
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚFVA! Cinstind memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej,

intregul popor își exprimă hotărîrea de a lupta,

al Comitetului Central al P.M.R.
strîns unit în jurul partidului, pentru desăvîrșirea
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construcției socialiste în patria noastră
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L TOVARĂȘULUI GHEORGHIU-DEJ
y

Sîmbătă, 20 martie. In fața sediului Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
o mare mulțime de oameni s-a adunat din 
primele ore ale dimineții. Șiruri nesfirșite se 
văd pînă departe, pe străzile învecinate. Intr-o 
tăcere solemnă, cu fețele împietrite de durere, 
tineri și vîrstnici, oameni de toate profesiile, 
au venit în pelerinaj la cabinetul de lucru al 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
a aduce profundul lor omagiu primului secre
tar al C. C. al P.M.R., aceluia care și-a în
chinat întreaga sa viață înfloririi patriei, 
cauzei luminoase a socialismului și păcii. 
Este o imagine vie, emoționantă, a pu
ternicei legături care unește pe oamenii 
muncii de partid, de conducătorii săi iubiți.

Pășind cu adîrică emoție pragul cabinetului 
care păstrează înfățișarea din ultima zi de 
lucru a conducătorului partidului și statului, 
oamenii privesc înlăcrimați portretul îndoliat 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a- 
flat între steaguri roșii și tricolore cernite ; în 
față, mari buchete de garoafe roșii și cale 
albe.

Tovarășii Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu. Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Mihai Dalea fac prima gardă. 
Rînd pe rînd, apoi, fac de gardă membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești, veterani ai mișcării muncitorești.

Ore în șir se perindă cu pași rari, prin fața 
portretului, prin cabinet, 
din uzinele, fabricile 
tene, reprezentanți ai 
oameni de știință

oameni ai muncii 
și instituțiile bucUreș- 

organizațiilor de masa, 
și cultură, activiști de

partid și de stat, militari, studenți și elevi, 
pionieri. Impresionantă succesiune a gene
rațiilor, unanime în simțămîntul de dragoste 
față de marele fiu al clasei muncitoare și al 
poporului romîn. Primii au venit muncitori 
de la „Grivița Roșie", unde în 1933 clasa 
muncitoare a dus cele mai mari bătălii revo
luționare, la conducerea cărora s-a aflat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Un bătrîn grivițean zăbovește în dreptul 
portretului îndoliat și, stăpînindu-și cu greu 
durerea care-1 copleșea, dă în semn de su
prem omagiu tradiționalul salut muncitoresc.

Grupuri, grupuri de pionieri trec în vîrful 
picioarelor. Se desprinde o fată și apropiin- 
du-se de masă așează pe colțul ei cîțiva 
ghiocei. Cu un gest spontan își scoate apoi 
cravata roșie și acoperă micul buchet. Se 
retrage cu ochii scăldați de lacrimi. Era 
poate una din pionierele care, la marile 
noastre sărbători, i-au oferit la tribuna ofi
cială tovarășului Dej, buchetul de flori și cra
vata pionierească, prinos al dragostei și re
cunoștinței pentru partid dl tinerei generații.

Tn coloana fără sfîrșit se află și studenți 
de pe meleagurile continentului asiatic și 
african, care învață în țara noastră.

Se scurg necontenit bărbați și femei, mame 
cu copii în brațe, ostași, elevi cu ghiozdanele 
sub braț, pensionari cu părul albit de ani. 
O brigadă de constructori venise de pe șan
tier așa cum se afla la lucru.

Pentru cîteva clipe privirile oamenilor se 
opresc asupra biroului unde tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dpj a lucrat pînă în ul
timele zile ale vieții sale, cu nesecată energie 
și devotament, putere de muncă și dăruire de 
sine. Totul poartă amprenta prezenței și acti
vității sale neîntrerupte. Pe o masă se află

macheta unui mare combinat care va îmbo
găți peisajul industrial al țării, mărturie a 
faptului că aici s-a analizat nu de mult 
proiectul și caracteristicile tehnico-economice 
ale unui nou important obiectiv industrial. Pe 
birou, materiale de lucru cu adnotări perso
nale, care reflectă înalta sa exigență, studiul 
aprofundat, clarviziunea care sînt caracteris
tice partidului nostru și conducerii sale în 
elaborarea politicii științifice de dezvoltare 
continuă, armonioasă, a economiei naționale, 
de înflorire a patriei socialiste ; sînt note, 
referate și materiale de sinteză privind dez
voltarea de perspectivă a bazei energetice 
și a altor ramuri ale industriei, a agriculturii, 
pentru perioada 1966—1970, orientarea in
vestițiilor în anii următori. Un material des
chis, 
mele

De
grea
Fila calendarului a 
19 februarie...

Stăpînindu-și cu 
du-și frunțile înaintea portretului îndoliat,
zecile de mii de oameni ai muncii veniți în 
pelerinaj aici, la cabinetul de lucru, poarta 
cu ei în inimă pilda vie, luminoasă, a marelui 
dispărut.

Privind impresionanta revărsare a fluviului 
uman, care nu contenește nici în pragul înse
rării, deslușești pe chipurile oamenilor tineri 
sau vîrstnici, voința dîrză de a cinsti prin 
fapte, prin noi izbînzi in muncă, memoria iu
bitului fiu al poporului nostru, de a înălța tot 
mai sus, tot mai falnic edificiul socialismu
lui, sub

privind planul pe anul 1965, poartă ulti- 
însemnări.
la această activitate creatoare boala 
l-a smuls în plină putere de muncd. 

rdmas neîntoarsd de la

greu lacrimile, plecîn-

gloriosul steag al partidului.
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La adunarea de doliu de la „Grivifa Roșie'", I

IN ÎNTREAGA TARA 4

Condoleanțe prezentate
de șefii misiunilor diplomatice Din partea

la amiază, la Palatul 
de Stat al R. P. Ro

Sîmbătă 
Consiliului 
mine. Drapelul țării — în berna. 
Șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră au ve
nit să prezinte condoleanțe în 
legătură cu tragica pierdere 
pentru poporul romîn: încetarea 
din viață a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

O atmosferă de solemnă recu
legere. Aici, în ' această sală 
dominată acum de portretul în
doliat, încadrat de steaguri tri
colore în berna, în repetate, rîn- 
duri, șefii misiunilor diplomati
ce au fost întîmpinați de cuvin
tele tovarășului Gheorghiu-Dej, 
care dădeau glas politicii parti
dului și statului nostru, de 
prietenie și alianță nezdrun
cinată cu țările socialiste, 
dezvoltare a colaborării 
ternaționale și de 
relațiilor cu 
baza principiilor 
pașnice a statelor cu 
cial-politice diferite,

de 
in- 

a 
pe

lărgire 
toate țările 

coexistenței 
orînduiri so- 

în numele

cauzei păcii și securității mon
diale.

Au primit condoleanțe preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu vicepreșe
dintele Consiliului de Stat, Ștefan 
Voitec, secretarul Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, și minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Miănescu. Rînd pe rînd, stăpîniți 
de emoție, au prezentat, în nu
mele șefilor de state, guvernelor 
și popoarelor lor, condoleanțe am
basadorii : R.S.F.. Iugoslavia — 
Arso Milatovici, decanul corpului 
diplomatic, Greciei »— Alexandre 
Cimon Argyropoulo, R. S. Ceho
slovace — Jaroslav ~-,~'ra, Uni
unii Sovietice — I. Jegalin, 
R. P. Albania — Răpi Gjermeni, 
Cubei — Manuel Yepe Menendez, 
Ghanei — Emmanuel Kodjoe 
Dadzie, R.P.D. Coreene — Giăn 
Du Hoan, Elveției — Emile Bi- 
sang, R. P. Polone — Wieslaw 
Sobierajski, Finlandei.— Martti 
Johannes Salomies, Indiei — 
K.R.F. Khilnani, R. P. Mongole —

Togoociin Ghenden, R. P. Bulga
ria — Gheorghi Bogdanov, Repu
blicii Arabe Unite — Mohamed 
Fahmy Hamad, Belgiei — Honore 
Cambier, R. P. Chineze — Liu 
Fan, Argentinei — Jose Maria 
Alvarez De Toledo, R. D. Viet
nam — Hoang Tu, Franței — 
Jean Louis Pons, Suediei — Olof 
Gustav Bjurstrdm, Italiei — Ni- 
ccolo Moscato, Statelor Unite ale 
Americii — William A. Crawford, 
Austriei — dr. Johann Manz, 
R. P. Ungare — Jozsef Vince ; 
miniștrii : Braziliei — Carlos Ja- 
cyntho de Barros, Olandei — 
Joost B. Haverkorn . van Rijse- 
wijk ; însărcinații cu afaceri ad- 
interim, ai : R. D. Germane — dr. 
Siegfried Bock, Japoniei — Itaru 
Maruo, Indoneziei — Wisnu, Ma
rii Britanii — R. Brash, Turciei 
— Cahit Ozcan, Izraelului — 
Mordechai Avgar.

După ce își înclină frunțile în 
fața portretului cernit, reprezen
tanții statelor străine semnează 
în cartea de condoleanțe.
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Comisiei
de organizare
a funeraliilor

Comisia de partid și de stat 
pentru organizarea funeraliilor 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej comunică :

Publicul va avea acces în 
Palatul Republicii Populare 
Romîne, la catafalcul cu corpul i 
neînsuflețit al . tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru a-și lua rămas bun, în zi
lele de :

— duminică 21 martie a.c., 
intre orele 11—14 și 16—22 ;

— luni 22 și marți 23 martie 
a.c., între orele 7—14 și 16—22.
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Ieri in fața sediului Comitetului Central al partidului
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Adunări
ale oameni

In întreaga țară au avut loc sîmbătă ședințe 
de doliu comune ale comitetelor regionale de 
partid, comitetelor regionale U.T.M., consiliilor 
sindicale, comitetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale și ale organizațiilor de masă. 
Au avut loc, de asemenea, adunări de doliu în 
întreprinderi și instituții, școli și institute de în- 
vățămint superior, la uniuni de creație, în gos
podării agricole de stat și S.M.T., în comune și 
sate, în unități militare. Numeroși oameni ai 
muncii au luat cuvîntul evocînd cu emoție viața 
și activitatea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în toate aceste adunări, din Capitala pa
triei, din marile centre industriale, din cetățile 
universitare ale țării și din satele de pe întinsul 
cîmpiei sau din munți, vorbitorii și-au manifes-

de doliu a Consiliului 
al Sindicatelor în- 
memoriei tovarășului 
Gheorghiu-Dej a ex-

Ședința
Central 
chinâtă 
Gheorghe 
primat profunda durere pentru
greaua pierdere suferită prin în
cetarea din. viața a eminentului 
conducător de partid și de stat, 
militant activ și devotat cauzei 
socialismului, păcii și prieteniei 
intre popoare.

Participantii la ședință au tri
mis Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale R. P. Romine 
următoarea telegramă :

Consiliul Central al Sindicate
lor, milioanele de membri 
sindicat din țara noastră, cu 
mile îndurerate au aflat 
tragica veste a încetării 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu devotat și
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doliu
muncii

de neclintit de a-și înzeci efortulat hotărîrea 
rile în munca pentru înflorirea patriei, sub con
ducerea încercată a partidului. Aceasta este cea 
mai de preț cinstire pe care o pot aduce memo
riei nepieritoare a primului conducător al Româ
niei socialiste.

La sediile comitetelor de partid și ale sfatu
rilor populare regionale, raionale și orășenești, 
în unități militare, universități. în marile între
prinderi industriale, la căminele culturale și la 
sediile cooperativelor agricole de producție, mii 
de membri de partid și alți oameni ai muncii 
de pe întregul cuprins al patriei, adînc îndure
rați, au făcut de gardă în fața tabloului îndoliat 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, înca
drat, de drapele îndoliate și flori.

însuflețitoare
credincios al poporului nostru, 
conducător eminent al partidu
lui și statului romîn, 
neobosit și militant de 
mișcării comuniste și 
rești internaționale.

Pentru sindicatele din țara 
noastră — cea mai largă orga
nizație de masă a clasei munci
toare condusă de partid — dis
pariția prematură a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej consti
tuie o grea pierdere.

Strălucit conducător, cea 
proeminentă personalitate 
rindurile clasei muncitoare 
Romînia, neînfricat luptător pen
tru cauza și interesele vitale ale 
celor ce muncesc — figura lu
minoasă a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. devotamentul, spi
ritul de sacrificiu pînă la dărui
rea de sine, perspicacitatea și 
clarviziunea politică, patriotis-

luptător 
frunte al 
muncito-

ma i 
din 
din

mul său fierbinte — au. consti
tuit și vor constitui întotdeauna 
pentru sindicatele din țara noas
tră o pildă vie, însuflețitoare, în 
mobilizarea celor ce muncesc la 
înfăptuirea măreței 
construcție 
țara noastră.

In aceste momente de grea 
încercare, care ne umple inimile 
de o imensă mîhnire, Consiliul 
Central al Sindicatelor din Re
publica Populară Romînă, în nu
mele tuturor membrilor de sin
dicat, asigură Comitetul 'Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
că sindicatele își vor uni mai 
puternic rindurile în jurul parti
dului nostru drag și nu vor pre
cupeți nici un efort luptînd cu 
toată hotărîrea și neabătut pen
tru înfăptuirea politicii înțelep
te, clarvăzătoare a partidului 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră scum
pă, Republica Populară Romînă.

opere
a socialismului

(Continuare în pag. IV-a)
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Gheorghiu-Dej, în fața tabloului îndoliat, condu
cători de partid și de stat fac prima gardă

I
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Ceea ce nu spun 
procentele

Minerii își respectă 
cuvîntul

Chimiștii de la Uzinele de pro
duse sodice din Ocna Mureș folo
sesc cu pricepere instalațiile și a- 
gregatele pentru a realiza, din 
aceeași cantitate de materie pri
mă, o producție sporită și de bună 
calitate. Ca și colectivele întreprin
derilor din întreaga țară, ei răs
pund chemării partidului de a ob
ține rezultate cit mai bune in înde
plinirea planului. în ridicarea ni
velului calitativ al produselor.

Graficele întrecerii socialiste în
registrează zi de zi realizări im
portante. în primele două luni 
ale anului ei au îndeplinit sarci
nile de plan la producția globală 
în proporție de 102,6 la sută, iar la 
producția marfă — de 102,5 la sută. 
Eforturile întregului colectiv sint 
îndreptate îndeosebi spre fabrica
rea unor produse de cea mai bună 
calitate. De altfel, în această pri
vință el și-a cîștigat un prestigiu 
nu numai în țară, ci și peste ho
tare.

în angajamentul luat la în
ceputul anului se prevede ca 96 la 
sută din producția de sodă calci
nată să fie de calitatea I, față de 
94 la sută cît este prevăzut în 
plan, iar la sodă caustică 92 la sută 
față de 90 la sută. $i ce s-a rea
lizat ? în primele două luni ale a- 
nului, 98,7 la sută din producția de 
sodă caustică a fost de calitatea I, 
iar 92,2 la sută din cea de sodă 
calcinată a fost de calitate extra- 
superioară, depășindu-se cu mult 
angajamentele luate. Ce nu spun 
aceste procente ? Că ele sint 
rezultatul muncii pline de iniția
tivă a chimiștilor pentru perfec
ționarea procesului tehnologic, în
treținerea în condiții optime de 
funcționare a instalațiilor, ridica
rea calificării și specializării.

în procesul de fabricație a sodei 
caustice și calcinate, o însemnătate 
deosebită are reducerea conținutu
lui de fier și clor. Pentru a rea
liza produse de calitate, urmărim 
înlăturarea pe cît posibil a aces
tor elemente chimice — ne spune 
ing. Ion Ursu, șeful serviciului 
tehnic al uzinei. Cu sprijinul orga
nizației de partid, conducerea uzi
nei a luat măsura ca în locurile- 
cheie ale producției să fie repar
tizați muncitori și tehnicieni cu o 
înaltă calificare. Aceștia asigură o

100090 ba insâmînțate
Au început lucrările agricole 

de primăvară. Mecanizatorii și 
membrii cooperativelor agricole de 
producție lucrează intens la între
ținerea semănăturilor de toamnă, 
pregătirea terenurilor și însămin- 
țarea primelor culturi. în sudul 
țării, în această săptămînă au fost 
însămînțate aproape 100 000 ha cu 
mazăre și diferite plante de nu
treț.

Primăvara acestui an a găsit pe 
lucrătorii ogoarelor bine pregătiți. 
Parcul de mașini și tractoare a fost 
revizuit și reparat din vreme. La 
lucrările agricole de primăvară se 
va folosi un număr sporit de trac
toare, revenind aproximativ 130 ha 
de teren arabil pe un tractor — 
față de 270 ha în anul 1959.

A crescut, de asemenea, numărul 
semănătorilor și celorlalte mașini 
agricole. Pentru toate culturile au 
fost asigurate semințe din soiurile 
și hibrizii care au dat cele mai 
bune rezultate în ultimii ani.

Ca și în ceilalți ani, în timpul 
iernii s-a desfășurat la sate o in
tensă activitate pentru aplicarea 
noilor rezultate ale cercetărilor 
științifice și a experienței valo
roase la executarea lucrărilor agri
cole de primăvară. Sînt astfel 
create condiții pentru buna desfă
șurare a însămînțărilor și celor
lalte lucrări agricole potrivit re
comandărilor Institutului central 
de cercetări agricole în vederea 
obținerii unor recolte sporite.

(Agerpres)

CU TOATE MIJLOACELE 
DE LUCRU

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
Vremea frumoasă din ultimele zile 
a dat posibilitate lucrătorilor din 
gospodăriile agricole de stat și 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție să înceapă lucrările 
în cîmp. La gospodăria agricolă 
de stat din Ocna Mureș au fost 
îngrășate suplimentar peste 400 
ha cu grîu, orz, secară. Un număr 
de 15 tractoare lucrează la pre
gătirea terenului pentru semănat. 
La cooperativa agricolă de pro
ducție din Cătina, raionul Gherla, 
40 de atelaje și 8 tractoare au arat 
și semănat plante furajere pe mai 
bine de 20 ha de teren în pantă, 
în același raion, la cooperativa 
agricolă din Gădălin, atelajele din 
brigăzile conduse de Vasile Alban 
și loan Fodor, precum și 6 trac
toare, lucrează la încorporarea în
grășămintelor în sol și la pregă
tirea patului germinativ pentru 
semănatul sfeclei de zahăr. 

bună dozare a materiilor prime și 
chimicalelor, veghează permanent 
ca în conducte și coloane să nu pă
trundă oxigen. în ultima vreme, 
pe baza încercărilor întreprinse de 
specialiștii uzinei, a fost îmbună
tățită tehnologia de schimbare a 
coloanelor și s-a introdus procesul 
de dezincrustare a acestora cu bio
xid de carbon, micșorîndu-se co
roziunile.

