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Conducătorii de partid și de stat la cataiaicul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

ta și ne
unica ii-

luminoasă

spus maistrul otelar Toma
Constantin, va rămîne vie în

timpul vizitei făcute împre
una cu alti conducători
partidului și statului nostru
in iunie 1962 la Hunedoara,

avut marea fericire sa-1
cunoaștem îndeaproape, sa-i

\ estiu. cetate a focului con-

arata. in aceste
zue, solemnă in durerea
m întreprinderi, in instituții, pe
fațadele clădirilor a fost
pus portretul îndoliat al to-

. . ax GoBorghiu-
L>e;

La clubul „Siderurgistul",
peite 2 000 de muncitori coc-
sari. laminoriști, oțelari

mnîng doliu. Figura

lor și munților.
Străzile Bucureștiului

transformat m nesfîrșite flu
vii umane, zeci de mu de băr
bați și femei, copii și bătnni
se încolonează fara încetare,
umăr lingă umăr, durere lingă
durere.

lata, iubite tovarășe Gheor-
ghiu-Dej defilarea suprema a
poporului, îata ostașii partidului
tau neinfnnt, îata barbațn tre-
cind muți de durere, iarta-le
lacrima, tu care n-ai cunoscut
ce înseamnă infrînqerea. Pri-

ofranda roșuluimește
cravatele ce acoperă pieptul
zbuciumat de plîns al copiilor
țarii, cravatele pe care la săr
bători ți le înconjurau ca niș
te brațe calde in jurul
mazului tău și pe care tu ii a-
dunai strîns în jurul pieptului
tău. Iată fierbintea coloana
băieților și fetelor țarii, îata-i

i-a crescut partidulașa cum
însetați decomuniștilor

muncă și carte, mcarcați
visuri și cutezanțe, cu priviri
le limpezi de cinste, iata coloa
na fierbinte și tinară, năae>

a partiduluidea patnei și

baricadele Gri viței roșu
Doftanei de piatră, aie
care a transformat vai ale pim-

născut pe acest pănnnt mira-
facutcole care au

nou Rominiei in lume.
Trecem prin fața

simțim o singura și
ința, cu aceeași durere și tă
cere în pași, privirea soarbe
imaginea copleșitoare a doliu
lui pe care ți-1 poarta partidul
și poporul, conduc atom sa: :

catafalcului.La capatuul
drapat in negru și înconjurat Ge
garoafe albe, acoperi: ce fal
durile steagului purpuriu si a!
drapelului tricolor.
pe un fundal negru
partidului și țări. Ofițeri
riori ai forțelor noastre armate
fac de strajă. Jos. in fața ca-

află o coroana
mare de garoaie roșu cu
eșarfe — una incoloră și alta

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidmui Muncitoresc
Romin, a Consu^uxri de Stat șt
a Cczsfliuhxi de \Ln_m. Pe

__ r r i_r. ?.-•
de Eatnea vișm-e pe care se

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cmtei 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Muncitor

Luni 22 martie 1965

întreaga țară îndoliată cinstește memoria tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, înflăcărat luptător pentru fericirea patriei, pentru 
cauza socialismului și a păcii.

Din primele ore ale dimineții de ieri, coloane nesfîrșite de oa
meni ai muncii s-au îndreptat spre Palatul Consiliului de Stat al R.P.R.
Bărbați și femei, vîrstnici și tineri, oameni de toate profesiile și-au ple
cat fruntea, adine îndurerați, la catafalcul marelui dispărut.

La sediile comitetelor regionale de partid, prin fața portretului/£ 
îndoliat al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, au trecut ieri mii și 
mii de oameni ai muncii.

în fabrici, la sate, în instituții continuă să aibă loc adunări de 
doliu în care oamenii muncii îsi exprimă hotărirea de a cinsti memo
ria conducătorului iubit strîngîndu-și și mai mult rîndurile în jurul 
partidului, a Comitetului său Central — chezășie sigură a tuturor vic
toriilor noastre viitoare.
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La catafalcul tovarășului Gheorghiu-Dej
Uriașa coloană

a țara
Romînia socialistă, cu sufle

tul acoperit de doliul triste; i 
nemărginite, a pornit intr-un 
imens pelerinaj. De ieri, în Pa
latul Consiliului de Stat, se a- 
flă corpul neînsuflețit al celui 
mai mare conducător pe care 
l-a născut Romînia, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; e acolo, dor
mind între florile albe și roș., 
ale nemuririi. Țara a venit 
să-și ia adio de la fiul ei în
crunta clipă în care simte du
rerea smulgerii unei inimi din 
inima sa, a venit cu purpura 
neagră coborîtă peste mara
mă, cu fruntea plecată- și su
netul pașilor acoperiri de pi
oasă tăcere. Imensă și nesfîrși- 
tă coloană e țara, o coloană 
traversînd Bărăganul, Carpații,
și Moldova, adunînd în ea mă
reția veșnică a cîmpiilor, nuri

muncitoresc. Aa_i lor t-ner. se 
aduna în junii paitsduhu tăi. 
ca petalele rotunjmdc-se iu 
coroana florilor, purtind ia 
miinile dirze ștafeta tssms 
tău ce-a încununa: cu scade si 
spice noua stemă a țării.

Zorile acestei zile tet. 
sit lingă palatul in care odjL- 
nește ființa ta atit de chbosob- 
tă și nedespăr^’c de proprw 
noastră ființă- lată, sirte* 
cei 19 milioane de tova
răși și prieteni ai Xâî. t» 
ne cunoști pe fiecare, cu gin- 
durile și faptele noastre, tu ne 
știi și ne crezi, tu ce4 ce-a. 
fost mereu una cu partidul. pe

gerii in văi ale bucuriei și

purpurie — pe care stă sens :

ad£<±ZXă
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Strîns uniți
în jurul partidului

rinuu. Hunedoara furnalelor și
olanilor. Gheorghe Gheorghiu-Dej — a

amintirea oțelarilor noștri. în

_ umahști s-au adunat într-un

Io
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ascultăm prețioasele îndru
mări și sfaturi. Nu-1 vom uita 
niciodată și-i vom cinsti me
moria prin munca și lupta 
noastră de zi cu zi pentru a- 
plicarea în viață a politicii 
partidului nostru".

— Prin încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, revoluționar 
încercat, conducătorul înțe
lept și clarvăzător al partidu
lui nostru am suferit o 
grea pierdere — a spus ingi
nerul Bublic Oleg. încă de la 
început- ile activității sale 
politice, în adîncă ilegali
tate, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-a cucerit 
un înalt prestigiu în riadul 
maselor populare, a devenit 
simbolul luptei pentru cuceri
rile revoluționare ale poporu
lui nostru. în aceste clipe gre
le noi, comuniștii, toți oame
nii muncii de pe întinsul pa
triei ne vom strînge și mai 
mult rîndurile în jurul parti
dului, al Comitetului său 
Central, vom lupta cu eforturi 
înzecite pentru continuarea 
strălucitelor victorii pe care 
poporul nostru le-a obținut în 
cei 20 de ani de la eliberare.

Steagurile coborîte în berna 
de la intrările Fabricii de 
confecții și tricotaje București 
le flutură vîntul acestei zile 
triste. Muncitoarele și munci
torii s-au adunat la un miting 
de doliu.

— Sînt profund îndurerată 
de pierderea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
spus în cuvîntul său munci
toarea Maria Ionici. Ca mem
bră de partid, ca muncitoare 
de 15 ani în această fabrică 
modernă — realizare a politi
cii partidului de industrializa
re socialistă — socotesc că cel 
mai cald omagiu pe care i-1 
putem aduce va fi hotărîrea 
noastră de nezdruncinat de a-i

N MARE
PRIETEN

în anul 1946 am fost cu soția 
la mare, Ia Eforie. într-o zi, pe 
cînd mă plimbam, mă pomenesc 
că mă bate cineva pe umăr. Mă 
întorc, și dau cu ochii, spre 
marea mea surprindere și bucurie, 
de tovarășul Gheorghiu-Dej.

— Ce faci, președinte ? mă 
întrebă vesel. Mă știa astfel de 
pe timpul cînd lucra la Ateliere
le C.F.R. din Dej, unde eu eram 
președintele sindicatului munci
torilor. M-a emoționat nespus de 
mult această întîlnire și tn-atn 
bucurat că, ocupat cu treburile 
importante ale conducerii parti
dului și statului, nu i-a uitat pe 
cei care i-au fost tovarăși de 
muncă. Ne-am întors împreună 
la București și m-a găzduit la 
dînsul, acasă. Am depănat atunci 
multe întîmplari de neuitat.

...îmi amintesc cum, eu 34 
de ani în urmă, venise ca mun
citor la Atelierele C.F.R. din 
Dej. Noi, muncitorii, am remar
cat de atunci la dînsul talentul 
deosebit de a se apropia de oa
meni, ascultindu-Ie și înțelegîn- 
du-le păsurile, sfătuindu-i cum 
să se unească în lupta împotriva 
exploatării. Pe lingă alte sarcini 
importante pe care le avea din 
partea partidului, dar de care 
noi nu știam, tovarășul Gheorghiu 
o avea și pe aceea de a realiza 
unitatea de luptă a muncitorilor 
de la Atelierele din Dej. De a- 
ceastă sarcină el s-a achitat pe 
de-a întregul, cu cinste. Cînd ad
ministrația a aplicat curbe de 
sacrificiu — neachitînd indemni
zațiile de chirie, scumpete și al
te drepturi — ei ne-a arătat că 
singura cale de a ne recîștiga 
drepturile este greva, lupta unită 
împotriva administrației. Perso
nal' a redactat memoriul sau

Tinerețea inimii
Cînd noi, cei tineri, veneam 

>e lume, în casele multe și umile 
ale acestui popor de-atîtea 
veacuri încercat — marele, neuita
tul tovarăș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej împlinea abia vîrsta noastră 
de astăzi. Tînărul muncitor de 
atunci însă de-a dreptul ata
că sfera de foc a bătăliilor de 
clasă. Mintea sa se hrănea din 
flacăra ideilor revoluționare, 
aprinsă de partidul comu
niștilor din Rominia. Voința, 
dîrzenia, calmul, înțelepciunea sa 
proverbială se căleau în cea mai 
cumplită forjă a istoriei contem
porane. Inima sa sensibilă și ge
neroasă bătea la tensiunile cele 
mai înalte. Muncitorii, frații săi. 
în primul rînd ei, apoi țăranii, 
intelectualitatea, țara și lumea 
întreagă, au început să cunoască 
bine numele neînfricatului luptă
tor și ale tovarășilor săi de lupta 
atunci cînd el și ceilalți conducă 
tori ai eroicelor lupte, ceferiste 
aveau mîinile in cătușe grele 
de fier. Așa întâmpina istoria, pe 
poarta ei îngustă și pătată atunci 
de singe, pe omul care avea să 
devină unul din cei mai străluciți 
fii ai acestui popor bogat în fi
guri luminoase.

