtătoare 
și a celui de-al doilea satelit. Fo
tografiile obținute au permis să 
se precizeze considerabil orbitele 
lor.

Ziarul arată că un material 
foarte vast se obține de pe urma 
observațiilor prin radio asupra 
sateliților. Acest material este 
atît de vast îneît în prezent nu 
s-au făcut decît pregătiri pentru 
prelucrarea lui.

Poziția satelitului în apropierea 
zonei de ionizare maximă a at
mosferei creează condiții deosebit 
de favorabile pentru propagarea 
undelor de radio cu ajutorul ghi
zilor de unde ionosferice. Dup.i 
cum arată observațiile, în untie 
cazuri undele de radio au fost 
recepționate nu după ce au par
curs distanța cea mai scurtă, ci 
după ce au ocolit globul pămîn- 
tesc pe un arc mai lung al unei 
orbile mai mari. In unele ca
zuri s-a observat îenomenul ecou
lui semnalelor de radio în în
treaga lume.

Prelucrarea definitivă a mate
rialelor rezultate din observațiile 
prin radio asupra sateliților ar
tificiali va oferi informații pre
țioase în legătură cu particulari
tățile ionizării regiunilor supe
rioare ale ionosferei precum și in 
legătură cu absorbirea și carac
terul propagării undelor de radio 
în aceste regiuni.

Cel de-al doilea satelit artifi
cial sovietic al pămintului repre
zintă ultima treaptă a rachetei 
in care sînt instalate toate apa
ratele științifice și de măsurat. 
In partea din față a acestei 
trepte pe un cadru special sînt 
instalate un aparat pentru stu
dierea radiației solare în dome
niul ultraviolet și Roentgen ale 
spectrului, un container sferic cu 
aparate de radioemisie și cu alte 
aparate, o cabină ermetică cu 
animalul de experiență (cline). 
Aparatele pentru studierea raze
lor cosmice sînt instalate în 
corpul rachetei. Aparatele și con
tainerele fixate pe cadru sînt fe
rite de acțiunile aerodinamice și 
termice printr-un con protector 
special care după stabil.rea ulti
mei trepte a rachelci pe orbită a 
fost eliminat.

Instalata containerelor cu aparatura științifică din satelit.

Radioemitătoarele se aflau în
tr-un container sferic. Tot acolo 
erau adăpostite sursele de ali
mentare a acestora cu energie 
electrică, sistemul de reglaj ter
mic, precum și elementele sensi
bile care înregistrează variația 
temperaturii și alți parametri. 
Prin construcția sa . containerul 
sîeric se aseamănă cu primul 
satelit.

Semnalele
care

radioemitătorului.
funcționa pe o frecvență de

delor de radio, emise de satelit 
și măsurarea parametrilor orbi
tei sale.

Cabina ermetică în care se află 
animalul de experiență (un cline) 
are o forma cilindrică. In cabină 
a fost introdusă o rezervă de a- 
limento, și a fost instalat un sis
tem de condiționare a aerului, 
compus dintr-o instalație de rege
nerare și un sistem de reglaj ter
mic. in cabină au fost instalate de 
asemenea aparate pentru înregis
trarea pulsului, a respirației, a 
tensiunii arteriale, aparate pentru

făcînd totodată cu neputință stu
dierea acestei radiații de pe pă- 
mînt.

Drept receptoare ale radiației 
pe satelit servesc trei multiplica
toare fotoelectronice speciale, a- 
șezate unul fată de altul la un 
unghi de 120 de grade.

Semnalele electrice, emise de 
un fotomultiplicator. care a fost 
orientat spre soare, au fost am
plificate prin radioscheme și trans
mise pe pămint cu ajutorul unui 
sistem telemetrie. Pentru a eco
nomisi sursele de alimentare,

Conul de apărare, lansat 
radiațiilor ultra violete și 

sferic cu aparatura și emițătoa rele de radio. 4) Rama de 
“ ' ‘ ermetică cu animalul pentru experiență.

Schema Împărțirii aparaturii: 1) 
2) Dispozitivul pentru cercetarea

Cabina

20,005 mhz (lungimea de undă 
de 15 metri), au avut forma de 
semnale telegrafice. Durata lor. 
ca și durata pauzelor dintre ele 
a fost in medie de aproximativ 
trei zecimi de secundă, 
riația unor parametri în 
rul containerului sferic 
ratura, presiunea) du—ta acestor 
semnale și a pauzelor dintre ele 
a variat la rîndul ei in anumite 
limite.

La va- 
inierio- 
(tempe-

după deplasarea satelitului pe orbită. 
Roentgen ale soarelui. 3) Containerul 
forță pentru Întărirea aparaturii. 5)

efectuarea de electrocardiograme 
și elemente sensibile pentru măsu
rarea unei serii de parametri ca*e 
caracterizează condițiile din ca
bină (temperatura, presiunea).