Ni s-a părut interesantă iniția
tiva conducerii uzinei de a analiza 
sistematic, în fiecare schimb, ca
racteristicile produselor. Cînd apa
ratele de măsură și control indică 
tendința de îndepărtare a unor ca
racteristici spre limite inferioare, 
se iau prompt măsuri de îmbună
tățire a regimului tehnologic. A 
fost întărit controlul tehnic al pro
ducției, iar laboratorul de analize 
— unde lucrează cadre cu o bună 
pregătire profesională — este în
zestrat cu aparatură modernă. Cu 
exigență sporită se face și recepția 
materiei prime, materialelor și am
balajelor.

Chimiștii sînt hotărîți să nu se 
oprească aici. Ei iau în prezent 
noi măsuri în vederea perfecțio
nării tehnologiei de fabricație și 
sporirii indicilor de utilizare a 
agregatelor și instalațiilor. Pentru 
buna cunoaștere de către fiecare 
muncitor a instalațiilor pe care le 
deservesc, în uzină se țin cursuri 
de ridicare a calificării pe meserii, 
conferințe și simpozioane pe teme 
ale folosirii tehnicii moderne. Con
ducerea întreprinderii s-a ocupat 
de întărirea colaborării cu specia
liști din diferite institute de cer
cetări și de învățămînt superior. 
Cu sprijinul facultății de chimie 
de la Universitatea din Cluj, de 
exemplu, se studiază în prezent 
posibilitatea aplicării unor metode 
avansate de analiză chimică a pro
duselor.

Angajamentele luate de muncito
rii, inginerii și tehnicienii uzinei de 
a realiza și depăși sarcinile de 
plan, de a îmbunătăți continuu ca
litatea produselor constituie un le- 
gămînt făcut în fața partidului pe 
care sint hotărîți să-l îndeplinească 
întocmai.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

PE TERENURILE REDATE AGRICULTURII
ÎN LUNCA DUNĂRII

Gospodăria de stat Dichiseni, 
raionul Călărași, este o unitate tî- 
nără, înființată pe terenurile recu
perate și redate agriculturii în lun
ca inundabilă a Dunării, în urma 
vastelor lucrări de îndiguire și hi
droameliorații inițiate de partid. Zi
lele trecute consiliul gospodăriei 
discuta planul de măsuri privind 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
primăvară. Totul era gata și se 
aștepta doar ivirea condițiilor 
prielnice ieșirii la lucru.

Din timp s-au făcut pregătiri te
meinice. 80 de tractoare, plugurile, 
discurile, semănătorile sîn '-■sla 
punct. Din cele 4 375 ha care ur
mează să fie semănate cu porumb 
și floarea-soarelui, 3 200 ha au fost 
arate din toamna anului trecut, iar 
restul urmează să fie arate îndată 
după scurgerea apelor, întrucît 
acestea se găsesc pe locuri mai 
joase. Anul trecut, primul an de 
producție al acestei unități, colecti
vul de specialiști și mecanizatori 
a dobîndit învățăminte prețioase. 
In condițiile terenurilor din baltă 
cu apă freatică la suprafață se cere 
o chibzuință și o organizare temei
nică a muncii, folosirea tractoare
lor și mașinilor agricole cu întreaga 
lor capacitate de lucru. Iată cîteva

Valorificînd rațional 
fiecare palmă de pămînt

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Satul Cornești, raionul Tg. Mureș, se 
numără printre cele 44 de localități 
ale căror hotare erau inundate destul 
de des de apele Nirajului. Prin exe
cutarea canalului Vețca și reprofilarea 
torenților Cornești I și II în satul 
Cornești au fost redate agrioulturii 
circa 110 ha. Principalele lucrări de 
hidroameliorații, finanțate de stat, au 
fost terminate. Totuși, în acest sat au 
mai rămas unele suprafețe de teren 
slab productive sau neproductive. Cu 
doi ani în urmă, la propunerea orga
nizației de partid din cooperativa a- 
gricolă de producție, tov. ing. Ladis- 
lau Soos a întocmit un studiu amă
nunțit cu privire la desecarea unor 
porțiuni de teren și la regularizarea 
albiilor unor torenți, la folosirea tere-

In toate minele de cărbuni de 
pe Valea Trotușului, începînd de 
la Asău și pînă la Crăciunești, se 
muncește fără preget pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate pe acest an. 
Un p; a.)u reamintește minerilor 
înainte de a intra în șut: „Vom 
extrage în acest an, peste plan, 
4 500 tone de cărbune".

Hotărîrea minerilor de a înfăp
tui sarcinile trasate de partid 
este dovedită de faptele, de 
realizările lor în producție. De la 
începutul anului, minerii de aici 
au extras peste prevederile planu
lui 1 100 tone de cărbune. Frun
tașă pe întreprindere este mina 
Asău. Aici lucrează minerii din 
brigăzile conduse de Nicolae Fer- 
chiu, Ion Lungu, Toader Adam — 
toți oameni cu o înaltă calificare și 
cu multă experiență în producție 
Mulți dintre ei sint purtători ai 
insignei de fruntaș în întrecerea 
socialistă.

Intr-unui din abatajele frontale 
am întîlnit pe ortacii din brigada 
lui Vasile Despa.

Sîntem în întrecere cu brigada 
lui Ferchiu — ne spune șeful bri
găzii. De curînd, am deschis un 
nou front de lucru și vom scoate 
cărbune berechet. Sîntem deciși să 
cîștigăm întrecerea. Balanța în
clină, deocamdată, de partea lui 
Ferchiu. Dar Despa a găsit o me
todă mai perfecționată de avansare 
în galerii. Ca să poată extrage mai 
mult cărbune, a introdus lucrul pe 
două linii. Acum lucrează în aba
taj patru oameni, iar evacuarea 
cărbunelui se face cu două lăzi. Mi
nerii din brigada lui extrag astfel 
zilnic 2—3 tone de cărbune peste 
plan.

Anul acesta, la minele de pe 
Valea Trotușului au fost luate o 
serie de măsuri privitoare la spo
rirea productivității muncii. Bună
oară, în abataje s-a generalizat 
folosirea ciocanelor pneumatice la 
tăierea cărbunelui. O mare extin
dere a luat-o mecanizarea încărcă
rii sterilului și a cărbunelui . la 
lucrările de înaintare, a transpor
tului în abataje. Colectivul secto
rului tehnic și minerii din brigă
zile conduse de Toader Mierlușcă 
și Petru Cotfas au asigurat per
manent buna funcționare a mași
nilor de încărcat, havezelor și 
benzilor transportoare cu care 
sînt înzestrate minele. Fapt reflec
tat în sporirea producției de căr
bune. Prin introducerea de loco
motive Diesel și electrice, capaci
tatea de transport în subteran a 
crescut în ultimii cinci ani de a- 

probleme pe care consiliul gospo
dăriei le rezolvă în primă urgență. 
Scoaterea tuturor tractoarelor și 
mașinilor agricole la sediul brigă
zilor pentru ca îndată ce timpul 
permite să înceapă efectuarea ară
turilor pe terenurile care au rămas 
nearate din toamnă. înainte de a se 
începe semănatul se va mai face 
o probă a semănătorilor la capătul 
tarlalelor.

în planul de măsuri s-a ținut 
seama de unele greutăți avute 
anul trecut. Unii tractoriști erau 
nevoiți să se deplaseze la distanțe 
mari pentru dormit sau să aștepte 
prea mult pînă li se aducea masa. 
Pentru a evita asemenea neajun
suri, în această campanie vor func
ționa o cantină și un dormitor la 
brigada a treia în punctul Clinei. 
Anul trecut, din cauza drumu
rilor impracticabile s-au irosit în
semnate suprafețe de teren. în ac
tualul plan de măsuri s-a stabilit 
ca în cel mai scurt timp să fie tra
sate și reamenajate drumurile pe 
tot teritoriul gospodăriei, iar semă
natul să se facă pînă în marginea 
lor. S-au prevăzut și alte măsuri 
menite să ducă la executarea unor 
lucrări de bună calitate și în pe
rioada optimă.

nurilor erodate și slab productive. Or
ganizația de partid a susținut acțiu
nea privind valorificarea superioară a 
pămîntului. S-au organizat vizite și 
schimburi de experiență în alte co
operative agricole, expuneri, seri de 
calcul, iar periodic, mersul lucrărilor 
s-a analizat în ședințele comitetului 
de partid și în adunările organizații
lor de bază. In cei doi ani de la adop
tarea măsurilor amintite au fost obți
nute rezultate bune. în urma desecă
rii terenurilor mlăștinoase și a repro
filării torentului Tirimioara, s-a reu
șit să se cîștige pentru agricultură 
alte 50 ha. Pe 10 ha teren în pantă 
s-au plantat pomi fructiferi. în pre
zent, membrii cooperatori execută te- 
rasări pe 12 ha, din cele 50 ha pre
văzute a se planta cu viță de vie. 

proape 10 ori. Aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorice a con
tribuit la creșterea, lună de lună, 
a productivității muncii. La mina 
Lumina a fost înregistrat un fapt 
puțin obișnuit. Folosind mijloace 
mecanizate și organizîndu-și mai 
bine munca, brigada condusă de 
Petru Cotfas a realizat într-o lună 
peste 70 ml de galerii, față de 
30—40 m 1 cît reușea să înainteze 
lunile trecute. Realizări însemnate 
obțin în întrecere și colectivele 
minelor Rafira, Crăciunești, Ver- 
mești și Leorda.

O atenție deosebită acordă mi
nerii din bazinul Comănești îmbu
nătățirii calității cărbunelui. Des
pre preocupările în acest domeniu 
ne-a vorbit tov. Ion Sterca, ingi
ner șef al întreprinderii.

— Ridicarea calității cărbunelui 
ne preocupă mult. Ne-am angajat 
să depășim planul la calitate cu 2 
la sută. în acest scop au fost luate 
o serie de măsuri tehnice și or
ganizatorice. De exemplu, pentru a 
se putea alege mai ușor sterilul de 
cărbune, s-a introdus iluminatul 
fix la toate gurile de abataj. După 
fiecare schimb se curăță vagoneții 
de steril. La toate minele s-au in
trodus grafice de urmărire zilnică 
a calității. Faptul că în răstim
pul scurs de la începutul anului 
am livrat cărbune bun este o do
vadă că minerii își țin cuvîntul.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

în Capitală

Planul producției globale industriale 

a fost depășit
O muncă rodnică pentru îndeplinirea 

sarcinilor economice trasate de partid 
se desfășoară în toate întreprinderile 
industriale din orașul București. In pri
mele două luni din acest an, planul 
producției globale industriale a fost în
deplinit în proporfie de 101,5 la sută, 
iar cel al producției marfă — în pro
porție de 101,4 la sută. Volumul pro
ducției globale industriale realizate în 
aceste două luni esfe cu 9,6 la sută

Anul trecut, ca urmare a măsuri
lor agrotehnice aplicate, s-au ob
ținut cu 1 145 kg mai mult porumb 
boabe la ha și cu 357 kg mai multă 
floarea-soarelui față de plan. Pen
tru 1965 consiliul gospodăriei a sta
bilit să sporească suprafețele culti
vate și să obțină producții și mai 
mari. Sînt condiții ca aceste sarcini 
să fie îndeplinite întocmai. Dar mai 
sînt o seamă de probleme care tre
buie grabnic rezolvate. Din cele 
270 ha care urmează să fie date în 
circuitul de producție prin defrișări 
nu au fost recepționate decît 60 ha. 
Aici mai este de efectuat un volum 
mare de lucrări la scoaterea și adu
narea cioatelor, nivelat și defrișa
rea arborilor răzleți. Aproape 100 
hectare de teren sînt ocupate cu 
grămezi de pămînt scos de la con
strucția canalelor care nici pînă 
acum nu a fost nivelat.

Pentru folosirea în întregime a 
suprafețelor prevăzute în planul 
gospodăriei este necesar ca unită
țile care au de efectuat lucrări de 
hidroameliorații pe teritoriul gos
podăriei din Dichiseni să le exe
cute în cel mai scurt timp.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

Primele arături
ORADEA (coresp. „Scînteii”). — In 

zona de șes a regiunii Crișana pămîn- 
tul a începui să se zvînte și în multe 
gospodării agricole de sfat și coopera
tive agricole mecanizatorii lucrează cu 
spor la arături, pregătirea terenului și 
la semănat. In unitățile agricole socia
liste din regiune s-au efectuat, în ul
timul timp, arături pe o suprafață de 
peste 4 500 hectare. Mecanizatorii fo
losesc din plin zilele însorite de primă
vară și acolo unde terenul permite 
grăbesc semănatul culturilor din epo
ca I. In cooperativele agricole de pro
ducție din Olari, Sepreuș, Șimand, Va
lea lui Mihai, Sîntana, Săcueni, Ineu, 
Gurba și allele din raioanele Criș, Ineu, 
Marghita, Oradea s-au și semănat peste 
3 000 ha din care 800 hectare cu sfe
clă de zahăr. In raioanele Ineu și Criș, 
de exemplu, suprafața însămînjată cu 
sfeclă de zahăr reprezintă peste 11 la 
sută din plan.

în toate secțiile Uzinei de ma
șini electrice din București se 
desfășoară o activitate susținută 
pentru îndeplinirea planului și 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă. în primele două 
luni ale anului, planul producției 
globale a fost depășit cu 1,2 la 
sută, iar cel al producției marfă 
— cu 0,4 la sută. Cea mai mare 
parte a sporului producției s-a 
realizat pe seama productivității

mai mare, în comparație cu cea reali
zată în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderile bucureș- 
tene au produs în lunile ianuarie și fe
bruarie, peste prevederile planului, 
importante cantități de produse, printre 
care 1 300 tone de țevi, 237 tone de 
laminate, 23,7 tone fire de bumbac și 
tip bumbac, 16100 perechi de încăl
țăminte, 77 tone de ulei comestibil.

Însemnate realizări în îndeplinirea și 
depășirea indicatorilor de plan au ob
ținut colectivele uzinelor ^Republica", 
„Vulcan", Uzinei de utilaj chimic, 
Uzinei de pompe, fabricii -de pielărie 
și încălțăminte „Dîmbovița^, întreprin
derii de tricotaje „Crinul" iși altele.

La cooperativa agricolă de producție din comuna Amara, raionul Slo
bozia, se lucrează din plin la semănatul floril-soarelui

Raioane fruntașe la semănat
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 

— în aceste zile oamenii muncii 
de pe ogoarele regiunii Banat lu
crează din plin la însămînțarea 
culturilor de primăvară. Din da
tele primite la Consiliul agricol 
regional rezultă că pînă în seara 
zilei de 19 martie a fost însămîn- 
țată o suprafață de 25 730 ha. Cele 
mai mari suprafețe cu mazăre, 
sfeclă de zahăr, cartofi, legume și 
diferite plante furajere au fost în
sămînțate în gospodăriile agricole 

muncii, care a crescut cu 0,8 la 
sută față de plan. Au fost livrate 
peste prevederile planului motoa
re, grupuri electrogene și piese 
de schimb. în această perioadă 
s-a început fabricația de serie a 
grupurilor de sudură de 100 kVA 
și a motoarelor cu role pentru la
minorul de la Galați. La baza a- 
cestor realizări stă aplicarea a 
numeroase măsuri tehniăd-organl-

LA COMPLEXUL INDUSTRIAL

MOLDOVA NOUA

Instalații intrate 
in rodaj tehnologic

MOLDOVA NOUĂ (coresp. „Scîn
teii"). — Pe șantierul Complexului 
industrial de la Moldova Nouă, con
structorii și montorii muncesc fără 
preget pentru a pune în funcțiune 
la termen acest important obiectiv 
industrial al planului de 6 ani. 
Ieri, instalațiile de prelucrare a 
minereurilor complexe și cuprifere 
au intrat în rodaj tehnologic. Deo
camdată, vor fi puse în funcțiune 
instalațiile de zdrobire și granula- 
re pentru a se crea stocul necesar 
de materie primă. Peste cîteva zile 
vor intra în probe tehnologice și 
celelalte instalații : morile, flotația 
și altele. Intrarea în funcțiune a 
acestui tînăr vlăstar al metalurgiei 
neferoase va aduce o contribuție 
substanțială la lărgirea bazei de 
minereuri cuprifere a țării.

de stat și cooperativele agricole de 
producție din raioanele Arad, 
Sînnicolau Mare și Timișoara. Con
comitent cu această lucrare, în- 
tr-un mare număr de unități agri
cole socialiste ale regiunii se des
fășoară lucrările de pregătire a te
renului pentru porumb, floarea- 
soarelui și alte culturi. O atenție 
deosebită se acordă și îngrijirii se
mănăturilor de toamnă prin gră- 
pări și aplicarea de îngrășăminte 
suplimentare.

zatorice privind aprovizionarea 
la timp cu materii prime, și ma
teriale, buna pregătire a fabrica
ției și perfecționarea tehnologiei, 
desfășurarea în mod ritmic a pro
ducției. în întrecerea socialistă 
s-au evidențiat muncitorii Ion 
Minea, Gheorghe Rață, Ion Busu
ioc, Gheorghe Munteanu și alții, 
în fotografie : unul dintre conve- 
ierele de prevopsire a pieselor.

Foto : R. Costin

CINEMATOGRAFE
CINEMATOGRAFE : Pădurea spînzu- 

raților — cinemascop (ambele serii) | 
Patria (10; 13,30; 17; 20,30). Tovarășii t
Republica (9,45; 12,15; 15,45; 18,15; 20,45). 
Pagini de istorie — Cetățile chimiei — ' 
Inaugurarea lucrărilor de construcție a 
sistemului hidroenergetic ți de navlgație- 
Porțiie de Fier: Luceafărul (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). DJura — cinemascop : 
Carpați (10; 12,15; 16; 18,1Ș; 20,30), Festi
val (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Setea — 
cinemascop : București (9,15; 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21). Secerișul verde : 
Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18;30; 20,30).
Jurnalul Anei Frank — cinemascop : 
Victoria (9,45; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Era - 
noapte la Roma (ambele serii) : Central 
(10; 13: 16' 19). Legea șl forța : Lumina 
(9,30; 11,45; 14; 1645; 18,30; 21), Excelsior 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21), Flacăra 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Modern (9,45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Musafiri
eludați pe muntele de gheață : Union 
(15 30; 18; 20,30) 4 000 de trepte spre cer
— Temelii de oțel — Prefață la un poem
— Pretutindeni muncesc oameni — Inau
gurarea lucrărilor de construcție a sis
temului hidroenergetic și de navlgație- 
Porțlle de Fier : Timpuri Noi (10—15,15 
în continuare ; 17; 18,45; 20,45). Omul
din fotografie : Doina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Tudor — cinemascop (am
bele serii) : Gluleștl (10; 14; 18). Balada 
soldatului : înfrățirea între popoare (14; 
16; 18: 20). Arhiva secretă de pe Elba t 
Cultural (15,30; 18; 20,30). Lanțul : Fero
viar (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Zborul întrerupt : Buzeștt (16; 18; 20). 
Colaboratorul Ceka : Dacia (10; 12: 14; 
16.30: 18,30: 20,30). Casa de Ia răscruce : 
Crîngașl (16: 18; 20). A fost prietenul ’ 
meu : Grlvfța (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Omul cu rlcșa — cinemascop : Bucegl 
(10: 12: 16: 18,15: 20.30). Cu mtinlle pe u 
oraș : Unirea (16; 18.15; 20.30). Podul : ‘ 
Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20.30).
Zaira: Vitan (15; 17; 19; 21). Voci in 
insulă : Miorița (10; 12; 16; 18,15; 20.30). 
Fortăreața de pe Rin : Munca (16; 18; 
20). Nouă zile dlntr-un an : Popular (16; '*■ 
18.15; 20.30). Fata cu părul cărunt : Arta 
(10; 18,15; 20,30), Podul rupt — cinema
scop: Moșilor (16; 18; 20). Acoperișul : 
Aurora (10,30; 12.15; 14; 16,15; 18,1Ș; 20.30), 
Jocuri întrerupte: Cosmos (16; 18; 20).
Moartea se numește Engelchen : Viito
rul (16; 18,15; 20,30). Ivailo : Colenttna
(16; 18,15: 20,30), Volga (10; 12; 14,30;
16.30; 18,30; 20.30). Lunga rjOapte a lui ’43:

-Mejodla (10; IZ; 15; 17; 19; 21). Valurile 
Dunării : Floreasca (16; 18: 20). Procesul 
maimuțelor : Rahova (15,30; 18; 20). Eroi 
curajoși ca tigrii : Progresul (15,30; 18; 
20,15). Violență în piață : Flamura (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Jurămîntui soldatului 
Poleyl Lira (15,30; 18; 20,30). Micul
pescar — cinemascop : Drumul Sări! (16; 
18; 20). Țarcul : Ferentari (16; 18,15;
20,30). Pămlntul îngerilor : Cotroceni (16; 
18,15: 20,30), Flăcări șl fiori : Pacea (16: -
18; 20).