■ ■ ■ A

uniți in
urma pilda de muncă și de 
luptă neobosită, de a merge 
neabătut pe calea arătată de 
partid.

Muncitoarea Iordane Mire, 
care lucrează de 30 de ani aici, 
spunea:

— L-am cunoscut bine pe 
tovarășul Gheorghiu-Dej. A 
venit de nenumărate ori în 
fabrica noastră. A venit și a- 
tunci cînd încă mai lucram în 
încăperile scunde și întuneca
te ale fostei fabrici _Apaca“.

— în curind veți părăsi ate
lierele acestea vechi — ne 
spunea el atunci — și veți 
lucra în noile clădiri, pentru 
că grija de căpătîi a partidu
lui este să creeze tuturor celor 
ce muncesc condiții cit mai 
bune de muncă și de viață. 
N-am să uit niciodată aceste 
cuvinte care mi-au umplut 
sufletul de încredere în viață, 
în viitor.

Duminică dimineața, sute 
de țărani, membri ai coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Gostavăț, regiunea 
Oltenia, s-au adunat la cămi
nul cultural pentru a cinsti 
memoria iubitului conducător 
al poporului nostru, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Odată cu ma
rea durere prin care trec toți 
oamenii muncii din țara noas
tră, participanții la adunarea 
de doliu și-au exprimat pro
fundul lor atașament față de 
politica înțeleaptă a Partidu
lui, a Comitetului său Central, 
hotărîrea lor fermă de a urma 
neclintit această politică care 
a făcut să înflorească toate 
colțurile patriei.

— Am simțit în permanență 
ajutorul neprecupețit al parti
dului nostru drag — a spus 
țăranul cooperator Dumitru 
Vișănescu. Traiul pe care noi 
îl ducem astăzi, muncind îm
preună în cadrul cooperativei 
agricole de producție, se dato- 
rește politicii partidului, con
dus cu atîta înțelepciune de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. în acest moment, 

moțiunea, cum îi ziceam noi, al 
cărei conținut — aprobat de 
toți muncitorii — a alarmat atât 
de mult direcția regională 
C.F.R., încît a fost nevoită să 
închidă atelierele pe motiv că 
acolo s-ar afla un „cuib de co
muniști". Muncitorii au rămas pe 
drumuri. Urmînd sfaturile tova
rășului Gheorghiu, am luptat 
pînă la reprimirea în muncă a 
tuturor celor concediați.

în timpul cît am lucrat împre
ună, l-am cunoscut nu numai ca 
pe un înaintat muncitor revolu
ționar, ci și ca adevărat prieten. 
Adeseori venea în casele noastre, 
ale muncitorilor, fie ei romîni, 
maghiari sau de alte naționalități. 
Odată, la un An nou, a venit ia 
noi și ne-a zis un plugușor ca 
prin părțile sale natale...

în ultimii ani l-am mai întîlnit 
de cîteva ori pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej, La conferința re
gională de partid Cluj din 1960 
a ținut să stea de vorbă priete
nește cu noi, cei împreună cu 
care lucrase și activase la Dej, 
ne-a întrebat ce facem, cum o 
mai ducem. întotdeauna a avut 
dragoste și stimă față de munci
tori, față de oamenii muncii.

Cu aceeași dragoste, stimă, în
credere l-am răsplătit noi, cei 
vârstnici, cît și tînăra generație, 
întregul popor hotărît să cinsteas
că memoria celui mai iubit fiu 
al său, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prin înzecirea 
eforturilor în muncă pentru a 
face țara noastră mai frumoasă 
și mai bogată.

ANDREI BALINT 
muncitor, pensionar CIuț
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Noi, ca școlari, pe atunci, 

n-aveam cum să-i învățăm nu
mele din abecedare. Dar în anii 
noștri am avut fericirea directă 
să ne umplem inimile și mințile 
tinere de cuvintele și de chipul 
omului care devenise pentru noi 
un ideal de viață, cel mai nobil, 
cel mai înalt, idealul comunist.

Mi-a fost dat de cîteva ori in 
viață să ascult de aproape, foai- 
te de aproape, cuvîntul său plin 
de franchețe, dar și grav, cum
pănit de încărcătura marilor sen
suri. Parcă văd și acum amiaza 
unei zile nu prea însorite din 
toamna lui 1956. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej împli
nea 55 de ani. Cînd, împreună 
cu cîțiva reprezentanți ai Uniunii 
Tineretului Muncitor, am intrat 
emoționați în cabinetul de lucru 
al primului secretar al partidului 
nostru, dînsul s-a ridicat de la 
birou, parcă surprins, apoi a 
zîmbit, a primit garoafele roșii, 
bucuros, ca de la proprii săi 
copii. Am rămas adînc emoțio
nați de dragostea și căldura fră
țească cu care l-au felicitat cei 
lalți conducători ai partidului 
nostru. După ce a primit fe
licitările, îmbrățișările tovarășilor

jurul partidului
cînd inimile noastre sint în
durerate de pierderea grea, ne 
angajăm să ne sporim efortu
rile pentru a duce la bun 
sfirșit sarcinile pe care ca 
afita claritate ni le-a trasat 
conducătorul partidului nostru.

în sala festivă a Institutu
lui de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș. mii de sfă
deați s-au întrunit în aduna
rea de doliu.

în cuvîntul lor, student! ro- 
mini. ma girări și de alte na
ționalități și-au exprimat ho
tărîrea fierbinte de a se pre
găti și mai temeinic, de a de
veni cadre de nădejde ale 
patriei socialiste.

„Prin moartea neașteptată 
a iubitului nostru tovarăș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
spus studenta Csizer Ana, pa
tria noastră suferă o grea 
pierdere. Marele nostru con
ducător. preocupat permanent 
de destinele țării, a găsit to
tuși timp să vină și în mij- 
locul nostru, al tineretului, să 
ne dea sfaturi, să ne îndru
me. îi vom purta mereu vie 
recunoștința noastră".

în cursul zilei de ieri, adu
nări de doliu s-au desfășurat 
și în unitățile armatei noastre 
populare. Dînd glas sentimen
telor lor, militarii evocă 
lupta tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. exprimă ho
tărîrea de a transforma în 
forță durerea ce i-a cuprins. 
..Amintirea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — condu
cătorul partidului și statului 
nostru — a spus căpitanul de 
rangul 3 Gheorghe Spandole,

Omagiul studenților străini
care învață în țara noastră

Profund mîhniți de vestea 
încetării din viață a to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. conducătorul iubit 
al poporului nostru, peste 450 
de studenți din 60 de țări din 
Europa, Asia, Africa și Ame
rica Latină, care învață în 
R. P. Romînă, au venit dumi
nică după-amiazâ la sediul 
C.C. al U.T.M. pentru a pre
zenta condoleanțe. Ei au fost 
primiți de tov. Petre Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
Ștefan Bîrlea, președintele 
U.A.S.R.. de membri ai Birou
lui C.C. al U.T.M. și ai Co
mitetului Executiv al U.A.S.R. 
Omagiind figura marelui dis

Oamenii coloanelor îndoliate pășesc rar și pios spre catafalcul pe care se află corpul neîn
suflețit al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pășesc îndurerați spre a-și mărturisi acolo 
încă o dată, propriei conștiințe, ca un jurămînt, hotărîrea, fă găduințele lor solemne de mun

că și devotament pentru cauza căreia marele dispărut i-a închinat în întregime viața
Foto: I. CUCU

lui ne-a dăruit-o nouă
săi, s-a apropiat de noi, cei 
cîțiva tineri. Punmdu-ne mioa
pe umăr, ne-a vorbit despre 
misiunea tineretului, despre ma
rile lui răspunderi și obligații fa
ță de patrie, față de socialism, 
față de partid și clasa muncitoa
re. Inima noastră se umplea de 
legitima mîndrie, sorbindu-i fie
care cuvînt de apreciere a hăr
niciei și entuziasmului cu care ti
neretul participă la înălțarea Ro- 
miniei noi, socialiste. Totodată, 
însă, el ne îndruma să educăm 
tineretul în spiritul respectului 
față de muncă, subliniind aceas
tă sarcină mai ales pentru tinere
tul din școli și facultăți. Majori
tatea celor din școli și fa
cultăți — spunea dînsul — 
sânt fii de muncitori și de 
țărani. Poate n-ar fi rău, din cînd 
in când, să le arătați palmele 
crăpate ale părinților. Să nu uite 
niciodată cîte jertfe s-au făcut 
pentru ei, cu cită grijă și încre
dere le asigură azi muncitorii și 
țăranii pîinea de toate zilele, 
condițiile bune de învățătură, 
perspectivele luminoase ale so
cialismului. Gîndiți-vă bine la 
ce vă spun, trebuie să facem to
tul ca ziua noastră de mîine, ti

comandantul unei unități de 
nave de luptă — va i nine 
veșnic vie în inima noastră, 
îmi amintesc cu mare emoție 
de vizita pe care a făcut-o pe 
navele noastre cînd. împreună 
ca noi, a ieșit în larg. S-a in
terese! în amănunțime de via
ța și activitatea noastră, ne-a 
dat sfaturi înțelepte și pline 
de căldură. Consider că supre
mul omagiu pe care n putem 
aduce memoriei sale este ho
tărîrea nestrămutată de ■ 
mană cu și mai multă ener
gie pentru întărirea capacități! 
de luptă a unității noastre."

în amfiteatrul Grupului 
școlar profesional de construc
ții nr. 1 București s-au adunat 
la mitingul de doliu peste 600 
de elevi. Recunoștința pentru 
minunata tinerețe pe care o 
trăiesc, pentru perspectivele 
luminoase ce li se deschid în 
viitor, hotărîrea de a fi prin 
viața și munca lor la înălți
mea sarcinilor trasate de par
tid întregului nostru popor, 
elevii școlii și le-au exprimat 
în scrisoarea adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn :

„...Ne angajăm în fața Co
mitetului Central al Partidului 
să cinstim prin muncă, com
portare și faptele noastre me
moria conducătorului iubit, să 
contribuim cu toate forțele la 
înfăptuirea măreței opere de 
desăvârșire a construcției so
cialiste în scumpa noastră pa
trie, căreia tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej i-a dedi
cat întreaga sa viață*.

părut ei au luminat textul unei 
scrisori adresate Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romin. Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor, precum și 
familiei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în scrisoare, 
printre altele, se spune:

„încetarea din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
este nu numai o pierdere grea 
a poporului prieten romîn, dar 
și o nefericire a omenirii pro
gresiste.

Cu adîncă durere vă expri
măm condoleanțele noastre 

neretul nostru să fie întotdeauna 
demn de dragostea nemărginită 
și grija partidului, să-și iubească 
patria socialistă ca ochii din cap.

