
Muncitor

■pr Cheorri

de i Ccz-

rora și-a pus întreaga sa muncă
viață tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej.

intelectuali, oameni de știința și
personalitatea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej,

At-.v ••

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînleia
Anul XXI, Seria II. Nr. 4928 4 PAGINI — 25 BANI

*

GaoacCae

Ien, pe întreg cuprinsul țării, milioane de oameni, de toate profesiile și vîr- 
stele, cu inimile cernite de durere, s-au strins în ședințe, de doliu pentru a-și aduce 
omagiul lor celui care a fost trup din trupul și singe din sîngele poporului nostru — to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe adresa Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Romîne, au continuat să sosească mii și mii de mesaje — scrisori și telegrame 
trimise de muncitori, țărani, ostași, elevi, studenți.
cultură in care evocă
exemplul său strălucit de conducător iubit și încercat al partidului și poporului 
nostru, și isi exprimă hotărirea lor nestrămutată de a-și stringe și mai mult rîndurile 
in jurul partidului, al Comitetului său Central de a lupta cu abnegație și dăruire 
pentru iniăptuirea neabătută a politicii marxist-leniniste a partidului nostru, pusă 
in slujba ridicării Romîniei socialiste pe noi culmi ale progresului economic și so
cial, in slujba păcii și prieteniei intre popoare.

Cel mai fierbinte omagiu adus memoriei tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Oej
hotărirea nestrămutată de a infăptui sarcinile stabilite de partid

in întreaga tara
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In liniștea grea a durerii, muncitorii Uzinelor „23 August" îți simt saltelele ui:» de 
dăruirea torței și capacității lor creatoare operei de înflorire r.evcmeaiti a pcririr*.

Pe masa de lucru
documentele

viitorului

lucru al tovarășului

...Ne-am adăogat 
de oameni încolonați în Piața 
Palatului, urmărind în mișcarea 
lentă, pas cu pas, pașii marelui 
om ce urca zilnic spre locul său 
de muncă, aici, unde bate inima 
țării, la Comitetul Central, unde 
conducerea de partid, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a luat atîtea mari și înoi- 
toare hotărîri...

Ne-am adăogat pașii riului de 
oameni sosiți din toate colțurile 
orașului și din multe colțuri ale 
țării, avînd acut senzația că ur
mărim pașii lui... Pas lingă pas, 
cortegiul oamenilor — bărbați, 
femei, copii, bătrîni, tineri — 
relua într-o singură și impresio
nantă mișcare mersul grav, în
cărcat de meditație și răspunderi 
al marelui om care, zilnic, se în
drepta spre casa răspunderilor 
noastre obștești, ca să cugete și 
să lucreze ca nimeni altul, pen
tru prezentul măreț și pentru 
viitorul strălucit al Romîniei so
cialiste.

Ne-am îndreptat spre locul lui 
de muncă... Ne-am îndreptat 
spre casa muncii lui... Muncii 
va trebui mai întîi să-i aducem 
fierbintele nostru omagiu, iar 
prin ea, muncitorului modest și 
perseverent, muncitorului neînfri
cat, muncitorului neînduplecat cu 
sine prin neînduplecarea și ab
negația întregii clase, muncito
rului vizionar și strateg în nu
mele celui mai scump ideal, 
muncitorului în sensul cel mai 
propriu al acestui cuvînt, omului 
care s-a zidit prin exemplul și 
prin fapta lui în toată construc
ția țării și care a fost Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, fiu al clasei mun
citoare și al poporului romîn.

li urmărim pașii... Ascult șoap
ta omului de lingă mine care 
vine de la Hunedoara. E lăcătuș, 
lucrează la cocserie, îl cheamă 
Stroescu Alexandru. L-a întîm- 
pinat la gară, împreună cu mii 
de hunedoreni, pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri
lejul ultimei lui vizite în cetatea 
oțelului.

Am ascultat șoapta unui tînăr, 
Tudorașcu Laurențiu, sosit nu 
de mult din Moldova, de la 
Borzești. Acolo îl întâmpinase și el, 
împreună cu mii de oameni, pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej : venise împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de stat 
pe locurile legendarului stejar al 
lui Ștefan, din rădăcina căruia 
au crescut acolo, ca la un semn, 
fantasticii arbori de metal ai chi
miei moderne romînești.

Am ascultat șoapta îndurerată 
a ceferiștilor grivițeni. Au venit 
în grupuri compacte încă din 
primele ore ale zilei, vin mereu, 
pe măsură ce ies din ateliere, vin 
cu familiile, vin cu rudele, vin 
la cel mai mare prieten al lor. 
Moraru Simion, Selosi Martin, 
Cosma Vasile — conductori pe 
acceleratul 303 — s-au îndreptat 
spre Comitetul Central îmbrăcați 
în haine de lucru, imediat după 
sosirea în stație. Au venit îm
preună cu alți ceferiști, împreună 
cu mulți pasageri din acceleratul 
de Cluj, auzind cutremurătoarea 
veste în cursul nopții. Ceferistul 
loan Papaionu îl evocă la rîn-

PAUL ANGHEL
(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a 11-a)

Conducători de partid și de «lat 
de gardă în cabinetul de lucra 

al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Prezentarea condoleanțelor

de către șefii misiunilor diplomatice
de organizare
a funeraliilor

Comisia de partid și de 
stat pentru organiza
rea funeraliilor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
comunică:

Publicul va avea acces 
în Palatul Republicii Popu
lare Romîne, la catafalcul 
cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru a-și 
lua rămas bun, în zilele de:

— duminică
a.c., între orele 
16—22;

— luni 22 și 
martie a.c., între 
14 și 16—22.

21 martie
11—14 și

marți 23
orele 7—

La Palatul Cons n-.-: de 
Stat al R. P. Romine * wont, 
simbătă la amiază, șef_ misiu
nilor diplomatice acreditați in 
țara noastră, pentru a prezenta 
condoleanțe în legătură cu ma
rea și dureroasa pierdere pen
tru poporul romîn. încetarea 
din viață a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romine. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

La Palat era arbora: in ber- 
nă drapelul de stat al R. P. 
Romîne. In sala în care de re
petate ori președintele Consi
liului de Stat i-a primi: pe șe
fii misiunilor diplomatice, la 
prezentarea scrisorilor de acre
ditare sau cu ocazia unor în- 
tîlniri prilejuite de diferite e- 
venimente, în această sală bi
ne cunoscută celor prezenți se 
afla portretul cernit al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. încadrat de steaguri tri

colore îndoliate. Marea durere 
pricinuită de încetarea din via
ță a încercatului conducător al 
partidului și poporului romîn 
găsește aici ecouri cu profunde 
rezonanțe.

Condoleanțele au fost primi
te de președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, împre
ună cu vicepreședintele Consi
liului de Stat, Ștefan Voitec, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, și ministrul 
afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu. In cuvinte mișcătoa
re, ambasadorii au exprimat 
prețuirea înaltă de care s-a 
bucurat cel a cărui inimă a 
încetat să mai bată.

Rind pe rînd, stăpîniți de e- 
moție, au prezentat în nume
le șefilor de stat, al guverne
lor și al popoarelor lor condo
leanțe ambasatorii: R. S. F.

k Asotâțâsar Sto-
R. P. BoncrA a co

ca recxmoșrioțâ

Iugoslavia — Arso Milatovici, 
decanul corpului diploma
tic, Greciei — Alexandre 
Cimon Argyropoulo. R. S. 
Cehoslovace — Jaroslav Si
kora, Uniunii Sovietice — I. K. 
Jegalin, R. P. Albania — Răpi 
Gjermeni, Cubei — Manuel 
Yepe Menendez, Ghanei — 
Emmanuel Kodjoe Dadzie, 
R.P.D. Coreene — Giăn Du 
Hoan, Elveției — Emile Bi- 
sang, R. P. Polone — Wieslaw 
Sobierajski, Finlandei — Mart- 
ti Johannes Salomies, Indiei 
— K. R. F. Khilnani, R. P. 
Mongole — Togoociin Ghen- 
den, R. P. Bulgaria — Ghe- 
Orghi Bogdanov, Republicii A- 
rabe Unite — Mohamed Fah
my Hamad, Belgiei — Honore 
Cambier, R. P. Chineze — Liu 
Fan, Argentinei — Jose Maria 
Alvarez De Toledo, R. D. 
Vietnam — Hoang Tu, Franței

Ședmțe de doliu au avut loc 
la comitetele regionale, raionale
și orășenești de partid, la Consi- 
'_ul Central al Sindicatelor, Co
mitetul Național al Femeilor, U-

Ziariștilor, Uniunile
creație, Comitetul pentru apă
rarea păcii etc.

La impresionantele mitinguri 
ctre s-au desfășurat in toată 
țara, «Mesenii nămcri și-au expri- 

a 
în-
so-

a-
s-a

mat angajamentul solemn de 
păși mai departe, cu eforturi 
zedte, pe drumul desăvușirii 
cxahsnoioi in patria noastră.

La Uzina ..Grivița roșie* 
praape de locul unde în 1933 
dat marea bătălie revoluționară, 
2000 de oameni — strungari, 
montări, mecanici, sudori, ingi
neri. tehnicieni și-an plecat pri
virile. Erau printre ei oameni în 
vizstă, cu pârul alb. Acum 32 
de ani. în februarie 1933, stă
teau tot aid, sub focul gloanțe
lor. II cunoscuseiă personal pe 
tcvazășul Dej; încă din acea 
weme ii cunoșteau îndeaproape 
deosebitele calități de luptător, 
de om politic. Pe locul acela, 
două mii de oameni ascultau a- 
cum emoționați scrisoarea adre
sată Marii Adunări Naționale 
de către tovarășul Gheorghiu- 
Dej. Ultima întîlnire au a- 
vut-o cu nici două săptă- 
mîni înainte de trista veste. Deși 
grav bolnav, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a venit să-și facă datoria de 
cetățean și patriot Pe ei, tovară
șul Dej i-a reprezentat în Marea 
Adunare timp de 19 ani, în toate 
cele cinci legislaturi, timp în 
care vestita Cale a ceferiștilor 
a devenit de nerecunoscut Cei

— Jean Louis Pons, Suediei — 
Olof Gustav Bjurstrom, Italiei
— Niccolo Moscato, Statelor 
Unite ale Americii — William 
A. Crawford, Austriei — dr. 
Johann Manz, R. P. Ungare — 
Jozsef Vince ; miniștrii : Bra
ziliei — Carlos Jacyntho de 
Barros, Olandei — Joost B. 
Haverkorn van Rijsewijk; 
însărcinații cu afaceri ad-inte
rim ai : R. D. Germane — dr. 
Siegfried Bock, Japoniei — 
Itaru Maruo, Indoneziei — Wi- 
snu, Marii Britanii — R. 
Brash, Turciei — Cahit Ozcan, 
Izraelului — Mordechai Avgar.