TELEVIZIUNE
TELEVIZIUNE : Orele 9,30 — Emisiune 

pentru copii și tineret. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,30 — Emisiunea Musica viva. 19,55 —« 
Zile de neuitat — IMAGINI DOCUMEN
TARE DIN FILMOTECA TELEVIZIUNII 
CU TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. 20,30 — Filmul documentar : 
„Peste dealuri și coline". 20,45 — Filmul 
artistic „Doi în stepă**. In încheiere t 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea a fost In ge

neral închisă și s-a răcit ușor In su
dul șl estul tării, mențlnîndu-se căl
duroasă cu cer variabil în Banat șl 
Ardeal. Vîntul a suflat slab, pînă Ia 
potrivit, predomlntnd din sectorul 
sud-est. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 1 grad la Avrămenl șl 
16 grade la Odorhel, Sebeș Alba șl 
Sînnicolau Mare. Local In Oltenia șl 
Moldova s-a produs ceață în cursul 
dimineții. In București : Vremea a 
fost închisă, vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a aerului a fost 
de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 martie. In țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fl 
temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale, mal frecvente tn nordul țării. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fl cuprinse 
între 0 și 10 grade, Iar maximele în
tre 7 și 17 grade. In București : 
Vreme în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fl variabil, vîntul va sufla 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.
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CONDUCĂTOR DE TIP NOU
Atît de neașteptat, de năpraznic a 

venit vestea că tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a încetat din viață, 
încît nu mă pot obișnui încă cu 
ideea că figura lui, radiind atîta 
optimism și energie, ochii lui plini 
de lumină, zîmbetul lui cald, nu le 
vom mai vedea

Tovarășul Gheorghiu-Dej nu mai 
este printre noi, dar el este totuși 
și va fi mereu viu în marea mimă a 
clasei muncitoare și a poporului 
nostru ; amintirea Iui va trăi mereu 
în sufletele comuniștilor din lumea 
întreagă, care l-au cunoscut ca un 
militant hotărît și consecvent pentru 
cauza socialismului și păcii, pentru 
unitatea mișcării comuniste interna
ționale și a tuturor forțelor păcii și 
progresului.

Ca un film se desfășoară înaintea 
ochilor mei atitea și atîtea momente 
de viață în care puternica lui perso
nalitate mi-a apărut în multiplele ei 
.rituri, Era în primăvara anului 1931, 
jn perioada crizei economice. Sufe
rințele îndurate de oamenii muncii 
in acei ani, concedierile în lanț, re
ducerea continuă a salariilor de mi
zerie creaseră adinei nemulțumiri și 
o vie efervescență revoluționară în 
TÎndul maselor largi. Partidul, abia 
ieșit din luptele fracționiste care-i 
măcinaseră forțele, trecea la regru
parea rîndurilor lui, la organizarea 
luptei maselor muncitoare pentru a- 
părarea intereselor lor vitale, pentru 
zădărnicirea ofensivei dezlănțuite de 
burghezie împotriva nivelului lor de 
trai.

Partidul luase hotărîrea să-și con
centreze munca politică și organiza
torică în primul rînd spre principa
lele detașamente ale clasei munci
toare — ceferiștii, petroliștii, minerii. 
Și astfel, delegați ai muncitorilor din 
aceste trei ramuri, oameni care se 
afirmaseră în diferite acțiuni organi
zate de partid, au fost convocați la 
o consfătuire, ce trebuia să pună 
bazele organizării și coordonării 
luptelor muncitorești de masă.

Consfătuirea s-a ținut în subsolul 
unei case ilegale a partidului din 
cartierul Ferentari. Ea trebuia să în
ceapă dimineața, dar, conform regu
lilor conspirative de atunci, delegații 
au început să sosească pe rînd, de 
cu seară. Aveam sarcina din partea 
partidului să stau de vorbă cu de
legații spre a cunoaște părerea lor 
asupra organizării luptelor muncito
rilor, a vedea din cine se poate 
constitui comitetul de organizare.

Atunci l-am cunoscut pe tovară
șul Gheorghiu-Dej. Venise ca dele
gat al muncitorilor de la Atelierele 
C.F.R.-Galați. Pe întuneric, în sub
solul acela așternut cu paie, treceam 
de la un delegat la altul. Am ajuns 
în sfîrșit la el. Nu-1 puteam vedea. 
Numai cînd se aprindeau țigările, 
cînd scăpărau chibriturile, îi ză
ream fața : un chip plin de vigoare, 
pe care se putea citi o mare voința 
de luptă împotriva stării de lucruri 
de atunci. Expresia feții, zîmbetul lui 
și mai ales felul atît de veridic 
în care a caracterizat situația 
de Ia Galați, starea de spirit a 
muncitorilor, siiuația organizației de 
partid de acolo, cu lipsa de fermi
tate și dezorientarea conducătorilor 
ei care șovăiau între cele două 
fracțiuni ale lui Barbu și Luximin, 
optimismul și încrederea lui în forța 
de luptă și capacitatea muncitorimii 
de a birui prin luptă unită, m-au 
copleșit. Avea și un fel foarte plastic

Gheorghe STOICA

de a vorbi, cu imagini, încît parcă 
vedeam aevea faptele relatate. Deși 
eram obosit, nici n-am simțit cînd a 
trecut noaptea, pomenindu-ne deo
dată cu cîntatul cocoșilor.

Impresiile din timpul nopții mi 
le-am verificat și completat a doua 
zi dimineața, prin luarea lui de 
cuvînt și propunerile făcute în timpul 
conferinței. Au apărut acolo diferite 
curente și poziții, unele sectare, al
tele oportuniste, șovăitoare, dar el 
a pus problemele în modul cel mai 
limpede și mai hotărît. încă de pe 
atunci, cu perspicacitatea și clarvi
ziunea care-I caracterizau, el a vă
zut că principala condiție a reușitei 
în lupta revendicativă este unitatea 
muncitorilor, organizarea acțiunii pe 
întreaga țară, făurirea unui organ 
central de front unic. Cînd, a doua 
zi, am informat tovarășii din con
ducerea partidului asupra Conferin
ței, asupra cadrelor, le-am spus că 
am întîlnit un tovarăș minunat. Des
coperisem emul cel mai potrivit pen
tru aplicarea în viață a planului pe 
care el însuși îl propusese : organi
zarea luptei unite a muncitorilor ce
feriști din întreaga țară.

Am lucrat ioarte strîns cu tovară
șul Gheorghiu-Dej în perioada ur
mătoare. Partidul hotărîse ca el să 
fie scos din producție și să devină 
activist. Se știe că în martie 1932, 
la Conferința pe țară a ceferiștilor, 
ținută în condiții ilegale, a fost ales 
secretai al Comitetului Central de 
acțiune, care a îndeplinit, sub 
îndrumarea conducerii partidului 
comunist, rolul de organizator și 
conducător nemijlocit al luptei 
ceferiștilor. După conferință, mai 
multi tovarăși au plecat în diferite 
centre feroviare din țară pentru a 
asigura aplicarea hotărîrilor ei. To
varășul Gheorghiu-Dej a mers la 
Iași, Pașcani. Galați.

O situație deosebit de grea era la 
Iași, unde exista un sindicat legal 
reformist, și în același timp, în ca
drul acestuia, un mic grup al opo
ziției roșii și sindicatul unitar, in
fluențate de comuniști, dar cu o in
fluență limitată în mase din cauza 
tendințelor sectariste. Luînd contact 
cu masele de muncitori, tovarășul 
Gheorghiu-Dej și-a dat seama că ei 
nu vroiau să suporte curbele de 
sacrificiu și că, de fapt, erau împo
triva liniei imprimate de către ele
mentele reformiste în sindicatul 
legal.

El a fost primul care a experi
mentat aici comitetele de acțiune 
— acele organisme care au asigu
rat unirea și ridicarea la luptă a în
tregii mase a muncitorilor, indife
rent de apartenența lor politică. 
Printr-o muncă politică nemijlocită 
dusă în rîndurile muncitorilor so- 
cial-democrați, ale celor aparținînd 
sindicatelor unitare, ca și ale celor 
neorganizați, marea majoritate a 
muncitorimii ceferiste a fost cîștiga- 
tă pentru ideea luptei; el a reușit 
astfel să determine înlăturarea con
ducerii reformiste, oportuniste a sin
dicatului, alegerea unei noi condu
ceri bazată pe frontul unic, și hotă- 
rîtă să lupte pentru programul a- 
doptat de conferința pe țară. S-a 
întors de la Iași cu o mare victorie. 
A fost primul care a aplicat creator 
linia stabilită. De acum era clar că

acest om avea multă energie, ho- 
tărîre și pasiune, vedea lucrurile de
parte, acționa pe baza cunoașterii 
realităților, avea o mare răbdare de 
a explica lucrurile și un dar deose
bit de a strînge oamenii în jurul lui, 
de a le insufla un țel clar, o tactică 
clară. într-un cuvînt, era un condu
cător de tip nou.

N-am cunoscut un al doilea acti
vist al partidului nostru care să aibă 
ca el talentul, priceperea de a for
mula țeluri limpezi, de a mobiliza, 
entuziasma oamenii și de a-i ajuta în 
diferitele situații grele, care se iveau 
în acțiune. De aceea, este de înțeles 
de ce el a devenit conducătorul celor 
mai importante bătălii date de cla
sa muncitoare, sub conducerea par
tidului comunist, în perioada ilega
lității, de ce a devenit conducăto
rul iubit al poporului nostru în cea 
mai măreață operă constructivă în
treprinsă în istoria sa.

îmi vine în minte un alt moment 
din trecutul mai îndepărtat, unul din 
multe altele în care mi s-a dezvă
luit cu mare forță o altă latură a 
personalității sale — adînca omenie. 
Mă aflam la închisoarea Văcărești, 
prin vara anului 1932, cînd ne-am 
trezit în mijlocul nostru, al deținu- 
ților. cu tovarășul Gheorghiu-Dej și 
un băiat de 16—17 ani. Amîndoi 
plini de vînătăi. bătuți cu faimoa
sele vine de bou ale poliției care 
lăsau grele urme pe corp. Ce se in- 
’împlase ?

Băiatul, un ucenic de la Atelierele 
Grivița, împărțise manifeste ale 
partidului în Giulești, dincolo de 
Podul Grand, cînd un polițist, care îl 
urmărea, a pus mîna pe el. Băiatul 
a început să strige, s-au adunat oa
meni, a venit și gardianul de stradă. 
Asupra băiatului a început sa 
cadă ploaie de pumni. întîmplător, 
tovarășul Gheorghiu-Dej tocmai tre
cea pe acolo. Revoltat de sălbăticia 
cu care era bătut băiatul și văzînd 
că are manifeste comuniste asupra 
lui, s-a băgat între polițiști și a în
ceput să vocifereze împotriva sama
volniciei poliției, cu intenția de a 
abate furia polițiștilor asupra lui, 
a-1 scăpa astfel pe băiat de la bă
taie și a-i da posibilitate să fugă. 
S-a adunat multă lume, situație pe 
care tovarășul Gheorghiu-Dej a fo
losit-o pentru a demasca în fața ce
tățenilor teroarea poliției. Nu le-a 
fost ușor polițiștilor. A trebuit să vină 
la fața locului o dubă a Prefecturii 
cu alți cîțiva polițiști, pentru a-i 
ridica pe cei arestați.

Pînă la urmă, neexistînd nici 
o dovadă împotriva tovarășului 
Gheorghiu-Dej, el a fost eliberat.

Ne îndurerează profund faptul că 
astăzi tovarășul Gheorghiu-Dej nu , 
mai este printre noi, dar opera în- ■ 
făptuită sub conducerea sa dăinuie I 
și se va dezvolta continuu, prin | 
munca poporului, în frunte cu parii- , 
dul. Avem o țară în plină înflorire, | 
înaintea căreia se deschid, așa cum I 
spunea el, perspectivele unui viitor ; 
strălucit. Avem un popor harnic și j 
talentat ; unitatea lui în jurul parti- j 
dului este chezășia înfăptuirii ma- i 
rilor sarcini ce-i stau în față. Avsm 
un partid oțelit, puternic atît din ' 
punct de vedere ideologic cît și or
ganizatoric, monolit, strîns unit în j
jurul conducerii sale.

Vom păstra, iubite tovarășe 
Gheorghiu-Dej, unitatea partidului 
nostru, ca lumina ochilor.

Strîns uniți sub steagul
partidului

Moțiuni și telegrame sosite din toate colțurile țării
Pe adresa Comitetului Central al 

P.M.R., a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri. continuă să so
sească din întreaga țară moțiuni și 
telegrame prin care comitetele re
gionale de partid, organizațiile de 
masă, colectivele de întreprinderi și 
unități agricole socialiste, insti
tuții, școli și universități dau glas 
profundei dureri a întregului nostru 
popor la încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
își exprimă hotărîrea de a-și uni 
și mai strîns rîndurile în jurul parti
dului pentru înfăptuirea înaltelor 
idealuri cărora le-a închinat viața 
conducătorul partidului și poporu
lui.

în telegrama trimisă Comitetului 
Central al partidului de Comitetul 
orășenesc P.M.R. București se 
spune : „Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, înflăcărat luptător pentru 
fericirea celor ce muncesc, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a întru
chipat în persoana sa cele mai înalte 
trăsături ale comunistului, ale omu
lui care și-a consacrat întreaga ener
gie și putere de muncă slujirii fără 
preget a patriei". Telegrama dă glas 
angajamentului solemn pe care co
muniștii, toți oamenii muncii din Ca
pitala tării și-1 iau în fața conducerii 
partidului de a-și înzeci eforturile 
în lupta pentru prosperitatea pa
triei, spre a contribui, alături de 
întregul popor, la ridicarea Republi
cii Populare Romîne pe noi culmi ale 
dezvoltării economice și sociale, ale 
științei și culturii.

Adresată Comitetului Central al 
P.M.R., Consiliului de Stat și Consi

liului de Miniștri, telegrama Comi
tetului regional P.M.R. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, sfatului popular re
gional și conducerilor organizațiilor 
obștești locale exprimă adînca du
rere a oamenilor muncii din 
regiune la vestea marii pier
deri suferite de partidul și poporul 
nostru. „Victoriile istorice repurtate 
de popor sub conducerea partidului 
în lupta pentru eliberarea țării, 
instaurarea regimului democrat- 
popular și construirea socialismului 
— se arată în telegramă — sînt in
disolubil legate de activitatea desfă
șurată eu o energie inepuizabilă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în fruntea conducerii de partid și de 
stat. Alături de întregul popor, oa
menii muncii din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, romîni, ma
ghiari și de alte naționalități, strîns 
uniți în jurul Partidului Muncito
resc Romîn, al conducerii sale în
cercate, vor munci cu abnegație și 
perseverență pentru continua întă
rire a orînduirii noastre socialiste, 
pentru obținerea de noi succese în 
dezvoltarea economiei și culturii, 
pentru înflorirea Romîniei socialiste.

Colectivul întreprinderii șantiere 
construcții și montaje Brazi a tri
mis o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului în care arată că 
drept ultim omagiu adus tovarășu
lui Gheorghiu-Dej va depune toate 
eforturile pentru a realiza înainte 
de termen și la un nivel înalt cali
tativ lucrările pe marele șantier de 
la Brazi.

„Toți țăranii din cooperativa noa
stră de producție sînt adînc îndu

rerați de vestea încetării din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — se arată în tele
grama trimisă Comitetului Central 
al partidului de Consiliul de con
ducere al cooperativei agricole de 
producție din comuna Nicolae Băl- 
cescu, raionul Bacău. Nu vom pu
tea uita niciodată grija arătată de 
conducătorul nostru pentru întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, pentru trans
formarea socialistă a agriculturii, 
pentru bunăstarea întregului popor, 
în aceste zile, gîndurile noastre se 
îndreaptă către Comitetul Central al 
partidului; strîns uniți în jurul lui 
ne angajăm să muncim cu și mai 
multă rîvnă pentru înfăptuirea idea
lurilor cărora tovarășul Gheorghiu- 
Dej le-a închinat întreaga viață".

Cu inima plină de durere pentru 
pierderea grea suferită de partid și 
poporul nostru prin încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ofițerii, subofițerii 
și militarii în termen din Unitățile 
Militare 01942 Timișoara și 01317 
Bacău, în telegramele trimise Comi
tetului Central al partidului și-au 
manifestat hotărîrea de a-și strînge 
rîndurile în jurul Partidului Munci
toresc Romîn și al Comitetului său 
Central, de a întări continuu capa
citatea de apărare a țării.

Cadrele didactice, studenții și sa- 
lariații Institutului de arte plastice 
„N. Grigorescu" din București, îm
părtășind sentimentele întregului 
popor, și-au afirmat în telegrama 
trimisă angajamentul de a-și înde
plini neabătut sarcinile trasate de 
partid.

