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întregul popor conduce

pe ultimul său drum pe tovarășul

Gheorghe Gheorghiu-Dej

AMINTIREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
VEȘNIC VIE ÎN INIMA PARTIDULUI,

A CLASEI MUNCITOARE, A POPORULUI
La 19 martie partidul și poporul nostru au suferit 

o grea pierdere : a încetat să bată inima tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu devotat al clasei munci
toare din Romînia, al poporului romîn.

Nemărginită este durerea noastră, a tuturor.
Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a dăruit întreaga sa 

viață partidului clasei muncitoare, luptei revoluțio
nare pentru eliberarea oamenilor muncii, pentru feri
cirea poporului romîn și a patriei noastre, pentru so
cialism. înalt exemplu de fidelitate față de marxism
leninism, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost un eminent 
militant al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, a luptat neobosit pentru prietenia și unitatea 
țărilor socialiste, pentru coeziunea partidelor comu
niste, pentru cauza păcii și libertății popoarelor.

în uriașa sa activitate și-au găsit expresie trăsătu
rile cele mai nobile ale eroicei noastre clase munci
toare, care este mîndră de a fi plămădit în mijlocul 
ei, în focul luptei conduse de partid, un asemenea 
conducător.

Născut la 8 noiembrie 1901 la Bîrlad, într-o familie de 
muncitori, tovarășul Gheorghiu a început să muncească 
de la vîrsta de 11 ani ca ucenic în diferite ateliere și 
fabrici, calificîndu-se ca muncitor electrician. Sub in
fluența valului revoluționar din Romînia de la sfîrși- 
tul primului război mondial, însuflețit de ideile 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, tovarășul 
Gheorghiu-Dej s-a înrolat din fragedă tinerețe în miș
carea muncitorească. El a participat, în rîndurile 
muncitorilor din Valea Trotușului, la greva generală 
din 1920 — care a oglindit creșterea conștiinței de 
clasă, a capacității de luptă a proletariatului romîn 
și a evidențiat necesitatea istorică a înfrîngerii oportu
nismului, a făuririi partidului de tip nou, Partidul Co
munist din Romînia.

în anii următori, tovarășul Gheorghiu-Dej ia parte 
la un șir de acțiuni muncitorești la Galați, fiind ales în 
conducerea sindicatului de la Atelierele C.F.R.

în 1930 el devine membru al Partidului Comunist, în 
rîndurile căruia avea să lupte pînă la ultima suflare.

în acei ani, cînd criza economică lovea greu masele 
muncitoare, activitatea partidului era paralizată de 
lupte fracționiste care aduseseră partidul la un pas 
de lichidare. Refacerea unității partidului, orientarea 
activității sale spre întărirea legăturilor cu masele mun
citoare și în primul rînd cu detașamentele de bază ale 
proletariatului au făcut posibilă organizarea unor mari 
acțiuni muncitorești, culminînd cu eroicele lupte din 
februarie 1933 — în a căror pregătire și desfășurare 
s-au afirmat cu putere marile calități politice și orga
nizatorice de conducător revoluționar ale tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

La Galați și apoi la Dej, unde fusese mutat disci
plinar, ca și la București, Iași, Cluj, Pașcani și în alte 
localități, tovarășul Gheorghiu-Dej, dînd exemplu de 
felul cum trebuie muncit în mijlocul maselor, a depus 
o intensă activitate pentru realizarea unității de ac
țiune a muncitorilor ceferiști.

în 1932, la Conferința pe țară a muncitorilor fero
viari, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost ales secretar al 
Comitetului Central de acțiune care, sub îndrumarea 
Comitetului Central al Partidului Comunist, a orga
nizat nemijlocit lupta ceferiștilor.

Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a îndeplinit în mod 
strălucit sarcinile de răspundere încredințate de partid 
în organizarea acestor lupte, care au constituit o coti
tură în istoria întregii noastre mișcări muncitorești, 
au demonstrat capacitatea clasei muncitoare de a ac
ționa ca forță socială conducătoare a poporului mun
citor în lupta de eliberare, au deschis o pagină nouă în 
viața partidului. întărindu-și rîndurile cu cele mai bune, 
mai combative și revoluționare cadre proletare, parti
dul s-a legat mai strîns de masele oamenilor muncii.

Procesul intentat de reacțiune în 1933—1934 condu
cătorilor muncitorimii ceferiste a fost transformat de 
Partidul Comunist într-o tribună de demascare a re
gimului burghezo-moșieresc, a politicii antinaționale și 
antipopulare a claselor dominante. Din banca acuzați
lor în lanțuri a răsunat cu vigoare și curaj, prin gla
sul tovarășului Gheorghiu-Dej, chemarea înflăcărată, 
mobilizatoare a partidului adresată maselor munci
toare de a lupta cu hotărîre pentru o viață mai bună, 
împotriva robiei capitaliste, pentru apărarea suverani
tății și independenței naționale.

Condamnat la 12 ani muncă silnică, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a fost deținut în diferite închisori — 
Jilava, Văcărești, Craiova, Ocnele Mari, Aiud, Doftana, 
Caransebeș și în lagărul de la Tg. Jiu.

Gratiile temnițelor, sîrma ghimpată a lagărelor n-au 
putut să-i izoleze de partid, de clasa muncitoare, de 
popor pe militanții revoluționari. Simțind în perma
nență sprijinul partidului, solidaritatea maselor munci
toare și a unor largi cercuri democratice, ei au păstrat 
legătura cu viața și activitatea partidului, au înfruntat 
cu fermitate și dîrzenie regimul de teroare și extermi
nare din închisori, pe care le-au transformat în școli de 
călire revoluționară. Prin munca politico-ideologică des
fășurată de comuniștii din închisori, în frunte cu tova
rășul Gheorghiu-Dej, s-au făurit cadre oțelite de mili- 
tanți comuniști, caracterizate prin capacitatea de a or
ganiza masele muncitoare, prin clarviziune politică și 
combativitate revoluționară, cadre care au avut ulte
rior un rol de excepțională însemnătate în conducerea 
de către partid a luptei pentru cucerirea puterii de 
către oamenii muncii și construirea socialismului.

Aprecierea acordată de partid activității desfășurate 

de tovarășul Gheorghiu-Dej și-a găsit expresie în 
cooptarea sa, în 1935, pe cînd se afla în închisoare, ca 
membru al C.C. al P.C.R.

în anii războiului, tovarășul Gheorghiu-Dej împre
ună cu ceilalți tovarăși din închisori și lagăre își ma
nifestau încrederea nestrămutată în victoria împotriva 
fascismului, solidaritatea frățească cu popoarele Uniunii 
Sovietice. în strînsă legătură cu cadrele de bază din 
afară, ei și-au pus întreaga experiență, tot elanul re
voluționar în slujba organizării luptei antihitleriste a 
poporului romîn.

Tovarășului Gheorghiu-Dej îi revine meritul princi
pal în demascarea și lichidarea clicii de trădători și ca- 
pitulanți, infiltrate în conducerea partidului; înlătura
rea agenturii trădătoare a constituit una din condițiile 
esențiale pentru ca partidul să-și poată îndeplini rolul 
conducător în lupta de eliberare națională și socială a 
poporului romîn.

Activul revoluționar al partidului, în frunte cu to
varășul Gheorghiu-Dej, a elaborat linia strategică și 
tactică pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste 
și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste. 
Partidul a trecut la organizarea formațiunilor de luptă 
patriotice, la realizarea Frontului Unic Muncitoresc cu 
partidul social-democrat, la înfăptuirea unui larg 
sistem de alianțe cu diferite grupări politice și atragere 
în lupta antihitleristă a unor personalități însuflețite 
de sentimente patriotice, la desfășurarea unei vaste 
activități în rîndurile armatei.

în zilele hotărîtoare pentru pregătirea insurecției, 
C.C. al partidului a organizat evadarea din lagăr a 
tovarășului Gheorghiu-Dej și a altor cadre de bază ale 
partidului.

Organizată și condusă de partid, insurecția armată a 
deschis o eră nouă în istoria poporului romîn, a în
semnat începutul revoluției populare. Romînia s-a ală
turat coaliției antihitleriste, Armata romînă, în totali
tatea ei, a luptat umăr la umăr cu Armata sovietică 
pînă la zdrobirea Germaniei hitleriste. Sîngele vărsat 
în comun a cimentat prietenia și alianța indestructibilă 
dintre poporul romîn și poporul sovietic în lupta pen
tru cauza păcii și socialismului.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a dat o contribuție de cea 
mai mare importanță la elaborarea liniei politice și 
tactice a partidului în desfășurarea furtunoasă a ma
rilor bătălii de clasă de după 23 August 1944, muncind 
cu nesecată energie pentru înfăptuirea sarcinilor sta
bilite de partid — mobilizarea tuturor forțelor în 
războiul antihitlerist, refacerea economiei naționale, 
democratizarea țării, făurirea alianței muncitorești- 
țărănești în focul luptei pentru reforma agrară, in
staurarea puterii populare.

Ca reprezentant al partidului și clasei muncitoare în 
guvern, tovarășul Gheorghiu-Dej a preluat, în noiem
brie 1944, conducerea Ministerului Comunicațiilor și 
Lucrărilor Publice, fiind primul muncitor ministru în 
istoria politică a Romîniei.

Sub conducerea partidului, clasa muncitoare organi
zată în sindicatele unice revoluționare, masele largi ță
rănești care luptau pentru pămînt, partidele și grupările 
reunite în frontul național democrat dădeau lovituri 
zdrobitoare cercurilor reacționare. Valul luptei revolu
ționare a măturat un șir de guverne cu majoritate re
acționară și a impus la 6 Martie 1945 aducerea la putere 
a primului guvern din țara noastră în care clasa mun
citoare avea rolul precumpănitor.

La Conferința Națională a Partidului Comunist din 
octombrie 1945, tovarășul Gheorghiu-Dej a prezentat 
Raportul Politic al Comitetului Central, care cuprindea 
un amplu program de luptă pentru întărirea puterii 
populare, reconstrucția țării și consolidarea indepen
denței naționale. în acest program, de o largă perspec
tivă istorică, partidul, scrutînd departe în viitor, și-a 
exprimat concepția leninistă privitoare la construirea 
unei industrii puternice ca temelie a dezvoltării so- 
cial-economice a Romîniei.

După Conferința Națională, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a fost ales secretar general al Partidului Comunist 
Romîn.

în calitate de ministru al Economiei Naționale și 
apoi al Industriei și Comerțului, ca președinte al Co
misiei Ministeriale pentru redresarea economică, el a 
adus o contribuție esențială în lupta împotriva inflației 
și sabotajului economic al capitaliștilor, în pregătirea 
și înfăptuirea programului din iunie 1947 de stabilizare 
monetară și refacere a economiei naționale.

Abolirea monarhiei și oroclamarea Republicii Popu
lare Romîne au marcat Cucerirea deplină a puterii de 
către clasa muncitoare în alianță cu masele largi ale 
țărănimii; misiunea de a realiza actul abdicării rege
lui, la 30 Decembrie 1947, i-a revenit, din însărcinarea 
partidului și guvernului și în numele tuturor forțelor 
democratice, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu doctorul Petru Groza.

Oamenii muncii, devenind singurii stăpîni ai țării, 
au pășit cu însuflețire, sub conducerea partidului, la 
construirea societății socialiste.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut un rol 
deosebit în lupta partidului pentru realizarea unității 
politice și organizatorice a clasei muncitoare — înfăp
tuită la Congresul de unificare din februarie 1948 prin 
crearea Partidului Muncitoresc Romîn pe baza princi
piilor ideologice și organizatorice marxist-leniniste. 
Congresul l-a ales secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn.

Prin istoricul act al naționalizării, pregătit de partid 
sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Gheorghiu- 
Dej, principalele mijloace de producție industrială au 
devenit bun al întregului popor și s-a creat o puternică 
temelie construcției socialiste în țara noastră.

Partidul a orientat cu nestrămutată perseverență 
dezvoltarea Romîniei în direcția transformării ei într-o 
țară industrială, cu o agricultură înaintată. Tovară
șului Gheorghiu îi revin mari merite în elaborarea po
liticii de industrializare socialistă, ca pîrghie hotărîtoare 
a progresului rapid al țării, a valorificării resurselor ei 
și a dezvoltării tuturor ramurilor economiei în vederea 
creșterii continue a bunăstării celor ce muncesc — o- 
biectivul fundamental al politicii partidului.