Spiritul revoluționar intransi
gent, împletit cu cea mai vie 
delicatețe îi luminau cuvintele 
din interior, de la cea mai răs
colitoare adîncime. Exemplul de 
mai sus este doar unul din cele 
pe care spațiul și împrejurarea 
de față mi le permit să le re
latez.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
poporul nostru întreg, de la care 
se hrănise ființa morală a stră
lucitului conducător și patriot, 
își întruchipau în dînsul toate 
virtuțiile cele mai alese pe care 
tînăra generație s-a străduit și se 
va strădui pînă la capătul vieții 
să le urmeze. Devotamentul fier
binte pentru partid și popor, 
abnegația, dăruirea de sine, clar
viziunea politică și marea vibra
ție umană, grija pentru viitorul 
strălucit al României socialiste, 
așezat pe baze de nezdruncinat 
— iată numai cîteva din trăsătu
rile luminoasei sale personalități, 
care vor rămîne pilde mereu vii 
în conștiința noastră.

Prin grija partidului, in

— ‘ * 1 ■ «i
Fluvii vil fără sfârșit. de 
iainu fierbinți fi cernite stră- 
bct cu solemnitate ți doliu 
orașul purtând cu sine, spre 
catafalcul marelui om a că
rui viață s-a stins, Întrista
rea poporului ți imaginea 
forței care s-a născut din 

durere

Foto: AGERPRES

profunde și împărtășim dure
rea poporului romîn prieten.
Amintirea tovarășului Gheor

ghiu-Dej rămîne de neuitat în 
inimile noastre".

Șirurilor nesfirșite de oa
meni ai muncii care, adine în
durerați. într-o tăcere solem
nă. treceau prin fața catafal
cului tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. li s-au adău
gat și cei peste 450 de stu
denți străini, care învață în 
țara noastră. Ei au depus o 
coroană de flori la catafalc șl 
și-au plecat cu pioșenie frun
țile în fața trupului neînsufle
țit al marelui fiu al poporului 
romîn.

fruntea căruia strălucea nu
mele său îndrăgit, copiii noștri 
își deschid azi abecedarele și 
manualele, bucurindu-și lumina 
ochilor în privirea caldă, învălui
toare, a ochilor tovarășului Dej. 
Peste fața aceea veșnic în
sorită, ca ziua de mîine, au 
căzut acum cele mai curate la
crimi de copii, amestecate cu la
crimile mature ale noastre, cu ale 
părinților, cu ale bunicilor. Pe
cetluind o seară îndoliată, lacri
mile acestea răsar ca niște stele 
ale pământului in calea sa nemu
ritoare.

Mai durabilă ca bronzul este 
opera veșnic vie, încărcată de 
toate certitudinile viitorului, o- 
peră pe care o înalță oamenii a- 
cestei țări educați și căliți de 
Partidul M uncitoresc Romîn. 
Poporul nostru se ca minări în
totdeauna cu asemenea fii, ca 
neuitatul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și apropiații săi tovarăși de 
luptă, continuatorii ideilor și visu
rilor sale cutezătoare. In lumina 
și patosul acestei opere, tinerețea 
noastră se contopește cu însăși 
lumina viitorului comunist.

ION BRAD

Părtași la marea noastră durere
U. R S. S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Ziarele sovietice publică ma
teriale consacrate omagierii 
memoriei tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. „Pravda", 
care consacră un amplu spațiu 
durerosului eveniment publică 
în pagina intîia portretul în
doliat al tovarășului Gheor
ghiu-Dej, știri despre doliul 
R. P. Romine, precum și des
pre participarea oamenilor 
sovietici la durerea poporului 
romîn.

In editorialul său intitulat 
„O viață consacrată cauzei ce
lor ce muncesc", ziarul „Prav
da" scrie printre altele: „A 
încetat să bată inima fiului 
credincios al poporului romin, 
a încercatului conducător al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
* eminentului activist al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej".

Referindti-se la marea con
tribuție pe care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
adus-o la întărirea prieteniei 
frățești și a colaborării intre 
popoarele Romîniei și Uniunii 
Sovietice, .J’ruvda" scrie : 
„Comuniștii din Uniunea So
vietică, toți oamenii sovietici 
l-au cunoscut ca pe un prie
ten al lor apropiat".

„P.C.U-S. l-a cunoscut pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, scrie „Pravda", ca pe un 
luptător pentru unitatea și 
coeziunea comunității țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești mondiale. 
Activitatea lui neobosită a fost 
pătrunsă de grija pentru uni
tatea de acțiune a comuniști
lor de pe întregul glob pămân
tesc, condiție indispensabilă a 
•accesului cauzei comunis
mului".

„Inimile oamenilor sovietici 
au fost adînc îndurerate aflînd 
vestea despre încetarea din via
ță a lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Amintirea strălucită 
a tovarășului Gheorghiu-Dej 
va rămîne pe vecie în măre
țele înfăptuiri ale oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romînă, în chipul lumi
nos al Romîniei socialiste. Oa
menii sovietici, împreună cu 
prietenii lor romîni, sînt pro
fund îndurerați pentru pierde
rea grea pe care o suferă oa
menii muncii din România, 
avangarda lor — Partidul 
Muncitoresc Romîn, clasa 
muncitoare internațională, în
treaga omenire progresistă".

R P. Chineză
PEKIN 21 (Agerpres). — 

Consiliul de Stat al Republi
cii Populare Chineze a hotărît 
ca la 24 martie, ziua funera
liilor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, toate institu
țiile de stat, fabricile și între
prinderile, unitățile Armatei 
Populare de Eliberare, pre
cum și navele chineze ancorate 
în porturi, să arboreze drape
lul de stat al R. P. Chineze 
îndoliat, în bernă.

Ziarele din Pekin consacră 
aproape în întregime pagina 
întîia materialelor în legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. într-un articol omagial 
ziarul „Jenminjibao" scrie în
tre altele : „Tovarășul Gheor
ghiu-Dej a fost un conducător 
respectat și iubit al poporului 
romîn, un prieten apropiat al 
poporului chinez și un luptă
tor de frunte al mișcării co
muniste internaționale. Moar
tea sa. care a provocat o a- 
dîncă mîhnire, constituie o 
pierdere uriașă pentru poporul 
romîn și pentru oamenii mun
cii din întreaga lume. Expri
măm poporului romîn sincere 
condoleanțe".

Relevînd contribuția adusă 
de Partidul Muncitoresc Ro
mîn și guvernul R. P. Romîne 
Ia apărarea unității țărilor 
socialiste și a mișcării comu
niste internaționale. ..Jenmin
jibao" scrie: „Toate acestea 

sînt evident, de asemenea, in
separabil legate de străduin
țele tovarășului Gheorghiu- 
Dej".

„Tovarășul Gheorghiu-Dej, 
continuă ziarul, a acordat în
totdeauna o mare importanță 
consolidării și dezvoltării prie
teniei dintre popoarele chinez 
și romîn, bazată pe marxism
leninism și pe internaționalism 
proletar. El a contribuit în 
mare măsură la promovarea 
prieteniei și colaborării între 
cele două țări ale noastre în 
domeniul politic, economic și 
cultural". Sîntem convinși că 
poporul frate romîn — se 
spune în încheierea articolului 
— se va strînge și mai mult 
în jurul partidului său mun
citoresc, va continua să pă
șească hotărît pe calea socia
lismului și să înregistreze vic
torii tot mai strălucite.

Brazilia
RIO DE JANEIRO 21. — Co

respondentul Agerpres, V. 
Oros, transmite : In urma în
cetării din viață a președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, mareșalul 
Castelo Branco, președintele 
Braziliei, a semnat un decret, 
proclamînd doliu de trei zile 
în întreaga țară.

Din primele ore după ce s-a 
aflat aici vestea încetării din 
viață, la sediul legației R. P. 
Romîne din Rio de Janeiro au 
început să sosească pentru a 
prezenta condoleanțe diferite 
personalități oficiale, fruntași 
ai vieții publice, științifice și 
culturale, precum și numeroși 
alți cetățeni brazilieni. Pe a- 
dresa legației romîne au fost 
trimise scrisori și telegrame 
de condoleanțe, coroane de 
flori.

Irak
BAGDAD 21 (Agerpres). — 

In legătură cu încetarea din 
viață a președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, gu
vernul irakian a decretat doliu 
național în zilele de 19, 20 și 
21 martie. Instituțiile de stat 
au arborat drapelul național în 
bernă.

Elve{ia
BERNA 21 (Agerpres). — 

Tn dimineața zilei de 20 mar
tie, Consiliul federal și majo
ritatea oficiilor diplomatice 
din capitala Elveției au arbo
rat drapelul în bernă în semn 
de doliu față de încetarea din 
viață a președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Șefi 
ai misiunilor diplomatice s-au 
prezentat la reședința amba
sadorului R.P. Romîne, unde 
au semnat în cartea de con
doleanțe ce a fost deschisă.

R P. D. Coreeană
PHENIAN 21 (Agerpres). — 

Ziarele coreene din 21 martie 
publică editoriale în care ex
primă condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat-

„Nodon Sinmun“, organul 
Partidului Muncii din Coreea, 
publică un editorial în care se 
arată că moartea neaștep
tată a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a provocat o a- 
dîncă durere poporului core
ean. „Ea este o mare pierdere 
nu numai pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și poporul 
romîn, ci și pentru mișcarea 
comunistă internațională și o- 
menirea progresistă din lu
mea întreagă".

R. P. Bulgaria
SOFIA 21 (Agerpres). — 

Toate ziarele bulgare au publi
cat duminică hotărîrea C.C. al 
PC. Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria prin 

care ziua funeraliilor tpvarășu» 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
este declarată zi de doliu în 
R.P. Bulgaria.

în cursul dimineții de dumi
nică, la Ambasada R.P. Romina 
din Sofia au continuat să so
sească delegații de oameni ai 
muncii, cetățeni bulgari, pre
cum și membri ai misiunilor 
diplomatice pentru a prezenta 
condoleanțe.

Cuba
HAVANA 21 (Agerpres). — 

Guvernul revoluționar cuban 
a decretat doliu timp de trei 
zile în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

R. A. U.
CAIRO 21 (Agerpres). —< 

Personalități egiptene, șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați în capitala R.A.U. și ce
tățeni egipteni au venit sîm- 
bătă la ambasada R. P. Ro
mîne din Cairo pentru a ex
prima condoleanțe în legătură 
cu marea pierdere suferită de 
poporul romîn.

în numele președintelui Ga
mal Abdel Nasser a prezentat 
condoleanțe Salah el Chahed, 
mare șambelan, iar din par
tea guvernului Republicii A- 
rabe Unite — Mahmud Fawzi, 
vicepreședinte al Consiliului 
executiv al R.A.U., Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U. și alte persoa
ne oficiale.

Președintele Nasser a pro
clamat doliu în întreaga țară 
pe timp de o săptămînă, cu 
începere de la 19 martie.