Nețărmurită

încredere în victoria

clasei muncitoare

Alexandru SZATMARI 
muncitor pensionar din Cluj

neuiiaf 
Au trecui

și spiritului de so
lidaritate 
muncitorii 
dicat în 
neînfricatului 
tor comunist.

muncitorești din februa-

cu care 
s-au ri- 

apărarea 
luptă-

A d i o...

mergea și el 
apropie cu căldura 
muncitori, ci și de

vie în memorie a- 
sub îndrumarea

împrejurarea atît de 
dureroasă a încetării 
din viață a iubitului 
nostru conducător, 
tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, tre
zește amintiri de 
de acest nume scump,
ani de cînd l-am văzut pentru prima 
dată. Fusese transferat de la Galați la 
Atelierele C F.R. din Dej de autoritățile 
vremii, cu gîndul că în acest orășel vor 
reuși să-l izoleze, să-l țină sub urmărire. 
Dar planurile lor au dat greș și de asia 
dată. Electricianul înalt, cu scurtă și mo- 
letiere negre, cu nelipsitul său ciocănas 
și cu o șurubelniță, găsea în permanență 
ceva de pus la punct în diferite colțuri 
ale atelierelor. Peste puțin timp a de
venit un cunoscut al tuturor; muncitorii 
îl iubeau pentru că știa să găsească în 
chip firesc calea spre sufletul lor, să le 
facă apropiate ideile și năzuințele parti
dului comunist prin răspunsuri limpezi la 
întrebările care se ddicau în zilele de 
fîrg, cînd se adunau țăranii din împre
jurimi, l-am văzut adeseori stînd la sfat 
cu ei, vorbindu-le despre jaful moșierilor 
și chiaburilor, despre pămînf, despre ca
lea izbăvirii de sărăcie Cînd afla că ti
nerii se adunau undeva, 
neapărat; știa să se 
nu numai de tinerii 
elevii de liceu.

îmi este și acum 
dunărea în care
tovarășului nostru, sindicatul ceferișt'lor 
din Dej și-a ales o nouă conducere pe 
bază de front unic de jos, cuprinzînd 
muncitori comuniști, social-democrați 
și fără de partid. Atunci s-a elaborat 
și un program de revendicări, pe care, 
într-o. adunare extraordinară, l-au adop
tat toți feroviarii din localitate. încre
derea nețărmurită a muncitorilor în po
litica P.C.R., exprimată cu atîta putere 
de convingere de tovarășul Gheorghiu, 
a crescut mult după această adunare, 
după ce ei au avut noi dovezi ca bur
ghezia nu renunța la planurile de a in
tensifica exploatarea maselor. Potrivit u- 
nei tradiții muncitorești locale, el a fost 
ales prim bărbat de încredere, ceea ce 
îi dădea dreptul să convoace delegații 
muncitorilor, pe care noi îi numeam a- 
tunci bărbații de încredere, și să le dea 
instrucțiuni în vederea organizării acțiu
nilor muncitorești

Marile lupte de clasă din februarie 
1933 se apropiau, fiind pregătite cu 
hofărîre de partid. în februarie 1932 ce
feriștii din Dej i-au încredințat tovarășu
lui Gheorghiu sarcina ca, împreună cu 
alți cîțiva muncitori, să ia legătura cu 
tovarășii de la Atelierele Grivița. Am 
aflat apoi- că 
creeze organul 
feriștilor, ales 
a muncitorilor
rită activității sale 
șui Gheorghiu era 
de ,,periculos pentru ordinea publică" 
burghezo-moșierească. Dar provocările 
de tot felul au eșuat, datorită dragostei

partidul a hotărît să se 
Central de acțiune al ce
de 
de

o conferință pe țară 
la căile ferate. Dafo- 
revolufidrijte, fovară- 

considțpB deosebit

Eroicele lupte
rie 1933, conduse de P.C.R. au exercitat 
o influență puternică asupra întregii dez
voltări ulterioare a mișcării revoluționare 
din Rorhîma, asupra mersului istoriei pa
triei noastre, au scos în evidență remar
cabilele calități politice și 
a numeroși militanți 
frunte 
aveau 
bătălii 
toare.
acest 
ca martor al apărații la procesul înscenat 
conducătorilor muncitorimii ceferiste și 
petroliste. Intr-o zi, cînd noi, martorii, 
eram înghesuiți pe un trotuar în fața tri
bunalului, am auzit deodată un zornăit 
de lanțuri. Se apropiau tovarășii noștri 
întemnițați. Cînd aj ajuns în dreptul nos
tru, am ridicat pumnii în semn de salut, 
în acel moment am auzit o voce din rîn
durile deținuți lor: ,,Tovarăși, noi nu . pu
tem ridica pumnii. Ni-s mîinile în lan
țuri, Dar cu atît mai sus ridicăm frun
tea!". Era vocea tovarășului nostru 
Gheorghiu-Dej. Din închisoare am primU 
o scrisoare de la dînsul pe care o păstrez 
și azi, din care răzbate aceeași încre
dere nețărmurită în victoria cauzei clasei 
muncitoare.

A trecut de-afunci multa vreme. Acum 5 
ani, cam pe timpul acesta, în ajunul Con
ferinței regionale de partid, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a vizitat fabrica „Tehno- 
frig“, unde lucram. Venind la sculărie, 
m-a recunoscui și, făcînd un pas înapoi, 
a exclamat : „Măi, Szafmâri, de cînd 
nu ne-am mai întîlnit?!". Surpriza reve
derii, bucuria de a fi fost recunoscut de 
conducătorul partidului și statului m-au 
emoționat adînc, întipărindu-mi puternic 
în memorie acest moment.

Ultima dată m-am întîlnit cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în noiembrie 
1961, la București, cu prilejul sărbăto
ririi celei de-a 60-a aniversări de la 
nașterea sa. Întîmplarea făcea că și eu îm
plineam 60 de ani. L-am rugat să scrie 
cîteva rînduri în carnetul meu de amin
tiri. Le recitesc și azi cu firească emo
ție: „Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață, cele mai bune gînduri vechiu
lui și bunului meu prieten Szafmâri".

Eu sînt acum pensionar, mă bucur de 
o bătrînețe liniștită, lipsită de griji, la 
fel ca și ceilalți oameni ai muncii din 
generația mea. Este și aceasta o ilustrare 
a marilor transformări care s-au produs 
în viața poporului nostru în anii con
strucției socialiste.

Inima înflăcărată 
Gheorghiu-Dej a 
știm memoria sa 
revoluționar, de conducător înțelept, 
mînd exemplul minunat a! unei vieți 
puse pe de-antregul în slujba marilor 
idealuri ale partidului, ale clasei mun
citoare și poporului nostru.

revoluționare 
revoluționari, -n 

cu tovarășul Gheorghiu-Dej, care 
să călăuzească poporul în marile 
antifasciste din perioada urmă- 
Mi-am dat seama pe deplin de 

adevăr la Craiova, unde venisem

Condeiule al 
meu de mîngîieri, 
de consolări și re
verie, fă-te om, 
fă-te țară, fă-te popor, pune-p 
sarică de spini și plîngi la porțile 
lumii. Cel mai teafăr dintre noi a 
trecut pe ele în nu știi unde hao
sul începe, cu o poartă mută, cu 
.lacăte grele.

Gheorghiu-Dej, căruia îi scriam 
din cînd în cînd, numindu-1 Iubite 
Tovarășe Dej, a pierit dintre noi, 
cu tinerețea, cu puterile și voini- 
ciile lui — adică pe totdeauna, 
mă-nțelegi condeiule al meu, fratele 
meu, părintele meu.

Nu m-aș fi gîndit odată cu capul, 
că tu ai să-i bîlbîi la căpătîi un 
necrolog. Un asemenea gînd m-ar li 
ofensat.

Tăvăliți ca pentru o expiere In 
cenușe, că nu am isbutit să-l sca- 

| păm pe acest biruitor ăl tuturor 
| vrășmășiilor dinlăuntru și din afară, 

aclamat de toate amintirile marelui 
Panteon al trecuturilor omșnești.

Tudor ARGHEZI
Stau și plîng 

condeiule al meu, 
pe un mormînt, re
voltat, că ziua s-a 

stins și că pămîntul, care a primii 
în el unul după altul pe Domnitorii 
noștri, a cutezat să primească și ța
rina scumpului general al neamului 
românesc, scufundat în cea mal 
cumplită jale.

N-aș cuteza să-mi închipui ce are 
să fie timpul care începe cu ziua de 
azi, acoperită cu zăbranicul negru 
pe care îl ducem toți Românii, fie
care, ținut de margini și pe dede
subtul căruia trecem cu toții lăcră
mând.

Dar jara noastră norocoasă și în 
ceasurile ei de dezastru, purtată în 
apogeul ei, va fi dusă înainte de 
frații, tovarășii și ucenicii noului 
descălecător al țării pierit pină la 
culmi.

Nu sînt în state să cred că 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a ispră
vit...

Angajamentul nostru

a tovarășului Gheorghe 
încetat să bată. Cin- 
de neînfricat luptător 

ur-

Cu gîndul la conducătorul Iubit

Sîntem, — fieca
re dintre noi, din
tre milioanele și 

i milioanele de oa- 
; meni care compun marea familie a 
poporului nostru socialist — zguduiți 
de cumplita știre a morții tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej — con- 

| ducătorul de stat și de partid al că- 
I rui patriotism, a cărui înflăcărată 
j credință revoluționară, a cărui vo- 
I ință de fier, a cărui minte genială și 

a cărui bunătate lără margini ne-au 
fost în acești douăzeci de ani tarul 
călăuzitor și îndemnul neobosit 
pentru opera care a schimbat în
fățișarea patriei, viața poporului 
nostru și viata fiecăruia dintre noi.

Am fost unul dintre cei cîteva sute 
de noi aleși ai Marii Adunări Națio
nale, care au primit ultimele lui cu
vinte, ultimul lui sfat și îndemn. Du- 

I rerea pe care o încerc devine ast- 
I iei un material extraordinar, în care 
I se gravează, la o profunzime pe 

care nu o are nici marmura, nici 
bronzul, și într-o strălucire pe care 
nu o poate nădăjdui aurul, cuvin
tele scrisorii adresate Marii Adunări 
Naționale în seara zilei de 18 mar
tie. De pe patul de suferință, con
ducătorul partidului și șeful statului 
nostru a trimis Marii Adunări Națio
nale, abia aleasă, un ultim și deci
siv mesaj al cărui cuvînt l-am pri
mit drept în suflet.

In timp ce dorința și nevoia de 
a exprima simțămintele relevă ori
căruia dintre noi puterea atît de 
limitată a cuvintelor mă gîndesc la 
forța, la simplitatea, la adevărul și 
la frumusețea cuvintelor, simțirilor și 
ideilor cuprinse în această scrisoa
re a lui — adevărat testament al 
unui mare conducător, al unui mare 
patriot. Mă gîndesc astăzi că nimic 
nu lipsește, nimic nu se poate a- 
dăuga și nimic nu se poate clintț 
din cuprinsul acestei scrisori, fără a 
tulbura limpezimea de cristal și a 
umbri lumina de adevăr a unui do
cument oare am simțit-o cu toții, re
prezintă întregul program al aspira
ției sulletești, al idealului de viață și 
de înfăptuire socialistă a poporului, 
nostru.

„Pentru înflorirea Republicii Popu
lare Romîne, în slujba cauzei nobile 
a socialismului și păcii..." — iată 
pîrghia acestui mesaj neuitat, plr- 
ghia de altfel a întregii vieți și o- 
pere istorice a iubitului nostru con
ducător.

Era cu gîndul la viitor, era cu su
fletul plin de viață, trăia din viața 
de azi și de mîine a poporului nos
tru. Și ne-o spunea, atît de cople
șitor de simplu și de frumos :

„Acest viitor stă în mîinile harnice 
și încercate ale minunatului nostru 
popor, care, liber de orice exploata
re și asuprire, stăpin deplin al ță

Acad. Zaharia STANCU
rii, muncește cu 
elan pentru ferici
rea sa".

Omul celei mai 
prodigioase activități, omul pen
tru care inacțiunea însemna moar
te și căruia numai moartea i-a 
putut-o aduce, se gîndea la mun
că, ne îndemna să muncim, să 
muncim fără preget pentru viito
rul patriei noastre socialiste :

„Realizarea marilor sarcini ale 
desăvirșirii construcției socialiste va 
cere noi eforturi. Sîntem convinși câ 
eroica noastră clasă muncitoare, 
clasa conducătoare a societății, ță
rănimea, aliata ei de nădejde, Inte
lectualitatea, oamenii muncii de 
toate naționalitățile, întregul nostru 
popor, strîns unit sub steagul parti
dului. nu-și vor precupeți nici în vii
tor forțele, spre a asigura ridicarea 
Republicii Populare Romîne pe not 
culmi ale progresului economic șl 
social."

Omul care pleca se simțea mat 
aproape, mai unit ca oricînd cu to
varășii săi de luptă și de muncă, cu 
fiecare om care muncește în această 
țară, și ne transmitea cu înțelepciu
ne, solemnă prin profunzimea ei, co
mandamentul unității, al unității so
cialiste și patriotice în jurul parti
dului.

Un document căruia împrejurarea 
cea mai tristă a venit să-i sublinie
ze valoarea și importanța istorică. 
Și dacă pot să-l citez, și-1 pot cita 
din memorie în întregime, săpat cum 
mi-a rămas în cele mai sensibile a- 
dîncun ale conștiinței, mi-e mult mal 
greu să găsesc eu însumi cuvintele 
care să zugrăvească sentimentul 
zguduitor cu care Marea Adunare 
Națională I-a ascultat și l-a înțeles. 
Sub imperiul acestui sentiment, a că
rui forță, a cărui gravitate nu vor 
păli niciodată, toți cei de acolo am 
transmis iubitului nostru conducător, 
atît de prezent între noi, un răspuns 
care cuprinde un angajament stint, 
un răspuns pe care moartea sa a 
doua zi l-a făcut încă și mai stint, 
pe care timpul, dueîndu-se spre vii
tor, ni-1 va face din ce în ce mai 
sfînt : angajamentul de a munci, de 
a lupta, strîns uniți în jurul partidu
lui, pentru construirea socialismului 
în patria noastră, pentru înălțarea 
patriei noastre pe culmi tot mai 
înalte de civilizație, de cultură, do 
viată mai bună, de prestigiu inter
național. Nu cred că am participat 
vreodată la o comuniune sufleteas
că mai deplină, mai profundă, la un 
act mai cuprinzător de solidaritate 
în jurul partidului nostru.

In lumina acestui sentiment de 
depășire a propriei noastre dureri 
omenești, ne sprijinim pe certitudini
le pe care ni le dă pentru viitor 
partidul comuniștilor, mereu viu, me
reu prezent, nemuritor.

Cutremurâtoarea zi
Primul cetățean 

al Romîniei ne-a 
părăsit pentru tot
deauna. Ne-a pă
răsit omul care prin lupta lui de o 
viață întreagă, prin eroismul, prin 
înțelepciunea, prin clarviziunea sa, 
s-a făcut iubit de întregul nostru po
por, ascultat pretutindeni, apreciat 
nu numai înlăuntrul țării, dar și pes
te hotare ca un mare om de stat.

Dezvoltarea uimitoare a tuturor 
ramurilor economiei, culturii și știin
ței în țara noastră, e opera trainică 
a Partidului Muncitoresc Romîn, con
dus de Comitetul său Central în 
frunte cu marele dispărut, Gheorghiu- 
Dej.

Mintea, înțelepciunea, ochiul său 
erau pretutindeni, stimulînd, îndrep- 
tînd, trezind entuziasmul. Prezent la 
toate creațiile patriei noastre, el ur
mărea cu bucurie marile uzine ale 
construcției socialiste, înflorirea

Acad Gh. lonescu-ȘIȘEȘTI
științei și artelor, 
progresul agricul
turii.

In primăvara 
aceasta lanurile de grîu vor un- 
dui pe întinsele ogoare ale coo
perativelor agricole și gospodă
riilor de stat, dealurile altădată 
sterpe vor da rod bogat, întinderea 
arabilă a țării crește prin lucrări 
grandioase. Toate acestea se dato- 
resc străduințelor Partidului Mun
citoresc Romîn tn frunte cu 
Gheorghiu-Dej. Și • dureros pentru 
noi să știm că cel ce a pus toată 
pasiunea în aceste realizări nu va 
mai putea să le vadă și să le ad
mire.

Dispariția fruntașului între frun
tași face să crească și mai mult 
simțul datoriei noastre. In frunte cu 
Partidul Muncitoresc Romîn, vom 
continua cu același patriotism și a- 
celași entuziasm munca pentru în
florirea patriei noastre.
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GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
IN ÎNTREAGA țară

ADUNĂRI DE DOLIU
ALE OAMENILOR MUNCII

Luînd parte la doliul poporului romin

La „Grivița Roșie"
„Grivița Roșie" și-a evocat ieri în 

clipele de reculegere, păstrate pen
tru rparele fiu al poporului nos
tru. întreaga istorie. în desfă
șurarea eroicelor lupte de clasă din 
1933 conduse de comuniști, avîndu-1 
în frunte pe tovarășul Gheorghiu- 
Dej, „Grivița Roșie" s-a ridicat ca 
o citadelă revoluționară invincibilă. 
Prin eroismul și spiritul lor de sa
crificiu muncitorii „Griviței Roșii" 
s-au afirmat ca unul dintre cele mai 
înaintate și mai combative detașa
mente ale proletariatului din țara 
noastră.

La adunarea de doliu de ieri erau 
reunite toate vîrstele. toate profe
siile ; oameni cu părul cărunt, tineri 
de-o vîrstă cu țara noastră nouă, 
montori. strungari, tîmpiari. sudori...

La „Grivița Roșie" inima omului 
care și-a legat numele de cele mai 
luminoase tradiții revoluționare Re 
poporului nostru continuă să bată. 
Tovarășul Gheorghiu a fost, printre 
grivițeni parcă ieri. La 7 martie, de 
ziua votului, s-au întîlnit în fața ur
nei. Votînd în toate cele cinci

Glasul tineretului
Profund îndurerați, participanții 

la ședința de doliu a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Mun
citor au cinstit memoria tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu cre
dincios al poporului romin, condu
cător încercat al Partidului Munci
toresc Romîn, al tineretului, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

în încheiere a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii 
Populare Romine în care se spune :

Tn aceste momente de profundă 
durere și întristare pe care le în
cearcă întregul popor prin inegala
bila pierdere suferită, aducem to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
un ultim omagiu — expresie a re
cunoștinței fierbinți a tineretului pa
triei noastre căruia i-a călăuzit cu 
atita dragoste pașii pe drumul vic
torios al socialismului.

Nestrămutată încredere
Sîmbătă la amiază, la Casa univer

sitarilor din Cluj, peste 1 200 de stu- 
denți ai Universității Babeș-Bolyai 
au păstrat un moment de reculegere 
în memoria marelui dispărut. S-a 
dat apoi citire documentelor legate 
de încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

Au luat cuvîntul cadre didactice și 
studenți evocînd viața de muncă și 
luptă revoluționară a tovarășului 
Gheorghiu-Dej și exprimînd nestră
mutata hotărîre a poporului nostru 
de a urma politica înțeleaptă a par
tidului.