După exprimarea condolean
țelor șefii misiunilor diploma
tice s-au înclinat în fața por
tretului îndoliat al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu -Dej, după 
care au semnat în cartea de 
condoleanțe.

(Agerpres)



eorghe Gheorghiu-De
Din întreaga tară

SCRISORI ȘI TELEGRAME

In aceste ceasuri de grea durere pentru 
întregul nostru popor, gîndurile tuturor mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, oameni de toate 
naționalitățile sînt îndreptate către partid, 
către Comitetul său Central. Coborînd în 
berna steagurile pentru a cinsti memoria ce
lui mai iubit fiu al poporului, toate colec
tivele de muncă, toți cetățenii patriei noastre 
își afirmă hotărîrea nestrămutată de a păși 
pe drumul arătat de partid, de Comitetul său 
Central, în fruntea căruia a stat tovarășul 
Gheorghs Gheorghiu-Dej.

în telegrama Comitetului regional U.T.M. 
Argeș, adresată Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn se spune : „Profund 
îndurerați, tinerii din regiunea Argeș nu vor 
uita niciodată îndrumările pline de grijă pă
rintească, îndemnurile mobilizatoare adresate 
personal de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej tineretului patriei noastre. îndrumările 
sale prețioase au constituit și constituie o 
călăuză sigură pentru organizația noastră re
voluționară de tineret, un îndemn puternic 
de participare entuziastă la înfăptuirea po
liticii partidului nostru".

Toth Maria, din cooperativa agricolă de 
producție din comuna Moșnița Nouă, raionul 
Timișoara, a trimis C.C. al P.M.R. o scrisoare 
în care se spune: „Pe întreg cuprinsul pa
triei, în inimile tuturor, numele scumpului 
nostru tovarăș, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a fost și va rămîne un simbol al luptei pline 
de abnegație pentru fericirea poporului. Și 
viața mea, la fel ca și viața milioanelor de 
țărani, și-a găsit un nou făgaș, datorită par
tidului nostru, al cărui înțelept conducător a 
fost el. Tot ceea ce s-a realizat în țara 
noastră, ca rezultat al politicii partidului 
nostru, nu poate fi despărțit de numele to
varășului Gheorghiu-Dej. Iată de ce ne sim
țim azi inimile cernite de durere. Iată de ce 
vă scriu azi și vă spun că cea mai luminoasă 
amintire pe care i-o vom păstra tovarășului 
Dej, este de a munci neobosit pe calea ară
tată dc el".

în telegrama primită de la colectivul Uni
versității din București se spune : „Adine 
îndurerați de greaua pierdere suferită de în
tregul nostru popor, prin dispariția con
ducătorului iubit, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, noi, profesorii, studenții și 
personalul administrativ de la Universitatea 
din București, ne angajăm solemn în fața 
Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn să ne strîngem și mai mult rîn- 
durile în jurul Partidului, îndeplinind cu 
abnegație sarcinile pe care le-a pus în fața 
oamenilor de știință și cultură, a intelec
tualității, în fața tinerei generații de 
constructori ai socialismului".

Dînd glas sentimentelor de adîncă 
pentru pierderea suferită de poporul 
colectivul de muncitori și ingineri al gos
podăriei agricole de stat „Alba" scrie: „Măre
țele victorii obținute, sub conducerea partidu
lui, pe drumul construirii socialismului, în 
transformarea socialistă a agriculturii, sînt 
strîns legate de munca și numele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, înflăcărat luptător 
pentru bunăstarea și fericirea poporului nos
tru. Muncitorii și inginerii din unitatea noa
stră, strînși uniți în jurul partidului, își vor 
intensifica eforturile pentru traducerea în 
viață a politicii înțelepte a partidului nostru 
de dezvoltare intensivă a producției agricole, 
sporindu-ne contribuția la desăvîrșlrea con
strucției socialismului în patria noastră".

In telegrama trimisă de oolectivul marii 
Uzine bucureștene, „23 August", se spune:

„Cu adîncă și nemărginită durere am aflat 
vestea încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducătorul în
țelept al partidului și statului nostru, neînfri
cat luptător pentru cauza clasei muncitoare, 
cel mai Iubit fiu al poporului romîn. Alături 
de toți oamenii muncii din patria noastră, 
strîns uniți în jurul Comitetului Central al 
Partidului, sîntem hotărîțl să luptăm cu ab
negație și devotament pentru a traduce în 
viață, cu consecvență și hotărire, prețioasele 
indicații date pînă In ultima clipă a vieții de 
către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej".

Dip numeroase unități militare, ostași șl ofi
țeri al forțelor noastre armate adresează C.C. 
al P.M.R. scrisori și telegrame In care, expri- 
mîndu-și durerea pentru încetarea din viață 
a Iubitului nostru conducător, își manifestă 
hotărîrea de a fl apărători de nădejde ai 
cuceririlor revoluționare ale poporului, a ln-

viitori

durere 
nostru,

dependenței și suveranității patriei — misiu
ne nobilă încredințată de partid. Intr-o scri
soare trimisă de o unitate militară din Bucu
rești se spune : „Figura luminoasă de luptă
tor plin de vigoare $i hotărire, devotamentul 
său nemărginit, patriotismul de care a dat 
dovadă în întreaga sa activitate, ne vor ră- 
mine mereu vii în mintea și conștiința noas
tră și vor constitui o pildă măreață, nemu
ritoare, în întreaga activitate pe care o des
fășurăm. Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn că noi. mili
tarii forțelor armate, vom munci neobosiți 
pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de 
partid, pentru a asigura liniștea necesară 
oamenilor muncii din patria noastră care 
luptă pentru triumful deplin al operei de 
construcție socialistă".

In scrisoarea colectivului de lucrători din 
Institutul de Proiectări pentru Construcții 
de Mașini I.P.C.M.-București, se spune: „Dru
mul luminos deschis de partid poporului 
muncitor din patria noastră, exemplul de 
nesecată energie și dăruire de sine al tova
rășului Gheorghiu-Dej, pînă în ultima clipă 
a vieții sale, va fi farul călăuzitor al muncii 
noastre de zi cu zi. în aceste clipe de adîncă 
durere asigurăm conducerea de partid și de 
stat că, muncind cu tenacitate și abnegație, 
nu vom precupeți nici un efort pentru a con
tribui la triumful deplin al operei de con
strucție a socialismului în patria noastră — 
Republica Populară Romînă".

într-o scrisoare semnată de Comitetul re
gional P.M.R. Mureș-Autonomă Maghiară, 
Comitetul executiv al sfatului popular regio
nal, Comitetul regional al U.T.M., Consiliul 
regional al sindicatelor, Consiliul regional al 
femeilor, Consiliul regional U.C.F.S., se spune;

„întreaga activitate a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este străbătută de preocupa
rea permanentă pentru unitatea de monolit a 
partidului și întărirea rolului său conducător. 
Chiar și atunci cînd starea sănătății nu i-a 
permis să participe la lucrările plenarei Co
mitetului Central și ale sesiunii Marii Adu
nări Naționale. tovarășul Gheorgh" 
Gheorghiu-Dej. în scrisoarea adresată Marii 
Adunări Naționale, ne-a dat prețioase sfaturi 
și indicații pentru muncă noastră de viitor.

La fel ca și întregul nostru popor, oamenii 
muncii din regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară. romîni. maghiari și de alte naționali
tăți. și mai strîns uniți in jurul partidului, 
ne angajăm în fața Comitetului Central că 
nu ne vom cruța forțele pentru a traduce în 
viață aceste indicații date de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că vom munci cu 
abnegație și perseverență pentru continua 
întărire a partidului și statului nostru".

„Visăm să devenim constructori de nădej
de ai patriei — scriu și elevii Grupului de 
montaj-construcții din Capitală — să învă
țăm, să ne însușim una din cele mai frumoase 
meserii — cea de constructor, — să înălțăm 
schele, să clădim, să punem umărul nostru 
tînăr, alături de cel al vîrstnicilor, la făuri
rea edificiului socialist. Nimic nu ne_ lip
sește pentru a înfăptui această năzuință. îți 
promitem, tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
cu ochii plini de lacrimi dar cu inima dîrză 
— așa cum ne-ai învățat să fim — că vom de
veni constructori, oameni, cetățeni. Promitem 
partidului, promitem poporului !“

Aceleași sentimente, aceleași gînduri și an
gajamente sînt exprimate în telegramele șl 
scrisorile trimise pe adresa C.C. al P.M.R. de 
colective de profesori și elevi ale școlilor 
medii „Gheorghe Barițiu" din Cluj, „Mihail 
Sadoveanu“-Iași, „I. L. Caraglale“-Ploieșți, 
școlile medii nr. 1 din Satu Mare, nr. 2 din 
Tg. Mureș, ca și de colectivele a nenumărate 
școli de toate gradele de pe întreg cuprinsul 
patriei.

în scrisoarea primită din partea brigăzii de 
mineri, de la Sectorul X B al Minei Lupeni, 
condusă de Koos Lâszlo, se spune:

„Eram împreună cu cîțiva mineri din bri
gada mea cînd am aflat dureroasa veste. Nu 
vom putea uita niciodată că, în ultimele zile 
ale vieții Iul, gîndul său era la viitorul pa
triei noastre, al nostru, al tuturor fiilor aces
tui pămînt, adresîndu-ne îndemnul de a mun
ci neobosit pentru a ridica țara și poporul 
nostru pe noi culmi ale progresului econo
mic și social. îndrumările lui vor răsuna 
mereu în inimile noastre. Omagiul pe care 1-1 
aducem este de a munci, strînși uniți în ju
rul partidului, cu toată forța și priceperea 
noastră, pentru a da viață mărețelor sarcini 
trasate de partid*.

documentele viitorului
(Urmare din pag. 1)

cabinetul de lucru al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-DejIn pelerinaj la

Pe masa de lucru

du-i pe marele dispărut: „L-am 
votat la 7 martie toți grivițenii, 
l-am așteptat cu emoție și mîn- 
drie să vină la cot și să-și de
pună alături de noi votul pentru 
patrie, pentru socialism", 
evocă, cu obrazul scăldat 
lacrimi, pensionara C.F.R.
ta.se Ana, mamă a numeroși 
copii, ucenici la Atelierele C.F.R. 
Gricița Roșie, azi ingineri, me
dici, activiști...

Dar șoapta se curmă... Am tre
cut pragul, in incinta de liniște 
a marelui atelier. Da, aici, in 
inima Comitetului Central, s-a 
făurit harta geografică a victorii
lor Romîniei noi, aici s-a turnat 
cel dinții oțel, aici s-a ridicat 
cea dinții schelă, aici, la Comite
tul Central al partidului, s-a zidit 
cărămidă cu cărămidă, prin idee, 
cutezanță și vis, întreg edificiul 
de astăzi al patriei.