R. P. Albania
TIRANA 21 (Agerpres). — 

Sîmbătă după-amiază tovarășii 
Enver Hodja, Bekir Balluku, 
Hysni Kapo, Manush Myftiu, 
Mehmert Shehu, Ramiz Alia, 
Rita Marko, Spiro Koleka, Pilo 
Marko, Spiro Koleka, Pilo 
Peristeri, președintele Prezi
diului Adunării Populare, 
Muslim Peza, președintele A- 
dunării Populare și alți con
ducători de partid și de stat 
ai R. P. Albania, au venit la 
Ambasada Republicii Popu
lare Romîne și au prezentat 
condoleanțe în numele Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezi
diului Adunării Populare, al 
guvernului R. P. Albania și al 
poporului albanez, în legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

★
Pentru cinstirea memo

riei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Consiliul de 
Miniștri al R. P. Albania a 
hotărît ca miercuri, ziua fu
neraliilor, să fie proclamată zi 
de doliu. Toate întreprinderile 
și instituțiile de stat vor co
borî în bernă drapelul al
banez.

Argentina
BUENOS AIRES 21 (Ager

pres). — Ziarele argentiniene 
anunță în primele pagini ale 
edițiilor din 20 martie înceta
rea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ști
rile publicate de ziarele „La 
Nation", „La Prensa", „Cla
tin" și „El Mundo" sînt înso
țite de fotografii și date bio
grafice în care sînt scoase în 
evidență meritele marelui dis
părut.

In cursul zilei de sîmbătă la 
Ambasada R. P. Romîne din 
Buenos Aires au fost prezen
tate condoleanțe în numele 
președintelui Republicii Ar
gentina, Arturo Illia. și a mi
nistrului de externe, Miguel 
Zavala Ortiz.



TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 
CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

DOMNULUI VICEPREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

greoper; a tat Omită • industrie puternică; agricultura a 
eaaaacat • dezvoltare ; condițiile de viață ale ma
nte mc «essnbat in mod radical

Iz i.--n--aa Republicii Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a daaa*l caBMfDe sale de om de stal Membră a comuni-

Comitetul Central al Partidului Muncii din Albania, Prezidiul 
Adunării Populare și Consiliul de Miniștri al Republic;: Popu
lare Albania au primit cu adincă îndurerare vestea ir.?r.u 
neașteptate și premature a tovarășului Gheorghe Gheorghsu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Rep_i..;.. 

•* Populare Romîne.
Această veste tristă a mișcat profund inimile membrilor 

partidului și poporului nostru, care l-au prețuit pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ca încercat conducător al poporului 
frate romîn și al Partidului Muncitoresc Romîn, ca luptător 
dîrz pentru cauza atotbiruitoare a socialismului și 
mului, ca prieten al poporului albanez, și care a adus o ct atri
buție la întărirea prieteniei și colaborării dintre țările șt po
poarele noastre frățești.

In persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej poporul 
romîn a pierdut pe fiul său cel mai iubit, conducătorul său s. 
eminentul om de stat, luptătorul care și-a consacrat întreaga 
sa viață cauzei poporului său și comunismului.

Numele și activitatea tovarășului Gheorghe Gbeorgruu-De: 
sînt strîns legate de lupta clasei muncitoare romîne și a po
porului romîn pentru libertate, independență națională, pu
terea populară, de întreaga luptă și de victoriile Repubu 
lare Romîne pe calea construirii socialismului și pe arena in
ternațională.

Exprimînd sentimentele întregului popor albanez și ale Par
tidului Muncii din Albania, vă transmitem dv. și prin dv. între
gului popor romîn și Partidului Muncitoresc Romin cele mai 
sincere condoleanțe în legătură cu această grea pierdere sufe
rită de Partidul Muncitoresc Romîn și de toți oamenii munci: 
din Republica Populară Romînă.

Ne exprimăm convingerea că poporul frate romin :ș: va 
strînge și mai mult rîndurile în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului său și va obține victorii și mai mari pe 
calea socialismului și comunismului, sub steagul marxism-leni- 
nismului și internaționalismului proletar.

Amintirea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej va rămine 
de neuitat în inimile noastre.

BUCUREȘTI

GAMAL NASSEB

ai
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TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE
BUCUREȘTI

In numele poporului euban, al guvernului revc-luțiocar șt al 
nostru persor.il vă transmitem dv. și prin dv. poporului și gu
vernului twnm mesajul nostru de profunde ctmdoteanț* in le
gătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie.

Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba 

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-ministru al guvernului revoluționar

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCH DIN 

ALBANIA

PREZIDIUL ADUNĂRII 
POPULARE A REPUBLICII 

POPULARE ALBANIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ALBANIA

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICI! POPULARE ROMÎNE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

COMITETULUI CENTRAL
11 PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme și guvernu
lui Republicii Populare Democrate Coreene, al întregului po
por și al nostru personal exprimăm profunde condoleanțe Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliu
lui de Stat și guvernului Republicii Populare Romîne, între
gului popor romîn și familiei îndoliate, în legătură cu înceta
rea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-De;. pr.m- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu.are 
Romîne. .

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost conducători, 
respectat și iubit al poporului romîn, un prieten apropiat a. 
poporului coreean și o personalitate eminentă a mișcăru co
muniste internaționale. __

Din prima zi a activității sale, tovarășul Gheorgne

BUCUREȘTI

Profund mișcați de vestea încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, vă trimitem dv, dragi to
varăși, și poporului romîn, în aceste zile de durere și mîhnire, 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Consiliului de Stat, guvernului Republicii Populare 
Polone și al poporului polonez expresia lor de întristare și sin
cere condoleanțe.

In persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Partidul 
Muncitoresc Romin și întregul popor romin au pierdut un 
încercat revoluționar, eminent militant al mișcării muncito
rești romîne și internaționale care și-a consacrat toate forțele 
cauzei slujirii patriei sale, construirii socialismului și consoli
dării păcii intre popoare.

Chipul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. prietenul Polo
niei, promotorul relațiilor frățești potooo-romine. va rămine 
pentru totdeauna in memoria noastră și in memoria poporului 
polonez.

WLADYSLAW GOMULKA

al Partidului Muaextarese lut Peteaeu
EDWARD OCHAB

JOZEF CYRANKIEWICZ

Declarația făcută de losip Broz Tito,

președintele R. S. F. Iugoslavia, 

secretar general al U. C. I.
Moartea prematură a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

.rim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romm ș. pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. re- 
prezintă o pierdere grea și ireparabilă pentru poporul romin 
prieten și pentru partidul său muncitoresc, pentru întreaga 
mișcare muncitorească revoluționară internațională, pentru n:; 
toți care l-am cunoscut ca pe un revoluționar încercat și luptă
tor intransigent pentru cauza socialismului, a democrane: și a 
relațiilor, internaționale bazate pe egalitate, precum și pentru 
pace în întreaga lume.

întreaga viață a tovarășului Dej a fost o luptă plina de abne
gație pentru drepturile clasei muncitoare romîne, pentru liber
tate și prosperitatea poporului romîn, pentru promovarea cau
zei socialismului. încă de tînăr muncitor s-a încadrat în lupta 
revoluționară a clasei muncitoare romîne suportînd cu curaj 
condiți e grele ale detențiunii în închisorile fasciste, din care 
a ieșit ca conducător al mișcării de rezistență a poporului ro
mîn, ca un protagonist al luptei acestuia pentru adevărata li
bertate și independență. La fel de mari sînt și meritele sale în 
construirea socialismului, în industrializarea țării și crearea 
Romîniei noi.

Cu înflăcărarea unui adevărat revoluționar și cu talentul unui 
om de stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a dedicat cu abnegație 
toate forțele pentru realizarea acestor idealuri, fapt pentru care 
întregul popor romîn i-a exprimat, pînă în ultima clipă a vieții 
sale, o mare dragoste și încredere. In calitate de conducător al 
țării și al partidului, el a fost întotdeauna pe deplin pătruns de 
spirit de răspundere față de poporul și partidul său și i-a con
dus cu devotament și curaj în eforturile pentru dezvoltarea 
țării, în construcția socialismului, aducînd o contribuție însem
nată la dezvoltarea dinamică actuală a mișcării muncitorești 
internaționale.

Mi-au rămas vii în amintire întîlnirile prietenești cu tova
rășul Dej, mai ales acelea din ultimii ani. In septembrie anul 
trecut, noi am participat împreună la inaugurarea lucrărilor 
marelui sistem hidroenergetic „Porțile de Fier", pentru a cărui 
realizare a depus atîtea eforturi, văzînd în acesta un pod al 
prieteniei și o manifestare concretă a colaborării reciproc avan
tajoase. La el s-a manifestat neîncetat tendința spre realizarea 
celor mai bune relații cu putință între țările noastre și spre 
promovarea înțelegerii și colaborării dintre partidele noastre și 
a schimburilor de vederi tovărășești.

Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și popoarele Iugoslaviei 
împărtășesc sincer marea durere a poporului romîn și a parti
dului său muncitoresc, cu convingerea că măreața operă a lui 
Gheorghe Gheorghju-Dej va constitui o sursă de însuflețire in 
aspirațiile și eforturile sale creatoare de viitor".

EXCELENTEI SAU 
ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Am aflat cu tristețe prcfrvH despre icKSTM ten viață • 
Excelenței Sale, regretatul Gbecrghe Goeorghm-Dei preșecm— 
tefe Ccraaliuhii de Sta: ai Ttepcib-ici Populare Rrr~ pcur- 
dere grea, care a lovit ati: de dur poporul romin pnetee.

In această împrejurare dureroasă. prezint Race ier, fi Voastre. 
precum șî Coctitetuhti Central al Pș-rtsrf-iirrf Muncitoresc Ro
min. poporului ți guvenuihâ romin eondoteanșete ate
Biroului Pelr_: al FLX. ale poporului și guver-uhti algerae 
și vă exprim urarea fiertunse de a suporta cu curaj această grea 
încercare.

CONSILIULUI DE STAT
AL REPU BLICII POPU LARE ROMÎNE

BUCZ'BEȘTI

In legătură cu încetarea dm.
Gheorghiu-De;. preșecmteăe

Stockholm

porului romin

GUSTAV

EXCELENTEI SAU
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Excelență.

Am aflat cu profund regret vestea marții domnului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Președintele Cor-si. — u; de Stat al Repubuci 
Populare Romine. Transmit guvernul și poporul u. R-wnin^- 
condoleanțele meie sincere

LYNDON B. JOHNSON

EXCELENTEI SAU
DOMNULUI ION GHEORGHE MALRER 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIU LIT DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARI DOMINE

uu pLnux sicca—sie. Republica Populară Romînă a promovat 
te daaeaM riltțiiter mternațâonate a politică de pace și co- 
emssecța pasnxă intre toate statele.

Poponti francez. care se bucură de îmbunătățirea relațiilor 
dadre tara noastră st Republica Populară Romînă. pierde în 
persoana ha Gheorghe Gbecrgmu-Dej un promotor al cauzei 
peteferfneco-ranine.

De atrmmwt- datorită rolul-: important pe care l-a jucat în 
sasul ecrausus» și muncitorești internaționale, tova-

Gheorghe Gcecrgmu-Dej a fost cunoscut ca un membru 
CEsncex al sării faenifri comuniste.