— Grija față de tineret — spunea 
în cuvîntul său prof. univ. Ion Ursu, 
prorector al universității, membru 
corespondent al Academiei — față de 
cei ce se pregătesc pentru a sluji 
cultura și economia noastră națio
nală, este un factor permanent al 
politicii partidului nostru, așa cum 
a fost ea elaborată de C.C. în frunte 
cu tovarășul Gheorghiu-Dej. îndru
mările clare, sfaturile pline de în
țelepciune pe car» iubitul conducă
tor ni le-a dat, cu ocazia venirii sale 
în mijlocul universitarilor din Cluj, 
nu le vom uita niciodată.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că studenții, cadrele didactice ale 
universității, alături de întregul po
por îndoliat, vor munci cu abnegație 
pentru a asigura desăvîrșirea ope
rei de construcție socialistă în 
patria noastră, strînși uniți în jurul 
partidului, al Comitetului Central.

Supremul omagiu
Hunedoara, inima de oțel a pa

triei noastre socialiste este adînc 
îndurerată de știrea încetării din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Porniți din fața 
cuptoarelor și furnalelor încinse la 
mii de grade, peste 3 000 de hunedo- 
reni din schimbul de dimineață s-au 
adunat ieri în sala clubului Siderur- 
gistul pentru a cinsti memoria ma
relui luptător revoluționar, slujitor 
devotat al intereselor poporului 
romîn.

Oțelarul Constantin Toma a 
spus printre altele : „Sîntem mulți 
hunedoreni care am ascultat cu în
suflețire și respect sfaturile și in
dicațiile tovarășului Gheorghiu-Dej, 
care vădeau un profund spirit gos
podăresc, grija sa părintească pen- 

legislaturi ale alegerilor de deputați 
pentru Marea Adunare Națională, 
pe tovarășul Gheorghiu-Dej, grivițe- 
nii au votat pentru destinul uzinei și 
cartierului lor. pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre socialiste.

Se dă citire telegramei adresate de 
colectivul uzinelor Comitetuiui Cen
tral al partidului. Citește rar, cîntă- 
rind parcă fiecare cuvînt, strunga
rul Dumitru Stan.

„Durerea noastră de astăzi ne va 
întări și mai mult hotărîrea de a 
munci neobosit pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru, 
căruia tovarășul Gheorghiu-Dej 
i-a consacrat întreaga sa viață. 
Strîns uniți în jurul Comitetu
lui Central, al conducerii sale 
încercate ne exprimăm hotărîrea 
de a munci cu abnegație pen
tru întărirea continuă a unității 
de monolit a rîndurilor partidului, 
pentru traducerea în viață a liniei 
sale politice, pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în scumpa 
noastră patrie".

Viața și activitatea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, slujirea 
cu devotament și abnegație a inte
reselor poporului, nesecata sa ener
gie și putere de muncă, consacrate 
cauzei socialismului și păcii, consti
tuie o pildă călăuzitoare pentru 
tînăra generație Urmînd acest mi
nunat exemplu, membrii Uniunii 
Tineretului Muncitor, întreg tinere
tul țării își va strînge și mai mult 
rîndurile în jurul partidului, al Co
mitetului său Central, păstrînd trea
ză în memorie amintirea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. își va 
închina toate forțele, talentul și cu
noștințele sale pentru înfăptuirea 
politicii gloriosului nostru partid, se 
va dovedi demn de înaltele răspun
deri și îndatoriri ce-i revin de a 
participa cu hotărîre, în rîndurile în
tregului popor, la opera de desăvîr- 
șire a construcției socialismului, 
pentru continua prosperitate și în
florire a Romîniei socialiste.

Au luat apoi cuvîntul studenții 
*!Florica Gîrbe, de la facultatea de 
filologie, și Kegyes Atila, de la fa
cultatea de științe economice. Prin
tre altele, ei s-au referit la minu
natele condiții de viață și studiu, 
cămine, cantine, burse, laboratoare, 
săli de cursuri, case de tultură, baze 
sportive etc., puse la dispoziția stu- 

' denților prin grija partidului. în în
cheiere ei au afirmat că se simt 
obligați, laolaltă cu întregul popor, 
să-și înzecească eforturile în 
muncă," așa cum cerea tovarășul 
Gheorghiu în scrisoarea sa adresată 
M.A.N.

Tov. Maxim Berghianu, prim- 
secretar al comitetului . regional 
de partid, a scos în evidență 
marea personalitate a tovarășului 
Gheorghiu-Dej, precum și hotărîrea 
întregului popor de a munci cu elan 
mai departe pentru traducerea în 
viață a mărețului program trasat de 
partid.

Cadrele didactice șl studenții clu
jeni au adresat C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri o telegramă în care spun, 
printre altele :

„în aceste momente de profundă 
tristețe, inimile noastre sînt pătrun
se de nestrămutată încredere în 
Partidul Muncitoresc Romîn, în con
ducerea sa înțeleaptă".

noastre. Voi 
mintea mea 

tovară-

lui de părinte

tru oamenii muncii, pentru dezvol
tarea întreprinderii 
păstra neșterse din 
momentele vizitei pe care 
șui Gheorghiu-Dej, împreună cu alți 
conducători de partid și de stat, a 
făcut-o oțelarilor hunedoreni în iu
nie 1962, cuvintele 
iubitor și atent față de cei ce fău
resc metalul".,

Inginerul furnalist 
arătat că întreaga viață a tovarășu
lui Gheorghiu-Dej este pentru fie
care om al muncii din țara noastră 
un măreț exemplu de înflăcărat pa
triotism, de abnegație și devota
ment, de totală dăruire de sine, în 
slujba poporului și a partidului și 

Oleg Bublik a

cea mai mare cinstire, supremul 
omagiu ce îl vom aduce noi hunedo-

renii conducătorului iubit este hotă
rîrea noastră fermă de a îndeplini 
planul de producție în ritmul rapid 
și armonios și la nivelul calitativ 
înalt cerut de partid.

„Eu sînt laminator la bluming — 
spunea muncitorul Viorel Neag. Nu 
mă pricep la vorbe mari dar inima 
mă îndeamnă să spun ce am pe su
flet. Noi hunedorenii făgăduim în a- 
ceste zile de mare durere pentru

Vom dovedi prin fapte
în satele dobrogene, la sediile co

operativelor agricole de producție, 
la S.M.T.-uri școli, precum și la por
țile multor case sînt arborate în ber
nă steaguri roșii și tricolore; la că
minele culturale șe țin mitinguri la 
care participă sute de săteni. Mulți 
dintre ei amintesc vizitele făcute de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
împreună cu ceilalți conducători le 
partid și de stat în regiune. La adu
nările de doliu, ei evocă amintirea 
aceluia care a fost în fruntea parti
dului ce le-a arătat calea spre o 
viață fericită și se leagă să urmeze 
mai departe lupta și munca pe a- 
ceeași cale, sub conducerea Comite
tului Central.

„Sînt multe ocaziile cînd am stat 
în preajma tovarășului Gheorghiu- 
Dej — spunea Nicolae Hudițeanu. 
președintele cooperativei agricole 
de producție, Erou al Muncii Socia
liste, la mitingul de doliu ce a avut 
loc în comuna Comana. în cuvîn- 
tările sale și sfaturile ce ni le dă
dea am văzut grija permanentă 
pentru dezvoltarea agriculturii, pen
tru ca țărănimea să-și făurească o 
viață îmbelșugată și fericită. Tova
rășul Gheorghiu-Dej s-a interesat 
de fiecare dată cum sînt rezolvate 
principalele probleme ale dezvoltă
rii agriculturii: mecanizarea și chi
mizarea asigurarea cadrelor de spe
cialitate. introducerea cuceririlor 
științei șl a experienței înaintate. 
Sub conducerea Comitetului Cen
tral al partidului nostru, vom urmări 
mai departe înflorirea agriculturii, 
făurirea bunăstării întregului popor.

Printre vorbitorii ce-și exprimau 
gindurile la mitingul de doliu ce a 
avut loc în comuna Chirnogeni au 
fost și inginera zootehnistă Maria 
Dogaru. cooperatorul Marin Cătă

Pentru cauza înfloririi patriei
La adunarea de doliu ce a avut 

loc la Academia Militară Generală 
din București au participat numeroși 
generali și ofițeri superiori, cadre 
și ofițeri elevi. într-o tăcere solem
nă ei au păstrat un moment de re
culegere în memoria primului se
cretar al C.C. al P.M.R., a cărui 
inimă a încetat să mai bată.

Luînd cuvîntul, general de ar
mată Iacob Teclu, membru al Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
șeful Academiei Militare Generale, 
a spus ; Numele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej este in
disolubil legat de cea mai glorioasă 
perioadă din istoria Romîniei.

în fruntea activului de bază al 
partidului, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a avut merite de seamă în e- 
laborarea liniei strategice și tactice 
a partidului, a planului insurecției 
armate de la 23 August 1944, care 
a deschis o eră nouă în destinele 
poporului romîn. în cel peste 20 de 
ani de la eliberarea țării, sub con
ducerea sa, partidul nostru a 
călăuzit cu înțelepciune poporul pe 
drumul profundelor transformări 
revoluționare, care au schimbat din 
temelii viața și înfățișarea patriei.

La adunarea de doliu de la se
diul Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist 
au luat parte generali și ofițeri în 
rezervă, participant la luptele din 
perioada insurecției armate și a 
războiului antihitlerist. Printre ei 
erau general-colonel Dumitru Dă- 
măceanu, șeful Statului Major al

Un mare exemplu
Ieri, membrii Uniunii Compozito

rilor din R.P. Romînă s-au adunat 
într-un solemn miting de doliu. 
Compozitorul Tudor Ciortea, vice
președinte al uniunii, a evocat viața 
și activitatea neostenită a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej pusă 
in slujba propășirii materiale și cul
turale a patriei noastre. Compozito
rii, muzicologii, au primit cu adîncă 
durere vestea încetării din viață a 
conducătorului partidului și po
porului.

în semn de omagiu cel prezenți 
au păstrat un moment de reculegere. 
„Sîntem adunați aci pentru a ne 
exprima adînca întristare de care 
sîntem cuprinși la dispariția dintre 
noi a omului care vreme de două
zeci de ani a stat în fruntea acestei 
țări, a spus acad. Mihail Jora. Ii 
vom păstra o emoționantă aducere 
aminte. Au mai luat cuvîntul com
pozitorii Anatol Vieru și Aurel Stroe, 

partid și popor să ne strîngem și 
măi mult rîndurile în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn, al Comi
tetului său Central și să facem ast
fel ca milioanele de tone de metal 
pe care le vom turna să contri
buie la înfăptuirea politicii leniniste 
a partidului nostru, la triumful cau
zei căreia și-a închinat întreaga 
viață și putere de muncă scumpul 
nostru tovarăș Gheorghiu-Dej.

lin și brigadierul Marin Mizea. A- 
cesta din urmă amintind de anul 
1956 cînd s-a încheiat cooperativi
zarea socialistă a agriculturii în ra
ionul Negru Vodă — primul raion 
din țară în care socialismul biruise 
și la sate — a spus printre altele : 
„Steagul pe care l-ai purtat, tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în fruntea 
partidului, îl păstrăm în . inimă 
și sub conducerea partidului nostru 
iubit îl vom înălța pe cele mai înal
te culmi".

Ion Gheorghe, președintele coope
rativei agricole din Sibioara-Med- 
gidia, a arătat printre altele : „Am 
simțit în trecut exploatarea și să
răcia, umilința și mizeria la care ne 
supunea regimul capitalist. Azi, da
torită politicii înțelepte a partidu
lui nostru, condus mulți ani de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
trăim altă viață. Muncind în comun 
pămîntul, cu mijloace mecanizate, 
puse la dispoziție de stat, obținem 
recolte tot mai bune. Ne angajăm să 
nu ne precupețim eforturile pentru 
realizarea sarcinilor trasate de partid 
privind sporirea continuă a produc
ției agricole.

Cu lacrimi în ochi, cooperatorul 
Stan Drugă a spus : „N-am să uit 
cît voi trăi cuvintele înțelepte ale 
scumpului nostru tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, rostite la tribuna 
consfătuirii pe țară a fruntașilor din 
agricultură. Ele ne-au îmbărbătat, 
ne-au îndrumat cum să muncim pă
mîntul ca să-i smulgem roade bo
gate. Am lucrat așa cum ne-a sfă
tuit partidul Ne-am încredințat că 
urmînd îndemnurile partidului trăim 
tot mai bine, ducem țara la înflorire. 
Ne simțim azi mai uniți ca oricînd 
în jurul partidului nostru drag. O 
vom dovedi prin faptele noastre".

Comandamentului militar al Capi
talei în timpul insurecției armate 
din august 1944. generalii-colonei în 
rezervă V Radu Niculescu-Cociu și 
Ilie Crețulescu, general-locotenerit 
în rezervă Nicolae Cambrea și alții.

în cuvîntul său, generalul-maior 
în rezervă Gheorghe Zaharia, secre
tarul Comitetului organizatoric, a 
arătat că veteranii din războiul anti
fascist nu vor uita niciodată munca 
eroică ai tovarășului Gheorghe 
Gheorghifl>Dej în fruntea cadrelor 
de bază ale partidului, pentru or
ganizarea și înfăptuirea insurecției 
armate victorioase din august 1944. 
în mobilizarea tuturor forțelor și 
resurselor țării pentru sprijinirea 
frontului antihitlerist. în partidul 
comunist — a continuat vorbitorul 
— noi am văzut întruchiparea dra
gostei profunde de patrie, apărăto
rul neînfricat al independenței și 
suveranității țării.

în încheiere, participanții au adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn în care se spune: 
„în aceste momente dureroase, oma
giul ce-1 aducem memoriei marelui 
fiu al poporului romîn este legămîn- 
tul nostru ca, împreună cu întregul 
popor, strîns unit în jurul condu
cerii de partid și de stat, să luptăm 
mai departe cu abnegație, credin
cioși cauzei pentru care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a luptat 
pînă în ultima clipă a vieții — în
florirea continuă a patriei".

„...Uniți ca un zid de neclintit în 
jurul partidului, al Comitetului său 
Central, ne legăm să cinstim prin 
întreaga noastră activitate memoria 
marelui fiu al poporului nostru — se 
spune în telegrama de condoleanțe 
adresată conducerii de partid și de 
stat. în cugetul și în simțirea gene
rațiilor de azi și de mîine va rămîne 
veșnic viu exemplul strălucit al 
devotamentului, pe care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej l-a pus în 
slujba înfloririi Romîniei noi, socia
liste. Viața de luptă și de muncă 
neobosită a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este o pildă strălu
cită. Ne angajăm să facem tot ce ne 
stă în putință pentru ca, prin acti
vitatea noastră creatoare, prin ati
tudinea de artiști și cetățeni să ne 
dovedim la înălțimea prețuirii pe 
care ne-o acordă partidul".

R. P. BULGARIA
SOFIA 20. — Corespondentul

Agerpres, C. Linte, transmite: Toate 
ziarele centrale din Sofia publică, în 
prima pagină, știrea despre înceta
rea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Ziarul „Rabotnlcesko Delo" inse
rează comunicatul C.C al P.M.R., 
al Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale R. P. Romîne. 
date biografice, precum și fotografia 
îndoliată a defunctului.

Ziarul „Trud" publică un articol 
omagial intitulat „Marele fiu al po
porului romîn".

R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 20 (Agerpres). — Cabi

netul de miniștri al R.P.D. Coreene 
a adoptat la 20 martie o hotărîre în 
legătură cu încetarea din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Potrivit hotărîrii, ziua de 24 mar
tie 1965, ziua funeraliilor, este pro
clamată zi de doliu național, iar 
drapelele vor fi coborîte în bernă în 
toate orașele, fabricile, întreprinde
rile, instituțiile de învățămînt și co
munele rurale ale R. P. D. Coreene, 
în ziua de 24 martie vor fi suspen
date spectacolele în întreaga țară, 
între orele 17—22.

R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 20 (Agerpres). — Po- 

poarețe Iugoslaviei împărtășesc ma
rele doliu al poporului romîn.

Sub titlu] „Gheorghiu-Dej, re
voluționar șj om de stat", zia
rul „Borba" scrie printre altele : 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost o 
personalitate marcantă în istoria 
Romîniei și în mișcarea muncito
rească internațională. De numele lui 
este legată nu numai prefacerea na
țională, economică și socială a unei 
națiuni, ci și calea ei rapidă, încunu
nată de succes, spre progresul social 
și afirmarea pe plan internațional.

„Moartea marelui om de stat ro
mîn și tribun al mișcării muncito
rești din Romînia impresionează pro
fund întreaga opinie publică mon
dială iubitoare de pace și întreaga 
mișcare muncitorească internaționa
lă. Poporul iugoslav, în rîndul căruia 
defunctul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a bucurat de o mare simpatie, 
adresează cu o deosebită pietate un 
omagiu prietenului său și marelui 
conducător romîn".

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 20. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmi
te : Ziarul „Trybuna Ludu" publică 
în pagina întîi, pe patru coloane, în 
chenar îndoliat, trista veste a înce
tării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este pu
blicată, de asemenea, fotografia de
functului, însoțită de date biogra
fice. Ziarul reproduce extrase din 
ultima scrisoare adresată de tovară

Condoleanțe prezentate 
ambasadelor R.P. Romîne

In cursul zilei de sîmbătă, la oficiile diplomatice ale R.P. Romîne 
din diferite capitale au venit-, pentru a prezenta condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheor">’”'-Dej, conducă
tori de partid și de stat, reprezentanți ai vieții pu< .e, științifice și 
culturale, membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, s-a păstrat un moment de reculegere în fața portre
tului îndoliat al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și s-a semnat m 
cartea de condoleanțe.

La Ambasada R. P. Romîne din 
Sofia au venit pentru a prezenta 
condoleanțe Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare, Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat.

La sediul Ambasadei R. P. Ro
mîne la Praga au prezentat condo
leanțe Jozef Lenart, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernu
lui, Jiri Hendrych, membru al Pre
zidiului și secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, ing. Otakar Simu- 
nek, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și alți con
ducători de partid și de stat.

După cum transmite agenția China 
Nouă, la 20 martie, conducători ai 
P.C. Chinez și ai guvernului R. P. 
Chineze, în frunte cu Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat, 
și Den Siao-pln, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, secretar general 
al C.C. al P.C. Chinez, au făcut o vi
zită la Ambasada R. P. Romîne din 
Pekin, exprimînd condoleanțe pen
tru moartea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

La Ambasada R. P. Romîne din 
Berlin au semnat în cartea de con
doleanțe delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Erich Ho
necker, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.S.U.G.; 
o delegație a Consiliului de Stat 
al R D.G. din care au făcut 
parte dr. Heinrich Homann și dr. 

șul Gheorghe Gheorghiu-Dej Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne.

în articolul redacțional, intitulat 
„Grea și ireparabilă este pierderea 
suferită de Partidul Muncitoresc Ro
mîn frate și, împreună cu el, de în
tregul popor romîn". ziarul scrie : 
„Jalea și durerea poporului romîn 
le împărtășește și poporul po
lonez, căruia Gheorghiu-Dej i-a 
fost prieten sincer" „întărind 
prietenia de nezdruncinat ce leagă 
poporul polonez de poporul romîn. 
întărind unitatea tuturor forțelor so
cialismului in lume, grăbim victoria 
marii idei a comunismului, căreia i-a 
consacrat întreaga sa viață Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" — se arată în în
cheierea articolului.

