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S-A STINS DIN VIAȚĂ TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
CONDUCĂTORUL IUBIT AL PARTIDULUI Șl POPORULUI NOSTRU

Proletari din toate țările, uniți-vă! COMUNICAT
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin,

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Populare Romine anunță cu adincă durere încetarea 
din viată, in ziua de 19 martie, orele 17 si 43 minute, 
după o boală grea, a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romin, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, fiu credincios al clasei muncitoare 
si al poporului romin. conducătorul iubit al partidului 

si poporului nostru.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDUL 11 
MUNCITORESC ROMÎN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMÎNE

Ședința comună de doliu a C.C. al P.M.R.,
a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri

ale R. P. R.
la seara idei de 19 atirtx ax. a avat Joc ședința comună de doliu a Comitetului Cen

tral ai Pvrtidaiai Muaritorr't Raraia. a Consiliului de Stat «i a Consiliului de Miniștri

Proiur.c îndurerați, pârtiei pan tii la ședință au cinstit memoria tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin. 
presedimeic Conciliului de Stat ai Republicii Populare Romîne, conducătorul iubit al 
partidului si statului nostru. înflăcărat luptător pentru fericirea patriei și a poporului, 
militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

S-a adoptat teatirirea cu privire la declararea doliului național și organizarea de fuse-

HOTĂRIREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 

Consiliului de Stat si Consiliului de Ministru
-> ->

ale Republicii Populare Romine
în legătură cu încetarea din viață a tova

rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Populare Romîne hotărăsc :

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

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

3. Se constituie o comisie de partid și de 
stat pentru organizarea funeraliilor, formată 
din tovarășii Chivu Stoica (președintele co
misiei), Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec.

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

Manifestările distractive și sportive, adu

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

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

5. în semn de omagiu, în ziua funeraliilor, 
se va întrerupe lucrul timp de 3 minute în 
toate întreprinderile și instituțiile din țară 
(cu excepția acelora unde condițiile de pro
ducție nu permit întreruperea lucrului); pe 
timpul întreruperii lucrului vor suna sirenele 
întreprinderilor, locomotivelor, vaselor flu
viale și maritime; se va opri circulația tre
nurilor, automobilelor, altor vehicule și a 
pietonilor.

6. în Capitala Republicii Populare Romîne 
și în toate centrele regionale se vor trage — 
în semn de ultim salut — 24 salve de artilerie.

Membrii conducerii de partid 

și de stat la căpătîiul tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu - Dej

în ultimele clipe de viață 
ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la căpătîiul 
său se aflau membrii con
ducerii de partid și de stat, 
tovarășii Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru

Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voi tec, Mihai 
Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, 
Gheorghe Rădoi.

După încetarea din via
ță a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducă
torii de partid și de stat au 
făcut prima gardă la corpul 
său neînsuflețit și au pre
zentat condoleanțe fami
liei.

DIN PARTEA COMISIEI 
DE ORGANIZARE 
A FUNERAIIILOR

Comisia de par:id și de stat 
pentru organizarea funeralii
lor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, comunică:

Corpul neînsuflețit al tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej va fi depus în Palatul 
Republicii Populare Romîne.

Accesul publicului, pentru 
a-și lua rămas bun, va fi ad
mis cu începere de duminică, 
21 martie a.c., ora 11 a.m.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT
AL PARTIDULUI AL REPUBLICII

MUNCITORESC ROMÎN POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMÎNE

Buletin medical
în a doua jumătate a lunii ia

nuarie 1965, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a prezentat sem
nele unei afecțiuni pulmonare, 
cu tuse și expectorații reduse 
sero-muco-sanghinolente. Exa
menul sputei nu a arătat nimic 
deosebit. La examenul radiologie 
s-a constatat un proces infiltra- 
tiv la nivelul hilului pulmonar 
drept. Controlul radiologie din 
prima decadă a lunii februarie a 
arătat persistența imaginei de in
filtrații a hilului pulmonar drept. 
Examenele radiologice de control 
efectuate în a doua decadă a 
lunii februarie au arătat pre
zența unei formațiuni de aspect 
tumoral la nivelul hilului pulmo
nar drept. Tot în această decadă 
se observă clinic o mărire ra
pidă a ficatului, însoțită de sub- 
icter. Examenele clinice și de la

borator au evidențiat prezența 
de formațiuni tumorale hepatice.

La 2 martie 1965, examenele 
microscopice ale sputei au arătat 
prezența de celule neoplazice.

Pe baza datelor clinice și de la
borator s-a stabilit diagnosticul 
de neoplasm pulmonar și he
patic.

Avînd în vedere gravitatea 
bolii diagnosticate, a fost invitat 
în țară un grup de specialiști re- 
putați din străinătate, hepatologi, 
pneumologi și oncologi, care au 
confirmat diagnosticul.

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

Datorită caracterului agresiv și 
de diseminare a neoplaziei, boala 
a continuat să progreseze deter- 
minînd o evoluție gravă și ra
pidă cu instalarea unui icter in
tens și unei insuficiențe hepato- 
renale.

In ziua de 19 martie, după ora 
16, starea bolnavului s-a înrăută
țit brusc; cu toate îngrijirile date, 
bolnavul a intrat în comă și a 
încetat din viață la ora 17,43.

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



încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

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

Deputății și invitații au pri
mit cu puternice aplauze pe 
conducătorii de partid și de 
stat la intrarea în sala de șe
dință. In loja din dreapta au 
luat loc tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nico- 
lae Ceașușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Mihai 
Dalea, Petre Blajovici, Gheor
ghe Gaston Marin, Gheorghe 
Rădoi, Gogu Rădulescu.

La ședință au asistat șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă, zia
riști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

înainte de a se intra în or
dinea de zi, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a făcut cunoscut că în 
ședința de joi seara a Consi
liului de Stat a fost ales ca 
secretar al Consiliului de Stat 
tovarășul Grigore Geamănu. 
De asemenea, cele 8 comisii 
permanente ale M.A.N. s-au 
constituit vineri dimineața, a- 
legîndu-și fiecare președintele, 
vicepreședintele și secretarul.

Comisia economico-finan- 
ciară — președinte Manea 
Mănescu ; vicepreședinte Con
stantin Scarlat; secretar Ion 
Cristoloveanu.

Comisia pentru 
și silvicultură — 
Vasile Mateescu; 
dinte Iosif Banc 
Barbu Popescu.

Comisia pentru 
de apărare — președinte Flo
rian Dănălache ; vicepreședin
te general locotenent Ion 
Gheorghe; secretar Vasile Pa- 
tilineț.

Comisia de politică externă 
— președinte Teodor Marines-

agricultură 
președinte 
vicepreșe- 

; secretar

problemele

Se extinde metoda

Instalațiile, aparatele moderne cu care este înzestrat laboratorul 
de tehnica frecventelor foarte înalte al Institutului politehnic din 
București, contribuie la buna pregătire a viitorilor specia
liști. In fotografie: studenfi din anul IV al Facultății de electro

nică în timpul unei ore de studiu în acest laborator

în regiunea Oltenia

sate electrificate
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru). — In preajma 
alegerilor de Ia 7 martie, în 
cadrul întâlnirilor dintre can
didați și alegători, mulți ce
tățeni au propus racordarea 
unor noi sate la sistemul e- 
nergetic național, angajîndu- 
se să sprijine cu toții aceasta 
acțiune. Propunerile prinzind 
viață, alte 10 sate din regiunea 
Oltenia au fost electrificate și 
racordate la rețelele de înaltă 
tensiune. întreprinderea re
gională de electricitate Olte-

Pentru studenții din învățămîntul superior 
fără frecvență

LUCRĂRILE AGRICOLE
Peste cîteva zile începe se

siunea de examene în invă- 
țămîntul superior fără frec
vență. în vederea acestui eve
niment, în instituțiile univer
sitare au fost organizate 
cercuri de studiu, în cadrul 
cărora membrii corpului di
dactic au prezentat lecții de 
sinteză, au dat consultații și 
au urmărit permanent buna 
desfășurare a seminariilor și 
aplicațiilor practice. Totodată, 
bibliotecile celor 15 centre u- 
niversitare ale țării au pus la 
dispoziția studenților o bogată 
documentare științifică, pre
cum și noi volume de specia-

Șlep lansat la apa
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — De pe cala 
Șantierului naval din Brăila, a 
fost lansat la apă zilele aces
tea, cu o lună mai devreme, un 
nou șlep de 1000 de tone, a 
doua navă de acest fel lansată 

cu; vicepreședinte Dumitra 
Popescu ; secretar Mia Groza.

Comisia administrativă — 
președinte Emil Bobu; vice
președinte Barb u Solomon: 
secretar Minai Gere.

Comisia pentru cultură și 
învățămint — președinte ilie 
Murgulescu; vicepreșed-nie 
Paul Niculescu-Miăl; secre
tar Ștefan Birlea.

Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale 
— președinte Ștefan MUcu; 
vicepreședinte Ludovic C^>- 
gor ; secretar Ion Cotoț.

Comisia juridică — preșe
dinte Traian Ionașcu; vice
președinte Tudor Drăganu; 
secretar Constantin Stătescu.