„Pravda“ scrie că cabina ani
malului, ca și containerul sferic, 
sînt lucrate din aliaje de alumi
niu. Suprafața lor este polisată 
și supusă unei prelucrări speciale 
pentru a i se comunica valorile ne
cesare ale coeficienților de radia-

Ciinețe „Laika“ in cabina 
in

Radioemițătorul cu frecventa 
de 40.002 mhz (lungimea de un
dă de 7,5 metri) a 
regimul radiației 
Emițătoarele celui 
satelit au asigurat 
cercetări asupra propagării un

funcționat în 
neîntrerupte, 
deal doilea 
efectuarea de

Aparatura pentru cercetarea radiațiilor solare

circuitele electrici a'.e aparatelor 
au fost conectate numai alunei 
cind soarele a ajuns in cimpul 
vizual al unuia din cele trei re
ceptoare de lumină.

Cu ajutorul satelitului se poate 
urmări nu numai variația intensi
tății radiației cosmice, ci și va
riațiile compoziției acesteia. Par
ticulele din care se compune ra
diația cosmică sint înregistrate 
pe satelit cu ajutorul unor con
toare de particule încărcate.

Pe satelit au fost instalate două 
aparate identice pentru înregistra
rea particulelor încărcate. Axele 
contoarelor celor două aparate 
sînt așezate în direcții reciproc 
perpendiculare.

Potrivit prelucrării preliminare 
a dalelor transmise, cele doua a- 
parate au funcționat normal. A 
reieșit clar dependența numărului 
particulelor radiației cosmice de 
îatitudinea geomagnetică.

Referindu-se la studierea feno
menelor biologice pe animalul de 
experiență (clinele) „Pravda" a- 
rată că zborul pe satelit permite 
să se studieze starea organismu
lui animalului în condițiile im
ponderabilității care durează ci- 
teva zile.

Datele experimentale obținute 
în cadrul îndeplinirii programului 
de cercetări medico-biologice sint 
studiate cu minuțiozitate. Anima
lul de experiență a suportat bine 
acțiunea îndelungată a acceleră
rii la lansarea satelitului pe or
bită și starea următoare de im
ponderabilitate. Datele obținute a- 
rată că In decursul întregii expe
riențe starea animalului a fost 
satisfăcătoare.

Este neîndoielnic — scrie în în
cheiere „Pravda" — că studiile 
făcute vor constitui o contribui 
Ție importantă la efectuarea cu 
succes a viitoarelor zboruri inter
planetare și vor servi ca bază 
pentru elaborarea mijloacelor care 
să asigure securitatea zborului 
omului în spațiul cosmic.

ermetică Înainte de a fi instalat 
satelit.
tie și de absorbție a radiației so
lare. Sistemele de reglaj termic, 
instalate în containerul sferic și 
în cabina animalului au menținut 
în acestea temperatura între limi
tele stabilite.

Pe corpul ultimei trepte a rache
tei sînt instalate de asemenea e- 
parate de măsurat radiotelemetri- 
ce, aparate pentru măsurarea tem
peraturii și surse de energie elec
trică. Temperatura la suprafața 
exterioară și inlăuntrul cabinei a- 
nimalului, precum și temperatura 
diferitelor aparate și elemente ale 
construcției a fost determinată 
cu ajutorul unor dispozitive de 
înregistrare a temperaturii insta
late pe ele. Aparatele radioteleme- 
trice au asigurat transmiterea pe 
pămînt a datelor rezultate din 
toate măsurătorile. Aceste apa
rate au fost puse în funcțiune în 
mod periodic conform unui pro
gram special.

Referindu-se la măsurătorile 
științifice de pe satelitul artificial 
al pămîntului, „Pravda" arată că 
studierea radiației ultraviolete de 
unde scurte a soarelui prezintă 
un interes primordial pentru fizi
că, astroîizică »și geofizică.

Acțiunea absorbantă a atmos
ferei terestre ferește organismele 
vii de radiația de unde scurte a 
soarelui, vătămătoare pentru ele, au funcționat cum trebuie.

încă o rachetă americană 
s-a prăbușit

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Ziarele americane anunță că la 
centrul experimental din White 
Sands, stalul New Mexico, o ra
chetă a aviației militare americane 
a scăpat de sub controlul tehni
cienilor cu prilejul lansării sale și 
s-a sfărimat prăbușindu-se in a- 
propîerea unei autostrade. Potrivit 
ziarelor, se pare că dispozitivele 
de siguranță, care provoacă ex
plozia rachetei cind aceasta nu 
mai este controlată de radar, nu
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