Iată, totul poartă amprenta 
prezenței și activității neîntrerup
te a muncitorului care a lucrat 
aici. Expusă pe o masă, iată ma
cheta unui mare combinat 
care ca îmbogufi peisajul indus
trial al patriei. Da, aici s-a 
analizat nu de mult proiectul și 
caracteristicele tehnico-economice 
ale acestui important obiectiv e- 
conomic. Pe birou, materiale de 
lucru cu adnotări personale, re
flectă emoționant preocuparea 
permanentă, neabătută, a marelui 
și iubitului fiu al poporului nos
tru pentru continua înflorire a 
economiei naționale ; sint note, 
referate și materiale de sinteză 
privind dezvoltarea de perspecti
vă a bazei energetice și a altor 
ramuri ale industriei, a agricul
turii, pentru perioada 1966—1970, 
orientarea investițiilor în anii ur
mători. Un material deschis, pri
vind planul pe anul 1965, poar
tă ultimele însemnări. Fila calen
darului a rămas neîntoarsă de la 
19 februarie...

Oameni veniti din marile hale 
ale noii noastre industrii, oameni 
veniți din marile amfiteatre ale 
instituțiilor de studii și institu
țiilor noastre de invâțămînt, oa
meni sosiți din marile ateliere in 
aer liber care sint ogoarele, își 
opresc pașii cu adîncă emoție, 
in fața acestui modest atelier 
ur.de, strîns uniți in jurul 'ovară- 
țului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorii de partid și de stat 
au modelat chipul strălucitor al 
Romîniei socialiste.

Acum in cabinetul de ‘ucru 
străjuesc portretul marelui dispă
rut tovarășii : Cheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Nicolae Ceauses
cu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Mihai Dalea.

Rînd pe rînd, apoi, fac de gar
dă membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, veterani ai mișcării mun
citorești.

Drapelele în bemă străjuiesc 
portretul omului care a lucrat 
aici. Masa de lucru îl așteaptă, cu 
toate scaunele de sfat rânduite, 

cu 
lă-

11 așteaptă și biroul, încărcat 
documentele viitorului. Le-a 
sat deschise...

Documentele viitorului au 
mas deschise. Sînt niște cărți 
aur, încărcate de cutezanță 
vis, cărți scrise cu mîna lui 
care vor trebui traduse în faptă, 
după exemplul lui, prin milioane 
și milioane de mîini.

...Tocul a lăsat urma, încă 
proaspătă. Calendarul și-a oprit 
zborul filelor. Inima...

Ascult tic-tacul ceasului de pe 
birou. Ascult inimile milioanelor 
de oameni care hat năvalnic în 
această tragică clipă.

Bătăile inimilor noastre sînt, 
tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, un jurămînt: Documentele 
viitorului rămase deschise pe ma
sa ta de lucru vor deveni, prin 
munca poporului nostru, călăuzit 
de partid, imaginile concrete ale 
realității din anii ce vin...

ră- 
de 
fi 
ți

0 uriașă valoare
A

m, la teatru, pe masa 
mea de lucru, o imagine 
care ieri mă fermeca ți 

care astăzi mă tulbură și mă 
înfioară. Din mijlocul unui 
grup de oameni 
care i-a întîlnit 
călătoriile sale 
îndrumare prin 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
surîde. Fotografia nu are ni
mic oficial in ea. E un instan
taneu de viață vie ți adevăra
tă ți toți cei prinți în obiecti
vul aparatului au o ținută de
gajată ți o lumină în priviri. 
Nu e nimic rigid, nimic mar
țial în atitudinea tovarășului 
Gheorghiu-Dej ți fetița care-și 
pleacă afectuasă și stîngace o- 
brazul insorit pe umerii ma
relui conducător sugerează 
perfect atmosfera acelei întîl- 
niri. Fotografia pare, mai cu
rînd decît un fragment din- 
tr-o întîmplare consemnată în 
cronici, o poză de familie. O 
privesc ți reflectez o dată ți 
încă o dată la cel cate a dis
părut.

A fost un bărbat de stat 
care a conceput ți a împlinit o 
operă monumentală, unind 
clarvederea cu energia, spiri
tul de răspundere cu îndrăz
neala creatoare. Am resim
țit întotdeauna prezența sa 
în fruntea inițiativelor ca o 
certitudine că acțiunile pe 
care le întreprindem colabo
rează cu viitorul ți însuși nu
mele lui făgăduia victorii. 
Victorii îndelung premeditate, 
făcute să dureze și 
în timp. Căci acest 
stat a lucrat nu cu 
cu istoria. Și cine

ai muncii pe 
într-una din 
de control și 
țară, tovară-

să crească 
bărbat de 
zilele, ci 

dintre noi

Știm ce-i
Scriu greu aceste 

știu să găsesc cuvintele care să 
exprime în întregime sentimentele 
mele.

Vestea zguduitoare m-a găsit 
lingă strungul meu, în mijlocul 
tovarășilor mei de muncă. După 
ce ne-am privit cu ochi înlăcri
mați, primul meu gind a fost că 
trebuie să muncesc cu toate for
țele mele, conștient că munca 
pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini trasate de partid a fost lucrul

rînduri. Nu

De gardă la portretul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

n-a fost impresionat să simtă 
atit de aproape suflarea fier
binte a acestui conducător le
gat de aspirațiile poporului, a 
aceluia care a fost ieri un sim
plu muncitor și a devenit as
tăzi efigia glorioasă a Romî
niei socialiste. Iar noi știm 
foarte bine că oricine se va a- 
pleca asupra ultimelor decenii 
din viața agitată a contempo
raneității, va trebui să țină 
seama de ceea ce, în fruntea 
marelui Partid al comuniștilor, 
a realizat acest vizionar de 
frumusețe și acest luptător a- 
dînc înrădăcinat în realitățile 
patriei și epocii sale.

Petrecem dintre noi o uriașă 
valoare națională și cel mai 
fierbinte dintre omagiile pe 
care i le putem aduce, singu
rul demn de opera sa, este să 
continuăm, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, munca sa inspirată de 
felurile socialismului și dăru
ită, cu o fidelitate exemplară, 
întregului popor.

în aceste momente grele, noi 
ne adresăm conducerii Parti
dului pentru o mărturie de so
lidaritate și un legămînt de 
abnegație.

Strînși unifi în jurul Comi
tetului Central, în jurul con
ducătorilor noștri de nădejde, 
tovarășii de luptă și de vic
torii ai marelui om, vom 
munci cu o rîvnă sporită 
pentru înfăptuirea deplină a 
idealurilor care ne călăuzesc, 
pentru bunăstarea, fericirea și 
pacea poporului nostru.

Eram încă la vîrsta copilăriei și 
abia îmi deslușeam primele gîn- 
duri despre viitorul meu cînd 
am auzit cuvintele sale: „Tinerii 
patriei noastre pot să-și făurească 
visurile cele mai îndrăznețe, cu 
siguranța că și le vor vedea în
făptuite". Aaest adevăr a fost 
mereu prezent în viața mea, ca și 
în viața tuturor tinerilor din pa
tria noastră.

Am acum 24 de ani și sint 
stungar. Viața mea întreagă este 
s.rtns legată de destinele acestei 
uzine în care lucrează fratele 
meu, sora mea și alți membri ai 
familiei. Noi aici am crescut, o 
dată cu uzina.

îmi vin acum în minte, atît de 
viu, îndemnurile fierbinți pe 
care le-a adresat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej munci
torilor, întregii țări, de a munci 
fără precupețite pentru înfăptu
irea politicii partidului de indu
strializare socialistă. Generația 
mea, alături de întregul popor, a 
urmat cu cea mai nestrămutată 
încredere aceste îndemnuri.

Sînt adina impresionat de seri 
soarea tovarășului Gheorglu 
Gheorghiu-Dej adresată Mari 
Adunări Naționale, sînt impresio 
nat de concizia și clarviziunea ei 
de încrederea nestrămutată, cart 
respiră din fiecare cuvînt, în vii 
torul strălucit al Romîniei soda 
liste.

Acest viitor este țelul întregii 
lui nostru popor, țelului acești 
îmi Voi închina și eu, toată via 
ța, munca, energiile, însușirii 
mele.

In aceste clipe, alături de țari 
Întreagă, alături de generați 
mea, gîndurile mi se îndreaptă 
spre partid, cu recunoștință și ci 
cel mai fierbinte angajament d 
a păstra nestinsă In inimă tinere 
țea și pasiunea de a munci. A 
cesta va fi cel mai fierbinte orna 
giu pe care-l pot aduce omulu 
care mi-a fost cel mai drag.

TUDOR ION
strungar, Uzinele „23 August'

București

Inima poporului 
îl va păstra viu

RADU BELIGAN
Artist al poporului

datorăm
cel mai drag inimii conducătoru
lui nostru iubit, că acesta a fost 
îndemnul pe care mereu ni l-a 
dat.

Viața mea, asemeni vieții între
gii generații tinere a patriei, este 
în întregime legată de numele 
Partidului Muncitoresc Romîn, al 
cărui conducător înflăcărat, în
țelept și iubit a fost tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Def, marele 
sfătuitor și prieten al tineretului.

A dispărut prea timpuriu 
dintre noi luptătorul înflăcă
rat pentru fericirea poporului, 
omul care și-a închinat întrea
ga viață înfăptuirii idealurilor 
înalte ale socialismului, în 
cărțile de istorie 
strălucesc numai 
a căror viață și 
identifică perfect 
epocii lor, cu tendința majoră 
a societății. Omul la căpătîiul 
căruia întregul popor își plea
că îndurerat fruntea a întru* 
chipat exemplar năzuința po
porului spre libertate, drepta
te socială și viață mal bună. în 
fruntea partidului nostru el a 
avut totodată — și la cea mai 
înaltă tensiune — forța, per
severența și clarviziunea ne
cesară pentru a transforma a- 
ceastă năzuință seculară în- 
tr-o realitate istorică vie, con
cretă, ireversibilă : orînduirea 
socialistă, învingătoare în Re
publica Populară Romînă.