După ce a adus la cunoștin
ță că în urma măsurilor luate 
de comisia pentru elaborarea 
proiectului noii Constituții- a- 
leasă la precedenta legislatu
ră a M.A.N., s-au alcătuit 
studii documentare și pregă
titoare care au condus la ua 
anteproiect de Constituție, 
tovarășul Ștefan Voitec a pre
zentat propunerea Biroului 
M.A.N. pentru desemnarea u- 
nei noi comisii ce va desăvîr- 
și aceste lucrări.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale a fost 
aleasă în unanimitate, prin 
vot deschis, comisia pentru 
continuarea lucrărilor de ela
borare a noii Constituții a 
R.P. Romîne, în următoarea 
componență:

Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
președintele Comisiei, Augus
tin Alexa, Gheorghe Apostol. 
Iosif Bayerle, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Demostene Botez, 
Avram Bunaciu, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Du
mitru Coliu, Ion Creangă, Con
stantin Daicoviciu, Vasile Da- 
ju, Alexandru Drăghici, Con
stantin Dumitrache, Petre E- 
nache, Grigore Geamănu, Su- 
zana Gîdea, Nicolae Hudițea- 
nu, Traian Ionașcu, Martin 

nia a terminat lucrările de 
racordare în satele: Coțofenii 
din Față și Beharca din raio
nul Craiova; Stânga din raio
nul Balș; Ciroești, Dimbava și 
Boasca din raionul Gorj; Sa
tul Nou din raionul Filiași și 
aitele. Țăranii cooperatori din 
aceste sate au apreciat mult 
activitatea desfășurată de co
lectivele de electricieni, con
duse de maistrul Dumitru 
Stancu care au executat lu
crări de bună calitate și in
tr-un timp scurt.

litate, cursuri și manuale ti
părite sau litografiate.

Alături de aceștia, mai în
vață o categorie de studenți 
proveniți din întreprinderi in
dustriale, agricole și din insti
tuții, care, de asemenea, își 
completează studiile de spe
cialitate fără a părăsi locul de 
producție, cei care urmează 
cursurile învățămîntului seral 
din institutele tehnice. Numai 
în ultimii cinci ani, peste 
11 800 de oameni ai muncii au 
absolvit învățămîntul seral și 
fără frecvență.

(Agerpres)

la apă în acest an. Pînă Ia 
sfîrșitul lunii vor mai fi lan
sate la apă încă două șlepuri 
de 1 000 de tone, urmînd ca în 
acest timp pe cală să înceapă 
montarea șlepurilor de 1 700 
tone.

Trofin 
Voitec,

pe or-

a
a
a

Isac Aâhanase Joja. Kovacs 
Gyorgy, Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu. Ștefan 
Milcu, Alexandru Moghioroș, 
Ilie Murgulescu. Constan
tin Paraschivescu-Bălăceanu. 
Constantin Pirvulescu. Leonte 
Răutu. Gheorghe Roșu. Leon- 
tin Sălăjio, Ludovic Takacs. 
Ștefan Tripsa. Virgil 
Ștefan Voicu. Ștefan 
Alexandru Voitinoviei.

La ultâmxtâ pcutct ce 
dinea de zi. Marea Adunare 
Națiocală a aprobat in unani- 
nutate. prin vot secret, legea 
psitru ratificarea decretelor 
erzuse intre sesiuni de Consi
liul de Staî ai R-P. Rcmlne.

Președinteîe Mani Adunări 
Naționale. Ștefan \ o: tec. 
rostit cuvintol de inrr.idrre 
lucrărilor primei sesiuni 
celei de-a cincea regizaturi 
Marii Adunări Napcaai-e.

Izvorită din încrederea po
porului nostru — a -P'-î to
varășul Ștefan Voitec — Ma
rea Adunare Națională a dat 
expresie acestei încrederi prin 
unanimitatea CU care a adop
tat toate hotăririle sale. A- 
ceastâ unanimitate este ÎDCă O 
manifestare a unității de ne
clintit a întregului popor in 
jurul Partidului Muncitoresc 
Romin, conducătorul său în
cercat in opera de construire 
a socialismului- In scrisoarea 
trimisă ieri Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a exprimat 
gindul nostru, al tuturora, de 
a înzeci eforturile in lupta 
pentru prosperitatea patriei și 
făurirea unei vieți fericite a 
celor ce muncesc, pentru în
făptuirea politicii partidului.

a pentru măreața cauză 
cialismului. (Aplauze).

Acestei nobile lupte 
dărui toată puterea

so-

ai Marii 
in

ii vom 
noastră 

de muncă, toată priceperea și 
toată pasiunea noastră crea
toare. Ca deputați 
Adunări Naționale, mereu 
mijlocul celor care ne-au dat 
mandatul de a-i reprezenta 
in organul suprem al puterii 
de stat, să ne străduim de a 
îndreptăți pe deplin această 
încredere pe care poporul 
ne-a acordat-o.

Urarea de însănătoșire a- 
dresată ieri de Marea Aduna
re Națională tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ex
primă sentimentele și dorința 
fierbinte nu numai ale depu- 
taților Marii Adunări Națio
nale. dar și ale întregului no
stru popor. (Aplauze puterni
ce).

Vă doresc, stimați tovarăși, 
spor la muncă.

Mulțumesc in numele Marii 
Adunări Naționale, tuturor in- 
vitaților care au participai la- 
lucrările noastre.

Declar închisă prints sesiu
ne a celei de-a cincea legisla
turi a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare 
Romîne.

(Agerpres)

organizării muncii 
n brigăzi complexe

In întreprinderile forestiere din 
regiunea Suceava s-a generalizat 
metoda organizării muncii în 
brigăzi complexe cu plata în 
acord global. De asemenea, lem
nul se exploatează în trunchiuri 
lungi și catarge și se sortează in 
depozitele intermediare și finale. 
Astfel, s-a reușit ca aproape 86 
la sută din masa lemnoasă să fie 
bună pentru prelucrare. In anii 
șesenaiului, aplicînd asemenea 
metode de lucru modeme, mun
citorii forestieri din această parte 
a țării an dat în plus, față de 
prevederi, peste 100 000 mc lemn 
de lucra.

Organizarea mai bună a mun
cii a dus totodată la ridicarea ca
lificării profesionale și speciali
zarea muncitorilor, precum și la 
mai buna folosire a mecanisme
lor cu care sint dotate întreprin
derile.

Înainte de insâmințare se 
controlează calitatea semin
țelor. La G.A.S. „Drumul 
subțire' din Trustul Gostat 
Călărași, insămînfările din 
epoca I se apropie de sfirșit

Foto: AGERPRES

Primele rezultate

hectare cu mazăre din

BACĂU (de la coresponden
tul nostru).

In regiunea Bacău, primii 
la însămînțatul culturilor 
timpurii au fost membrii coo
perativei agricole de produc
ție din comuna Tănăsoaia, 
raionul Adjud. în ziua de 16 
martie, ei au însămînțat pri
mele 6 
cele 70 planificate. O dată cu 
prima zi de lucru în cîmp, pe 
panoul întrecerii socialiste, 
între brigăzile de producție au 
fost consemnate cele dinții re
zultate. în frunte, pentru ope
rativitate și lucrări de calitate 
se situează brigăzile conduse 
de Vasile Frăsiman și H. Chi- 
riac.' Concomitent, continuă 
acțiunea de fertilizare a so
lului. Pînă în prezent au fost 
incorporate în sol peste 830 de 
tone gunoi de grajd, iar îngră- 
șămintele chimice au fost răs- 
pîndite pe o suprafață de 586 
hectare cultivate cu grîu și 
secară.

Construcții
noi

De curînd in blocurile con
struite in noile cartiere ale 
orașelor Craiova. Tr. Severin, 
Tg. Jiu, precum și in noul o- 
raș al minerilor de pe Valea 
Motrului *-a« mutei peste 250 
de familii. Totodată, in regiu
nea Oltenia au fost date in fo
losință noi complexe comer
ciale și obiective socrii-cultu
rale.

Pentru prubirea ntnuttiu lu
crărilor de construcție c celor 
încă 3 700 de apartenențe ce 
urmează a fi terminate anul 
acesta, colectivele de muncă 
de pe șantierele regiunii apli
că pe scară largi metode a- 
ransete de lucru. Recent «-au 
amenajat noi stații de prepa
rare a betoeneior și de țmo- 
etct't a mortarului, ateliere 
de asemblere a hutaicțitlor 
inunoare de apă și încălzire.

(Aperpreji

Semnarea unui fruitful comercial
inirt R. P. Rumina și R. P. Polonă

privind livrările reciproce de mărfuri pe anul 1965

Diesel electrice

Semnarea planului de colaborare culturală
pe anii 1965 și 1966 intre R. P. Rumina

si R. P, Albania
luurtur

In urma tratativelor purtate, 
la 19 martie a fost semnat la 
București planul de colaborare 
culturală pe anii 1965 și 1966 
între R. P. Romînă și R. P. Al
bania.

Planul prevede schimburi în 
domeniile învățămîntului, artei 
și culturii.

Din partea romînă, planul a 
fost semnat de Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului Afa-

nr. 3 (martie) 1965

Ing. CONSTANTIN IONESCU 
director-tehnic 

Trustul nr. 1 construcții- 
montaje — București

DE PRIMĂVARĂ
3 OOO hectare însâmînțate
și alte 15000 pregătite

1'"
impui prielnic din ultimele zile a 
permis mecanizatorilor și țărani
lor cooperatori din raioanele 
Brăila, Făurei și Galați, precum 
și lucrătorilor din cadrul Trustu
rilor GOSTAT Galați și Brăila să 
înceapă lucrările agricole de pri

măvară folosind din plin, încă din prima zi, 
utilajele și mașinile agricole. Cooperativele 
agricole de producție din raionul Făurei, de 
pildă, au însămînțat pînă la 16 martie cu 
borceag și mazăre peste 500 de hectare. Su
prafețe mai mari au semănat cooperativele 
agricole din comunele Rușețu, Largu, Ianca, 
Șuțu, Oprișenești, PIopu. Tot pînă la aceeași 
dată în raionul Făurei a fost pregătit terenul 
pentru semănat pe alte 3 000 de hectare.

în raionul Brăila, în comunele însurăței, 
Movila Miresii, Spiru Haret și altele au fost

însâmînțate numai în două zile peste 500 hec
tare, fiind pregătite pentru semănat alte 3 000 
de hectare. în raionul Galați, unde însămîn- 
țările au început cu o zi mai târziu, s-au se
mănat cu mazăre și borceag peste 250 hectare.

