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INIMA TOVARĂȘULUI GHEORGHIU-DEJ
A ÎNCETAT să bată

In seara zilei de 19 martie a.c. a avut loc ședința comună de doliu a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Romine.

Profund îndurerați, participanții la ședință au cinstit memoria tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, înflăcărat luptător pentru fericirea patriei și a poporului, 
militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

S-a adoptat hotărirea cu privire la declararea doliului național și organizarea de fune-? 
ralii naționale.
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în legătură cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comite
tul Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale .Republicii Populare Romine, 
hotărăsc :

1. Se declară doliu național în întreaga 
țară, începînd de astăzi, 19 martie, pînă în 
ziua funeraliilor, inclusiv.

2. Se vor organiza funeralii naționale. 
Funeraliile vor avea loc miercuri 24 martie 
1965.

3. Se constituie o comisie de partid și de 
stat pentru organizarea funeraliilor, forma
tă din tovarășii Chivu Stoica (președintele 
comisiei), Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec.

4. în zilele doliului național, în întreaga 
țară se arborează în bernă drapelul de stat 
al Republicii Populare Romine și drapelul 
Partidului Muncitoresc Romin.

Manifestările distractive și sportive, adu-

nările festive și comemorative de orice fel 
se suspendă pe toată durata doliului. Tea
trele, cinematografele, radioul și televiziu
nea și celelalte instituții de cultură își vor 
adapta programele la zilele de doliu.

în ziua funeraliilor toate spectacolele și 
cursurile învățămîntului de toate gradele 
se suspendă.

5. în semn de omagiu, în ziua funeralii
lor se va întrerupe lucrul timp de 3 minute 
în toate întreprinderile și instituțiile din 
țară (cu excepția acelora unde condițiile de 
producție nu permit întreruperea lucrului); 
pe timpul întreruperii lucrului vor suna 
sirenele întreprinderilor, locomotivelor, va
selor fluviale și maritime ; se va opri cir
culația trenurilor, automobilelor, altor vehi
cule și a pietonilor.

6. în Capitala Republicii Populare Romi
ne și în toate centrele regionale se vor trage 
— în semn de ultim salut — 24 salve- de 
artilerie.
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Comisia de partid și de stat 
pentru organizarea funeralii
lor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Rartidului Muncitoresc Ro-

mîn, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Romine, comunică:

Corpul neînsuflețit al to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej va fi depus în Pa-

latul Republicii Populare Ro- 
mîne.

Accesul publicului; pentru 
a-și lua rămas bun, va fi ad
mis cu începere de duminică 
21 martie a.c., ora 11 a.m.
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la căpătiiul tovarășului Gheorghe Gheorghiu - Dej

COMUNICAT
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc Romin, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Populare Romine anunță 
cu adincă durere încetarea din 
viață, in ziua de 19 martie, orele 17 și 
43 minute, după o boală grea, a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej,

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC

Partidului Muncitoresc 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare 
fiu credincios al clasei

prim-secretar al Comitetului Gen 
trai al 
Romin, 
de Stat 
Romine,
muncitoare și al poporului romin, 
conducătorul iubit al partidului 
și poporului nostru.

CONSILIUL DE STAT 
ROMÎN AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

în ultimele clipe de viață 
ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la căpătiiul 
său se aflau membrii condu
cerii de partid și de stat, to
varășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu

Stoica, Alexandru Drăghii1 
Ion Gheorghe Maurer, Ah 
xandru Moghioroș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi
tec, Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Rădu-

lescu, Gheorghe Rădoi.
După încetarea din via

ță a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorii 
de partid și de stat au făcut 
prima gardă la corpul său 
neînsuflețit și au prezentat 
condoleanțe familiei.

BULETIN MEDICAL
în a doua jumătate a 1 

ianuarie 1965 tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a prezentat sem
nele unei afecțiuni pulmonare, 
cu tuse și expectorații reduse 
sero-muco-sanghinolente. Exa
menul sputei nu a arătat nimic 
deosebit. La examenul radiologie 
s-a constatat un proces infiltra- 
tiv la nivelul hilului pulmonar 
drept. Controlul radiologie din 
prima decadă a lunii februarie a 
arătat persistența imaginii de 
infiltrații a hilului pulmonar 
drept. Examenele radiologice de 
control efectuate în a doua de
cadă a lunii februarie au arătat 
prezența unei formațiuni de as
pect tumoral la nivelul hilului

lunii pulmonar drept. Tot în această 
decadă se observă clinic o mă
rire rapidă a ficatului, însoțită 
de subicter. Examenele clinice 
și de laborator au evidențiat 
prezența de formațiuni tumorale 
hepatice.

La 2 martie 1965 examenele 
microscopice ale sputei au ară
tat prezența de celule neoplazice.

Pe baza datelor clinice și de 
laborator s-a stabilit diagnosti
cul de neoplasm pulmonar și 
hepatic.

Avînd în vedere gravitatea bo
lii diagnosticate a fost invitat 
în țară un grup de specialiști 
reputați din străinătate, hepato-

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor sociale; 
acad. dr. N. Gh. Lupu; prof. dr. Tiberiu Spîrchez; prof. dr. Constantin 
Nicolau; prof. dr. Ioan Bruckner; prof. dr. Constantin Anastasatu; 
prof. dr. Octav Costăchel; conf. dr. Leon Bercu; dr. Alexandru Dumltriu

logi, pneumologi și oncologi, 
care au confirmat diagnosticul.

în cursul bolii s-a aplicat tra
tamentul corespunzător evoluției 
acesteia.

Datorită caracterului agresiv 
și de diseminare a neoplaziei, 
boala a continuat să progreseze 
determinînd o evoluție gravă și 
rapidă cu instalarea unui icter 
intens și unei insuficiențe he- 
pato-renale.

în ziua de 19 martie după ora 
16 starea bolnavului s-a înrău
tățit brusc; cu toate îngrijirile 
date bolnavul a intrat în comă 
și a încetat din viață la ora 
17,43.
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încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

Vineri dimineața au luat sfîrșit 
lucrările primei sesiuni a celei de-a 
cincea legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au primit cu 
puternice aplauze pe conducătorii 
de partid și de stat la intrarea în 
sala de ședință. în loja din dreapta 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici. Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu. LeOntin Sălăjan, Mihai Da- 
lea, Petre Blajovici, Gheorghe Gas
ton Marin, Gheorghe Rădoi, Gogu 
Rădulescu.

La ședință au asistat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine.

înainte de a se intra în ordinea 
de zi, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a făcut 
cunoscut că în ședința de joi seara 
a Consiliului de Stat a fost ales ca 
secretar al Consiliului de Stat tova
rășul Grigore Geamănu. De aseme
nea, cele 8 comisii permanente ale 
M.A.N. s-au constituit vineri dimi
neața, alegîndu-și fiecare președin
tele. vicepreședintele și secretarul.

Comisia 
președinte 
președinte 
cretar Ion

Comisia , 
vicultură — președinte Vasile Ma- 
teescu ; vicepreședinte Iosif Banc ; 
secretar Barbu Popescu.

Comisia pentru problemele de 
apărafe — președinte Florian Dănă- 
lache ; vicepreședinte general loco
tenent Ion Gheorghe; secretar 
sile Patilineț.

Comisia de politică externă 
președinte Teodor Marinescu ; 
copreședinte Dumitru Popescu • 
cretar Mia Groza.

Comisia administrativă — pre
ședinte Emil Bobu ; vicepreședinte 
Barbu Solomon ; secretar Mihai 
Gere

Comisia pentru cultură și învă- 
țămînt — președinte Ilie Murgu- 
lescu ; vicepreședinte Paul Nicu- 
lescu-Mizil; secretar Ștefan Bîrlea.

economico-financiară —
Manea Mănescu . vice- 

Constantin Scarlat ; se- 
Cristoloveanu.
pentru agricultură și sil-

Va-

vi-
se-

DIN EXPERIENȚA
ÎNTREPRINDERILOR FRUNTAȘE

Comisia pentru sănătate, preve
deri și asigurări sociale — pre
ședinte Ștefan Milcu; vicepreședin
te Ludovic Csupor ; secretar Ion 
Cotoț.

Comisia juridică — președinte 
Traian lonașcu ; vicepreședinte Tu
dor Drăganu; secretar Constantin 
Stătescu.

După ce a adus la cunoștință că 
în urma măsurilor luate de comisia 
pentru elaborarea proiectului noii 
Constituții, aleasă la precedenta le
gislatură a M.A.N., s-au alcătuit 
studii documentare și pregătitoare 
care au condus la un anteproiect 
de Constituție, tovarășul Ștefan 
Voitec a prezentat propunerea Bi
roului M.A.N. pentru desemnarea 

ce va desăvîrși

Voitec a prez 
roului M.A.N. 
unei noi comisii 
aceste lucrări.

La propunerea 
Adunări Naționale 
unanimitate, prin 
misia pentru continuarea lucrărilor 
de elaborare a noii Constituții a 
R. P Romine. în următoarea com
ponență :

Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Comisiei. Augustin A- 
lexa, Gheorghe Apostol, Iosif 
Bayerle, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Petre Borilă, 
Demostene Botez, Avram Bu- 
naciu, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica. Dumitru Coliu, Ion Creangă. 
Constantin Daicoviciu, Vasile Daju, 
Alexandru Drăghici, Constantin Du- 
mitrache, Petre Enache, Grigore 
Geamănu, Suzana Gîdea, Nicolae 
Hudițeanu, Traian Ionașcu, Martin 
Isac, Athanase Joja, Kovacs Gyorgy, 
Ion Gheorghe Maurer, Manea Mă
nescu, Ștefan Milcu, Alexandru 
Moghioroș, Ilie Murgulescu, Con
stantin 
Constantin 
Răutu. 
lăjan, 
Tripșa 
Ștefan 
viei.

La ultimul punct de pe ordinea 
de zi Marea Adunare Națională a 
aprobat in unanimitate, prin vot 
secret, legea pentru ratificarea de-

Biroului Marii 
a fost aleasă în 
vot deschis, co-

Paraschi vescu - Bălăceanu, 
Pîrvulescu, Leonte 

Gheorghe Roșu Leontin Să- 
Ludovic Takacs, Ștefan 

Virgil Trofin, Ștefan Voicu, 
Voitec, Alexandru Voitino-

cretelor emise între sesiuni de 
Consiliul de Stat al R. P. Romîne.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a rostit cuvîn- 
tul de închidere a lucrărilor primei 
sesiuni a celei de-a cincea legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

Izvorîtă din încrederea poporului 
nostru — a spus tovarășul Ștefan 
Voitec — Marea Adunare Națională 
a dat expresie acestei încrederi prin 
unanimitatea cu care a adoptat 
toate hotărîrile sale. Această unani
mitate este încă o manifestare a 
unității de neclintit a întregului po
por în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, conducătorul său încercat 
în opera de construire a socialis
mului. în scrisoarea trimisă ieri 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a exprimat 
gîndul nostru, al tuturora, de a în
zeci eforturile în lupta pentru pros
peritatea patriei și făurirea unei 
vieți fericite a celor ce muncesc, 
pentru înfăptuirea politicii 
dului, pentru măreața cauză 
cialismului. (Aplauze)

Acestei nobile lupte îi vom 
toată puterea noastră de muncă, 
toată priceperea și toată pasiunea 
noastră creatoare. Ca deputați ai 
Marii Adunări Naționale, mereu în 
mijlocul celor care ne-au dat man
datul de a-i reprezenta în organul 
suprem al puterii de stat, să ne 
străduim de a îndreptăți pe deplin 
această încredere pe care poporul 
ne-a acordat-o.

