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GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
SiSOrgan al Comitetului Central al P.M.R. Neclintita încredere
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COMUNICAT
în ziua de 22 martie 1965 a avut loc ședința plenară a Comitetului Central al Parti

dului Muncitoresc Romin.
La propunerea Biroului Politic, plenara a ales în unanimitate în funcția de prim-se- 

cretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, membru supleant al Biroului Politic, a fost ales 

membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin.
Au fost aleși ca secretari ai Comitetului Central tovarășii Leonte Răutu, membru su

pleant al Biroului Politic, Paul Niculescu-Mizil și Ilie Verdeț, membri ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin.

Plenara a hotărit să propună Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine 
drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului de Stat pe tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin.

în aceeași zi a avut loc ședința comună a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Romine, care 
au adoptat o hotărire cu privire la eternizarea memoriei tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

HOTÂRlREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 

a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Romine

Pentru eternizarea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Republicii Populare 
Romîne

HOTĂRĂSC:
1. Se vor edita lucrările tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej.
2. Se va edita biografia tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej.
3. Statuia tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej va fi ridicată în orașele București și Cluj.
4. Bustul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej va fi așezat la Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Marea Adunare Na
țională a Republicii Populare Romîne, clubul 
C.F.R. „Grivița Roșie" din orașul București și 
la Casa de cultură din orașul Galați.

5. Pe clădirile legate de activitatea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în perioada ilega
lității vor fi așezate plăci comemorative.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

6. La Muzeul de Istorie a Partidului din ora
șul București se va organiza o sală memorială, 
consacrată vieții și activității tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

7. Se va institui bursa republicană „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", care va fi acordată celor mai 
merituoși studenți.

8. Se va atribui numele „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" :

a) Orașului Onești
b) Combinatului siderurgic Galați
c) Hidrocentralei „16 Februarie" de pe Argeș
d) Combinatului chimico-metalurgic din Baia 

Mare
e) Institutului Politehnic din București
f) Casei de cultură a studenților din Cluj
g) Unei școli medii de cultură generală din 

orașul Birlad
h) Unui bulevard și unei piețe din orașul 

București, precum și unor piețe și străzi din 
alte orașe importante din țară.

9. Se va emite un timbru memorial cu efigia 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Dimineața zilei de luni. Privită de 
sus, de pe terasa blocului-turn, imen
sa Piață a palatului pare îmbrățișată 
de două nestîrșite coloane. Oameni 
de toate vîrstele și de cele 
mai ielurite profesiuni se contopesc, 
ca într-o mare și unită familie, în și
rurile ce nu contenesc pentru a adu
ce un profund omagiu tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, celui ce 
și-a închinat întreaga viață cauzei 
partidului, slujirii poporului.

Șirurile se prelungesc pînă de
parte, străbătînd marile artere ale 
Capitalei, pornind din cartiere noi 
sau mai vechi, din mari întreprin
deri, din. școli și instituții. Numeroși 
sînt și cei care au străbătut întreaga 
țară ca să ajungă pînă aici. Din în
tinerită cetate a Sucevei, din Banat 
și din porturile' dunărene Galați și 
Brăila, din Hunedoara și de pe o- 
goarele Bărăganului, mii și mii de 
oameni au venit în Piața palatului 
să-și ia rămas bun de la iubitul și 
neuitatul fiu al poporului nostru.

Uriașa mulțime, în care se conto
pesc oameni ai muncii de pe întreg 
cuprinsul țării, este oglinda poporu
lui însuși, a harnicului nostru popor 
afiat în plin mers pe calea construc
ției socialiste. în inimile azi îndure
rate trăiește neclintită încrederea 
în forța creatoare a politicii parti
dului, sub a cărui conducere au do- 
bîndit marile izbînzi de pînă acum 
și vor cuceri izbînzile viitoare.

într-o liniște adîncă, se așleaptă 
redeschiderea porților. Printre primii, 
muncitori din marile uzine bucureș- 
tene „23 August", „Republica", „Vul
can", sosiți direct din schimburile 
de noapte.

Ora 7. Porțile palatului se 
deschid. O tăcere solemnă, gra
vă stăpînește marea sală. Toa
te privirile stau îndreptate spre 
catafalcul iubitului conducător. Una 
după cealaltă se schimbă găr
zile. De gardă activiști de par
tid și de stat, conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, muncitori din între
prinderile Capitalei, academicieni 
și alți oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori.

Oameni, oameni în curgere ne
întreruptă, trec de o parte și 
de . alta a catafalcului. O bă- 
trînică cu broboadă cernită, purtînd 
peste povara celor 80 de ani ai săi 
și pe aceea a nemăsuratei dureri, 
pășește încet, sprijinindu-se de bra
țul unui tînăr. E inginerul loan Ni- 
culescu, de la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din București.

(Ei și multi alții, după ce au trecut 
prin fața catafalcului, ne-au împăr
tășit gîndurile, sentimentele lor). 
„Mi-e destul de greu să spun tot ce 
gîndesc, ce simt în aceste clipe. Un 
lucru îl știu limpede ; partidul ne-a 
dat încredere în puterile noastre. 
Din muncitor pe șantierele de la 
Bicaz, iată-mă acum inginer într-u- 
na din cele mai tinere și moderne 
fabrici ale țării. Nu vom pregeta 
nici un efort pentru a îndeplini po
litica partidului nostru de construire 
a socialismului."

Constructori ai marelui combinat 
siderurgic de la Galați ; la cîtăva 
vreme după ei se înclină în fața 
regretatului dispărut specialiști ai 
Institutului de proiectări laminoare. 
Pentru cîteva ore doar, ei s-au des
părțit de planșetele, proiectele, hăr
țile, în care sînt imaginate și capă
tă contururi laminorul de tablă 
groasă de la Galați și se aduc noi 
modernizări celor de la Hunedoara 
ori Reșița. „Vizitele conducătorilor de 
partid și de stat, în frunte cu tova
rășul Gheorghiu-Dej, pe marile șan
tiere, prețioasele îndrumări primite, 
au dat imbold creator muncii con
structorilor — ne spune inginerul 
Nicolae Rusu, directorul tehnic al 
institutului. Pierderea pe care po
porul nostru a suferii-o înseamnă 
pentru noi o datorie în plus. Opera 
de industrializare socialistă a țării 
inițiată și condusă de partid, de Co
mitetul Central și căreia i s-a dăruit 
cu atîta energie și pasiune tovară
șul Dej, va fi continuată cu eforturi 
sporite."

Copii, sute și mii de copii. 
Deodată se desprinde din co
loană, cu pas grav, o fetiță. 
Mira Turtureanu, din clasa a 
IV-a B a Școlii nr. 128 din Capitală. 
Se-ndreaptă spre sala coroanelor, 
ținînd în brațe un coșuleț cu flori, 
pe care îl depune pe dalele de 
marmură. Cu aceleași mișcări înce
tinite, fata acoperă coșulețul cu cra
vata roșie scoasă de la gît.

Pe un colț al postamentului îm
brăcat în catifea neagră, o mină 
depune un buchet de violete ; o tî- 
nără femeie așează, ca pe o petală, 
o foaie acoperită cu cîteva versuri 
închinate partidului. Și, mereu, ape
le omenești, în mișcarea lor lină și 
profundă din jurul catafalcului, scot 
la suprafață emoționante, anonime 
gesturi care mărturisesc, în graiul 
lor, cît de puternice sînt legăturile 
ce unesc poporul de partidul iubit.

Dinspre părțile de miazănoapte, 
de sub streașină codrilor maramure
șeni, au ajuns țăranii cooperatori

Gheorghe Moiș și Mihai Hodoroz. O 
lacrimă stă înghețată pe chipurile 
lor aspre. Venit din țara Crișurilor, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din satul Vaida, Nagy 
Săndoi, își amintește cu emoție de 
cuvintele rostite în numele conduce
rii partidului și statului de to
varășul Gheorghiu-Dej la sesiu
nea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, cînd a fost proclamată 
victoria definitivă a socialismului. 
Succesele viitoare, pe calea deschi
să de partid, în fața milioanelor de 
țărani muncitori, calea unei agricul
turi puternice, moderne, vor cinsti 
memoria marelui dispărut.

Constructorul de nave gălățean, 
Mihai Șoproni are vie în memorie 
ziua cînd a fost lansat la apă 
primul cargou romînesc de 4 500 
de tone „Galați". In. acea . zi 
constructorii au primit pe pun
tea navei pe tovarășul Gheor
ghiu-Dej, însoțit de alți conducători 
de partid și de stat. „N-am să uit 
niciodată interesul și căldura cu 
care ne-a vorbit atunci. Îndemnurile 
conducerii de partid le-am înfăptuit 
și le vom înfăptui întotdeauna cu 
sfințenie".

în valurile vii, tăcute, ale mulți
mii pot ii întîlni.ți constructori ai „sal
bei" de hidrocentrala as pe Bistrița, 
oameni care îndeplinind cu abnega
ție politica partidului de electrificare 
a țării au înfrînt apele și munții, a- 
prinzînd pe harta energetică a pa
triei noi steluțe. Printre aceștia și 
mecanicul Ioan Popescu. „înfăptuim

o operă măreață. O vom duce mal 
departe neabătuți. Strînși uniți în 
jurul conducerii încercate a parti
dului nostru, vom desăvîrși construc
ția socialistă pentru care tovarășul 
Gheorghiu și-a închinat toate forțe
le, întreaga viață. Acesta este legă- 
mîntul nostru".

îndoliate, orele zilei se scurg. Ne
contenit se schimbă gărzile la ca
tafalc. Purtînd vie imaginea marelui 
fiu al patriei, stau de gardă munci
tori de la „Grivița Roșie" : Eroul 
Muncii Socialiste Ștefan Lungu, Du
mitru Ștefănescu și Ion Stancu, parti
cipant la luptele din 1933, strunga
rul Dumitru Stan, deputat în Marea 
Adunare Națională. Rînd pe rînd, 
stau de veghe constructori ai hi
drocentralei de pe Argeș, muncitori 
de la uzinele „Vulcan", „Timpuri 
noi" și altele.

Și parcă întreaga țară stă de gar
dă... în aceste momente de profund 
omagiu adus marelui dispărut, 
poporul, sirîns unit în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn, al conducerii lui 
încercate, continuă hofărît și neabă
tut munca sa creatoare, lupta pentru 
făurirea viitorului tot mai luminos al 
Romîniei socialiste.

E trecut de miezul nopții cînd a- 
ceste rînduri sînt încredințate tipa
rului. Iar la Palat, datorită șirurilor 
nestîrșite ale celor care așteaptă să 
treacă prin fața catafalcului, porțile 
sînt încă deschise...

Victor VÎNTU 
Constantin MORARU 
Paul D1ACONESCU

Din partea comisiei 
pentru organizarea funeraliilor

Comisia de partid și de stat pen
tru organizarea funeraliilor tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej co
munică :

1. — Mitingul de doliu închinat 
memoriei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej va avea loc miercuri, 
24 martie a.c. la ora 11, în Piața 
Republicii.

2. — După mitingul de doliu cor
tegiul funerar se va îndrepta spre 
„Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism", unde va avea 
loc înhumarea rămășițelor pă- 
mîntești ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

3. — în semn de omagiu, la ora 
14,30, timp de 3 minute, se va în
trerupe lucrul în toate întreprinde
rile și instituțiile din țară (cu ex
cepția acelora unde condițiile de 
producție nu permit întreruperea 
lucrului) ; pe timpul întreruperii 
lucrului vor suna sirenele între
prinderilor, locomotivelor, vaselor 
fluviale și maritime; se va opri 
circulația trenurilor, automobile
lor, altor vehicule și a pietonilor.

4. — Mitingul de doliu și întrea
ga desfășurare a funeraliilor vor fi 
transmise de toate posturile de ra
dio și televiziune ale Republicii 
Populare Romîne.

Adunări de doliu 
ale oamenilor muncii 

i________________________________

Pe tot cuprinsul țării, la orașe si 
sate continuă să aibă loc mii de 
adunări de doliu, în care cetă
țenii patriei aduc un ultim și im
presionant omagiu tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In at
mosfera solemnă și gravă a adu
nărilor, oamenii muncii evocă lu
minoasa figură a conducătorului 
iubit, exprimă marea întristare 
ce le-a cuprins inimile, dau glas 
hotărîrii de neclintit a poporului 
de a-și întări și mai mult rîndu- 
rile în jurul încercatului nostru 
partid, al Comitetului său Central, 
înfăptuind cu abnegație politica 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste.

Sute de muncitori, ingineri 
tehnicieni și funcționari ai Fa
bricii de rulmenți din Birlad 
și-au manifestat profunda durere 
pentru pierderea iubitului con
ducător care, în fruntea partidu

Vom Înfăptui neabătut politica partidului
lui, a vegheat la progresul conti
nuu al patriei pe calea so
cialismului. „Construirea unui 
obiectiv industrial cum este 
fabrica de rulmenți — a spus 
rectificatoarea Ene Gica — 
a însemnat o cotitură radica
lă în viața vechiului nostru tîrg 
al Bîrladului. Și la fel se poate 
spune despre multe alte orașe 
mici ale Moldovei, trezite la o 
existență nouă prin politica de 
industrializare socialistă elabo
rată de partidul nostru, condus 
cu înțelepciune de Comitetul 
său Central. Fiecare dintre 
noi am simțit și simte grija pă
rintească a partidului, care nu 
cunoaște țel mai înalt ca ferici
rea celor ce muncesc. Trăind și 
muncind în orașul natal al to
varășului Gheorghiu-Dej, unde el 
și-a petrecut o parte din copilă

rie, eu și tovarășii mei îi vom 
cinsti memoria prin înzecite 
eforturi în înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de partid".

în vastele secții ale Fabricii de 
confecții și tricotaje București 
aproape 14 000 de muncitori, teh
nicieni și ingineri s-au întîlnit 
în adunări de doliu. Mii și mii 
de femei care alcătuiesc marea 
majoritate a salariaților din a- 
ceastă importantă întreprindere 
de industrie ușoară purtau pe 
cap bentițe cernite. Intr-o 
atmosferă de adîncă recule
gere, participanții la adunări 
și-au exprimat nemărginita du
rere pe care o încearcă în aceste 
zile, au evocat marile realizări 
de a căror înfăptuire sînt legate 
viața și lupta tovarășului 
Gheorghiu-Dej, au dat glas hotă

rîrii de a munci cu dirzenie pen
tru înflorirea patriei socialiste.

„Lucrez în această fabrică de 
mulți ani — a spus muncitoarea 
Victoria Manea. Sub ochii mei ea 
a căpătat aspectui modern de azi 
așa cum sub privirile noastre, ale 
tuturor, întreaga țară devine de 
la un an la altul mai bogată și 
mai frumoasă. Aceasta e opera 
partidului, a clasei muncitoare; a 
poporului eliberat, in fruntea 
căruia a stat neobosit pînă în ul
timul ceas al vieții sale tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Cel din urmă în
demn pe care ni l-a adresat 
nouă, tuturor, a fost de a ne de
dica toată puterea de muncă 
dezvoltării și înfloririi patriei 
socialiste. Vom îndeplini cu cinste 
acest îndemn urmind neclintit 
politica partidului.

(Continuare în pag. a V-a)

Coloane nesfîrțite de oameni ai muncii aduc omagiul lor profund iubitului fiu al poporului
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Un instantaneu de producție obișnuit. Cu planul în față responsabilul de brigadă Marin Plrșcoveanu și An- 
ghel Stoica, șeful unei echipe de sudori, de la cazan geria uzinelor „23 August" stabilesc fazele următoare 

ale construcției vagonului cisternă de mare capacitate (Foto : Agerpres)

Ritmurile 
ale uzinei

puternice

Totul sugerează mișcarea dinamică a 
industriei in ce are ea mai esențial. Din 
halele turnătoriilor uzinei bucureștene 
„23 August" ies vagoane cu piese grele 
pentru construcția de mașini ; locomo
tive împing pe linii auxiliare vagoane 
încărcate cu mașini și utilaje, abia ple
cate de la standurile de probă, pentru 
marile combinate în construcție ; pe 
aleile dintre sectoarele de fabricație vin 
și se duc, într-o frecvență de șantier, 
electrocare cu laminate, iar sus, în bi
rourile tehnice cu ferestre largi, proiec- 
tanții creează, deschizind perspective noi.