Călăuzit de teza marxist-leninistă că socialismul tre
buie construit nu numai la orașe ci și la sate, partidul 
a pus la ordinea zilei rezolvarea celei mai complexe 
sarcini a construcției socialiste — transformarea socia
listă a agriculturii. întreaga muncă desfășurată în acest 
domeniu s-a întemeiat pe linia exprimată în numele 
partidului de tovarășul Gheorghiu-Dej la plenara din 
martie 1949 a Comitetului Central. Viața a confirmat în 
mod strălucit această linie politică; înfăptuirea cu 
succes a cooperativizării agriculturii a deschis largi per
spective dezvoltării intensive și multilaterale a produc
ției agricole, a ridicat pe o treaptă mai înaltă alianța 
muncitorească-țărănească.

întreaga activitate a Comitetului Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej oglindește capacitatea de a a- 
plica creator, la condițiile țării noastre, legile obiective, 
general-valabile, ale revoluției și construcției socialiste, 
de a desprinde cerințele specifice fiecărei etape istorice 
și de a îndrepta în direcția hotărîtoare eforturile parti
dului, ale poporului.

Aceste trăsături caracterizează munca efectuată de 
partid sub conducerea nemijlocită a tovarășului 
Gheorghiu pentru elaborarea planului de electrificare, 
a planurilor cincinale și a planului de șase ani, planuri 
a căror realizare, prin eforturile însuflețite ale între
gului popor, a asigurat introducerea largă â tehnicii 
noi, dezvoltarea proporțională, armonioasă și mereu 
ascendentă a economiei naționale.

îndeplinind cele mai înalte funcții de partid și de 
stat — președinte al Consiliului de Miniștri din 1952 
pînă în 1955, prim-secretar al Comitetului Central al 
P.M.R. și președinte al Consiliului de Stat pînă în ul
tima clipă a vieții sale — tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej avea un contact larg și direct cu po
porul, studia cu deosebită luare aminte experiența ma, 
selor, manifesta o nemărginită încredere în puterea de 
creație a poporului — făuritorul istoriei și al tuturor 
marilor realizări ale Romîniei socialiste.

Exemplu de simplitate și modestie, el avea un nea
semuit dar de a-și apropia oamenii, de a-i însufleți și a-i 
antrena la lupta pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid ; oamenii muncii păstrează neștearsă aminti
rea întîlnirilor cu tovarășul Gheorghiu, a sfaturilor 
sale de tovarăș și prieten care le vorbea în același grai 
al inimii.

Tovarășul Gheotghiu exprima cu deosebită căldură 
grija permanentă a partidului pentru educarea tinere
tului, nădejdea de mîine a țării, pentru promovareș fe
meilor în muncț de răspundere în economie, în instituții 
de stat și în organizațiile obștești. El manifesta o neslă
bită preocupare pentru satisfacerea setei de cultură și 
îmbogățirea vieții spirituale a poporului, pentru avîntul 
continuu al învățămîntului, acorda o mare atenție ac
tivității creatoare a intelectualilor, a oamenilor de 
știință, artă și cultură, cărora le împărtășea înalta pre
țuire a partidului pentru valoroasa lor contribuție la 
propășirea patriei.

In fruntea partidului, tovarășul Gheorghiu are meri
te deosebite în rezolvarea marxist-leninistă a pro
blemei naționale în țara noastră, prin care au fost asi
gurate deplina egalitate în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii și cimentarea prieteniei de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și minoritățile naționale.

Timp de peste trei decenii, tovarășul Gheorghiu-Dej 
a adus o mare contribuție la călirea ideologică și orga
nizatorică a partidului nostru. Minunat conducător de 
tip leninist, el a militat pentru întărirea partidului ca 
detașament combativ de avangardă al clasei muncitoa
re, strîns legat de mase, sînge din sîngele poporului, 
forța conducătoare în opera de construire a socialis
mului.

Partidul nostru s-a călit, a realizat o unitate și o co
eziune fără precedent printr-o luptă intransigentă îm
potriva oricăror abateri de la ideologia și politica sa 
marxist-leninistă, împotriva elementelor antipartinice, 
fracționiste, oportuniste. In această luptă tovarășul 
Gheorghiu-Dej, cu înalta sa conștiință partinică și 
perspicacitate politică, cu ascuțitul său spirit de clasă, 
a avut un rol de frunte. Partidul Muncitoresc Romîn, 
strîns unit în jurul Comitetului său Central, este astăzi 
mai puternic decît oricînd.

Este pilduitoare pentru noi preocuparea neabătută a 
tovarășului Gheorghiu-Dej pentru întărirea continuă a. 

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

rolului conducător al partidului în toate domeniile acti
vității social-economice, pentru aplicarea neștirbită a 
normelor de muncă leniniste. In viața partidului, în 
activitatea conducerii sale s-a înrădăcinat principiul 
muncii colective, toate hotărîrile și măsurile conducerii 
partidului fiind rodul activității și gîndirii colective 
ale Comitetului Central, Biroului său Politic.

Tovarășul Gheorghiu a depus o vastă activitate pen
tru sintetizarea experienței acumulate de partid în 
conducerea revoluției și construcției socialiste, pentru 
însușirea acestei experiențe de către membrii partidu
lui, în vederea înarmării lor teoretice.

Patriot și internaționalist înflăcărat, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a fost un strălucit exponent al poli
ticii consecvente a partidului și statului nostru de 
prietenie și alianță frățească cu țările socialiste, de 
solidaritate cu lupta clasei muncitoare și a forțelor 
democratice de pretutindeni, cu mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor, pentru unitatea tuturor 
forțelor progresului social. Exprimînd, cu energia și 
tenacitatea ce l-au caracterizat întotdeauna, poziția 
Partidului Muncitoresc Romîn, el a militat pentru uni
tatea țărilor socialiste, pentru coeziunea marii armate 
internaționale a comuniștilor, avînd convingerea că 
nu există îndatorire internațională mai înaltă decît 
aceea de a contribui la salvgardarea și întărirea acestei 
unități — chezășia victoriei cauzei socialismului în 
întreaga lume.

Sub conducerea Comitetului Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghiu, partidul nostru a depus eforturi 
neprecupețite pentru promovarea și stricta aplicare în 
relațiile dintre partidele comuniste și dintre țările so
cialiste a normelor marxist-leniniste — ca cerință vi
tală pentru asigurarea și întărirea unității și coeziunii 
lor, pentru creșterea forței de atracție a ideilor socia
lismului în lume. Linia partidului în problemele vieții 
internaționale și ale mișcării comuniste mondiale, ex
primată în Declarația plenarei lărgite din aprilie 1964 
a C.C. al P.M.R., este urmată cu perseverență nestră
mutată de întregul partid.

Eminent om de stat, tovarășul Gheorghiu-Dej a des
fășurat o vastă activitate în elaborarea politicii ex
terne a Republicii Populare Romîne, politică de con
solidare a păcii, de luptă împotriva politicii agresive 
a cercurilor imperialiste, împotriva colonialismului, 
pentru sprijinirea dreptului popoarelor de a dispune 
singure de soarta lor, pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri social-politice diferite.

Țara noastră așează ca temelie de neclintit a relațiilor 
sale internaționale respectarea egalității, suveranității 
și independenței popoarelor, neamestecul în treburile 
lor interne, pronunțîndu-se pentru stricta respectare și 
promovarea acestor principii pe arena internațională, 
în interesul colaborării și apropierii între popoare.

Toate succesele în domeniul politicii interne și in
ternaționale ale Republicii Populare Romîne, toate rea
lizările obținute în aceste decenii sînt strîns legate de 
activitatea desfășurată în fruntea Comitetului Central 
al partidului de tovarășul Gheorghiu-Dej.

Măsura operei titanice înfăptuite de popor sub con
ducerea partidului o dă deosebirea din* tabloul în
tunecat al Romîniei de acum două decern, și înfățișarea 
de astăzi a țării, în care poporul romîn, liber de orice 
exploatare, stăpîn al destinelor sale, își făurește o viață 
fericită.

Scumpul nostru tovarăș Dej a închis ochii pentru 
vecie cu conștiința datoriei împlinite ; el a putut vedea 
triumful idealurilor cărora și-a dăruit viața, victoria 
deplină a socialismului în țara noastră, mersul rapid 
al Romîniei pe calea progresului economic și cul
tural.

In ultimele sale cuvinte adresate țării, prin scrisoa
rea trimisă recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale, 
el își exprima convingerea îndreptățită că țara noastră 
va păși mai departe, neabătut, pe această cale; cu 
nezdruncinată încredere, el arăta că înaintea Romîniei 
socialiste sînt deschise perspectivele unui viitor stră
lucit — viitor care stă în mîinile harnice și încercate 
ale poporului.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășii de muncă și de luptă ai marelui dispărut își 
iau legămîntul solemn să întărească necontenit unita
tea partidului și a conducerii sale, să continue nea
bătut linia generală, internă și internațională, a parti
dului, să nu-și cruțe forțele pentru a duce mereu îna
inte opera de construire a socialismului și comunismu
lui, de înflorire a patriei și ridicare a bunăstării 
poporului — operă măreață căreia i-a consacrat în
treaga viață tovarășul Gheorghiu-Dej.

Marea durere care ne îndoliază tuturor inima unește 
și mai strîns poporul în jurul partidului. Clasa mun
citoare. țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii mun
cii își înzecesc eforturile pentru a obține noi victorii, 
spre binele și prosperitatea patriei noastre socialiste.

Adio, scump prieten și tovarăș de luptă !
Numele tău va rămîne veșnic viu în inima partidu

lui, în inima clasei muncitoare, a poporului romîn !
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SUB GLORIOSUL STEAG
AL PARTIDULUI

PARTIDUL, INIMA FIERBINTE
|l CONȘTIINȚA POPORULUI

ASA L-AM
CUNOSCUT

E a treia zi de cînd zeci și zeci de 
mii de oameni străbat în tăcere 
vasta Piață a Palatului, cu sufle
tele pline de întristare pentru 
greăua pierdere suferită de po
porul nostru. Oamenii muncii se 
înclină adînc în fața catafalcului și 
din gestul acesta, emoționant oma
giu pentru marele dispărut, deslu
șești căldura și dragostea față de 
tovarășul Gheorghiu-Dej, față de 
partid și Comitetul Central în frun
tea căruia a stat de-a lungul ani
lor. Este o mărturie vie a atașa
mentului și încrederii poporului 
în partid, conducătorul său încer
cat în lupta pentru făurirea vieții 
noastre noi, pentru fericirea celor 
ce muncesc.

Un petrolist din Moinești s-a a- 
plecat, dintr-un îndemn spontan al 
inimii, sărutînd steagul roșu ce se 
revărsa ușor unduit de pe cata
falc. Simbolică imagine a dragos
tei ce o nutresc oamenii muncii 
pentru partid, sub al cărui glorios 
steag au înălțat edificiul socialist, 
sub a cărui conducere încercată 
vor dobîndi noi și noi victorii.

Cu pași rari, într-o tăcere adîn- 
că, trece prin fața catafalcului și 
inginerul Ion Săndulescu de la Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
București. L-am însoțit cîteva mi
nute. Era cuprins de emoție dar 
cuvintele sale exprimau hotărîre, 
încredere. „Anul trecut, la 23 Au
gust, cînd sărbătoream 20 de ani 
de la eliberarea țării, raportam 
partidului : tînăra noastră între
prindere a intrat în funcțiune, pro
duce. Și iată, zilele acestea vom 
raporta realizarea unuia dintre cele 
mai moderne strunguri Carusel, de 
concepție proprie. Avem mereu vie 
în minte indicația prețioasă a par
tidului, a Comitetului Central de a 
ridica necontenit nivelul tehnic al Paul DIACONESCU

Ofrande modeste, culese din Inimi tinere

Condoleanțe prezentate misiunilor 
diplomatice ale R. P. Romine

în dimineața zilei de 23 martie 
vicepreședintele Indiei, dr. Zahir 
Hussein, a semnat în cartea de con
doleanțe deschisă la ambasada R. P. 
Romîne la Delhi. După semnare, 
vicepreședintele a transmis condo
leanțe ambasadorului romîn.

în numele regelui Baudouin al 
Belgiei, mareșalul Curții Regale, A. 
Scholler, a rugat pe ambasado
rul romîn la Bruxelles să transmită 
sincere condoleanțe Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului romîn, 
precum și familiei defunctului.

Au mai prezentat condoleanțe și 
au semnat în cartea de condoleanțe 
șefi ai unor misiuni diplomatice, 
precum și reprezentanți ai vieții 
economice și culturale din Belgia.

Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Guineea, Leon Maka, 
membru în Biroul Politic și secre
tar organizatoric al Partidului De
mocrat din Guineea, însoțit de Ban- 
goura, prim-vicepreședinte al Adu
nării Naționale, au vizitat Ambasada 
R. P. Romîne la Conakry și au sem
nat în cartea de condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Oamenii de stat din Guineea au 
evocat figura marelui dispărut și 
au subliniat marile eforturi depuse 
de el pentru apărarea păcii.

La Ambasada R. P. Romîne din 
Copenhaga continuă prezentarea de 
condoleanțe. Luni, Knud Jespersen, 
președintele Partidului Comunist din 
Danemarca, șl Ingmar Wagner, mem

produselor noastre". Esie poate cel 
mai grăitor omagiu pe care oame
nii muncii îl aduc în aceste zile 
memoriei tovarășului Gheorghiu- 
Dej : faptele, roadele muncii lor 
creatoare în uzine, pe șantiere, pe 
ogoare.

Trec prin fața catafalcului stu
denții Institutului politehnic. Prin
tre aceștia se află și Constantin 
Stănescu din anul IV al Facultății 
de energetică. „Ne-a emoționat ho- 
tărîrea de a se atribui insti
tutului nostru numele tovarășului 
Gheorghiu-Dej ; aceasta este o 
mare cinste, dar și o îndatorire de 
onoare, de a studia cu sîrguință 
pentru ca după absolvirea institu
tului să putem fi la înălțimea exi
gențelor și sarcinilor trasate de 
partid, pe care de atîtoa ori, în 
numele conducerii de partid, le-a 
exprimat tovarășul Gheorghiu-Dej."

Se află în coloană un grup de 
constructori ai marelui Combinat 
siderurgic din Galați. Montori și 
betoniști, maiștri și ingineri, ei 
poartă vie în amintire vizita făcută 
nu de mult pe șantier de conducă
torii de partid și de stat în frunte 
cu tovarășul Gheorghiu-Dej. In a- 
ceste zile, colective de muncitori, 
brigăzi și echipe s-au adresat co
mitetului de partid al combinatu
lui exprimîndu-și o dată cu nemăr
ginita lor tristețe, hotărîrea de a 
munci cu și mai multă abnegație, 
de a cinsti prin fapte memoria 
neuitatului tovarăș șl conducător, 
de a înfăptui cu consecvență poli
tica marxist-leninistă a partidului 
de industrializare socialistă care 
își află oglindirea și în construirea 
Combinatului siderurgic de la 
Galați.

în dragostea nețărmurită față de 
tovarășul Gheorghiu-Dej, față de 
partid își au izvorul manifestări e

bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P. C. din Danemarca, ău semnat 
în cartea de condoleanțe exprimînd 
compasiunea în legătură cu înceta
rea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Ambasada R. P. Romîne din Da
masc a fost vizitată de consilierul 
politic al președintelui Consiliului 
Prezidențial al Republicii Arabe Si
ria, Ibrahim Khouri, care, în nume
le șefului statului sirian, generalul 
Amin El Hafez, a prezentat condo
leanțe în legătură cu încetarea din 
viață a președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Marele mareșal al Curții Regale 
a Suediei, H. Ericsoti, precum și 
mareșalul Curții, J. Tham, au expri
mat Ambasadei R. P. Romîne din 
Stockholm compasiunea și au sem
nat în cartea de condoleanțe. Din 
partea guvernului suedez a prezen
tat condoleanțe Torsten Nilsson, mi
nistrul afacerilor externe.

Au mai semnat, secretarul ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Leif Belfrage și alte persoane 
oficiale. Au exprimat condoleanțe 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Stockholm și alți membri 
ai corpului diplomatic. în semn de 
doliu, în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la Ministerul Afa
cerilor Externe ăl Suediei a fost 
arborat drapelul în bernă.

moționante. Departe de patrie, ma
rinarii de pe traulerul „Constanța" 
au rugat pe colegii rămași în 
țară să aducă și din partea lor în 
semn de profund omagiu coroane 
de flori

...Un om din nesiîrșitul șuvoi. 
După primele cuvinte pe care 
le-am schimbat cu el, am înțeles că 
îi este greu să spună ce simte în 
aceste clipe de adîncă durere. 
Muncitor cu peste 40 de ani în me
serie, om trecut prin atîtea încer
cări, petrolistul Tănase Constantin 
evocă amintiri care i-au rămas a- 
dînc întipărite în memorie. Este 
din Brebu, comună din imediata 
vecinătate a Doftanei. Cu cîtă -e- 
moție vorbește el despre tovarășul 
Gheorghiu-Dej și tovarășii săi de 
luptă, comuniști care au transfor
mat temnița într-o înaltă școală 
revoluționară. Marile idealuri în 
numele cărora au luptat cei mai 
devotați fii ai poporului erau idea
lurile, năzuințele tuturor oamenilor 
muncii. Ele și-au aflat împlinire în 
anii luminoși ai socialismului, prin 
munca creatoare a întregului po
por, sub conducerea clarvăzătoare 
a partidului.

Sînt ultimele ore ale serii. După 
clipele de adîncă reculegere, mii 
și mii de oameni coboară treptele 
din holul sălii palatului străjuit de 
numeroase coroane de flori. Luîn- 
du-și rămas bun de Ia iubitul tova
răș Gheorghiu-Dej pe care îl vor 
conduce astăzi pe ultimul său 
drum, oamenii muncii, întregul 
nostru popor își reafirmă voința 
nestrămutată de a face zid în ju
rul partidului, a încercatului său 
Comitet Central, de a înfăptui ne
abătut politica partidului.

Președintele Partidului Comunist 
din Suedia, C. H. Hermansson, și alți 
doi membri ai conducerii partidului 
au prezentat, de asemenea, con
doleanțe. Au mai exprimat con
doleanțe H. P. Matthis, președintele 
Asociației de prietenie Suedia- 
Romînia, și Erik Johnsson, secretar 
al asociației.

La Ambasada R. P. Romîne din 
Viena continuă să se prezinte con
doleanțe. Luni după-amiază a sem
nat în cartea de condoleanțe și și-a 
exprimat compasiunea primarul ora
șului Viena, Franz Jonas.

Ambasada a fost vizitată de o dele
gație a Partidului Comunist din Aus
tria, compusă din tovarășii Johann 
Koplenig, președintele Partidului 
Comunist din Austria, Friedl Fiirn- 
berg și Fritz Heinrich, secretari ai 
C.C. al P.C.A., care au exprimat 
condoleanțe.

Au prezentat, de asemenea, con
doleanțe și au semnat în cartea de 
condoleanțe Rosa Jochmann, depu
tată și secretară a Partidului Socia
list din Austria, funcționari superi
ori din instituțiile centrale austriece.

Alejandro Zorrilla de San Martin, 
consilier național al guvernului din 
Uruguay, a vizitat Ambasada R. P. 
Romîne din Montevideo pentru a 
prezenta condoleanțe. în fața por
tretului îndoliat, Alejandro Zorrilla 
de San Martin a păstrat un moment 
de reculegere șl apoi ă Semnat în 
cartea de condoleanțe.

Țara se desparte de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej într-o at
mosferă de bărbătească durere. în 
timp ce în Capitală cetățeni de toate 
vîrstele și de cele mai diferite pro
fesii treceau prin fața catafal
cului iubitului conducător, pe 
tot întinsul patriei — la se
diile organizațiilor de partid și de 
masă, în întreprinderi și instituții, în 
unitățile agricole socialiste, în unită
țile militare, școli și.facultăți — ti
neri și vîrstnici făceau de gardă în 
camerele de doliu, se înclinau în 
fața portretelor cernite ale marelui 
dispărut. Pretutindeni, la orașe și 
sate, au avut loc în aceste zile adu
nări de doliu, în cadrul cărora oa
menii muncii au adus un ultim și 
impresionant omagiu tovarășului Dej. 
reafirmîndu-și dragostea și atașa
mentul față de încercatul nostru 
partid, hotărîrea de a munci fără 
preget, de a-și dărui toate forțele în 
lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste, pentru triumful cauzei 
socialismului și a păcii. Această ho
tărîre își găsește expresie și în su
tele de mii de telegrame, moțiuni și 
scrisori sosite din toate colțurile ță
rii pe adresa Comitetului Central al 
P.M.R., a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri.

Gînduri izvorîte din inimă) măr
turii ale unității dintre partid și 
popor. „în acest moment greu 
— a spus maistrul Ion Darie 
la mitingul de doliu de la 
Uzinele „Electroputere“ — ne unim 
și mai strîns sub steagul mereu bi
ruitor al partidului nostru, hotărîți 
să înfăptuim politica sa de înflorire 
a patriei socialiste". Expresie a sim- 
țămintelor siderurgiștilor hunedo- 
reni, scrisoarea trimisă Comitetu
lui Central al P.M.R. de participan- 
ții la ședința de doliu din cetatea 
oțelului arată : „Durerea pe care 
o încercăm nu ne slăbește puterea, 
ci ne unește și mai strîns în jurul 
partidului, care este inima fierbinte 
Și conștiința poporului, înțelepciu
nea și voința sa colectivă".

în telegrama adresată C.C. al 
P.M.R. de colectivul Atelierelor de 
reparat vagoane „București-Triaj" se 
spune : „Ne reafirmăm încă o dată 
hotărîrea de a ne strînge și mai 
puternic rîndurile în jurul parti
dului nostru drag și al Comi
tetului său Central. Prețuind din 
adîncul sufletului tot ceea ce 
S-a făcut pentru viața luminoasă 
a noastră și a familiilor noastre, asi

Astăzi, miercuri 24 martie, în Jurul orei 
10,30, stațiile de radio și televiziune ale Re
publicii Populare Romine vor transmite mi
tingul de doliu și Întreaga desfășurare a fune
raliilor tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Luind parte la doliul
poporului romîn

R. D. GERMANĂ
BERLIN 23 (Agerpres). — 

Miercuri, 24 martie, ziua fu
neraliilor tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în R. D. 
Germană s-a hotărît să fie ar
borat în bernă drapelul de stat 
al R.D.G. pe clădirile ministe
relor, instituțiilor centrale și 
locale și ale întreprinderilor 
de stat.

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 23 (Agerpres). 

La 24 martie, în ziua funera
liilor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în întreaga 
Polonie, pe clădirile institu
țiilor de stat drapelele de stat 
ale R. P. Polone vor fi cobo- 
rîte în bernă, în semn de do
liu.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 23 (Agerpres). 

— Guvernul Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar 
a hotărît ca în ziua de 24 mar
tie, ziua funeraliilor tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
instituțiile publice din întrea
gă țară să arboreze drapele 
îndoliate.

UNIUNEA SOVIETICĂ
MOSCOVA 23. — (Agerpres).
„Pravda" publică ultiiha 

scrisoare adresată de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Sesiunii Marii Adunări Națio
nale.

Presa informează despre ho
tărîrea C.C. al P.C.U.S., a Pre
zidiului Sovietului Suprem și 
guvernului sovietic în legătu
ră cu eternizarea în U.R.S.S. 
a memoriei tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

La 23 martie la Școala teh
nică de cale ferată din Rostov 
a avut loc un miting al ca
drelor didactice și cursanților 
în legătură cu faptul că a- 

gurăm Comitetul Central al partidu
lui că nu vom precupeți nici un e- 
fort pentru aplicarea în viață a ho- 
tărîrilor partidului și guvernului 
nostru, pentru realizarea sarcinilor 
ce ne revin din planul de stat".

Hidrocentrala „16 Februarie" de 
pe Argeș — care va primi nu
mele tovarășului Gheorghiu-Dej. în 
adunarea de doliu de la clubul șan- 
tier-baraj, vorbitorii au evocat vi
zitele făcute pe șantier de către 
tovarășul Gheorghiu-Dej și de alți 
conducători de partid și de stat, in
dicațiile prețioase care li s-au dat 
în legătură cu realizarea lucrărilor 
la cel mai înalt nivel tehnic. Vorbi
torii și-au exprimat satisfacția de a 
putea raporta conducerii partidului 
că barajul a atins înălțimea de 90 m 
și s-au angajat să muncească în 
continuare cu șl mai multă hotărîre 
și pricepere pentru a îndeplini la 
termenul stabilit sarcinile trasate.

La adunarea de doliu a țăranilor 
cooperatori din Mădăras, regiunea 
Crișana, a luat cuvîntul, între alții, 
Eroul Muncii Socialiste Teodor Ma
ghiar, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din localitate, 
care a spus : „Nu-1 vom uita nici
odată pe iubitul conducător. Pen
tru viața bună de astăzi și pen
tru viitorul luminos ce ne stă 
în față sîntem adînc recunoscă
tori partidului nostru. în aceste 
clipe de durere, asigurăm pe tovarășii 
din conducerea partidului că vom 
munci cu și mai multă hotărîre pen
tru a contribui la înfăptuirea sarci
nilor care ne revin".