Urarea de însănătoșire adresată 
ieri de Marea Adunare Națională 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej exprimă sentimentele și dorin
ța fierbinte nu numai ale deputa- 
ților Marii Adunări Naționale, dar 
și ale întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).

Vă doresc, stimați tovarăși, spor 
la muncă

Mulțumesc în numele Marii Adu
nări Naționale tuturor invitaților 
care au 
noastre.

De ;lar 
celei de-a 
Adunări 
Populare

Indici superiori
în valorificarea lemnului

La termenele prevăzute 
în grafice

parti- 
a so-

dărui

invitaților
participat la lucrările

închisă prima sesiune a 
cincea legislaturi a Marii 
Naționale a Republicii 
Romîne.

(Agerpres)

ÎN UZINE ȘI PE OGOARE
in plus: produse 
in valoare 
de 68 milioane lei

BRAȘOV (coresp. „Scînteii'). — 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din iabricile și uzinele din regiu
nea Brașov desfășoară o muncă 
rodnică pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor economice 
puse de partid în fata oamenilor 
muncii din industrie. Colectivele 
acestor întreprinderi au realizat în 
primele două luni ale anului o 
producție marfă peste plan în va
loare de 68 240 000 de lei. Com
parativ cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, producția 
industrială a regiunii a crescut cu 
12 la sută. Rezultatele obținute în 
sporirea producției, ca și în ridi
carea productivității muncii și a 
nivelului calitativ al produselor, au 
la bază aplicarea a numeroase

măsuri tehnice și organizatorice. 
Demne de relevat sînt succesele 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de la uzina „Tractorul' caro 
au livrat în plus 26 de tractoare 
U-650 și ale celor de la „Steagul 
roșu", care au dat peste prevede
rile planului'230 de autocamioane 
de 5 tone.

Productivitate ridicată

la montaj
ONEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Pe șantierul complexului de refor
mare catalitică de la Rafinăria 
Onești, lucrările se desfășoară în 
ritm susținut. Montorii au instalat 
pînă acum aproape 90 la sută din 
utilaje. Parcurile pentru depozita
rea motorinei și a propanului, re
zervoarele sferice și cele cilindrice 
pentru butan și benzină au fost 
terminate cu mult înainte de da-

tele prevăzute în grafice. In pre
zent se lucrează din plin la insta
lațiile de pe platforma de refor
mare catalitică. Aici au fost mon
tate 46 de pompe, 28 de coloane 
cilindrice, 130 de schimbătoare de 
căldură și 10 compresoare. Zilele 
acestea, muncitorii din echipele 
conduse de Vasile Stelian și Fran- 
cisc Micola au terminat montajul 
celui de-al 8-lea cuptor cilindric 
vertical. La montarea rezervoare
lor cilindrice pentru depozitarea 
benzinei s-a folosit metoda rulă
rii. Comparativ cu vechea metodă, 
timpul de montare a unui rezervor 
de 3 000 mc a fost redus de la 45 
de zile la 15 zile.

Mai mult metal 
economiei naționale

La semănat
și întreținerea culturilor

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 
cooperativa agricolă de producție 
din Mogoșani se lucrează intens la 
semănatul culturilor de primăvară. 
Această lucrare este pe terminate 
la ovăz, mazăre și borceag. Inginera 
cooperativei, Evdochia Năstăsoiu, 
și președintele, Marin Andrei, cer
cetează zilnic, parcelă cu parcelă, și 
acolo unde se constată că terenul 
este zvîntat. se pornește imediat la 
lucru. Au fost luate toate măsurile 
ca să înceapă semănatul lucernei 
pe 28 ha și al sfeclei furajere pe 20 
ha. Tractoriștii Anghel Emil și Ste
lian Cristea au discuit o mare parte 
din suprafață și au administrat în
grășăminte chimice. Pregătiri mi
nuțioase s-au făcut șt pentru se
mănatul porumbului pe cele 610 
hectare prevăzute. Șămînța a fost 
repartizată pe brigăzi. In ziua de 
18 martie pe cele 60 hectare cu 
grîu de la punctele „Pădure" și 
„Plan" a început grăpatul. Lucra
rea se face cu grapa reglabilă, di
ferențiat, în funcție de densitatea 
plantelor. 230 hectare au fost ferti
lizate cu azotat de amoniu, în can
tități cuprinse între 90—150 kg la 
hectar. Pe altă suprafață s-a apli
cat must de grajd. Eficiența acestui 
îngrășămînt a fost dovedită din plin 
anul trecut, cînd pe o parcelă de 
70 hectare s-au obținut 3 200 kg 
grîu la hectar, față de 2 088 kg cît 
s-a realizat în medie pe cooperati
vă. Insămînțatul culturilor de pri
măvară se desfășoară și în alte 10 
cooperative 
din raion.

se poate semăna, s-a trecut la lu
cru cu toate forțele. Numai în două 
zile în cooperativele agricole din 
raionul Giurgiu s-au semănat 800 
ha cu mazăre, legume și plante fu
rajere și s-au pregătit peste 1000 ha 
teren pentru celelalte culturi care 
urmează să fie însămînțate. Cele 
mai mari suprafețe au fost pregă
tite și semănate de cooperatorii din 
Putineiu, Băneasa, Găujani, Coma- 
na, Vedea etc. Pîifă în prezent in 
gospodăriile agricole de stat și coo
perativele agricole de producție din 
regiune s-au semănat peste 16 000 
ha și s-a pregătit terenul pe o su
prafață de 46 000 ha.

DEVA (red. ziarului „Drumul so
cialismului"). — în „cetatea de foc" 
a Hunedoarei, care în anii indus
trializării socialiste s-a dezvoltat 
considerabil, se desfășoară o mun
că susținută pentru creșterea pro
ducției de metal. De la începutul 
acestui an și pînă acum, siderur- 
giștii din toate secțiile combinatu
lui — de la furnale, oțelării, lami
noare, uzina cocso-chimică — au 
înscris pe graficele întrecerii im
portante realizări. Ei au produs 
peste plan aproape 21 000 tone de 
fontă, 9 000 tone de oțel, mai mult 
de 2 600 tone de cocs. Furnaliștii, 
buni gospodari ai materiilor prime 
și materialelor, au elaborat întrea
ga cantitate de fontă dată peste 
plan cu cocs economisit. Succese 
de seamă în producție au obținut 
și laminatorii. în 18 zile din aceas
tă lună ei au realizat în plus, față 
de plan, 11 800 tone de laminate, 
în mod deosebit s-au evidențiat e- 
chipele de oțelari conduse de Pa
vel Hanganu și Toma Bulgaru, la
minatorii din schimbul condus de 
ing. Nicolae Safaliu și alții.
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Politica partidului de valorificare superioară a resurselor natu
rale ale țării își găsește o expresie în măsurile luate pentru dezvol
tarea industriei lemnului. In anii șesenalului pe harta țării au 
apărut noi combinate de industrializare a lemnului, înzestrate cu 
tehnică modernă, intre care se numără și C.I.L -Suceava. Pentru 
realizările obținute anul trecut în îndeplinirea planului și a anga
jamentelor, colectivul combinatului a fost distins cu Steagul roșu 
și diploma de întreprindere fruntașă pe țară în ramura industriei 
forestiere. ~ 
tehnicienii 
cadre de

Despre experiența, dobîndită de muncitorii, inginerii și 
de aici, despre preocupările lor actuale ne vorbesc mai jos 
conducere din combinat.

Răducu, directorul 
„După intrarea în 

principala

cea proiectată la plșcaj cu 
la plăci 
mobilă

fibrolemnoase cu 6 
cu 0,29 garnituri

sînt o încununare

lui producție : „In centrul atenției 
noastre a stat problema organizării 
temeinice a procesului de fabrica
ție în toate fazele sale. De la intro
ducerea materiei prime în lucru și 
pînă la predarea produselor finite în 
magazie, desfășurarea procesului de 
fabricație și circulația semifabricate
lor între faze și sectoare au loc pe 
bază de grafice zilnice. Respectarea 
acestora este urmărită în permanen
ță de conducerea combinatului și a fa
bricilor. Noi ne preocupăm ca fie
care utilaj să lucreze cu avansuri și 
cu turații la nivelul sarcinilor sta
bilite în proiecte. în acest scop s-au 
organizat echipe specializate de lă
cătuși, care execută reparații și re
vizii numai la anumite mașini. Tot
odată, a devenit un obicei ca la ope
rațiile de revizie să participe efectiv 
și conducătorii de mașini. Ei pot ast
fel să cunoască mai bine construcția 
și funcționarea utilajelor, să contri
buie la scurtarea timpului de revizie.

Mai buna organizare a producției, 
folosirea cu randament înalt a ma
șinilor și utilajelor, aplicarea 
metode avansate de lucru au 
posibilitate colectivului nostru 
încheie anul trecut cu realizări
semnate: planul a fost depășit cu 
2,74 la sută, productivitatea muncii 
a sporit cu 1,81 la sută peste sarcina 
de plan. Economiile suplimentare 
obținute la prețul de cost s-au ridi
cat la aproape 2 milioane de lei".

Simion Macovei, inginer șef: „Con
comitent cu sporirea producției, e- 
forturile colectivului nostru au fost 
îndreptate spre realizarea unor in
dici de calitate superiori. în primele 
două luni din acest an, 80 la sută 
din producția de plăci fibrolemnoa-

de 
dat 

să 
în-

Ing. Nicolae 
combinatului: 
producție a fabricilor, 
noastră preocupare a fost atingerea
într-un timp cît mai scurt a para
metrilor proiectați la noile instala
ții. Parametrii privind producția au 
fost depășiți la sfîrșitul anului tre
cut cu 5,9 la sută la fabrica de pla
caj și cu 11,3 la sută la fabrica de 
plăci fibrolemnoase. Aceste două fa
brici au atins indicii proiectați cu 
șase luni înainte de termenul plani
ficat. Restul fabricilor au atins pa
rametrii la datele prevăzute. Pro
ductivitatea fizică pe salariat depă
șește pe 
1,35 mc, 
tone, la 
etalon.

Aceste succese 
a activității perseverente și pline de 
pricepere a întregului nostru colec
tiv, în frunte cu comuniștii, oglindesc 
eficacitatea muncii politice desfășu
rate de organizația de partid pentru 
însușirea tehnicii noi și folosirea ei 
intensivă, pentru cultivarea unei 
înalte exigențe față de calitatea pro
duselor.