Tovarășul inginer șef Mircea Iarca de la 
Trustul GOSTAT Brăila ne-a relatat că în 
unitățile trustului au fost însâmînțate peste 
1500 hectare și s-au discuit și grăpat alte 
8 000 hectare. Cele mai mari suprafețe lucrate 
se găsesc în G.A.S. Urleasca, însurăței, Nicu- 
lești Jianu. In total, în întreaga regiune Ga
lați în cooperativele agricole de producție și 
unitățile Trustului GOSTAT au fost însă- 
mînțate cu mazăre și borceag peste 3 000 de 
hectare. Totodată s-au executat lucrări de 
pregătire a terenului pe o suprafață de 
15 000 hectare.

T. OANCEA

Foto : O. PLEC AN

Combinatul chimic Craiova. 
Instalația de conversie a ga
lului metan de la Fabrica 

de amoniac

Republica Populară Polonă 
va livra mașini-unelte, apara- 
taj electric, utilaj minier, uti
laje pentru fabrici de plăci 
fîbrolemnoase și betoane u- 
șoare. motoare și agregate 
Woia, cocs, laminate, celofibră, 
produse chimice, țesături de 
bumbac și țesături de lină, di
verse bunuri de consum și alte 
mărfuri.

Din partea Republicii Popu
lare Romîne, Protocolul a fost 
semnat de N. Anghel — ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, iar din partea 
Republicii Populare Polone de 
M. Dmochowski, viceministru 
al comerțului exterior.

(Agerpres)

cerilor Externe, iar din partea 
albaneză de Rap: Gjenneni. am
basadorul R. P. Albania la 
București.

La semnare au asistat: Vasile 
Dinu. vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Învățămîntului. Acade
mia R. P. Romînă precum și 
membru celor două delegații.

ezultatele pe care 
colectivul nostru 
le-a obținut anul 
trecut se înscriu pe 
linia ascendentă 
marcată în activi
tatea desfășurată

de constructorii trustului. în 
anul 1964 volumul producției 
Unite a fost de două ori mai 
mare decit cel înregistrat în 
anul 1959, productivitatea mun
cii în această perioadă sporind 
cu peste 45 la sută. Prin e- 
fortul colectiv al constructo
rilor au fost date economiei 
patriei noi capacități de pro
ducție în Capitală și în șap
te regiuni ale țării. Dintre 
acestea amintim Fabrica de za
hăr de la Bucecea, Fabrica de 
ulei „Unirea" Iași, Fabrica de 
plăci fibro-lemnoase din ca
drul Complexului de industria
lizare a lemnului-Pitești, Fa
brica de armături neferoase și 
echipament metalic din Mili
tari ele. Ritmul de execuție a 
crescut în această perioadă în 
mod simțitor, durata de execu
ție a lucrărilor scăzînd de la 
an ia an. Fiecare zi cîștigată a 
însemnat o producție suplimen
tară în noile capacități indus
triale intrate în producție. Pe 
toate șantierele trustului s-a 
desfășurat anul trecut o activi
tate iructuoasă in producție, 
pentru realizarea la termen și 
in bune condiții tehnice a o- 
bectr.eior aflate în construc
ție- Aceasta a iăcut ca la nive
lul trustului, planul producției 
finite să înregistreze un spor 
de 4,56 la sută, obținîndu-se, 
totodată, o producție globală 
cu 3,56 la sută mai mare decît 
cea planificată. Datorită măsu
rilor luate, productivitatea 
muncii a crescut cu 5,55 la su
tă față de prevederi, au lost 
obținute economii suplimentare 
prin reducerea prețului de cost 
în valoare de 1 679 000 lei și 
beneficii peste plan care în
trec suma de 2 000 000 lei. 

ceste economii s-au realizat în 
special prin reducerea consu
murilor specifice de materiale 
prin mai buna gospodărire a 
acestora. Numai la ciment, 
prin extinderea preparării lui 
în stații centralizate, s-au e- 
conemisit în cel de-al cincilea 
an al șesenaiului peste 800 to
ne. De asemenea, s-au econo
misit 766 mc cherestea, 200 to
ne fier-beton și laminate, 1 250 
mii bucăți cărămizi și altele. La 
toate lucrările executate, a- 
precierile pozitive ale benefi
ciarilor, exprimate în califica
tivele „bine“ și „foarte bine”, 
fac cinste întregului nostru 
colectiv.

Concomitent cu preocuparea 
pentru scurtarea termenului de 
execuție s-a depus o muncă 
intensă pentru însușirea unor 
metode și procedee avansate, 
care să asigure un nivel teh
nic de execuție cît mai înalt. 
Pe șantierele trustului, la Fa
brica de ciment autoclavizat 
Daicești, Fabrica de cherestea 
de foioase și rășinoase Pitești, 
peste tot unde colectivul nos
tru a efectuat lucrări de con
strucții și montaj, tehnica no
uă, procedeele și metodele a- 
vansate au fost prezente. Au 
fost extinse lucrările de meca
nizare a transportului cimentu
lui de la stațiile de preparare 
la punctele de lucru, s-a folosii 
pe scară tot mai largă proce
deul de construcție prin pano
uri mari din beton prefabricat.

Înzestrarea șantierelor cu u- 
tilaje moderne de mare randa
ment, promovarea cu consec
vență a unor procedee și me
tode avansate au pus în fața 
întregului colectiv cerințe spo
rite și în domeniul calificării. 
La indicația comitetului de 
partid, conducerea trustului, în 
colaborare cu comitetul sindi
catului, a organizat cursuri de 
ridicare a calificării și speciali
zare la care au participat peste 
380 de muncitori. Ne-am îngri-

Pe terenurile

zvîntate
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
Cooperativele agricole de 

producție din multe comune 
ale regiunii Argeș au început 
însămînțatul culturilor de pri
măvară pe terenurile zvîntate. 
La Hulubești s-au însămînțat 
cu ovăz aproape 10 hectare, 
la Mogoșani 4 hectare, la To- 
poloveni 5 hectare, iar la Co- 
man s-au însămînțat 8 hec
tare cu mazăre. Și în alte co
mune, printre care Valea Ma
re, Găești și Văleni Pitești 
a început însămînțatul cultu
rilor din prima epocă. în în
treaga regiune au fost însă- 
mînțate pînă acum cu ovăz, 
mazăre, borceag și alte plante 
furajere peste 100 hectare.

WKfe;.

bine

anul 
judi- 
a a- 

a

jit ca pe fiecare șantier, îți 
funcție de posibilitățile de aici, 
de necesități, să organizăm o 
formă de îmbogățire a cunoș.» 
tințelor profesionale. Dacă pe 
șantierele din București, unde 
am avut condiții, s-au putut or
ganiza cursuri de ridicare a ca
lificării, în celelalte șantiere 
din țară s-a insistat pe confe
rințe tehnice, pe schimburi de 
experiență și demonstrații 
practice- Apreciez ca pozitiv 
sprijinul pe care l-am primit 
în această direcție din partea 
organizației U.T.M., care s-a 
îngrijit ca tinerii să participe 
la forma în care erau cuprinși, 
să-și însușească cît mai 
meseria.

Tot ceea ce am realizat 
trecut a avut la bază un 
cios plan de măsuri, care 
sigurat realizarea în grafic 
tuturor obiectivelor din plan.

Pentru anul 1965, constructo
rii noștri au de realizat un vo
lum sporit de lucrări. In angaja
mentul pe care colectivul și 
l-a luat la începutul anului, 
principalul obiectiv îl consti
tuie ,,ridicarea nivelului tehnic 
al tuturor lucrărilor, reducerea 
termenelor de execuție".

Ce spun graficele de produc
ție după cele două luni care 
s-au încheiat în acest an ? 
Planul producției finite a fost 
realizat în proporție de 106,6 
la sută, iar cel al producției 
globale în proporție de 109,4 
la sută. Aceasta a făcut posibil 
ca lucrările de la Fabrica 
pline din Capitală să se 
într-un stadiu > 
ce va permite ca 
înceapă probele

Și în acest an 
tat ca planul de 
co-organizatorice 
o arie largă de prevederi, care 
să asigure realizarea integrală 
a indicatorilor de plan, a an
gajamentelor. Cel mai mare 
spor de producție am prevăzut 
să-l realizăm pe seama crește
rii productivității muncii, care 
anul acesta va fi cu 11,5 Ia su
tă mai mare decît cea obținută 
anul trecut. Pentru aceasta, 
vom folosi cu 5 la sută mai 
multe prefabricate din beton, 
vom mări numărul stațiilor 
pentru transportul pneumatic 
al cimentului în vrac, vom spo
ri parcul de utilaje, urmărind 
în același timp creșterea in
dicilor de utilizare a mecanis
melor. Paralel cu aceasta, în 
fiecare șantier se va desfășura 
o amplă acțiune de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale ale 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor. Toate acestea vor 
ajuta colectivul nostru să-și 
îndeplinească cu cinste anga
jamentele luate în întrecerea 
socialistă.

de 
afle 

avansat, ceea 
în curînd să 
tehnologice.

: ne-am orien- 
măsuri tehni- 

să cuprindă

A apărut:

tînArul leninist

Conferința pe țară a U.A.S.K.
— Rezoluția celei de-a V-a 
Conferințe a U.A.S.R.
Învățămîntul politic al U.T.M.