Este o mișcare, o activitate caracte
ristică marilor uzine socialiste. Munca 
aceasta îndîrjifă, statornică în intensitate, 
proprie ritmului înalt de azi al dezvol
tării noastre industriale, confirmă con
vingerea care s-a încrustat adine în. con
știința tuturora : aceea că poporul mun
citor, o dată cu exprimarea sentimente
lor de durere pentru pierderea grea 
suferită de întreaga țară prin stin
gerea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, își reafirmă hotărîrea de 
neclintit de a sfrînge și mai mult rîn- 
durile în jurul partidului nostru, al con
ducerii sale încercate, pentru înfăptuirea 
politicii partidului puse în slujba desă- 
vîrșirii construcției socialiste. Nu-i secție, 
nu-i atelier, nu-i brigadă sau echipă care 
să nu depășească sarcinile zilnice 
de plan. în oțelăria caldă a cuptoa
relor Martin și electrice țîșnesc jerbe 
de scîntei. Se toarnă în forme piesele 
viitoarelor mașini și utilaje. Oțelarii bri
găzii lui Nicolae Zofa, fruntașă în între
cere, se pregătesc să toarne a doua oară, 
în cabina lui, maistrul de la cuptoare își 
face această scurtă însemnare în eviden|a 
zilnică : „Schimbul I a depășit planul cu 
27 tone oțel lichid". Ca în fiecare zi I 
Oțelarii merg neabătut pe drumul reali
zării planului și a angajamentelor socia
liste.

Un dispecer din sectorul de prelucrare 
preia de la forjă, calzi încă, arborii co
tiți pentru motoare de 350 și 700 C.P. 
Semnează de primire și se duce. Nu are 
de unde să știe că o dată cu această li
vrare colectivul forjei și-a realizat planul 
lunar la arbori cotiți. într-o încăpere, cî- 
țiva tehnicieni, adunați în jurul unei ma
chete, continuă discuția în legătură cu 

UN NOU ȘLEP 
LANSAT LA APĂ

Ieri, constructorii de nave de la 
Uzina mecanică Tr. Severin au 
obținut o realizare de seamă în 
producție. Datorită efortului depus 
de întregul colectiv, a fost lansat 
la. apă, cu cinci zile înainte de ter
men, un șlep de 1 000 de tone. Este 
primul vas de acest fel construit de 
la începutul anului în atelierele u- 
zinei noastre. Tehnologia de fabri
cație a fost mult îmbunătățită. Su
dura automată și semiautomată a 
fost folosită în proporție de 90 la 
sută. Echipele conduse de Constan
tin Guiu, Constantin Firu, Nicolae 
Pascovici și Ion Dăogaru s-au evi
dențiat in mod deosebit. în reali
zarea acestui obiectiv din planul 
primului trimestru, (de la Ion Ma
rinescu — coresp. voluntar).

CU PRODUCTIVITATE
Înaltă

In ultimele trei zile muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la uzi
nele „1 Mai“-Ploiești au înscris 
noi realizări pe graficele întrecerii 
socialiste. Iată cîteva din acestea. 
Sîmbătă și luni, echipa condusă de 
Vasile Voinea, din secția montaj, , a 
depășit cu 5 la sută sarcinile de

adaptarea unei prese la noua tehnologie 
de forjare a arbori lor-motor în ma
trițe cu vibraj continuu. Și-n vremea a- 
ceasta, jos, în hală, bat ritmic ciocanele 
mari și se răsucește, pe postament și-n 
matrițe, oțelul roșu. Președintele comite
tului sindical de secție, tovarășul Con
stantin Cîrjan, pregătește un schimb de 
experiență, iar șeful secției, inginerul 
Vasile Jerca, împreună cu un tehnician 
și un maistru, analizează posibilitățile 
modernizării unui ciocan de 750 kg. Res
ponsabilul cu întrecerea socialistă vine la 
organizația de bază : „N-ar fi bine sa 
anunțăm, la stația de radioamplificare, 
că atelierul de oțeluri speciale a dat azi 
6 tone de profile peste plan ?“ „Să lu
crăm cu modestie — îl sfătuiește secre
tarul. Toată uzina are rezultate asemănă
toare".

Halatul șefului de brigadă Marin Pîrș- 
coveanu, de la cazangerie, s-a descheiat 
și la reverul hainei se vede o mică ban
dă ruptă parcă din eșarfa neagră de pe 
frontispiciul uzinei. S-a urcat pe un vagon 
cisternă afiat în construcție — și acum 
cheamă sudorii. Înalt, ușor încărunțit, 
omul acesta a împlinit două decenii de 
muncă în uzină. De la reparații de loco
motive a ajuns să construiască azi mari 
recipienți și utilaje chimice de înaltă teh
nicitate, vagoane cisternă moderne pen
tru export, echipament pentru siderurgie. 
El a participat la întreaga evoluție a uzi
nei, la ridicarea ei pe trepte tot mai 
înalte ale progresului tehnic. întreaga 
hală a cazangeriei străfulgeră sub arcul 
voltaic al sudurii electrice, macaralele 
poartă pe sus virole de cazane. Sîrguin- 
cioși, oamenii lui Pîrșcoveanu montează 
de zor instalația de încălzire la vago
nul cisternă de mare capacitate, iar su
dorii, cu măștile dinainte, îmbină secven
țele producției într-un tot omogen.

Oameni ai uzinei, pasionați de munca 
lor, viu interesați în bunul mers al pro
ducției. Cînd spunem aceasta ne gîndim 
la brigada lui Ion Borșa, de la secția me
canică, care numai ieri, bunăoară, a mon
tat în plus și în condițiile aceleiași cali
tăți superioare patru triple'-valve ; la 
membrii brigăzii lui Ion Mușat, din 
același sector, care a trimis la recepțio- 
nare, gafa montați, 77 de cilindri de frî- 
nă, în loc de 50 cît era planificat.

producție la montajul unei instala
ții 4 LD, iar echipa condusă de 
Stelian Grosu și Gheorghe lorda- 
che a realizat montarea, cutiei de 
viteze pentru antrenarea mesei 
unei instalații 3 DH, cu 10 ore mai 
devreme. La montarea troliului 
pentru instalația 4 LD, echipa con
dusă de Gheorghe Cucu și Vasile 
Pițigoi a redus timpul de lucru cu 
15 ore.

Sîmbătă și în primul schimb de 
ieri, s-au realizat 46 sape de foraj 
peste prevederile planului, toate de 
calitate superioară. S-au evidențiat 
strungarii Radu Barbu, Ion Oancea, 
Ion Constantinescu și Nicolae Bra- 
șoveanu, inginerii Iunian Oancea 
și Dumitru Ene, maiștrii Gheorghe 
Sora și Aurel Tomescu. (de la Ma
rin Dumitrache — coresp. voluntar).

NUMAI FIRE 
DE CALITATE

în ultimele trei zile, colectivul 
Filaturii Romînești de Bumbac din 
București a depășit cu 1,4 la sută 
sarcinile de plan la producția de 
fire finite. Brigada maistrului Ion 
Turcitu s-a situat ieri pe primul 
loc în întrecerea socialistă, depă- 
șindu-și sarcinile de producție cu 
3 la sută și dînd numai fire de ca
litatea I. De altfel, întreaga pro
ducție de fire intrată ieri în ma
gazia fabricii a fost de calitate su
perioară. Baloturi de fire, puriînd

Să aruncăm o privire în birourile teh
nice ale uzinei. Aceeași muncă, aceeași 
stăruitoare atenție pentru dezvoltarea și 
perfecționarea producției. Un colectiv de 
tehnologi se ocupă cu pregătirea fabri
cației rolelor din fontă centrifugată pen
tru paturile de răcire de la laminorul 
de tablă groasă al Combinatului siderur
gic Galați. Tehnologii urmăresc organi
zarea unei linii cît mai raționale de pre
lucrări și montaje. Unii se află în haiă, 
cu proiectele dinainte, alții pun la punct 
tehnologia de fabricație. Pe planșeta 
proiectanților se definitivează documen
tația tehnică a unor produse noi — cup
toare pentru încălzirea pieselor din oțel 
manganos, uscătoare pentru fabricile de 
ciment. Domenii variate de activitate, 
dar același obiectiv : în discuțiile de 
lîngă planșetă, pe fluxul tehnologic de 
fabricație, pretutindeni se vede preocu
parea pentru traducerea în viață a uneia 
dintre principalele sarcini trasate de 
partid industriei noastre — fabricarea de 
mașini și utilaje la cel mai înalt nivel 
tehnic.

...Ieri, ieșeau pe porțile uzinei „23 
August'1 10 vagoane cu felurite utilaje 
și mașini : reductoare pentru Hunedoara 
și Combinatul siderurgic de la Galați, 
instalații de ardere pentru noile fabrici 
de ciment, utilaje pentru combinatele 
chimice în construcție.

— $i ce anume v-au trimis, în aceeași 
zi, celelalte întreprinderi din țară 1 l-am 
întrebat pe șeful serviciului de aprovi
zionare.

— Laminate și fontă, nisip de turnă
torie și minereu de fier... Aproape 20 de 
vagoane.

Cum se vede, clasa muncitoare, în
treaga țară, își sporește eforturile pentru 
realizarea ritmică și integrală a tu
turor ' indicatorilor de plan, a angaja
mentelor luate în întrecere. Din acest 
impresionant ritm de producție, de acti
vitate creatoare, răzbate hotărîrea oa
menilor muncii de a-și respecta cuvîn- 
ful dat, de a raporta și în viitor parti
dului, cu aceeași mîndrie, noi și noi 
succese care să întregească tabloul ma
rilor realizări ale Romîniei socialiste 
de azi.

Ștefan ZIDARIȚA

marca F.R.B., în valoare de a- 
proape un milion de lei, au fost 
expediate ieri spre diferite țesăto
rii din țară. Din cantitatea de fire 
obținută peste plan de la începutul 
anului și pînă acum se. pot țese 
57 000 metri de țesături fine, (de la 
Radu Popescu — coresp. voluntar).

SPRE BENEFICIARI
Colectivul uzinelor „Unio" din 

Satu Mare a îndeplinit planul pe 
primele două decade ale lunii mar
tie în proporție de 104,4 la sută. 
Uzina a expediat ieri către diferiți 
beneficiari 18 vagoane cu produse 
în valoare de peste 1 200 000 lei. 
Intre acestea se numără 25 de re
morci pentru tractor realizate de 
echipele conduse de lăcătușii Iosif 
Pop, loan Crișan, Vasile Dărăban 
și Ion Stan, 4 transportoare cu ra- 
cleți executate de lăcătușii loan 
Molnar, Vasile Poștaș, Mihai Țoca, 
2 transportoare cu bandă, (de la 
Augustin Mureșan — coresp. volun
tar).

PRODUSE PESTE PLAN
Muncitorii, tehnicienii și ingine

rii de la Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște obțin noi realizări în în
deplinirea planului și a angaja
mentelor luate. Succese deosebite 
a dobîndit colectivul sectorului 1 
metalurgic, care in zilele de 19 și

CU PLANUL
TRIMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT
Minerii de Sa Teliuc

TELIUC (coresp. „Scînteii"). — 
Minerii de la Teliuc extrag în acest 
an cu peste 36 la sută mai mult 
minereu de fier decît în anul trecut. 
Pentru a realiza exemplar sarcinile 
sporite de plan, ei au pregătit și dat 
în exploatare 5 abataje și un orizont 
în subteran, au deschis noi zone 
mineralizate la sectorul de exploa
tare în carieră. S-au luat măsuri 
pentru sporirea indicilor de utilizare 
la excavatoare, foreze, autobascu
lante, mașini de încărcat etc. Mine
rii, realizînd ritmic planul de pro
ducție, au livrat furnaliștilor de la 
Hunedoara și Călan, cu 13 zile îna
inte de termenul stabilit, întreaga 
cantitate de minereu planificat pen
tru primul trimestru al anului. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu a- 
proape 13 la sută. Pe seama îmbu
nătățirii calității minereului extras, 
furnaliștii hunedoreni au primit cu 
peste 8 000 tone de metal in minereu 
mai mult față de plan.

Forestierii 
din regiunea Suceava

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
în exploatările forestiere și în uni
tățile de industrializare a lemnului 
din regiunea Suceava se desfășoară 
o însuflețită întrecere pentru reali
zarea planului la toți indicatorii și 
valorificarea superioară a lemnului. 
Colectivele din cadrul direcției re
gionale a economiei forestiere au 
îndeplinit ieri planul trimestrial. 
Pînă în prezent, forestierii de aici au 
dat peste plan 25 000 mc bușteni de 
gater-rășinoase, 5 000 mc bușteni de 
gater-fag, 2 500 mc bușteni de rulaj 
etc. Aceste succese se datoresc 
creșterii gradului de mecanizare a 
lucrărilor, organizării unui număr 
mare de muncitori în brigăzi com
plexe cu plata în acord global. Nu
mai de la începutul anului și pînă 
în prezent exploatările forestiere au 
primit 140 de tractoare, 110 ferăs- 
traie mecanice, 9 funiculare și multe 
alte mecanisme. Mai bine de 80 la 
sută din masa lemnoasă este ex
ploatată în prezent de muncitori or
ganizați în brigăzi complexe. O 
atenție deosebită o acordă munci
torii îmbunătățirii calității produse
lor. La lemnul de fag, prin creșterea 
indicilor de utilizare cu 2,2 la sută 
față de plan, s-au dat în plus, din 
aceeași masă lemnoasă, 2 000 mc 
lemn de lucru. Și în unitățile de in
dustrializare au fost depășiți indicii 
de calitate, producîndu-se peste 
plan mai bine de 500 mc cherestea 
de calitate superioară.

INDICI SUPERIORI
DE UTILIZARE A AGREGATELOR

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La 
uzinele „Industria sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii, oțelarii și laminatorii 
sînt în fruntea întrecerii pentru a 
da mai mult metal economiei națio
nale. Ei obțin zi de zi realizări tot 
mai însemnate în producție. La oțe- 
lărie s-au elaborat, de la începutul 
anului și pînă în prezent, aproape 
300 tone de oțel peste plan. Este un 
rezultat al folosirii cu indici supe
riori a capacității de producție a 
cuptoarelor.,, Duminică, schimbul 
condus de rhaistrul Achim Vezoc a 
adăugat încă 33 tone de laminate la 
cele 730 tone date peste plan de la 
începutul anului. Eforturile meta- 
lurgiștilor pentru sporirea produc
ției și îmbunătățirea calității meta
lului sînt sprijinite prin numeroase 
măsuri tehnico-organizatarice apli
cate în uzină. Nu de mult a fost 
pusă în funcțiune o mașină de în
dreptat profile și s-au terminat lu
crările de automatizare a răsturnăto
rului de țagle. în prezent se mon
tează un transportor și o cale cu 
role.

22 martie a dat peste plan 14 tone 
de oțel lichid. S-au evidențiat e- 
chipele de pțelari conduse de Ene 
Bogdan, Nicolae Safta și Dobre 
Marin. In atelierul forjă, echipa 
condusă de comunistul Gheorghe 
Buturugă a dat 250 kg de piese 
peste sarcinile de producție. Re
zultate bune în întrecere au obți
nut muncitorii de la atelierul de 
vane și cei din secția a IV-a piese 
de schimb, (de la Mișu Avanu — 
coresp. voluntar).

In trei zile:
29 000 RULMENȚI

Hotărîrea colectivului Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad de a înde
plini exemplar sarcinile economice 
trasate de partid e dovedită de 
fapte, de realizările în producție. 
In ultimele trei zile s-au montat 
aproape 29 000 de rulmenți, dintre 
care 450 peste plan. Pînă în pre
zent, s-au realizat integral sar
cinile de export pe trimestrul 
I al acestui an. In obținerea 
acestor rezultate s-au eviden
țiat numeroși muncitori și teh
nicieni. Brigada de forjori de 
la presa de 6 țoii, condusă de Con
stantin Bojanu, a forjat peste 
plan, în ultimele trei zile, 4 023 
inele de rulmenți, iar brigada de 
la presa de 4 țoii, condusă de Ion 
Luca — 4 700 inele de rulmenți, (de 
la Eliade Solomon — coresp. volun
tar).