Acei care au avut fericirea 
să-1 cunoască personal au trăit 
permanenta bucuria de a ve
dea cum aceste minunate tră
sături de conducător sînt po
tențate de însușiri nu mai pu
țin excepționale. L-am cunos
cut personal și i-am pic
tat chipul energic, mereu 
frămîntat de nobile gînduri. 
Mărturisesc că deși m-am 
străduit, am simțit de fiecare

pătrund și 
acei oameni 
activitate se 

cu spiritul

dată că nu pot, că nu izbutes 
să redau cu suficientă pătrun 
dere personalitatea sa corn 
plexă de om de acțiune și d 
gînditor, de bărbat de stat a 
dînc preocupat de destine! 
umanității și totodată exceip 
țional de deschis, apropiat fie 
căruia dintre noi. întotdeaun 
am simțit din partea sa o căi 
dură bărbătească, am simțit 9 
mul, tovarășul, prietenul. A 
semenea lucruri nu se po 
uita, ele rămîn întipărite îi 
inimă ca amintiri scumpe pen 
tru totdeauna. Fizicește, moar 
tea l-a smuls pe tovarăși 
Gheorghe Gheorghiu-Dej din 
tre noi, oricît de neverosimil 
ne pare această crudă reali 
tate. Dar inima poporului i 
va păstra tovarășului Gheor 
ghe Gheorghiu-Dej o amintir 
nemuritoare, țelurile vieții sal 
vor fi împlinite pînă la caipă 
Aceasta este nestrămutat 
noastră certitudine. Credita^ 
șil săi tovarăși de luptă, C 
mitetul Central în fruntea ci 
ruia a fost ani îndelungați, îi 
tregul partid, pe care l-a coi 
dus prin furtunile revoluții 
nare la victorii istorice, v< 
călăuzi și de aici înainte des 
tinele liberei noastre patrii - 
Republica Populară Romîn:

MICKLOSSY GAVRIL 
maestru emerit al artei

a înfăptui sarcinile stabilite de partid
(Urmare din pag. I)

două mii de oameni ascultau 
scrisoarea adresată de muncitorii 
„Griviței roșii" conducerii 
dului în acest ceas greu, 
ceste clipe de mare întristare, în
tregul colectiv de muncă al uzi
nei își îndreaptă gîndurile către 
cel care a fost pildă vie de înalt 
patriotism, luptător neobosit pen
tru cauza socialismului și a păcii 
în întreaga lume... Durerea noas
tră de astăzi ne va întări și mai 
mult hotărîrea de a munci neo
bosit pentru înfăptuirea idealu
rilor cărora tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej le-a închinat în
treaga sa viață".

La adunarea de doliu de la 
Uzinele „Tractorul" din Brașov, 
stăpînindu-și cu greu emoția, a 
vorbit maistrul Victor Oprea : 
Parcă îl văd în anul 1951, cînd 
am prezentat la București pri
mul tractor romînesc pe șenile. 
Mi-a strîns atunci pentru prima 
dată mîna. Ne-am întîlnit din 
nou cu prilejul prezentării pri
melor tractoare U-650, cînd fai
ma tractorului romînesc depășise 
de mult hotarele țării. Prin apli
carea indicațiilor extrem de va
loroase date și cu acest prilej 
colectivul de muncă al uzinei 
noastre a reușit să realizeze la

ve- 
me- 

cons-

un înalt nivel tehnic tractorul ro
mînesc U-650 care de curînd a 
primit medalia de aur.

Vestea încetării din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a adus multă durere în ini
mile oamenilor muncii romîni, 
maghiari și de alte naționalități 
din orașul Oradea. Ne vine greu 
să credem că a încetat să bată 
inima iubitului conducător al 
partidului nostru, a spus ingine
rul Cristea Trifu, directorul uzi
nei de alumină. Noi și întregul 
popor ne-am obișnuit să-l 
dem pretutindeni în țară, 
reu neobosit. Oriunde se
truia unul din marile obiec
tive industriale el, împreună 
cu ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului, era pre
zent, se sfătuia cu specialiștii, le 
clădea indicații în realizarea pla
nurilor îndrăznețe de industriali
zare și înfrumusețare a țării, de 
ridicare a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. îmi aduc aminte 
cu doi ani în urmă cînd se pu
nea baza construirii uzinei de 
alumină, tînăr vlăstar al indus
triei de metale neferoase din 
țară — a spus la adunarea de 
doliu, inginerul Cristea Trifu, di
rectorul uzinei — că tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 
personal aici, dîndu-ne indicații

prețioase pentru amplasarea a- 
cestui important obiectiv al șe- 
senalului. Muncitorii orădeni 
și-au exprimat hotărîrea de a 
munci cu și mai multă ardoare 
pentru a da viață sarcinilor tra
sate de partid.

Cu adîncă durere, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din S.M.T. 
Caracal au primit vestea încetării 
din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul în
țelept al partidului și poporului 
nostru, luptător dîrz și neobosit 
pentru cauza construirii socialis
mului în patria noastră. în tele
grama adresată conducerii parti
dului de participanții la aduna
rea de doliu se spune: „Alături 
de întregul nostru popor, profund 
îndurerat de această grea pierde
re, colectivul de muncă din 
S.M.T. Caracal își va strînge și 
mai mult rîndurile în jurul C.C. 
al P.M.R. și va lupta cu mai 
multă perseverență pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 1965. în aceste 
zile, cînd 
gricultură 
activitate 
crărilor
mecanizatorii din stațiunea noa
stră nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru a face lucrări de cea

oamenii muncii din a- 
desfășoară o intensă 

pentru executarea lu- 
agricole de primăvară,

mai bună calitate în scopul ob
ținerii unor producții din ce în 
ce mai ridicate. Exemplul lumi
nos al vieții și activității tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
va constitui pentru noi un far 
călăuzitor în întreaga activitate 
ce o desfășurăm pentru desăvîr- 
șirea socialismului în scumpa 
noastră patrie".

Sala mare a căminului nr. 1 
din strada Ștefan Furtună a 
strîns ieri, sub cupola ei îndolia
tă, mai bine de jumătate din cei 
zece mii de studenți ai politeh
nicii bucureștene.

Luînd cuvîntul Ia mitingul 
studenților de la Facultatea de 
transporturi, tov. prof. Nicolae 
Manolescu, decanul facultății, a 
spus: „Grija și căldura de părin
te cu care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a înconjurat stu
dențimea și cadrele didactice, pe 
toți oamenii muncii, îndrumările 
luminoase date studenților și ca
drelor didactice au sădit adînc 
în inimile noastre dragoste pro
fundă, stimă și respect nețărmu
rit pentru cel care a condus cu 
atîta înțelepciune partidul și po
porul pe drumul victorios al so
cialismului". Exprimîndu-și senti
mentul de nemărginită durere, 
cu care au primit trista veste a 
morții tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, participanții la

mitinguri, studenți și profeso. 
au arătat 
muncă fără preget

că viața de luptat 
preget a tovarășa 

Gheorghe Cheorghiu-Dei ’ 
rămîne pentru ei toți o pildă n 
întrecută de devotament nestr 
mutat față de clasa muncitoai 
de slujire credincioasă a patrii 
un izvor nesecat de tărie, de î 
credere nelimitată în forțele ere 
toare, în viitorul luminos al p 
porului nostru.

Gîndurile și sentimentele cel 
prezenți la aceste mitinguri sî 
exprimate în telegrama trimi 
C.C. al P.M.R.

„împreună cu întregul pop< 
studenții și profesorii celui rr 
mare Institut tehnic din țară, 
aceste clipe de adîncă dure 
sînt hotărîți să-și strîngă și rc 
puternic rândurile în jurul cond 
cerii încercate a partidului și 
lupte cu neobosită dîrzenie și d 
votament pentru realizarea poli 
cii luminoase a partidului, pent 
înflorirea patriei noastre soci 
liste*.

în mitinguri de doliu s-au î 
trunit ieri studenții tuturor f 
cultăților bucureștene.

ur.de


TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

Am aflat cu consternare vestea încetării premature dta rtata 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. prim-secretar al epi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Bomîn, preaeAaMe 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine. Cu aAnc* 
durere vă transmitem profundele noastre condoleanțe.

întreaga viață a tovarășului Gbeorgbe Gbeorgbiu-Dej erte " 
viață de luptă. El este Cui credincios și conduc Mor ktt al 
poporului romin. un prieten apropiat al poporului chinez șt «■ 
militant eminent al mișcării iuuutltatu|ti internațxmale D a 
condus poporul romin in săvirșirea insurecției annate de la 
23 August, și l-a condus pe calea construcție MtalmM 
obținînd victorii strălucite. D a adus o
lupta pentru apărarea normelor privind relațiile reciproce labe 
partidele și țările frățești, pentru apărarea teatral*
socialist, a unității mișcării comuniste tateraalăaaaie șt la apte»- 
rea păcii mondiale. î»****'*» sa dta viați repraăatâ o gre» 
pierdere nu numai pentru poporul ratita. ci șt pectra popoarele 
țărilor socialiste și oamenii tnanrii dta lumea istrea*L

Sîntem convinși că in acest moment pis Parttdol Munci
toresc Romin și poporul mm în var transforma dvena tar la 
forță, iși vor consolida unitatea, vor eaattaaa să dacă o MptB 
susținută și să meargă Înainte spre victorie Fagan* 
continua să fie și de acum înainte. pe baca mante
mulul și a internaționalismului proletar, striae an* ca popasul 
romin .pentru a duce o luptă costumă. pentru dezvoltarea caa- 
tinuă a prieteniei și colaborării dintre partidele și popoarele 
noastre, pentru apărarea unittțfi lafilratai aoriafi* șl a miș
cării comuniste internaționale, pentru pace in lumea latreapi. 
democrație populară, eliberare și acoafisoL

v»

COMfTTTUUI CENTRAL
Al PART IDILEI MTbCTTOMSC BOM1A 

CONSILII LL ’ 3‘ÎTW
Al REPUBLICII POPU LARI ROAUNE 

CONSIUULLl X MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

șanuri

DO.MNULL1 ION GBEORGBE MAURER
\ ICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

An aflat cu durere vestea încetării din viață a domnului 
Gtiacrri» Gr.eerghiu-De; președintele Consiliului de Stat al 
P-en-t jeri Populare Bomtoa. ș. vă adresez. în această împreju
rare tristă, expresia condoleanțe', tr mele foarte sincere.

CHARLES DE GAULLE

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Am afTat cu mare regret de mcartea. Excelenței Sale, Preșe- 
dmteâe Gnecrghe Gae<agh:u-Dej. și mă grăbesc să exprim Con- 
s-ltului de Stat al Republicii P:—ulare Rcmine sincera mea 
iunsat* și ccodoieantoie mrie.

HIROHITO
Imnuratul Japoniei

MAO TZE-DUN
Președintele C.C. al Partidalui Cememit Cbrâea 

LIV ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chinese 

crv DE
Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării reprexentanțUur populari 

din intreasa Chină 
CIV EN-LAI

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPUL ARE ROMINE

EXCELENȚEI SALE I. G. MAURER 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Excelența voastră.

Am aflat cu adinei durere trista veste despre încetarea din 
viață a Excelenței Sale domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. In 
numele guvernului și al poporului japonez doresc să exprim 
profunda mea simpatie și sincerele mele condoleanțe.

EISAKU SATO 
prim-ministrul Japoniei

Dragi tovarăși,
bucurești

Comitetul Central al Partidului Corni miat BMfiK Prej <— ’ 
Adunării Populare. Consiliul de Miniștri al RepuMoi ftpriBm 
Bulgaria și intregul popor bulgar, au primit cu pmftmdl du
rere vestea încetării premature din viața a tovacdșuM 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. marele Cu al poporului ramta. a*- 
tant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești tataaaa*»- 
nale, prim-secretar al Comitetului Central al Psrttdulid Munci
toresc Romin și președintele Consiliului de Sta: a. Repubcc 
Populare Romine.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a consacrat Întreaga 
sa viață conștientă luptei pentru victoria mărețelor idei ale 
marxism-leninismului și •internaționalismului proletar, pentr- 
construirea socialismului in Republica Populară Bomtaă fră
țească și întărirea unității mișcării comunisto șl manriaaca*» 
internaționale, luptei pentru cauza păcii in tama tatiaagl.