M. POPESCU — în concor
danță cu cerințele propagan
diștilor

— Propagandiștii despre 
conținutul lecțiilor și dezbate
rilor
Stilul de muncă al organelor 

U.T.M.
N. PETRE — Lectorii co

mitetului regional
A. PĂTRAȘCU — Ce a dis

cutat ședința de birou
Tribuna instructorului

VASILICA LUNGU — în
semnări

R. IOSIF — Sprijin concret, 
eficient
Din experiența organizațiilor 

U.T.M.
D. IOANA — Calificarea — 

preocupare permanentă 
Adunările generale — școala 

a educației comuniste
I. COVACIU — Dezbateri 

rodnice
N. MITRUȚ — Răspunderi

le tinerilor cooperatori
MARIA BOVE ANU — Exi

gență
V. DRĂGHICI — Vom fi 

sudori calificați
Pe teme ale muncii educative

P. NIȚĂ — Oaspeți perma
nent ai bibliotecii
Răspundem Ia întrebările 

cititorilor
Din scrisorile sosite Ia 

redacție



Vom înfăptui neabătut cuvintul 
partidului, așa cum ne-ai învățat, 

iubite tovarășe Gheorghiu-Dej
Pe adresa Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romin au sosit în după-amiaza 
și în cursul serii de 19 martie 
numeroase telegrame trimise de 
către muncitori, țărani, intelec
tuali, de către colective 
de oameni ai muncii din 
întreaga țară, în care sînt ex
primate sentimente de profundă 
durere pentru încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și hotă- 
rîrea de a strînge și mai pu
ternic rîndurile in jurul parti
dului și a Comitetului său Cen
tral, de a lupta cu și mai multă 
hotărîre pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid, pen
tru desăvîrșirea construcției so
cialismului în patria noastră- 

„Noi, membrii cooperativei 
agricole de producție din comu
na Lespezi ne exprimăm adîn- 
ca noastră durere pentru pier
derea celui mai iubit fiu al 
poporului romîn, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul nostru înțelept pe 
drumul socialismului, al bună-< 

■ stării si 'fericirii, poporului”
„în ■aceste clipe grele — se 

spune, în telegrama adresată 
de către utemiștii de la Tele
graful Central din București — 
cînd cel mai drag conducător 
al partidului și poporului, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ne-a părăsit, sîntem pro
fund îndurerați și ne angajăm 
solemn că vom munci cu tot 
elanul nostru tineresc pentru a 
traduce în fapte gîndurile și 
idealurile spre care a năzuit

Sînt dintre acei care am a- 
vut fericirea, ca deputat al 
Marii Adunări Naționale și în 
legislatura trecută, să-l văd 
și să-1 ascult nu odată pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, vorbind de la cea mai 
înaltă tribună a țării.

Cuvîntul lui, de fiecare 
dată, era un bilanț al realiză
rilor și un program de muncă 
pentru toți. Cuvintele lui, atît 
de înțelepte și atît de calde, 
erau pătrunse de nețărmurită 
dragoste și grijă pentru oame
nii muncii.

De fiecare dată cînd expu
nea proiectele de viitor ale 
politicii partidului, de dezvol
tare și înflorire economică și 
culturală a țării, simțeam ma
rea încredere pe care o avea 
în oamenii muncii, aceia care 
erau chemați să le înfăptu
iască. Acum, la Sesiunea Marii 
Adunări Naționale, am ascul
tat cu emoție scrisoarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej adresată Marii Adunări

Pf DRUMUL INDICAT

DE PARTID
v-n»

Nețărmurită este durerea 
pe care o simte în aceste clipe 
inima mea de comunist și 
muncitor, L-am cunoscut per
sonal pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu cîțiva ani în 
urmă, cînd a vizitat întreprin
derea noastră. întreaga mea 
viață voi purta în minte imagi
nea zîmbetului lui. Cu grija și 
omenia care-i izvorau firesc din 
suflet, el a stat îndelung de 
vorbă cu noi, muncitorii, a 
venit pe la fiecare și ne-a în
trebat, ca un părinte și prie
ten, despre muncă, despre 
familie, ne-a ascultat și ne-a 

și pentru care a luptat iubitul 
nostru conducător".

în telegrama trimisă de ca
drele didactice, părinții și co
piii de la Grădinița nr. 1 din 
Tîrgoviște se spune: „O nemăr 
ginită durere a umplut inimile 
noastre la aflarea veștii 
care anunța încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, iubit tovarăș și 

Din toate colțurile țarii

Telegrame ale 
oamenilor muncii

conducător ăl poporului. Alături 
de întregul popor regretăm din 
inimă această grea pierdere"

Aceleași sentimente de adin 
că durere exprimă în telegra 
ma trimisă Comitetului Central 
al Partidului un grup de elevi 
de Ia liceul „Vasile Alecsan 
dri“ din Galați-

O emoționantă telegramă a 
trimis Comitetului Central al 
Partidului tînărul sergent 
Gheorghe Cîmpeanu.

„Vestea fulgerătoare, neaș

Țelurile vieții lui 
vor fi înfăptuite

0 inimă 
nemuritoare

Naționale. Pentru noi toți va 
rămîne viu acest îndemn cu
prins în Scrisoare : „Să înze
cim eforturile în lupta pentru 
prosperitatea patriei și făuri
rea unei vieți fericite celor ce 
muncesc, pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru mă
reața cauză a socialismului !“ 
întreaga mea energie o voi 
consacra înfăptuirii acestui în
demn, a sarcinilor pe care 
partidul nostru le pune în fața 
poporului pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

îmi simt inima îndurerată la 
gîndul că nu-1 voi mai putea 
vedea și auzi vorbind pe 
scumpul nostru conducător 
care a luptat cu atîta abnega
ție și devotament pentru con
struirea vieții noi a patriei 
noastre. Știu însă că mărețele 
sale țeluri vor fi înfăptuite 
neabătut, sub steagul parti
dului nostru.

IULIU KONRAD GYULAI 
mecanic de locomotivă — 

Depoul C.F-.R. Simeria

sfătuit. Căldura miinii sale 
am simțit-o ; o păstrez ca pe 
o comoară a sufletului meu.

învingînd durerea, răsare 
puternic din inima și conștiin
ța mea, din inima și conștiința 
întregului popor, hotărîrea de 
a ne dărui întreaga noastră 
muncă și energie pentru în
făptuirea politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn, al cărui 
fiu și conducător înțelept a 
fost scumpul nostru tovarăș, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

CORNEL BERIAN 
strungar la Uzinele mecanice 

Cugir 

teptata, a morții tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej m-a 
îndurerat mult. Chipul lumi
nos al conducătorului partidu
lui și statului nostru imi stă
ruie și acum in minte. L-am 
văzut ultima oară la 7 septem
brie 1964. cu prilejul inaugu
rării lucrărilor Șantierului hi
droenergetic de la Porțile de 
Fier. Făceam parte din garda 

de onoare. Eram în rîndul în- 
tîi. A trecut aproape de mine, 
cu fața luminată de un zîmbet 
părintesc. Așa l-am păstrat în 
amintire, și acum nu mai e.

S-a stins omul pe care l-am 
iubit, l-am respectat atît de 
mult cu toții, de la mic la 
mare. Parcă am pierdut pe ci
neva din familia mea. Sînt tî- 
năr. Nici , un an nu este de 
cînd am devenit membru al 
Partidului comuniștilor. Dar în 
aceste clipe grele pentru po
porul nostru, sînt mai hotărît

Ne este foarte greu să ne 
împăcăm cu gîndul că inima 
comunistului, conducătorului 
iubit al partidului și statului, 
— inima tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a încetat să 
mai bată. Această inimă care 
a bătut puternic pentru întreg 
poporul, pentru fiecare dintre 
noi, pentru înaltele noastre 
aspirații. îi simțim bătăile 
inimii sale in inimile noastre, 
și vom continua să le simțim, 
nemuritoare, întreaga viață. 
Pentru că întreaga noastră 
viață de astăzi și de mîine, în 
mersul ei rapid spre socia
lism, este legată prin mii de 
fibre de viața acestui mare 
om, care, cu clarviziune co
munistă, cu înțelepciune de 
conducător al maselor, ne-a 
îndrumat pașii, a vegheat ca 
munca noastră, a fiecăruia, re
vărsată în munca întregului

li vom cinsti memoria 
prin faptele noastre

Neașteptata veste ne-a în
durerat inimile, ne-a adus în 
suflet o tristețe adincă.

Eu nu l-am văzut niciodată 
de aproape pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dar 
prin toate înfăptuirile parti
dului în fruntea căruia ve
ghea el îl simțeam prezent și 
în satul nostru.

Soarta necruțătoare ni l-a 
răpit Sîntem adine îndurerați 
de această grea pierdere pen
tru țară, pentru întregul po
por.

Nu vom uita niciodată insă 
că cea mai înaltă cinstire a- 
dusă memoriei dragului nos
tru conducător, va fi de a-i 
continua și împlini opera: 
desăvârșirea construcției so
cialiste, făurirea unui trai 

ca oricind să lupt pentru ce a 
luptat și a muncit tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej: feri
cirea poporului nostru. Aminti
rea lui de neuitat îmi va oțeli 
brațul de ostaș care apără tot 
ce am zidit în patria noastră so
cialistă sub conducerea parti
dului, în jurul căruia strin
gent rîndurile cu toții".

„Comitetul orășenesc U.T.M. 
Giurgiu a aflat cu profundă în
durerare încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, fiu devotat și credin
cios al clasei muncitoare, care 
și-a consacrat toată capacitatea 
și puterea sa de muncă cauzei 
partidului și poporului nostru.

Comitetul orășenesc U.T.M, 
Giurgiu, utemiștii, toți tinerii 
din orașul nostru, sub conduce
rea partidului, vă încredințea
ză că ne vom consacra toată 
puterea de muncă, pasiunea și 
energia tinerească luptei pen
tru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor trasate de partid, pentru 
viitorul strălucit al tineretului 
din Republica Populară Romî- 
nă, vom urma minunatul exem
plu de atașament și înțelepciu
ne cu care a condus, a trăit 
și a luptat pînă în ultimele 
clipe de viață mult iubitul nos
tru părinte, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej".

La ora Ia care se tipăresc a- 
ceste rînduri continuă să so
sească din toate colțurile țării 
numeroase telegrame trimise de 
către muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi și studenți.

popor, să slujească fericirii 
patriei. viitorului ei socia
list.