PENTRU RECOLTE BOGATE ÎN 1965
Fiecare 
folosită

Sîntem la cooperativa de producție 
„Drapelul roșu" din Salonta. în timp 
ce la sediu, membri ai cooperativei 
fac rînd pe rind de gardă in fața 
portretului îndoliat al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, sute de 
țărani cooperatori împreună cu trac
toriștii de la S.M.T. Cefa muncesc la 
semănatul culturilor din epoca I, la 
pregătirea terenului și la îngrijirea 
semănăturilor de toamnă. Pe ingi
nerul Ștefan Kertmegy l-am găsit 
controlînd .calitatea semănatului. De 
la el am aflat că ieri se aflau pe 
cîmp aproape 400 de țărani. Unii îi 
ajutau pe tractoriștii din brigăzile 
conduse de Gavril Popa și loan 
Takacs la semănat, alții lucrau cu 
atelajele pe terenuri unde tractoa
rele nu puteau încă pătrunde, iar 
alții munceau la grădina de legume. 
Mecanizatorii Matei Raț, Vasile 
Cărbunaru, Kis Francisc, Emeric 
Felfdldy, loan Herdean și alții fo
losesc cu pricepere tractoarele și 
fiecare zi bună de lucru, executînd 
arături și însămînțări de bună ca
litate, pe suprafețe mari. Pînă ieri 
la cooperativa agricolă „Drapelul 
roșu" s-au însămînțat 50 de hectare 
cu orz de primăvară și 35 ha cu 
ovăz, 117 ha cu sfeclă de zahăr, 50 
ha de mazăre și 53 ha de lucerna.

Primele suprafețe semănate Cooperative fruntașe
IAȘI (coresp. „Scînteii"). 

Mecanizatorii din gospo
dăriile de stat aparjinînd 
trustului Bîrlad au ieșit la 
lucru în cîmp de îndată 
ce terenul a început să se 
zvînte. In numai cîteva zi
le, la gospodăriile de sfat 
Fălciu, Murgeni, Mușafa, 
Zorleni și în alte părți s-au 
grăpat peste 1 000 hectare 
ogoare de toamnă și s-a 
trecut la semănatul mază- 
rei și borceagului. Pînă 
sîmbătă s-au semănat peste 
250 de hectare. Cele mai 
mari suprafefe s-au reali
zat de către unitățile din 
Laza, Suseni, Fălciu, Mur
geni.

Folosind la fel de bine 
timpul prielnic și

din primele zile terenuri
le zvîntate, membrii coo
perativei agricole de pro
ducție Codăiești, raionul 
Vaslui, au însămînfat și ei 
pînă acum 20 hectare cu 
mazăre și 10 hectare cu 
ovăz. Se însămînțează de 
zor culturile din urgenfa 
I și la cooperativele a- 
gricole din Popricani și 
Vlădeni, raionul lași, De- 
leni și Laza, raionul Vaslui, 
și aproape în toate unită
țile din raionul Bîrlad.

BACĂU (coresp. „Scîn
teii"). în majoritatea coo
perativelor agricole de 
producjie din raionul Ad- 
jud au început lucrările

lucrind de primăvară. Pe suprafe-

Semănalul mazurii la cooperativa agricolă de producție dîn comuna
Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia Foto : Gh. Amuza

CINEMATOGRAFE
CINEMATOGRAFE : Pădurea spinzura- 

ților — cinemascop (ambele serii) : Pa
tria (10; 13,30; 17; 20,30). Tovarășii : Re
publica (9,45; 12,15; 15,45; 18,15; 20.45).
Pagini de istorie — Cetățile chimiei — 
Inaugurarea lucrărilor de construcție a 
sistemului hidroenergetic și de navigație 
— Porțile de Fier : Luccafăi ii (10; 12; 14; 
16: 18,15; 20,30). Djura — cinemascop : 
Carpați (10; 12,15; 16; 18,15: 20,30), Festi
val (10: 12; 14; 16; 18,15; 21' :o). Setea — 
cinemascop : București (9,Ui; 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 și forța . Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16.15; 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 ciudați pe muntele de 
gheață: Union (15,30; 18; 20,30). 4 000 de 
trepte spre cer — Temelii de oțel — 
Prefață la un poem — Pretutindeni mun
cesc oameni — Inaugurarea lucrărilor de 
construcție a sistemului hidroenergetic 
și de navigație — Porțile de Fier : Tim
puri Noi (10—15,15 in continuare ; 17; 
18,45; 20,45). Omul din fotografie : Doina : 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Tudor — cine
mascop (ambele serii) : Glulești (10; 14; 
18). Balada soldatului : înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18; 20). Arhiva secretă 
de pe Elba : Cultural (15,30; 18; 20,30).

din plin
în total, din cele 560 de hectare 
culturi din epoca I-a, s-au însămîn
țat 310 ha.

O dată cu arăturile, pregătirea te
renului și semănatul, cooperatorii 
din Salonta grăbesc lucrările de în
treținere a semănăturilor de toam
nă. Zilele acestea s-a făcut grăpatul 
culturilor și s-au împrăștiat pe cîmp 
cite 250 kilograme superfosfat la 
hectar pe 200 hectare cu grîu și 30 
hectare care vor fi semănate cu le
gume, și cite 100 kg de azotat de 
amoniu la hectar pe terenurile care 
se însămînțează cu sfeclă de zahăr 
și cînepă.

De la Salonta ne-am îndreptat 
spre cooperativa agricolă „Drumul 
lui Lenin" din comuna Mădăras. 
Aici, aceeași hărnicie, aceeași 
hotărîre de a munci bine pen
tru a smulge pămîntului recolte 
tot mai mari. Președintele coopera
tivei, Teodor Maghiar, Erou al Mun
cii Socialiste, era plecat pe cîmp. 
La fel și inginerul agronom loan 
Bende. Brigadierii, împreună cu 
un mare număr de țărani, lu
crau de zor la semănat și la îngri
jirea semănăturilor de toamnă. 
„Toate terenurile zvîntate, ne-a spus 
inginerul, sînt lucrate cu grijă. Am 
terminat de semănat orzoaica pe 10

țele în pantă, unde apa 
s-a scurs mai repede, me
canizatorii pregătesc te
renul și însămînțează cul
turile din prima epocă. 
Avînd asigurate din vre
me semințele, membrii 
cooperativelor agricole din 
comunele Tănăsoaia, Ad- 
judul Vechi și Frumușelu 
au fost primii care au ie
șit la cîmp. Se lucrează 
intens și pe ogoarele coo
perativelor agricole de 
producjie din comunele 
Homocea, Pufești și Ursa. 
In cîteva zile au fost se
mănate cu culturi din epo
ca I peste 400 de hec
tare. Concomitent cu se
mănatul se Infrefin cultu
rile de toamnă.

Lanțul : Feroviar (10,30: 12,30; 14.30; 16,30; 
18.30; 20,30). Zborul întrerupt. : Buzeștl 
(16, 18; 20). Colaboratorul Ceka : Dacia 
(10; 12: 14: 16,30; 18,30; 20.30). Casa de Ia 
răscruce : Crîngași (16; 18; 20). A fost 
prietenul meu : Grivlța (10; 12,15; 16;
18.15; 20.30). Omul cu rlcșa — cinema
scop : Bucegi (10: 12; 16; 18.15; 20,30), Cu 
mîinile pe oraș Unirea (16; 18,15; 20,30). 
Podul : Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20,30).  Zafra : 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 
(16; 18,15, 20,30). Podul rupt — cinema
scop : Moșilor (16: 18; 20). Acoperișul : 
Aurora (10,30. 12,’5; 14; 16,15; 18.15: 20,30). 
Jocuri întrerupte : Cosmos (16; 18; 20). 
Moartea se numește Engelchen : Viitorul 
(16; 18,15: 20,30). Ivailo : Colentina (16 ; 
18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Lunga noapte a lui ’43 : Me
lodia (10; 12; 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). Jurămîntul soldatului 
Poley : Lira (15 30; 18; 20,30). Micul pescar 
— cinemascop : Drumul Sării (16; 18; 20). 
Țarcul : Ferentari (16; 18,15; 20,30). Pă- 
mîntul îngerilor : Cotrocenl (16: 18,15;
20,30).  Flăcări și flori : Pacea (16; 18; 20). 

hectare, borceagul pe 27 hectare, iar 
mazărea și sfecla de zahăr pe jumă
tate din suprafețele prevăzute. 
Tractoriștii Gheorghe Băcuci, loan 
Olas, Halasy Emeric și alții lucrează 
cu cultivatoarele la pregătirea tere
nului pentru însămînțări.

Un fapt demn de relevat, atit la 
Mădăras cît și la celelalte coOr’"'’»- 
tive vizitate, este dorința unai»mă 
a țăranilor de a executa semănatul 
la timpul optim. De aceea, pe parce
lele care nu permit încă intrarea 
tractoarelor, țăranii seamănă cu a- 
telajele cooperativei. Paralel cu a- 
ceste lucrări, se face repicatul roșii
lor în răsadnițe, se plantează castra
veții și alte legume timpurii. O mare 
atenție dau brigăzile de cîmp de la 
Mădăras îngrijirii semănăturilor de 
toamnă.

Pe terenurile cooperativei din Bi- 
caciu, tractoristul Iosif Covacic lu
cra cu 4 baterii de discuri la pre
gătirea terenului care va fi însă- 
mînțat cu sfeclă de zahăr, iar mai 
mulți țărani pregăteau terenul pen
tru plantarea legumelor.

La cooperativa agricolă din Ge- 
piu, brigăzile de cîmp conduse de 
Petre Hălmăjan și Gheorghe Igna 
se întrec pentru terminarea grab
nică a semănatului. în timp ce o 
parte din cele 11 tractoare aflate 
în cîmp executau arături, altele fă
ceau discuitul și semănatul. Aci s-au 
și semănat 17 hectare cu orz, 25 hec
tare cu mazăre, 10 hectare cu sfeclă 
de zahăr și suprafețe însemnate de 
mac, lucemă, trifoi.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii1'

Avînd toate pregătirile făcute, 
membrii celor două cooperative agricole 
de producție din comuna Făcăeni, raio
nul Fetești, și mecanizatorii au așteptat 
cu nerăbdare timpul prielnic pentru 
semănat. In dimineața zilei de 15 mar
tie. brigăzile au ieșit pe tarlale. Au se
mănat mai întîi mazărea, borceagul, 
ovăzul și lucerna, apoi au trecut la se
mănatul florii-soarelui și al sfeclei de 
zahăr. Ieri, 22 martie, la cooperativa 
agricolă de producție „Progresul" s-a 
terminat și semănatul celor 210 ha cu 
floarea-soarelui. La executarea acestor 
lucrări s-au evidențiat tractoriștii Du
mitru Olteanu, Mircea Săvulescu, frații 
Ștefan și Ion Crăciun, precum și 
membrii cooperatori Iordache Olteanu, 
Ion Zăroiu, loan Staicu și Ioniță Stân
cii, care au mjnuit semănătorile.

La cooperativa agricolă „Făcăeni", 
care cultivă cu floarea-soarelui 270 ha, 
se însămînțează ultimele hectare. în 
prezent, mecanizatorii și membrii coo
peratori execută lucrări de întreținere a 
culturilor și a ogoarelor de toamnă.

Constantin FRINCU 
coresp. volunfaf

23 000 hectare 
însamîntate

GALAȚI (coresp. „Șeînteii"). — 
în raioanele Brăila, Făurei și altele 
din regiunea Galați campania agri
colă de primăvară e în plină des
fășurare. în numai cîteva zile s-au 
efectuat arături pe o suprafață de 
aproape 9 000 de hectare și s-a pre
gătit terenul pentru semănat pe 
alte 29 700 ha. S-a trecut și la se
mănatul culturilor din prima epo
că. în raionul Brăila această lu
crare s-a executat pe mai mult de 
6 300 ha, iar in raionul Făurei, pe 
aproape 6 900 ha. în întreagă regiu
ne s-au însămînțat pînă acum pes
te 23 000 hectare.

Pe Bărăgan 
și in Valea Dunări

BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
Mecanizatorii, cooperatorii și lucră
torii din gospodăriile agricole de 
stat de pe întinsul regiunii Bucu
rești lucrează de zor pentru a pune 
temelii solide recoltei acestui an. în 
Bărăgan, pe Valea Dunării, pretutin
deni pe ogoare, se lucrează din zori 
și pînă-n noapte la pregătirea tere
nului și semănat. Pînă in seara zilei 
de 21 martie s-au însămînțat cu ma
zăre, sfeclă de zahăr, floarea-soare
lui, legume și plante furajere peste 
43 000 hectare. De asemenea, s-au 
efectuat arături pe 8 100 hectare si 
s-au pregătit suprafefe întinse de 
teren pentru semănatul culturilor 
din urgența a II-a.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost căl

duroasă, cu cerul variabil, mal mult 
acoperit în Jumătatea de nord-vest 
a țării, unde a plouat temporar. în 
regiunea de munte s-a semnalat la- 
povlță șl ninsoare. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
18 grade la Berzeasca șl 6 grade la 
Joseni și Sulina. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul va
riabil mai mujt senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a 
atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 martie. In țară: Vreme schim
bătoare. cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, vînt potrivit 
cu intensificări în prima parte a in
tervalului din sectorul nord-est. 
Temperatura staționară la început, 
apoi In creștere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, 
iar maximele între 5 șl 15 grade, mâi 
ridicate la sfîrșlt. Local ceată. în 
București : vreme schimbătoare, eu 
cerul variabil, temporar noros; favo
rabil ploii slabe. Vînt. potrivit dm 
nord-est. Temperatura staționară. la 
început, apoi în creștere ușoară. Di-, 
mineața și seara ceață.
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GHEORGHE GHEORGH I U - DEJ
TELEG RA ME

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Transmit Excelențelor Voastre expresia regretului profund al guvernului și 
poporului argentinian, în legătură cu încetarea din viață a preastimatului domn 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat.

ARTURO ILLIA 
președintele Argentinei

7* f A7
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

In numele guvernului și al poporului brazilian exprim Excelenței Voastre 
sincere condoleanțe pentru încetarea din viață a Excelenței Sale, domnului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine.

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO 
președintele Republicii Statele Unite ale Braziliei

. Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER
Vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

Am aflat cu mare regret vestea încetării din viață a președintelui Gheorghe 
GheOrghiu-Dej. Primiți, vă rog, în numele poporului cipriot, al guvernului și al 
meu personal cele mai profunde condoleanțe în legătură cu greaua dv. pierdere 
națională.

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROM1NE

în numele Consiliului Federal vă adresez sincerele mele condoleanțe pentru 
marea pierdere pe care a suferit-o Republica Populară Romînă în urma morții Exce
lenței Sale Domnului Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat.

. HANS PETER TSCHUDI
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populate Romine

Cu adincă durere am aflat vestea tristă a încetării din viață a Excelenței sale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romine, pe care am avut plăcerea să-l întîlnim și să stabilim o prietenie trainică 
în timpul vizitei noastre guvernamentale în Romînia.

Exprimăm condoleanțele noastre cele mai sincere Excelenței voastre și prin 
dv, guvernului și poporului României pentru marea pierdere.

HAILE SELASSIE I 
Împărat 

Addis Abeba

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

La moartea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, 
domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă exprim sincera și marea mea compasiune.

HEINRICH Lt BKE
Președintele Republicii Federale 

Germane

CĂTRE GUVERNUL 
REPUBLICII POPULARE ROMI NE

Prin încetarea din viață a domnului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Romînia a 
pierdut pe cel mai de seamă om de stat al său din timpurile noastre.

împărtășim doliul poporului romîn cauzat de pierderea acestui brav luptător 
pentru eliberarea țării sale, care a făcut atît de mult pentru prosperitatea țării sale 
și bunăstarea poporului său.

In numele meu personal, al guvernului și poporului Ghanei, doresc să exprim 
din inimă guvernului și poporului romîn sincere condoleanțe și compasiune pentru 
pierderea acestui mare om.• . ■ *

KWAME NKRUMAH 
Președintele Republicii Ghana

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Profund impresionat de trista veste a morții Excelenței Sale, domnul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, vă rog să binevoiți a primi cea 
mai sinceră compasiune din partea mea și s-o împărtășiți poporului romîn și familiei 
defunctului.