„Avem un partid puternic, încer
cat în lupte grele, care ne-a condus 
neabătut pe drumul socialismului. 
Strîns uniți în jurul lui vom duce 
mai departe ideile mărețe cărora 
și-a închinat întreaga viață tovară
șul Gheorghiu-Dej" — a spus can
didatul în științe loan Marian, con
ferențiar la Institutul de mine din 
Petroșeni, dînd glas gîndurilor sute
lor de studenți și cadre didactice.

Nenumărați muncitori, țărani, in
telectuali, gospodine, pensionari, stu
denți, elevi au exprimat gîndurile și 
sentimentele lor — dovezi emoțio
nante ale dragostei și atașamentului 
față de partid. Strîns unit în jurul 
partidului, a încercatei sale condu
ceri, întregul popor își reafirmă ho
tărîrea de a milita pentru viitorul 
strălucit al Romîniei socialiste.

ceastă instituție de tnvăță- 
mînt a primit numele lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Participanții la miting au 
cinstit printr-un moment de 
reculegere memoria eminen
tului conducător al R. P. Ro
mîne, cunoscut activist al miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale.

ITALIA
ROMA 23 (Agerpres). — La 

începutul ședinței de marți 
după-amiază a Camerei Depu- 
taților, Parlamentul italian a 
omagiat memoria tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Gio
vanni Battista Scaglia, minis
trul relațiilor cu Parlamentul, 
a evocat personalitatea mare
lui dispărut. Vorbitorul a ară
tat că președintele Gheorghiu- 
Dej a fost un ilustru om de 
stat, care a luptat pentru bi
nele poporului său și a Contri
buit la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre popoarele 
romîn și italian.

Președintele Camerei Depu- 
taților, Bucciarelli-Ducci, a 
prezentat date din biografia 
marelui fiu al poporului nos
tru, anunțînd că s-au trans
mis condoleanțe Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne.

în semn de doliu ședința 
Camerei Deputaților a fost 
apoi suspendată pentru cinci 
minute.

IRAK
BAGDAD 23 (Agerpres). — 

Sub titlul „Romînia pierde pe 
unul din eminenții săi con
ducători". ziarul irakian „Kul 
Șai“ își informează cititorii 
despre personalitatea ilus
trului dispărut. „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — scrie ziarul 
— a acordat o deosebită aten
ție consolidării prieteniei R.P. 
Romîne cu țările iubitoare de 
pace din lumea întreagă. Sub 
conducerea sa, Romînia, arată 
același ziar, a cunoscut o 
mare dezvoltare ă industriei 
și agriculturii sale".

Pe tovarășul 
Gheorghe Gheor
ghiu-Dej l-am întîl- 
nit pentru prima 
dată în vara anului 1931, la București; 
în trei decenii și jumătate mi s-au 
întipărit în memorie momente de 
neuitat din viața și lupta conducă
torului nostru drag, dintre care în
cerc să evoc cîteva în aceste zile 
îndoliate pentru întregul nostru 
popor.

...Era în 1933. Sub conducerea 
partidului comunist, avuseseră loc 
marile lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie, care au 
înscris o pagină glorioasă în istoria 
Romîniei și au exercitat o influență 
deosebită asupra întregii dezvoltări 
a mișcării revoluționare din țara 
noastră. In timpul pregătirii și des
fășurării acestor lupte, tovarășul 
Gheorghiu-Dej se afirmase ca un 
remarcabil conducător revoluționar, 
cu înalte capacități politice și orga
nizatorice, clarvăzător, legat de 
mase. După reprimarea sălbatică a 
luptelor, ne aflam la Jilava întemni
țați peste 2 000 de muncitori de la 
Grivița și din Valea Prahovei, care 
luaseră parte la acțiunile revoluțio
nare. Alături de comuniști se aflau 
numeroși social-democrați, indepen
denți sau fără de partid, oameni de 
diferite credințe politice și reli
gioase.

Organele de anchetă ale consiliu
lui de război, ajutate de elementele 
provocatoare, folosind situația grea 
a familiilor celor arestați, prin pro
misiuni mincinoase, amenințări și 
șantaje, încercau să demoralizeze 
pe deținuți, să smulgă declarații 
convenabile lor despre caracterul 
evenimentelor petrecute. Manevrele 
dușmanilor clasei muncitoare au su
ferit un eșec complet. Meritul este al 
organizației de partid din închisoa
re, în conducerea căreia se afla to
varășul Dej. Avea o încredere de 
nezdruncinat în clasa muncitoare, în 
popor, în partid, în forța și capaci
tatea sa de mobilizare. Această în
credere nestrămutată a comuniștilor 
a fost fermentul viu care a sudat și 
însuflețit colectivul, care a făcut din 
el o unitate combativă de luptă. îmi 
amintesc cu cîtă pasiune s-a pre
ocupat tovarășul Gheorghiu-Dej de 
organizarea de grupe de partid 
și U. T. C., de munca de educa
ție și studiu în închisoare. îmi 
sînt vii în amintire expunerile sale

Gheorghe VASILICHI

TELEGRAME
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri

Am aflat cu profundă emoție vestea tristă a pierderii grele pe care a 
suferit-o poporul romîn prin încetarea din viață a conducătorului său de stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In numele poporului guineean, al partidului și guvernului său, am onoarea 
de a vă ruga să transmiteți, în această dureroasă împrejurare, sentimentele noastre 
de profundă simpatie șl sincerele noastre condoleanțe poporului prieten romîn, 
precum și încercatei familii a celui dispărut.

Primiți înalta mea considerație.

AHMED SEKU TURE

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

, 1 
îh legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, ’ 

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin și președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, vă exprim. în numele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Democrate Germane, precum și în numele meu perso
nal, condoleanțe profunde.

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelentei Sale
Vicepreședintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 

Domnul ION GHEORGHE MAURER
Cu prilejul încetării din viață a președintelui dumneavoastră, domnul 

Gheorghiu-Dej, vă transmit dumneavoastră și poporului romîn profunde condoleanțe 
în numele meu și al poporului canadian.

GEORGE P. VANIER 
Guvernatorul general al Canadei

COMITETULUI CENTRAL j
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Dragi tovarăși,

Făcîndu-se interpretul sentimentelor comuniștilor și tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia exprimă 
sincerele sale condoleanțe pentru greaua pierdere care a lovit Partidul Munci
toresc Romîn și poporul romîn prin moartea prematură a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu credincios al clasei muncitoare din Romînia, luptător neobosit 
pentru cauza păcii și socialismului, militant eminent al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Numele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este indisolubil legat de ma
rile succese înregistrate de Partidul Muncitoresc Romîn în lupta sa îndelungată 
pentru interesele vitale ale clasei muncitoare și ale poporului muncitor, de victo- 
riile strălucite în opera de construcție a socialismului în Republica Populară Ro- 
mîhă, de contribuția partidului și a guvernului Republicii Populare Romîne în 
eforturile comune ale lagărului socialist și ale tuturor forțelor iubitoare de pace, 
pentru statornicirea spiritului prieteniei și colaborării între popoare, pentru con
solidarea păcii mondiale.

în persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, oamenii muncii din țara 
noastră au cunoscut un prieten și sprijinitor credincios în lupta lor pentru pace, 
democrație și progres social, un luptător neobosit pentru întărirea legăturilor tra
diționale de prietenie și colaborare între popoarele celor două țări ale noastre, 
pentru victoria principiilor coexistenței pașnice în Balcani și în lumea întreagă.

împărtășim, dragi tovarăși, marea dv. durere și sîntem siguri că Partidul 
Muncitoresc Romîn și oamenii muncii din Republica Populară Romînă vor conti
nua cu succes marea cperă, căreia tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a consacrat 
întreaga sa viață.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia, 
A. GROZOS

deosebit de intere
sante despre linia 
politică a partidu
lui, despre diferite 

aspecte ale situației internaționale, 
înaltele sale însușiri de condu
cător, energia sa revoluționară, 
se îmbinau cu remarcabile calități 
umane, cu o profundă cunoaștere 
și pătrundere a sufletului omenesc. 

...Se apropiau zilele procesului de 
la Craiova. în închisoare se desfă
șura, în ciuda tuturor restricțiilor, o 
activitate febrilă, al cărei suflet era 
tovarășul Dej, activul de partid. „A- 
cuzații" se pregăteau nu pentru a 
lua cunoștință de sentință, ci pentru 
luptă curajoasă, dîrză. Pentru toți 
cei care au fost de față, la proces.j 
atitudinea tovarășului Gheorăhe 
Gheorghiu-Dej a constituit un exerh- 
piu însuflețitor. Nu întîmplător, pur
tarea demnă, pledoaria sa demas
catoare a regimului burghezo-moșie- 
resc rostită la proces au făcut o im
presie atît de puternică în țară și 
în opinia publică internațională. îmi 
sînt și acum vii în amintire replicile 
sale zdrobitoare din timpul dezbate
rilor. Asemenea aprecieri ale lui ca: 
„...nu eu acuz 1 poporul muncitor a- 
cuză 1 și el trebuie să afle — mai 
ales din această sală — că, cu ori 
cîte împotriviri, va veni vremea răs
punderilor pentru acei care i-au hă
răzit o soartă de robi" au avut o 
adevărată rezonanță istorică.

Cei care au muncit și au lupta* 
alături de tovarășul Gheorghiu-Dej, 
atît în anii grelei ilegalități, cît și în 
anii construcției socialismului, își 
amintesc de nenumărate momente 
în care s-au afirmat dîrzenia, hotă
rîrea, înțelepciunea și consecvența 
revoluționară, expresii ale înaltului 
său spirit de partid. Cunoscînd oa
menii și avînd încredere în ei, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
luptat din răsputeri, înfruntînd 
riscuri mari, pentru apărarea cadre
lor de partid de mîna criminală a 
elementelor antipartinice.

In aceste clipe grele, Cînd nu mai 
este printre noi cel de numele căruia 
sînt legate intr-un fel sau altul mo
mentele esențiale din istoria po
porului romîn din ultimele trei de
cenii, cu atît mai puternică este ho
tărîrea noastră de a purta mai de
parte steagul glorios al partidului, 
de a ne înzeci eforturile pentru înfăp
tuirea mărețelor idealuri socialiste.
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Sosirea delegațiilor de peste hotare la funeralii
Marți au continuat să sosească delegații de peste hotare care vor participa la 

funeraliile tovarășului Gheorghe Qheorghiu-Dej.

Delegația R. P. Ungare
Din delegația Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar, a Consiliului Prezidențial 
și a Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar fac parte : Kâllai 
Gyula, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației, Kishăzi 
Odcn, vicepreședinte al Consiliului Pre
zidențial, general-maior Borbăndi Jănos, 
locțiitor al ministrului apărării naționale 
al R. P. Ungare, și Vince Jozsef, amba
sadorul R. P. Ungare la București.

La sosire, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Gogu Rădulescu, Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și telecomunicații
lor, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general de armată Ion 
Tutoveanu, adjunct al ministrului forțelor 
armate, Mihail Roșianu, ambasadorul R.P. 
Romine în R. P. Ungară.

Au fost prezenți membrii Ambasadei 
R. P. Ungare la București.

Cehoslovacia, ministrul industriei alimen
tare, și J. Sykora, ambasadorul R.S. Ceho
slovace în R. P. Romînă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, mem
brii delegației au fost întîmpinați de to
varășii Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș, 
membru al C.C. al P.M.R., ministrul in-

Delegația
Din delegația de stat a Iranului fac 

parte dr. Nasser Yeganeh, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru de 
stat, reprezentantul personal al Majestății 
Sale Imperiale Șahinșahul Iranului, și 
Nasradin Mirfakharai, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

dustriei alimentare, Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost prezenți membri ai Ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București.

Iranului
La sosire, membrii delegației au fost în

tîmpinați de Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior, func
ționari superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Delegațiile partidelor comuniste 
din Venezuela și Spania

Din partea Partidului Comunist din Ve
nezuela a sosit Eduardo Gallegos Mancera, 
membru al Biroului Politic și secretar cu 
probleme internaționale al C.C. al Parti
dului Comunist din Venezuela.