Ce a stat la baza depășirii para
metrilor proiectați ? în primul rînd 
este vorba de asigurarea cadrelor 
calificate necesare conducerii insta
lațiilor și agregatelor de construcție 
modernă, cu care sînt înzestrate fa
bricile noastre. Pregătirea și specia
lizarea muncitorilor și tehnicienilor 
s-a făcut prin cursuri de calificare 
organizate în întreprindere în para
le] cu montajul utilajelor. Numeroși 
muncitori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri au fost trimiși pentru speciali
zare la întreprinderi similare din
țară. Acțiunea de lărgire a orizon- se a fost de calitate superioară, față 
tului de cunoștințe profesionale a 
continuat și după intrarea în func
țiune a fabricilor combinatului. Nu
mai anul trecut au urmat cursurile 
de ridicare a calificării 825 de mun
citori. In prezent funcționează alte 
17 cursuri, iar pentru ingineri și 
tehnicieni se organizează sistematic 
expuneri, simpozioane, sesiuni teh- 
nico-științifice.

Realizarea parametrilor stabiliți în 
proiecte pentru fiecare din fabricile 
combinatului a pus și probleme le
gate de organizarea producției și a ■ 
muncii, de, însușirea și aplicarea ce
lui mai potrivit regim tehnologic, de 
întreținerea și exploatarea cores- 
punzăt--,-e a utilajelor. în rezolva
rea lc ne-am bizuit pe inițiati
va crea ;oare a muncitorilor și tehni
cienilor, pe spiritul lor inovator, apli- 
cînd în practică zeci de măsuri teh- 
nico-organizatorice propuse de ei. La 
fabricile de mobilă și de placaj, de 
pildă, prin schimbarea amplasamen
tului unor mașini s-a obținut
flux mai rațional al producției. O 
perioadă, procesul 
la fabrica de plăci fibrolemnoase nu 
decurgea în mod ritmic, îngreunînd 
lucrul în fazele următoare ale pro
ducției. La propunerea colectivului 
din această fabrică a fost luată mă
sura ca operațiile de aclimatizare și 
forma tizare a plăcilor să se facă în 
toate schimburile, asigurînd condiții 
pentru funcționarea continuă a pre
selor".

Ing. Ștefan Iliescu, șeful serviciu-

un

de aclimatizare

de 53,2 la sută cît am realizat în 
1963. S-a îmbunătățit calitatea pla
cajului, mobilei și binalelor. Aceas
ta înseamnă o folosire mai bună a 
materiei prime, o valorificare su
perioară a lemnului. Acțiunile în
treprinse anul trecut pe linia îmbu
nătățirii calității produselor se re
feră la recepționarea exigentă a ma
teriilor prime, respectarea rețetelor 
și tehnologiei de fabricație, întări
rea controlului de calitate ș. a.

Anul acesta, cea mai mare parte 
dintre măsurile tehnico-organizato- 
rice stabilite au ca scop ridicarea în 
continuare a indicilor de calitate ai 
produselor. Vom trece la aplicarea 
unui nou sistem de turnare a lacu
lui poliesteric pentru finisarea mo
bilei — umed pe umed — care asi
gură o calitate superioară a lacului 
și rezistență în timp ; se va intro
duce o linie de preparare a emulsiei 
de bitum necesar producerii plăci
lor poroase bituminate, încleierea 
plăcilor fibrolemnoase dure cu ră
șini fenolice și altele. La noile gar
nituri de mobilă, am adoptat o linie 
modernă, căutînd ca piesele com
ponente să se poată uni sau detașa, 
potrivit gustului cumpărătorilor.

în'tregul nostru colectiv este ho- 
tărît să dezvolte experiența dobîn
dită, să obțină și în acest an noi 
realizări în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, răspunzînd 
prin fapte distincțiilor acordate".

Peisajul urbanistic al Capitalei 
tării noastre se îmbogățește în fie
care an cu noi construcții de locuin
țe și social-culturale. Numai în pri
mii 5 ani ai șesenalului au fost date 
în folosință aproape 64 000 de apar
tamente. școli cu 1 000 săli de clasă, 
cămine studențești cu 7 000 de 
locuri, complexe comerciale, unități 
sanitare, cinematografe La realiza
rea construcțiilor de locuințe și so- 
cial-culturale din Capitală o contri
buție însemnată a adus-o și colectivul 
întreprinderii nr 1 de construcții- 
montaj din Capitală. In legătură cu 
experiența dobîndită de acest colec
tiv, ne-am adresat tovarășului ing. 
Constantin Voiculescu. directorul în
treprinderii

Anul trecut am dat în folo
sință blocuri cu 2 426 apartamen
te, 4 școli, spații comerciale în 
suprafață de 5 760 m p., patinoa
rul artificial și fabrica de ghea
ță din Floreasca, căminul de medici 
de la Fundeni și altele. în acest an 
avem de executat 3 000 de aparta
mente, 4 complexe comerciale și alte 
construcții.

Fiecare șantier, fiecare construc
ție ridicată ne-a îmbogățit expe
riența, ne-a ajutat să perfecționăm 
metodele de execuție și de organi
zare a muncii. Dovadă sînt realiză
rile obținute în îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii : în 1964 majo
ritatea blocurilor au fost predate la 
termenele prevăzute în grafice, iar 
unele chiar mai devreme ; sarcina 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită cu 2,8 la sută ; eco
nomiile realizate la costul lucrărilor 
s-au ridicat la peste 740 000 lei ; 
blocurile date în folosință au primit 
la recepție numai calificative de 
bine și foarte bine. Ca prețuire a 
realizărilor obținute în 1964, colec
tivul nostru a fost distins recent cu 
Steagul roșu și diploma de între
prindere fruntașă pe țară în ramura 
construcții social-culturale. O con
tribuție de seamă la obținerea aces
tor realizări a aduș organizația noa
stră de partid, care a pus în dis
cuția comuniștilor problemele ex
tinderii metodelor industriale de 
execuție, ale îmbunătățirii calității 
lucrărilor, a asigurat repartizarea 
membrilor și candidaților de partid 
la locurile-cheie de muncă, s-a o- 
cupat cu perseverență de răspîn- 
direa experienței înaintate a cons
tructorilor fruntași.

Ce se desprinde din experiența 
întreprinderii noastre? Mă voi referi 
aici la unele probleme pe care le 
considerăm importante pentru acti
vitatea din acest an a șantierelor.

ORGANIZAREA MUNCII. La baza 
execuției în mod ritmic a locuințelor 
și predării lor la termenele stabilite 
a stat organizarea temeinică a mun
cii pe toate șantierele și la punctele 
de lucru. Proiectele de organizare 
au fost întocmite din timp. La fie
care bloc s-a prevăzut, prin grafi
ce, eșalonarea lucrărilor cu ter
mene precise de execuție, asigurîn- 
du-se, în vederea unui ritm de lu
cru susținut, materialele, utilajele 
și forța de muncă necesare. Respec
tarea graficelor a fost urmărită în
deaproape, dîndu-ne astfel posibili
tatea să luăm măsuri operative 
pentru grăbirea lucrărilor. Pe șan
tierele din Balta Albă, cu un front 
de lucru mai larg, s-a aplicat me
toda execuției lucrărilor în „lanț". 
Aceasta a permis formațiilor de 
muncitori să realizeze o producti
vitate dublă, comparativ cu perioa
da cînd se foloseau metode obișnui
te. Pe întreprindere, productivitatea 
muncii a crescut anul trecut cu 9 
la sută față de 1963.

O atenție deosebită am acordat, la 
recomandarea comitetului de partid, 
formării de echipe și brigăzi bine 
închegate, încadrate cu muncitori 
calificați. în locul formațiilor mici 
au fost organizate brigăzi complexe 
mari conduse de muncitori cu o 
înaltă calificare și cu experiență în

muncă pe șantiere: față de cele 
309 echipe mici existente in 1963, în 
prezent pe șantierele întreprinderii 
lucrează 215 brigăzi. Aceasta a dus 
la creșterea productivității muncii, 
a avut un efect pozitiv asupra fo
losirii timpului de muncă. Crește
rea indicelui de utilizare a timpu
lui de lucru obținută anul trecut 
echivalează cu totalul orelor nece
sare construirii a 40 de aparta
mente.

EȘALONAREA JUDICIOASA A 
LUCRĂRILOR. Sarcina pe care 
partidul o pune în fața noastră, 
a constructorilor, este de a da 
în folosință noile locuințe în mod 
ritmic, în tot timpul anului. Pen
tru traducerea în viață a acestei 
sarcini, am pornit de. la asigurarea 
din timp a frontului de lucru. în a- 
cest fel multe construcții au fost a- k 
duse la începutul anului într-un sta
diu avansat, putîndu-se face o eșalo
nare judicioasă a dării lor în folosin
ță; la începutul lunii septembrie 1964 
erau predate peste 65 la sută din 
locuințele planificate pe întregul an. 
Experiența din anul trecut este con
tinuată. în prezent pe șantierele în
treprinderii se lucrează la toate cele 
3 000 de apartamente și la celelalte 
construcții planificate pe acest an. 
Concomitent, sînt create condițiile 
de începere a 1 500 de apartamente 
pentru frontul de lucru din 1966.

EXTINDEREA GRADULUI DE 
MECANIZARE a constituit una din
tre preocupările noastre esențiale. Și 
este firesc. Folosirea utilajelor ușu
rează eforturile constructorilor, asi
gură un ritm rapid de execuție. Pe 
șantiere au fost analizate posibilită
țile de extindere a gradului de meca
nizare, îndreptîndu-ne atenția în 
două direcții: folosirea din plin a uti
lajelor existente și sporirea număru
lui de mecanisme și dispozitive de 
mică mecanizare. în acest an ne-am 
propus să extindem mecanizarea unor 
lucrări, atingînd la rașchetarea par
chetului 75 la sută, la săpături 80 la 
sută din volumul total al lucrărilor. 
O atenție sporită vom da introdu
cerii largi a micii mecanizări la fi
nisaje : tencuieli, vopsitorii — care 
mai necesită încă multe ore de 
muncă manuală.

CALIFICAREA ȘI SPECIALI
ZAREA CONSTRUCTORILOR. în 
acțiunea de calificare și ridicare 
a calificării, sprijinită îndeaproa
pe de organizațiile de bază de 
pe șantiere și de comitetul sindi
catului, am căutat să cuprindem ma
joritatea muncitorilor. Cursurile au 
fost organizate pe meserii, iar teme
le discutate au fost strîns legate de 
cerințele șantierelor, de necesitatea 
pregătirii temeinice a muncitorilor. 
Periodic, cu sprijinul comitetului 
sindical, au fost organizate schim
buri de experiență și demonstrații 
practice. Ca urmare a măsurilor 
luate, încadrarea medie a muncitori
lor de pe șantierele întreprinderii 
noastre a ajuns la 3,75 față de 3,85 
cît e categoria medie a lucrărilor pe 
care le executăm. Sigur că aceasta 
nu înseamnă că am făcut totul. Mai 
sînt puncte de lucru unde numărul 
muncitorilor necalificați este mare, 
pe unele șantiere se mai execută lu
crări de calitate necorespunzătoare.