' *, Regele CONSTANTIN
Atena

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMlNE

Am aflat cu durere încetarea din viață a Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. în numele 
meu și al poporului irakian transmit condoleanțe profunde Consiliului de Stat și 
poporului Romîniei. urind familiei îndoliate consolare și mîngîiere.

Mareșal ABDUL SALAM 
MOHAMMED AREF 

Președintele Republicii Irak

FxcpJpntpî SciIp
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Profund emoționat de vestea tristă a grelei pierderi a Excelenței sale
Gheorghe Gheorghiu-Dej, exprim Excelenței voastre condoleanțele mele cele mai 
sincere.

MOHAMMED REZA PAHLEVI
Teheran

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Foarte impresionat de trista veste a încetării din viață a Excelenței Sale, 
Domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, adresez poporului romîn. în numele meu și în numele poporului 
libanez, sincerele mele condoleanțe și expresia profundului meu regret.

CHARLES HELOU 
președintele Libanului

Excelenței Sale
VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
Am aflat cu durere despre încetarea din viață a Excelenței Sale Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, și 
vă exprimăm dv., precum și familiei defunctului, condoleanțele noastre îndurerate.

HASSAN II 
Regele Marocului

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

In legătură cu încetarea din viață a președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
vă exprim sentimentele mele de sinceră compasiune.

IULIANA 
Regina Olandei

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Îndurerat de încetarea din viață a președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej. vă 
adresez, în numele meu personal și în numele poporului Izraelului, expresia profun
dei noastre compasiuni și cele mai sincere condoleanțe.

ZALMAN SHAZAR 
președintele Izraelului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Guvernul și poporul Pakistanului mi se alătură în a exprima condoleanțeie 
noastre cu prilejul tristului deces al Excelenței sale Domnul Gheorghiu-Dej.

Vă rog să transmiteți compasiunea noastră cea mai sinceră membrilor fami
liei îndoliate, guvernului și poporului Romîniei.

MOHAMMAD AYUB KHAN 
președintele Pakistanului

Domnului ministru al alacerilor externe
Aflu cu mîhnire despre trista veste a morții Excelenței Sale Domnului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful Statului romîn. în această grea încercare vă rog să 
acceptați și să transmiteți guvernului dv. și membrilor familiei defunctului viile 
mele condoleanțe și condoleanțele poporului senegalez. Poporul Romîniei a pierdut 
în persoana Domnului Gheorghiu-Dej un excelent slujitor al țării sale.

Cu înaltă considerațiune,
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 

Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
DOMNULUI PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMlNE
Am aflat cu regret trista veste despre moartea Excelenței Sale, Domnului Pre

ședinte al Consiliului de Stat.
Țin să vă adresez atît dv, cît și poporului romîn sincerele mele condoleanțe 

in numele poporului sirian, al Consiliului Prezidențial și al meu personal.

general AMIN HAFEZ 
Președintele Consiliului Prezidențial 

Damasc

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Cu adincă durere am aflat trista veste în legătură cu încetarea din viață a 
iubitului dv. președinte. Excelența Sa Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Romîne. în numele colegilor mei, membri ai 
Consiliului Suprem de Stat din Republica Sudan, și al poporului și guvernului din 
Sudan, rog Excelențele vqgstre și poporul Romîniei să primească condoleanțeie 
noastre profunde pentru dureroasa pierdere a fostului dv. președinte.

LUIGI ADWOK BONG
Președintele Consiliului Suprem 

de Stat al Republicii Sudan

Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Cu adincă durere am primit trista veste a încetării din viață a marelui nostru 
prieten, dl. Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat. al. R: P. Ro
mîne, cel mai de seamă reprezentant al revoluției Romîniei.

Rog pe Excelența Voastră să transmită în numele meu personal și al poporu
lui Republicii Arabe Yemen, Consiliului de Stat al R. P. Romțne și poporului romîn 
prieten profundele noastre condoleanțe. Excelenței Voastre îi dorim noi succese în 
muncă, sănătate și fericire.

Mareșalul ABDULAH AL SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
în legătură cu moartea neașteptată a marelui revoluționar și om de stat 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, vă rugăm ca în numele Vecei Executive Federale și al meu personal să 
primiți expresia celor mai profunde condoleanțe.

PETAR STAMBOLICI 
Belgrad

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Primiți, vă rog, compasiunea și condoleanțele mele cu ocazia tristă a încetării 
din viață a Excelenței sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, fostul președinte al Romîniei.

DR. MOHAMMAD YUSUF 
primul ministru al Afganistanului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Colegii mei împărtășesc sentimentele mele de adîncă mîhnire în legătură cu 
încetarea din viață a președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Vă rog să acceptați 
sincerele mele condoleanțe. Sper că Republica Socialistă Romînia va trece cu tărie 
prin această tristă perioadă.

ALY SABRY 
prim-ministru al Republicii Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

în numele guvernului danez, țin să exprim sentimentele cele mai sincere 
de condoleanțe și simpatie în legătură cu încetarea din viață a Excelenței sale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

.1. KRAG 
Prim-ministru

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri

Profund emoționat de vestea tristă a încetării din viață a Excelenței sale, 
domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, rog Excelența 
voastră de a binevoi să accepte condoleanțele cele mai sincere ale guvernului regal 
și ale mele însumi și de a fi interpretul acestora pe lîngă guvernul romîn și familie.

G. PAPANDREU 
președintele Consiliului 

Atena

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Am primit cu adîncă durere știrea în legătură cu moartea Excelenței Sale 
Domnului Gheorghe Gheorghiu-Dej, fostul președinte al Consiliului de Stat. Adresez 
Excelenței Voastre sincerele mele condoleanțe cu acest foarte trist prilej.

TAHER YAHYA 
prim-ministru 

Bagdad

Excelenței Sale 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri

Am aflat cu durere și emoție despre încetarea din viată a Excelenței Sale 
Domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Această pierdere m-a mișcat adine și exprim Excelenței Voastre, precum și 
familiei marelui dispărut expresia condoleanțelor mele cele mai profunde.

AMIR ABBAS HOVEYDA
prim-ministru

Teheran

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER
Vicepreședinte al Consiliului de Stat

Vă rog să primiți din partea guvernului italian și a mea personal profunde 
si sincere condoleanțe‘pentru marea durere care lovește națiunea romînă prin înce
tarea din viață a președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

ALDO MORO 
președintele Consiliului de Miniștri

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE V"

Am aflat cu profundă durere vestea încetării din viață a domnului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat. Doresc să vă exprim, în numele 
meu și al poporului din Kuweit, compasiunea noastră și cele mai sincere condoleanțe 
în legătură cu marea pierdere. împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea 
dv., pentru bunăstarea și prosperitatea poporului. dv.

ABDULLAH AL SALIM AL SABAH
Kuweit

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri

Doresc să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii 
Populare Romîne cele mai profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 
a Excelenței Sale — Gheorghe GHeorghiu-Dej.

G, BORG OLIVIER 
prim-ministru al Maltei

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
în legătură cu doliul care a cuprins poporul romîn prin încetarea din viață 

a Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne. țin să vă prezint condoleanțele sincere ale guvernului 
suedez.

TAGE ERLANDER 
prim-ministru

Excelenței Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER • < < 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Excelentă,
Mișcat de dispariția președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă prezint în 

numele guvernului meu și al meu personal sincerele mele condoleanțe.

SUAT HAYRI CRGOPLt) 
Prim Ministrul Turciei
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TELE GRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Stimați tovarăși,
în numele comuniștilor austrieci vă exprimăm profundele noastre condoleanțe 

in legătură cu pierderea grea suferită de partidul dv. prin moartea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. cară, în fruntea partidului, a condus cu succes construi
rea socialismului in Romînia.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

Cu prilejul încetării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Partidului Muncitoresc Romîn, figură eminentă a mișcării comuniste 
mondiale, vă exprimăm sincere condoleanțe in numele Comitetului Central al parti
dului nostru și al poporului Uruguayan.

RODNEY ARISMENDI
Prim-secretar

al Partidului Comunist din Uruguay

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

în numele comuniștilor italieni și al meu personal exprim profunde condo
leanțe pentru dispariția dureroasă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
condus țara dv. la eliberarea națională și la construcția socialismului Partidul dv.( 
educat și călit de învățătura sa. va ști desigur să continue opera in slujba socialis
mului, a solidarității internaționale și a păcii.

LUIGI LONGO
Secretar General al C.C.

al Partidului Comunist Italian

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

Moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej este o mare durere pentru mișcarea 
muncitorească. Cu el dispare nu numai un luptător neînfricat pentru cauza libertății 
împotriva fascismului, dar și tovarășul care, în fruntea partidului comunist și a 
statului romîn, a contribuit în mod hotărîtor la marile succese ale construirii socia
lismului în Rominia.

Vă rog să primiți, în numele socialiștilor unitari și al meu personal, expresia 
profundelor noastre condoleanțe.

TULLIO VECCHIETTI 
Secretar General al P.S.I.U.P.

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Adresăm compasiune? noastră cea mai profundă partidului dv. și inue^uiui 

popor romîn in legătură cu pierderea suferită prin încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducător de seamă în construirea socialismului.

COMITETUL NATIONAL EXECUTIV 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Comitetul Central al Partidului Comunist din Chile transmite partidului dv., 
clasei muncitoare și poporului romîn condoleanțele sale cu prilejul încetării din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine.

LUIS CORVALAN 
Secretar general al Partidului 

Comunist din Chile

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Dragi tovarăși,

Adînc îndurerați de încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Comitetul Central al Partidului Comunist Belgian vă adresează condoleanțele 
sale frățești.

Durerea care lovește clasa muncitoare din Romînia o lipsește de un luptător 
unanim respectat.

Mișcarea muncitorească va păstra despre tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
amintirea unui luptător de elită, strîns legat de masele populare, curajos atît în 
luptă cît și în închisoare.

Vă adresăm, dragi tovarăși, salutul nostru îndurerat.

ERNEST BURNELLE 
Președintele Partidului Comunist Belgian

VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE, 

EMIL BODNARAȘ
în numele Uniunii Democratice de stînga. E.D.A., vă transmitem sincere con

doleanțe cu prilejul încetării din viață a președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducător eminent al poporului romîn vecin și luptător pentru pace și democrație.

Poporul grec deplînge pierderea unei personalități care a contribuit la dezvol
tarea bunelor relații tradiționale între cele două țări ale noastre.

IANNIS PASSALIDIS 
Președintele E.D.A.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Dragi tovarăși,

Vă prezentăm profundele noastre condoleanțe cu ocazia încetării din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej era cunoscut de masele largi ale cetățe
nilor din țara noastră ca un om de stat foarte capabil. Mulți comuniști finlandezi 
l-au cunoscut personal pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și partidul nostru a 
văzut în el un comunist cu vederi largi, un pionier al prieteniei fino-romîne. Figura 
lui va rămîne mult timp în acest fel în memoria comuniștilor finlandezi.

Memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej ne impune să luptăm pentru 
prietenia dintre popoarele noastre, pentru colaborarea frățească dintre Partidul 
Comunist Finlandez și Partidul Muncitoresc Romîn.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,
Consiliul Național al Partidului Comunist din India a aflat cu adînc regret de 

trista veste a încetăiii din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romine.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a fost unul din conducătorii proeminenți ai clasei 
muncitoare din Romînia, ai mișcării comuniste și muncitorești din lumea întreagă, 
în decursul ultimelor două decenii el a fost în fruntea Partidului Muncitoresc Romîn, 
conducînd lupta încununată de succes a clasei muncitoare din Romînia pentru desă- 
vîrșirea revoluției democratice și pentru construirea socialismului.

Consiliul Național al Partidului Comunist din India exprimă Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, guvernului și poporului romîn sincerele sale 
condoleanțe.

S. A. DANGE 
Președinte 

C. RAJESMARA RAO
Secretar general al Consiliului Național 

al Partidului Comunist din India

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Am fost adînc loviți de știrea despre neașteptata încetare din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Din adîncul inimii exprimăm din partea C.C. al 
P.C. din Indonezia, a tuturor comuniștilor indonezieni și a mea, cele mai profunde 
condoleanțe. Noi l-am știut pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ca pe cel mai bun 
fiu al Romîniei, o figură proeminentă in primele rînduri ale mișcării comuniste inter
naționale și un bun prieten al poporului indonezian. Sîntem convinși că C.C. al 
P.M.R. și întregul popor, precum și rudele celui care a încetat din viață, vor suporta 
cu tărie această grea pierdere. \

Vă rugăm de asemenea să transmiteți sentimentele noastre cele mai adinei de 
compasiune rudelor defunctului.

D. N. AIDIT
Președintele Comitetului Central 

al P.C. din Indonezia

CĂTRE COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Popular Iranian vă transmite în numele 
întregului nostru partid adînca sa compasiune în legătură cu încetarea din viață a 
eminentului conducător al mișcării muncitorești și al Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a închinat conștient viața cauzei clasei 
muncitoare, cauzei victoriei comunismului. El nu și-a precupețit viața conducînd 
lupta de neîmpăcat împotriva puterii burghezo-moșierești și a fascismului în Romî
nia, luptă neîntreruptă nici în închisoare.

Amintirea luminoasă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej nu va dispare 
din amintirea luptătorilor pentru cauza clasei muncitoare, pentru cauza noastră 
comună.

Iată pentru ce noi, sincer, împreună cu dv., trăim această durere.

Comitetul Central 
al Partidului Popular Iranian 

RADMANES

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Adînc mîhniți de încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
vă adresăm profunde condoleanțe frățești.

Salutăm în tovarășul Gheorghiu-Dej un ferm și activ militant antifascist, 
un conducător lucid și înțelept care, în fruntea Partidului Muncitoresc Romîn, a 
condus cu mare succes construcția socialismului în Romînia.

Gheorghe Gheorghiu-Dej va rămîne o mare figură a mișcării muncitorești 
internaționale, a cărei unitate a apărat-o cu consecvență, slujind cu eficacitate in
tereselor sale.

Asigurăm Partidul Muncitoresc Romîn și întregul popor romîn de toată 
simpatia noastră.

ALI YATTA
prim-secretar al C.C. al P.C. Marocan

I 
COMITETULUI CENTRAL

'AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Am aflat cu emoție despre încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej.
Moartea sa constituie o mare pierdere pentru partidul dv., pentru poporul 

romîn și întreaga mișcare muncitorească internațională.

în numele Partidului Comunist din Olanda
PAUL DE GROOT

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Partidul Comunist din Reunion adresează partidului și poporului romîn 

condoleanțe sincere în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducător strălucit al luptei antifasciste și șef de stat eminent 
al Rcmîniei socialiste.

PAUL VERGES
?i 

BRUNY PAYET

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Comuniștii din San Marino exprimă profunde condoleanțe pentru dureroasa 
pierdere suferită în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducător respectat al partidului dv. și al mișcării comuniste inter
naționale.

GASPERONI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Comitetul Central a! Partidului Comunist Turc a aflat cu adîncă durere despre 
încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comi
tetului Centra! al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, neobosit luptător pentru victoria socialismului în lume, 
mare fiu al poporului romîn.

Noi, comuniștii turci, ne plecăm capetele în fața amintirii luminoase a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST TURC 

Prim-secretar
U. DEMIR

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite condo
leanțe frățești din partea tuturor militanților săi cu prilejul grelei pierderi suferite 
în legătură cu încetarea din viață a luminatului conducător al mișcării muncito
rești internaționale și al poporului romîn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Delegația Comitetului nostru Central va fi prezentă la funeralii.
Vă rugăm să transmiteți aceste condoleanțe guvernului și poporului țării 

voastre.

Pent. Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Venezuela 

EDUARDO GALLEGOS MANCERA

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Prin încetarea din viață a primului secretar, Gheorghe Gheorghiu-Dej, forțele 

socialismului și păcii au pierdut un mare conducător.
Transmitem din inimă profunda noastră compasiune familiei sale.

KAWAKAMI JOTARO 
Președintele Partidului Socialist Japonez

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Cele mai sincere condoleanțe cu prilejui încetării din viață a conducătorului 
eminent al Partidului Muncitoresc Romîn și al poporului romîn, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. încetarea sa din viață constituie o grea pierdere nu numai pentru 
poporul romîn, ci și pentru forțele păcii și socialismului din lumea întreagă.