Cai?' ș-_ îraneezi se înclină eu respect și durere in fața 
MMBttai tei Gbaocghe Ghetnghiu-Dej, luptător credincios 
pentru ca_za =a.-xsm-jenăism. -u Ei prezintă condoleanțele 
iar emzpiccu ; Partxru-u: Muncitoresc Romîn, guvernului și 
teaHte|Mar de stat ale Bipublkii Populare Romîne, familiei 
taaaetenlin Gheorghe IThfrsțhte Paj. întregului popor frate 
romin cuprms de durere.

PENTRU COMITETUL CENTRAL 
WALDECK ROCHET, 

'* reu,- general al Partidului Comunist Francez

EXCELENTEI SALE
VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBUCII POPULARI DOMINE, 
DOMNUL ION GHEORGHE MAURER

Șist mult intrrttată să afin 
Gheorghiu-Dej si vă tranșant corns 
Romîniei.

Londra
Regeu EUSABETA II

EXCELENTEI SALE DOMNULUI 
ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Am primit cu profundă durere știrea despre moartea Exce
lenței Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej. președintele Consiliului 
de stat al Republicii Populare Romîne. Guvernul și poporul 
Uniunii Birmane se alătură sentimentelor mele de adincă simpa
tie și condoleanțelor pe care le adresez guvernului și poporului 
din Republica Populară Romînă.

NE WIN 
președintele 

Consiliului Revoluționar și ai 
Consiliului de Miniștri al 

Uniunii Birmane

EXCELENTEI SALE
ION GHEORGHE MAURER. 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBUCll POPULARE ROMÎNE 
CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBUCII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Știrea încetăm dm viață a Kxcefesfe: Sate Gheorghe Gheor- 
gniu-De; »a. resmnnt-c ea • grea torrasă. In -ri-wie popcru- 
M * guvern uiu: dm Tnrfrrrna pruam. vă r.g amdoiaanțeăe

CĂTRE COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN,

BUCUREȘTI
Dngi tovarăși,

O adincă durere ne-a cuprins la aflarea știrii că prunul se- 
t-****r *1 C C al P XIR $j președintele Consiliului de Stat 

teiiine, tovarășul Gheoighe Gheorghiu-Dej, a încetat 
7**^ Pennitețj-mi să vă transmit dv. și familiei deceda- 

tuhu și mtregului popor romîn condoleanțele Partidului Co
munist din Germania

Prin moartea tui Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a stins viața 
usiu mare revoluționar, a unui eminent conducător al clasei 
munc:'.oare și om de stat. Această viață a fost plină de înflăcă
rată dăruire pentru interesele oamenilor muncii, ale întregului 
popor, ale riasei muncitoare din toate țările.

Tir:. iu; Ghemghe C-heirgmu-De; la hBtife munci
torești de la începutul ar. i lor 30, rolul său conducător în marea 
greva a muncitorilor feroviari și petroliști a anului 1933, lupta 
sa neobosită și plină de sacrificii împotriva fascismului, activi
tatea sa curajoasă și exemplară in închisorile fasciste l-au făcut 
sa devină conducătorul recunoscut al clasei muncitoare romîne 
și al tuturor forțelor populare. După eliberarea sa din lagărul 
de concentrare, ei a ciștigat merite în fața poporului romin și 
■ întregii clase muncitoare internaționale datorită inițiativei și 
conducerii clarvăzătoare a insurecției populare și a instaurării 
puterii populare.

Viața și lupta acestui revoluționar a fost călăuzită de năzu
ința pentru unitatea clasei muncitoare. Ca secretar general al 
Partidului Comunist și mai tîrziu ca prim secretar al CC. al 
P.M.R. și ca om de stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
adus o contribuție de seamă, deoarece sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, a clasei muncitoare romîne întregul popor 
a pășit pe calea transformării democratice și socialiste și a con
struim socialismului. Succesele pe care le-a obținut poporul 
ramm in alianța frățească cu toate popoarele țărilor socialiste, 
sînt legate pentru totdeauna de viața acestui conducător al cla
sei muncitoare și om de stat.

Prin moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, partidele 
comimiste și muncitorești pierd un mare conducător al mun
citorilor, iar comuniștii vest-germani, clasa muncitoare vest- 
germană și toate forțele populare un mare prieten. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost întotdeauna un participant consecvent 
Ia lupta împotriva imperialismului și militarismului german. 
El a fost devotat solidarității cu forțele revoluționare ale cla
sei muncitoare germane și din toate țările. Pentru aceasta parti
dul nostru și întreaga clasă muncitoare vest-germană îi sînt 
profund recunoscători.

\ă asigurăm tovarăși că vom păstra totdeauna la loc de 
cinste amintirea celui dispărut. Vă asigurăm că noi comunișii 

• e,-.-germani nu ne vom da înlături de la nici un efort în lupta 
împotriva imperialismului și militarismului german, pentru 
pace, democrație și socialism.

MAX REIMANN
prim secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Comunist din Germania

/ . .1 4 ■ ,

----- "" ------- ' .S . 4. ■

SUKARNO

comitetului central
AL PARTIDULUI MlNCTTOM3C DOMIN

Dragi arrară<

Gbecrghe Gbecrgm--De; a fost animatorul neobosit al operei 
remarcabile care a făcut cm Romima. altădată înapoiată și de
pendentă de capilarul mujrapona1, un stat socialist modern și

COMITETULUI CENTRAL 
AL PAI 1DULU1 MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

Aflted vestea despre încetarea din viață a tovarășului 
G-.e-grgiiâ Gheorghiu-Dej. prim-secretar al Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc Romîn, noi, Comitetul Central al 
Parucu-ui Comunist din Japonia, dorim să exprimăm din toată 
tataa cete mai profunde condoleanțe tuturor membrilor Parti- 
- —— Muncitoresc Romin și întregului popor romîn, deoarece 
tMKite Gheorghe Gheorghiu-Dej a adus o mare contribuție 
la elteerarea poporului romin de fascismul german și de forțele 
laacțiaaM* aetânațfonate, la revoluția și construcția socialistă 
te Raminia g îș

De ztemenea, tovarășul Qheorghiu-Dej a luptat cu fermitate 
tețnn i 11q șovimimului de mare putere, a apărat suveranitatea 
și denutteea națională a țării sale și a jucat un rol pozitiv pen- 
**• WtttoBB mișrăni comuniste internaționale, opunîndu-se 
ezMMtateti zriMMihrte, care este pe cale de a duce la o sciziune 
definitivi a mișcării comuniste mondiale.

Sperăm smcer că toți membrii Partidului Muncitoresc Romîn 
tetre^zl popor romîn vor întări și mai departe unitatea lor, 

pecsru a ăezvoU.a cu succes opera începută de el.

Cn salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

DIN JAPONIA .» •

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

în legătură cu încetarea din viață a apreciatului conducător 
al poporului romîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Partidul Comu
nist din Norvegia exprimă condoleanțele sale Partidului Mun
citoresc Romîn.

Moartea sa constituie o mare pierdere pentru întreaga miș
care muncitorească internațională.

JORGEN VOGT
Secretar al C.C. al P.C. din Norvegia

persor.il


Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 37 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne convoacă Marea Adu

nare Națională, în ziua de 24 martie 1965, ora 18.

p. președintele 
Consiliului de Stat

ION GHEORGHE MAURER
București, 21 martie 1965

din viata tineretului lumii PE SCURT
Revendicări ale studenților 

venezueleni

Calitate superioară 
in fiecare faza a producției

e un panou din 
curtea Uzinei 
„Vulcan" din Ca
pitală sînt înscri
se cu litere mari 
angajamentele co
lectivului în în

trecerea socialistă pe acest an 
și cele pînă la 1 Mai.

In secții au apărut primele 
semne — rezultate care pri
vesc acest important o- 
biectiv al întrecerii socia
liste — calitatea produse
lor. Este în primul rînd 
vorba de arborii cotiți pen
tru pompe și construcții
le metalice sudate. Anul 
trecut, în secția mecani
că grea, la fiecare lot de 
arbori trimiși de turnătorie, 
erau descoperite la prelu
crare defecte ascunse: poro- 
zități, incluziuni nemetalice 
etc. Rebuturile treceau la fier
vechi. Și la construcțiile su
date controlul cu raze gama 
descoperea frecvent fisuri. 
Construcțiile reveneau pe 
rampele de sudare unde se 
făceau remedierile necesare.
Evident, se încărca prețul de 
cost, iar calitatea produsului 
respectiv era mult diminuată, 

în aceste secții, colectivele 
de muncă au fost mobilizate
pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate. Primele mă
suri : cercetarea și discuta
rea cauzelor care duc la 
defectele de calitate. Or
ganizațiile U. T. M. din sec
țiile respective au analizat 
în adunări generale mun
ca utemiștilor care lucrau 
direct la produsele respective. 
La mecanică grea, tinerii au 
invitat la discuții și pe tur
nătorii de la oțelărie. „Uite ce 
greutăți avem din pricina 
voastră — li s-a spus invitați- 
lor. Cum de ajunge la noi 
așa ceva?". Inginerul Petrică 
Baciu a înfățișat tinerilor 
greutățile ce pot apare pe flu
xul tehnologic și la montaj 
datorită arborilor cotiți cu 
defecte de turnare.

La turnătoria de oțel și la 
sudură, în adunările generale

U.T.M. s-a ridicat o problemă 
deosebită. Unii tineri comi
teau greșeli pentru că nu cu
noșteau îndeajuns tehnologia 
de lucru. Dar nu este mai pu
țin adevărat că însăși planuri
le de operații erau, în unele 
cazuri, necorespunzătoare. La 
concluziile acestea au ajuns 
paralel și conducerile secțiilor 
respective. S-a trecut la mă
suri. Iată ce ne spune despre 
acestea inginerul Octavian 
Szega, tehnologul oțelăriei: 
„Cercetările efectuate, discu
țiile în colectiv ne-au ajutat 
să elaborăm o nouă tehnologie. 
Dar de data aceasta nu ne-am 
mulțumit numai cu atit. Am în
ceput activitatea pentru răs- 
pîndirea ei pînă la ultimul 
lucrător din secții. Astfel, s-au 
organizat demonstrații tehno
logice care sînt continuate si 
astăzi. împreună cu maiștrii 
și turnătorii cei mai buni, la 
aceste demonstrații am expli
cat totul, de la prima pînă la 
ultima fază. Cu acest prilej, 
s-a constatat că tratamentul 
pieselor se face anevoie în 
spațiul turnătoriei. S-a luat de 
aceea o nouă măsură: organi
zarea tratamentului într-un 
atelier specializat, dotat cu in
stalațiile necesare. Totodată, 
în tematica cursurilor de ridi
care a calificării s-a introdus 
un punct special: noua tehno
logie. Iar pentru o cît mai 
bună specializare, conducerea 
secției a stabilit ca la turna
rea arborilor cotiți să lucreze 
aceiași oameni și de prefe
rință în schimbul I. Printre 
tinerii care lucrează acum cu 
mult succes la acest produs aș 
putea să enumăr pe Constan
tin Badea, Ion Dragomir etc.“.