Pornind de la faptul că în acest 
an avem de executat cu cofraje gli
sante 880 de apartamente, am tre
cut la specializarea unui lot format 
din muncitori și tehnicieni cu mai 
multă experiență. Vom continua, de 
asemenea, specializarea unor cons
tructori în folosirea cofrajelor spa
țiale pentru turnarea pereților la 
blocurile de garsoniere — metodă 
pe care o experimentăm în prezent.

Realizînd și în acest an în mod 
exemplar sarcinile ce-i revin și an
gajamentele luate, colectivul nostru 
va aduce o contribuție tot mai mare 
la înfăptuirea mărețului program de 
construcții inițiat de partid.
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Timpul a devenit prielnic efec
tuării lucrărilor agricole și în ra
ioanele din nord-vestul regiunii 
București. Lucrătorii din gospodă
riile de stat, mecanizatorii și țăra
nii cooperatori s-au pregătit temei
nic. Cu multe zile înainte de înce
perea lucrului în cîmp, tractoarele 
și mașinile agricole așteptau la ca
pătul tarlalelor. Cînd specialiștii 
din unitățile agricole au anunțat că
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Furnalul de 1 000 mc de la Hunedoara

Semnarea Protocolului comercial privind 
livrările reciproce de mărfuri pe anul 1965 

între R. P. Romină și R. P. Polonă
Ca rezultat al tratativelor care 

s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, la 
data de 19 martie s-a semnat la 
Varșovia Protocolul comercial între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Polonă, privind 
livrările reciproce de mărfuri pe 
anul 1965.

In baza acestui Protocol, Repu
blica Populară Romînă va livra : 
utilaje de foraj, mașini-unelte, a- 
parataj electric, locomotive Diesel 
electrice și vagoane cisterne, po
duri rulante, produse petroliere, 
P.V.C și alte produse chimice, fruc
te și legume proaspete, vin, mobilă,

diverse bunuri de consum și alte 
mărfuri.

Republica Populară Polonă va li
vra mașini-unelte, aparataj electric, 
utilaj minier, utilaje pentru fabrici 
de plăci fibrolemnoase și betoane 
ușoare, motoare și agregate Wola, 
cocs, laminate, celofibră, produse 
chimice, țesături de bumbac și țe
sături de lînă, diverse bunuri de 
consum și alte mărfuri.

Din partea Republicii Populare 
Romîne, Protocolul a fost semnat 
de N. Anghel, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, iar din par
tea Republicii Populare Polone de 
M. Dmochowski, viceministru al 
comerțului exterior. (Agerpres)

Semnarea planului 
de colaborare culturală * 

pe anii 1965 și 1966 
intre R. P. Romină 

și R. P. Albania
In urma tratativelor purtate, la

19 martie a fost semnat la București 
planul de colaborare culturală pe 
anii 1965 și 1966 între R. P. Romînă 
și R. P. Albania.

Planul prevede schimburi în do
meniile învățămîntului, artei și cul
turii.

Din partea romină. planul a fost 
semnat de Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea albaneză de 
Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. 
Albania la București.

La semnare au asistat: Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Invă- 
țămîntului, Academia R. P. Romîne, 
precum și membrii celor două de
legații.
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GHEORGHE G H E O R G H I U-D E J
TELEGRAME Cu hotărîrea nestrămutată

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROM1NE, 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROM1NE de a
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. sînt profund îndure
rați în legătură cu încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, fiu credincios 
al poporului romîn, eminent militant al Republicii 
Populare Romîne precum și al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și în numele comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică ex
primă C. C. al P.M.R., Consiliului de Stat al R.P.R., 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. și întregului popor 
romîn profunde condoleanțe în legătură cu această 
grea pierdere.

în persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Partidul Muncitoresc Romîn și poporul romîn au 
pierdut un încercat conducător al mișcării revoluțio
nare, un organizator remarcabil al construcției so

cialiste în Romînia, care și-a dedicat întreaga sa viață 
slujirii fără preget a poporului muncitor, cauzei înflo
ririi patriei sale, cauzei victoriei socialismului și păcii 
pe pămînt.

Comuniștii sovietici, toți oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică împărtășesc durerea comuniștilor din 
Romînia, mîhnirea întregului popor romîn în legă
tură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Oamenii sovietici l-au cunoscut pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ca pe un mare prieten al 
poporului sovietic care a depus mari eforturi peptru 
întărirea prieteniei frățești și colaborării multilaterale 
între popoarele țărilor noastre.

Amintirea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
luptător înflăcărat pentru viitorul luminos al poporu
lui frate romîn, pentru triumful idealurilor mărețe 
ale comunismului pe pămînt, va rămîne pentru tot
deauna în inimile comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică.

COMITETUL CENTRAL PREZIDIUL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI COMUNIST SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

AL UNIUNII SOVIETICE AL U.R.S.S.

CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROM1NE, 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Moartea neașteptată și prematură a marelui fiu al 
poporului romîn și revoluționar Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne, ne-a zguduit 
profund. în numele popoarelor iugoslave, al Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
și în numele meu personal, vă adresez expresia con- 
doleanțelor noastre celor mai profunde.

Prin încetarea din viață a tovarășului Dej, poporul 
romîn și mișcarea muncitorească revoluționară inter
națională pierd pe unul dintre cei mai eminenți și cei 
mai talentați luptători și conducători. Numele său

este indisolubil legat de cea mai glorioasă perioadă 
din istoria poporului romîn și el va rămîne un simbol 
trainic al luptei partidului și poporului vostru și a 
mișcării muncitorești internaționale pentru victoria 
socialismului în lume, pentru menținerea și consoli
darea păcii, pentru egalitatea și independența po
poarelor și țărilor.

Prin încetarea din viață a tovarășului Dej, po
poarele iugoslave au pierdut un prieten eminent și un 
partizan al colaborării multilaterale dintre cele două 
țări socialiste vecine. Amintirea marelui revoluționar 
și tovarăș de luptă va trăi veșnic în poporul nostru 
și în rîndurile Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Președintele Republicii, Secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

IOSIP BROZ TITO

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

în numele Partidului Comunist al Marii Britanii, 
exprim cele mai profunde condoleanțe Partidului 
Muncitoresc Romîn și poporului romîn cu ocazia aces
tei grele pierderi.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost eminentul conducă

tor al clasei muncitoare din Romînia în cele mai în
tunecate zile ale fascismului, cît și în construirea sta
tului socialist romîn. Activitatea și exemplul său vor 
dăinui și triumfa.

JOHN GOLLAN
Secretar general al Partidului Comunist 

al Marii Britanii

împărtășesc durerea
poporului romîn

înfăptui politica artidului
SCRISORI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ

întreaga țară a aflat cu profundă durere vestea încetării din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. In scrisori și tele
grame adresate C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, precum și pe adresa redacțiilor, oameni de toate profesiile 
și vîrstele, din toate colțurile țării, muncitori, țărani, intelectuali, 
colective din întreprinderi, sate, instituții, numeroși cetățeni dau 
glas sentimentelor pe care le încearcă în aceste clipe grele. între
gul popor își exprimă hotărîrea de a munci neobosit pentru în
făptuirea politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste, 
de înflorire a scumpei noastre patrii.

VARȘOVIA

VARȘOVIA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmi
te: Știrea încetării din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, anunțată de posturile de 
radio și televiziune din Varșovia în 
emisiunile lor de seară, a impresio
nat profund opinia publică din ca
pitala Poloniei.

Anunțind trista veste în cadrul 
emisiunii de la ora 19,30 (ora loca
lă), postul de televiziune varșoviari 
a prezentat portretul îndoliat al de
functului.

MOSCOVA

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au dat 
publicității un comunicat în care se 
aduce la cunoștința poporului so
vietic încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

PRAGA

PRAGA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, A. Liță, transmite: îp semn 
de doliu pentru încetarea din via
ță a primului secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, din ziua de 20 mar
tie și pînă în ziua funeraliilor în 
centrul Pragăi vor fi arborate dra
pele de doliu și coborîte în berna

drapelele de stat ale R- S. Ceho
slovace.

Postul de radio Praga a anunțat 
vineri după-amiază încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a evocat persona
litatea eminentului conducător de 
partid și om de stat al R. P. Ro
mîne.

La televiziune a fost prezentat 
portretul îndoliat al primului secre
tar al C.C. al P.M.R. și președinte al 
Consiliului de Stat, însoțit de date 
biografice ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

BUDAPESTA

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
Postul de radio Budapesta a trans
mis vineri seara, în cadrul unei emi* 
siuni speciale în care a anunțat ves
tea încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, date din 
viața și activitatea sa.

Subliniind puternica personalitate 
a celui dispărut, radio Budapesta a 
transmis că încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej reprezintă o grea pierdere atît 
pentru poporul romîn, cît și pentru 
mișcarea muncitorească internațio
nală.

BELGRAD

BELGRAD 19 (Agerpres). — Ca o 
expresie a faptului că popoarele Iu
goslaviei împărtășesc durerea po
porului romîn provocată de înceta
rea din viață a marelui revoluționar 
și om de stat Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn și preșe

dinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, Vecea Exe
cutivă Federală a R.S.E. Iugoslavia 
a hotărît ca în ziua de 20 martie și 
în ziua funeraliilor să se arboreze 
la toate clădirile publice drapele în 
bernă și să se suspende manifestă
rile distractive în întreaga țară.

SOFIA

SOFIA 19 — Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite : Posturile 
de radio și televiziune din Bulgaria 
au anunțat vineri seara trista veste 
a încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Au fost 
transmise date biografice, iar televi
ziunea a prezentat portretul îndoliat 
al dispărutului. Membri ai corpului 
diplomatic au exprimat condoleanțe 
la Ambasada R. P. Romîne din Sofia.

PARIS

PARIS 19 (Agerpres). —Opinia pu
blică franceză a fost informată vineri 
după-amiază despre trista veste a 
încetării din viață a președintelui 
Consiliului de Stat al R. P- Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Televiziu
nea franceză a transmis în ca
drul jurnalului de la ora 20 
imagini reprezentîndu-1 pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum 
și o scurtă biografie a sa. Posturile 
de radio au transmis în toate jurna
lele știri despre tristul eveniment.

Personalități franceze, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne au transmis condoleanțe Am
basadei R. P. Romîne la Paris.

La Comitetul Central al partidului 
a sosit următoarea telegramă trimisă 
de Comitetul regional Ploiești al 
P.M.R. : Comitetul regional de par
tid, comuniștii, toți oamenii muncii 
din regiunea Ploiești au primit cu 
adîncă durere vestea încetării din 
viață a iubitului nostru conducător 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
fiu devotat al clasei muncitoare din 
Romînia, al poporului romîn.