EZEKIAS PAPAIOANNOU 
Secretar general al AKEL-Cipru

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Vestea despre încetarea din viață, neașteptat de prematură, a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ne-a îndurerat profund.

Moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej constituie o grea pierdere nu 
numai pentru Partidul Muncitoresc Romîn și poporul romîn, ci și pentru mișcarea 
comunistă internațională și întreaga clasă muncitoare internațională.

Lupta sa neobosită pentru pace, democrație și socialism va fi pentru noi un 
permanent exemplu mobilizator. îi vom cinsti întotdeauna memoria.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN ELVEȚIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Dragi tovarăși,

Sînt profund cutremurat de moartea prematură a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, marele și iubitul fiu al poporului romîn, conducător eminent al Par
tidului Muncitoresc Romîn și al statului socialist romîn, al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Deplîngem, alături de dv., marea pierdere suferită prin moartea subită a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care și-a închinat întreaga sa viață măreață luptei 
nobile pentru democrație și socialism, pentru independența popoarelor și pentru 
pace, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului proletar.

Vă rugăm să primiți condoleanțele noastre în legătură cu această mare durere 
a dv., care este și durerea noastră. Ne exprimăm speranța că veți găsi consolare în 
succesele continue ale construcției socialiste în Romînia, în continuarea luptei pen
tru fericirea poporului romîn, pentru o lume eliberată de ororile războiului, de 
exploatare și de asuprire, cărora bunul și neuitatul tovarăș și om, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, le-a închinat întreaga sa viață, întreaga sa inimă, înțelepciune și 
energie revoluționară.

Amintirea lui va dăinui veșnic.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Izrael

secretar general
S. MIKUNIS

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

In legătură cu încetarea din viață a marelui dv. conducător, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în numele partidului nostru transmit partidului și poporului dv. 
profundele noastre condoleanțe și un cald salut de simpatie.

Președintele Partidului Socialist Unit 
din Islanda

EINAR OLGEIRSSON

MESAJUL MIȘCĂRII DE ELIBERARE ZIMBABWE DIN 
RHODESIA DE SUD

în numele conducătorului Joshua Nkomo Saillor personal, reprezentanții miș
cării de eliberare Zimbabwe din Rhodesia de Sud își exprimă compasiunea pentru 
poporul romîn, fiind alături de el în aceste zile de doliu. în scrisoarea trimisă Am
basadei R. P. Romîne de la Cairo se spune : „Aflînd de marea pierdere suferită de 
către poporul romîn prin moartea neașteptată a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. sîntem adînc mișcați și îndurerați de pierderea marelui conducător al poporului 
romîn, omul ale cărui realizări nu vor fi uitate niciodată atît de poporul Romîniei 
cît și de toți oamenii iubitori de libertate.

Vă rugăm să transmiteți condoleanțele noastre poporului prieten romîn“.
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Sosirea delegațiilor 
de peste hotare la funeralii

Luni au început să sosească 
participa la funeraliile tovarășului

delegații de peste hotare care 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

voi

Din generație în generație IN MEMORIAM

Delegația R.
Delegația de partid și de stat din 

R.P.D. Coreeană este alcătuită din 
Pak Kîm Cel, membru al Biroului 
Politic, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, con
ducătorul delegației, Pak Un Găl, 
ministrul culturii, Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în R. P. 
Romînă, și Kim Gin Su, șef adjunct 
de secție la C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea.

Delegația R.
Delegația de partid și de stat din 

R. P. Albania este alcătuită din Rita 
Marko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, conducătorul 
delegației, Pilo Peristeri, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare, 
Vasil Natanaili, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Răpi 
Gjermeni, ambasadorul R. P. Alba
nia în R. P. Romînă.

P. D. Coreene
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 

membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Ștefan Voitec, Constantin Drăgan, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
membru al Consiliului de Stat, Ște
fan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față membrii ambasa
dei R.P.D. Coreene la București.

P. Albania
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 

membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Chivu Stoica, 
Ștefan Voitec, Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.M.R., Constan
tin Lăzărescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost de față membrii ambasa
dei R. P. Albania în R. P. Romînă.

Anul 1932. Oameni simpli, ca mulți 
alții, îmbrăcați modest dar curat. Pu
țini la număr, ei se întrunesc și vorbesc 
în așa fel îneît să nu fie văzuți și au
ziți de alții. Dar problemele pe care le 
discută sînt mari și privesc întregul po
por. Lupta împotriva exploatării și asu
pririi, pentru realizarea revendicărilor 
vitale ale celor ce muncesc, aceasta este 
tema discuțiilor.

Unul dintre ei vorbește în cuvinte 
simple, dar bogate în înțelesuri ; cînd 
vorbește, se face o liniște profundă... 
Este tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ! In anii ilegalității, pentru noi, co
muniștii, fiecare asemenea întîlnire cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej era un eveni
ment.

Oamenii mari nu cad din cer. Oa
menii mari ai clasei muncitoare, ai în
tregului popor se formează în muncă 
și luptă îndîrjită.

Nutrind o dragoste nemărginită față 
de clasa muncitoare și întregul popor 
muncitor, un devotament profund față 
de partid, o ură neîmpăcată împotriva 
oricărei exploatări și asupriri, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a format și 
călit în aspre lupte de clasă.

In perioada la care m-am referit mai 
sus, organizarea luptelor ceferiștilor era 
în plină desfășurare. Frontul Unit, uni
tatea de acțiune a celor ce muncesc, 
comitetele de acțiune, comitetele de fa
brică, comitetele de grevă, pichetele de 
grevă, unitatea sindicală, unirea tuturor 
celor ce muncesc, iată atîtea și atîtea 
noțiuni care permanent erau pe buzele

Alexandru SENCOVICI

noastre. Dar în activitatea mea de co
munist de pînă atunci nu întâlnisem 
încă pe nimeni care să fi înțeles atât 
de profund, atît de complex adevăratul 
sens al acestor cuvinte, ca tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Iată o pildă în această privință: Mai 
multe sindicate ale ceferiștilor erau sub 
influența comuniștilor. Organizarea unor 
lupte de amploarea celor care s-au des
fășurat în februarie 1933 cerea însă e- 
forturi deosebite și multilaterale pentru 
cîștigarea maselor largi. Pe măsură ce 
erau lichidate luptele fracționiste, pe 
măsură ce noi înțelegeam mai profund 
importanța unității partidului și a 
unității de acțiune a clasei munci
toare, reușeam să organizăm din ce 
în ce mai bine lupta celor ce mun
cesc. Sectarismul, aventurismul mic 
burghez nu fuseseră însă lichidate în 
totalitatea lor. Aceasta s-a reflectat în 
faptul că, în locul intensificării activi
tății în toate organizațiile sindicale pen
tru a spori influența comuniștilor, la un 
moment dat s-a pus problema să for
măm, din cele cîteva sindicate care 
erau sub influența noastră, sindicate se
parate și să ne despărțim de sindica
tele care erau sub' influența reformiș
tilor. îmi amintesc și azi ce profundă 
impresie mi-a făcut mie, ca și altor to
varăși, pasiunea cu care a militat to-

Delegația Republicii Cuba
Delegația de partid și guverna

mentală din Cuba este alcătuită din 
Manuel Yepe Menendez, ambasa
dorul Republicii Cuba la București, 
conducătorul delegației, Armando 
Flores Ibarra, ambasadorul Repu
blicii Cuba în R. S. Cehoslovacă.

Delegația a fost întîmpinată de 
Constantin Lăzărescu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., Dionisie Io- 
nescu, ambasador, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Delegația P. C. din Grecia
Delegația Partidului Comunist din 

Grecia este alcătuită din Apostolos 
Grozos, președintele C.C. al parti
dului, conducătorul delegației, Kos- 
tas .Koliannis, prim-secretar al C.C. 
al partidului, și Dimitris Parțalidis, 
secretar al C.C. al partidului, mem

bri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Grecia.

Delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Chivu Stoica, Leonte 
Răutu, Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.M.R.

Prezentare de condoleanțe 
la C. C. al P M. R.

Luni seara, tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer au primit la se
diul Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn delegațiile 
de peste hotare sosite în cursul zi
lei în țara noastră pentru a parti
cipa la funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au prezentat condoleanțe Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri delegația 
Partidului Comunist din Grecia în 
frunte cu Apostolos Grozos, pre

ședintele C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia ; delegația de partid 
și de stat a R. P. D. Coreene în 
frunte cu Pak Kîm Cel, membru al 
Biroului Politic, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea ; delegația de partid și guver
namentală din Cuba în frunte cu 
Manuel Yepe Menendez, ambasado
rul Republicii Cuba la București ; 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Albania în frunte cu Rita Marko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania. (Agerpres)

felegații de peste hotare la catafalcul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Delegațiile de partid și guverna
mentale din R.P.D. Coreeană, con
dusă de Pak Kîm Cel, membru al
B. roului Politic, vicepreședinte al
C. C. al Partidului Muncii din Co
reea, și din R. P. Albania, condusă 
de Rita Marko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, delegația 
Partidului Comunist din Grecia, con
dusă de Apostolos Grozos, președin
tele C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia, și delegația de partid și gu- 
venamentală din Cuba, condusă de 
Manuel Yepe Menendez, ambasa

dorul Republicii Cuba la București, 
au venit, luni după-amiază, la Pa
latul Consiliului de Stat, pentru a 
aduce un omagiu memoriei tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au fost de față tovarășii Alexan
dru Drăghici, Dumitru Coliu, Leon- 
tin Sălăjan și Ștefan Voitec. Delega
țiile au prezentat condoleanțe mem
brilor familiei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

După ce au depus coroane de 
flori, delegațiile au făcut de gardă 
la catafalc.

Omagiul corpului diplomatic
din București

In cursul zilei de luni au depus 
coroane de flori la catafalcul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej re
prezentanți ai misiunilor diplomatice 
acreditați ia București : R. P. Bul
garia — ambasadorul Gheorghi 
Bogdanov ; R. P. D. Coreene — am
basadorul Giăn Du Hoan ; R. P. 
Chineze — ambasadorul Liu Fan ; 
R. D. Germane — însărcinatul cu 
afaceri ad-interim dr. Siegfried 
Bock ; R. S. F. Iugoslavia — con
silierul Ante Ciudina ; Uniunii So
vietice — ambasadorul I. K. Jegalin; 
R. S. Cehoslovace — ambasadorul 
Jaroslav Sykora ; R. P. Ungare — 
ambasadorul Jozsef Vince ; R. P. 
Polone — ambasadorul Wieslaw 
Sobierajski; R. P. Mongole — am

basadorul Togoociin Ghenden ; Fin
landei — ambasadorul Martti Jo
hannes Salomies, care a depus o co
roană de flori și din partea guver
nului danez ; Suediei — ambasado
rul Olof Gustav Bjurstrom ; Indo
neziei — însărcinatul cu afaceri 
ad-interim Wisnu ; Argentinei — 
ambasadorul Jose Maria Alvarez de 
Toledo ; Ghanei — ambasadorul 
Emmanuel Kodjoe Dadzie.

Au mai fost depuse coroane de 
flori din partea Secretariatului 
C.A.E.R. și a reprezentanței comer
ciale a R. F. Germane.

După depunerea coroanelor, șefi 
de misiuni diplomatice au făcut de 
gardă la catafalcul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

ORGANIZATOR AL LUPTEI MUNCITORILOR
Mihai CRIVEI 

muncitor din lași

1930, intr-o du- 
acasă împreună 
atunci un tînăr

Retrăiesc, de par
că ar fi fost ieri, pri
ma mea întîlnire cu 
tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Era prin 
minică. A venit la mine 
cu Hie Pintilie. Era pe
înalt, slăbuț, îmbrăcat modest. Ne-a vor
bit simplu, direct, convingător, sfătuin- 
du-ne cum să unim forjele muncitorilor 
ceferiști în lupta pentru crearea unor 
condiții mai omenești de viață și de 
muncă, cum să întărim activitatea sindi
catului nostru.

In anii următori l-am mai văzut la cîteva 
ședințe conspirative și adunări publice 
ale muncitorilor, la care venea ca re
prezentant al Comifetului Central de ac
țiune al muncitorilor ceferiști. Intr-o șe
dință, ținută în octombrie 1931 înfr-o 
văgăună din coasta dealului Cetățuia cu 
toată celula de partid de la Atelierele 
Nicolina și cu alți muncitori, tovarășul 
Gheorghiu ne-a dat îndrumări de preț cu 
privire la organizarea comitetului de gre
vă, cum să luptăm pentru susținerea re
vendicărilor economice și politice ale 
muncitorilor. Atunci, cît și în alfe împre
jurări, am remarcat grija deosebită cu 
care respecta regulile conspirativității, 
pentru a nu pune în pericol libertatea și 
viața celor cu care lucra. îndrumările 
partidului, munca efectivă, politică și or
ganizatorică, dusă de tovarășul Gheorghiu 
și alți comuniști în rîndurile muncitorilor, 
au dat un suflu nou întregii noastre acti
vități, avînd un rol deosebit in pregăti
rea puternicelor acțiuni de luptă ce 
aveau să se desfășoare la Atelierele Ni
colina în ianuarie-februarie 1933.

Și mai bine l-am cunoscut în iarna anu
lui 1932, în luna decembrie, cînd l-am 
însoțit în călătoria la Berlin, unde mergea 
ca delegat al sindicatelor din Rominia la 
Conferința sindicală internațională. Am 
trecut granița clandestin, avînd nume
roase întîlniri conspirative, întîmpinînd 
fot felul de pericole. Tovarășul 
Gheorghiu a știut să înfrunte cu calm și 
sînge rece toate greutățile, înibărbăfîn- 
du-mă și pe mine. La Berlin el a prezen
tat un amplu raport despre situația mun
citorilor din țara noastră, iar conferința 
a confirmat justețea liniei adoptate de 
sindicatele ceferiste pentru unirea tuturor

forțelor muncitorești 
într-un singur front al 
luptei pentru o viață 
mai bună.
1944, l-am revăzut 
nostru conducător. De 
timp pentru o strîn- 
un cuvînt prietenesc,

După 23 Augusf 
adeseori pe iubitul 
fiecare dată găsea 
gere de mină sau 
apropiat, pentru noi cei de la lași împre
ună cu care a lucrat cîndva. Păstrez la 
loc de cinste o fotografie pe care am 
făcuf-o împreună cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a luptelor ceferiștilor din 
februarie 1933. O privesc și nu-mi vine 
aproape să cred că a plecat pentru tot
deauna dintre noi.

Mă plec adînc îndurerat în fața por
tretului său cernit, alături de întregul 
nostru popor, care, sfrîns unit în jurul 
partidului, își exprimă hotărîrea de a lupta 
cu toate’forțele pentru înflorirea Romîniei 
socialiste.

varășul Gheorghiu-Dej pentru a împie
dica o asemenea orientare, care ar fi 
dus la izolarea comuniștilor de numeroa
se sindicate, de activitatea pe care aces
tea o desfășurau în rîndurile oamenilor 
muncii.

Noi toți — spunea el — mem
brii de partid, simpatizanții, care 
au înțeles și înțeleg linia partidu
lui nostru, trebuie să facem tot ce e 
posibil pentru a împiedica orice ruptu
ră, orice breșă, indiferent din partea cui 
vine, în unitatea organizatorică, unita
tea de acțiune și de luptă a G.F.R.-iști- 
lor și a tuturor celor ce muncesc. Trebuie 
să facem tot ce-i posibil pentru a uni 
toate forțele, pe toți oamenii muncii, în
tr-un singur front uriaș și larg, pe baza re
vendicărilor de tot felul, pe care să le 
culegem de pe buzele oamenilor mun
cii, să le formulăm cu claritatea crista
lului și să le punem apoi în fața lor, 
să-i ridicăm la .lupta pentru înfăptuirea 
lor. Această luptă va fi probabil de lungă 
durată. Ea trebuie dusă cu clarviziune, 
abnegație și pasiune, prin organizarea 
de acțiuni multilaterale ale C.F.R.-iștilor 
și ale tuturor celor ce muncesc.

Aceasta era singura cale de urmai. In 
adîncul sufletului meu am simțit atunci 
că tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
este un comunist de înaltă concepție de 
clasă, partinică, o puternică personali 
tate, un mare conducător al clasei 
noastre muncitoare.