în persoana tovarășului Gheorghe G:.ecrgriLu-De., p:r»:r— 
frate romin a pierdut pe unul din cei mai domol fii m aA- 
conducător al Partidului Muncitoresc Bonta și cenatrariar ai 
statului socialist romin. Oamenii muncii din țara orații me
trese un profund respect și îl cunosc pe tovarășul Gbaa^te 
Gheorghiu-Dej ca pe un mare prieten al popor** batgor * 
partizan al prieteniei și colaborării bulguv-romfim.

Comuniștii și întregul popor bulgar stat canriu* că paganl 
romîn, biruind această grea pierdere, se va aut șl mal aktaa 
în jurul Partidului Muncitoresc Romin, va merge cu haMatm 
pe calea socialismului și comunismului, ta sMmă «ateBate cu 
popoarele țărilor socialiste.

coMnrruiLi central 
Al PARTID». IUI MUNCITORESC ROMIN 

CONSIUL LL I DE STAT
Al REPU EUCJ1 POPULARE ROMINE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL RTPA BUCII POPULARE ROMINE

DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT

BUCUREȘTI

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

8ARAGAT

snRitott.

T»

BUCUREȘTI

vuC-^saje. Șmaifișul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
_z —jcarea reveniționară din Romînia 

n amamăriă șt_aat*aaueacă bitemațlonslă, pre- 
•~i « > • ■ ’ . : tasris:-r..:>r:st, a
mris^Meăm la patria m și la cauza păcii In

— Ma Mțgă ja.lmuadșaht Gheocpbe Gheorghiu- 
aagfc j* Ftetita* IBmcBaaaac Romin pierd un 

■fifiL aaatana aameiianaacă internațională un 
11 papmwi riatruruea un prieten sincer, 

tearaito* ItealB* tovarășului Gheorghe

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
ȘI VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Profund mișcat de știrea tristă a morții Președintelui Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, țin să exprim Exce
lenței voastre și întregii națiuni romîne condoleanțele mele 
cele mai sincere. Poporul austriac mi se alătură pentru a lua 
parte la doliul Romîniei.

JOSEF KLAUS
Cancelar Federal însărcinat cu funcțiile 

Președintelui Federal al Republicii Austria

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

Stimați tovarăși,
BUCURAȘI.

Am aflat cu un sentiment de praftadfi tristețe șzjm Se
tării premature din viață a tovarășului GbaaqBa Gbaat^ău- 
Dej, eminent revoluționar și am de stau prim-asaurir al Ok 
mltetulul Central al Partidului Miur itnram X *ve£x-
tele Consiliului de Stat al Republics Popatasa Bsaotea.

întreaga viață a tovarășului GbeorgMu-Def rata aktaa Mfiatfi 
da mișcarea revoluționară a clasai uamcttaara. H • pattid*at 
activ la lupta Partidului Comunist din RomMa, oa* M con
dițiile grele ale ilegalității și persecuțiilor, a ccgauimc papan* 
romin la luptă împotriva fascismului șl pentru riatntnana 
regimului burghezo-moțteresc. In anii de după efibarara. eca- 
pînd cele mai înalte funcții da răspundere pe bala da part! 
și de stat, el a adus o contribuție considerabilă la caMkafima 
cu succes a socialismului in țara —.«wM

Noi dăm o înaltă prețuire contribuției personale a tavaafi- 
șulul Dej la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre popoarele 
cehoslovac și romîn, eforturilor lui ta lupta pentru triauH 
păcii și comunismului in întreaga lume.

Vă rugăm, stimați tovarăși, să primiți atacare condoleanțe 
din partea Comitetului Central al Partidului aoatra, a guver
nului R. S. Cehoslovace și a întregului popor cehoslovac.

Amintirea luminoasă a tovarășului Gbeocgba GbectgMn-Dei 
va rămîne veșnic în inimile noastre.

ANTONIN NOVOTNT 
Prin» smetar al CC. al 
Partidului C «nuntit dia 

Cebmlevacia

Președintele raverntal 
B. S. Cetiastosace

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMI' 

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Dragi tovarăși I

In numele Comitetului Central al Partidului Sada** Un 
din Germania, al Consiliului de Stat al RepahBdl Demaoate 
Germane și al întregii populații a repuhBril noaatra. vă 
exprim, adine îndurerat, profundele noastre condoleanțe pen". 
încetarea din viață a primului secretar al CC al PJUL și 
președintele Consiliului de Stat al ILP. Rorata*. taouafișui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. împreună cu Dv. depHngcm pierdere* 
grea pe care au suferit-o Partidul Muncitoresc Romin șl Între
gul popor romîn prin moartea marelui său fiu, prietenul nostra, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cu Gheorghe Gheorghiu- 
Dej poporul romîn și clasa muncitoare internațională pierd pe 
unul dintre cei mai proeminenți conducători ai lor.

HO ȘI MIN 
Președintele R. D. Vietnam 

Pr eședintele C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam

TRUONG CHIM!
Președintele Comitetului permanent 

al Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

FAM VAN DONG 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. D. Vietnam

EXCELENȚEI SALE DOMNULUI
ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

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

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Părtași la marea noastră durere
Moscova

GrtaoL P X Unea». L. F 
IBdov. B. X Naamratae.

R. P. Raria ia Ct.U. Tl-
înfSeănt vfi-

xrd ji.sri -m al clasei nr- 
cfflMee -WB*a> r brjaaJaî 
se tetregxl pi—al canv-

pcvsrcbntel— Liu Șao-țt, a vl- 
ceprssecinților R. P. Chineze, 
' - - 7-. - ; . 1 .
; ne—. mu. Cu En-lai, a CC. 
al P. C Chtm, a Consiliului 
de Scat al R. P. Chine», a A- 
âsnăru reprezentanților popu
lari întreaga Chină și a al
tor ergane de stat și organi
zați politice.

Lin 5*3-ti. Cu En-lai și Den 
Sia>-pâ, au rugat pe Ago? 
3erer.an_ *~.să rrir.it cu afacer, 
ad-intemi al R. P. Romine, să 
—Parriuulu: Munci
toresc Roeris. guvernului si 
poporului romin pnotmde con- 
Ariea-țe din partea P. C Chi
sea. a guvern ul ui și poporului 
tfunea. pentru încetarea din 
-rață a tovarășului Gheorghe 
Gheoegîdu-DeJ.

Plll|l 31 LAgerpces>. — O»-

Toate tare-j» urnu» fcn 
Maecura as pdbhra^. ta pri-

ris» a P C C^mas » st 
r-raroaisi R. P- Cn=«e. ta

Sa tata tadbhat
al tavacășuls Gbearghe

PorisrCe Se raâc ii taăevî- 
rrune a> Vnrimn Se-nmc» •. 
adus J runornnța pețe r_u:

Varșovia
VARȘOVIA 30. — Cores-

pcEdentui Agerpres. G Ghecr- 
gfnți. transmite:

La 31 martie ia Ambasada 
R. P. Romine de la Varșovia 
au seen tovarășii Wladyslaw 
GoEzdka. prim-secretar al 
CC ai PALU.P, Edward 
Ocfiabt, pnșadtatrie Consiliu
lui de Stat. Jozef Cyrankie- 
wxx președinte al Consiliului

de Miniștri, Adam Rapacld, 
ministrul afacerilor externe.

După ce au păstrat un mi
nut de reculegere, în fața por
tretului îndoliat al tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorii R. P. Polone 
au semnat în cartea de condo
leanțe și au prezentat amba
sadorului R.P. Romîne, Gheor
ghe Diaconescu, sincere con
doleanțe pentru dureroasa 
pierdere.

Apoi a prezentat condolean
țe o delegație a Frontului 
Unității Poporului, condusă de 
Boleslaw Podedwomy. locții
tor al președintelui Consiliu
lui de Stat și vicepreședinte 
al Frontului Unității Poporu
lui.

★
Ziarul „Trybuna Ludu“ pu

blică în pagina întîi, pe patru 
coloane, în chenar îndoliat, 
trista veste a încetării din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Sub titlul „Do
liu național în Romînia“ se 
înserează o relatare a cores
pondentului agenției P.A.P. 
din București, în care se sub
liniază marea durere care a 
cuprins poporul romîn. Este

(Cotinuare în pag. a IV-a)

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI CORNELIU MANESCU 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

BUCUREȘTI

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

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

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

U THANT, 
Secretarul general al O.N.U.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Cu nespusă durere am aflat de încetarea din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a cărui viață, dedicată în între
gime cauzei socialismului, apărării clasei muncitoare și poporu
lui romîn, unității mișcării comuniste este un exemplu de 
fermitate și patriotism revoluționar.

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

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

In numele Partidului Comunist din Spania

DOLORES IBARRURI

Telegrame primite de ministrul 
afacerilor externe

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gbeocghiu-De- ministrul afacerilor externe al Republicii 
Populare Romine. Cornehu Mănescu, a primit telegrame de 
cooâoleanțe din partea miniștrilor afacerilor externe ai: 
Austriei — Bruno Kr»:.=ky ; R. P. Bulgaria — Ivan Bașev ; 
R. P. Chine» — Cen L; Finlandei — Aha Kagțalainen ; Fran- 
|* — Maurice CBuw de Murville; Italiei — Amintore Fan-

T- 7 .r — Etsusa-
buca Sbfiua; R. P. Mongole — M. Dugexsuren ; R. P. Ungare 
— ,'anoa Por ; UJLSS. — Andrei Gromika.

CĂTRE 
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Profund mișcați de știrea morții premature a tovarășului 
Gheorghiu-Dej, marxist-leninist și internaționalist proletar în
cercat, vă transmitem, în numele comuniștilor argentinieni, pro
funde condoleanțe dv. și nobilului popor romîn.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Argentina 

VICTORIO CODOVILLA

rrir.it


PĂRTAȘI LA MAREA 
NOASTRĂ DURERE

(Urmare din pag. a IlI-a)

publicată, de asemenea, foto
grafia defunctului, însoțită de 
date biografice. Ziarul repro
duce extrase din ultima scri
soare adresată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ma
rii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine.

In articolul redacțional inti
tulat „Grea și ireparabilă este 
pierderea suferită de Partidul 
Muncitoresc Romîn frate și, 
împreună cu el, de întregul 
popor romîn", ziarul scrie: 
„A murit Gheorghe Gheorgiu- 
Dej, conducătorul clasei mun
citoare romîne și al poporului 
romîn, eminent militant al 
mișcării muncitorești interna
ționale. Jalea și durerea po
porului romîn le împărtășește 
și poporul polonez, căruia 
Gheorghiu-Dej l-a fost prie
ten sincer".

