
Proletari din toate țările, uniți-vâ!

tineretului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

A.

îndureratul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XXI, Seria H. Nr. 4930 6 PAGINI — 25 BANI Marți 23 martie 1965

pelerinaj

COMUNICAT

HOTARÎREA

Cu inimile cernite, cu hotărîrea de a strînge și mai mult rîn- 

durile în jurul partidului, cetățenii patriei noastre aduc ulti

mul omagiu marelui dispărut

Din partea comisiei 
pentru organizarea 

funeraliilor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

în ziua de 22 martie 1965 a avut loc ședința plenară a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

La propunerea Biroului Politic, plenara a ales în unanimitate în runcția de prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn pe tovarășul Nico' — 
Ceaușescu.

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, membru supleant al Biroului Politic, a iost ales 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Au fost aleși ca secretari ai Comitetului Central tovarășii Leonte Răutu. membru 
supleant al Biroului Politic, Paul Niculescu-Mizil și Ilie Verdeț, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărit să propună Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne drept candidat pentru funcția de pre ședințe al Consiliului de Stat pe tovarăyad 
Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

în aceeași zi a avut loc ședința comună a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Romîne, care au adoptat o hotărîre cu privire Ia eternizarea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 

a Consiliului de Stat si a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Populare Romine
Pentru eternizarea memoriei tovarășului Gheorghe 

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

HOTĂRĂSC:

1. Se vor edita lucrările tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

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

3. Statuia tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
fi ridicată în orașele București și Cluj.

4. Bustul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
fi așezat la Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Marea Adunare Națională a Republicii 
Populare Romîne, clubul C.F.R. „Grivița Roșie“ din 
orașul București și la Casa de Cultură din orașul 
Galați.

5. Pe clădirile legate de activitatea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în perioada ilegalității vor 
fi așezate plăci comemorative.

6. La Muzeul de Istorie a Partidului din orașul

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

București se va organiza o sală memorială, consa
crată vieții și activității tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

7. Se va institui bursa republicană „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", care va fi acordată celor mai meri
tuoși studențL

8. Se va atribui numele ..Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“:

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

Mare
e) . Institutului Politehnic dm București 
fi.Casei de cultură a studenților din Cluj
g) . Unei școli medii de cultură generală din orașul 

Bir Iad
h) . Unui bulevard și unei piețe din orașul Bucu

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

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

Consiliul de Stat
al Republicii Populare Romîne

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Comisia de partid și de stat 
pentru organizarea funeralii
lor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej comunică :

1. — Mitingul de doliu în
chinat memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
avea loc miercuri, 24 martie 
ax. la ora 11, în Piața Repu- 
blicii.

2. — După mitingul de do
liu. cortegiul funerar se va 
îndrepta spre „Monumentul 
eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, 
pentru socialism", unde va 
2rea loc înhumarea rămășițe
lor pămintești ale tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

3. — In semn de omagiu, la 
ora 14,30, timp de 3 minute, 
se va întrerupe lucrul în toa
te întreprinderile și institu
țiile din țară (cu excepția a- 
celora unde condițiile de pro
ducție nu permit întrerupe
rea lucrului); pe timpul între
ruperii lucrului vor suna sire
nele întreprinderilor, locomo
tivelor, vaselor fluviale și ma
ritime ; se va opri circulația 
trenurilor, automobilelor, al
tor vehicule și a pietonilor.

4. — Mitingul de doliu și în
treaga desfășurare a funera
liilor vor fi transmise de toa
te posturile de radio și tele
viziune ale Republicii Popu
lare Romîne.

Neîntrerupt continuă îndu
reratul pelerinaj ; poporul în
treg pășește, înlăcrimat și tă
cut, prin fața catafalcului pe 
care se odihnește în nemurire 
omul iubit, conducătorul în
țelept, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Zorii zilei de luni au găsit 
pe străzile Capitalei șiruri 
nesfîrșite de oameni, așteptînd 
într-o tăcere gravă ; fluvii o- 
menești unduind de departe, 
adunîndu-și impresionanta 
masivitate de ,pe toate arte
rele țării. Din sate și orașe, 
din munți, din cîmpii, din uzi
ne. din șantiere, din școli, oa
meni indoliați pornesc de pre
tutindeni spre a-i aduce to
varășului Gheorghiu-Dej ulti
mul lor salut

E ora 7. Aici. în fața pala
tului Consiliului de Stat dom
nește liniștea grea a recule
gerii. Se deschid porțile și 
prângV coloane pășesc cu pie
tate și îndurerată emoție în 
palat Sint muncitori ai mari
lor 'uzine din Capitală: „Gri
vița Roșie". _23 August-, „Re
publica-, „Vulcan-. Ei au ve
nit aici direct din schimburile 
de noapte, după ere de mun
că încordată, cu conștiința că 
produsele muncii lor din a- 
ceastă noapte, destinate in
dustriei, vor duce cu ele în 
cele patru zări ale marelui 
șantier — patria noastră — 
forță, mai ales forță. Ei știu 
că acesta este cel mai profund 
și mai demn omagiu adus 
omului care cu atâta înflăcă
rare și clarviziune a condus 
partidul și poporul nostru spre 
izbînzile de azi și de mîine în 
industrializarea patriei, în 
dezvoltarea impetuoasă a tu
turor domeniilor vieții noas
tre.