Din partea Partidului Comunist din 
Spania au sosit Ignacio Callegos, membru 
al Comitetului Executiv și secretar al C.C. 
al P.C. din Spania, șeful delegației, Jose 
Moix, membru al Comitetului Executiv al

P.C. din Spania, și Ramon Mendezona, 
membru al Comitetului Executiv al P.C. 
din Spania.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, dele
gațiile au fost întîmpinate de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.M.R., și 
George Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Delegația R. S. F. Iugoslavia
Delegația de partid și de stat din R.S.F.

Iugoslavia este alcătuită din Aleksandar 
Rankovici, vicepreședinte al R.S.F. Iugo
slavia, membru al Comitetului Executiv 

V“B1 C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, secretar al C.C. al U.C.I., conducă
torul delegației, Ivan Goșniak, membru al 
Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., și Arso Milatovici, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar al 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă.

La sosire, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Leon tin Sălaj an, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, membru al C.C. al P.M.R., mi
nistrul minelor și energiei electrice, de 
membri ai C.C. al P.M.R. și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față membrii Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Delegația R.
Delegația de partid și guvernamentală 

din R. D. Germană este alcătuită din Her
mann Matern, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Camerei Populare a R.D. Germane, con
ducătorul delegației, dr. Heinrich Homann, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Georg Stibi, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și dr. Siegfried Bock, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. D. Ger
mane în R. P. Romînă.

Delegația R.
Din delegația de partid și de stat din 

R. P. Bulgaria fac parte : Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar și președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Nikolai Gheor- 
ghiev, vicepreședinte al Prezidiului Adună
rii Poțpulare a R. P. Bulgaria,- -secretar al 
Conducerii Uniunii Populare Agrare, Petăr 
Danailov, membru supleant al C.C. al 
P.C.B., prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Ruse, și Gheorghi Bogda-

Delegația R.
Din delegația de partid și guvernamen

tală din R. P. Chineză fac parte Ciu En- 
lai, vicepreședinte al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, conducătorul dele
gației, Se Fu-ciji, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, con
ducător adjunct al delegației, Cijan Han- 
fu, membru supleant al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ciao I-ming, membru 
supleant al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, șef adjunct de secție la C.C. al 
P. C. Chinez, Liu Fan, ambasadorul R. P. 
Chineze în R. P. Romînă, șl Lo Cing-ciang,

D. Germane
La sosire, membrii delegației au fost în

tîmpinați de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost de față membrii Ambasadei 
R. D. Germane la București.

P. Bulgaria
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă.

La sosire au fost de față tovarășii 
Nicolae. Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Leontin Sălăjan, Petre Blajovici, Gheorghe 
Necula, Ghizela Vass, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Au fost de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și membrii Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

P. Chineze
secretar general adjunct al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

La sosire, la aeroportul Otopeni, au fost 
de față tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Leonte Răutu, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Mihail Florescu, membru 
al C. C. al P.M.R., ministrul industriei pe
trolului și chimiei, Ghizela Vass, A. Brei- 
tenhofer, membri ai C.C. al P.M.R.. Du
mitru Gheorghiu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne în R. P. Chineză, și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față șefi ai unor misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului diplo
matic, precum și membrii Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

Delegația
Din delegația de stat din Franța fac 

parte Jacques Marette, ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, reprezentantul pre
ședintelui Franței, Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței în R. P. Romînă, Emma
nuel de Margerie, director adjunct din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Didier Delfou.r, 
șeful de cabinet al ministrului poștelor și 
telecomunicațiilor.

Delegația
Din delegația de stat a Greciei fac 

parte Pavlos Bardinoyannis, ministru de 
stat fără portofoliu în guvernul grec, de
putat de Creta, și Alexandre Cimon Ar- 
gyropoulo, ambasadorul Greciei în R. P. 
Romînă, reprezentanți ai regelui Greciei.

Franței
La sosire, membrii delegației au fost în

tîmpinați de Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, Pom
piliu Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Grigore Marin, adjunct 
al ministrului transporturilor și telecomu
nicațiilor.

Au fost de față membri ai Ambasadei 
Franței în R. P. Romînă.

Greciei
La sosire au fost de față Voinea Mari

nescu, ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, Gheorghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Au fost prezenți membri ai Ambasadei 
Greciei în R. P. Romînă.

Delegația Republicii India
Din delegația de stat a Republicii In

dia fac parte d-na Lakshmi N. Menon, 
ministru de stat al afacerilor externe, și 
K. R. F. Khilnani, ambasadorul Indiei în 
R. P. Romînă, reprezentanți speciali ai 
guvernului Indiei.

La sosire, delegația a fost întîmpinată

Delegația
Delegația de stat a Indoneziei este al

cătuită din amiralul R. Soebijakto, amba
sador extraordinar și plenipotențiar al In
doneziei la Belgrad, reprezentant al pre
ședintelui Republicii Indonezia, și Wisnu,

Delegația
Delegația de stat a Algeriei este compusă 

din Omar Oussedik, ambasadorul Algeriei 
la Sofia, reprezentant al guvernului Repu
blicii Algeriene Democratice și Populare.

de Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
Eduard Mezincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Maria Groza, 
vicepreședintă al Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă.

Au fost de față membrii Ambasadei Re
publicii India.

Indoneziei
însărcinatul cu afaceri ad-interim al Indo
neziei în R. P. Romînă.

La sosire a fost întîmpinat de Nicolae 
Cioroiu și Mihai Magheru, ambasadori, 
precum și de membri ai Ambasadei In
doneziei în R. P. Romînă.

Algeriei
La sosire a fost întîmpinat de Dionisie 

Ionescu, ambasador, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Delegația Cambodgiei
Delegația de stat din Cambodgia este zentantul Cambodgiei, un consilier și un 

alcătuită din Huot Sam Ath, ambasadorul secretar al ambasadei.
Cambodgiei în R.S.F. Iugoslavia, repre-

Delegația R. D. Vietnam
Din delegația de partid și guvernamen

tală din R. D. Vietnam fac parte Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Comitetului 

. permanent al Adunării Naționale a R.D. 
' Vietnam, conducătorul delegației, Hoang 

Tu, ambasadorul R. D. Vietnam în R. P. 
Romînă, și Nguen Hong, director adjunct 
.în Ministerul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau 
de față tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, 
Ștefan Voltec, Alexa Augustin, membru al 
C.C. al P.M.R., procuror general al R. P. 
Romîne, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion Iliescu, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., și alte per
soane oficiale.

Erau de față membrii Ambasadei R. D. 
Vietnam la București.

Delegațiile partidelor comuniste 
din Portugalia, Finlanda, S.U.A. și Canada

Delegația Uniunii Sovietice

Din partea Partidului Comunist din Por
tugalia a sosit Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al P.C. din Portugalia.

Din partea Partidului Comunist din Fin
landa a sosit Martti Malmberg, membru 
al Biroului Politic al C. C. al P.C. din Fin
landa, secretar cu problemele organizato
rice.

Din partea Partidului Comunist din 
S.U.A. a sosit Gilbert Green, membru al 
Secretariatului Național al P.C. din S.U.A.

Din partea Partidului Comunist din Ca
nada a sosit William Devine, membru al 
Comitetului Național al P. C. din Canada.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, au 
fost întîmpinați de tovarășii ChivU Stoi
ca, Leonte Răutu, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, Alexandru Boabă, adjunct 
al ministrului industriei petrolului și chi
miei, Valter Roman, directorul Editurii 
politice.

Delegațiile partidelor comuniste 
din Marea Britanie, Maroc și Franța

Din partea Partidului Comunist din 
Marea Britanie a sosit John Gollan, secre
tar general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

Din partea Partidului Comunist din Ma
roc a sosit Aii Yata, secretar general al 
Partidului Comunist din Maroc.

Din partea Partidului Comunist Fran
cez au sosit Georges Marchais, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C. 
Francez, conducătorul delegației, Julien

Laupretre, membru supleant al C.C. al 
P. C. Francez, și Raymond Barbet, depu
tat de Sena, primarul orașului Nanterre.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, dele
gațiile au fost întîmpinate de tovarășii 
Chivu Stoica, Leonte Răutu, Gh. Gaston 
Marin, Nicolae Giosan, Isac Martin și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.M.R., 
Nicolae Gheorghiu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R.

Delegațiile Partidului Comunist din Izrael, 
a partidului Eda din Grecia și Akel din Cipru
Din partea Partidului Comunist din Iz- 

rael a sosit Samuel Mikunis, secretar ge
neral al Partidului Comunist din Izrael.

Din partea Partidului E.D.A. din Grecia 
au sosit Manolis Glezos și N. Kitsikis, 
membri ai Comitetului Executiv al E.D.A.

Din partea Partidului Akel din Cipru a

sosit Andreas Fantis, secretar general al 
Partidului Akel.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, dele
gațiile au fost întîmpinate de tovarășii 
Dumitru Coliu, Gh. Gaston Marin, Ghizela 
Vass Și Ion Cotoț, membri ai C.C. al P.M.R.

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE IA C. C. Al P. M. R.
Marți, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 

Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica au primit la sediul 
Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn delegațiile de peste hotare so
site în cursul zilei în țara noastră pen
tru a participa la funeraliile tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au prezentat condoleanțe Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri delegația Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, a Consiliului Prezidențial și 
a Guvernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, în frunte cu Kâllai Gyula; 
delegația de partid și de stat din R.S.F. Iu
goslavia, în frunte cu Aleksandar Ranko
vici ; delegația de partid și guvernamenta
lă din R. D. Germană, în frunte cu Her
mann Matern ; delegația de partid șl de 
stat din R. Pi Bulgaria, în frunte cu Todor 
Jivkov ; delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Chineze, în frunte cu Ciu 
En-lai ; delegația de partid și guvernamen
tală din R. D. Vietnam, în frunte cu Hoang 
Van Hoan ; delegația de partid și guver
namentală a U.R.S.S., în frunte cu A. I. 
Mikoian ; delegația de partid și de stat a 
R. P. Mongole, în frunte cu Sonomîn Luv
san ; delegația de partid și de stat a R. P. 
Polone, în frunte cu Zenon Kliszko ; dele
gația de partid și de stat a R. S. Ceho
slovace, în frunte cu Jaromir Dolansky ; 
președintele Partidului Comunist din Aus
tria — Johann Koplenig; Joop Wolff, 
membru al Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Olanda ; delegația Partidului 
Comunist Italian, în frunte cu Arturo Co
lombi ; Domenico Cerevalo, membru al 
Direcțiunii Naționale a Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare ; Alvaro 
Cunhal, secretar general al Partidului 
Comunist din Portugalia ; Eduardo Gal

legos Mancera, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Venezuela ; Martti 
Malmberg, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Finlandez ; Etienne Lentillon, 
membru al Comitetului Direcției al Parti
dului Muncii din Elveția ; Gilbert Green, 
membru al Secretariatului Național al P.C. 
din S.U.A.; William Devine, membru al 
Comitetului Național al P.C. din Canada ; 
Kajita Shigeho, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Japonez ; John Gollan, se
cretar general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie ; Aii Yata, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Maroc ; de
legația Partidului Comunist Francez, în 
frunte cu Georges Marchais ; delegația 
Partidului Comunist din Spania, în frunte 
cu Ignacio Callegos ; delegația Partidului 
Comunist din Indonezia, în frunte cu Se
tiati Surasto ; reprezentantul Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Co
lumbia și Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Argentina, Jose Cardo
na Hoyos ; Jose Manuel Fortuny, membru 
al C.C. al Partidului Muncii din Guate
mala ; reprezentantul C.C. al Partidului de 
Avangardă Populară din Costa Rica, Lu
ciano Ferreto ; Samuel Mikunis, secretar 
general al P.C. din Izrael; delegația Par
tidului E.D.A. din Grecia, în frunte cu 
Maholis Glezos ; Andreas Fantis, secretar 
general al Partidului Akel din Cipru.

După prezentarea condoleanțelor la 
C.C. al P.M.R., delegațiile de peste hotare 
au depus coroane de flori, au făcut de gar
dă la catafalcul tovarășului Gheorghiu-Dej 
și au prezentat condoleanțe familiei de
functului.

Au fost de față tovarășii Alexandru 
Drăghici, Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan 
și Ștefan Voitec.

(Agerpres)

Din delegația de partid și guvernamen
tală a U.R.S.S. fac parte A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., conducătorul delegației, A. N. 
Șelepin, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. S. Tolstikov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului 
regional Leningrad al P.C.U.S., I. K. Je- 
galin, membru al C.C. al P.C.U.S., ambasa
dorul U.R.S.S. în R. P. Romînă.