Fotografii îndoliate și știri 
referitoare la încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au apărut și în 
ziarele „Zycie Warszawy", 
„Glos Pracy", „Standard 
Mlodych", „Slowo Powszech- 
ne“, „Dzennik Ludowyi", 
„Zolnierz Wolnosci", „Trybuna 
Mazoweicka"

Budapesta
BUDAPESTA 20. — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite:

In cursul zilei de sîmbătă 
la Ambasada R. P. Romîne 
din Budapesta au venit con
ducători de partid și de stat 
ai R. P. Ungare și șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Budapesta, pentru a trans
mite condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Au prezentat condoleanțe 
tovarășii: Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele gu
vernului revoluționar munci- 
toresc-țărănesc ungar, Vass 
Istvanne, președinta Adunării 
de Stat a R.P.U., și Peter Ja
nos, ministrul afacerilor exter
ne. Conducătorii de partid și 
de stat ai R. P. Ungare au 
semnat în cartea de condo
leanțe, expusă lîngă portretul 
îndoliat al tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Au transmis, de asemenea, 
condoleanțe membri ai corpu
lui diplomatic.

★
întreaga presă ungară din 20 

martie a anunțat încetarea 
din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Zia
rul „Nepszabadsăg" a consa
crat pagina a 3-a acestui 
dureros eveniment. Sînt pu
blicate date biografice ale to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, însoțite de portretul 
îndoliat al defunctului. Ziarul 
scrie: „Poporul romîn l-a iubit 
ca pe un conducător încercat, 
mișcarea comunistă interna
țională l-a respectat ca pe o 
personalitate remarcabilă.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a fost și unul dintre 
conducătorii încercați ai miș
cării muncitorești internațio
nale, îndeplinind un rol 
remarcabil în lupta dusă pen
tru dezvoltarea și succesul 
mișcării comuniste, pentru 
pace, pentru independență na
țională. pentru socialism".

Ziarele „Magyar Nemzet" 
și „Nepszava" publică de ase
menea știri despre tristul eve
niment.

Praga
PRAGA 20. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite :

La sediul Ambasadei R.P.R. 
la Praga, unde vineri seară a 
fost arborat în bemă drapelul 
de stat al R. P. Romîne, au ve
nit sîmbătă dimineață, pentru 
a prezenta condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Jozef Lenart, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
guvernului, Jiri Hendrych, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P. C. din Ce
hoslovacia, ing. Otakar Simu- 
nek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului, 
Vladimir Koucky, secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
Vaclav Skoda, vicepreședinte 
al Adunării Naționale, Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne, Frantisek Hamouz, mi
nistrul comerțului exterior, O. 
Kaderka, șeful Secției externe 
a C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, L. Novak, șeful Cancela
riei președintelui Republicii.

Sofia

Papazov și Lîcezar Avramov, 
secretari ai C.C. al P.C.B., 
Ivan Bașev, ministrul afaceri
lor externe.

în numele C.C. al P.C.B., 
guvernului și poporului bul
gar, T. Jivkov a exprimat lui 
I. Beldean, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne la 
Sofia, sincere condoleanțe și 
compasiune în legătură cu 
pierderea grea suferită de po
porul romîn.

T. Jivkov și conducătorii de 
partid și de stat care-1 înso
țeau au făcut gardă de onoare 
lîngă portretul îndoliat al lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar 
după aceea au semnat în car
tea de condoleanțe.

Phenian

SOFIA 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul încetării din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, la Ambasada R. P. 
Romîne din Sofia au venit 
pentru a prezenta condoleanțe 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Popu
lare, Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Boîan Bîlgaranov, Bo
ris Velcev, Mitko Grigorov, 
Jivko Jivkov, Ivan Mihailov, 
Encio Staikov, Stanko Todo
rov, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., Dimităr 
Dimov și Tano Țolov, mem
bri supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., Nacio

PHENIAN 20 (Agerpres). — 
Cabinetul de miniștri al 
R. P. D. Coreene a adoptat la 
20 martie o hotărîre în legă
tură cu încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
hiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

Hotărîrea subliniază că înce
tarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul respectat și iubit al 
poporului frate romîn, prieten 
apropiat al poporului coreean 
și o figură eminentă a mișcării 
comuniste internaționale și a 
clasei muncitoare, este o grea 
pierdere nu numai pentru po
porul romîn, ci și pentru toate 
țările socialiste, pentru întrea
ga omenire progresistă.

Potrivit hotărîrii, ziua de 24 
martie 1965, ziua funeraliilor, 
este proclamată zi de doliu na
țional, iar drapelele vor fi co- 
borîte în bernă în toate ora
șele, fabricile, întreprinderile, 
instituțiile de învățămînt și 
comunele rurale ale R. P. D. 
Coreene. în ziua de 24 mar
tie, vor fi suspendate spectaco
lele în întreaga țară, între o- 
rele 17—22.

Berlin
BERLIN 20. — Corespon

dentul Agerpres, St Deju, 
transmite:

La Ambasada R. P. Romîne 
din Berlin, delegații de partid 
și de stat, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești 
au prezentat condoleanțe am
basadorului R. P. Romîne în 
R.D.G.

Au semnat în cartea de 
condoleanțe, deschisă la Am
basadă, delegația Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă 
de Erich Honecker, membru 
al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.S.U.G.; o dele
gație a Consiliului de Stat al 
R.D.G. din care au făcut parte 
dr. Heinrich Homann și dr. 
Manfred Gerlach, locțiitori ai 
președintelui Consiliului de 
Stat, precum și alte persona
lități. Din partea Consiliului 
de Miniștri și în numele pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, a prezentat condoleanțe 
Kurt Seibt, membru al Prezi
diului Consiliului de Miniștri- 
Ernst Goldenbaum, membru 
în Prezidiul Camerei Populare 
a R.D.G., a prezentat condo
leanțe din partea Prezidiului 
Camerei Populare, iar Otto 
Winzer, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe din 
partea M.A.E. al RJD.G. Au 
mai exprimat condoleanțe de
legații ale unor comitete raio
nale din Berlin ale P.S.U.G., 
delegați ai unor întreprinderi 
și instituții, grupuri de pio
nieri.

Belgrad

BELGRAD 20 (Agerpres). — 
La 20 martie, la Ambasada 
R. P. Romîne din Belgrad au 
venit conducători de stat și de 
partid ai R. S. F. Iugoslavia, 
reprezentanți ai organizațiilor 
social-politice, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
capitala Iugoslaviei, cetățeni 
iugoslavi

Ambasadorului R.P. Romîne 
la Belgrad, Aurel Mălnășan, 
i-au adresat condoleanțe tova
rășii : Petar Stambolici, preșe
dintele Vecei Executive Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia. 
Kocea Popovici, secretar de 
Stat pentru afacerile externe, 
Milentie Popovici, secretar ge
neral al Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugo
slavia, Draghi Stamenkovici, 
președintele Vecei Executive 
a R. S. Serbia, și alte persoa
ne oficiale.

Oaspeții au păstrat un mo
ment de reculegere în fața 
portretului îndoliat al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și au semnat în cartea de con
doleanțe.

în capitala Iugoslaviei și în 
celelalte orașe și localități au 
fost arborate în semn de do
liu, steaguri în bernă.

Paris

Gheorghiu-Dej la demons
trația de la 23 August 1964.

Jn cursul dimineții de sîm
bătă Pierre Siraud, ministrul 
plenipotențiar și directorul 
protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe al Franței, a 
prezentat ambasadorului Ro- 
mîniei condoleanțe în numele 
guvernului francez.

Waldeck Rochet, secretarul 
general al P.C.F. a prezentat 
ambasadorului romîn condo
leanțe din partea Biroului Po
litic a C.C. al P.C.F. și a sa 
personal. El și-a exprimat 
profunda durere pentru înce
tarea din viață a tovarășului 
Gheorghiu-Dej, conducător 
strălucit al partidului și po
porului romîn și o mare figu
ră a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. W. 
Rochet a elogiat personalita
tea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, spiritul său 
viu, inima sa deschisă, calită
țile sale de om clarvăzător și 
realist.

întreaga presă franceză pu
blică știrea încetării din via
ță a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ziarul „l’Hu- 
manită" anunță știrea în pri
ma pagină. într-un chenar 
de doliu, însoțit de o fotogra
fie, ziarul publică comunicatul 
asupra încetării din viață, 
precum și o biografie a de
functului.

Ziarul „Le Monde" publică, 
de asemenea, o amplă biogra
fie comentată în care relevă 
numeroase aspecte și momen
te din viața și lupta tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej: „Era un fiu de proletar, 
un muncitor luminat din cea 
mal fragedă vîrstă de mar
xism-leninism, un înflăcărat 
patriot și un militant convins 
al internaționalismului prole
tar", scrie ziarul. „El a deve
nit unul dintre aceia de care 
se vorbește azi în lumea în
treagă".

Articole despre încetarea 
din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. în
soțite de note biografice și 
fotografii, au apărut și în zia
rele „l’Aurore", „Le Figaro", 
„Combat", „Paris Jour", „La 
Croix" și altele.

Viena

După aterizarea lui„Voshod-2“
într-un interviu acordat ziariști

lor pe cosmodromul Baikonur, te
oreticianul principal al cosmonau
ticii a declarat că presupunerile 
oamenilor de știință în legătură cu 
ieșirea omului în Cosmos s-au a- 
deverit întru totul. „Am obținut 
în practică ceea ce teoretic pre
supuneam și înainte : pentru pri
ma oară un om s-a aflat in vid 
complet, în afara pereților protec
tori ai navei, s-a mișcat liber în 
condiții de imponderabilitate. Ex
periența a decurs ireproșabil'. 
„Cred, a spus teoreticianul, că 
în Cosmos va fi mai ușor de lu
crat decît pe Pămînt Experiența 
noastră are și din acest punct de 
vedere o importantă foarte mare'.

Omul de știință a spus că ex
periența lui Leonov reprezintă o 
etapă nouă în cucerirea Cosmosu
lui. Ea deschide perspective noi. 
Omul, ieșind în Cosmos, va ajuta 
la întilnirea și abordarea navelor, 
întilnindu-se, navele satelit vor 
putea face ușor schimb de echipa
je. „Vom ajunge timpul cînd în 
Cosmos vor apare stații orbitale 
— ceva în genul unor institute de 
cercetări'.

La întrebarea dată meteoriții an 
prezentat o primejdie pentru Le
onov, teoreticianul a spus că pe
ricolul meteoriților a fost în gene
ral mai mic decît se considera 
înaintea apariției în Cosmos a 
aparatelor de înregistrare.

Observatorul pentru problemele 
științifice al agenției TASS, co- 
mentind zborul navei „Voshod-2', 
scrie că planarea liberă a Ini Le
onov in Cosmos, cu o viteză de 
aproape opt kilometri pe secundă, 
va ocupa, desigur, in cronica zbo
rurilor interplanetare același loc 
ca și primul zbor ol navei „Vos- 
tok-l‘, la bordul căreia se alia 
Iuri Gagarin.