UNIUNEA SOVIETICA
MOSCOVA 20. — Corespondentul 

Agerpres, S Podină, transmite: 
Toate ziarele centrale din Moscova 
au publicat, în primele pagini, în 
chenare îndoliate, știrea despre în
cetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în comentariul postului de radio 
Moscova se spune :

„Comuniștii și toți oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică vor păstra în
totdeauna în inimile lor amintirea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, luptător înflăcărat pentru vii
torul luminos al clasei muncitoare 
mondiale și triumful pe întregul pă- 
mînt al comunismului".

R. P. UNGARA
BUDAPESTA 20. — Coresponden

tul Agerpres, A. Pop, transmite : 
întreaga presă ungară din 20 mar
tie a anunțat încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ziarul „Nepszabadsăg" scrie : 
„Poporul romîn l-a iubit ca pe un 
conducător încercat, mișcarea co
munistă internațională l-a respec
tat ca pe o personalitate remar
cabilă".

„Poporul maghiar împărtășește pe 
deplin doliul adînc al poporului 
frate romîn și consideră ca proprie 
dureroasa pierdere pricinuită de 
moartea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej".

FRANȚA
PARIS 20. — Corespondentul

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
întreaga presă franceză publică ști
rea încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In prima 
pagină, ziarul „l’Humanite". într-un 
chenar de doliu. însoțit de o 
fotografie publică comunicatul a- 
supra încetării din viață, precum 
și o biografie a defunctului.

Ziarul „Le Monde" publică, de a- 
semenea, o amplă biografie co
mentată a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. „Era un fiu de pro
letar, un muncitor luminat din cea 
mai fragedă vîrstă de marxism-le
ninism, un înflăcărat patriot și un 
militant convins al internaționalis

Manfred Gerlach, locțiitori ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, pre
cum și alte personalități. Din partea 
Consiliului de Miniștri și în numele 
președintelui Consiliului de Miniș
tri a prezentat condoleanțe Kurt 
Seibt, membru al Prezidiului Consi
liului de Miniștri.

Ambasadorului R. P. Romîne la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, i-au adre
sat condoleanțe Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia, Ko- 
cea Popovici, secretar de stat 
pentru afacerile externe, Milentie 
Popovici, secretar general al Uniu
nii Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia, și alte persoane ofi
ciale.

în capitala Iugoslaviei și în cele
lalte orașe și localități au fost ar
borate, în semn de doliu, steaguri în 
bernă.

Sîmbătă la Ambasada R. P. 
Romîne de la Varșovia au prezentat 
condoleanțe Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Ochab, președintele Consi
liului de Stat. Jozef Cyrankiewicz. 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, precum și alți conducători de 
partid și de stat.

Sîmbătă la amiază la Ambasada 
R. P. Romîne la Moscova au ex
primat condoleanțe L. I. Brejnev, 
A. N Kosîghin, A. I. Mikoian și alți 
membri ai prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și ai guvernului U.R.S.S.

La ambasada R. P, Romîne din 
Budapesta au prezentat condoleanțe 
tovarășii : Istvân Dobi, președintele 

mului proletar", scrie ziarul. „El a 
devenit unul dintre aceia de care 
se vorbește azi în lumea întreagă".

ITALIA
ROMA 20. — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Poporul italian participă la adînca 

durere a poporului romîn, în urma 
încetării din viață a președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sîmbătă, 
20 martie, drapelul de stat italian 
a fost coborît în bernă pe fațadele 
instituțiilor publice. Drapelele vor 
fi coborite în bernă și în ziua fune
raliilor.

Ziarul „Unita" publică în prima 
pagină sub titlul „Marele doliu al 
poporului romîn și al clasei munci
toare internaționale ; A încetat din 
viață tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", un articol biografic însoțit de 
fotografia defunctului.

Romînia pe care Gheorghiu-Dej 
lăsat-o în urma sa — scrie ziarul 
se deosebește fundamental nu numai' 
de aceea a copilăriei sale, dar și de 
aceea pe care a văzut-o cînd a ve
nit la conducerea partidului și 
apoi a țării. Aceasta este cea mai 
bună mărturie a marii sale opere".

ALGERIA
ALGER 20. — Corespondentul A- 

gerpres, .C. Benga, transmite: în
treaga Algerie a aflat cu profundă 
emoție marea durere a poporului 
romîn. Posturile de radio și televi
ziune, presa au anunțat tristul eve
niment. Ziarele „Alger Republicam", 
„Le Peuple", „El-Chaab", „La Re- 
publique", „An-Nasr“. întreaga pre
să de limbă franceză și arabă apă
rută sîmbătă în capitala Algeriei pu
blică pe prima pagină, în che
nar negru, portretul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

AUSTRIA
VIENA 20 (Agerpres). — Vineri 

seara, postul de radio Viena a trans
mis știrea despre încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Postul de radio Viena a anunțat 
că se păstrează un minut de recule
gere în memoria defunctului ; emi
siunea a fost întreruptă timp de un 
minut. S-a transmis apoi Imnul de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
după care emisiunea a continuat cu 
muzică de doliu.

STATELE UNITE
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Principalele ziare din S.U.A. au pu
blicat sîmbătă articole în care înfă
țișează personalitatea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Multe ar
ticole sînt însoțite de fotografii ale 
tovarășului Gheorghiu-Dej. în arti
colele publicate de ziarele „New 
York Times". „New York Herald 
Tribune" și „Washington Post" sînt 
prezentate aspecte din viața și acti
vitatea președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne. în cadrul a- 
cestor articole se subliniază ro
lul jucat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în cadrul mișcării 
comuniste din Romînia.

Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, Jănos Kâdăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, Vass Istvânne, pre
ședinta Adunării de Stat a R.P.U., 
și alți conducători maghiari.

Vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, a prezentat sîmbătă di
mineața condoleanțe ambasadorului 
R. P. Romîne la Viena.

Directorul general al Agenției in
ternaționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.), dr. Eklund, a exprimat, de 
asemenea, condoleanțe ambasadoru
lui R. P. Romîne.

Mareșalul Palatului, Papatanasia- 
des, a transmis ambasadorului R. P. 
Romîne la Atena, Mircea Bălănescu, 
profunde regrete și condoleanțe din 
partea regelui Constantin. De aseme
nea, au semnat în cartea de condo
leanțe ministrul afacerilor externe al 
Greciei. Costopoulos, O. Vradinara- 
nis, ministru de stat, Peitas. prima
rul Atenei, decanul Corpului Di
plomatic, ambasadorul Italiei. Ma
rio Conti, o delegație a partidului 
E.D.A., în frunte cu Manolis Glezos.

în cursul dimineții de sîmbătă, 
Pierre Siraud, ministru plenipoten
țiar și directorul protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței, a prezentat ambasadorului 
Romîniei la Paris condoleanțe în 
numele guvernului francez.

Waldeck Rochet, secretarul general 
al P.C.F.. a prezentat ambasadorului 
romîn condoleanțe din partea Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F.. și a 
sa personal.

Secretarul general al Președinției 
Republicii Italia, Micolo Picella, a 
făcut sîmbătă după-amiază o vizită 
la Ambasada R P Romîne la Roma 
unde a prezentat condoleanțe în nu
mele președintelui Republicii. Giu
seppe Saragat Secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, a exprimat durerea 
comuniștilor italieni.
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TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE, 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
BUCUREȘTI

Am aflat cu consternare vestea încetării premature din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romin, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine. Cu 
adîncă durere vă transmitem profundele noastre condoleanțe.

întreaga viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este o viață de luptă. 
El este fiul credincios și conducător iubit al poporului romîn un prieten apropiat al 
poporului chinez și un militant eminent al mișcării muncitorești internaționale. El 
a condus poporul romîn în săvîrșirea insurecției armate de la 23 August și l-a con
dus pe calea construcției socialismului obținînd victorii strălucite. El a adus o mare 
contribuție la lupta pentru apărarea normelor privind relațiile reciproce între parti
dele și țările frățești, pentru apărarea unității lagărului socialist, a unității mișcării 
jomuniste internaționale și la apărarea păcii mondiale încetarea sa din viață re- 

•ezirrtă o grea pierdere nu numai pentru poporul romîn, ci și pentru popoarele ță- 
‘iMT socialiste și oamenii muncii din lumea întreagă.

' Sîntem convinși că în acest moment greu Partidul Muncitoresc Romîn și po
porul romîn vor transforma durerea lor în forță, își vor consolida unitatea, vor con
tinua să ducă o luptă susținută și să meargă înainte spre victorie. Poporul chinez 
va continua să fie și de acum înainte, pe baza marxism-leninismului și a interna
ționalismului proletar, strîns unit cu poporul romîn pentru a duce o luptă comună, 
pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre partidele și popoarele 
noastre, pentru apărarea unității lagărului socialist și a mișcării comuniste interna
ționale, pentru pace în lumea întreagă, democrație populară, eliberare națională și 
socialism.

MAO ȚZE-DUN 
Președintele 

Comitetului Central 
al Partidului 

Comunist Chinez

LIU ȘAO-ȚI 
Președintele Republicii 

Populare Chineze

CIU DE
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării 

reprezentanților 
populari din întreaga 

Chină

a răsunat vocea sa puternică, care acuza reacțiunea și chema la luptă oamenii 
muncii romîni împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșierești, împotriva 
fascismului și războiului. Condamnat de justiția fascistă la 12 ani temniță grea, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a manifestat în închisoare și în lagărul de 
concentrare ca un revoluționar neînfrînt, însuflețit de încrederea nezdruncinată 
in victoria cauzei oamenilor muncii.

Sub conducerea sa, deținuții politici au transformat închisorile și lagărele 
într-o școală de călire și educare a luptătorilor revoluționari. De neprețuit sînt 
meritele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în pregătirea și înfăptuirea insu
recției armate pentru doborîrea dictaturii fasciste a lui Antonescu, care a devenit 
posibilă în urma victoriilor hotărîtoare ale glorioasei Armate sovietice.

Ca secretar general al Partidului Comunist Romîn, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a activat neobosit pentru unitatea mișcării muncitorești romîne. 
De la întemeierea Partidului Muncitoresc Romîn, prin unificarea partidului comu
nist și partidului social-democrat din Romînia, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a aflat în fruntea partidului, bucurîndu-se de încrederea oamenilor muncii 
romîni. Ca patriot înflăcărat al poporului său și om de stat socialist, el a fost ales 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

Victoriile pe care le-a repurtat poporul romîn în industrializarea socialistă, 
transformarea socialistă a agriculturii, ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, desfășurarea revoluției culturale și dezvoltarea și consolidarea orînduirii 
democrat-populare sînt legate indisolubil de viața și activitatea tovarășului 
Cheorghe Gheorghiu-Dej.

Oamenii muncii din republica noastră își amintesc în aceste clipe grele de 
zilele de neuitat ale anului 1957, cînd tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a aflat 
în Republica Democrată Germană în fruntea unei delegații de partid și guverna
mentale. Vizita aceasta a fost o piatră de hotar în dezvoltarea relațiilor prietenești, 
care au unit întotdeauna cele două partide și cele două state socialiste ale noastre. 
Lupta împotriva imperialismului german, pentru cauza dreaptă a păcii, democra
ției și socialismului a fost și este țelul nostru comun.

Dragi tovarăși !
în persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, poporul german pierde un 

mare prieten și tovarăș de luptă. Amintirea lui va rămîne veșnică.
WALTER ULBRICHT 

Prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. D. Germane

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Am aflat cu durere vestea încetării din viață a domnului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, și 
vă adresez, în această împrejurare tristă, expresia condoleanțelor mele foarte 
sincere.

CHARLES DE GAULLE

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI 
Am aflat cu mare regret de moartea Excelenței Sale, Președintele 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, și mă grăbesc să exprim Consiliului de Stat al Republicii 
Pepulare Romîne sincera mea simpatie și condoleanțele mele.

HIROHITO 
împăratul Japoniei

Excelenței sale I. GH. MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Excelența voastră,
Am aflat cu adîncă durere trista veste despre încetarea din viață a Excelenței 

Sale domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne. In numele guvernului și al poporului japonez, doresc să 
exprim profunda mea simpatie și sincerele mele condoleanțe.

EISAKU SATO 
prim ministrul Japoniei

Domnului ION GHEORGHE MAURER
CIU EN-LAI 

Premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE, 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiul Adunării Populare, 

Consiliul de Mihiștri al Republicii Populare Bulgaria și întregul popor bulgar au 
primit cu profundă durere vestea încetării premature din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, marele fiu al poporului romîn, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a consacrat întreaga sa viață conștientă 
luptei pentru victoria mărețelor idei ale marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar, pentru construirea socialismului în Republica Populară Romînă frățească 
și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptei pentru 
cauza păcii în lumea întreagă

în persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, poporul frate romîn a pier
dut pe unul din cei mai demni fii ai săi, conducător al Partidului Muncitoresc Romîn 
și constructor al statului socialist romîn. Oamenii muncii din țara noastră nutresc 
un profund respect și îl cunosc pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ca pe un mare 
prieten al poporului bulgar și partizan al prieteniei și colaborării bulgaro-romîne.

Comuniștii și întregul popor bulgar sînt convinși că poporul romîn, biruind , 
această grea pierdere, se va uni și mai strîns în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, 
va merge cu hotărîre pe calea socialismului și comunismului, în strinsă unitate cu 
popoarele țărilor socialiste.
COMITETUL CENTRAL PREZIDIUL CONSILIUL DE MINIȘTRI

AL PARTIDULUI ADUNĂRII POPULARE AL REPUBLICII POPULARE
COMUNIST BULGAR A REPUBLICII BULGARIA

POPULARE BULGARIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE,

Vicepreședinte al Consiliului de Stat
BUCUREȘTI

Vă rog să primiți expresia profundei mîhniri a poporului italian și a mea 
personală pentru marea durere care a lovit națiunea romînă.

SARAGAT

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Popular-Revoluționar Mongol, Prezidiul Mare

lui Hurai Popular și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Mongole vă exprimă, 
în numele poporului mongol și al tuturor membrilor P.P.R.M., profunde condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare*Romîne.

Poporul mongol, care împărtășește durerea poporului frate romîn în legătură 
cu această grea pierdere. îl cunoaște pe tovarășul Gheorghiu-Dej ca pe un condu
cător încercat de partid și de stat al Rominiei populare, militant eminent al miș
cării comuniste internaționale, luptător activ împotriva fascismului, militant înflă
cărat pentru întărirea prieteniei între poporul mongol și poporul romîn.

Amintirea luminoasă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, luptător neobo
sit pentru măreața cauză a păcii, democrației, socialismului și comunismului va 
rămîne pentru totdeauna în inimile poporului mongol.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri
și Vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Profund mișcat de știrea tristă a morții Președintelui Consiliului de Stat, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, țin să exprim Excelenței voastre și întregii națiuni romîne 
condoleanțele mele cele mai sincere. Poporul austriac mi se alătură pentru a lua 
parte la doliu] Romîniei.

JOSEF KLAUS
Cancelar Federal însărcinat cu funcțiile 
Președintelui Federal al Republicii Austria

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

POPULAR - 
REVOLUȚIONAR 

MONGOL

PREZIDIUL MARELUI 
HURAL POPULAR 

AL REPUBLICII
POPULARE MONGOLE

CONSILIUL 
DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
FOPULARE MONGOLE

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE, 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI 
Stimați tovarăși,
Am aflat cu un sentiment de profundă tristețe știrea încetării premature din 

viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, eminent revoluționar și om de stat, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

întreaga viață a tovarășului Gheorghiu-Dej este strîns legată de mișcarea 
revoluționară a clasei muncitoare. El a participat activ la lupta Partidului Comu
nist din Romînia, care, în condițiile grele ale ilegalității și persecuțiilor, a organizat 
poporul romîn la luptă împotriva fascismului și pentru răsturnarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc. în anii de după eliberare, ocupînd cele mai înalte funcții de 
răspundere pe linie de partid și de stat, el a adus o contribuție considerabilă la 
construirea cu succes a socialismului in țara dumneavoastră.

Noi dăm o înaltă prețuire contribuției personale a tovarășului Dej la dez
voltarea relațiilor de prietenie dintre popoarele cehoslovac și romîn, eforturilor lui 
în lupta pentru triumful păcii și comunismului în întreaga lume.

Vă rugăm, stimați tovarăși, să primiți sincere condoleanțe din partea Comi
tetului Central al Partidului nostru, a guvernului R. S. Cehoslovace și a întregului 
popor cehoslovac.

Amintirea luminoasă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej va rămîne veș
nic în inimile noastre.

ANTONIN NOVOTNY JOSEF LENART
Prim-secretar Președintele guvernului R. S. Cehoslovace

al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Președintele R. S. Cehoslovace

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE, 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliul Pre

zidențial și Guvernul Republicii Populare Ungare și poporul ungar au fost adînc 
zguduiți de vestea încetării din viață a primului secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Noi toți încercăm o profundă 
emoție pentru pierderea grea pe care o suportă partidul și poporul dumneavoastră 
și împărtășim durerea dumneavoastră.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a consacrat întreaga sa viață cauzei 
clasei muncitoare, eliberării și propășirii poporului romîn. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost un militant de seamă al mișcării comuniste internaționale, 
care a luptat pentru coeziunea internaționalistă a partidelor, popoarelor și țărilor 
noastre, și a cărui activitate s-a contopit cu lupta pentru libertate, socialism și 
pace a comuniștilor din întreaga lume.

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al 

Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar și al poporului nostru, exprimăm profunde condoleanțe 
pentru pierderea grea suferită de Partidul Muncitoresc Romîn, Republica Populară 
Romînă și poporul romîn prin moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

JANOS RADAR ISTVAN DOB1
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului Prezidențial

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Republicii Populare Ungare
Președintele Guvernului Revoluționar

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Cu prilejul doliului profund care a lovit națiunea romînă prin moartea Exce
lenței sale Domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Președintele Consiliului de Stat, rog 
pe Excelența voastră să primească expresia condoleanțelor mele cele mai sincere.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței sale
Domnului CORNELIU MANESCU

Ministrul Afacerilor Externe
BUCUREȘTI

Am aflat cu cea mai vie emoție vestea decesului Excelenței Sale domnul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

Cu acest dureros prilej, țin să adresez Excelenței Voastre, precum și guver
nului și poporului romîn, condoleanțele mele cele mai sincere.

Voi fi, de asemenea, recunoscător Excelenței Voastre dacă ați binevoi să 
transmiteți membrilor familiei domnului Gheorghiu-Dej că împărtășesc întrutotul 
doliul lor.

U THANT 
Secretarul general al O.N.U.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN,

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE,

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Cu nespusă durere am aflat de încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a cărui viață, dedicată în întregime cauzei socialismului, apărării 
clasei muncitoare și poporului romîn. unității mișcării comuniste, este un exemplu 
de fermitate și patriotism revoluționar.

încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este nu numai 
o pierdere foarte dureroasă pentru poporul romîn și mișcarea comunistă, ci și 
pentru noi, comuniștii spanioli, pe care moartea tovarășului Gheorghiu-Dej îi pri
vează de un prieten și tovarăș, de la care au primit atîtea dovezi de afecțiune și 
solidaritate ; de omul simplu care din muncitor revoluționar a ajuns conducătorul 
și inspiratorul, în fruntea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al marilor victorii ale Romîniei Populare și socialiste ; de tovarășul iubit căruia 
nu i-au adresat niciodată în zadar o cerere de solidaritate și ajutor pentru poporul 
spaniol în lupta împotriva dictaturii franchiste și pentru o Spanie democratică 
și a spaniolilor.

Transmițîndu-vă dv. și întregului popor romîn profundele noastre condoleanțe 
pentru încetarea din viață a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, tovarăș și prieten foarte 
iubit și respectat de noi, permiteți-mi să vă exprim solidaritatea noastră de comu
niști și luptători revoluționari spanioli pentru continua dezvoltare a socialismului 
în Romînia, prin care poporul romîn și-a obținut independența națională și econo
mică și măreția unei patrii înfloritoare și demne.

în numele Partidului Comunist 
din Spania

DOLORES IBARRURI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Dragi tovarăși I
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane și al întregii populații 
a republicii noastre, vă exprim, adine îndurerat, profundele noastre condoleanțe 
pentru încetarea din viață a primului secretar al C.C. al P.M.R. și președintele 
consiliului de Stat al R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. împreună 
cu Dv. deplîngem pierderea grea pe care a suferit-o Partidul Muncitoresc Romîn 
și întregul popor romîn prin moartea marelui său fiu, prietenul nostru, tovarășul 
C-neorghe Gheorghiu-Dej. Cu Gheorghe Gheorghiu-Dej poporul romîn și clasa 
muncitoare internațională pierd pe unul dintre cei mai proeminenți conducă
tori ai ei.

Ca fiu al unei familii muncitorești, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
început să participe de timpuriu la lupta revoluționară a oamenilor muncii ro- 
ffiini. In luptele eroice ale feroviarilor și petroliștilor romîni, din februarie 1933, 
care au constituit o cotitură în mișcarea muncitorească romînă, tovarășul Gheorghe 
lineorghiu-De-j și-a dovedit capacitatea de a înfăptui cu o voință nestrămutată 
politica partidului și de a conduce masele populare în luptă. în fața tribunalului

Sîntem profund îndurerați de vestea încetării din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

în numele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
al Adunării naționale, al guvernului și poporului Republicii Democrate Vietnam 
exprimăm profundele noastre condoleanțe Partidului Muncitoresc Romîn, Marii 
Adunări Naționale, guvernului Republicii Populare Romîne și poporului frățesc romîn.

în timpul vieții sale, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adus o mare 
contribuție la mișcarea revoluționară din Romînia și la mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, precum și la cauza eliberării țării de sub jugul 
fascist-hitlerist, a construcției socialismului în patria sa și la cauza păcii în Europa 
și lumea întreagă.

Prin încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, poporul 
romîn și Partidul Muncitoresc Romîn pierd un conducător iubit, mișcarea mun
citorească internațională un luptător eminent, și poporul vietnamez un prieten 
sincer.

Vă rog să transmiteți familiei tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej profun
dele noastre condoleanțe.

CĂTRE COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI
Profund mișcați de știrea morții premature a tovarășului Gheorghiu- 

Dej, marxist-leninist și internaționalist proletar încercat, vă transmitem, în numele 
comuniștilor argentinieni, profunde condoleanțe dv. și nobilului popor romîn.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Argentina 
VICTORIO CODOVILLA

Pe adresa ministrului afacerilor externe

HO ȘI MIN
Președintele R. D. Vietnam 

Președintele C. C.
al Partidului 

celor ce muncesc 
din Vietnam

TRUONG CHINH 
Președintele Comitetului 

permanent al Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam

FAM VAN DONG 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al R.D. Vietnam

în legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
ministrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, Corneliu Mănescu. 
a primit telegrame de condoleanțe din 
partea miniștrilor afacerilor externe ai.: 
Austriei — Bruno Kreisky ; R. P. Bulga
ria — Ivan Bașev; R. P. Chineze —

Cen I ; Finlandei — Ahti Karjalainen ; 
Franței — Maurice Couve de Murville ; 
Italiei — Amintore Fanfani ; R.S.F. Iu
goslavia — Kocea Popovici ; Japoniei — 
Etsusaburo Shiina ; R. P. Mongole — M. 
Dugersuren; R.P. Ungare — Janos Peter; 
U.R.S.S. — Andrei Gromîko.
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Al doilea tur de scrutin
I Dialog în problema cipriotă

din Geneva Amănunte despre aterizarea

al alegerilor municipale
Duminică se desfășoară în Franța 

al doilea tur de scrutin al alegerilor 
municipale. El se desfășoară în loca
litățile unde la primul tur (adică la 14 
martie) s-a declarat balotaj, nici una 
din listele prezentate neîntrunind 
majoritatea absolută (50 la sută plus 
unu din voturile exprimate). De astă 
dată, pentru cîștigarea alegerilor, 
este suficientă majoritatea relativă, 
întrucît marea majoritate a consilie
rilor (circa patru cincimi din numărul 
total) au fost aleși încă la primul 
tur, consultarea electorală de dumi
nică afectează numai o parte destul 
de restrînsă a alegătorilor înscriși, 
respectiv între 5 și 6 milioane (față 
de 28 de milioane la primul tur). în 
schimb, din cauza balotajelor ce tre
buie reglementate și deci a opțiuni
lor pe care le fac, de la un tur de 
scrutin la altul, procente mai mari 
sau mai mici ale corpului electoral, 
al doilea tur are adesea un carac
ter politic mai pronunțat decît pri
mul.

Alegătorii se prezintă în fața ur
nelor în două categorii de localități, 
create de noua lege electorală : în 
orașele și comunele cu peste 30 000 
de locuitori unde acționează princi
piul zis al listelor blocate (aci nu 
s-au mai putut tace alianțe între 
diferite liste între cele două tururi) 
și în localitățile sub 30 000 de locui
tori (unde asemenea alianțe au ră
mas permise). Din prima categorie 
rețin atenția comentatorilor îndeo
sebi primul și cel de-al doilea oraș 
din Franța, adică Parisul și Marsi
lia. La Paris (peste un milion și ju
mătate de alegători), după primul 
tur balotajul a fost total, afectînd 
toate cele 14 sectoare ale orașului. 
Pe primul loc în 6 sectoare se află 
candidate partidului guvernamental 
U.N.R., în alte 6 sectoare candidați! 
Uniunii democratice (comuniști și 
socialiști), iat în 2 sectoare candida
ți! „centrist!". La Marsilia sînt în ba
lotaj 7 din cele 8 sectoare ale ora-

șului. în 4 sectoare pe primul loc 
se află candidații socialiști (fede
rația socialistă locală condusă de 
Gaston Defferre, care, după cum se 
știe, va candida în toamnă pentru 
postul de președinte al statului, a 
refuzat să se alinieze cu comuniștii), 
iar în 3 sectoare cei care dețin pri
matul sînt candidații comuniști. Presa 
franceză continuă să comenteze re
fuzul profesorului Comiți (candidatul 
U.N.R. la postul de primar) de a da 
curs recomandării conducerii centra
le a partidului său ca listele U.N.R. 
să fie retrase la cel de-al doilea tur 
acolo unde prin aceasta s-at favo
riza succesul oricăror liste necomu- 
niste. Or, deși la primul tur candi
dași U.N.R. s-au plasat în toate sec
toarele pe locul al treilea, ei au fost 
menținuți și la al doilea tur, ceea ce 
micșorează în anumită măsură șan
sele-candidaților socialiști. De ase
menea, presa se ocupă de situația 
de la Paris, unde, dimpotrivă, „cen- 
friștii" sînt cei care și-au menținut 
listele, micșorînd șansele U.N.R.-ului.

Semnificația deosebită a alegeri
lor de la Paris și Marsilia este de
finită astfel de ziarul „Paris Jour" : 
„Dacă gaulliștii vor cuceri o victo
rie la Paris, ei se vor putea felicita 
pentru încrederea reînnoită față de 
cea de-a V-a republică. In caz con
trar, și deși alegerile municipale nu 
pot fi confundate cu cele legislative 
ei vor fi permis adversarilor lor de 
dreapta și de sîtlga să-și intensifi
ce atacurile împotriva regimului. La 
Marsilia, după cum dl. Defferre va 
obține un număr mai mare sau mai 
mic de voturi, candidatura sa la ale
gerile prezidențiale va căpăta o 
semnificație mai mult sau mai puțin 
importantă".

Vor fi urmărite 
latele din alte 
unde la primul 
trat de asemenea balotaje.

în ultimele 48 de ore nu s-au 
semnalat schimburi de focuri între 
ciprioții turci și militarii gărzii ci
vile cipriote, deși în unele puncte 
ale insulei atît unii 
ții se mai află pe poziții for
tificate, față în față, 
pun eforturi în continuare pentru 
normalizarea situației. Președintele 
Makarios a făcut un nou apel la 
menținerea păcii în insulă. El s-a 
întîlnit pentru a treia oară în ulti
mele zile cu comandantul forțelor 
O.N.U. din insulă (al căror mandat 
a fost prelungit de Consiliul de Se
curitate cu încă trei luni), precum 
și cu reprezentantul personal al 
secretarului general al O.N.U. După 
cum anunță presa, problema re
stabilirii totale a calmului în insu
lă a predominat în discuțiile care 
au avut loc.

Intre timp, relevă presa greacă, 
în culisele Consiliului de Securita
te se depun eforturi pentru redac
tarea unui proiect de rezoluție, care 
ar urma să conțină garantarea 
securității Ciprului de către O.N.U. 
și interzicerea introducerii în insulă 
a armelor și munițiilor de otice fel.

Presa greacă acordă o deosebi
tă importanță recentului dialog in
direct între premierii Turciei, și Gre
ciei. Premierul turc, Urguplii, în 
cadrul unui interviu acordat cores
pondentului din Ankara al ziarului 
grec „Etnos", s-a pronunțat în fa
voarea începerii unor convorbiri 
directe turco-grecești în vederea 
reglementării divergențelor dintre 
cele două țări. „Pentru problema 
Ciprului, a subliniat Urguplii, este 
posibil să se găsească o soluție

cit și al-

Se de-

Paris, 20

cu atenție și rezul- 
orașe importante, 
tur s-au înregis-

Al. GHEORGHIU

Preocupări privind evoluția

demografică in lume
NEW YORK (Agerpres): Comi

sia O.N.U. pentru populație se va 
întruni la New York în ziua de 23 
martie, spre a examina problemele 
creșterii rapide a populației globu
lui. Sesiunea comisiei va dura două 
săptămîni, participanții avînd de 
dezbătut un amplu raport cu privire 
la acțiunile reciproce dintre evolu
ția demografică a diferitelor regiuni 
ale lumii și dezvoltarea economică. 
După cum se știe, anul trecut co
misia a luat în discuție sesizările 
unor guverne. în legătură cu deca
lajul dintre creșterea populației și 
ritmul de creștere a nivelului eco
nomiilor respective. In februarie 
1963 se ceruse secretariatului redac
tarea unui document care să anali
zeze aprofundat aspectele acestei 
importante probleme. Studiul întoc
mit atunci ajunge la concluzia că 
populația globului se va dubla, după 
toate probabilitățile, pînă in anul 
2 000. Viitoarea sesiune se va ocupa

de metodele moderne de studiere a 
datelor demografice, precum și de 
consecințele creșterii rapide a popu
lației. Autorii raportului apreciază 
că sporul de populație se va accen
tua îndeosebi în regiunile mai puțin 
dezvoltate, și acesta „de fapt va fi 
determinant pentru creșterea gene
rală a populației lumii". Se discută 
actualmente necesitatea de a se crea 
un comitet ad-hoc de experți în ve
derea coordonării activității tuturor 
factorilor care se ocupă de proble
me ale demografiei, statisticii, eco
nomiei, sociologiei, psihologiei și al
tor discipline legate de studiul popu
lației. Raportul supus sesiunii men
ționează că numeroase guverne se 
ocupă în prezent de formularea unor 
programe naționale care țin seamă 
de perspectiva creșterii populației 
Ele propun un plan de lungă du
rată pentru studierea aspectelor e- 
voluției demografice și luării de mă
suri adecvate.

Drumul de fier
transsaharian

Greva minerilor

întrucît rezolvarea ei corespunde 
intereselor ambelor țări și păcii în 
lume". Primul ministru turc s-a pro
nunțat în favoarea începerii trata
tivelor bilaterale la nivelul premi
erilor, miniștrilor de externe șau pe 
alte căi diplomatice.

Răspunzînd problemelor ridicate 
în interviul din ziarul „Etnoș", pre
mierul Papandreu a făcut cunoscut 
că „în politica sa guvernul grec 
urmărește menținerea păcii și so
luționarea definitivă, prin mijloace 
pașnice, a conflictului cipriot". In 
ce privește începerea de convorbiri 
între Grecia și Turcia, premierul a 
subliniat că „în prezent există ofi
ciile mediatorului O.N.U., Galo Pia
za, pe care avem datoria să-l spri
jinim în îndeplinirea sarcinilor 
sale". Cercurile diplomatice din A- 
tena observă că premierul grec 
dorește să evite orice fel de con
vorbiri înainte de prezentarea în 
Consiliul de Securitate a raportu
lui conținînd propunerile lui Galo 
Piaza. Ziarul „Avghi" relevă că 
răspunsul dat de premierul Papan
dreu arată totuși că el nu exclude 
convorbirile dar preferă ca la ele 
să participe și Ciprul și să aibă 
ca punct de plecare raportul me
diatorului O.N.U. Se apreciază pozi
tiv faptul că Grecia a lăsat o ușă 
deschisă tratativelor. Ziarul „Elef- 
teria" reține dorinfa de menținere 
a păcii, exprimată de premierul 
turc Urguplii.

Oficiosul guvernamental „To Vi- 
ma" subliniază că. declarațiile lui 
Urguplii făcute ziarului „Etnos" sînt 
studiate cu atenție de oficialitățile 
grecești. Este demn de remarcat 
că, pentru prima dată de la înce
perea conflictului, din declarațiile 
premierilor celor două țări au fost 
excluse învinuirile reciproce, păs- 
trîndu-se un ton calm, binevoitor.

Constantin ALEXANDROAIE

150 DE ANI
Bienne, la frontiera dintre Elveția ro- 

mandă și cea germanică. In bătrîna pri
mărie, care numără mai bine de trei se
cole, a avut loc festivitatea aniversării a 
150 de ani de la unirea orașului cu can
tonul Berna și Confederația Helvetica. 
Moment solemn, a cărui însemnătate 
rică a fost subliniată prin prezența 
silierului federal Roger Bonvin și a 
nouă consilieri de stat bernezi.

din pitorescul centru al 
— regiunea lacurilor — 
simbolică. In anul 1815, 
la Viena a consacrat nu 
Biennei în cantonul Berna,

din Tamines
BRUXELLES 20 (Agerpres). — De 

o săptămîriă în mica localitate Ta
mines, din bazinul industrial Charle
roi din Belgia domnește încordarea, 
relatează agenția France Presse în- 
tr-un reportaj referitor la greva ce
lor 127 de mineri, care au început 
o acțiune revendicativă la 130 de 
metri sub pămînt. Minerii protestea
ză împotriva intenției conducerii de 
a închide la 17 aprilie unele puțuri 
de la o mină din Tamines. Acești 
mineri, subliniază agenția, nu sînt 
singurii care luptă împotriva spec
trului șomajului. La Ans-Rocourt, 
în apropiere de Liege, 150 de mineri 
au refuzat să coboare în mine. Pes
te 85 000 de mineri, scrie agenția, 
au privirile ațintite spre curajoșii 
greviști care cer renunțarea Ia in
tenția de închidere a patru puțuri, 
fapt ce ar provoca șomajul a 2 200 
de mineri. — 
consideră că 
suri pentru 
în 22 de bazine carbonifere a- 
preciate ea nerentabile). Greva mi
nerilor din Tamines îmbracă deci un 
caracter simbolic. Aici, ca și în ce
lelalte patru mari bazine carbonifere 
ale țării, minerii cer să li se asigure 
de lucru in viitor. în fața grilajului 
minei din Tamines. unde flutură un 
drapel negru simbolic, o mulțime de 
oameni înfruntă în permanență fri
gul.

(De altfel 
trebuie să 

închiderea 
bazine

guvernul 
ia ma

de mine

isto- 
con- 
altor

Sărbătorirea 
„Seeland’-ului 
are o valoare 
Congresul de 
numai intrarea
ci mai cu seamă neutralitatea veșnică a 
Elveției, instituită de atunci în cele 22 
cantoane ale sale. Puterile semnatare ale 
tratatului din capitala austriacă recunoș
teau neutralitatea Confederației ca fiind 
necesară intereselor Europei, dar istoria 
a demonstrat că ea a folosit nu ntai pu
țin Elveției, care s-a bucurat, dato
rită acestui statut internațional, de o pace 
prelungită timp de un secol și jumătate.

Intr-o lume agitată de războaie, Elve
ția n-a încetat să-și mențină după aceea 
cu energie statutul dobîndit. în acest 
cadru, Elveția și cu deosebire Geneva 
a devenit gazda 
internaționale.

In încheierea 
Bienne, primarul
tabloul Elveției de azi. Patria lui 
și Pestalozzi, a unor savanți ca 
și Candolle, a arhitectului de faimă mon
dială Le Corbusier și a dramaturgului 
modern Durrenmath, Elveția își aduce 
contribuția în tezaurul de cultură al o- 
menirii.

a numeroase organizații

festivităților 
Fritz Staehli

de la 
a schițat 
Rousseau 
Bernoulli

Horia LIMAN

Mengele în Paraguay?
Revelațiile unui fost ofițer SS

navei cosmice
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Ate

rizarea navei cosmice „Voshod-2“, 
ca și a tuturor celor precedente, a 
fost „lină". „Voshod" a coborît pe o 
zăpadă adîncă. Pentru a obține o 
modificare a traiectoriei zborului, în 
timp ce nava zbura deasupra Africii, 
comandantul a conectat instalația 
de propulsie-frînare. De la un punct 
anumit, situat în regiunea Ecuato
rului, „Voshod-2“ și-a continuat zbo
rul nu pe vechea sa orbită, ci pe o 
traiectorie sub un unghi nu prea 
mare față de Pămint. Ținînd seama 
de momentul precis de conectare a 
instalației de propulsie-frînare, spe
cialiștii au stabilit repede regiunea 
aterizării navei, au precizat coordo
natele aterizării. în păturile dense 
ale atmosferei, nava „Voshod-2“ era 
învăluită de limbi de foc. întrucît 
antenele au ars, a fost întreruptă 
emiterea semnalelor de pe navă. 
După cîteva minute, deasupra ei 
s-au deschis parașutele de frînare. 
A reînceput emiterea semnalelor și 
cosmonauții au anunțat că se simt 
bine.