întreaga activitate revoluționară a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
constituie pentru toți comuniștii și 
oamenii muncii din țara noastră un 
înalt exemplu de fidelitate față de 
marxism-leninism, de principialitate 
partinică și patriotism .fierbinte, de 
neclintită încredere în victoria cau
zei celor ce muncesc. De la el am 
învățat să luptăm cu abnegație pen
tru unitatea de monolit a partidului, 
să muncim neobosit pentru creșterea 
și educarea membrilor și cadrelor de 
partid, să întărim necontenit legătu
ra partidului cu masele.

în aceste momente grele pentru 
partidul și poporul nostru, orga
nizația regională de partid și toți 
oamenii muncii din regiunea Plo
iești fac zid de monolit în jurul 
Comitetului Central al Partidului și 
își exprimă hotărîrea lor nestră
mutată de a înfăptui cu consecven
ță linia politică a partidului nostru 
drag.

Prinosul nostru de recunoștință și 
nemărginită admirație pentru mare
le conducător, omagiul ce-1 aducem 
memoriei sale luminoase își vor 
găsi și în viitor expresia concretă 
în munca neobosită ce o vom de
pune pentru întărirea rîndurilor 
partidului, a unității întregului po
por în jurul partidului Muncitoresc 
Romîn și al Comitetului său Cen
tral, pentru traducerea în viață a 
sarcinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste, pentru triumful măreței 
cauze în care a crezut și pentru 
care a luptat pînă în ultima clipă 
a vieții sale tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

★
Comitetul de partid și colectivul 

de conducere al Combinatului de 
industrializarea lemnului Rm. Vîl- 
cea au trimis Comitetului Central 
al P.M.R. și Consiliului de Stat ur
mătoarea telegramă : Cu adîncă du
rere colectivul nostru de muncă a 
aflat vestea încetării din viață a iu
bitului n<" 'ru conducător de partid 
și de s, t, tovarășul Gheorghe 
Gheorghit -Dej,

Asigurăm Consiliul de Stat al Re
publicii Populare Romîne că în în
treaga noastră activitate nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea pe mai departe a sarcinilor 
trasate de partid, pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste în scumpa 
noastră patrie, Republica Populară 
Romînă.

Maistrul oțelar Ștefan Tripșa, din 
Hunedoara, Erou al Muncii So
cialiste, ne-a scris :

Vestea pe care am aflat-o mi-a 
umplut inima de durere. Dragostea 
pe care am purtat-o scumpului nos
tru conducător nu poate fi ex
primată în cuvinte. La munca de 
cea mai înaltă răspundere pe care 
o îndeplinea, l-am simțit pe to

varășul Gheorghiu-Dej mereu prin
tre noi, printre construcțiile care au 
înălțat zi de zi Hunedoara socialistă.

Durerea pe care o încercăm nu 
ne slăbește puterile. Ea ne unește 
și mai strîns în jurul partidului, a 
conducerii sale înțelepte. Legătura 
indestructibilă dintre popor și con
ducătorul său iubit va dăinui și din
colo de moarte. O vom dovedi-o prin 
faptele noastre. Acesta e angajamen
tul nostru, al siderurgiștilor hune- 
doreni.

Academicianul Geo Bogza ne scrie t
„Cu cît timpul va trece, cu cît fap

tele la care am fost martori sau păr
tași vor căpăta perspectiva necesară, 
cu atît mai mult ne vom da seama 
ce a însemnat în istoria poporului 
nostru tovarășul Gheorghiu-Dej, 
care aseară ne-a părăsit pentru tot
deauna, umplîndu-ne inima de o 
imensă mîhnire.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a intrat 
în istoria poporului nostru ca orga
nizator și conducător al marii greve 
de la Grivița, cea mai mare bătălie 
de clasă a muncitorimii romîne. Pe 
atunci, cunoscut doar de eroicii ce
feriști, era un tînăr în vîrstă de trei
zeci și doi de ani. Acum ne dăm 
seama că a luat parte la marea bă
tălie de la Grivița pe cînd se găsea 
la jumătatea vieții sale.

După alți treizeci și doi de ani, to
varășul Gheorghiu-Dej pleacă dintre 
noi cunoscut și iubit de întregul po
por, plîns din adîncul inimii și re
gretat din adîncul inimii de între
gul popor. Istoria — de ori cine va 
fi scrisă și după ori cît timp, fie că 
va fi istoria acestor pămînturi sau 
istoria generală a lumii în veacul pe 
care îl trăim — va trebui să consem
neze că în ultimii douăzeci de ani 
poporul romîn a avut în ființa tova
rășului Gheorghiu-Dej pe unul din
tre cei mai înțelepți și fermi condu
cători din toată durata existenței 
sale. Ceea ce, după secole de robie, 
Nicolae Bălcescu abia începea să cu
teze a visa — o republică a celor 
ce muncesc — poporul nostru, că
lăuzit de marele și puternicul partid 
al comuniștilor, a înfăptuit în acești 
ani, în mod temeinic și ireversibil. 
In istoria acestor pămînturi, în care 
s-au succedat atîtea orînduiri sociale 
și atîtea forme de guvernămînt, to
varășul Gheorghiu-Dej pășește cu 
fruntea în soare drept cel dintîi con
ducător al Romîniei socialiste.

Cu cît va trece timpul, cu atît în
țelepciunea sa ne va apărea mai 
profundă, cu atît chipul său ne va 
apărea mai luminos. Temeliile pe 
care partidul, în frunte cu el, a pus 
țara, sînt de nezdruncinat iar dru
mul imprimat în acești ani istoriei 
noastre va fi continuat generație 
după generație.

Noi îi vom cinsti și respecta nu
mele pînă la sfîrșitul vieții noastre. 
Iar după noi îl vor cinsti și respecta 
copiii noștri și copiii copiilor noștri.

Fiindcă multe secole din viața a- 
cestor pămînturi nu vor cîntări în 
balanța istoriei cît cele două decenii 
în care poporul nostru a muncit cu 
abnegație și avînt și a creat o nouă 
țară, sub conducerea marelui și iu
bitului său fiu Gheorghe Gheorghiu- 
Dej".

într-o telegramă trimisă de săte
nii din Sălcioara-Lehliu, se spune: 

„Comuniștii și toți țăranii din co
operativa agricolă de producție „23 
August" au aflat cu adîncă durere 
despre încetarea din viață a scumpu
lui și devotatului fiu al po
porului nostru, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Asigurăm conduce
rea încercată a partidului nostru că 
vom munci cu și mai multă hotărîre 
pentru traducerea în viață a sarcini
lor trasate de partid, pentru, a cinsti 
cauza pentru care a luptat iubitul 
nostru tovarăș".

Ion Stancu, tehnician la secția 
forjă a uzinelor „Grivița Roșie", ne-a 
declarat: „Ca muncitor vîrstnic, ca 
participant la eroicele lupte din fe
bruarie 1933, îmi amintesc acum, în 
clipele de adîncă durere, de dîrzenia 
și devotamentul față de cauza cla
sei muncitoare cu care tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej aducea în rîndu
rile noastre cuvîntul partidului. De 
atunci și pînă deunăzi l-am văzut la 
toate marile evenimente din viața 
poporului nostru, conducîndu-ne cu 
înțelepciune, cu nesecată energie, pe 
drumul socialismului și al bunăstării.

Inimile noastre sînt pline de în
tristare acum, cînd iubitul nostru 
conducător nu se mai află printre 
noi. In aceste clipe ne îmbărbătea
ză cuvintele emoționante cuprinse 
în scrisoarea adresată Marii Adu
nări Naționale. Atît eu cît și to
varășii mei de muncă am simțit că 
fiecare rînd este o înflăcărată che
mare la noi victorii în înfăptuirea 
politicii partidului, pentru înflorirea 
patriei socialiste".

Rectorul universității clujene, a- 
cademicianul Constantin Daicoviciu, 
ne-a scris următoarele :

„Ochii îmi sînt întunecați de la
crimi. Ne-a fost smuls cel pe care ne 
obișnuisem să-l vedem mereu cu 
noi, mereu in fruntea noastră...

L-am văzut și la Cluj, acum cîți- 
va ani, împreună cu ceilalți condu
cători de partid și de stat, în mijlo
cul studenților și dascălilor, înconju
rat de dragostea lor și simțindu-se 
între ei toți atît de bine, ătît de fe
ricit. Vedea cu ochii Clujul cel nou, 
Clujul care crește cu uzinele lui ră
sărite ca din pămînt, cu școlile lui 
multe și mari create de puterea 
populară sub îndrumarea partidului 
pe care el, omul muncii, bărbatul 
vremilor man și înnoitoare, îl 
conducea.

Un popor întreg îl preamărește și 
îl deplînge. Supremul omagiu ce 
i-1 putem aduce, cea mai adevăra
tă cinstire ce i-o putem închina va 
fi nezdruncinabila noastră hotărîre 
de a-i urma pilda, de a păși pe calea 
arătată de partidul său și-al nostru, 
al tuturor.

*
Un grup de studenți de la Facul

tățile de biologie și filozofie ale Uni
versității București, printre care 
Năstase Panait, Dobre Nicolae, Iosif 
Mihalyhazi, Gheorghe Tănase, tran
smit Comitetului Central al parti
dului angajamentul lor că vor 
munci înzecit și vor studia temei
nic. „Noi, tineretul studențesc, ală
turi de întregul popor, ne vom con
sacra toate forțele înfăptuirii poli
ticii partidului, operei de con
struire a socialismului. Tovarășul 
Gheorghiu-Dej va rămîne între noi 
mereu viu prin munca și creația po
porului nostru".

In această clipă grea — ne scrie 
Lazăr Tendler, inginer-șef la șantie
rele Uzinei de aluminiu din Slatina 
— îmi amintesc de ziua de 12 no-

In fața sediului Comitetului Central al partidului după aflarea știrii despre încetarea din viață a tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej

iembrie 1963, cînd tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a venit 
printre noi, constructorii Uzinei de 
aluminiu de la Slatina. Ne-a pus în
trebări amănunțite și ne-a dat sfa
turi prețioase. L-am văzut cum ur
mărea operațiunile de montaj și 
ne-am dat seama cu toții de satis
facția pe care o avea simțind parcă 
pulsul viu al industrializării. Indica
țiile pe care ni le-a dat, precum și 
angajamentele pe care ni le-am luat, 
au fost punctele noastre cardinale în 
execuția uzinei de aluminiu. Astăzi 
au început probele la prima secție 
din Fabrica de electrozi. Acest re
zultat îl raportăm partidului, Comi
tetului Central și muncim mai de
parte, cu și mai multă hotărîre și 
rodnicie, așa cum ne-a cerut tova
rășul Dej, așa cum ne cere condu
cerea partidului nostru.