Această linie a stat de altfel la 
baza organizării de către partid a 
luptelor muncitorești din februarie 1933; 
aplicarea ei a asigurat acestor lupte 
amploarea și combativitatea care au fă
cut din ele una din cele mai grandioase 
bătălii de clasă purtate de proletariatul 
țării noastre.

Este mare lucru să păstrezi principia
litatea partinică, să fii necruțător față 
de slăbiciuni, față de greșeli, și în a- 
celași timp să ai o atitudine profund 
umană. La comuniști, aceste două ca
lități trebuie să fie frați de nedespărțit. 
Tovarășul Gheorghiu-Dej a știut întot
deauna să le îmbine minunat. Despre 
aceasta s-ar putea scrie cărți întregi, și 
cred că va veni timpul cînd ele vor fi 
scrise.

Asemenea oameni, asemenea condu
cători nu mor. Ei trăiesc mai departe 
în inimile milioanelor de oameni ai 
muncii, în slujba cărora și-au pus în
treaga lor energie și activitate. El nu 
mai este în rîndurile noastre. Figura lui 
luminoasă, munca și opera lui, înalta 
sa principialitate comunistă, devota
mentul său față de cauza partidului și 
poporului vor fi transmise însă din ge
nerație în generație. însuflețind po
porul nostru în lupta pentru înflorirea 
patriei, pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste, pentru comunism.

L-am văzut, pri
ma oară, în 1933, 
la Tribunalul mi
litar din București. 
Părea întruchiparea vie a adevăru
lui și clarviziunii revoluționare. Ma
rea acțiune, la conducerea căreia s-a 
aflat, a oprit, pentru mai mulți ani, 
înscăunarea fascismului în Romînta 
și a constituit o lovitură pentru fas
cismul internațional.

In această uriașă luptă de clasă 
se dezvăluiseră dimensiunile eroice 
ale personalității aceluia ce avea să 
devină 
partid, 
mîniei

L-am 
am fost transferat de la lagărul de 
concentrare Tîrgu Jiu la penitencia
rul special Caransebeș. In trecere 
prin închisoarea Văcărești, un to
varăș mi-a spus : „Vei întîlni acolo 
pe tovarășul Dej. Are o minte de 
cristal". Avea, într-adevăr, o minte 
limpede cum e cristalul, o limpezime 
care exprima adîncimea, o gîndire 
clară în care cuvintele tălmăceau 
noțiuni precise, iar definițiile și jude
cățile traduceau adecvat, măsurat și 
întemeiat, realitățile analizate.

Obișnuia să se plimbe prin curtea 
închisorii, cu pași foarte repezi, cu 
gesturi hotărîte. Era întotdeauna în
soțit de cîte un tovarăș, cu care dis
cuta desfășurarea evenimentelor.

încă din primele zile — și, apoi, în 
frecvente ocazii — am putut să as
cult expunerile sale pătrunzătoare. 
Analizele sale impresionau prin as
cuțimea și profunzimea lor, prin pă
trunderea în miezul problemelor. 
Nu-i plăcea să rămînă la su
prafața lucrurilor, ci, trecînd pes
te aparențe, mergea la esența 
lucrurilor, scotea esența la su
prafață și o făcea inteligibilă și ce
lorlalți. Intrebuințînd expresia unui 
filozof — gîndirea tovarășului 
Gheorghiu-Dej „prelua asupră-și în
cordarea conceptului", căci concep
tul nu e alunecare facilă, 
strădanie de a pătrunde 
lucrurilor, așa precum 
scoboară în mină, unde 
și desprinde mineralul prețios.

L-am văzut adeseori cum, aplecîn- 
du-se asupra faptelor și evenimente
lor, le cerceta, le analiza, le des
făcea, pentru a le lega, apoi, întt-o 
sinteză cuprinzătoare, care le resti
tuia adevărul integral și unitatea di
namică. „încordarea conceptuală" 
era vizibilă pe fața sa. Voia, cu ori
ce preț, să lămurească o problemă 
complexă și să dea, astfel, linia jus-

Acad. Athanase JOJA

eminentul conducător de 
eminentul om de stat al Ro- 
socialiste.
revăzut în ianuarie 1942, cînd

tă, marxist-leninis- 
tă, clară și con
vingătoare, care, 
prin acțiunea par

tidului, să se traducă în măsuri 
practice. Urmărea ideea care trebuia 
să devină faptă. Pleca de la fapte și 
ajungea iar la fapte, căci considera 
gîndirea nu ca pură contemplate de 
Narcis, ci ca acces la fapte, la reali
zări concrete, care într-un fel sau 
altul îmbogățesc viața omenească și 
o înstăpînesc asupra naturii și 
cietății.

Fugea de generalități ; căuta 
versatul concret, acela care
prinde în sine și subsumează toată 
bogăția particularului. Căuta uni
versalul și adevărul concret, acela 
care ține seama de particularitățile 
existente, care nu le șterge și nu le 
elimină în folosul universalului ab
stract. Acesta e însuși miezul meto
dei științifice marxiste.

Conducerea partidului, 
cu

pus 
la

80-

uni- 
cu-

zile de
în aceste zile de profundă durere pen

tru întregul popor, mi se perindă sub 
pleoape chipul tovarășului Gheorghiu- 
Dej, în preajma căruia am avut fericirea 
să mă aflu în cîteva rînduri. Amintirile, 
emoționante, se cheamă unele pe cele
lalte. Dintre toate, două mi s-au întipă
rit cu o deosebită tărie; despărțite în
tre ele de cumpăna a două decenii, exact 
răstimpul noii hoastre vieți.

Parcă îl văd în clipa cînd l-am cu
noscut. Era în august 1944, într-una din 
nopțile de care se leagă istoricul episod 
al organizării evadării tovarășului 
Gheorghiu-Dej din lagărul de la Tîrgu- 
Jiu. După cum se știe, eliberarea din 
lagăr a activului de partid devenise o 
condiție esențială a desăvîrșirii vastei 
acțiuni pol itico-m i I i tare desfășurate de 
partid în vederea declanșării insurecției 
armate. Evadarea era temeinic pregătită, 
pînă în cele mai mici amănunte. Fu
seseră din vreme stabilite case con
spirative, călăuze și paznici, itinerarul

lonifâ BĂRBULESCU
învâtâtor emerit

ci îndîrjire, 
în adîncul 
un miner 
descoperă

august

precis al drumului spre libertate. Ase
meni altor tovarăși, primisem și eu sar
cina de partid de a asigura una dintre 
verigile acestei hotărîtoare și curajoase 
acțiuni.

L-am întîmpinat în comuna Miloștea. 
Trupul său era istovit de anii petrec uf î 
în temnița crîncenă. Din prima clipă însă 
am simțit, ceea ce m-a impresionat pu
ternic, tăria neobișnuită a acestui om, cu
rajul și hotărîrea sa. Chipul palid era 
dominat de ochii negri, atît de expre
sivi, care îți dezvăluiau clarviziunea și 
optimismul conducătorului. Din Miloștea 
am plecat în miez de noapte. Un drum 
anevoios, peste văi și dealuri. Plouase 
toată ziua. Pămîntul era clisos, îndărăt
nic. Am străbătut, nu fără peripeții, pă
duri de stejar și mestecănișuri, t-raver-

sînd cu greu Cerna, Recea, Luncavăful, 
ape revărsate peste albia lor. Ne strecu- 
ram în tăcere, încordați, adăpostiți de 
întuneric. Astăzi mă gîndesc că era și un 
drum simbolic: prin hățișuri, de la întu
neric spre lumină.

Doar cîteva ceasuri am fost alături de 
tovarășul Gheorghiu-Dej. Destul, însă, 
pentru a fi simțit din plin, într-un episod 
hotărîtor ca acesta, neînfricarea și dîrze- 
nia în atingerea țintei propuse, acea a- 
tenție și dragoste față de tovarăși, care 
au făcut din el conducătorul cel mai iu
bit al clasei muncitoare. Cuvintele rostite 
la cîte un popas ne îmbărbătau, ne dă
deau încredere în reușita acțiunii noas
tre. Dar în același timp, ele căpătau un 
ecou mai adînc, întărindu-ne convinge
rea în victoria luptei de eliberare a țării.

Douăzeci de ani mai tîrziu. O zi de 
mare fericire pentru mine. Eram invitat 
la palatul Consiliului de Stat să primesc 
titlul de „învățător emerit”. M-am apro
piat cu emoție de tovarășul Gheorghiu-

Vom înfăptui neabătut 
politica partidului

(Urmare din pag. I-a)

„Este încă vie în memoria tutu
ror muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor noștri — a spus inginerul 
Vasile Paraschiv, de pe șantierul 
Combinatului chimic Craiova — vi
zita făcută de conducătorii de partid 
și de stat în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In plină 
desfășurare a lucrărilor de con
strucție a combinatului, noi am pri
mit indicații neprețuite și un im
bold puternic pentru folosirea cu 
pricepere a tehnicii înaintate în 
construcții, pentru calitatea lucră
rilor de montaj. Cuvîntul însufleți- 
tor al partidului ne-a dat forță și 
avînt în realizarea acestui mare 
obiectiv al economiei naționale". 
Exprimîndu-și profunda durere 
pentru încetarea din viață a ma
relui fiu al poporului nostru, mais
trul Emilian Puținelu a arătat că 
întregul colectiv al combinatului va 
munci neobosit pentru a obține noi 
succese în muncă. „De pe porțile 
combinatului au început să ia dru
mul ogoarelor socialiste primele 
cantități de îngrășăminte cu azot".

O emoționantă adunare a avut loc 
în aula filialei din Iași a Academiei 
R.P.R., unde reprezentanți de frun
te ai intelectualității ieșene au adus 
omagiul lor fierbinte marelui dis

părut. Luînd cuvîntul acad. Cristo- 
for Simionescu, președintele filialei, 
a spus : „Oamenii de știință și cul
tură au simțit permanent grija pro
fundă și îndrumarea competentă a 
conducerii partidului nostru, izvo
râtă din convingerea că binefacerile 
și succesele științei și culturii aparțin 
poporului. încetarea din viață a iu
bitului nostru conducător este o 
mare pierdere pentru partid și în
tregul popor. Vom fi mereu neobo
siți în strădaniile de a ne aduce 
contribuția la înfăptuirea politicii 
înțelepte a partidului, de a sluji 
fără preget idealurile cărora și-a în
chinat întreaga viață tovarășul 
Gheorghiu-Dej “.

Vorbitorii s-au angajat să mun
cească perseverent în laboratoare, 
în institute de cercetări, la masa de 
scris sau la planșetă, pentru ca, îm
preună cu întregul popor, sub con
ducerea partidului, să îndeplinească 
sarcinile ce le revin în opera mă
reață de construire a noii societăți.

La adunarea de doliu din comu
na Comana, regiunea Dobrogea, Ni
colae Hudițeanu, Erou al Muncii So
cialiste, președintele cooperativei a- 
gricole de producție, a spus : „Ală
turi de întregul nostru popor, sîr.iem 
cuprinși de o profundă durere pen
tru pierderea scumpului nostru to
varăș Gheorghe Gheorghiu-Dej. Mă

în frun- 
Gheorghiu-Dej, 

științifică mar- 
construirii so- 

Uriașele

te 
a 
xistă 
cialismului în Romînia.
succese în industrializarea socialis
tă, în cooperativizarea agriculturii, în 
construcția de locuințe, de edificii 
sociale și sanitare, în dezvoltarea 
științelor naturii și științelor sociale, 
în înflorirea artei și culturii dove
desc tocmai modul științific în care 
partidul rezolvă problemele edifi
cării socialismului în țara noastră.

Contribuția tovarășului Gheorghiu- 
Dej la această operă grandioasă a 
fost excepțională. El a avut mintea, 
viziunea și voința unui erou care 
s-a identificat cu aspirațiile cele mai 
profunde de viață prosperă și de in
dependență ale poporului romîn — 
și, în aceiași timp, a adus o contri
buție de seamă la descifrarea direc
țiilor fundamentale de dezvoltare ale 
epocii noastre.

Iată de ce, în contrast cu făptura 
sa fizică pieritoare, imaginea și gîn
direa sa se eternizează în conștiința 
noastră, a celor de azi, precum va 
rămîne veșnică în simțirea și gîndi
rea generațiilor viitoare, care vor 
pronunța cu pietate numele Iul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Am convingerea fermă că numele 
său se vă înscrie la loc de cinste 
în istoria mișcării muncitorești in
ternaționale, în istoria epocii noas
tre, pentru contribuția importantă pe 
care, împreună cu Partidul Muncito
resc Romîn, a adus-o la dezlegarea 
unor probleme de importanță ca
pitală.

tovarășul 
metoda 

temelia 
în

Dej. Mi-a înmînaf titlul și mi-a zîmbit f 
„Te fii bine, tovarășe Bărbulescu Mă 
bucur”. Apoi, întoreîndu-se spre ceilalfi 
tovarăși care erau de fafă, a dat o înaltă 
apreciere activității învățătorilor, pricepe
rii și pasiunii lor de a educa viitorii ce
tățeni ai patriei. Erau cuvinte însufleți- 
toare. Știm cu toții din viață, din grija 
manifestată de partid și stat, cîtă dra
goste și prețuire a arătat întotdeauna to
varășul Gheorghiu față de nobila mi
siune a dascălului.

După solemnitatea înmînării titlurilor și 
decorațiilor din acea neuitată zi pentru 
mine, tovarășul Gheorghiu-Dej a ținut să 
ciocnească cu noi o cupă de șampanie. 
Avea o căldură și un optimism molipsi
tor. Ascultîndu-I, te simțeai dintr-o dată 
mai puternic, mai mobilizat la marea 
operă condusă de partid. Cei care am 
fost atunci de față nu vom uita adînei- 
mea și farmecul cu care a reînviat sub 
ochii noștri filmul evadării din lagărul de 
la Tîrgu-Jiu. Nu i se ștersese din memo
rie nici unul dintre amănuntele acelei 
neuitate nopți, una dintre primele petre
cute în libertate...

Cum mi-aș fi putut imagina că peste 
numai cîteva luni aveam să-l pierdem ?

De gardă la catafalc : reprezentanții „Grlviței Roșii"

număr printre cei care l-au cunos
cut personal atît la sesiunile Marii 
Adunări Naționale, la consfătuirile 
agricole pe țară, cît și cu alte prile
juri. I-am ascultat sfaturile și în
drumările înțelepte, care au devenit 
pentru noi un prețios îndreptar. Pe 
drumul arătat țărănimii de Parti
dul Muncitoresc Romîn, drumul a- 
griculturii socialiste, am pășit cu în
credere și noi cei din Comana, fău- 
rindu-ne o viață îmbelșugată. Vom

munci cu toată hotărîrea pentru în
tărirea cooperativei agricole de pro
ducție, pentru recolte tot mai mari, 
adueîndu-ne astfel contribuția la 
dezvoltarea agriculturii socialiste".

De pe navele țării noastre, aflate 
în călătorie pe mări și oceane, s-au 
primit la Constanța numeroase ra
diograme adresate Comitetului Cen
tral al partidului. Echipajele car
gourilor Oradea, Petrila, Brăila,

Galați, al petrolierului Ploiești, al 
motonavei Transilvania și altele își 
exprimă profunda durere față de 
marea pierdere suferită de poporul 
nostru. Ele se angajează totodată 
să-și facă cu cinste datoria în lupta 
condusă de partid, de Comitetul său 
Central pentru victoria deplină * 
idealurilor cărora și-a închinat în
treaga viață tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.
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împărtășesc durerea poporului romîn IJE PESTE HOTARE
UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, transmite : 

Pentru eternizarea memoriei tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Comitetul Central al P.C.U.S., Prezi
diul Sovietului Suprem și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au hotărît ca 
orașul Liski, din zona centrală a 
U.R.S.S., să fie denumit Orașul 
Gheorghiu-Dej, iar una din străzile 
Moscovei, Școala tehnică de cale fe
rată din Rostov și una din navele 
maritime în construcție să primească 
numele eminentului conducător al 
Rominiei.

S-a hotărît, de asemenea, ca la 24 
martie, ziua funeraliilor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în întreaga 
Uniune Sovietică să fie arborate 
steaguri îndoliate.

La Casa prieteniei a avut loc o șe
dință a activului de conducere a 
Asociației de prietenie sovieto-romî- 
ne, în cadrul căreia a luat cuvîntul 
scriitorul I. Andronikov, vicepre
ședinte al asociației, care a evocat 
personalitatea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Asistența a cinstit 
memoria dispărutului printr-un mi
nut de reculegere.