In aceste clipe grele, imi 
plec îndurerat fruntea, dar, ca 
fiecare om din această țară, 
simt puterea de a învinge du
rerea. Izvorul acestei puteri 
sînt înseși tăria și unitatea de 
monolit a întregului po
por în jurul Partidului Mun
citoresc Romîn.

Făgăduința comunistă de a 
păși cu și mai multă hotărîre 
pe drumul ce ni l-a indicat 
și ni l-a deschis partidul, în 
fruntea căruia a vegheat ma
rele fiu al poporului nostru, 
îmi va călăuzi întreaga viață, 
munca pusă în slujba științei 
romînești, a formării tinerelor 
generații de specialiști.

Academician 
ȘTEFAN MILCU

mai bun și mai îmbelșugat. 
Eforturile noastre, ale țărani
lor cooperatori din satul meu. 
ca și de pretutindeni, vor fi 
îndreptate spre acest țel mă
reț Asigurăm Comitetul Cen
tral că țăranii cooperatori din 
comuna noastră vor înfăptui 
neabătut politica partidului 
nostru de dezvoltare și conso
lidare economică și organiza
torică a cooperativei de pro
ducție, muncind cu pricepere 
și hărnicie pentru sporirea 
producției agricole.

ASINEFTA MICA 
brigadieră,

Cooperativa agricolă de produc
ție „Drumul lui Lenin", satul 

Baoea, ratontd

TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN,

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE, 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE,

Dragi tovarăși.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, Prezidiul Sovietului Suprem al UJLS-S. și Consiliul de 
Miniștri al UJS.S.S. sînt profund îndurerați în legătură cu în
cetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, președintele Consiliului de Stat al R P. Romine 
fiu credincios al poporului romîn, eminent militant al Repu
blicii Populare Romine, precum și al mișcării comuniste și mur. 
citorești internaționale, și în numele comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din Uniunea Sovietică exprimă C.C. al P.M.R 
Consiliului de Stat al RP.R., Consiliului de Miniștri al R.PJL 
și întregului popor romîn profunde condoleanțe in legătură cu 
această grea pierdere.

In persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Partidul 
Muncitoresc Romîn și poporul romîn au pierdut un încerca*, 
conducător al mișcării revoluționare, un organizator remarcați' 
al construcției socialiste în Romînia. care și-a dedicat întreaga 
sa viață slujirii fără preget poporului muncitor, cauzei înflo
ririi patriei sale, cauzei victoriei socialismului și păcii pe pă- 
mînt.

Comuniștii sovietici, toți oamenii muncii din Uniunea So
vietică împărtășesc durerea comuniștilor din Romînia, mihnirea 
întregului popor romîn în legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

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

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

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PREZIDIUL SOVIETULUI

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

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL U.R.S.S.

latonu—

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

București

Moartea neașteptată și prematură a marelui fiu al poporului 
romîn și revoluționar Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, ne-a 
zguduit profund. în numele popoarelor iugoslave, al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele 
meu personal, vă adresez expresia condoleanțelor noastre celor 
mai profunde.

Prin încetarea din viață a tovarășului Dej, poporul romîn și 
mișcarea muncitorească revoluționară internațională pierd pe 
unul dintre cei mai eminenți și cei mai talentați luptători și 
conducători. Numele său este indisolubil legat de cea mai glo
rioasă perioadă din istoria poporului romin și el va rămîne un 
simbol trainic al luptei partidului și poporului vostru și al miș
cării muncitorești internaționale, pentru victoria socialismului 
•n lume, pentru menținerea și consolidarea păcii, pentru egali
tatea și independența popoarelor și țărilor.

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

Președintele Republicii,
Secretar general al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
IOSIP BROZ TITO

Moscova
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au dat 
publicității un comunicat în 
care se aduce la cunoștința 
poporului sovietic încetarea 
din viață a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Varșovia
VARȘOVIA 19. — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță transmite:

Știrea încetării din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romine, 
anunțată de posturile de radio 
și televiziune din Varșovia în 
emisiunile lor de seară, a im
presionat profund opinia pu
blică din capitala Poloniei.

Anunțînd trista veste în ca
drul emisiunii de la ora 19,30 
(ora locală), postul de televi
ziune varșovian a prezentat 
portretul îndoliat al defunctu
lui.

In fața sediului Co
mitetului Central al 
partidului după a- 
flarea știrii despre 
încetarea din viață 
a tovarășului Gh. 

Gheorghiu-Dej

Belgrad
BELGRAD 19 (Agerpres). —
Ca o expresie a faptului că 

popoarele Iugoslaviei împărtă
șesc durerea poporului romîn 
provocată la încetarea din via
tă a marelui revoluționar și 
om de stat Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Vecea Executivă 
Federală a R. S. F. Iugoslavia 
a hotărît ca în ziua de 20 mar
tie și în ziua funeraliilor să 
se arboreze la toate clădirile 
publice drapele în berna și să 
se suspende manifestările dis
tractive în întreaga țară.

Praga
PRAGA 19. — Coresponden

tul Agerpres, A. Liță, trans
mite:

In semn de doliu, pentru în
cetarea din viață a primului 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, din 
ziua de 20 martie și pînă în 
ziua funeraliilor, în centrul 
Pragăi vor fi arborate drapele

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

în numele Partidului Comunist al Marii Britanii, exprim cele 
mai profunde condoleanțe Partidului Muncitoresc Romin și po
porului romîn cu ocazia acestei grele pierderi.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost eminentul conducător al cla
sei muncitoare din Romînia în cele mai întunecate zile ale fas
cismului, cit și în construirea statului socialist romin. Activi
tatea și exemplul său vor dăinui și triumfa.

JOHN GOLLAN
secretar general 

al Partidului Comunist 
al Marii Britanii

de doliu și coborîte în bernă 
drapelele de stat ale R. S. Ce
hoslovace.

Postul de radio Praga a a- 
nunțat vineri după-amiază în
cetarea din viață a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și a evocat personalitatea emi
nentului conducător de partid 
și om de stat al R. P. Romîne.

La televiziune a fost prezen
tat portretul îndoliat al pri
mului secretar al C.C. al 
P.M.R. și președinte al Consi
liului de Stat, însoțit de date 
biografice ale tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Budapesta
BUDAPESTA 19. (Agerpres).
Postul de radio Budapesta a 

transmis vineri seara, în cadrul 
unei emisiuni speciale. în care 
a anunțat vestea încetării din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, date din viața 
și activitatea sa.

Subliniind puternica perso
nalitate a celui dispărut, radio 
Budapesta a transmis că în
cetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej re
prezintă o grea pierdere atît 
pentru poporul romîn, cit și 
pentru mișcarea muncitoreas
că internațională.

Sofia
SOFIA 19. — Coresponden

tul Agerpres, C. Linte, trans
mite :

Posturile de radio și televi
ziune din Bulgaria au anunțat 
vineri seara trista veste a în
cetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Au 
fost transmise date biogra
fice, iar televiziunea a pre
zentat portretul îndoliat al 
dispărutului. Membri ai corpu
lui diplomatic au exprimat 
condoleanțe la Ambasada 
R. P. Romîne din Sofia.

Paris
PARIS 19 (Agerpres). —
Opinia publică franceză a 

fost informată vineri după- 
amiază despre trista veste a 
încetării din viață a președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Televiziunea 
franceză a transmis în cadrul 
jurnalului de la ora 20,00 
imagini reprezentîndu-1 pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, precum și o scurtă bio
grafie a sa. Posturile de radio 
au transmis în toate jurnalele 
știri despre tristul eveniment.

Personalități franceze, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe au transmis 
condoleanțe Ambasadei R. P. 
Romîne la Paris.



nou Vizita lui
agresiv împotriva 

R. D. Vietnam
HANOI 19 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Infor
mații anunță că la 19 martie 
avioane militare aparținînd 
S.U.A. au întreprins un nou 
act de agresiune împotriva 
R. D. Vietnam. Avioanele a- 
mericane au pătruns în mai 
multe valuri în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, bombardînd 
și mitraliind cîteva zone popu
late din județele Anh Son și 
Thanh Chuong — provincia 
Nghe An.

Forțele armatei populare 
vietnameze au doborît trei a- 
vioane americane și au avariat 
alte cîteva. -

întrevederile
Iui U Thant

NEW YORK — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și 
președintele Adunării Gene
rale, Alex Quaison-Sackey, au 
avut convorbiri preliminare 
cu membri ai Comitetului spe
cial pentru operațiile de men
ținere a păcii, creat, după cum 
se știe, la cea de-a 19-a sesi
une a Adunării Generale pen
tru a examina căile de înlătu
rare a actualelor greutăți fi
nanciare ale Organizației Na
țiunilor Unite. Se așteaptă, 
menționează agenția France 
Presse, referindu-se la cercu
rile apropiate de Secretariatul 
O.N.U., ca prima ședință a Co
mitetului să aibă loc la 26 
martie.

---- e----

Scăderea
rezervelor

americane de aur
WASHINGTON. — Ministerul 

de finanțe al S.U.A. a comunicat 
joi că rezervele americane de aur 
au scăzut în ultima săptămînă cu 
încă 250 000 000 de dolari. Astfel, 
ieșirile de aur din S.U.A., de la 
începutul anului 1965, s-au ridicat 
la suma de 825 milioane dolari. 
S-a precizat că stocul de aur deți
nut în prezent de Statele Unite 
este în valoare de 14 560 000 000 
dolari. Ministerul a anunțat că 
scăderea rezervelor americane de 
aur se datorește în primul rînd 
convertirii de către Franța a 
unei sume de 482 500 000 dolari în 
aur.