Sosiți cu un tren de noapte, 
mineri din Valea Jiului (din 
Lupeni, Petrila, Aninoasa, 
Vulcan, Uricani), în unifor
mele lor cunoscute, au venit 
să aducă tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu- Dej ultimul lor 
salut minieresc, făgăduințele 
lor ferme de dăruire pen
tru cauza căreia tovarășul 
Gheorghiu-Dej i-a închinat 
viață. Au venit să-i făgădu- 
iască tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej că ei, minerii 
Văii Jiului — veche citadelă 
revoluționară — vor continua 
să traducă în fapt îndemnu
rile pe care în urmă cu ani 
le-a adresat tovarășul Dej 
minerilor: a transforma prin 
muncă Valea Jiului — într-o 
înfloritoare Vale a bucuriei.

In coloane, uniformele ostă
șești, însoțesc hainele de lu
cru ale muncitorilor, țărani
lor, cărturarilor. Durerea os
tașilor și ofițerilor armatei 
noastre populare va da scutu
lui Romîniei socialiste un plus 
de hotărîre și forță.

Mii și mii de oameni de 
toate vîrstele, de toate profe
siile, venind de pe toate me
leagurile țării, din Dobrogea 
și îndepărtatul Maramureș, 
din Suceava și Mureș, din 
Cluj și Craiova trec necontenit 
în cele două șiruri de o parte 
și de alta a catafalcului, cu 
suflete cernite de lacrimi.

Sînt depuse în continuare 
numeroase coroane de flori 
din partea instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
a colectivelor din fabrici, u- 
zine și. instituții, bărbați, fe
mei și copii aduc buchete de 
flori.

Din timp în timp se schim
bă gărzile. Fac de gardă acti
viști de partid și de stat; con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești, oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori.

Un pas, alt pas — coloana 
înaintează, coloana nesfîrșită 
pătrunde în palat, învăluită 
în acorduri solemne, du
reroase.

Oricare om venit din orice 
colț al patriei, a lăsat acolo 
imagini din viața înflorită pe 

meleagurile lui prin erpica 
muncă și luptă a partidului in 
fruntea căruia a fost omul pe 
care-1 salută îndurerat aici. 
Iată, de la Galați au venit 
umăr la umăr oameni cu tîm- 
plele ninse și tineri. Au venit 
din orașul de la Dunăre unde 
cu decenii în urmă, tînărul 
muncitor electrician Gheorghe 
Gheorghiu s-a afirmat ca un 
hotărît luptător revoluționar. 
Au venit din orașul de la Du
năre unde, în anii noștri, din 
ruinele fumegînde lăsate de 
război, s-au aprins luminile 
Tiglinei și ale celorlalte car
tiere noi, ale Galaților ■— 1965. 
Au venit din orașul de la Du
năre unde socialismul pune pe 
temelii neclintite vatra de oțel 
a marelui combinat siderur
gic, forță și mîndrie a Romi- 
niei din anii ce vin. Trecut, 
prezent, viitor, tot atîtea mo
mente din viața noastră stră
lucesc în ochii oamenilor, re
flectate în lacrima lor.

Un pas, încă un pas...
Oamenii pășesc gravi, tă

cuți, cu durere în inimi. în 
dreptul Sălii Palatului un 
muncitor din coloană citește 
cu voce tare o inscripție de pe 
o placă de marmură: „în a- 
cest loc a fost casa în.care s-a 
ținut în mai 1921 primul Con
gres al Partidului Comunist 
din Romînia".

Oamenii se gindesc la partid, 
la partidul comuniștilor care 
în trecutul glorios de luptă din 
bezna anilor grei, ca și în anii 
construcției socialiste a întru
chipat și întruchipează flacăra 
care luminează ochii fiecăruia, 
care îmbărbătează inimile.

Oamenii pășesc gravi, tăcuți, 
cu gîndul către cel care a fost 
marele fiu al partidului.