Delegația R.
Din delegația de partid și de stat a 

R. P. Mongole fac parte Sonomîn Luvsan, 
membru al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar Mongol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, conducătorul de
legației, Tedendambîn Gotov, secretar al 
Prezidiului Marelui Hural Popular, și To- 
goociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mon
gole în R. P. Romînă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, mem
brii delegației au fost întîmpinați de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica, Dumitru Coliu, Flo
rian Dănălache, prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R., Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Ghizela Vass și Vasile Patilineț, mem
bri ai C.C. al P.M.R., Nicolae Guină, am
basadorul R. P. Romîne în U.R.S.S.

Au fost de față șefii unot misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Romînă și mem
brii Ambasadei U.R.S.S. la București.

P. Mongole
La sosire, pe aeroportul Băneasa, mem

brii delegației au fost întîmpinați de to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru 
Coliu, Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Vasile Vaida, Isac Mar
tin, membri ai C.C. al P.M.R., și Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost de față membrii Ambasadei 
R. P. Mongole la București.

Delegațiile partidelor comuniste 
din Austria, Columbia, Argentina, Guatemala, 

Indonezia, Japonia și Costa Rica

Prezentări de condoleanțe și depuneri de coroane 
de către Împuterniciți ai șefilor de state și guverne

Delegația R. P. Polone
Din delegația de partid și de stat a R.P. 

Polone fac parte Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic, Secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, con
ducătorul delegației, Ignacy Loga-Sowin- 
ski, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., membru al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului Central al Sindi
catelor, și Wieslaw Sobierajski, ambasa
dorul R.P. Polone în R.P. Romînă.

La sosire, membrii delegației au fost

întîmpinați de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Leontin Sălăjan, Ilie Verdeț, secre
tar al C.C. al P.M.R., Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Suder, ministrul economiei fores
tiere, membri ai C. C. al P.M.R., și 
Gheorghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost de față membri ai Ambasadei 
R.P. Polone la București.

Delegația R. S. Cehoslovace
Delegația de partid și de Stat din R. S. 

Cehoslovacă este alcătuită din Jaromir Do- 
lansky, membru al Prezidiului C. C. al

Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
conducătorul delegației, Vratislav Krutina, 
membru al C.C. al Partidului Comunist din

Din partea Partidului Comunist din 
Austria a sosit Johann Koplenig, pre
ședintele Partidului Comunist din Austria.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Columbia și Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
din Argentina a sosit Jose Cardona Hoyos, 
membru al C.C. al Partidului Comunist din 
Columbia.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Guatemala a sosit 
Jose Manuel Fortuny, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Guatemala.

Din partea Partidului Comunist din In
donezia au sosit Setiati Surasto, membru 
al C.C. al Partidului Comunist din Indo
nezia, conducătoarea delegației, și Su-

hardjo, activist al C.C. al Partidului Co
munist din Indonezia, reprezentant al C.C. 
al Partidului Comunist din Indonezia lâ 
revista „Probleme ale păcii și socialismu
lui1'.

Din partea Partidului Comunist Japo
nez a sosit Kajita Shigeho, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Japonez.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Avangarda Populară din Costa 
Rica a sosit Luciano Ferreto.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, dele
gațiile au fost întîmpinate de tovarășii 
Dumitru Coliu, Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., Mihai Burcă și Gheorghe 
Stoica, membri ai C.C. al P.M.R.

Delegațiile partidelor comuniste 
și muncitorești din Italia, Olanda și Elveția

Din partea Partidului Comunist Italian 
au sosit Arturo Colombi, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist Italian, se
nator, șeful delegației, și Edoardo Perna, 
membru al C.C. al Partidului Comunist 
Italian, vicepreședinte al grupului comu
nist al Senatului Italian.

Din partea Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare a sosit Domenico Ce- 
revalo, membru al Direcțiunii Naționale a 
Partidului Socialist Italian al Unității 
Proletare, deputat în parlament.

Din partea Partidului Comunist din 
Olanda a sosit Joop Wolff, membru al Bi

roului Politic al Partidului Comunist din 
Olanda.

Din partea Partidului Muncii din Elve
ția a sosit Etienne Lentillon, membru âl 
Comitetului Director al Partidului Muncii 
din Elveția, director al ziarului „Voix 
Ouvriere".

La sosire, pe aeroportul Băneasa, dele
gațiile au fost întîmpinate de tovarășii 
Chivu Stoica, Leonte Răutu, Gh. Gaston 
Marin, membru al C.C. al P.M.R., și 
Gheorghe Cioară, membru supleant al C.C. 
al P.M.R.

Reprezentanții personali ai unor șefi de 
State și guverne ia funeralii au venit 
marți la Palatul Consiliului de Stat pen
tru a depune la catafalc coroane de flori 
în semn de omagiu în memoria tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru a 
prezenta condoleanțe Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri.

în cursul dimineții condoleanțele au fost 
primite de Alexandru Bîrlădeanu, Alexan
dru Drăghici, Ștefan Voitec, Avram Bu
naciu și Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Au venit la Palatul R. P. Romîne re
prezentantul special personal al președin
telui Republicii Ghana, Kwame NkrUmah
— ambasadorul Emmanuel Kodjoe Dad- 
zie ; reprezentantul președintelui Republi
cii Turcia, Gemul Qiirsel — ambasadorul 
Semsettin Arif Mardin ; reprezentantul 
cu misiune specială âl guvernului Confe
derației Elvețiene — ambasadorul Emile 
Bisang ; reprezentantul președintelui Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser
— ambasadorul Mohammed Fahmy Ha
mad ; reprezentantul personal al președin
telui Finlandei, Urho Kekkohen — amba
sadorul Martti Johannes Salomies ; repre
zentantul personal al regelui Belgiei, 
BaUdouih — ambasadorul Honore Cam
bier ; reprezentantul guvernului Republicii 
Italia — ambasadorul Niccolo Moscato; 
reprezentantul personal al președintelui 
S.U.A., Lyndon Johnson — ambasadorul 
William A. Crawford ; reprezentantul pre
ședintelui Izraelului, Zalman Shazar — 
ministrul plenipotențiar Zvi Ayalon.

în cursul după-amiezii au primit condo
leanțe Ștefan Voitec, Avram BunaciU, Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Au venit la Palatul R. P. Romîne repre
zentanții regelui Constantin al Greciei,

Pavlos I. Bardinoyannis, ministru de stat 
fără portofoliu, și ambasadorul A. C. Ar- 
gyropoulo; reprezentanții speciali ai gu
vernului Indiei — d-na Lakshmi Menon, 
ministru de stat al afacerilor externe, și 
ambasadorul K.R.F. Khilnani; reprezen
tantul guvernului Republicii Algeriene De
mocratice și Populare — ambasadorul 
Omar Oussedik; reprezentantul guvernu
lui japonez ~~ ambasadorul Takeso Shi- 
moda ; reprezentantul special al președin
telui și guvernului Islandei — ambasado
rul dr. Kristinn Gudmundsson ; reprezen
tantul guvernului revoluționar al Uniunii 
Birmane — ambasadorul U Ba Saw; re
prezentantul guvernelor Suediei și Norve
giei — ambasadorul Suediei O. G. Bjurs- 
trom ; reprezentantul guvernului Austriei 
— ambasadorul dr. Johann Manz ; repre
zentantul guvernului Danemarcei — mi
nistrul plenipotențiar Ioachim H. G. baron 
Zytphen-Adeler ; reprezentantul special al 
guvernului Olandei — ministrul plenipo
tențiar J. B. Haverkorn Van Rijsewijk ; 
reprezentantul reginei Elisabeta a Il-ă a 
Marii Britanii — însărcinatul cu afaceri 
ad-interim R. Brash. De asemenea, a ve
nit la Palatul R. P. Romîne reprezentantul 
permanent al președintelui Sukarno, ami
ralul R. Soebijakto.

Reprezentanții șefilor de state și guver
ne au semnat în cartea de condoleanțe.

♦ *In aceeași zi a fost depusă o coroană 
de flori în numele corpului diplomatic. 
Au depus, de asemenea, o coroană de 
flori ambasadorul R. P. Albania la Bucu
rești, Răpi Gjermeni, și membrii amba
sadei. în numele guvernului Uruguayului 
a depus o coroană de flori d-na Bastar- 
rica Magarinos, soția însărcinatului cu 
afaceri ad-interim al Republicii Orientale 
a Uruguayului.

(Agerpres)
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în uzine și pe ogoare

LA MARELE FURNAL AL HUNEDOAREI
' HUNEDOARA (coresp. „Scînteii*). 
*— La Hunedoara, cetatea de oțel a 
patriei noastre socialiste, munca nu 
contenește nici o clipă. Colectivul 
care lucrează la cel mai mare fur
nal al țării — cel de 1 000 metri 
cubl — își înzecește eforturile pen
tru a îndeplini exemplar sarcinile de 
plan. Principalele obiective ale acti
vității furnaliștilor sînt : indici înalți 
de utilizare, consum redus de cocs 
șl o înaltă calitate a fontei. Ei dis
pun de condiții optime pentru reali
zarea acestor obiective — un furnal 
modern, de înalt nivel tehnic, materii 
prime corespunzătoare și o bogată 
experiență în exploatarea utilajelor 
și agregatelor siderurgice.

Furnaliștii care deservesc acest 
mare agregat au elaborat pînă acum 
aproape 10 000 tone de fontă peste 
plan. în ultimele zile s-au obținut cu 
70 de kilograme mai multă fontă pe 
fiecare metru cub de volum util față 
de luna februarie. Calitatea s-a îm
bunătățit mult. Important e șl faptul 
că a fost redus simțitor consumul 
de cocs. După calculele inginerului 
Ion Vasilescu, șeful secției, în luna 
martie consumul de cocs pe tona de 
fontă a scăzut de la 755 kg, cît este 
planificat, la 620 kilograme. Este un 
rezultat deosebit de valoros. Cea 
mai mare parte din reducerea pre
țului de cost al fontei a fost obți
nută aici pe seama economisirii 
cocsului.

Cine cunoaște proporțiile uriașe 
ale acestui agregat înălțat în anii 
șesenalului, nivelul tehnic ridicat al 
producției, își dă seama că, pentru 
a ajunge la asemenea rezultate, 
furnaliștii au avut de rezolvat pro
bleme complexe. La pregătirea șl în
cărcarea șarjelor se cere o dozare 
precisă a materiilor prime și mate
rialelor. Nu-1 un lucru ușor de reali
zat dacă ținem seama că furnalul 
„înghite* zilnic peste 200 de vagoa
ne de minereuri, cocs și calcar. Oa
meni cu multă experiență în produc
ție, muncitorii din echipele conduse

de maistrul Nicolae Mărculescu re
ușesc să asigure o dozare corectă 
și un nivel de încărcare a furnalu
lui potrivit instrucțiunilor tehnolo
gice.

Toți cei care lucrează la acest fur
nal se ocupă stăruitor de aplicarea 
tehnologiei moderne în întregul pro
ces de elaborare a fontei. Ei s-au 
convins că numai astfel pot obține 
indici tot mai înalți de utilizare a a- 
gregatului și economii sporite de 
cocs. Cauperiștii Vasile Istrate și 
Florea Pîrvu au ridicat temperatura 
aerului suflat în furnal la 900—1 000 
de grade, contribuind astfel la redu
cerea consumului de cocs. Echipele 
de la creuzet, ca și cele de la între
ținere, completează eforturile tutu
ror. Maiștrii Liviu Jucos și Gheorghe 
Ghidei, prim-furnaliștii Simion Jurca,

Alexandru Comșa și Ludovic Ciosz — 
urmăresc cu toții ca procesul de pro
ducție să se desfășoare în cele mai 
bune condiții și, cu ajutorul aparate
lor de măsură și control, dirijează 
operativ mersul furnalului. Alături 
de ei, inginerii caută soluții noi pen
tru îmbunătățirea calității fontei, re
ducerea procentului de mangan și 
siliciu; în ultimele zile s-a trecut 
la conducerea procesului de elabo
rare a fontei în funcție de regimul 
zgurilor.

Munca intensă, realizările obținute 
— peste IDO de tone de fontă pe zi 
în plus față de plan — ilustrează 
hotărîrea furnaliștilor de a da pa
triei mai mult metal, de a raporta 
partidului rezultate tot mai însem
nate în îndeplinirea planului și a an
gajamentelor luate în acest an.

La furnalul de I 000 mc de la Combinatul siderurgic Hunedoara
Foto : M. Andreescu

Pe cîmp la semănat
LEHLIU (coresp. „Scînteii"). — 

Oamenii muncii de pe ogoarele regiunii 
București lucrează cu hărnicie pentru 
asigurarea condițiilor unei recolte bo
gate. Din zori și pînă-n noapte, ei sînt 
pe cîmp la pregătirea terenului și la 
semănat.