Sudan

din viața ti nu rut ului lumii
„Industriekurier" despre lupta

studenților spanioli

rtr-o corespondență din 
Madrid, ziarul vest-ger- 
man „INDUSTRIEKU- 

RIER" se ocupă de manifes
tațiile studențești din capi
tala Spaniei. Astfel, ziarul 
scrie: „In acest an de
monstrațiile au fost aproape 
tot așa de puternice ca în a- 
nul 1955, tind, în urma mișcă
rii studențești, ministrul edu
cației, Ruiz Jimenez, și-a pier
dut postul. In anul acesta, de
monstrațiile au mers așa de 
departe, incit la Madrid Facul
tatea de filozofie și mai tîrziu

Revendicări
ale tinerilor peruvieni

Congresul organizației de 
tineret al Partidului de
mocrat creștin din Peru, 

care și-a încheiat lucrările zi
lele acestea, a adoptat o rezo
luție cerînd preluarea de către 
stat a zăcămintelor de țiței ex
ploatate de monopolul ameri
can „International Petroleum 
Company". Participanții la 
congres au hotărît să ceară 
conducerii partidului demo
crat creștin să propună în 
parlament un proiect de lege 
privind naționalizarea indu
striei petroliere.

Facultatea de medicină și-au 
închis porțile în urma unei or
donanțe a rectorului, iar poli
ția a publicat un avertisment 
în toate ziarele prin care se 
făcea cunoscut că orice de
monstrație de stradă va fi 
considerată ilegală, iar poliția 
va acționa în consecință. 
—Lupta studenților spanioli, 
care se desfășoară de mai 
mulți ani, este îndreptată îm
potriva sindicatului studen
țesc oficial — S.E.U. (Sindica
tul spaniol universitar). Stu
denții nu consideră reprezen
tativă această organizație și îi 
reproșează faptul că nu acordă 
atenție intereselor studențești. 
Ei sînt de părere, de aseme
nea, că pentru posturile de 
conducere nu se fac alegeri, ci 
ele sînt ocupate de persoane 
numite de autorități, persoane 
care nu susțin 
denților".

Ziarul arată 
cordat de unii 
denților a contribuit la crește
rea amploarei demonstrațiilor. 
Patru profesori universitari au 
fost, conform legilor univer
sitare, destituiți de la cate
drele lor pînă cînd va fi sta
bilită responsabilitatea lor la 
aceste evenimente. In înche
iere, ziarul subliniază că ace
ste fapte au contribuit la cre
șterea nemulțumirii opiniei 
publice și au dus la încorda
rea atmosferei politice din 
Spania.

interesele stu-

că sprijinul a- 
projesori stu-

Acțiuni în apărarea păcii

ale tinerilor britanici
Țn Anglia au luat în ulti- 
/ mul timp o deosebită am

ploare acțiunile de pro
test ale tineretului împotriva 
împovărătoarelor cheltuieli mi
litare ce grevează bugetul țării 

După știri din presa engleză, 
in mitingurile care au avut loc 
zilele acestea la Londra, Man
chester și Glasgow, numeroși 
tineri au cerut ca suinele mari

să

A
la

Gromîko
Londra
19 (Agerpres). — 
guvernului Marii

Voshod—2ii a
• PROGRAMEI ZDORILU SPAȚIAL A FOST

Conferința „mesei rotunde"
KHARTUM 19 (Agerpres). — 

Mohamed Yussef, președintele 
delegației Frontului islamic, a 
declarat, în cadrul conferinței 
„mesei rotunde" de la Khartum, 
că partidul său respinge ideea 
secesiunii țării. „Susținem însă în- 
ființarea unui guvern regional 
autonom pentru sud", a spus 
Yussef. Criticînd poziția anumi
tor lideri ai partidelor politice 
sudiste, Yussef a arătat că ace
știa nu fac, în fond, decît să „se 
alăture unor planuri străine prin 
care se urmărește dezmembrarea 
Sudanului". El a sprijinit cererea 
reprezentantului Partidului națio
nal unionist de a se admite la ac
tualele lucrări și delegația parti
dului Unității Sudaneze.

Intr-un comunicat remis pre
sei se subliniază că „toate parti
dele și-au reafirmat hotărîrea de 
a ajunge la un acord privind vii
torul provinciilor meridionale ale 
țării". Prin același comunicat s-a 
făcut cunoscut că acordul care 
urmează să fie adoptat de con
ferință va fi inclus în viitoarea 
constituție sudaneză.

Primul ministru, Khalifa, a ce
rut joi liderilor sindicatelor de la 
poștă și telegraf să renunțe la 
greva generală pe care ei inten
ționează s-o declare la 20 martie, 
pentru a nu aduce prejudicii des
fășurării conferinței de la Khar
tum.

cheltuite în scopuri militare 
fie folosite pentru construcția 
de locuințe, de școli, pentru a- 
sigurări sociale. Ca măsuri pen
tru reducerea cheltuielilor mi
litare, ei au preconizat readu
cerea în țară a trupelor brita
nice staționate in străinătate, 
renunțarea la bazele militare 
răspîndite in diferite puncte 
ale lumii, Încetarea represiuni
lor sîngeroase din Federația 
Arabiei de Sud, sistarea ajuto
rului militar acordat Federației 
Malaeze. A fost condamnată, 
de asemenea, sprijinirea de că
tre guvernul englez a politicii 
americane în Vietnamul de sud.

In prezent, tinerii se pregă
tesc pentru a participa Ia tra
diționalul marș al păcii, 
va dura trei zile.

LONDRA 
La invitația _ 
Britanii, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A A. Gromîko 
a făcut o vizită oficială, în cursul 
căreia a avut întrevederi cu 
mul ministru H. Wilson și 
nistrul afacerilor externe, M. 
wait.

In comunicatul cu privire 
vizită se arată că în cursul i 
vorbirilor care au avut loc_
fost abordate probleme interna
ționale importante prezentînd in
teres ] 
și prol 
engleze.

,3-a acordat o deosebită aten
ție situației periculoase din regi
unea Indochinei. Cele două părți 
și-au expus punctele de vedere 
referitoare la acțiunile care tre
buie întreprinse pentru a fi 
înlăturat pericolul" se spune în 
comunicat. Se relevă, de aseme
nea, că a fost examinată proble
ma dezarmării, inclusiv cea a u- 
nor măsuri parțiale posibile, re- 
cunoscindu-se că există probleme 
care ar putea fi discutate cu fo
los la reluarea tratativelor pentru 
dezarmare. Părțile și-au expus 
punctele de vedere privind dife
rite aspecte legate de reglemen
tarea pașnică a problemei ger
mane, precum și în legătură cu 
alte aspecte ale securității euro
pene.

A fost discutată situația din 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și s-a confirmat dorința 
celor două guverne de a contri
bui Ia întărirea organizației

Cu prilejul examinării proble
melor relațiilor sovieto-engleze. 
s-a exprimat satisfacția în legă
tură cu dezvoltarea schimburilor 
tehnico-științifice și culturale, 
părțile pronunțîndu-se pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
lor in domeniul politic, economic 
și cultural.

.Apreciind schimbul de păreri 
care a avut loc, părțile au căzut 
de acord că el a fost util și a 
corespuns intențiilor celor două 
guverne de a colabora in intere
sul dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări, destinderii încor
dării internaționale ți întăririi 
păcii*, menționează comunica tul.

pri- 
mi- 
Ste-

: la 
con- 

au

importante pi
pentru cele două guverne 
ibleme ale relațiilor sovieto-

I
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LA „RUNDA KENNEDY
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ÎNDEPLINIT (L SUCCES

• CONFERINȚA DE PRESA DE LA TELEVIZIUNEA

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Colonelul Beleaev și locotenent- 
colonelul Leonov au aterizat cu bine pe bordul navei „Vos- 
hod-2“ la ora 12,02, ora Moscovei, in regiunea orașului Perm (la 
vest de Ural).

In timpul aterizării, comandantul navei a folosit sistemul de 
conducere manuală. Comandantul navei, Pavel Beleaev și pilo 
tul secund Alexei Leonov se simt bine.

Programul cercetărilor științifice a fost îndeplinit in între
gime. A fost efectuată cu succes o experiență tehnico-științifică 
complexă care deschide o nouă etapă in cucerirea Cosmosului 
de către om: intr-un costum special de scafandru cosmic, cu 
sistem autonom de asigurare a proceselor vitale, cosmonautul a 
ieșit din cabină în spaținl cosmic.

Materialele primite în timpul zborului navei ,.Voshod-2“ sînt 
in curs de elaborare și analizare.

C.C. al P.C.US., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și guvernul Uniunii Sovietice 
au adresat un apel Partidului 
comunist și întregului popor 
sovietic, popoarelor și guver
nelor întregii lumi.

Oamenii sovietici, se spune 
in apel, au realizat un nou suc
ces remarcabil in cercetarea și 
cucerirea Cosmosului. Sarcinile 
trasate echipajului navei „Vos
hod-2" au fost îndeplinite în- 
trutotul.

Ieșirea omului în Cosmos 
deschide o eră nouă in cuceri
rea spațiului cosmic, se spune 
în apel. „Se creează premise 
reale pentru rezolvarea celor 
mai complexe sarcini, inclusiv 
pentru zborurile ș» ajungerea 
pe Lună și pe alte planete ale 
sistemului solar".

In apel se subliniază că zbo
rul lui „Voshod-2“ ca și zboru
rile navelor precedente slujeș
te păcii și progresului.

au prezentat

în 
că 
nu

SOVIETICA

poate pune problema ieșirii pe 
alte planete. In fața noastră 
este acum Luna — să sperăm 
intr-un viitor nu prea înde
părtat.

Corespondentul din Washington 
al agenția France Presse, comen- 
tind lansarea în Uniunea Sovieti
că a navei cosmice satelit „Vos
hod-2”, scrie că în cercurile ofici
ale americane se consideră că 
„sovieticii dau dovadă, de cîtiva 
ani, de înalte capacități spațiale 
și au un program cosmic bine or
ganizat și bine executat”. Potri
vit acelorași cercuri — arată 
France Presse — accelerarea 
programului spațial sovietic con
stituie „unul din cele mai sem
nificative evenimente ale anului 
1964*. Se consideră că natura și 
frecvența ultimelor sondaje prin 
intermediul sateliților Cosmos au 
lăsat să se presupună, în ultima 
vreme, că sovieticii se aflau în 
ajunul unei noi realizări cosmice 
impresionante”.