Intr-un interviu acordat ziariștilor 
pe cosmodromul Baikonur, teoreticia
nul principal al cosmonauticii a de
clarat că presupunerile oamenilor de

„Voshod-2“
știință în legătură cu ieșirea omului 
în Cosmos s-au adeverit intrutotul. 
„Am obținut în practică 
teoretic presupuneam și 
pentru prima oară un om s-a aflat 
în vid complet, în afara pereților 
protectori ai navei, s-a mișcat liber 
în condiții de imponderabilitate. Ex
periența a decurs ireproșabil". „Cred, 
a spus teoreticianul, că în Cosmos va 
fi mai ușor de lucrat decît pe pă
mînt. Experiența noastră are și din 
acest punct de vedere o importantă 
foarte mare". Omul de știință a spus 
că experiența lui Leonov reprezintă 
o etapă nouă în cucerirea Cosmosu
lui. Ea deschide perspective noi. 
Omul, ieșind în Cosmos, va ajuta la 
întîlnirea și abordarea navelor. în- 
tîlnindu-se, navele satelit vor putea 
face ușor schimb de echipaje. „Vom 
ajunge timpul cînd in Cosmos vor 
apare stații orbitale — ceva în genul 
unor institute de cercetări".

La întrebarea dacă meteoriții au 
prezentat o primejdie pentru Leo
nov. teoreticianul a spus că periei 
Iul meteoriților a fost în generaLyu 
mic decît se considera înaintea/âp. ■ 
riției în Cosmos a aparatelor de în
registrare.

ceea ce 
înainte : 

■a aflat 
ereților

„Comerțul exterior al state"

Problema construirii unei rețele de 
căi ferate transsahariene i-a preo
cupat vreme de aproape un secol 
pe specialiști, dar n-a depășit nici
odată stadiul discuțiilor și al unor 
proiecte abandonate imediat după 
elaborare.

După ce A-Igeria, în hotarele că
reia este cuprinsă cea mai mare 
parte a Saharei. a devenit indepen
dentă și mai ales după descoperirea 
și intrarea în exploatare a imense
lor zăcăminte minerale și de petrol 
din Sahara, problema s-a pus în 
termeni noi în afară de Algeria, ea 
interesează și celelalte state afri
cane „riverane" marelui deșert, cum 
sin! în primul rînd Republica Mali 
și Nigerul, dar și Volta Superioară 
și Ciadul.

Realizarea unei căi ferate trans- 
sahariene a figurat printre temele 
importantelor convorbiri franco-al- 
geriene desfășurate de curînd la 
Paris între o delegație algeriană 
condusă de Ahmed Ghozali, subse
cretar de stat pentru lucrările publi
ce. și o delegație franceză în frunte 
cu Jean de Broglie, secretar de stat 
pentru problemele algeriene.

Din cele anunțate la Alger reiese 
că atenția celor două delegații a 
fost reținută de un proiect al cărui 
studiu complet a fost remis guver
nelor algerian și francez. In linii 
mari proiectul prevede în prima e- 
tapă legarea prin cale ferată nor
mală a localităților Crampei de Me- 
cheria pe uri parcurs de 125 km și 
transformarea căii ferate înguste 
care leagă Mecheria de Colomb 
Băchar în cale ferată normală, pe 
un parcurs de 370 km. „Estuarul a- 
cestui transsaharian va fi portul

pinale în aprovizionarea populației cu 
articolele de primă necesitate. Dar im
portatorii particulari nici nu se gindeau 
măcar să urmeze linia guvernului. Pentru 
a se îmbogăți, ei au început să efec
tueze tot felul de operațiuni ilegale, 
speculații monetare etc. In aceste îm
prejurări, guvernul guineean a fost ne
voit să ia măsuri drastice pentru a limita 
sectorul particular. Un număr de legi, 
promulgate în noiembrie 1964, prevăd 
pedepse aspre pentru cei vinovați de 
speculă cu moneda guineeană și de ope
rațiuni ilegale de export și import. Drep
tul exclusw de comerț exterior a revănif 
organizațiilor de slat.

Controlul statului asupra comerțului ex
terior permite aiegerea celor mai favo
rabile piețe de export și vînzarea 
mărfurilor la prețuri optime și astfel 
creșterea atît a venitului național brut cit 
și a celui net.

Președintele Ghanei, Nkrumah, a de
clarat recent că realizarea proiectelor 
prevăzute de planul economic pe șapte 
ani impune o politică strictă în dome
niul comerțului exterior. Importul unor 
cantități considerabile de echipament 
pentfu industria grea și ușoară și pentru 
agricultură cere reducerea cheltuielilor 
pentru articole de lux și pentru alte măr
furi neesenfiale.

Politica comercială externă indepen
dentă a noilor state întîmpină adesea di
ficultăți datorită marii lor dependențe de 
piețele fostelor lor metropole. Această 
dependență a fost sporită de participa
rea lor la blocuri monetare închise, ca : 
zona lirei sterline, zona francului ele. 
Firește, multe țări încearcă să rupă sau 
cel puțin să slăbească firele invizibile 
care le leagă de aceste piețe. O dovadă 
în acest 
din zona 
naționale 
zona lirei 
mărfurilor

Țările africane vădesc o tendință spre 
consolidarea monopolului stalului asupra 
comerțului exterior prin dezvoltarea re
lațiilor comerciale și economice cu țările 
socialiste Țările africane s-au convins că 
piața țărilor socialiste constituie o teme
lie solidă pentru dezvoltarea lor eco. p- 
mică".

ACCRA 19 (Agerpres). — Sub titlul 
de mai sus, ziarul „The Ghanaian Times" 
a publicat un articol în care se arată 
între altele:

„Monopolul comerțului exterior nu este 
ceva nou pentru Africa. In cursul perioa
dei coloniale, comerțul exterior african 
era monopolizat de străini, care îi țineau 
pe africani la mare distanță de această 
sursă de bogăție incalculabilă.

După cucerirea independenței de către 
țările africane, firmele străine au fost ne
voite să renunțe în majoritatea cazurilor 
la drepturile lor exclusive asupra opera
țiunilor de export și import care, într-o 
măsură sau alta, sînt preluate de stat.

In țări care au pășit pe o cale de 
dezvoltare necapitalistă, ca R.A.U., Gui
neea, Algeria, Ghana și Mali, acesta este 
un proces adînc, în cadrul căruia comer
țul exterior este condus în întregime sau 
aproape în întregime de agenții de stat. 
Țările care nu îngrădesc capitalismul ma
nifestă mai puțin interes, în instaurarea 
controlului sfatului asupra comerțului ex
terior.

Guvernul Senegalului a monopolizat 
numai achiziționarea și vînzarea arahide- 
lor, care reprezintă principalul produs de 
export al țării, precum și a meiului. In 
Camerun, cumpărarea și vînzarea anu
mitor produse agricole sînt efectuate atît 
de organizații de stat cît și de firme 
particulare. Operațiunile firmelor străine 
au fost de asemenea limitate, deși In 
foarte mică măsură, în Nigeria și în alte 
cîteva țări.

Este clar că aceste tendințe nu pot fi 
explicate numai prin dorințele conducăto
rilor africani, așa cum încearcă să facă 
unii autori. Controlul de sfat este impus 
de realități. Un guvern nu se poate îm
păca cu oscilația capitalului particular în 
comerțul exterior dacă urmărește să spo
rească potențialul economic național și 
să îmbunătățească nivelul de frai".

„In Guineea — se arată mai departe 
în articol — oe lingă organizațiile de 
sta* existau la un moment dat și impor
tatori particulari cu ridicata (avînd un 
capital .total de 15 milioane franci gui- 
neerii). Guvernul guineeart spera ca, prin 
ajutorul lor, să rezolve dificultățile înlîm-

La cîteva zile după asasinarea lui 
Cukurs, poliția din portul brazilian 
Santos a reținut, în momentul cînd 
se îmbarca spre o destinație necu
noscută, pe un anume Alfred Tren- 
kei, al cărui pașaport părea suspect. 
S-a putut stabili că acesta este, în 
realitate, fostul ofițer SS, Detler 
Sonnenberg care, după cum relatea
ză agenția citată, „a încercat să fugă 
din Brazilia, speriat de moartea lui 
Cukurs".

îndelung interogat de poliția bra
ziliană, Trenker alias Sonnenberg a 
sfîrșit prin a face mărturisiri în le
gătură cu sinistrul criminal de 
război, medicul SS Ioseph Mengele, 
autorul experiențelor făcute cu de- 
ținuții din lagărele morții hitleriste. 
Potrivit declarațiilor lui Sonnenberg, 
relatează agenția France Presse, a- 
cesta l-a zărit acum cîteva luni pe 
Mengele în Paraguay, unde s-ar as
cunde sub o falsă identitate, „be
neficiind de protecția regimului lui 
Stroessner". Esențialul revelațiilor 
lui Sonh'" Terg a fost adus, vineri 
la cunoșv. .șa cititorilor de revista 
braziliană „Fatos e fotos". Potrivit 
declarațiilor lui Sonnenberg — scrie 
revista — după ce a reușit șă fugă 
din Germania, în 1945, Mengele a 
sosit în America de sud, fiind adă
postit în Chile de un alt criminal 
de război, cu pronumele „Ralf“ sau 
„Rolf“. Mengele a plecat apoi mai 
departe în Argentina, unde a rămas 
sub un nume fals pînă în octombrie

1958. După aceea, el s-a refugiat în 
Paraguay, unde a solicitat naturali
zarea sa. Jucînd rolul unui cucernic, 
Mengele a reușit să fie admis în 
secta anabaptistă a menoniștilor în 
localitatea Cambireta, unde Sonnen
berg l-a întîlnit în 1963. El l-a văzut 
pe Mengele înconjurat de o gardă 
și fiind el însuși înarmat cu un 
pistol automat. Sonnenberg a mai 
declarat că adevărata identitate a 
medicului SS ar fi cunoscută de ma
joritatea naziștilor refugiați în Ame
rica de sud, printre care el ar fi de- 
altminteri nepopular — după cum 
scrie revista — aceșția considerîn- 
du-se amenințați atît timp cit Men
gele este în viață.

Revista „Fatos e fotos" a publicat 
și un „portret robot" al Iul Mengele, 
realizat de poliția braziliană în parte 
grație Iui Sonnenberg. Mengele ar 
purta acum mustăți. Dar ceea ce 
este mai cu seamă frapant, e asemă
narea lui cu Anton Kunzle, actual
mente dispărut, principalul suspect 
în legătură cu asasinarea lui Cukurs, 
în compania căruia a fost văzut cu 
puțin timp înainte de moartea aces
tuia.

Revelațiile lui Sonnenberg — con
chide France Presse — ar confirma 
ipotezele potrivit cărora Cukurs a 
fost asasinat de foști naziști care 
trăiesc în America de sud ; ei s-ar 
fi decis să-1 înlăture, deoarece i-ar 
fi „trădat" sau ar fi fost pe punctul 
de a face aceasta.

sens este retragerea Guineei 
francului, introducerea monedei 
în Mali, refuzul unor tari din 
sterline de a acorda preferințe 
britanice etc.

la 159 km sud de

Oran, In 
de a doua 
pă a proiectului 
se preconizează 
prelungirea liniei 
la sud de Co- 
lomb Băchar. La 
Guir linia va tre
ce peste un ba
raj care va iri
ga întreaga cim- 
pie Abadla u- 
nind localitățile 
Adrai, Reggane, 
Bidon : apoi va 
străbate frontiera 
această ultimă localitate.

Pe teritoriul Republicii Mali, la 
Intassik, este prevăzut un branșa
ment, care va merge pînă la Segou 
Linia directă va trece prin Gao la 
Niamey, în Republica Niger, unde 
inițial s-a prevăzut punctul termi
nus. Ulterior specialiștii au reco
mandat ca această cale ferată să 
continue de la Niamey pînă la Zin- 
der, trecînd prin Maradi.

Pentru cei 2 500 km de cale ferată 
se prevede un timp de realizare de 
patru ani cu o cadență de 600 km 
pe an Aceasta implică folosirea a- 
nuală a aproximativ 220 000 tone 
oțel și a 7 000 de oameni ca mină 
de lucru.

Noua cale de comunicație va 
favoriza dezvoltarea industrială a Al
geriei și în special a regiunii sale 
de sud-vest. în această regiune se 
găsește importanta zonă minieră 
care se întinde de la Colomb Be
char la Tindouf. Printre altele zona 
posedă mari rezerve de gaz metan 
în regiunea In-Salah la 600 km sud 
de Colomb Bechar și cărbune in re-

BUDAPESTA. Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, guvernul revoluționai raunci- 
toresc-țărănesc ungar, Consiliul Na
țional al Frontului Populai Patriotic 
și Consiliul Central al Sindicatelor au 
organizat o ședință festivă cu ocazia 
celei de-a 46-a aniversări a constitui
rii Republicii Sovietice Ungare.

La ședință au participat conducă
tori de partid și de stat.

SCURTE ȘTIRI

giunile Kenadsa și Ksi-Ksou, a căror 
producție anuală este de ordinul a 
300 000 tone. Un alt bazin carbonifer 
ale cărui rezerve, ușor exploatabile, 
sînt evaluate la 100 milioane tone se 
întinde la vest de Guir.

De asemenea, de-a lungul căii 
ferate 
află un bazin de minereu de fier de 
calitate excepțională (55 la sută con
centrație), exploatabil la suprafață, 
un mare zăcămînt de magnezium la 
Guettara, la 150 km sud de Colomb 
Bechat, ale căror rezerve sînt apre
ciate la un milion și jumătate tone, 
cu o concentrație de 44 la sută. în 
ce privește traficul cu Republica 
Mali și Niger, realizarea transsaha- 
rianului va duce la o scădere simți
toare a prețului de cost al trans
portului.

Sistemul de căi ferate transsaha- 
riene va avea o importanță deose
bită nu numai pentru țările deser
vite, dar și pentru întreaga Africă 
care continuă încă să sufere serios 
de pe urma lipsei de căi de comu
nicație.

MOSCOVA. La 20 martie, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., s-a înapoiat la Moscova 
venind de la Londra, unde a făcut o 
vizită oficială la invitația guvernului 
Marii Britanii.

AMMAN. Guvernul iordanian a a- 
dresat la 19 martie reprezentantului 
său permanent la O.N.U., Abdel Mo- 
neim Rifai, o notă urgentă, prin care 
îl însărcinează să-l informeze din nou 
pe secretând general al O.N.U., U 
Thant, în legătură cu concentrarea de 
forțe militare izraeliene la frontiera 
cu Iordania, în zona în care se efec
tuează în prezent lucrări pentru aba
terea apelor fluviului Iordan, In a- 
ceeași notă i se cere lui Monejm Rifai 
să atragă, de asemenea, atenția secre
tarului general al O.N.U. că Jordania 
„este, hotărîlă 
siune".

Vietnam sprijină pe deplin 
adoptată în unanimitate la 
Conferință a popoarelor Indochinei, 
în care se cere convocarea de urgen
ță a unei conferințe internaționale 
pentru garantarea neutralității și in
tegrității teritoriale a Cambodgiei.

să respingă orice agre-

Colomb Bechar—Abadla se
NEW YORK. In mai multe locali

tăți din S U.A. au avut, loc vineri noi 
demonstrații în spriținul drepturilor 
civile, în cursul cărora au fost ares
tați peste 400 de manifestanți de cu
loare și albi. La Selma (statul Alaba
ma), sute de manifestanți s-au adunat 
în fața reședinței primarului cerînd să 
se pună capăt discriminărilor rasiale. 
Autoritățile locale s-au dedat din nou 
la brutalități, arestînd peste 350 de 
manifestanți.

BELGRAD.
Olav a! V-lea 
verifului norvegian, I. B. Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, va face o 
vizită oficială în Norvegia între 10 și 
14 mai a.c.

La invitația regelui 
al Norvegiei și a gu-

Constantin BENGA

rezoluția 
recenta

ROMA. La Bologna s-a deschis 
cel de-al IV-lea Congres național al 
Asociației italiene a foștilor deținuți 
politici în lagărele 
naziste. Senatorul 
președintele asociației, a prezentat un 
raport în care, în numele tuturor 
participanților la congres, a exprimat 
un protest energic împotriva pre
scrierii crimelor săvîrșite de criminalii 
de război hitleriști.

de concentrare 
Pierro Caleffi,

VARȘOVIA. La 19 martie Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor externe 
al R. D. Germane, și-a încheiat vizita 
în R. P. Polonă. în cursul convorbi
rilor avute cu A. Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone, s-a 
făcut un schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale situației interna
ționale, acordîndu-se o atenție deose
bită problemei securității europene. 
Cei doi miniștri au analizat, de ase
menea, problemele colaborării conti
nue între cele două țări în domeniul 
politicii externe.

BONN. Alegerile generale din R.F. 
Germană au fost fixate în mod defi
nitiv pentru data de 19 septembrie 
1965, transmite agenția France Presse. 
Președintele R.F.G., Liibke, arată a- 
genția. a acceptat această dată pro
pusă de cancelarul Erhard.

LONDRA. Ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Michael Ste
wart, va face o vizită la Washington 
în zilele de 22 și 23 martie. El va 
avea întrevederi cu secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, și cu alte perso
nalități ale Departamentului de Stat 
în ce privește principalele probleme 
internaționale.

TEL AVIV. Sindicatul marinarilor 
din Izrae! 'a declarat o grevă de 
avertisment de 24 de ore cerînd pa
tronilor majorarea salariilor. în de
curs de 24 de ore nici o navă comer
cială nu va putea părăsi coastele 
Izraelului.

CARACAS. Sute de țărani vene- 
zueleni împreună cu soțiile și copiii 
au străbătut străzile oiașulul Cuma- 
na. capitala statului Sucre, cerînd 
efectuarea unei reforme agrare prin 
care pămînturile să fie împărțite 
țăranilor.

HANOI. Intr-un mesaj adresat de 
Xuan Thui, ministrul afacerilor 
ne al R. D. Vietnam, lui Koun 
ministrul afacerilor externe al 
bodgiei, se arată că guvernul

exter- 
Wick, 
Cărn
ii. D.

BOGOTA. In apropiere de orașul 
columbian Insa au avut loc joi 
ciocniri între forțele militare guver
namentale și unitățile detașamentelor 
de guerilă. Guvernul columbian a 
trimis, în cursul aceleiași zile, puterni
ce întăriri militare formate din uni
tăți aeriene și de infanterie. Unitățile 
forțelor de eliberare națională din 
Columbia au întreprins în ultimul 
timp cîteva acțiuni ofensive și au 
ocupat orașul Sinacota, situat în nor
dul Columbiei.

RAWALPINDI. După două zile 
de tratative desfășurate la Rawalpindi, 
în cadrul „Consiliului ministerial 
pentru cooperare și dezvoltare regio
nală" între Iran. Turcia și Pakistan, 
a fost dat publicității comunicatul 
final Potrivit comunicatului, partici
pant» au aprobat organizarea unei 
conferințe înainte de sfârșitul acestui 
an, care să ia în discuție crearea unei 
companii de transporturi maritime, cu 
participarea celor trei țări, precum și 
înființarea unei camere de comerț re
gionale.
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