Cooperativele agricole de producție 
din Dor Mărunt, Valea Argovei, Plevna 
și altele din raionul Lehliu au terminat 
semănatul mazării, iar al sfeclei de 
zahăr se apropie de sfîrșit. Acum se 
lucrează cu toate forțele la semănatul 
florii-soarelui.

Pe președintele cooperativei agricole 
de producție din Ștefănești, Dumitru 
Profira, și pe inginerul Gheorghe Ivan 
i-am întîlnit pe cîmp. Controlau calita
tea lucrărilor. De cîteva zile se termi
nase semănatul celor 130 ha de sfeclă 
de zahăr și 40 ha borceag.

— Anul trecut, spunea inginerul Ivan, 
în condiții de secetă, cooperativa noas
tră a obținut recolte bune : 3565 kg po
rumb boabe, 34 000 kg sfeclă de zahăr 
și 1850 kg floarea-soarelui la hectar. 
Aceasta dovedește că se pot obține 
producții bune dacă se respectă, bine
înțeles, regulile agrotehnice. Succesele 
amintite nu ne mulțumesc. Sîntem 
hotărîți să facem tot ce stă în puterea 
noastră pentru ca în acest an să obți
nem rezultate și mai bune.

Și faptele stau mărturie acestui an
gajament. Aflăm că încă din vara tre
cută aici s-a făcut o amplasare judi
cioasă a culturilor, care este respectată 
întocmai. O deosebită atenție se a- 
cordă și fertilizării solului. în lunile 
de iarnă, consiliul de conducere s-a în
grijit de organizarea corespunzătoare a 
muncii, iar sarcinile de producție au 
fost defalcate pe brigăzi și echipe. Nu
meroși țărani au făcut propuneri menite 
să ducă la realizarea și depășirea pro
ducțiilor prevăzute : transportul îngrășă
mintelor naturale din curțile membrilor 
cooperatori, îngrășarea suplimentară la 
grîu și multe altele. în vederea co
interesării materiale a cooperatorilor, 
adunarea generală a hotărît aplicarea 
retribuirii suplimentare la toate cultu
rile prășitoare.

Paralel cu semănatul florii-soarelui, în 
prezent se lucrează intens la pregătirea 
terenului pentru porumb. Au și fost 
grăpate 1470 ha ogoare.

Pe înserate am ajuns la sediul coope
rativei agricole Ileana. Președintele, in-

ginerul, brigadierii de cîmp și șefii ce
lor două brigăzi de tractoare de la 
S.M.T. Horia analizau tocmai felul cum 
s-a muncit în ziua respectivă și stabi
leau măsuri pentru buna desfășurare a 
lucrărilor de a doua zi. Inginerul Cons
tantin Ungurelu aprecia că munca la 
semănatul florii-soarelui, mazării, sfeclei 
de zahăr, lucernei și borceagului s-a 
desfășurat bine, potrivit planului întoc
mit. Tractoriștii din brigăzile con
duse de Eugen Ciobanu și Aurică 
Oprea lucraseră cu răspundere la pre
gătirea terenului și semănat, dovedind 
exigență față de calitatea lucrărilor. în 
general, tractoriștilor li s-au creat con
diții bune de muncă. Cooperativa le-a 
pus la dispoziție căruțe pentru trans
portul carburanților, le-a asigurat hrană 
caldă la cîmp.

întrucît semănatul unor culturi s-a 
terminat, consiliul de conducere al 
cooperativei a concentrat o parte 
din forțele existente în unitate, 
astfel ca semănatul florii-soarelui 
să se termine în cel mai scurt timp. 
S-a stabilit ca de a doua zi să se în- 
sămînțeze cu cele 8 semănători cîte 70 
de ha cu floarea-soarelui. Lucrîndu-se 
în acest ritm, semănatul celor 200 de 
ha destinate acestei culturi va fi termi
nat în mai puțin de trei zile. Restul 
mecanizatorilor au fost repartizați la 
pregătirea terenului pentru porumb și 
la îngrijirea semănăturilor de Toamnă.

în ultimele zile, în raionul Lehliu lu
crările agricole s-au intensificat. în coo
perativele agricole de producție s-au 
însămînțat, în numai două zile, peste 
2000 de ha. • Măsurile organizatorice 
luate și hotărîrea oamenilor muncii de 
pe ogoarele raionului Lehliu sînt o 
chezășie că și de aici înainte toate lu
crările agricole sc vor face la timpul 
optim și la un înalt nivel agrotehnic.

Pentru șantierele 
de construcții»

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — De 
la Fabrica de ciment din Bicaz sînt 
expediate în aceste zile, spre șan
tiere, cantități sporite de materiale 
de construcții. Prin utilizarea cu in
dici mai înalți a agregatelor, prin 
modernizarea cuptoarelor de clin
cher, precum și prin reducerea con
ținutului de apă din pastă au fost 
produse peste plan, de la începutul 
anului și pînă acum, 9 300 tone de 
ciment, 3 000 tone de clincher și 
20 000 mp plăci de azbociment. Cea 
mai mare parte din producția de ci
ment realizată e de calitate su
perioară. La obținerea acestor reali
zări au adus o contribuție însem
nată muncitorii din secția con- 
casoare conduși de brigadierul Cons
tantin Onofrei, cocătorii din brigă
zile lui Aurel Penciu și Gheorghe 
Simion și muncitorii de la morile de 
pastă.

ln livezi și vii
Țăranii cooperatori din comuna 

Tirzii, raionul Huși, acordă atenție 
deosebită lucrărilor în vii și livezi. 
Au fost efectuate la timp stropirile 
de iarnă și tăierile de corecție la în
treaga livadă. Recent s-au terminat 
și tăierile de rărire și fructificare. 
Pe cele 60 de ha livadă plantată în 
terase potcoavă se execută săparea 
pămîntului din jurul pomilor. Ară
tura făcută din toamnă pe alte su
prafețe de livadă tînără se grăpea- 
ză în vederea însămînțării de culturi 
intercalate. Pînă de curînd s-au dez
gropat 20 ha cu vie, iar acum se e- 
xecută tăierile. Pentru pepinieră 
s-au altoit peste 800 000 fire de viță 
de vie. Aici terenul fiind desfundat 
din toamnă, va începe în curînd a- 
menajarea biloanelor în care vor fl 
plantate vițele altoite.

Semănatul florii-soarelui pe ogoarele 
cooperativei agricole de producție 

„30 Decembrie" din raionul Lehliu
Foto : Gh. Amuza

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.
MOSCOVA

Dragi tovarăși,
Participăm din toată inima la marea și legitima dumneavoastră 

bucurie prilejuită de zborul istoric încununat de succes al navei cosmice 
„Voshod-2“.

Vă adresăm, dumneavoastră, eroicilor cosmonauți P. Beleaev și 
A. Leonov, savanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor sovietici, 
care, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, au obți
nut această remarcabilă realizare a științei și tehnicii sovietice, felicitările 
noastre cordiale împreună cu urările de noi succese în construirea co
munismului, spre binele păcii și al progresului omenirii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 

București, 23 martie 1965

Vietnamul de sud

Proteste împotriva imprăștierii de gaze 
otrăvitoare în provinciile controlate de patr^

Sosirea echipajului 
navei „Voshod-2“ la Moscova

MOSCOVA 23 (Agerțpres). — La 23 
martie locuitorii Moscovei i-au pri
mit pe cosmonauții Alexei Leonov 
și Pavel Beleaev.

Pe aeroportul Vnukovo colonelul 
Beleaev a raportat conducerii de 
partid și de stat că zborul navei cos
mice „Voshod-2“ s-a încheiat cu suc
ces ; experiența ieșirii unui om din 
navă în spațiul cosmic a fost înfăp
tuită și echipajul se simte excelent.

în „Piața Roșie" a avut loc un 
mare miting, unde cosmonauții Be
leaev și Leonov au vorbit despre 
zborul cosmic pe care l-au efectuat.

Leonid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîntare. 
Felicitîndu-i pe cei doi cosmonauți 
el a spus că „ar fi greu de citat 
vreo altă experiență științifică, în 
cursul căreia să fi fost verificate și 
experimentate cu succes atît de mul
te probleme și soluții științifice și 
tehnice deosebit de importante". Vor
bitorul a subliniat că victoriile sovie
tice în Cosmos au la bază realizările 
de seamă ale oamenilor de știință, 
proiectanților, inginerilor, tehnicieni
lor și muncitorilor sovietici.

„Privit din Cosmos — după cum 
raportează cosmonauții — Pămîntul 
pare calm, a spus vorbitorul. Fla
căra războiului însă, ațîțat în Viet

nam de către imperialiștii din S.U.A., 
amenință să se extindă și asupra al
tor regiuni, creează un pericol pen
tru pacea generală". El a arătat că 
Uniunea Sovietică „întreprinde deja 
măsurile necesare de ajutor pentru 
întărirea capacității de apărare a 
Republicii Democrate Vietnam. Vă 
pot asigura tovarăși că ne vom înde
plini datoria internaționalistă față de 
o țară socialistă frățească".

Vorbind despre sarcinile care stau 
în fața partidului pe plan intern, 
L. Brejnev a arătat că C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic luptă 
perseverent pentru continua perfec
ționare și dezvoltare a economiei. 
„O parte deosebit de importantă a 
uriașei munci depuse de partid în 
perioada actuală — a continuat el 
— o constituie eforturile care au ca 
scop o îmbunătățire radicală a si
tuației din agricultură. Tocmai 
acestei probleme îi va fi con
sacrată Plenara Comitetului Cen
tral al partidului, care se deschide 
miercuri". *

în cursul aceleiași zile, cosmonau- 
ților Beleaev și Leonov li s-au 
înmînat medaliile „Steaua de aur" 
și insignele „Pilot cosmonaut al 
U.R.S.S.", conferite o dată cu titlul 
de Erou al Uniunii Sovietice.

SAIGON 23 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A., reluînd un comunicat al 
agenției de presă „Eliberarea" din 
Vietnamul de sud, arată că avioane 
americane și sud-vietnameze au îm
prăștiat gaze otrăvitoare asupra u- 
nor localități din provinciile elibera
te din Vietnamul de sud — Ben Tre, 
Moc Hoa și Guang Nam. Ca urmare, 
un număr de persoane au fost afec
tate, iar culturile și vegetația au fost 
distruse pe întinse suprafețe. Popu
lația din provincia Ben Tre a orga
nizat mitinguri și demonstrații, ce- 
rînd încetarea imediată a acestor 
acțiuni.

Agenția americană de presă Asso
ciated Press transmite că într-o de
clarație făcută în cadrul unei con
ferințe de presă, purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A., McCloskey, a arătat că „tru
pe sud-vietnameze au folosit gaze în 
unele situații tactice".

în legătură cu această problemă, 
un grup de laburiști englezi au a- 
dresat o telegramă ministrului de 
externe al Marii Britanii, Michael 
Stewart, care se află în prezent în

tr-o vizită la Washington, cerîndu-i 
să protesteze pe lîngă guvernul 
S.U.A. împotriva folosirii de gaze în 
Vietnam. Printre semnatari se află 
Philip Noel-Baker, laureat al Pre
miului Nobel pentru pace și pre
ședinte al grupului laburist pentru * 
probleme externe, deputați — mem
bri ai conducerii partidului laburist 
și alții.

Un nou atac aerian 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 23 (Agerpres). — într-o 
notă de protest adresată de șeful 
Misiunii de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei populare
vietnameze președintelui Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam se arată că „la 
23 martie ora 2,20 (ora locală) nu
meroase avioane de luptă ale S.U.A.
și Vietnamului de Sud au bombar
dat și mitraliat zona populată la 
nord de Vinh Linh. Forțele aeriene
locale au doborît un avion și au 
avariat numeroase alte avioane", j, Ț

Problema cipriotă
• Misiunea lui Garufalias la Nicosia 
e Reuniunea parlamentului turc

NICOSIA 23 (Agerpres). — Luni 
după-amiază a avut loc la Nicosia o 
nouă reuniune a cabinetului cipriot, 
condusă de președintele Ciprului, 
Makarios. La dezbateri a fost pre
zent și ministrul apărării naționale 
al Greciei, P. Garufalias.