★
Tov. Ștefan Rădulescu a trans

mis în numele comitetului de partid 
al Combinatului siderurgic din 
Galați:

„Noi, constructorii l-am văzut a- 
desea pe tovarășul Gheorghiu-Dej 
sosind pe fiecare șantier important, 
prezent în mijlocul constructorilor 
la Săvinești, Piatra Neamț, Onești 
și pe alte șantiere. Nu vom uita nici
odată sfaturile sale, înțelepciunea sa 
și grija cu care îi înconjura pe toți, 
împreună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului a vizitat ade
sea și șantierul Combinatului side
rurgic Galați. In aceste clipe dure
roase ne socotim datori să transmi
tem Comitetului Central al partidu
lui hotărîrea noastră de a munci tot 
mai spornic pentru a îndeplini o- 
biectivele prevăzute.

Iubite conducător, vom face totul 
ca să traducem în viață, sub con
ducerea tovarășilor dumneavoastră 
de luptă, a partidului iubit, progra
mul măreț căruia i-ați închinat în
treaga viață.

Artistul poporului Kovâcs Gydrgy 
a transmis de la Tîrgu Mureș : 
„Cu adîncă îngrijorare, cu inima în
durerată, urmăream, lîngă aparatul 
de radio, buletinul medical, sperînd 
că poate-poate vom auzi vestea în
sănătoșirii dorite tovarășului Gheor
ghiu-Dej. Dar această speranță a 
noastră, a întregii țări s-a spulbe
rat atunci cînd, cu lacrimi în ochi, 
cu capul aplecat, am aflat la cîteva 
minute după ora cinci, că pentru cel 
care ne-a dăruit întreaga sa viață, 
noi nu mai putem face nimic.

Afecțiunea, grija, atenția față de 
toți oamenii muncii, înțelepciunea cu 
care tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Partidul Muncitoresc Romîn au 
îndrumat soarta și viața noastră din 
trecutul sumbru spre prezentul lu
minos, întărește încrederea noastră 
în viitor și ne îndeamnă spre noi 
înfăptuiri.

Pomul sădit acum douăzeci de ani 
în viitoarea istoriei dă roade tot mai 
bogate. Generația nouă, alăturată 
generației vechi, formînd o singură 
familie de la un capăt la altul al ță
rii, este gata să răspundă chemării 
vieții, hotărîtă să îndeplinească cu 
cinste cuvîntul dat tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

Cuvintele recunoștinței și ale pie
tății, rostite de întreaga țară la de
punerea florilor noastre la catafalcul 
celui care ne-a fost atît de drag, se 
vor închega și pe viitor într-un lim
baj comun al sentimentelor, al vor
belor, al gîndurilor, înzecindu-ne 
forțele, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, în înălțarea 
grandiosului edificiu al socialismu
lui, căminul nostru, al tuturor, care 
va slăvi totdeauna pe cel care a fost 
primul dintre primii lui constructori.

După o vorbă veche, omul moare 
numai atunci cînd este uitat. Memo
ria tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej va rămîne veșnic vie pentru că 
nu numai noi, contemporanii lui. dar 
și cei care ne vor urma, își vor a- 
minti — în sentimentele și cuvin
tele dragostei și recunoștinței — de 
figura lui luminoasă, umană.

★
Noi colectivul de elevi ai clasei 

a Xl-a a școlii medii serale nr. 29 
din orașul București, am_aflat din 
emisiunea postului de radio Bucu
rești trista veste a încetării din viață 
a scumpului nostru tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul în
cercat al poporului nostru, luptător 
neobosit pentru cauza păcii și socia
lismului.

Sîntem muncitori și elevi la școa
la medie serală și atît în școală cît 
și în producție ne străduim să apli
căm hotărîrile partidului și guver
nului nostru. Ne simțim, strîns uniți 
în jurul partidului în frunte cu Co
mitetul său Central și al guvernu
lui, pentru a duce mai departe cau
za pentru care a militat și a luptat 
scumpul și regretatul nostru tovarăș.

La ora cînd închidem ediția, pe a- 
dresa C.C. ai P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri con
tinuă să sosească mii de mesaje din 
întreaga țară.
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UE PESTE HOTARE
Un nou atac al aviației americane 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 19 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații anunță că 
la 19 martie avioane militare apar- 
ținînd S.U.A. au întreprins un nou 
act de agresiune împotriva R. D. 
Vietnam. Avioanele americane au 
pătruns în mai multe valuri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, bom-

bardînd și mitraliind cîteva zone 
populate din județele Anh Son și 
Thanh Chuong — provincia Nghe 
An.

Forțele armatei populare vietna
meze au doborît trei avioane ameri
cane și au avariat alte cîteva.

Comunicatul cu privire la vizita 
lui A. A. firomiko in Anglia

LONDRA 19 (Agerpres). — La in
vitația guvernului Marii Britanii, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko a făcut o 
vizită oficială în Anglia, în cursul 
căreia a avut întrevederi cu primul 
ministru H. Wilson și ministrul afa
cerilor externe, M. Stewart.

în comunicatul cu privire la vi
zită, se arată că în cursul convorbi
rilor care au avut loc au fost abor
date probleme internaționale impor
tante prezentînd interes pentru cele 
două guverne și probleme ale rela
țiilor sovieto-engleze.

„S-a acordat o deosebită atenție 
situației periculoase din regiunea 
Indochinei. Cele două părți și-au 
expus punctele de vedere referitoare 
la acțiunile care trebuie între
prinse pentru a fi înlăturat perico
lul" — se spune în comunicat. Se 
relevă, de asemenea, că a fost exami
nată problema dezarmării, inclusiv 
cea. a unor măsuri parțiale posibile, 
recunoscîndu-se că există probleme 
care ar putea fi discutate cu folos 
la reluarea tratativelor pentru de
zarmare. Părțile și-au expus punc
tele de vedere privind diferite as

pecte legate de reglementarea paș
nică a problemei germane, precum 
și în legătură cu alte aspecte ale 
securității europene.

A fost discutată situația din ca
drul Organizației Națiunilor Unite 
și s-a confirmat dorința celor două 
guverne de a contribui la întărirea 
organizației.

Cu prilejul examinării probleme
lor relațiilor sovieto-engleze, s-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea schimburilor tehnico- 
științifice și culturale, părțile pro- 
nunțîndu-se pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor lor în domeniul 
politic, economic și cultural.

„Apreciind schimbul de păreri 
care a avut loc, părțile au căzut de 
acord că el a fost util și a corespuns 
intențiilor celor două guverne de a 
colabora în interesul dezvoltării re
lațiilor dintre cele două țări, destin
derii încordării internaționale și în
tăririi păcii", menționează comuni
catul. Ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii a acceptat invitația de 
a vizita U.R.S.S. la o dată ce va fi 
stabilită ulterior.

Consiliul de Securitate a aprobat

Prelungirea mandatului forțelor
0. N. U. în Cipru

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a aprobat 
în ședința de vineri seara prelungi
rea mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru pentru încă o perioadă de trei 
luni, pînă la 26 iunie anul curent. 
Rezoluția de prelungire a fost pre
zentată în numele celor șase mem
bri nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate, de Fernando Ortiz Sanz, 
delegatul Boliviei.

In ședința de joi a Consiliului de 
Securitate, primul a luat cuvîntul re
prezentantul sovietic, N. Fedorenko, 
care a declarat că Uniunea Sovie
tică nu are obiecții în privința pre
lungirii mandatului cu condiția ca 
acesta să rămînă neschimbat, iar 
finanțarea forțelor O.N.U. să conti
nue să fie efectuată pe o bază vo
luntară. Republicii Cipru trebuie să 
i se asigure o independență și secu
ritate deplină, a spus Fedorenko, a- 
dăugînd că în acest scop este nece
sară retragerea de pe teritoriul țării 
a tuturor trupelor străine și lichida
rea bazelor militare străine.

Reprezentantul britanic, Roger 
Jackling, a sprijinit, de asemenea, 
propunerea de prelungire a manda
tului și a anunțat că guvernul său 
va vărsa o nouă contribuție pentru 
finanțarea forțelor O.N.U. Totodată, 
el a arătat că-și pune mari speranțe 
în activitatea mediatorilor O.N.U. 
în Cipru.

După intervenții ale reprezentan
ților Turciei, Ciprului și Greciei, 
ședința a luat sfîrșit.

★
NICOSIA 19 (Agerpres). — Ge

neralul Thimaya, comandantul for
țelor O.N.U. din Cipru, și Carlos

Aterizarea navei „Voshod-2“
• Programul cercetărilor științifice îndeplinit 
în întregime • Un remarcabil succes în cucerirea 
Cosmosului

Conferința 
de la Khartum

KHARTUM 19 (Agerpres). — Mo
hamed Yussef, președintele delega
ției Frontului islamic din Sudan, a 
declarat, in cadrul conferinței „me
sei rotunde" de la Khartum, că 
partidul său respinge ideea secesiu
nii țării. „Susținem însă înființarea 
unui guvern regional autonom pen
tru sud", a spus Yussef. Criticînd 
poziția anumitor lideri ai partide
lor politice sudiste, Yussef a arătat 
că aceștia nu fac, în fond, decît „să 
se alăture unor planuri străine 
prin care se urmărește dezmembra
rea Sudanului". El a sprijinit cere
rea reprezentantului Partidului na
țional unionist de a se admite la 
actualele lucrări și delegația Parti
dului Unității Sudaneze.

într-un comunicat remis presei se 
subliniază că „toate partidele și-au 
reafirmat hotărîrea de a ajunge la 
un acord privind viitorul provincii
lor meridionale ale țării".

Problema Întreținerii trupelor 
britanice de pe Rin

Credit vest-german 
acordat Angliei

LONDRA 19 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Federale Ger
mane a hotărît să pună la dispozi
ția Marii Britanii un credit în va
loare de 8 800 000 de lire sterline. 
Această acțiune face parte dintr-un 
acord încheiat între Anglia și R. F. 
Germană privind cheltuielile de în
treținere a trupelor britanice sta
ționate pe Rin, în baza căruia gu
vernul vest-german se angajează să 
acorde Marii Britanii credite pen
tru a putea face față pierderilor de 
devize.

Amploarea
studențești

demonstrațiilor

Bernades, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Cipru, au vizitat la 19 martie re
giunea Lefka, unde în ultima săp- 
tămînă au avut loc mai multe 
schimburi de focuri între cele două 
comunități cipriote.

Primul ministru Urguplu 
preconizează tratative 
turco-grecești

ANKARA 19 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat coresponden
tului din Ankara al ziarului grec 
„Ethnos", primul ministru al Tur
ciei, Urguplu, a declarat că pentru 
a se găsi o soluție crizei cipriote 
trebuie să aibă loc discuții și trata
tive între Grecia și Turcia. „Perso
nal, a subliniat premierul turc, cred 
că este posibil să se găsească o re
zolvare acestei probleme. Totuși, 
astfel de probleme nu se pot regle
menta prin monologuri, ci numai 
prin tratative. Dacă guvernul grec 
dorește acest lucru, a continuat pri
mul ministru al Turciei, noi sîntem 
gata să începem întrevederile la un 
nivel asupra căruia vom cădea de 
acord".