Deocamdată, Îndepărtarea sa de 
navă a fost de 5 metri. Acesta 
este insă doar Începutul.

Cu timpul, orbita, la altitudinea 
de 200—300 km, va deveni un 
șantier, unde se vor monta statii 
interplanetare grele ce vor fi a- 
samblate din piese plasate de ci- 
teva rachete. De pe o asemenea 
statie orbitală nave cosmice 1st 
vor lua zborul spre Lună și alte 
planete.

Astfel concep oamenii de știință 
una din căile posibile ale pătrun
derii continue in Cosmos. Proiec
tantul se: al navelor cosmice a 
subliniat că ieșirea nemijlocită in 
Cosmos este tot atit de necesară 
coasonanfilor cum este Înotul 
pentru marinari.

In cursul celor 20 de minute 
extroordiscre. rind Leonov s-s 
p’fmhet pe "ngd nava sa. cosmo
nautul « Ins: .’egst ar un cordea 
de acvs eocticd.
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HANOI. — Intr-un mesaj a- 

dresat de Xuan Thui, ministrul 
afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, lui Koun Wick, minis- 
trul afacerilor externe al Cam- 
bodgiei, se arată că guvernul 
R. D. Vietnam sprijină pe de
plin rezoluția adoptată în unani
mitate la recenta conferință a 
popoarelor Indochinei, în care se 
cere convocarea de urgență a 
unei conferințe internaționale 
pentru garantarea neutralității și 
integrității teritoriale a Cambod- 
giei-

Franța:

Perspectivele creșterii populației

globului
Studiul mt o» a 0.N.U.

După cum se arată, 1a secrul 
Națiunilor Unite cm Ge
neva, Comisia O.N.U. pen

tru populație se va întruni la 
New York în ziua de 23 martre. 
spre a examina problemele creș
terii rapide a populației gjnbofcr 
Sesiunea comisiei va dura dosi 
săptămini, participanțn as mc de 
dezbătut un amplu raport ca pri
vire al acțiunile reciproce dmtte 
evoluția demografică a dJeriîe- 
lor regirmi ale 11IIT12 ji oezxxx- 
tarea ecrasTmică.

Viitoarea sesiune se va ocapa 
de metodele modeme de Wi'rve

PARIS 20. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite:

Trista veste a încetării din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost anunța
tă la Paris încă în emisiunile 
de vineri seară ale radioului 
și televiziunii franceze. Ară- 
tînd că Romînia este în doliu, 
televiziunea a prezentat ima
gini înfățișîndu-1 pe tovarășul

VIENA 20 (Agerpres). — In 
legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. vicecancelarul 
Austriei, dr. Bruno Pitter- ‘ 
mann. a prezentat sîmbătă dî- ‘ 
mineața condoleanțe ambasa
dorului R- P Remize la Viena. 
El a semnat apex m cartea de 
condoleanțe de la am ha sadă

♦
Vineri seara, postul de radio 

Viena a transmis știrea des
pre încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Crainicul a făcut o scurtă 
prezentare a biografiei pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romine. Postul de ra
dio Viena a anunțat că se 
pă-trează un minut de recu
legere in memoria defunctu
lui; emisiunea a fost între
ruptă timp de un minut. S-a 
transmis apoi Imnul ce Stat 
al Republicii Populare Romi
ne. după care emisiunea a 
mn tin nat cu muzică de doliu.

Roma
ROMA 20 Corespondentul 

Agerpres transmite:
Posturile de radio, televiziu

nea precum și toate ziarele 
italiene au anunțat încetarea 
din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ziarul „Unita" publică în 
prima pagină sub titlul „Ma
rele doliu al poporului romîn 
și al clasei muncitoare inter
naționale ; A încetat din 
viață tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", un articol 
biografic însoțit de fotogra
fia defunctului.
.Romînia, pe care Gheorghiu- 

Dej a lăsat-o în urma sa — 
scrie ziarul — se deosebește 
fundamental nu numai de a- 
ceea a copilăriei sale, dar și 
de aceea pe care a văzut-o 
cînd a venit la conducerea 
partidului și apoi a țării. A- 
ceasta este cea mai bună măr
turie a marii sale opere".

New York
NEW YORK 20 (Agerpres).— 

Principalele ziare din S.U.A. 
au publicat sîmbătă articole 
în care înfățișează personali
tatea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Multe articole 
sint însoțite de fotografii ale 
tovarășului Gheorghiu-Dej. In 
articolele publicate de zia
rele „New York Times", 
„New York Herald Tribune" 
și „Washington Post" sînt pre
zentate aspecte din viața și 
activitatea președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romî
ne. în cadrul acestor articole 
se subliniază rolul jucat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în cadrul mișcării comu
niste din Romînia. Ziarul 
„New York Herald Tribune" 
subliniază că „în timp ce 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se 
afla în închisoare sau în lagă
re de concentrare, el a orga
nizat mișcarea antifascistă în 
rîndurile deținuților".

Toate ziarele scot în evi
dență rolul jucat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
dezvoltarea economiei națio
nale a Romîniei și atenția a- 
cordată politicii externe a 
R. P. Romîne.

Sudan:

Document adoptat la

„nașa rotundă"
KHARTUM 90 AgșpcesK — 

In sedmța de nrohări, pamez- 
panții la hxxârile G» *er izQe. 
, rotunde” de la Pj-t-z 
au adoptat o declarație prccsnsă 
de președintele cmfrr-giri. Xasr 
DaraBa. Declarația reccroaocâ si 
se cootizme eforturile în veoerea 
găcrti unei sc Iuții pentru reșje- 
m-ntarea problemei sodchzi. m 
cadrul general al unității Sada- 
imkri

Observateru xpee-
rr-yrâ ci ÎD hara dpCTTygtllâzi »- 
doptat se poale prevedea că re
prezentanții tuturor părților part- 
cipante la conferiți vor ajmtae 
la o înțelegere privind srfuțiooa- 
rea spinoase: probleme aflate fu 
Atenția recyiîtmîi» în cadrul cai- 
tiții țârii. Locxiiiîe cocferâței 
cod tin uâ.

Apropiata vizită

a lui Stewart 
la Washington

LONDRA 20 (Agerpres). — 
La Londra s-a anunțat ofi

cial că ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Mi
chael Stewgrt, va face o vi
zită la Washington în zilele 
de 22 și 23 martie. El va avea 
întrevederi cu secretarul da 
stat al S.UA.., Dean Rusk, și 
cu alte personalități ale De
partamentului de Stat în ce 
privește principalele proble
me internaționale : problema 
cipriotă, după hotărîrea Con
siliului de Securitate de a 
prelungi mandatul trupelor 
O.N.U. în Cipru pînă la 26 iu
nie, problema situației din 
Asia de sud-est, problemele 
africane, situația pactului At
lanticului de nord, probleme
le economice și politice vest- 
europene, schimburile comer
ciale Est-Vest precum și pro
blema dezarmării.

Deși programul oficial al 
vizitei nu cuprinde decît 
convorbiri cu secretarul de 
stat, Dean Rusk, și colabora
torii acestuia, se crede totuși 
că el ar putea fi primit și de 
președintele Lyndon Johnson. 
Se prevede, de asemenea, că 
după convorbirile cu oficia
litățile americane, Stewart se 
va întîlni cu secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, după 
care va avea o conferință de 
presă. Agențiile de presă lasă 
să se înțeleagă că în cursul 
întîlnirii ministrului de exter
ne britanic cu U Thant ar pu
tea fi discutată și problema 
crizei financiare a O.N.U.

Alegeri parțiale
in Anglia

âa rjprt-
ocsca» »-

cestar xjeșeri po-tuăe • r-pr, - 
tarțâ dmtrbi.ti. fa: rinoci «ie 
ie desfășoară fctr-cc grirtenr 
crod rmeăe aeodaje ale ryrtert 
poblxe ro îadxnt o creștere a 
gripniatm» pir*iW« Wml. 

pentni laborifS sa oprit cu 9 b 
iută coi urzite pern-jtue aacbe- 
tate dec* peotru coasemtori. 
Relevînd că dacă aerat*» tecx“-

legeri generale. Izhnrst- c putea 
obține o majoritate pariawCa.â 
confortabilă. Agenția -Ktl ItJU

guvernul va fi ia mod irezirtid 
tentat de a organiza ani alegeri 
generale".

Ideea aceasta, a intezesulm la
burist pentru o eventuali zoeă 
confruntare generală electorală a 
fost vînturată de altfel chiar din
clipa cunoașterii rezultatelor a- 
legerilor generale dm toam
nă, dată fiind insignifianta 
și incomoda majoritate ob
ținută. Unii comentatori și-an 
formulat părerea că în ultima 
perioadă s-ar fi înmulțit „indiciile 
unui interes crescind laburist pen
tru noi alegeri generale’ (FRAN
CE PRESSE).

Remarcăm în acest sens că o- 
piniile multor observatori din ca
pitala britanică converg înspre 
aprecierea că, de la precedentele 
alegeri parțiale, situația guvernu
lui laburist s-ar fi îmbunătățit 
într-o oarecare măsură, deși 
cercuri importante ale opiniei 
publice reproșează laburiștilor in
consecvență în aplicarea progra
mului lor electoral.

E greu de apreciat dacă, 
chiar în ipoteza unui rezultat 
foarte favorabil în „mica con
fruntare electorală" de azi, labu
riștii se vor decide să se orienteze 
spre noi alegeri generale în acest
an.

Rămîne să adăugăm că, dincolo 
de importanța lor de „test", ale
gerile parțiale britanice de azi 
au, ca să spunem așa, o miză de
loc neglijabilă. Pentru că, în ca
zul unei victorii a conservatorilor, 
laburiștii își vor vedea redusă ma
joritatea la proporții cu adevă
rat infinitezimale — la două man
date.

E. R.

Iui

Dcvidsca c rafina: 
G2pd ee

în-
1-a

ROMA. — La 19 martie s-a 
deschis la Bologna cel de-al IV- 
fea Ccngres nafional al Asociați
ei a foștilor deținuți po-
titia în lagărele de concentrare 
naziste. Seuatcral Pierro Caleffi, 
președirrtele asociației, a prezen
tat cn rapert in care. în nume
le tuturor parbcipanților la con
gres, a exprimat un protest ener
gic împotriva prescrierii crimelor 
ăvîrșîte de «-rim-naht de război 
hideriști.