în secția sudură lucrurile 
s-au petrecut asemănător. In
strucțiunile tehnologice au 
fost elaborate detaliat și răs- 
pîndite în secție. Cei mai 
buni sudori printre care: Ion 
Constantinescu, Mihai Nico- 
lici, Ilie Dedu și alții au fost 
solicitați să împărtășească din 
experiența muncii lor. Primii 
doi — de pildă — au demons

trat tehnologia sudării auto
mate în baie de zgură. ..La a- 
ceastă operație — spunea to
varășul inginer Romeo Ciura 
— un rol deosebit îl joacă a- 
plicarea cu strictețe a tehno
logiei — tăinuirea corectă a 
aparatului, menținerea regi
mului electric etc. Cind am 
sudat prima dată serpentine 
pentru cuptoarele catalitice de 
La Onești, controlul cu raze 
efectuat Ia toate cordoanele 
de sudură a găsit multe 
din acestea cu defecte. Acum, 
după ce au fost organizate de
monstrații tehnologice, nu se 
mai înregistrează nici un de
fect".

Tot pe această linie trebuie 
menționată demonstrarea teh
nologiei noilor procedee de 
sudură organizată în întreaga 
secție cu sprijinul consiliului 
tehnic al uzinei. Rezultatele a- 
cestor măsuri? Aici, la sudură, 
numărul remedierilor a scă
zut. „în primele două luni ale 
anului avem cu 20 la sută mai 
puține defecte de sudură față 
de lunile noiembrie și decem
brie — ne spune în continuare 
tovarășul Romeo Ciura. Este 
un rezultat satisfăcător care 
cu siguranță va fi îmbunătă
țit".

La secția turnătorie de oțel 
efectele măsurilor sînt și mai 
bune. Ne-am adresat, în sec
ția mecanică grea, controloru
lui de calitate, inginerul Mir
cea Totora, care ne-a rela
tat: „în lunile ianuarie și fe
bruarie — un singur arbor 
cotit cu defecte din vina tur
nătoriei".

Acestea sînt cîteva din pri
mele rezultate în ceea ce pri
vește calitatea. Colectivul uzi
nei este hotărit să îndepli
nească cu cinste sarcinile tra
sate de partid de a acorda cea 
mai mare atenție calității pro
duselor și primele rezultate 
stau garanție succeselor viitoa
re în întrecerea socialistă.

V. CONSTANTINESCU

I tudențh din Cara- 
! cas și din celelalte 
I centre universitare
■ ale Venezaelei au 
! organizat în ultimul 

timp numeroase mi
tinguri și demon

strații pentru a cere eliberarea 
deținuților politici, libertatea 
presei și pentru a protesta îm
potriva continuării operațiunilor 
militare întreprinse contra forțe
lor de eliberare națională.

Forțele polițienești trimise 
pentru a împrăștia studenții par- 
ticrpanti la aceste manifestata 
au acționat cu deosebită brutali
tate. Astfel, la Barquisimeto. ca
pitala statului Lara, un student a 
fost omorât și alții răniți. La Ca
racas an fost răniți. de asemenea, 

numeroși studentă și mulți alții 
arestați-

Recentele acțiuni studențești 
se încadrează intr-o vastă ram- 
panie de protest desfășurată ia 
întreaga țară împotriva arestă-

Studenții spanioli

iilor arbitrare, a torturării deți
nuților politici și pentru drepturi 
democratice. Federația Centrelor 
Universitare din Venezuela, or
ganizația studenților progresiști, 
a creat o comisie studențească 
pentru solidaritate cu deținuții 
politici. Această comisie are sar
cina de a coordona acțiunile stu
denților și de a face legătura în
tre cercurile studențești și par
tidele politice, organizațiile de 
masă, personalitățile progresiste 
care luptă pentru democratizarea 
vieții politice a țării. Studenții 
venezueleni își exprimă cu tărie 
protestul lor împotriva represi
unilor și violențelor de extremă 
gravitate care se produc în țară, 
protestează împotriva atacării de 
către poliție a manifestațiilor 
studențești. Intr-o declarație a 
Federației Centrelor Universitare 
din Venezuela se spune : „N'u 
vrem să fim complici la represi
unile pe care guvernul le pro
voacă în întreaga țară și care se 
înmulțesc din zi în zt De aceea 
voxn lupta permanent împotriva 
lor".

v. r.

NEW YORK — Comitetul 
special pentru operațiunile 
destinate menținerii păcii, nu
mit de Adunarea Generală la 
27 februarie, a hotărît dumi
nică, într-o adunare a unui 
grup restrâns, ca la 26 martie 
să-și înceapă dezbaterile în 
prima ședință destinată, în
deosebi, problemelor organiza
torice. După aceasta, se crede 
că lucrările Comitetului vor fi 
aminate pentru cîteva săptă- 
mîni, perioadă în care Alex 
Quaison-Sackey, președintele 
Adunării Generale, și U Thant, 
secretar general al O.N.U., 
vor încerca să obțină un acord 
între marile puteri care să 
constituie baza viitoarelor lu
crări ale Comitetului.

Un nou act agresiv 
împotriva R. D. Vietnam *

continuă lupta
Acțiuni pentru pace 

ale tinerilor

GENEVA. — între 22 martie și 
15 aprilie va avea loc la Geneva 
cea de-a 21-a sesiune anuală a 
Comisiei pentru drepturile omului. 
Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află înscrise 18 probleme, printre 
care, pedepsirea criminalilor de 
război naziști, raportul anual al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, privind libertatea de in
formare, problema pedepsei capi
tale și dreptul persoanelor ares
tate.

La Geneva s-a anunțat că, în 
baza hotărârii Adunării Generale 
a O.N.U., anul 1968 va fi decla
rat — cu ocazia împlinirii a 20 de 
ani de la adoptarea Declarației cu 
privire la drepturile omului (10 de
cembrie 1948) — an international 
al Drepturilor omului.

HANOI 21 (Agerpres). — 
După cum anunță Agenția 

Vietnameză de Informații, mi
siunea de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei 
populare vietnameze a adre
sat președintelui Comisiei in
ternaționale pentru suprave
ghere și control din Vietnam 
un protest împotriva unui nou 
act de agresiune împotriva 
R. D. Vietnam.

La 21 martie, ora 13,50 se 
spune în scrisoarea de pro
test, un mare număr de avioa
ne ale S.U.A. și autorităților 
sud-vietnameze au zburat pes
te paralela 17, bombardînd și 
mitraliind mai multe puncte 
din To Vinh, o comună din 
nordul zonei demilitarizate și 
provocînd pierderi materiale 
populației locale. „Acesta este 
un nou act de război foarte 
grav comis de Statele Unite și 
agenții lor sud-vietnamezi îm
potriva Vietnamului de nord, 
în curs de numai 8 zile, ei au 
atacat în șase rînduri, cu forțe 
aeriene și navale, numeroase 
localități aflate pe teritoriul 
Republicii Democrate Viet
nam. în ce privește zona demi
litarizată, acesta este al doilea 
raid aerian în regiunea nor
dică, în cursul aceleași perioa
de". Scrisoarea de protest su
bliniază că „acest act de război 
constituie o încălcare grosola
nă a suveranității și teritoriu
lui R. D. Vietnam, o violare

extrem de gravă a acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam și un act fla
grant de sabotare a statutului 
zonei demilitarizate".

Comisia de legătură cere ca 
Statele Unite și Administrația 
de la Saigon să pună capăt 
imediat tuturor acțiunilor a- 
gresive împotriva R. D. Viet
nam și războiului agresiv din 
Vietnamul de sud și să-și re
tragă toate trupele și armele 
din Vietnamul de sud, în con
formitate cu prevederile acor
durilor de la Geneva din 1954.

★
DJAKARTA 21 (Agerpres). 

Parlamentul indonezian a a- 
doptat în unanimitate o decla
rație în care este condamnată 
agresiunea străină împotriva 
popoarelor din Indochina. în 
declarație se cere retragerea 
imediată a trupelor americane 
din Indochina și respectarea 
acordurilor de la Geneva din 
anul 1954. „Membrii parla
mentului indonezian, se subli
niază în declarație, protestea
ză împotriva atacurilor ameri
cane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și apreciază actele 
agresive și de amestec în tre
burile interne ale popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambod
gian drept un adevărat război 
împotriva popoarelor iubitoa
re de pace din această regi
une".

proiesorul Jose Luis Lc- 
pez Aranguren, de la U- 
niversitatea din Madrid.

care și-a exprimat sprijinul ia
tă de acțiunile studenților spa
nioli în favoarea reformelor 
universitare, a fost arestat du
minică și refinut timp de mai 
multe ore la cartierul general 
al politiei din capitala Spani
ei. In legătură cu aceasta, a- 
genfia Reuter amintește că a- 
proximativ 5 000 de studenți de 
la universitățile din Madrid. 
Barcelona și Bilbao continuă 
lupta în iavoarea unei reforme 
democratice în sinul sindica
tului studenfesc controlat în 
prezent de guvern.

vest-germani
7inerii cest-germani se pre

gătesc pentru a participa 
la o serie de acțiuni în 

sprijinul păcii, împotriva peri
colului unui război nuclear. La 
Frankfurt pe Main a acut loc o 
adunare consacrată pregătirii 
marșurilor păcii ce cor acea loc 
în primăvară.

Marșurile din acest an se cor 
desfășura între 17 și 19 aprilie, 
pe 15 trasee. Totodată cor fi or
ganizate demonstrații și mitin
guri la Hamburg, Frankfurt pe 
Main, Bremen, Hanocra și alte 
orașe.

După zborul lui „ Voshod-2“

La semănat — 
cu toată capacitatea mașinilor

Începute în urmă cu cîte
va zile în trei unități, 
lucrările agricole de pri

măvară se desfășoară acum în 
toată regiunea Dobrogea. Zi
lele călduroase au zvîntat pă- 
mîntul, iar mecanizatorii, 
lucrătorii din G.A.S. și țăranii 
cooperatori întrețin ogoarele 
pentru menținerea apei în sol 
și urmăresc încadrarea în epo
ca optimă a însămînțărilor din 
epoca I. Inițiativa în actuala 
campanie agricolă din Dobro
gea au luat-o unitățile din 
raionul Medgidia, unde con
dițiile au fost mai prielnice. 
Cu mai mult de o săptă- 
mînă în urmă, inginerul șef 
al G. A. S. Tîrgușor, Emil 
Circa, putea fi văzut în 
cîmp controlînd termometrul 
care indica de la o zi la alta 
creșterea temperaturii în sol. 
în ziua de 12 martie, se aflau 
însă în cîmp alături de ingi
neri și tehnicieni și 12 meca
nizatori care executau primele 
lucrări agricole din această 
campanie. O parte din ei pre
găteau terenul, alții începuse
ră semănatul. Se vedea din 
rîvna pe care o depuneau 
Gheorghe Dinea, Nicolae Toa- 
der și Ion Lăzărescu, care au 
obținut cele mai bune rezul
tate la semănat, că abia aș
teptaseră momentul acesta. Și, 
după 3 zile de muncă intensă, 
cele 170 hectare repartizate

culturilor din urgența I erau 
însămînțate, după ce aproape 
întreaga suprafață fusese fer
tilizată cu cîte 100 kg azotat 
de amoniu la hectar. în aceeași 
zi, pe ogoarele G.A.S. Torto- 
manu puteau fi văzuți și ti
nerii mecanizatori Constantin 
Mocanu, Toma Enache și alții 
din brigada a 4-a condusă de 
Victor Nacu care întrețineau 
ogoarele cu grapa cu disc. în 
urma lor veneau semănătorile.