Referindu-se la problemele care 
ar putea fi discutate de cele două 
țări, Urguplu a subliniat că în pri
mul rînd Grecia și Turcia trebuie 
să se angajeze să nu pună cealaltă 
parte în fața unui fapt împlinit în 
Cipru. Ulterior, ar putea fi discutat 
statutul definitiv al Ciprului.

în încheierea interviului său, pre
mierul turc a arătat că „personal 
crede în prietenia turco-greacă, în- 
trucît aceasta servește interesele 
celor două țări, păcii în Balcani, în 
Mediterana și Orientul Apropiat".

din Spania
BONN 19 (Agerpres). — 

corespondență din Madrid, 
vest-german „Industriekurier' 
ocupă de manifestațiile studențești 
din Spania. Comparînd demonstra
țiile din acest an cu acelea care au 
avut loc în anul 1955, cînd în urma 
mișcării studențești ministrul educa
ției, Ruiz Jimenez, și-a pierdut pos
tul, ziarul scrie : „Anul acesta, de
monstrațiile au mers așa de departe, 
încît la Madrid Facultatea de filozo
fie și mai tîrziu Facultatea de me
dicină și-au închis porțile în urma 
unei ordonanțe a rectorului, iar po
liția a publicat un avertisment 
toate ziarele, prin care se făcea 
noscut 
stradă 
poliția 
Lupta

Intr-o 
ziarul 

se

în 
cu- 
de 
iar

că orice demonstrație 
va fi considerată ilegală, 

va acționa în consecință, 
studenților spanioli, care se

desfășoară de mai mulți ani, este 
îndreptată împotriva sindicatului 
studențesc oficial — S.E.U. (Sindica
tul spaniol universitar). Studenții nu 
consideră reprezentativă această or
ganizație și îi reproșează faptul că 
nu acordă atenție intereselor stu
dențești ; posturile de conducere sînt 
ocupate de persoane numite de au
torități, persoane care nu susțin in
teresele studenților".

Ziarul arată că sprijinul acordat 
de unii profesori studenților a con
tribuit la creșterea amploarei de
monstrațiilor. Patru profesori uni
versitari au fost destituiți de la ca
tedrele lor. în încheiere, ziarul sub
liniază că aceste fapte au contribuit 
la creșterea nemulțumirii opiniei 
publice și au dus la 
mosferei politice din

Cehoslovacia participii 
la tratativele G.A.T.T.

GENEVA 19 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., în șe
dința din 18 martie a Comitetului 
pentru tratativele comerciale al 
G.A.T.T., Cehoslovacia a fost admisă 
să participe la tratativele din ca
drul „rundei Kennedy". Ceho
slovacia și-a manifestat dorința de 
a participa la această „rundă" încă 
din noiembrie 1964.

încordarea at- 
Spania.

Manevra electorală din Congo
LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). 

— In aceste zile, în Congo (Leopold
ville) au loc așa-zisele „alegeri 
parlamentare". După cum relatează 
corespondentul agenției Reuter, deși 
au fost aminate, alegerile din Con
go „se desfășoară în aceeași atmos
feră confuză ce persistă îp această 
țară încă de la proclamarea inde
pendenței, cu patru ani în urmă".

Deși numeroase partide și orga
nizații patriotice congoleze 
anunțat că nu vor lua parte la ale
geri, calificîndu-le ca ilegale, dat 
fiind faptul că ele se desfășoară în 
condiții de teroare și în virtutea 
unei constituții ilegale, guvernul 
condus de Chombe le-a organizat

totuși. Ziarul „New York Times" 
relata că, în actuala situație din Con
go, Chombe „depune toate eforturile 
pentru a se menține la putere". în 
ciuda încercărilor sale de a găsi 
soluții care să consolideze și să 
perpetueze actuala stare de lucruri 
din Congo, unde sînt excluse din 
viața politică tocmai acele forțe care 
militează pentru independență, pro
blema congoleză cu implicațiile ei 
interne și externe rămîne deschisă.

Privite în lumina acestor fapte, 
actualele alegeri parlamentare — 
manevră a guvernului de la Leo
poldville — nu vor fi nici pe departe 
capabile să exprime adevăratele as
pirații ale poporului congolez.

Convorbiri economice 

franco-polone
PARIS 19 (Agerpres). — Couve de 

Murville, ministrul de externe al 
Franței, l-a primit la 18 martie pe 
F. Modrzewski, ministru adjunct al 
comerțului exterior al R. P. Polone, 
care se află la Paris pentru convor
biri economice. După cum relatează 
agenția P.A.P., în cadrul convorbi
rilor franco-polone care se desfă
șoară în capitala Franței, au fost 
stabilite principalele prevederi ale 
noului acord comercial pe termen 
lung între Franța și Polonia.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Co
lonelul Beleaev și locotenent-colo- 
nelul Leonov au aterizat cu bine 
pe bordul navei „Voshod-2“, la ora 
12,02, ora Moscovei, în regiunea o- 
rașului Perm (la vest de Ural).

în timpul aterizării, comandantul 
navei a folosit sistemul de condu
cere manuală. Comandantul navei, 
Pavel Beleaev, și pilotul secund Ale
xei Leonov se simt bine.

Programul cercetărilor științifice 
a fost îndeplinit în întregime. A 
fost efectuată cu succes o expe
riență tehnico-științifică complexă, 
care deschide o nouă etapă în cu
cerirea Cosmosului de către om : în
tr-un costum special de scafandru 
cosmic, cu sistem autonom de asi
gurare a proceselor vitale, cosmo
nautul a ieșit din cabină în spațiul 
cosmic.

Materialele primite în timpul zbo
rului navei „Voshod-2“ sînt în curs 
de elaborare și analizare.

★
MOSCOVA 19 (Agerpres). — c.c. 

al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernul Uniu
nii Sovietice au adresat un apel 
partidului comunist și întregului 
popor sovietic, popoarelor și guver
nelor întregii lumi.

Oamenii sovietici, se spune în 
apel, au realizat un nou succes re
marcabil în cercetarea și cucerirea 
Cosmosului. Sarcinile trasate echi
pajului navei „Voshod-2“ au fost 
îndeplinite întrutotul.

Ieșirea omului în Cosmos deschide 
o eră nouă în cucerirea spațiului 
cosmic, se spune în apel. „Se creează 
premise reale pentru rezolvarea ce
lor mai complexe sarcini, inclusiv 
pentru zborurile și ajungerea pe 
Lună și pe alte planete ale sistemu
lui solar".

In apel se subliniază că zborul 
lui „Voshod-2“, ca și zborurile na
velor precedente, slujește păcii și 
progresului.

★
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

18 martie, televiziunea centrală din 
U.R.S.S. și revista „Aviația i Kosmo- 
navtika" au organizat o conferință 
de presă. Cosmonauții Andrian Ni
kolaev, Pavel Popovici, precum și 
oameni de știință de seamă sovie
tici au răspuns la mai multe între-

U.R.S.S. Rezultatele 
alegerilor pentru sovietele 
locale

MOSCOVA 19 (Agerpres).—TASS 
transmite : La Moscova au fost date 
publicității rezultatele alegerilor 
pentru sovietele locale de deputați 
ai oamenilor muncii în zece repu
blici din U.R.S.S., care au avut loc 
la 14 martie. La vot au luat parte 
între 99,78 și 99,99 la sută din ale
gători.

în R.S.F.S.R. — cea mai mare re
publică — au fost alese 55 soviete 
de ținut și regionale, 15 soviete de 
regiuni autonome și districte națio
nale, precum și 1 464 soviete raio
nale, 901 orășenești, cît și 23 669 so
viete sătești de deputați ai oameni
lor muncii. In R.S.F.S.R., Ucraina, 
Bielorusia, Uzbekistan, Kazahstan, 
Azerbaidjan, R.S.S. Moldovenească, 
Letonia, Tadjikistan și Turkmenia, 
pentru candidații în soviete au vo
tat majoritatea absolută a alegăto
rilor — între 98,84 și 99,98 la sută, 
iar în unele circumscripții — 100 
la sută.

bări în legătură cu zborul navei 
cosmice „Voshod-2“.

în timpul zborurilor viitoare vor 
putea oare cosmonauții să pără
sească nava îndepărtîndu-se la o 
distanță de peste 5 m ? — a între
bat unul din ziariști. „Aceasta nu 
este o distanță limită", a răspuns 
cosmonautul Pavel Popovici. „în 
viitor, noi vom putea renunța la 
cordonul cu care cosmonautul este

mite omului să se întoarcă pe bor
dul navei cosmice".

Vasili Selezniov, doctor în științe 
tehnice, consideră că meteoriții ** 
razele cosmice nu au prezentat o pri
mejdie practică pentru cosmonautul 
care a părăsit bordul navei. „Pri
mejdia de a se ciocni de corpuri 
meteoritice este infinit de mică, a 
spus el. Pentru a se întîlni cu ase
menea particule, o navă cosmică ar 
trebui să zboare 2—3 ani".

La întrebarea ce rol poate avea 
ieșirea lui Leonov din navă pentru 
viitoarele cercetări cosmice, Vasili 
Selezniov a răspuns : experiența în 
cursul căreia cosmonautul a ieșit în 
spațiul cosmic presupune în viitor 
participarea cosmonauților la mon
tarea de nave cosmice. S-ar putea 
să fie necesară o reparație a navei 
cosmice. Și, lucru principal, se poate 
pune problema ieșirii pe alte pla
nete. în fața noastră se află acum 
Luna — să sperăm într-un viitor 
nu prea îndepărtat.

legat de navă. Un motor rachetă cu 
o capacitate nu prea mare va per-

Locotenent-colonelul Leonov, pilotul ascund al navei „Voehod-2*, In 
timp ce iși efectua programul de cercetâri in afara cabinei in spațiul 

cosmic

A
întrevederile de la Washington 
ale președintelui comisiei C.E.E.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Președintele Comisiei Comunității 
Economice Europene (C.E.E.), Wal
ter Hallstein, și-a încheiat joi vizita 
oficială de trei zile la Washington, 
în cursul căreia a avut întrevederi 
cu președintele Johnson și cu secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk. 
La sfîrșitul vizitei a fost dat publi
cității un comunicat în care se su
bliniază „marea însemnătate a re
lațiilor strînse care există între 
Statele Unite și Piața comună". Pre
ședintele Johnson, relatează agenția

France Presse, s-a folosit de acest 
prilej pentru a reafirma importanța 
pe care o acordă Statele Unite reu
șitei negocierilor tarifare din cadrul 
„rundei Kennedy", îndeosebi în do
meniul produselor agricole.

Referindu-se la atitudinea S.U.A. 
față de problemele europene și mai 
ales față de aceea a integrării occi
dentale, Hallstein a declarat, după 
convorbirea cu Rusk, că „poziția 
Statelor Unite față de problema in
tegrării europene nu s-a schimbat".