PE SCURT

legătorii francezi 
sînt solicitați încă 
odată să se prezinte 
în fața urnelor. 
5 500 000 cetățeni 
trebuie să desemne
ze în al doilea tur

de scrutin 70 000 consilieri mu
nicipali (400 000 au fost aleși încă 
de duminica trecută). Votul are 
un accentuat caracter politic, 
fiind unanim socotit drept un 
prolog al alegerilor prezidențiale, 
o .oepetiție generală" cu valoare 
de sondaj. Obișnuitele conside
rente de ordin local, preferințele 
dictate de popularitatea unor per
sonalități, au cîntărit mai puțin 
greu în balanța electorală decît 
in consultările precedente. în
fruntarea a plasat în primul plan 
al scenei politice trei forma
țiuni : coaliția „Uniunea Demo
cratică" (comuniștii și socialiștii), 
partidul guvernamental U.N.R. 
și gruparea „centristă" cn vădite 
înclinații către dreapta. Primul 
tur de scrutin a reflectat „o netă 
alunecare spre stingă in detri
mentul listelor UAJL" („COM
BAT"). Cifrele atestă un regres 
al numărului de voturi recoltat 
de U.N.R-, deși o parte impor
tantă a corpului electoral conti
nuă să-i acorde sprijinul.

Actul den al alegerilor muni
cipale reține interesul mai ales 
prin coafnmtârile de răsunet de 
la Faris și Marsilia. La Paris, în 
cele 14 sectoare electorale, la 
primul tur de scrutin nici o listă 
uu a reușit să-și impună o supre
mație absolută. Caracterul inde
cis al votului obligă la o reedi
tare a hn care va desemna pe 
noii primari. In zona pariziană, 
comuniștii și socialiștii se prezintă 
în front comun. U.N.R. a solici
tat coaliția „centristă" să-și re
tragă listele pentru a favoriza pe 
candidații guvernamentali. „Cen- 
triștii" au refuzat, ceea ce a pro
vocat aspre reproșuri din partea 
U.N.R„ chiar acuzația că partl-

dele centrului și-au asumat 
„riscul unui succes comunist".

Tabloul politic se înfățișează în 
alte culori la Marsilia. în marele 
port, în 7 sectoare (din cele 8 ale 
orașului) s-a înregistrat balotaj. 
Configurația listelor prezintă tră
sături distincte. Liderul socialist 
Goston Defferre, primarul orașu
lui, a respins ideea colaborării cu 
comuniștii și a preferat o alianță 
cu centrul-dreapta. O parte din 
socialiștii locali nu l-au urmat și 
au format liste de „uniune de
mocratică" împreună cu comu
niștii U.N.R. a indicat partiza
nilor săi din Marsilia să se re
tragă din luptă la al doilea tui 
de scrutin spre a micșora șansele 
stîngii. Profesorul Comiți, care fi
gura nr. I pe lista U.N.R., a 
ignorat consemnul de la centru și 
a menținut candidatura adepților 
săi. Bătălia triunghiulară de la 
Marsilia dobîndește un plus de 
spectaculozitate, alimentat de 
ambiția lui Defferre de a se pre
zenta în alegerile prezidențiale 
ca aspirant la cea mai înaltă 
funcție în stat

Formațiile situate în stingă vie
ții politice franceze au inițiat 
unele înțelegeri spre a avan
taja pe candidații democrați cu 
cele mai mari șanse. La Grenoble, 
St Nazaire etc., comuniștii au 
renunțat în favoarea socialiștilor, 
iar la Rennes aceștia s-au retras, 
sprijinind pe comuniști. Semnifi
cația acestor înțelegeri este di
minuată însă de ziarul socialist 
„LE POPULAIRE" care afirmă 
că „este vorba de un acord tem
porar care corespunde unei anu
mite situații electorale și nimic 
mai mult". Tactica oscilatorie a 
S.F.I.O. a ușurat sarcina dreptei.

Rezultatele actului ultim al ale
gerilor municipale sînt așteptate 
cu interes datorită indicațiilor 
politice pe care le pot oferi și a 
implicațiilor de perspectivă pe 
care le presupun.

Impasul in problema cipriotă

E. O.

COMENTARIUL AGENȚIEI „FRANCE PRESSE"
ATENA 20 (Agerpres). — Pro

blema Ciprului continuă să se 
afle în impas și nimic nu indică 
că ea ar putea evolua favorabil 
în viitorul apropiat — afirmă a- 
genția FRANCE PRESSE într-un 
coroentarin referitor la această 
problemă. Ultimele dezbateri ale 
Consiliului de Securitate, ca și 
recentele declarații ale premieri
lor grec și turc demonstrează că 
pozițiile guvernelor Greciei și 
Turciei nu s-an schimbat. Din 
partea turcă se consideră că pro
blema Ciprului este, înainte de 
toate, turco-greacă și că soluțio
narea sa trebuie să fie căutată 
pe calea tratativelor directe între 
cele două guverne. Noul cabinet 
turc se pare că insistă mai puțin 
ca cel condus de Ismet Inonii a- 
supra federalizării Ciprului și 
subliniază cu mai puțină vigoare 
decît primul validitatea tratatelor 
de la Londra și Zurich. Guvernul 
Papandreu continuă să afirme cu 
fiecare ocazie că începerea con
vorbirilor directe cu Ankara este 
exclusă, deoarece după părerea 
sa problema Ciprului este în pri
mul rînd problema ciprioților

înșiși. El arată că mediatorul 
O.N.U. are misiunea de a face 
propuneri în această privință.

Intr-un interviu acordat de vi
cepreședintele Ciprului, Kuciuk, 
agenției France Presse el mențio
nează că anterior a sugerat me
diatorului O.N.U. în Cipru, Galo 
Piaza, tratative în cinci, care ar 
trebui să reunească Turcia, Gre
cia, Marea Britanie și reprezen
tanții celor două comunități ci
priote, adică „toate părțile inte
resate în această problemă". As
tăzi însă el consideră că este mai 
eficace formula propusă de pri
mul ministru turc, Urguplii, de a 
se începe tratative bilaterale gre- 
co-turce. Președintele Ciprului, 
Makarios, se știe însă, că nu ac
ceptă decît discuțiile asupra sta
tutului minorității turce de pe 
insulă, în timp ce Ankara și ci- 
prioțiî turci resping categoric a- 
cest puncte de vedere.

Garda națională din Alabama

Ciocniri intre partizanii columbieni 
și trupele guvernamentale

BOGOTA — In apropiere de 
orașul columbian Insa a avut loc 
jri T—t» din cele mai mari cioc- 
tari cmtre forțele militare guver- 
utmcrtale și unitățile detașamen- 
tex» de guerilă, în cursul cărora 
și-an pierdut viața 20 de soldați. 
Guvernul columbian a trimis, în 
,■ ml areJeiați zile, puternice în- 
tăriri rr '.tare formate din unități 
aeriene și de infanterie.

In ultimul timp, unitățile for- 
teicr de eliberare națională din 
Columbia au întreprins cîteva ac- 

e și !■ DOM* cra
sul Sinacota, situat în nordul

Forțele aeriene ale guvernului 
columbian au efectuat noi bom
bardamente, fără discriminare, 
deasupra zoneloT rurale din de
partamentul Cauca, unde operea
ză detașamente de partizani con
duse de Manuel Marulanda Ve
lez. Operațiunile militare împo
triva partizanilor se desfășoară 
pe baza așa-numitului „plan 
Lazo“, pus în aplicare încă de la 
mijlocul anului trecut. Cu toate 
acestea, obiectivele nu au putut 
fi realizate și, de la declanșarea 
acestei ofensive, au apărut noi 
detașamente de partizani, mai 
ales în provincia Marquetalia.

trecută sub jurisdicția 

autorităților federale

WASHINGTON. — Președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson 
a ordonat sîmbătă gărzii na
ționale din statul Alabama să 
treacă sub jurisdicția autorită
ților federale. Totodată el a 
ordonat folosirea la caz de 
nevoie a oricăror alte trupe 
federale, pentru a proteja pe 
manifestanții care urmează să 
efectueze duminică un marș 
anti-segregaționist de la Sel
ma la Montgomery. Această 
hotărîre a fost luată după ce 
guvernatorul statului Alaba
ma, George Wallace, a notificat 
președintelui S.U.A. că statul 
său nu va putea suporta chel
tuielile legate de „protejarea 
manifestanților de către garda 
națională".

| 22 000 tone
cărbune

peste plan
I CRAIOVA (de la corespon- 
■ denrol nostru). —

IDupă primele două luni de 
muncă din acest an, minerii 
din Exploatările carbonifere

IMotru și Rovinari din cadrul 
Trustului minier Oltenia ra
portau o producție suplimen-

Itară de 16 000 tone cărbune 
peste plan. Antrenați zi de zi

Iîn întrecerea socialistă, hotă-
rîți să îndeplinească cu succes 

I sarcinile trasate de partid, mi
nerii din regiunea Oltenia 
și-au sporit succesele. Astfel,

Idupă 16 zile din luna mar
tie, ei au adăugat sporului din

I primele două luni încă 6 000 
tone cărbune peste plan înre- 
gistrîndu-se un ritm mai

I înalt al producției decît în 
lunile ianuarie și februarie.

Lucrările agricole 
de primăvară

Au început lucrările agricole 
de primăvară. Mecanizatorii și 
membru cooperativelor agri
cole de producție lucrează in
tens la întreținerea semănătu
rilor de toamnă, pregătirea te
renurilor și însămînțarea pri
melor culturi. în sudul țării, 
în această săptămînă au fost 
însămînțate aproape 100 000 ha 
cu mazăre și diferite plante de 
nutreț.

Primăvara acestui an a gă
sit pe lucrătorii ogoarelor bine 
pregătiți. Parcul de mașini și 
tractoare a fost din vreme re
vizuit și reparat. La lucrările 
agricole de primăvară se va 
folosi un număr sporit de 
tractoare, revenind aproxima
tiv 130 ha de teren arabil pe 
un tractor — față de 270 ha 
în anul 1959. A crescut, de a- 
semenea, numărul semănători
lor și celorlalte mașini agrico
le. Pentru toate culturile au 
fost asigurate semințe din so
iurile și hibrizii care au dat

cele mai bune rezultate în ul
timii ani.

în primăvara aceasta vor fi 
înmulțite, pentru a fi genera
lizate în cultură, 15 soiuri noi 
de plante agricole create de 
stațiunile experimentale. Se 
extind, de asemenea, soiurile 
poliploide romînești de sfeclă 
de zahăr, de la care s-a obți
nut cu circa 200 de kg mai 
mult zahăr la hectar față de 
soiurile existente în cultură.

Ca și în ceilalți ani, în 
timpul iernii s-a desfășurat la 
sate o intensă activitate pentru 
aplicarea noilor rezultate ale 
cercetărilor științifice și a ex
perienței valoroase la executa
rea lucrărilor agricole de pri
măvară. Sînt astfel create con
diții pentru buna desfășurare 
a însămînțărilor și celorlalte 
lucrări agricole, potrivit reco
mandărilor Institutului central 
de cercetări agricole, în vede
rea obținerii unor recolte 
sporite.

(Agerpres)

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scîntell”, Tel. 17,60.10, Tiparul s Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".

S.UA