Acum, cînd semănatul cul
turilor furajere s-a terminat, 
se face primul bilanț din ac
tuala campanie : fiecare me
canizator a însămînțat în me
die cîte 13 hectare pe zi. în 
așteptarea timpului optim pen
tru semănatul celorlalte cul
turi, în cîmp se lucrează in
tens. Pe solele de grîu ieșite 
mai slab din iarnă se împrăș
tie azotat de amoniu, pe te
renurile în care se va semăna 
porumbul se execută grăpări 
pentru menținerea apei în sol. 
Pînă acum întreaga suprafață 
de 900 hectare repartizate cul
turii porumbului a fost gră- 
pată. Tovarășul inginer Ilie 
Mitrache ne relata că lucrarea 
aceasta, pînă la semănat, în 
vederea asigurării unui pat 
germinativ cît mai bun, va 
fi repetată de două sau trei 
ori. Lucrările au început apoi 
și în celelalte unități. în seara 
zilei de 17 martie, lucrătorii de 
la G.A.S. Saligni, semănaseră

peste 300 hectare cu culturi 
din epoca întîi, în timp ce la 
G.A.S. Kogălniceanu se însă- 
mînțase peste 60 la sută din 
suprafața planificată.
Aceeași preocupare, aceeași 

grijă pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune viitoarei 
recolte se întîlnesc și în coo
perativele agricole de produc
ție. Mecanizatorii de la S.M.T. 
Castelu, care au terminat pri
mii pe regiune reparațiile 
tractoarelor și mașinilor agri
cole aveau deja în ziua de 16 
martie 1 200 ha de teren gră- 
pat și pregătit pentru însă- 
mînțări, iar cînd termometrul 
a indicat temperatura optimă 
au și intrat cu semănătorile 
în brazdă.

In două zile, mecanizatorii 
din brigăzile ce deservesc coo
perativele agricole de produc
ție din Cuza Vodă au terminat 
semănatul întregii suprafețe 
de 50 ha cu sfeclă și 40 hectare 
cu mazăre. Rezultate la fel de 
bune în primele zile la semă
nat s-au obținut și în coope
rativele agricole din Ciocîrlia 
de Sus, Ciocîrlia de Jos, Lumi
na, Izvorul Mare, Kogălnicea
nu și altele. în dimineața zilei 
de 19 martie, în întreg raionul 
Medgidia se însămînțase 53 la 
sută din întreaga suprafață 
planificată pentru culturi din 
epoca L

GEORGE MIHĂESCU

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La 21 martie, cosmonauții Be- 
leaev și Leonov au sosit, pe 
cosmodromul Baikonur, unde 
au fost aduși de un avion spe
cial din Perm (nordul Uralu
lui) unde vineri a aterizat nava 
lor „Voshod-2".

Imediat ce Beleaev și Leo
nov au coborît din avion, au 
fost întîmpinați de rachetiști, 
membri ai Comisiei de stat, 
ziariști. Ei au fost îmbrățișați 
de cosmonauții Iuri Gagarin și 
Vladimir Komarov.

Colonelul Beleaev a rapor
tat președintelui Comisiei de 
stat că programul de zbor a 
fost îndeplinit în întregime.

Prin coridorul îngust format 
din cei veniți să-i întîmpine, 
cosmonauții au ajuns pînă la 
un automobil deschis cu care 
au parcurs apoi străzile ora
șului.

CINEMATOGRAFE
PĂDUREA SPlNZURAȚILOR — 

cinemascop (ambele serii) : Patria 
(10; 13,30; 17; 20,30). TOVARĂr 
ȘII : Republica (9,45; 12,15; 15,45; 
18,15; 20,45). PAGINI DE ISTORIE
— CETĂȚILE CHIMIEI — INAU
GURAREA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCȚIE A SISTEMULUI 
HIDROENERGETIC ȘI DE NAVI
GAȚIE PORȚILE DE FIER : Lu
ceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15 ;
20,30). DJURA — cinemascop : 
Carpați (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), 
Festival (10; 12; 14; 16; 18,15 ;
20,30). SETEA — cinemascop : 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30 •• 
18,45; 21). SECERIȘUL VERDE : 
Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,30 ;
20,30). JURNALUL ANEI FRANK
— cinemascop : Victoria (9,45;
12,15; 15; 17,45; 20,30). ERA
NOAPTE LA ROMA (ambele se
rii) : Central (10; 13; 16; 19). LE
GEA ȘI FORȚA : Lumina (9,30 :

11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Excel
sior (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 
21), Flacăra (14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Modern (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). MUSAFIRI CIU- 
DAȚI PE MUNTELE DE GHEAȚĂ : 
Union (15,30; 18; 20,30). 4 000 DE 
TREPTE SPRE CER — TEMELII 
DE OȚEL — PREFAȚĂ LA UN 
POEM — PRETUTINDENI MUN
CESC OAMENI — INAUGURA
REA LUCRĂRILOR DE CON
STRUCȚIE A SISTEMULUI HI
DROENERGETIC ȘI DE NAVIGA
ȚIE PORȚILE DE FIER : Timpuri 
Noi (10—15,15 în continuare ; 17; 
18,45; 20,45). OMUL DIN FOTO
GRAFIE : Doina (10; 12; 14; 16 ;
18,15; 20,30). TUDOR — cinema
scop (ambele serii) : Giulești (10; 
14; 18). BALADA SOLDATULUI : 
înfrățirea între popoare (14; 16: 
18; 20). ARHIVA SECRETĂ DE 
PE ELBA : Cultural (15,30; 18 ;

20,30). LANȚURI : Feroviar (10,30 : 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
ZBORUL ÎNTRERUPT : Buzești (16; 
18; 20). COLABORATORUL CE- 
KA : Dacia (10; 12; 14; 16,30;
18,30; 20,30). CASA DE LA RĂS
CRUCE : Crîngași (16, 18; 20). A 
FOST PRIETENUL MEU : Grivița 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). OMUL 
CU RICȘA — cinemascop : Bu- 
cegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). CU 
MÎINILE PE ORAȘ : Unirea (16; 
18,15; 20,30). PODUL : Tomis (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). ZA- 
FRA : Vitan (15; 17; 19; 21). VOCI 
ÎN INSULĂ : Miorița (10; 12; 16: 
18,15; 20,30). FORTĂREAȚA DE 
PE RIN : Munca (16; 18; 20).
NOUĂ ZILE DINTR-UN AN : 
Popular (16; 18,15; 20,30). FATA 
CU PĂRUL CĂRUNT : Arta (16;
18,15; 20,30). PODUL RUPT — ci
nemascop : Moșilor (16; 18; 20).

O vizită inopinată
NICOSIA 21 (Agerpres). — 

Duminică seara a sosit inopi
nat la Nicosia ministrul grec 
al apărării, Petros Garoufa- 
lias, însoțit de generalul Gri
vas, comandantul forțelor ar
mate cipriote, care a făcut o 
vizită în Grecia. Hotărîrea tri
miterii în Cipru a ministrului 
apărării al Greciei a fost luată 
în urma unei ședințe a guver
nului grec, care s-a desfășu
rat duminică sub președinția 
primului ministru Papandreu. 
Nu a fost dată publicității 
nici o informație cu privire la 
conținutul discuțiilor din ca
drul Cabinetului de miniștri 
grec, ministrul Garoufalias 
mărginindu-se să declare că 
pleacă la Nicosia pentru „re
glementarea unor probleme 
cu caracter militar".

In ultima vreme, s-a sem
nalat o înrăutățire a situației 
politice din Cipru, ceea ce a 
prilejuit diferite luări de po
ziție din partea președintelui 
Makarios și a guvernelor grec 
și turc.

Reuniunea 

de la Ankara
ANKARA 21 (Agerpres). — 

La Ankara a avut loc o reu
niune a șefilor principalelor 
partide politice din Turcia. 
După încheierea reuniunii, 
Urguplii, președintele Consiliu
lui de Miniștri, a anunțat că 
înlocuirea contingentului turc 
staționat în Cipru va avea loc 
la 28 martie. Totodată, el a re
levat că reuniunea a avut 
drept scop să-i pună în curent 
pe șefii partidelor politice tur
ce cu evoluția situației din 
Cipru.

Agențiile de presă mențio
nează că în afara șefilor celor 
patru partide ale coaliției gu
vernamentale. la reuniune a 
participat și Ismet Inonii, fos
tul președinte al Consiliului de 
Miniștri, actualul lider al opo
ziției.

Conducătorul tehnic al zborului 
navei cosmice sovietice „Vos
hod-2* a declarat la cosmodrom 
unui corespondent al agenției 
TASS că zborul navei „Voshod-2' 
este o experiență foarte importan
tă pentru dezvoltarea cosmonauti
cii mondiale. Omul trebuie să în
vețe să plutească în Cosmos așa 
cum plutește pe apă. Viitoarele 
cercetări ale spațiului de dincolo 
de atmosferă vor reclama cosmo- 
nauților să știe să lucreze în afara 
navei cu ajutorul aparatelor știin
țifice. S-ar putea ca împrejurările 
să reclame ca echipajul uneia din 
nave să-i ajute pe cosmonauții u- 
nui alt obiect cosmic. Acest lucra 
se va putea face dacă va fi însu
șită metoda de ieșire a omului 
din cabină.

Telespectatorii din Moscova au 
urmărit pentru prima oară la 20 
martie un reportaj filmat înfățișînd 
pregătirea pentru decolare a echi
pajului navei cosmice „Vos
hod-2".

Reportajul a început printr-o 
scurtă prezentare a viitorilor cos- 
monauți, făcută de Iuri Gagarin și 
Andrian Nikolaev.

Pavel Beleaev a fost înfățișat 
acasă la el în mijlocul familiei. 
După ce a relatat cum s-a antre
nat, Pavel Beleaev a expus pe 
scurt sarcina de zbor: Alexei 
Leonov trebuie să iasă din navă în 
Cosmos.

„Nu sînt singurul gata să fac 
acest lucru, i-a răspuns Leonov. 
Avem un grup de tovarăși capa
bili să îndeplinească această sar
cină'.