PE SCURT

Problsma cipriotă in dezbaterea

GENEVA — După cum a- 
nunță agenția C.T.K., în șe
dința din 18 martie a Comite
tului pentru tratativele co
merciale al G.A.T.T., Ceho
slovacia a fost admisă să par
ticipe la tratativele din cadrul 
„rundei Kennedy".

Cehoslovacia și-a manifestat 
dorința de a participa la acea
stă „rundă" încă din noiembrie 
1964.

Consiliului de Securitate Convorbiri economice

La 18 martie, televiziunea 
centrală din U.R.S.S. și revista 
-Aviația i Kosmonavtika" au 
organizat o conferință de pre
să, care a fost urmărită de 
milioane de telespectatori so
vietici.

Cosmonauții Andrian Niko
laev, Pavel Popovici, precum 
și oameni de știință de seamă 
sovietici au răspuns la mai 
multe întrebări în legătură cu 
zborul navei cosmice „Vos- 
hod2“.

In timpul zborurilor viitoa-

re vor putea oare cosmonauții 
să părăsească nava îndepăr- 
tîndu-se la o distanță de peste 
5 m? — a întrebat unul din zia
riști. „Aceasta nu este în mod 
evident o distanță limită’*, a 
răspuns cosmonautul Pavel 
Popovici. ..In viitor, noi vom 
putea renunța la cordonul cu 
care cosmonautul este legat de 
navă. Un motor rachetă cu o 
capacitate nu prea mare va 
permite omului să se întoarcă 
pe bordul navei cosmice1*.

Vasili Selezniov, doctor 
științe tehnice, consideră 
meteoriții și razele cosmice

o primejdie 
practică pentru cosmonautul 
care a părăsit bordul navei. 
..Primejdia de a se ciocni de 
corpuri meteoritice este infinit 
de mică, a spus eL Pentru a 
se întilni cu asemenea parti
cule. o navă cosmică ar trebui 
să zboare 2—3 ani".

Nici razele cosmice nu au 
putut dăuna lui Leonov ; nava 
,.Voshod-2" se afla la o mate 
distanță de centura de ra
diații.

La întrebarea ce rol poate 
avea ieșirea lui Leonov din 
navă în viitoarele cercetări 
cosmise, Vasili Selezniov a răs
puns : experiența în cursul 
căreia cosmonautul a ieșit în 
spațiul cosmic presupune în 
viitor participarea cosmonau- 
ților la montarea navelor cos
mice. S-ar putea să fie nece
sară o reparație a navei cos
mice. Și, lucru principal, se

Presa italiană din 19 martie a- 
cordâ o deosebită atenție zborului 
navei cosmice satelit „Voshod-2".

Ziarul „II Tempo" din Roma 
scoate în evidență că zborul lui 
„Voshod-2" lasă să se întrevadă 
viitoarele etape, de pe acum sta
bilite, pe calea cercetării Cosmo
sului : contactul între doi astrona- 
uți plasați pe orbită, trecerea oa
menilor de la o navă cosmică 
alta, desfășurarea unei 
colective 
montarea 
ordinarei 
vîrtească 
mîntului.

la 
activități 

în sfîrșit, 
ale extra
să se în-

în vid și, 
primelor piese 
insule menite 
pe o orbită în jurul Pă-

Rezultatele alegerilor 
din U.R.S.S.

MOSCOVA 19 (Agerpres) — 
TASS transmite : La Moscova 
au fost date publicității rezul
tatele alegerilor pentru sovie
tele locale de deputați ai oa
menilor muncii în zece Repu
blici din U.R.S.S., care au avut 
loc la 14 martie. La vot au 
luat parte între 99,78 și 99,99 
la sută din alegători, iar în 
Regiunea autonomă a munți
lor Badahșan din Tadjikistan 
sută la sută din alegători.

în R.S.F.SJR., Ucraina, Bie- 
lorusia, Uzbekistan, Kazah- 
stan, Azerbaidjan, R.S.S. Mol
dovenească, Letonia, Tadjikis
tan și Turkmenia pentru can- 
didații în soviete au votat 
majoritatea absolută a alegă
torilor — între 98,84 și 99,98 la 
sută, iar în unele circumscrip
ții — 100 la sută.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a în
trunit din nou joi, pentru a exa
mina problema prelungirii cu 
încă trei luni a mandatului forțe
lor O.N.U. în Cipru. Primul a 
luat cuvîntul reprezentantul so
vietic, N. Fedorenko, care a de
clarat că Uniunea Sovietică nu 
are obiecții în privința prelungi
rii mandatului, cu condiția ca a- 
cesta să rămînă neschimbat, iar 
finanțarea forțelor O.N.U. să 
continue să fie efectuată pe o 
bază voluntară. Republicii Cipru 
trebuie să i se asigure o inde
pendență și securitate deplină, a 
spus Fedorenko, adăugind că în 
acest scop este necesară retrage
rea de pe teritoriul țării a tuturor 
trupelor străine și lichidarea ba
zelor militare străine. Reprezen
tantul britanic, Roger Jackling, 
a sprijinit, de asemenea, propu
nerea de prelungire a mandatului 
și a anunțat că guvernul său va 
vărsa o nouă contribuție pentru 
finanțarea forțelor O.N.U. Tot
odată, Roger Jackling a exprimat 
îngrijorarea guvernului său in le
gătură cu situația din Cipru. El 
și-a pus mari speranțe în activi
tatea mediatorilor O.N.U. în 
Cipru.

După intervenții ale repre
zentanților Turciei, Ciprului și 
Greciei, ședința a luat sfîrșit.

Consiliul de Securitate a 
aprobat în ședința de vineri 
seara prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. în Cipru pen
tru încă o perioadă de trei 
luni, pînă la 26 iunie anul cu
rent. Rezoluția de prelungire 
a fost prezentată în numele

celor șase membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Secu
ritate, de Fernando Ortiz Sanz 
delegatul Boliviei.

*

ANKARA 19 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat co
respondentului din Ankara al 
ziarului grec „ETHNOS“, pri
mul ministru al Turciei, Ur- 
guplii, a declarat că pentru a 
se găsi o soluție crizei ciprio
te trebuie să aibă loc discuții 
și tratative între Grecia și 
Turcia. „Personal, a subliniat 
premierul turc, cred că este 
posibil să se găsească o rezol
vare acestei probleme. Totuși, 
astfel de probleme nu se pot 
reglementa prin monologări 
ci numai prin tratative. Dacă 
guvernul grec dorește acest 
lucru, a continuat primul mi
nistru al Turciei, noi sîntem 
gata să începem întrevederile 
la un nivel asupra căruia vom 
cădea de acord".

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

In încheierea interviului 
său, premierul turc a arătat 
că „personal crede în priete
nia turco-greacă întrucît acea
sta servește intereselor celor 
două țări, păcii în Balcani, în 
Mediterana și Orientul Apro
piat".

franco-polone

Guvernul indonezian a preluat

controlul companiilor

petroliere străine

o S.U.A. — Aspect de la demonstrația integrațio- 
nistă ce a avut loc la Washington în Parcul 
Lafayette, din apropierea Casei Albe. La de

monstrație au participat peste 15 000 de 
persoane

Alegeri"

DJAKARTA 19 (Agerpres). 
Președintele Sukarno a anun
țat vineri că guvernul indone
zian a preluat controlul tutu
ror companiilor petroliere 
străine din Indonezia. Princi
palele companii petroliere oc
cidentale, care au investiții, în 
prezent. în Indonezia sînt fir
mele americane „Standard Va- 
acum Oil Company", „Caltex", 
„Panamerican Oii" și compa
nia engleză „Shell". Totalul in
vestițiilor firmelor străine, în 
industria petrolieră indonezia- 
nă, depășește suma de 500 mi
lioane dolari.

A

In S. U. A. continuă
PARIS 19 (Agerpres). — 

Couve de Murville, ministrul 
de externe al Franței, l-a pri
mit la 18 martie pe F. Mod- 
rzewski, ministru adjunct al 
comerțului exterior al R. P. 
Polone, care se află la Paris 
pentru convorbiri economice.

După cum relatează agenția 
P.A.P., în cadrul convorbirilor 
franco-polone, care se desfă
șoară în capitala Franței, au 
fost stabilite principalele pre
vederi ale noului acord co
mercial pe termen lung între 
Franța și Polonia.

demonstrațiile integraționiste congoleze
WASHINGTON. — Joi, la 

Montgomery (statul Alabama), 
au continuat manifestațiile 
populației de culoare în spri
jinul drepturilor civile. Mai 
mulți militanți integraționiști 
s-au adunat din nou în fața 
tribunalului din localitate, ce- 
rînd reluarea înscrierii negri
lor pe listele electorale. în a- 
celași timp, elemente rasiste 
au organizat o contramani- 
festație, dedîndu-se la provo
cări împotriva demonstranți-

Dificultățile învățămîntului
elementar din Costa Rica

Grava și permanenta pro
blemă a învățămîntului 
în Costa Rica, provocată 

de insuficiența școlilor, a de
venit și mai acută, ca urmare 
a creșterii populației școlare, 
care în ultimii cinci ani a a- 
juns la 62 000 de elevi. Potri
vit unei comunicări a direc
ției învățămîntului elementar,

copii 
acesta

numai circa 15 000 de 
s-au putut înscrie anul 
în școlile elementare.