R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 21 (Agerpres). —
,.Nodon Sinmun", organul Parti

dului Muncii din Coreea, publică un 
editorial în care se arată că moartea 
neașteptată a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a provocat o adîncă 
durere poporului coreean. „Ea este 
o mare pierdere nu numai pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și po
porul romîn, ci și pentru mișcarea 
comunistă internațională și ome
nirea progresistă din lumea în
treagă".

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 22. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite :

Ziarele din Varșovia continuă să 
publice pe primele pagini relatări 
din București cu privire la doliul 
poporului romîn. „Trybuna Ludu“ 
publică în pagina intii un arti
col intitulat „Poporul romîn aduce 
omagiul său conducătorului dispă
rut", în care se arată că prin fața 
catafalcului se perindă zeci de mii 
de oameni, iar ziarele publică vești

CONDOLEANȚE PREZENTATE MISIUNILOR
DIPLOMATICE ALE R. P. ROMÎNE

în după-amiaza zilei de 22 martie 
I. B. Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
vizitat Ambasada Republicii Popu
lare Romîne din Belgrad și a pre
zentat condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Președin
tele I. B. Tito, însoțit de Iovan 
Voselinov, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I.. secretar 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, au păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului cernit 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, aducînd un ultim omagiu ma
relui dispărut. Ei au semnat apoi 
în cartea de condoleanțe.

în aceeași zi, în registrul de con
doleanțe deschis la ambasadă, a 
semnat, de asemenea. E. Kardeli. 
președintele Skupștinei Federative a 
R. S. F. Iugoslavia, membru al Co
mitetului Executiv și secretar al 
C.C. al U.C.I.

Pe adresa Ambasadei R. P. Ro
mîne din Belgrad continuă să so
sească numeroase telegrame și scri
sori de condoleanțe, prin care oa
meni ai muncii din Iugoslavia își 
exprimă profundul lor regret pen
tru încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Italiei. Aldo Moro, a pre
zentat, la sediul Ambasadei R. P. 
Romîne din Roma. condoleanțe 
în legătură cu încetarea din via
tă a președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și a semnat in car
tea de condoleanțe. Au exprimat, de 
asemenea, condoleanțe vicepreședin
tele Senatului Italian, Sechia. Rena
to Bitossi, președintele Federației 
Sindicale Mondiale, precum și Carlo 
Grano, nunțiu apostolic al Vatica
nului de pe lingă guvernul italian, 
în numele Papei Paul al VI-lea.

★
Numeroase personalități oficiale 

turce, în frunte cu primul ministru. 
Suat Hayri Urguplii, și ministrul de 
externe, Isîk Hasan Esat, au vizitat 
duminică ambasada R. P. Romîne la 
Ankara și au exprimat condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în numele președintelui Repu
blicii Turce, Cemal Giirsel. a pre
zentat condoleanțe secretarul gene
ral al Președinției republicii, Nasîr 
Zeitinoglu. Cei prezenți au semnat 
apoi în cartea de condoleanțe.

★
La ambasada din Moscova a con

tinuat luni pelerinajul celor veniți să 
se alăture doliului poporului romîn.

Prin salonul ambasadei trec în- 
tr-un șuvoi neîntrerupt muncitori de 
la întreprinderi din Moscova, dele
gații din partea lucrătorilor din apa
ratul C.C. al P.C.U.S., a comitetelor 
de partid și sovietelor orășenești și 
raionale, ministerelor și departamen
telor, academiilor și instituțiilor de 
îhvățămînt și de cercetări științifice, 
oameni de știință, lucrători din re- 

despre adunările de doliu din țară, 
ca și despre telegramele de condo
leanțe primite de pretutindeni.

BELGIA
BRUXELLES 22 (Agerpres). — 

Ziarul „Drapeau Rouge" din 22 mar
tie a publicat pe prima pagină, în 
chenar de doliu, un amplu articol în 
legătură cu încetarea din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și portretul acestuia. După ce trece 
în revistă principalele date biogra
fice, ziarul scrie : „In diferitele func
ții de răspundere care i-au fost în
credințate și în tot timpul vieții sale 
de conducător al clasei muncitoare, 
Gheorghiu-Dej a avut un rol prin
cipal în lupta populară împotriva 
fascismului și pentru construirea so
cialismului. Numele său rămîne legat 
de profundele transformări politice, 
economice și sociale, care au făcut 
din Romînia o țară cu o înaltă dez
voltare în toate domeniile".

IRAN
TEHERAN 22 (Agerpres). — Gu

vernul iranian a hotărît proclama
rea a trei zile de doliu în Iran, în 
urma încetării din viață a președin
telui Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

SIRIA
DAMASC 22 (Agerpres). în legă

tură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Consiliu*’ui de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ziarele siriene fac cunoscută 
hotărîrea președintelui Consiliului 
Prezidențial și Consiliului de Mi
niștri. generalul Amin El Hafez, de 
a se arbora în bernă drapelele na
ționale siriene pînă în ziua funera
liilor inclusiv.

ANGLIA
LONDRA 22 (Agerpres). — Ziarele 

„Daily Mirror", „Daily Telegraph" și 
„Daily Worker" au publicat mate
riale în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Sub titlul „Romînia îl de- 
plînge pe Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
„Daily Worker" publică un articol 
despre marele doliu al poporului 
rom in.

dacțiile ziarelor din Moscova, mili
tari, comsomoliști și pionieri.

Printre cei care au venit luni la 
ambasadă pentru a semna în cartea 
de condoleanțe și a aduce un omagiu 
marelui fiu al poporului romîn au 
fost A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., E. A. Furțe- 
va, ministrul culturii al U.R.S.S., 
S. K. Romanovski, președintele Co
mitetului de Stat pentru stringerea 
legăturilor culturale cu străinătatea, 
generalul de armată A. A. Epișev, 
șeful Direcției superioare politice a 
armatei, delegații din partea C.C. al 
sindicatelor din U.R.S.S., Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., Șco
lii superioare de partid de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S., Asociației de priete
nie sovieto-romine etc. La portretul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au fost depuse coroane de flori din 
partea C. C. al P.C.U.S., Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
din partea Prezidiului Uniunilor 
Asociațiilor de prietenie și a Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă.

După cum transmite China Nouă, 
la 21 și 22 martie, conducători ai 
diferitelor secții ale C.C. al P.C. 
Chinez, ai instituțiilor guvernamen
tale și organizațiilor obștești, ai 
partidelor democratice și ai muni
cipalității din Pekin, precum și 
muncitori, funcționari și studenți, 
ofițeri și' soldați ai armatei popu
lare chineze de eliberare și locui
tori ai orașului Pekin au vizitat 
ambasada R. P. Romîne din Pekin 
pentru a exprima condoleanțe în 
legătură cu moartea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Membri 
ai Asociației de prietenie chino-ro- 
mîne și reprezentanți ai altor insti
tuții au depus coroane de flori 
în fața portretului tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dșj.

★
în legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la ambasada R. P. Romîne din 
Londra au exprimat condoleanțe 
din partea Casei regale a Marii Bri
tanii — vicemareșalul corpului di
plomatic Malcolm, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Howard Smith, în numele ministru
lui de externe M. Stewart, plecat 
în Statele Unite, precum și Dalton 
Murray, fostul ambasador al Marii 
Britanii la București, și Lesley Glass 
care îi va succeda în acest post, 
conducători ai asociației de priete
nie britano-romînă, Peter Kerrigan, 
membru al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, oameni de ștl'nță și cultură, 
ziariști, precum și reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditat la 
Londra.

★
Pe adresa ambasadei R. P. Romî

ne din Atena continuă să sosească 
telegrame și scrisori de condoleanțe, 
în care se exprimă profunda mîh- 
nire pentru marea pierdere suferită 
prin încetarea din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

începînd de sîmbătă dimineața, 
numeroase personalități de stat și

BIRMANIA
RANGOON 22 (Agerpres). — Zia

rele birmane publică numeroase 
știri în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ziarul „The’ Bur
man" publică o amplă biografie a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, însoțită de o fotografie. „Ca ex
ponent al aspirațiilor și voinței po
porului romîn, scrie ziarul, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost preocupat de 
promovarea ideilor păcii și progre
sului, de dezvoltarea relațiilor prie
tenești și a colaborării internaționale 
cu toate țările indiferent de siste
mul lor social, sprijinind lupta de 
eliberare națională a popoarelor co
loniale".

CIPRU
NICOSIA 21 (Agerpres). — în 

presa din capitala Ciprului au apă
rut articole, însoțite de fotografii, 
care scot în evidență personalitatea 
marelui dispărut. Ziarul „Haravghi" 
scrie că „încetarea din viață a to
varășului Gheorghiu-Dej constituie 
o mare pierdere nu numai pentru 
Romînia, dar și pentru mișcarea 
mondială a păcii și socialismului", 
în articolul apărut în ziarul 
„Ethniki" se arată că „Gheorghiu- 
Dej a fost unul dintre cei mai mari 
oameni ai Rominiei contemporane".

AUSTRIA
VIENA 21 (Agerpres). — Ziarele 

austriece publică numeroase articole 
și informații în legătură cu înceta
rea din viață a conducătorului sta
tului și Partidului Muncitoresc Ro
mîn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ziarele „Wiener Zeitung", 
„Volksblatt", „Volksstimme", „Ar- 
beiter Zeitung" și „Neues Oestăr- 
reich" publică date biografice ale 
tovarășului Gheorghiu-Dej și infor
mează despre telegramele de condo
leanțe trimise de conducătorii sta
tului și guvernului austriac.

Televiziunea austriacă a transmis 
sîmbătă imagini care îl înfățișează 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la demonstrația oamenilor mun
cii cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Rominiei. Co
mentatorul televiziunii a scos în evi
dență personalitatea conducătorului 
poporului romîn și pierderea grea 
pe care o încearcă în aceste zile 
R. P. Romînă.

politice, precum și cetățeni greci din 
cele mai diferite pături sociale vin la 
ambasada romînă pentru a semna 
în cartea de doliu. Un grup de 
muncitori portuari din Pireu au 
venit după terminarea lucrului să 
aducă un ultim omagiu. Un munci
tor a scris în cartea de doliu : „Cine 
a luptat pentru eliberarea clasei 
muncitoare nu moare niciodată". De
legația Partidului Național Agrar 
din Grecia a scris următorul mesaj : 
„Exprimăm poporului romîn sincere 
condoleanțe pentru moartea mare
lui luptător al eliberării sociale a 
poporului romîn, luptător activ pen
tru pace în Balcani și în lumea în
treagă".

Printre cei care au semnat luni în 
cartea de doliu sînt și P. Kanelopou- 
los, liderul partidului E.R.E., Pipine- 
lis, fost prim-ministru al Greciei, Pa- 
paioanu, rector al Universității din 
Atena, Zakos, președinte al Comite
tului grec pentru pace.

★
Șefi ai unor misiuni diplomatice 

reprezentate la Bruxelles s-au pre
zentat sîmbătă la Ambasada R. P. 
Romîne, unde au semnat în cartea 
de condoleanțe deschisă cu prilejul 
încetării din viață a președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe adresa 
ambasadei au fost primite telegrame 
de condoleanțe din partea ministru
lui învățămîntului și culturii al Bel
giei, H. Janne, primarului orașului 
Bruxelles, Cooremas, și altor per
soane.

★
La Legația R. P. Romîne din 

Haga au venit numeroase personali
tăți politice, economice și culturale 
olandeze pentru a exprima condo
leanțe în legătură cu încetarea din 
viață a marelui fiu al poporului ro
mîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe 
adresa legației sosesc numeroase 
scrisori și telegrame de condoleanțe.

★
încă de vineri, la sediul Misiunii 

permanente a R, P. Romîne de pe 
lingă O.N.U. au început să soseas
că telegrame de condoleanțe din 
partea unor diplomați acreditați la 
O.N.U. și a unor cetățeni americani. 
Semnatarii telegramelor subliniază 
că împărtășesc marea durere a po
porului romîn pentru greaua pier
dere suferită prin încetarea din via
ță a președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne.

începînd de sîmbătă dimineața, 
cînd a fost deschisă cartea de con
doleanțe, prin fața portretului în
doliat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej trec reprezentanți ai 
corpului diplomatic, ziariști ame
ricani și străini, numeroși cetățeni 
americani. Mulți din cei care aduc 
acest ultim omagiu președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, l-au cunoscut pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej cu ocazia celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., cînd a expus în fața mem
brilor O.N.U. poziția țării noastre 
în problemele majore ale vieții in
ternaționale.

*
GENEVA 22 (Agerpres). — Luni, 

cînd au început lucrările Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului, la 
propunerea fostului președinte al 
Comisiei, Enrique Ponce Carbo (E- 
cuador), delegații au păstrat un mi
nut de reculegere în memoria pre
ședintelui Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Corespondență din Paris

După al doilea tur
Noi acțiuni agresive împotriva
R. 0. Vietnam

de scrutin
Presa f,...iceză analizează rezul

tatele celui de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor municipale, des
fășurat duminică în comunele unde 
la primul scrutin, care a avut loc 
duminică 14 martie, s-a ajuns la ba
lotaj.

Cel de-al doilea tur a confirmat 
tendința anterioară a corpului elec
toral de a realege, în mare majori
tate, pe încă șase ani pe vechii 
consilieri și primari. Dar de pe urma 
acestei tendințe — observă ziarul 
„Paris Jour" — au profitat mai ales 
„centriștii" (candidații unor partide 
burgheze tradiționale ale celei de-a 
IV-a republici, exclusiv U.N.R. — 
n.r.).

Focarele principale ale acestui tur 
de scrutin au fost Parisul și Marsi
lia. După cum subliniază „Les 
Echos" „problema nu era atit de a 
ști dacă Defferre va cîștiga la Mar
silia și U.N.R. la Paris, ci de a mă
sura amploarea victoriei unuia și a 
alteia. Necîștigînd bătălia municipa
lităților — arată ziarul — U.N.R. ți
nea cel puțin să nu piardă bătălia 
Parisului".

Potrivit rezultatelor oficiale, U.N.R, 
nu a reușit să obțină majoritatea 
absolută în Consiliul municipal din 
Paris. Configurația noului Consiliu 
municipal este următoarea : U.N.R. 
—• 39 locuri din totalul de 90 ; lista 
de Uniune democratică (socialiști și 
comuniști) — 38; „centriștii" — 13 
locuri. Astfel stingă și-a menținut 
pozițiile anterioare, iar U.N.R. a cîș
tigat cîteva locuri în plus față de 
1959 pe seama „centrului", asigurîn- 
du-și doar o majoritate relativă. „Da 
Paris — scrie „Le Monde" — spe
ranța U.N.R. afișată prematur a fost 
crud înșelată, bătălia pentru Paris 
fiind mult mai dificilă pentru U.N.R. 
decît se așteptase".

La Marsilia, Gaston Defferre, be
neficiind de sprijinul unor partide 
de dreapta, a reușit să-și mențină 
postul de primar. Lista pe care o 
conducea a obținut 41 de locuri în 
Consiliul municipal, din cele 63 ale 
Consiliului municipal. Dar această 
majoritate diferă substanțial de cea 
anterioară. Socialiștii, conduși de 
Defferre, nu dețin decît 18 locuri, 
celelalte 23 ale listei sale aparținînd 
altor grupări cu care Defferre a sta
bilit o alianță, electorală. Restul de 
22 de locuri din Consiliu au fost a- 
tribuite listei comune a comuniști
lor și a unei fracțiuni socialiste. 
„L’Humanite" consideră că Defferre 
a cîștigat majoritatea absolută da
torită „concursului primit din partea

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
COMISIEI 0. N. U.
PENTRU DREPTURILE OMULUI

GENEVA 22 (Agerpres). — La 
Geneva s-au deschis luni lucrările 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului, la care participă reprezen
tanți a 24 de țări.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează elaborarea unui proiect de 
declarație a O.N.U. privind înlătura
rea discriminării în domeniul 
drepturilor politice, lichidarea dis
criminării rasiale, precum și’ elabo
rarea unei") convenții a O.N.U. pri
vind neadmiterea discriminării pe 
considerente de religie sau convin
geri ateiste. Participanții au ales în 
unanimitate ca președinte al Comi
siei, pentru anul 1965, pe Salvatoi’ 
Lopez, fostul ministru de externe al 
Filipinelor. Lucrările sesiunii vor 
dura pînă la 15 aprilie.