La întoarcerea sa la Atena, Ga
rufalias a declarat că obiectul 
vizitei sale în Cipru a fost 
reglementarea, împreună cu con
ducătorii politici și militari cipri- 
oți, a unor probleme militare inter
ne, de ordin tehnic. „Tot ceea ce 
s-a scris în legătură cu un armisti
țiu este lipsit de fundament, întrucît 
acesta este un termen folosit în caz 
de război între două țări. Nu a exis
tat nici o amenințare din partea nici 
unei țări străine", a arătat în conti
nuare ministrul grec. „Grecia își va 
continua cu fermitate politica sa în

vederea soluționării problemei ci
priote pe cale pașnică, fără să poată 
fi influențată de nici o amenințare",

★
ANKARA 23 (Agerpres). — La 23 

martie, Parlamentul turc s-a reunit 
la Ankara în cadrul unei ședințe în
chise, pentru a asculta un raport al 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Turciei, S. H. Urguplu, asupra si
tuației din Cipru. Cu acest prilej, 
premierul Turciei va cere parlamen
tului să aprobe recentele măsuri 
luate de Consiliul național al securi
tății în legătură cu situația din Ci
pru. Potrivit ziarului „Hurriyet", gu
vernul Turciei va adresa guvernu
lui grec și celorlalte țări interesate o 
notă iprin care se va cere îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale ciprio- 
ților turci, redeschiderea circulației 
pe toate șoselele insulei și altele.

GENEVA Sesiunea Comisiei REZULTATELE PARȚIALE ALE ALEGERILOR DIN CEYLON
drepturilor omului

Indici superiori 
de calitate

BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul Combinatului de indus
trializare a lemnului din Brăila ob
ține succese importante în reali
zarea sarcinilor de plan și angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă. în primele două luni, planul 
producției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 101 la sută, iar cel 
al producției marfă — de 101,4 la 
sută. Valoarea producției realizate 
în plus față de angajamentul luat 
este de 500 000 lei, iar productivi
tatea muncii a sporit cu aproape 
3 la sută. Prin folosirea unei noi re
țete la fabricația plăcilor aglome
rate din lemn, prin perfecționarea 
unei linii de formare și prin apli
carea altor măsuri tehnico-organi- 
zatorice, calitatea produselor a cres
cut. în această perioadă, 75 la sută 
din producția de plăci aglomerate 
din lemn a fost de calitatea I, față 
de 70 la sută cît era prevăzut în 
plan. Cele mai bune rezultate în 
întrecere au obținut schimburile 
conduse de maiștrii Victor Răceanu 
și Virgil Cherecheș.

GENEVA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
La sediul Palatului Națiunilor Uni
te din Geneva continuă lucrările 
celei de-a 21-a sesiuni anuale a Co
misiei drepturilor omului. După a- 
legerea biroului a fost adoptată or
dinea de zi pe care figurează între 
altele: rapoarte asupra probleme
lor drepturilor omului, raportul 
anual al secretarului general asupra 
libertății de informație, problema 
pedepsei cu moartea, necesitatea 
dezvoltării drepturilor omului și li
bertăților fundamentale, probleme 
ale drepturilor omului în țările în 
curs de dezvoltare, proiectul de con
venție internațională privind elimi
narea intoleranței religioase.

O vie discuție a fost prilejuită de 
propunerea prezentată și apoi adop
tată în unanimitate a reprezentan
tului R. P. Polone privind include
rea pe ordinea de zi a problemei 
„pedepsirii criminalilor de război și 
a persoanelor care au comis crime 
împotriva umanității". Această pro
punere a fost sprijinită în cuvîntul 
lor de către reprezentanții U.R.S.S.,

R. S.S. Ucrainiene, Franței, Canadei,
S. U.A. și a o serie de alte țări, care 
au arătat că „este necesară adopta
rea de măsuri pentru ca crimele 
comise de către naziști să nu se mai 
repete niciodată în istorie".

COLOMBO 23 (Agerpres). — La 
Colombo au fost publicate rezulta
tele parțiale ale alegerilor parla
mentare desfășurate luni în Ceylon. 
Pînă în prezent Partidului național 
unit (de dreapta) — principalul par
tid de opoziție — i-au revenit 63 de 
mandate din cele 151 de locuri din 
Parlament. Partidul Sri Lanka Fre
edom (partidul guvernamental, con-

dus de primul ministru, d-na Siri- 
mavo Bandaranaike) a cîștigat 37 de 
locuri în noul parlament. Partidului 
Lanka Sama Samaj i-au revenit 10 
locuri, Partidului federal (care apă
ră interesele minorității indiene din 
Ceylon), 13 locuri, iar gruparea con
dusă de ministrul Silva (grupare di
zidentă din partidul Sri Lanka Free
dom) a obținut 5 locuri.

SPANIA

Cereri pentru libertăți democratice
MADRID 23 (Agerpres). — Fraga 

Iribarne, ministrul informațiilor și 
turismului al Spaniei, a primit o 
scrisoare semnată de 1161 de per
soane, în majoritate intelectuali, 
care cer libertatea de asociere, drep
tul de a organiza greve, libertatea 
de informare și exprimare, precum 
și eliberarea deținuților politici.

Printre semnatari figurează nu
mele a circa 30 de profesori univer
sitari, numeroși scriitori, avocați, 
studenți și muncitori. în scrisoare

se subliniază că „rezolvarea proble
melor existente nu se realizează 
prin măsurile de reprimare adop
tate împotriva muncitorilor și stu
denților".

După cum anunță agenția France 
Presse, scrisoarea, pe care semna
tarii au prezentat-o drept o „con
tribuție la progresul necesar al so
cietății spaniole", a fost returnată 
de către ministrul informațiilor și 
turismului întrucît „nu este confor
mă dreptului de petiție".

Lansarea navei 
„6emini“

CAPE KENNEDY. Marți a fost 
lansată în S.U.A. nava cosmică „Ge
mini", avînd la bord pe cosmonauții 
Virgil Grissom și John Young. Cei doi 
cosmonauți folosind sistemul parașu- 
tării au amerizat în Oceanul Pa
cific. Nava „Gemini" a efectuat 
trei rotații în jurul Pămîntului. Cos
monauții au făcut un număr de ma
nevre, care au modificat planul și , 
orbita navei. Aceste manevre sînt con-..;, 
siderate de specialiști ca esențiale ' 
pentru o eventuală întîlnire a două 
nave în Cosmos. Acesta este primul 
zbor al unei nave americane cu doi 
cosmonauți la bord.

SCURTE ȘTIRI

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit. Ce

rul a fost variabil, mai mult acoperit 
în sudul și estul țării. Au căzut pre
cipitații sub formă de ploaie în Mun
tenia și Dobrogea și sub formă de 
lapoviță și ninsoare în Moldova. în 
Oltenia și estul Moldovei, precipita
țiile au fost locale. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 15 grade la Calafat, Băi- 

i Iești și Tr. Severin șl zero grade la 
Roman. In București î Vremea s-a 
răcit. Cerul a fost acoperit și a plouat 
slab în cursul dimineții. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit din sectorul 
nord-est. Temperatura maximă a 
atins 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 martie. In țară : Vreme în 
curs de încălzire, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul’va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi locale, mai frec
vente în nordul țării. Vîntul va su
fla potrivit, predomlnînd din vest. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 3 și 7 grade, iar 
maximele între 7 șl 17 grade. In 
București : Vreme în curs de încăl
zire, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi schimbător. Va 
ploua slab. Vîntul va sufla potrivit, 
predomlnînd din vest. Temperatura în 
creștere la început, apoi în scădere 
ușoară.

GENEVA. Comitetul G.A.T.T. care 
se ocupă de tratativele în cadrul 
„rundei Kennedy" a cerut țărilor în 
curs de dezvoltare să declare pînă la 
15 aprilie dacă sînt dispuse să partici
pe la negocierile pentru liberalizarea 
tarifelor vamale.

BELGRAD. La 23 martie a sosit la 
Belgrad, într-o vizită oficială, Josef 
Klaus, cancelar federal însărcinat cu 
funcțiile președintelui federal al Re
publicii Austria. El este însoțit de mi
nistrul de externe, Bruno Kreisky.

IERUSALIM. Luni seara a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că „reprezentantul cancelarului 
R. F. Germane, dr. Kurt Birrenbach, 
a avut întrevederi cu reprezentanții 
guvernului izraelian asupra modalități
lor schimbului de ambasadori între 
cele două țări, în săptămînile viitoare".

ALGER. Au luat sfîrșit lucrările 
primei reuniuni a Comitetului consul
tativ permanent al țărilor Magrebului, 
oare au durat trei zile.

MELBOURNE. La baza de expe
riențe spațiale de la Woomera (Aus
tralia) a fost lansată racheta britanică 
„Blue Streak", oare va constitui prima 
treaptă a unei rachete cu trei trepte 
folosită pentru cercetări în spațiul 
cosmic. Aceste cercetări urmează să 
fie realizate prin colaborarea dintre 
Marea Britanie, Franța și R. F. Ger
mană.

KABUL. La invitația guvernului 
afgan, la Kabul a sosit mareșalul 
Cen I, vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor externe 
al R. P. Chineze.

KHARTUM. Comitetul special de 
anchetă, însărcinat de guvernul suda
nez să stabilească responsabilitatea 
autorilor loviturii de stat militare de 
la 17 noiembrie 1958, prin care s-a 
instaurat regimul antidemocratic al 
lui Abboud, a hotărît să includă în 
grupul celor vinovați pe fostul prim- 
ministru Abdallah Khalil și pe Zein 
Salah, fost membru al partidului 
Umma.

XIENG KUANG. Comitetul Cen
tral al Partidului Neo Lao Haksat a 
dat publicității o carte albă în legă
tură cu acțiunile militare ale S.U.A. 
în Laos. Cartea albă conține o serie 
de documente care dovedesc agresiu
nea comisă împotriva poporului lao
țian.

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., N. T. 
Fedorenko, l-a vizitat pe secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și i-a 
înmînat o scrisoare în care se sub
liniază că guvernul U.R.S.S. sprijină 
convocarea, în aprilie 1965, a celei 
de-a treia sesiuni a Comitetului pentru 
definirea noțiunii de agresiune.

CARACI. La Islamabad a avut loc 
marți ceremonia depunerii jurămîntu- 
lui de către președintele Ayub Khan, 
ales la 2 ianuarie a.c., pentru o nouă 
perioadă de cinci ani. Potrivit consti
tuției pakistaneze, în ziua instalării 
noului președinte vechile guverne — 
central și provincial — încetează să 
funcționeze. Ele vor fi înlocuite prin 
noi cabinete.

GEORGETOWN. în capitala Gu- 
yanei britanice a avut loc un mare 
miting organizat de Partidul progre
sist al poporului, al cărui lider este 
fostul prim-ministru Cheddi Jagan. 
Participanții la miting au adoptat noul 
program al partidului, care prevede, 
între altele, lupta pentru unitate națio
nală, pentru independența țării, revo
luția socială și culturală.

MOSCOVA. Printr-un decret al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Valerian Zorin a fost numit 
ambasador al U.R.S.S. în Franța.

LA PAZ. Partidele politice din 
Bolivia, cu excepția partidului guver
namental Mișcarea națională revoluțio
nară, au hotărît să suspende orice 
negocieri cu generalul Rene Barrientos, 
deoarece acesta și-a prezentat candi
datura prezidențială fără să renunțe 
la actuala sa funcție de președinte al 
juntei militare.

BOGOTA. Președintele Republicii 
Columbia, Guilbermo Leon Valencia,

a anunțat oficial că vor avea loc mari 
operațiuni militare împotriva partiza
nilor.

BRUXELLES. Un număr de 120 de 
mineri de la mina Sainte-Eugenie, din 
apropiere de Tamines, au rămas în 
subteran timp de 6 zile, în semn de 
protest împotriva intenției guvernului 
de a închide această mină.

VARȘOVIA. La 23 martie s-a în
cheiat vizita în R. P. Polonă a lui 
Raul Castro Ruz, al doilea secretar al 
Conducerii Naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste, locțiitor 
al primului ministru și ministrul for
țelor armate ale Cubei. în aceeași zi, 
Raul Castro Ruz a sosit la Budapesta.

KHARTUM. La conferința „mesei 
rotunde", au fost depuse două pro
iecte. Propunerea „nordului" prevede 
stabilirea unui guvern regional pentru 
provinciile sudice cu un consiliu re
gional democratic. „Sudul" va avea 
dreptul la o reprezentare proporționa
lă cu numărul locuitorilor lui în Par
lamentul central de la Khartum. Trei 
miniștri sudiști vor fi cooptați în gu
vernul central sudanez. Cel de-al 
doilea plan, propus de Partidul Uniu
nea națională africană sudaneză 
(SANU) și de Frontul sudului, preve
de inițierea unui plebiscit care să per
mită locuitorilor sudiști să decidă ei 
înșiși viitorul regiunii.
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