Pregătiri pentru „marșul spre Montgomery"
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Joi, la Montgomery (statul Alaba
ma). . au continuat manifestațiile 
populației de culoare în sprijinul 
drepturilor civile. Mai mulți mili- 
tanți integraționiști s-au adunat din 
nou în fața tribunalului din locali
tate, cerînd reluarea înscrierii ne
grilor pe listele electorale. In ace
lași timp, elemente rasiste au or
ganizat o contramanifestație, dedîn- 
du-se la provocări împotriva de
monstranților negri. Poliția a inter
venit și a arestat aproximativ 80 de 
demonstranți integraționiști sub pre
textul că au refuzat să se împrăș
tie.

Agenția France Presse relevă că

în statul Alabama tensiunea rasială 
continuă să crească. In timp ce li
derii populației .de culoare fac toa
te pregătirile pentru „marșul spre 
Montgomery", fostul primar al a- 
cestui oraș, Hanes, a anunțat că va 
oșganiza duminică un contramarș 
spre aceeași localitate. Martin Lut
her King, liderul populației de cu
loare din S.fj.A., laureat al Pre
miului Nobel pentru pace, a lansat 
joi un apel către adepții luptei pen
tru integrarea rasială din întreaga 
țară să participe în număr cît mai 
mare la marșul spre Montgomery, 
care va începe din Selma, duminică, 
și va dura cinci zile.

SCURTE ȘTIRI> •

Corespondență din Londra

în preajma alegerilor 
din Irlanda

în imediata vecinătate a Angliei, 
peste insula cu numele poetic de 
„tară de smarald" — Irlanda — s-a 
lăsat pe neașteptate efervescența a- 
legerilor generale. Așa cum a anunțat 
joi Sean Lemass, premierul republi
cii irlandeze, actualul parlament a 
fost dizolvat, iar alegătorii se vor 
prezenta în fața urnelor la 7 aprilie. 
La originea acestei situații nou crea
te se află înfrîngerea unui candidat 
guvernamental in alegerile parțiale 
în circumscripția Cork. Cu toate că 
rezultatul de la Cork nu a schimbat 
fundamental raportul de forțe din 
Parlament, totuși Lemass a ales ca
lea alegerilor generale, așa cum de 
altfel promisese cu mult înainte.

Toate aparențele pledează pentru 
constatarea că, de fapt, cele pe
trecute ia Cork au servit premierului 
Lemass doar ca pretext pentru a 
încerca să consolideze pozițiile par
tidului său in Parlamentul irlan
dez. Actuala configurație a a- 
•estuia este : 70 deputați ai parti
dului guvernamental, Fianna Fail, 48 
ai principalului partid de opoziție 
cu tendințe conservatoare, Fine 
Gael, 18 laburiști, unul al Partidu
lui țărănesc și 5 independenți. După 

cum se vede, există un strîns echi
libru între guvern și opoziție, iar 
Fianna Fail a pu'ut guverna din 
1957 încoace numai cu sprijinul de- 
putaților independenți.

Alegerea acestui moment pentru 
dizolvarea parlamentului pare să-și 
fi atins în mare parte țelul, deoarece 
el a prins descoperit principalul par
tid al opoziției. Fine Gael. Acesta, 
după cum se relatează din Dublin, 
s-ar afla tocmai în perioada căutării 
unui nou program politic, pe care 
însă nu l-a schițat complet. Inițiato
rul noilor transformări este Declan 
Costello, fiul fostului premier John A. 
Costello, care ar dori să introducă 
în programul partidului cîteva punc
te privind unele îmbunătățiri In do
meniul asistenței sociale, ca și în 
cel al veniturilor, prețurilor și impo
zitelor. Pe această linie s-ar putea 
înregistra o apropiere de pozițiile 
laburiștilor irlandezi.

Luînd-o însă înainte, Fianna Fail 
încearcă să prevină o creștere a 
popularității adversarilor din opozi
ție și să profite în același timp de 
unele avantaje poziționale. Astfel, 
premierul Lemass lansează partidul 
său în campanie prezentînd alegă
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torilor unele realizări, de exemplu 
în domeniul dezvoltării industriale, 
în agricultură, cît și în ce privește 
unele majorări de salarii. Candidații 
sînt pregătiți să argumenteze că în 
ultimii ani, sub guvernarea Parti
dului Fianna Fail, Irlanda, deși o 
țară mică, a început să joace un 
rol mai activ și să se bucure 
de prestigiu pe plan internațio
nal. Se reamintește cu acest pri
lej recenta întîlnire dintre Lemass și 
primul ministru al Irlandei de Nord, 
O'Neill, în vederea strîngerii relații
lor între sudul și nordul Irlandei. 
Semnificativ este că premierul brita
nic Harold Wilson a sugerat miercuri 
ca o asemenea întîlnire să aibă loc 
chiar la Londra. Fianna Fail mai be
neficiază de amintirea și renumele 
fostului său lider. De Valera, ac
tualul președinte al republicii irlan
deze.

După unele păreri, graba cu care 
Fianna Fail pregătește urnele s-ar 
datora și apropiatei perspective a 
unei situații bugetare care ar putea 
necesita majorarea impozitelor, lu
cru care ar defavoriza partidul de 
guvernămînt în fața opiniei publice. 
Ținînd seama de numeroșii factori 
previzibili și imprevizibili, mulți co
mentatori se așteaptă la o competi
ție strînsă, dînd ca probabil un re
zultat care să mențină în continuare 
actualul echilibru din Parlament. Al
ții sînt de părere că surprizele n-ar 
trebui excluse din calculele preelec
torale.

Liviu RODESCU

DJAKARTA. Președintele Sukamo 
a anunțat vineri că guvernul indone
zian a preluat controlul tuturor com
paniilor petroliere străine din Indo
nezia. Principalele companii petroliere 
occidentale, care au investiții în pre
zent în Indonezia, sînt firmele ameri
cane „Standard Vacuum Oil Com
pany", „Caltex", „Panamerican Oii" și 
compania engleză „Shell". Totalul in
vestițiilor firmelor străine, în industria 
petrolieră indoneziană, depășește 
suma de 500 milioane dolari.

BONN. După două zile de dezba
teri, Comisia juridică a Bundestagului 
a adoptat la 19 martie două proiecte 
de lege în legătură cu prescripția cri
melor de război. — Primul, propus de 
deputatul creștin-democrat Ernst Ben
da prevede prelungirea la 30 de ani în 
loc de 20 a termenului de prescripție 
a crimelor comise de naziști în timpul 
celui de-al doilea război mondial. Al 
doilea proiect de lege, propus de de
putatul creștin-democrat Max Guede 
prevede stabilirea datei de 31 decem
brie 1949 ca dată de la care să se 
socotească termenul de prescripție de 
20 de ani.

TOKIO. Institutul de aeronautică 
al Universității din Tokio a anunțat 
că „a fost lansată în spațiu racheta 
de cercetări „Lambda", cu trei trep
te". Comunicatul menționează că ra
cheta a atins o altitudine de peste 
1 000 de km. Greutatea totală a apa
raturii științifice aflate la bordul ce
lei de-a doua și celei de-a treia trepte 
este de 167 de kg.

VARȘOVIA. La invitația C.C. al 
P.M.U.P., la 19 martie a sosit la Var
șovia Raul Castro Ruz, al doilea secre
tar al Conducerii Naționale a Partidu
lui Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, locțiitor al primului ministru și 
ministrul forțelor armate revoluționare 
al Cubei.

PARIS. Recent, delegatul perma
nent al R. P. Romîne la U.N.E.S.C.O., 
Valentin Lipatti, și-a prezentat scri
sorile de acreditare directorului ge
neral U.N.E.S.C.O., dl. Rene Maheu.

KHARTUM. Președintele guvernu
lui revoluționar congolez, Christophe 
Gbenye, împreună cu generalul Olen-

Noua clădire a Institutului politeh
nic din Neapole (Italia)

ga și cu ministrul de externe, Tho
mas Kanza, care se află la Khartum, 
au avut vineri o întrevedere cu Kha- 
tim Khalifa, primul ministru al Suda
nului, în legătură cu ajutorul acordat 
mișcării revoluționare congoleze. Po
trivit agenției Reuter, delegația con
dusă de Gbenve urmează să aibă, de 
asemenea, convorbiri cu ministrul in
formațiilor din Ghana, N. A. Welbeck, 
și cu Abdel Rahman Serif, ministrul 
delegat la Președinția Consiliului de 
Miniștri al Algeriei, care se află în 
capitala Sudanului.

BONN. Procuratura din Miînchen 
a făcut apel împotriva achitării a 
șapte din cele 14 „infirmiere ale mor- 
ții", judecate recent sub acuzația de 
a fi participat la uciderea unor bol
navi mintal. în baza programului na
zist de euthanasie. Se știe că tribu
nalul le-a achitat pe toate cele 14 a- 
cuzate, sub motivul că ele n-ar avea 
o răspundere directă, fiind doar exe
cutante ale unor ordine superioare.

LIMA. Congresul organizației de 
tineret a Partidului democrat creștin 
din Peru, care și-a încheiat lucrările 
zilele acestea, a adoptat o rezoluție 
cerînd preluarea de către stat a ză
cămintelor de țiței exploatate de mo
nopolul american „International Pe
troleum Company". Participanții la 
congres au hotărît să ceară conduce
rii partidului democrat creștin să pro
pună în parlament un proiect de lege 
privind naționalizarea industriei pe
troliere.

SANAA. Primul ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, Hassan El-Amry, 
a inaugurat la 18 martie un nou spi
tal, care poartă numele de „As-Savra“ 
(Revoluția).

WASHINGTON. Președintele John
son a anunțat joi numirea lui Henry 
Fowler în postul de ministru de fi
nanțe al S.U.A., în locul lui Douglas 
Dillon, care și-a făcut cunoscută do
rința de a demisiona din acest post. 
Fowler a fost secretar de stat adjunct 
la Ministetul de Finanțe pînă în apri
lie 1964. cîhd a demisionat.

MONTEVIDEO. Guvernul Urugua
yan a anunțat joi devalorizarea mo
nedei naționale — pesoul. Aceasta 
este a doua devalorizare care are loc 
în Uruguay în ultimele cinci luni.

ASUNCION. Ca urmare a cereri
lor categorice ale muncitorilor de la 
întreprinderea textilă „Manufactura 
Pilar", guvernul Paraguayan a fost 
nevoit să accepte reîntoarcerea la lu
cru a conducătorului sindical, Alber
to Luque, care fusese concediat cu 
mai mult timp în urmă. Muncitorii 
au anunțat anterior că vor întrerupe 
lucrul dacă el nu va fi reprimit la 
lucru.

LONDRA. Ministerul Apărării al 
Marii Britanii a anunțat că la 30—31 
martie va avea loc la Londra cea 
de-a 16-a sesiune a Comitetului mi
litar al C.E.N.T.O. (Organizația tra
tatului central).