WASHINGTON. Duminică a sosit 
la Washington ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Michael Ste
wart. în cursul zilei de luni, Michael 
Stewart a avut 'întrevederi cu secre
tarul de Stat al S.U.A., Dean Rusk, și 
cu alte oficialități americane, în legă
tură cu situația din Vietnam, cu pri
vire la problemele alianței atlantice, 
la situația din Orientul apropiat și 
Cipru, precum și în legătură cu alte 
probleme care interesează cele două 
țări

BUENOS AIRES. Agenția France 
Presse transmite rezultatele definitive 
pentru orașul Buenos Aires ale alege
rilor care s-au desfășurat la 14 martie 
în Argentina. La alegerile de deputați 
partidul de guvernămînt Uniunea ci
vică radicală a poporului a obținut 
552 678 voturi față de 549 057 voturi 
totalizate de partidul peronist Uniu
nea populară, diferența dintre cele 
două partide fiind de numai 3 621 vo
turi. în ce privește alegerile pentru 
Consiliul municipal al orașului Buenos 
Aires, datele definitive confirmă vic
toria Uniunii populare care a obținut 
548 045 voturi față de 547156 voturi 
exprimate în favoarea candidaților 
partidului de guvernămînt.

TEL AVIV. La Ierusalim s-a anun
țat că primul ministru al Izraelului, 
Levi Eshkol, va pleca miercuri la 
Londra, într-o vizită oficială de o 
săptămînă. în timpul șederii sale în 
capitala britanică, Eshkol va avea 
convorbiri cu premierul Harold Wil
son și cu alți membri ai cabinetului 
englez.

LONDRA. Averell Harriman, amba
sadorul cu misiuni speciale al pre

U.N.R. și a altor formațiuni de 
dreapta". U.N.R. nu a obținut 
nici un loc în Consiliul municipal 
din Marsilia, al doilea oraș ca mă
rime din Franța. Se știe că disputa 
electorală din Marsilia căpătase o 
semnificație deosebită, dată fiind in
tenția lui Defferre de a candida în 
viitoarele alegeri prezidențiale. „Le 
Monde" scrie că Defferre „se simte 
încurajat să reia campania pentru 
Elisees, dar că va trebui să ținem 
seama de aventura sa marsilieză. 
Aceasta l-a situat mai net la centru 
decît în trecut, l-a apropiat de mo
derați și independenți, care i-au asi
gurat succesul, și a tăiat punțile din
tre el și comuniști".

Pe plan național, listele Uniunii 
democratice (ale socialiștilor și co
muniștilor și altor republicani) și-au 
păstrat toate municipalitățile pe care 
le conduseseră pînă acum, cîștigînd 
în plus primării în orașe cu peste 
30 000 de locuitori. „La Paris, aceste 
liste au repurtat — după cum scrie 
„L’Humanite" — o mare victorie în 
cele șase sectoare electorale esen
țiale". Ziarul observă că „succesele 
listei de unitate ar fi putut fi mult 
mai importante dacă n-ar fi fost'1 
tactica ambiguă a S.F.I.O. pe plan 
național". P.C.F. a cîștigat noi 
municipalități importante, ca la Le 
Havre, Nîmes, Ales etc.

Partidul guvernamental U.N.R. și-a 
menținut majoritatea în consiliile 
municipale din Reims, Bordeaux, 
dar a pierdut la Grenoble (unde da
torită retragerii comuniștilor a în
vins lista socialisto-radicală), Mans 
și alte localități.

Presa franceză, de luni dimineață 
apreciază că rezultatele celui de-al 
doilea tur de scrutin ilustrează ori
entarea corpului electoral spre stîn
ga. „Paris Jour", subliniind impor
tanța celui de-al doilea tur, scrie 
că „rezultatele sale vor sluji de test 
partidelor majorității și opoziției 
înainte de elaborarea tacticii defi
nitive pentru alegerile prezidenți
ale".

Alexandru GHEORGHIU

O importantă manifestație antisegregaționistă

„Marșul spre Montgomery"
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Participanții la „Marșul spre Mont
gomery" au petrecut duminică o 
noapte în camping la capătul pri
mei etape a marșului. „Ceea ce pă
rea la început o promenadă colec
tivă, fără prezența trupelor, scrie 
corespondentul agenției France 
Presse, a devenit pe parcurs un marș 
veritabil". Coloana demonstranților 
avînd în frunte pe liderul populației 
de culoare din S.U.A., Martin Luther 
King, Ralph Bunche, adjunct al 
secretarului general al O.N.U., și alți 
militanți integraționiști, se întindea 
pe o distanță de peste un kilometru 
sub escorta elicopterelor și a ar
matei. Printre participanții la 
marș un invalid, fost veteran 
în armata canadiană, cu deco
rații pe piept, a străbătut cu băr
băție prima parte a traseului lung 
de aproximativ 80 km. ce repre
zintă distanța dintre Selma și Mont
gomery. Prezența celor aproximativ 
3 000 de soldați ai gărzii naționale 
a statului Alabama — toți albi — 
a fost impresionantă, relatează co
respondentul mai sus-amintit.

Cinci mari corturi erau instalate 
pe o imensă preerie în așteptarea 
participanților la marș, unde aceștia 
aveau să rămînă peste noapte. Ca- 

SCURTE ȘTIRI
ședintelui Johnson, a sosit duminică la 
Londra, în fruntea unei delegații a- 
mericane alcătuite din opt persoane. 
Harriman va avea convorbiri cu ofi
cialități engleze.

BONN. Luni a sosit la Bonn mi
nistrul afacerilor externe al Belgiei, 
Paul Henry Spaak, care a avut timp 
de cîteva ore convorbiri cu cancelarul 
R. F. Germane, Erhard, și cu ministrul 
afacerilor externe, Schroder. Tot luni, 
la Bonn a sosit, într-o vizită oficială, 
primul ministru al Norvegiei, Ger- 
hardsen.

MONROVIA. Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea, a făcut o vi
zită de o zi în Liberia. La 22 martie 
el a părăsit Monrovia, plecînd spre 
Freetown (Sierra Leone). în cursul 
vizitei, între Seku Ture și președintele 
Liberiei, Tubman, a avut Ioc un schimb 
de păreri asupra problemelor afri
cane. Schimbul de păreri a avut un 
caracter confidențial. Convorbirile 
dintre cei doi președinți, scrie ziarul 
„Liberian Star", s-au referit la pro
blemele unității africane, precum și. la 
problema congoleză.

CARACI. în Pakistan au luat sfîrșit 
alegerile pentru Adunarea Națională 
— organul legislativ suprem al țării. 
Cei 80 000 de membri ai „colegiului 
electorilor" au ales prin xot secret 
deputății Parlamentului pakistanez. La 
despuierea scrutinului s-a constatat că, 
dintre cele 150 <le mandate în Aduna
rea Națională, 115 a obținut Liga mu
sulmană pakistaneză, al cărei condu
cător este Ayub Khan, președintele 
Pakistanului. Partidele de opoziție au 
obținut 13 mandate, soarta a patru 
mandate este încă nedecisă.

HANOI 22 (Agerpres). — Misiu
nea de. legătură a înaltului coman
dament al Armatei populare viet
nameze a adresat președintelui Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
protest împotriva unor noi acțiuni 
agresive întreprinse de S.U.A. și 
autoritățile din Vietnamul de sud 
împotriva R. D. Vietnam.

în nota de protest se spune că 
„la 22 martie, ora 12,00, numeroase 
avioane de luptă aparținînd S.U.A. 
și Vietnamului de sud au bombar
dat și mitraliat regiunea Nam Can, 
din vestul provinciei Nghe An. Ul
terior, la ora 15,30, alte avioane de

Planarea în Cosmos
Declarațiile cosmonauților Beleaev 
și Leonov la o conferință de presă

MOSCOVA 22 (Agerpres). — în 
cadrul conferinței de presă care a 
avut loc la 22 martie pe cosmodro- 
mul Baikonur, cosmonautul colonel 
Beleaev a spus că programul știin
țific care prevedea ieșirea lui Leo
nov din cabina navei a fost înde
plinit întru totul. Toate sistemele 
navei au funcționat ireproșabil. Ex
periența s-a efectuat deasupra te
ritoriului Uniunii Sovietice.

Alexei Leonov a spus că din Cosmos 
Pămîntul pare complet plat și nu
mai la orizont i se vede curbura. 
Cerul este negru. Stelele sînt stră
lucitoare. Soarele nu are aureolă. 
El pare prins pe o catifea neagră. 
Ieșirea din navă a fost ușoară. Din 
cauza impulsului provocat de miș
cările cosmonautului nava a trepi
dat și s-a deplasat înainte. Am în
cercat „o senzație foarte plăcută", a 
spus el. înapoierea în cabină a fost 
mai dificilă.

în continuare, Leonov a subliniat 
că nu există nimic comun între pla
carea în Cosmos și înotarea în apă, 
întrucît în Cosmos pur și simplu 
zbori lîngă navă. El a menționat că 
în Cosmos a obosit destul de mult, 

mioane-cantină împărțeau celor pre
zenți la marș hrană rece.

Cu toate că nu s-au semnalat in
cidente, demonstranții mărșăluind 
pașnic, elemente rasiste au încercat 
să producă dezordine. Cîteva gru
puri de huligani aflați în camioane 
ce treceau de-a lungul coloanei de 
demonstranți afișau pancarte pe 
care se citeau slogane rasiste.

ș«î*!! Un acord la conferința
„mesei rotunde"

KHARTUM 22 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor „mesei rotunde" de 
la Khartum, destinată rezolvării pro
blemei regiunii meridionale a țării, 
s-a ajuns la un acord ale cărui de
talii nu au fost însă dezvăluite, re
lata agenția Reuter. Cîțiva delegați 
sudiști s-au declarat nesatisfăcuți de 
acordul intervenit între părți. Agen
ția Reuter se referea la opoziția lide
rilor Frontului sudului, grupare po
litică avînd o anumită influență în 
sudul țării în rîndul funcționarilor.

ROMA. La Bologna și-a încheiat 
lucrările cel de-al 4-lea Congres na- , 
țional al foștilor deținuți din lagărele 
de concentrare naziste. în cadrul con
gresului s-a hotărît ca, în incinta fos
tului lagăi de concentrare Fossoli din 
apropiere de Carpi, să se construiască 
un muzeu — în amintirea deținuților 
nazismului. Executarea acestei lucrări 
a fost încredințată unui grup de emi- 
nenți arhitecți, precum și cunoscutului 
pictor italian Renato Gutusso.

BELGRAD. A fost semnat progra
mul de colaborare culturală dintre [ 
Iugoslavia și Grecia pe anii 1965-1966, 
care prevede, printre altele, schimburi 
de studenți și vizite reciproce în 
scopul cunoașterii realizărilor în do
meniul creației artistice.

COLOMBO. în Ceylon au început I I 
luni alegerile parlamentare extraordi
nare, în urma votului de neîncredere 
în guvern adoptat de parlamentul a- 
cestei țări la 3 decembrie anul trecut.

ADEN. După cum anunță agenția 
Reuter, în cursul unei ciocniri între 
trupele britanice și patrioții din 
Arabia de sud, trei soldați englezi au 
fost omorîți, iar alți patru răniți.

VIENA. Luni s-a deschis la Viena 
Întîlnirea internațională a oamenilor ' 
de teatru, autori și critici. Din partea 
țării noastre participă Liviu Ciulei și 
Horia Lovinescu.

PARIS. La 22 martie a fost semnat 
la Paris un acord de colaborare între 
Franța și U.R.S.S. în domeniul tele
viziunii în culori pe baza sistemului 
„Secam". 

luptă au bombardat și mitraliat tre- 
cătoarea Deo Ngang, din provjncia 
Guang Binh. Forțele antiaer’ -'ale 
Armatei populare vietnameze au 
ripostat doborînd două avioane ina
mice și avariind numeroase altele".

Nota de protest a misiunii de le
gătură cere ca S.U.A. și autoritățile 
sud-vietnameze să pună capăt ime
diat actelor lor de agresiune îm
potriva R. D. Vietnam și războiului 
agresiv din Vietnamul de sud, să-și 
retragă toate trupele și armele din 
această regiune și să respecte cu 
strictețe acordurile de Ia Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

deoarece tot ce a făcut lîngă navă 
i-a cerut mari eforturi.

Deși a rămas în Cosmos 20 dc mi
nute, Leonov a avut nevoie de a, 
proape o oră și jumătate pentru a 
nota cele văzute. în stare de imțțpr. 
derabilitate, a spus el, nu este jfrea 
greu să scrii și să desenezi, numai 
că trebuie să apeși mai tare creio
nul pe hîrtie.

La un moment dat, cosmonauții 
au zărit cu uimire, la aproximativ 
1 km de navă, un satelit artificial 
al Pămîntului. „Va veni timpul cînd 
întîlnirile în Cosmos vor deveni un 
lucru obișnuit", au menționat ei.

întrevederile 
de la Nicosia
NICOSIA 22 (Agerpres). — La Ni

cosia a avut loc luni dimineața o șe
dință extraordinară a cabinetului ci
priot, prezidată de președintele Ci
prului, Makarios. La sfîrșitul ședinței 
nu a fost dat publicității nici un co
municat în legătură cu conținutul 
discuțiilor. De asemenea, în cursul 
nopții de duminică spre luni, preșe
dintele Makarios s-a întreținut cu 
ministrul apărării al Greciei, P. Ga- 
rufalias, care a sosit la Nicosia du
minică seara. Potrivit observatorilor 
din capitala Ciprului, discuțiile s-au 
axat în special asupra problemelor 
privind rotarea unei părți a contin
gentului turc, staționat în insulă, și 
situația care domnește în localitatea 
Lefka.

într-o declarație făcută presei, mi
nistrul apărării al Greciei a dezmin
țit afirmațiile potrivit cărora guver
nul grec ar fi acceptat să aibă în
trevederi bilaterale cu guvernul ture 
asupra crizei cipriote.

Această grupare a amenințat, ca o 
încercare de presiune asupra confe
rinței de la Khartum, cu declan
șarea unei greve.

Congresul Partidului 
liber-democrat din R.F. G.

FRANKFURT 22 (Agerpres). —
La Frankfurt s-au deschis luni lu
crările celui Je-al XVI-lea Congres 
al Partid i liber-democrat, wAjm- 
bru al cot iției guvernamentali din 
R. F. Germană.

Luînd cuvîntul în prima zi a lu
crărilor, președintele partidului, 
Erich Mende, vicecancelar al R. F. 
Germane, s-a pronunțat împotriva 
menținerii „doctrinei Hallstein", 
care prevede că R. F. Germană nu 
va întreține relații diplomatice cu 
statele ce au recunoscut R. D. Ger
mană. El a subliniat că renunțarea 
la această doctrină va ușura stabili
rea de contacte între Germania occi
dentală și țările socialiste din Eu
ropa.

„Ranger -9“
NEW YORK 22 (Agerpres).— La 

21 martie, la Cape Kennedy a fost 
lansată în direcția Lunii, cu ajuto
rul unei rachete „Atlas-Agena", 
nava cosmică „Ranger-9". După‘> 
de ore de zbor — miercuri după? t- 
miază — cînd „Ranger-9" se va tfffa 
la aproximativ 1 700 de km de Lună, 
cele șase camere de televiziune in
stalate la bordul navei urmează să 
intre în funcțiune și să transmită 
spre Pămînt cîteva mii de imagini 
ale suprafeței satelitului nostru na
tural. Ultimele imagini vor fi luate 
cu o fracțiune de secundă înainte de 
prăbușirea navei pe Lună.

Cu toate că misiunea navei este în 
linii mari similară cu misiunea 
celorlalte nave de acest tip lansate 
pînă în prezent, potrivit agențiilor 
de presă, „Ranger-9" constituie o 
etapă importantă în realizarea pro
gramului spațial american. Prin 
imaginile ce vor fi transmise de 
,,Ranger-9“ urmează să se stabileas
că locul unde ar putea aluniza ro
botul „Surveyor", a cărui lansare 
este proiectată de specialiștii ameri
cani.
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