LONDRA. — Ministrul afa
cerilor externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart, a ple
cat duminică intr-o vizită 
oficială la Washington, unde 
urmează să aibă convorbiri cu 
secretarul de stat, Dean Rusk, 
și cu alte personalități ameri
cane. Pe aeroportul din Lon
dra, înaintea plecării, răspun- 
zind la întrebările corespon
denților de presă el a declarat 
că o mare parte a convorbiri- 
rilor va fi consacrată exami
nării situației din Vietnam în 
lumina recentelor tratative a- 
vute cu ministrul de externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko. 
„Plec în America cu anumite 
idei privitoare la Vietnam — 
a spus el — dar știu că pro
gresele vor fi încete și difi
cile". Ministrul englez a de
clarat că va discuta, de ase
menea, problemele alianței 
atlantice, situația din Orientul 
Mijlociu și alte probleme de 
interes comun pentru Analia 
și S.U.A.

VARȘOVIA. — La Varșovia 
a sosit un grup de reprezen
tanți ai cercurilor economice, 
industriale și comerciale din 
R.F.G., în vederea cunoașterii 
posibilităților de lărgire a re
lațiilor comerciale dintre cele 
două țări în domeniul indus
triei textile.

VARȘOVIA. — Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., l-a primit la 20 martie pe 
Raul Castro Ruz, al doilea secre
tar al Conducerii Naționale a Par
tidului Unit al Revoluției Socialis
te din Cuba, locțiitor al primului 
ministru și ministrul forțelor ar
mate revoluționare, care se află 
în Polonia Ia invitația C.C. al 
P.M.U.P.

TEL AV1V. — La frontiera din
tre Izrael și Siria s-a produs un 
nou incident, în noaptea de 20 
spre 21 martie cînd în regiunea 
Ashmurah, situată Ia nord de Ga- 
lileea, posturile de grăniceri ale 
celor două părți au declanșat un 
puternic schimb de focuri. Nu s-au 
înregistrat victime omenești.

PE SCURT
Sudan:

Perspectivele „mesei
omunicatul publi
cat la Khartum, 
după ședinfa cu u- 
șile închise a par- 
ticipanților la lu
crările conferinței 
„mesei rotunde",

a reținui atenția observatorilor 
politici. Toate partidele au că
zut de acord „să adopte prin
cipiul unei solujii pașnice în 
problema sudului, ca unică po
sibilitate pentru dezvoltarea, 
pe mai departe, a Sudanului". 
Interesantă este și aiirmația po
trivit căreia „orice soluție care 
ar ii adoptată trebuie să cores
pundă atit dezideratelor sudu
lui, cît și întregului Sudan". 
Din acest paragraf al comuni
catului se întrevede, în primul 
rînd, perspectiva unor pași îna
inte spre un acord care să înlă
ture pericolul dezmembrării ță
rii. Perspectiva care s-a contu
rat este o consecință a efortu
rilor depuse în cadrul conferin
ței de către forțele patriotice, 
spre a se găsi o soluție care 
să satisfacă atît intenția guver
nului de a menține unitatea 
țării, cît și revendicările sudu
lui. Dorința de a se ajunge la 
un acord a fost vizibilă și din 
adoptarea anterioară a unei de
clarații propuse de președinte
le conferinței, Nazi Dataller 
Declarația recomanda conți 
nuarea eforturilor în vederea 
găsirii unei soluții „pentru re

glementarea problemei sudu
lui în cadrul general al Suda
nului". Realizarea unei înțele
geri privind solutionarea pro
blemei, menținîndu-se unitatea 
țării, a fost preconizată cu mai 
mult timp în urmă de partidele 
din nordul țării. Înainte de 
începerea lucrărilor conferin
ței, toate partidele politi
ce din nord au ajuns la 
un acord asupra unei plat
forme comune la conferin
ță. In acest sens, Sudanul este 
proclamat „un tot unitar", dar, 
în același timp, se recunoaște 
poziția specială a provinciilor 
din sud și existența unor deo
sebiri de ordin politic, econo
mic, cultural și rasial între 
nord și sud. In timpul lucrări
lor conferinței, reprezentanții 
acestor partide au respins pre
tențiile acelor grupări sudiste 
care cereau completa separare 
a nordului de sud. „Separatis
mul și izolaționismul slăbesc 
forțele noastre și nu iac altce
va decît să folosească dușma
nilor" — a declarat în acest 
sens președintele partidului 
popular-democrat.

Evoluția conferinței este 
semnificativă și în ceea ce pri
vește poziția aripii de stingo 
a partidului sudist S.A.N.U., 
condus de Wiliam Dong. Dînd 
dovadă de mai mult realism 
politic și fiind călăuzit de do-
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Congresul arab al petrolului
CAIRO. — După cum anun

ță agenția M.E.N. duminică 
dimineața au continuat lucră
rile pe comisii ale celui de-al 
V-lea Congres arab al petro
lului. Reprezentantul Arabiei 
Saudite, Abdullah al Tariki, 
a subliniat necesitatea națio
nalizării industriei petroliere 
din țările arabe, în interesul 
popoarelor acestor țări, men
ționând că acest lucru este 
posibil în prezent atît din 
punct de vedere tehnic cît și 
economic. Concesionarea pre
lucrării petrolului arab com
paniilor străine, a spus vorbi
torul. a fost dictată în condi
țiile dominației imperialiste. 
Iată de ce trebuie să se ceară 
abolirea acestor concesii și sta
bilirea de relații cu alte țări 
pe bază de egalitate. Compa
niile străine, a spus el, doresc 
să perpetueze înapoierea țări-

lor arabe și să dicteze în poli
tica internă și externă a aces
tora. Arătînd că țările arabe 
dețin majoritatea rezervelor de 
petrol ale lumii (55 la sută), 
Tariki a propus adoptarea de 
către guvernele arabe a unei 
politici în exploatarea și pre
lucrarea petrolului corespun
zătoare interesului popoarelor 
lor.

Proiectele 
lui

Pak Cijan Hi

Alegeri 

in Ceylon
COLOMBO. — în Ceylon 

vor avea loc luni alegeri pen
tru cele 151 de locuri din Ca
mera Reprezentanților. Aceste 
alegeri au loc ca urmare a di
zolvării Parlamentului Ceylo- 
nez în luna decembrie 1964, 
cînd guvernul condus de Siri- 
mavo Bandaranaike a fost pus 
în minoritate cu un vot, cu 
prilejul votării unui proiect 
guvernamental privind națio
nalizarea principalelor institu
ții de presă din Ceylon. Deși 
la confruntarea electorală de 
luni iau parte 12 grupări poli
tice și numeroși independenți, 
potrivit agenției France Pres- 
se, principala bătălie va avea 
loc între Partidul libertății Sri 
Lanka, condus de d-na Ban
daranaike, și cea mai impor
tantă grupare de opoziție, Par
tidul național unit, partid de 
dreapta, condus de Duddley 
Senanayake.

rotunde"
rința de a asigura succesul 
tratativelor, Dong a propus or
ganizarea unui sistem federal, 
în care să se acorde sudului 
aceleași drepturi ca și nordu
lui.

în vederea apropierii poziții
lor grupărilor participante Ia 
conferință, partidele politice din 
nordul țării au hotărît să pre
zinte în continuarea lucrărilor 
o propunere comună în vede
rea soluționării problemei. A- 
ceastă intenție a devenit cu
noscută dintr-o declarație făcu
tă de liderul partidului 
U.M.M.A., Saddik Al Mahdi. 
Comentînd această declarație, 
ca și acordul consemnat în co
municat, agenția „FRANCE 
PRESSE" afirmă că abia acum 
„conferința mesei rotunde a 
luat un start efectiv, după re
uniunile preliminare din cursul 
săptămînii trecute". Majorita
tea observatorilor consideră 
că, pe baza evoluției înregis
trate, conferința de la Khar
tum ar putea găsi soluția a- 
decvată pentru reglementarea 
problemei sudului. Desigur, nu 
trebuie excluse dificultățile 
care ar putea să survină. 
Dreapta sudaneză, supusă unor 
influiențe exterioare, ar putea 
să creeze complicații în etape
le care urmează ale „mesei 
rotunde".

V. URSU

au crescut

ificultățile econo
mice sud-coreene se 
împletesc cu cele 
politice. Fără îndo
ială, aceste dificul
tăți trebuie puse 
în legătură cu 
faptul că an de an 

cheltuielile mili
tare alocate de la buget. In anul 
1965, peste S3 la sută din buge
tul statului a fost destinat pentru 
întreținerea unei armate de mari 
proporții. Cu numai un an în 
urmă erau alocate 27 de procen
te. Sumele reduse destinate eco
nomiei nu corespund nici pe de
parte necesităților industriei și 
agriculturii sud-coreene aflate 
într-o stare de jalnică înapoiere. 
Consecințele se exprimă în cre
șterea continuă a numărului șo
merilor, flagelul șomajului lovind 
în primul rînd tineretul. Din cei 
26 000 000 locuitori, aproape 27 
la sută sînt șomeri totali sau par
țiali. S-a agravat totodată situa
ția în satul sud-coreean. Redu
cerea producției agricole (produc
ția de cereale, de exemplu, în 
1964 a fost cu 20 la sută mai 
mică decît strictul necesar con
sumului intern, iar recolta de 
bumbac a scăzut cu 70 la suta), 
a făcut ca mare parte din pro
dusele, chiar tradiționale pentru 
alimentația populației, să fie im
portate.

Acuzînd că viața grea a popu
lației sud-coreene s-ar datora, 
chipurile, suprapopulării, regimul 
lui Pak Cijan Hi a propus ca în 
scopul „asigurării stabilității eco
nomiei naționale" să se exporte 
în America Latină și R. F. Ger
mană, forță de muncă. Proiectele 
oficiale prevăd ca anul 1965 să 
fie pentru Coreea de sud un an 
„al exportului mîinii de lucru".

In acest sens, au fost semnate 
deja contracte. Potrivit relatări
lor șefului biroului muncii din 
Seul, guvernul s-a angajat să 
exporte, pe un termen mai lung 
aproape 8 000 de țărani sud-co- 
reeni.

Dar aceste proiecte antipopu
lare nu pot să găsească sprijinul 
maselor, în ciuda unei zgomotoase 
propagande. Soarta tragică a 
pribegilor este bine cunoscută. 
Chiar recent agenția de presă 
„TANGSHIN", relata că dintr-un 
lot de 130 familii sud-coreene 
plecate în 1964 în Brazilia 114 
vagabondează, fără să li se fi asi
gurat locuri de muncă. Exemple 
asemănătoare se pot da și la mi
nele carbonifere din Ruhr (R. F. 
Germană).
Ziarul „WASHINGTON POST" 

reliefînd îngrijorarea în legătură 
cu posibilitatea accentuării crizei 
economice și politice din Coreea 
de sud, își exprimă părerea că 
valul nemulțumirilor nu va putea 
fi stăvilit „decît dacă vor fi rea
lizate succese economice sub
stanțiale". Proiectele devenite pu
blice ale lui Pak Cijan Hi nu o- 
feră vreo garanție că „succese 
economice substanțiale" sînt pre
vizibile în viitorul apropiat în 
Coreea de sud.
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