„In ritmul actual, se 
într-un editorial al
„La Nation", nu vor mai trece 
mulți ani și indicele analfabe- 
ților va atinge în țara noastră 
dublul față de ultimii 10—15 
ani".

spune 
ziarului

lor negri. Poliția a intervenit 
și a arestat aproximativ 80 de 
demonstranți integraționiști

Pe de altă parte, se anunță 
că guvernatorul statului Ala
bama, George Wallace, a adre
sat președintelui Johnson o 
scrisoare în care îl anunță că 
nu poate asigura securitatea 
participanților la „marșul 
spre Montgomery” autorizat 
miercuri printr-un ordin al 
judecătorului federal, Frank 
Johnson. El a cerut „ajutorul" 
guvernului federal. Președin
tele Johnson a anunțat că este 
dispus să ordone el mobiliza
rea gărzii naționale a statului 
Alabama „dacă guvernatorul 
nu dorește sau nu este în 
stare s-o facă singur", pentru 
a asigura securitatea marșu
lui populației de culoare spre 
Montgomery.

Agenția France Presse re
levă că în statul Alabama ten
siunea rasială continuă să 
crească. în timp ce liderii 
populației de culoare fac toa
te pregătirile pentru „marșul 
spre Montgomery", fostul pri
mar al acestui oraș, Hanes, a 
anunțat că va organiza dumi
nică un contramarș spre acee
ași localitate.

eea ce autoritățile 
de la Leopoldville 
denumesc drept „a- 
legeri" are propor
țiile unui veritabil 
maraton. începută 
la mijlocul lui mar

tie, pretinsa consultare electorală 
ar urma să ia sfîrșit abia la ca
pătul lui aprilie. Șase săptămîni 
de vot reprezintă o inovație care 
merită a fi consemnată întrecînd, 
dacă nu mă înșeală memoria, 
chiar recordul de durată deținut 
pînă acum de alegătorii din niște 
insule oceanice chemați să pără
sească rînduielile primitive. Du
rata neobișnuită nu a fost dic
tată doar de proverbiala dorință 
a lui Chombe de a oferi subiecte 
pentru publicitate, ci mai ales 
de considerente de ordin politic. 
Cele șase săptămîni sînt necesare 
pentru a aranja „rezultatele" și a 
confecționa un parlament con
venabil guvernului.

In fond, alegerile în ciuda par
ticipării a... 230 partide nu re
prezintă o reală consultare a vo
inței populare. Solicitanții de vo
turi s-au grupat în partide mi
nuscule, de multe ori înjghebate 
în pripă pe scară provincială. 
Ele n-au nici influență și nici 
vreo contingență efectivă cu as
pirațiile populației. Cam un sfert 
din micile partide s-au unit în 
„Convenția națională congoleză",

grupare pe care prietenii lui 
Chombe au organizat-o în marc 
viteză, siliți de nevoia de a afișa 
o firmă politică în alegeri. Prin
cipalele partide ale țării și, în 
primul rînd, opoziția democra
tică care sprijină mișcarea insu
recțională, nu iau parte la scrutin
considerindu-1 drept fraudulos. 
Chiar și fostul premier Adoula a 
declarat că „nu există condițiile 
necesare pentru desfășurarea 
normală a consultării", iar legali
tatea alegerilor este discutabilă 
din moment ce sînt regizate „de 
un guvern al cărui caracter legal 
este tot mai mult contestat". A- 
doula a caracterizat alegerile tu
telate de Chombe drept „un pa
ravan pentru camuflarea batjocu
rii". Pînă și „NEW YORK TI
MES" vedea în „consultarea" 
pusă în scenă la Leopoldville un 
soi de scamatorie politică desti
nată a „legaliza" ilegalitatea și a 
menține la putere regimul lui 
Chombe.

Practic, în bătălia electorală 
Chombe nu are rivali redutabili 
pentru că adevăratele forțe poli
tice congoleze sînt împiedicate 
să se înfățișeze alegătorilor. Eli
berarea unor personalități politi
ce din închisorile de la Leopold
ville nu a reprezentat decît o 
manevră de ultimă oră, fără o 
eficiență profundă. Teroarea po
lițienească, represiunile sîngeroa
se nu au încetat nici un moment. 
Dimpotrivă. Alegerile au coincis 
cu ceea ce comunicatele din sur
se oficiale congoleze apreciază ca 
fiind o „ofensivă" împotriva in
surgenților. Mercenarii recrutați 
în zona apartheidului (Rhodesia 
de sud și Republica Sud-Africa- 
nă) au primit misiunea dificilă 
de a lichida centrele de rezisten
ță ale partizanilor din provinciile 
învecinate cu Uganda și Sudan, 
în speranța de a lipsi mișcarea 
insurecțională de căile de acoes
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PARIS. — Recent, delegatul per
manent al R. P. Romîne la 
U.N.E.S.C.O., Valentin Lipatti, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
directorului general U.N.E.S.C.O., 
dl. Rene Maheu.

ROMA. — La Roma s-a anunțat 
că, Ia invitația ministrului afaceri
lor externe, Amintore Fanfani, mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței, Couve de Murville, va face o 
vizită în capitala Italiei între 26 
și 29 martie. Citînd surse guver
namentale italiene, agenția Asso
ciated Press relatează că cei doi 
oameni de stat vor discuta, prin
tre altele, propunerea italiană pri
vind convocarea unei conferințe 
a miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale Pieței comune 
la Veneția, în primăvara acestui 
an, problema vietnameză, proble
ma dezarmării și relațiile Est-Vest.

VARȘOVIA. ;— La invitația C.C. 
al P.M.U.P., la 19 martie a sosit la 
Varșovia Raul Castro Ruz, al doi
lea secretar al Conducerii Națio
nale a Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste din Cuba, locțiitor al 
primului ministru și ministrul for
țelor armate revoluționare al 
Cubei.

BONN. —■ După două zile 
de dezbateri, Comisia juridică 
a Bundestagului a adoptat la
19 martie două proiecte de 
lege în legătură cu prescripția 
crimelor de război. Primul, 
propus de deputatul creștin- 
democrat Ernst Benda prevede 
prelungirea la 30 de ani în 
loc de 20 a termenului de 
prescriere a crimelor comise 
de naziști în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Al doi
lea proiect de lege, propus de 
deputatul creștin-democrat 
Max Guede prevede stabilirea 
datei de 31 decembrie 1949 ca 
dată de la care să se socoteas
că termenul de prescripție de
20 de ani.

SEUL. — Principalul partid aud- 
coreean de opoziție — partidul Le
gea civilă — a prezentat o rezolu
ție în Adunarea Națională, cerînd 
demisia Iui Pak Cijan Hi, din postul 
de președinte al Coreei de sud. în 
legătură cu aceasta, un purtător 
de cuvînt al partidului a mențio
nat într-o declarație, că s-a cerul 
demisia președintelui, deoarece a- 
cesta este implicat într-o serie de 
scandaluri bancare descoperite re
cent.

CIUDAD DE MEXICO. — In ca
pitala Mexicului și-a început lu
crările Comisia pregătitoare a 
18 țări latino-americane, care dis
cută problema denuclearizării A- 
mericii latine. După cum infor
mează agenția Prensa Latina, se 
examinează un proiect, propus de 
Argentina, de creare a unui organ 
de control denumit „Comitetul 
permanent latino-american pentru 
ăenuclearizare", a cărui sarcină 
ar ii îndeplinirea hotărî rHor a- 
doptate de Comisia pregătitoare.

WASHINGTON. — Minis
trul federal Heinrich Krone, 
președintele Consiliului fede
ral al apărării din R. F. Ger
mană, care face o vizită în 
S.U.A., a avut convorbiri cu 
vicepreședintele Humphrey, 
secretarul de stat, Dean Rusk, 
și ministrul apărării McNa
mara.

Referindu-se la aceste con
vorbiri, Krone a declarat pre
sei că în problema creării unei 
„forțe nucleare atlantice" nu 
s-a ajuns la un rezultat, în
trucît guvernul federal dorește 
să aibă „un cuvînt de spus" la 
planificarea atomică — așa 
cum prevede proiectul ameri
can al F.N.M., dar nu și cel 
britanic al F.N.A.

Pf SCURT
spre exterior. In plus, operațiu
nile militare ar trebui să asigure 
lui Chombe și un „succes elec
toral" în provincii în care stingă 
congoleză are rădăcini extrem de 
puternice iar ostilitatea față de 
guvern ia forme ascuțite.

Capacitatea de rezistență a 
patrioților a depășit calculele 
strategilor din slujba autorităților. 
Agenția U.P.I. relata că în încer
cările lor de a înăbuși punctele 
întărite ale partizanilor, merce
narii n-au izbutit să obțină reu
șitele scontate. împotrivirea de 
care s-au izbit a avut drept ur- , 
mare grele pierderi pentru mer
cenari și trupele guvernamentale. 
Unele știri vorbesc despre acte 
de nesupunere printre soldații 
lui Mobutu, refuzuri de a lupta 
contra răsculaților. „Ofensiva" 
este deci departe de a se desfă
șura conform planurilor întoc
mite Ia Leopoldville de mult 
prea optimiștii consilieri străini.

Dacă nu intervine vreun acci
dent în funcționarea mașinăriei 
electorale, Chombe va obține 
parlamentul de care are nevoie 
pentru a-și „legaliza" acțiunile 
sale. Va însemna însă aceasta o 
evoluție pozitivă în stadiul com
plicatelor probleme congoleze ? 
Evident, nu. Problemele vor ră- 
mîne aceleași și după ce Chombe 
va fi înzestrat cu un parlament 
docil, lesne de manevrat. Actua
lele stări de lucruri din Congo se 
vor conserva atîta timp cit in
tervenția străină și războiul îm
potriva forțelor patriotice con
tinuă. Chombe exclude perspec
tiva unei pacificări democratice. 
Premierul congolez, ignorând de
liberat realitățile, a propus insur
genților să depună armele „pen
tru a se bucura de dreptul de 
alegători". Oferta lui a avut e- 
coul unui strigăt în deșert...

E. O.