Un pas înainte al coloanei...
Prezența tineretului: puter

nică, masivă, impunătoare. Ve- 
niți de la Atelierele Centrale 
I.T.B., iată trei sudori tineri ; 
lucrează împreună, și tot îm
preună alcătuiesc șirul de trei, 
unul din zecile de mii de șiruri 
formate din cite trei oameni. 
Intră pe poarta palatului. Pu
țin în urmă, alți trei tineri : 
au fost colegi de școală profe
sională, acum sînt electricieni 
la fabrica „Adesgo“, au cite 20 
de ani. Intră pe poarta pala
tului. Un grup numeros de ti
neri țărani, de la cooperativa 
agricolă de producție din Leh- 
liu au ocupat azi dimineață un 
vagon de cale ferată. S-au în
șiruit și iată-i intrînd și ei pe 
poarta palatului. Ca și monto- 
rii tineri de la „Grivița Roșie"; 
ca și studenții Politehnicii, ca 
și elevii, mulți elevi aflați în 
prima, întristata lor primă zi 
de vacanță. Da, tineretul, dens 
în coloanele fără sfîrșit, intră 
pe porțile îndoliate ale palatu
lui.

Tineretul a venit aici, firesc, 
la chemarea inimii, pentru că, 
de cînd ferestrele conștiinței 
li s-au deschis către lume, ti
nerii au văzut cum partidul 
nostru le netezește drumul Vie
ții, le aprinde lumina tuturor 
școlilor, Te dăruiește splendida 
demnitate a muncii socialiste, 
îi face părtași la toate marile 
bucurii și răspunderi ale po
porului.

Din coloana care pășește în
cet și solemn în prima sală a 
palatului, se desprinde sfioasă 
și adine tulburată o fetiță, o 
pionieră. Duce în mină un co- 
șuleț cu flori albe și roșii pe 
care, încet, lăcrimînd, îl așea
ză între două coroane mari, K 
apoi cu mișcări simple își scoa
te cravata roșie de pionier 
și-o așterne deasupra florilor...

Lumina acestor flori s-a răs- 
pîndit în jur, aureolînd chipul, 
neînsuflețit acum, al marelui 
prieten al copiilor.

Gest spontan, simplu, ne
spus de impresionant în fru
musețea și profunzimea 
lui. în gestul acestei fe-

(Continuare în pag. a V-a)

te. via ia idaKts tea de ie uitatul conducător al poporului nostru — Gheorghe Gheorghiu-Dej



Din experiența întreprinderilor fruntașe

NUMAI PRODUSE
DE CALITATEA I
esfășurmd larg în
trecerea socialiștă, 
colectivul Uzinei 
chimice „Victoria" 
Florești a încheiat 
cel de-al cincilea 
an al șesenalului

cu importante rezultate în 
producție. în 1964 au fost li
vrate peste sarcina de plan 
34 300 bucăți anvelope auto, 
de tractor și de avion. Indicii 
fizico-mecanici ai anvelopelor 
au crescut cu 10 la șută față 
de anul precedent, fapt care 
a făcut să se obțină o produc
ție de calitate superioară. A- 
cest lucru este reliefat și de 
numărul mare de scrisori de 
mulțumire pe care colectivul 
uzinei l-a primit din partea 
beneficiarilor interni și de 
pestb hotare.

Acumulînd o bogată expe
riență în prelucrarea cauciu
cului, fiecare muncitor, fieca
re echipă a contribuit din 
plin la perfecționarea proce
sului de producție și, pe a- 
ceastă bază, la creșterea pro
ductivității muncii. Dovadă 
sînt rezultatele obținute în 
îndeplinirea planului la toți 
indicatorii: producția globa
lă și marfă — îndeplinite în 
proporție de 106,9 la sută și, 
respectiv, 107 la sută; sarci
na de creștere a productivită
ții muncii — depășită cu 3,96 
la sută ; economiile realizate 
prin reducerea prețului de 
cost al fabricației s-au ridicat 
la peste 4 200 000 lei, obținîn- 
du-se totodată beneficii supli
mentare în valoare 
12 000 000 lei. Ca prețuire 
activității desfășurate în

de
a 

în-

trecerea socialistă pe anul 
1964, recent, colectivul Uzi
nei de la Florești a fost dis
tins cu Steagul roșu și diplo
ma de întreprindere fruntașă 
pe țară ~ --------- •
organice.

Aceste 
cununare 
verente și pline de avînt 
întregului colectiv, 
îndeaproape de organizațiile 
de partid. Organizațiile 
U.T.M., desfășurând o susținu
tă muncă politică, au mobili
zat, lună de lună, tineretul din 
uzină pentru a-și spori contri
buția la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan.

Apreciind contribuția pe 
care tinerii din uzină au a- 
dus-o la realizările obținute 
de colectivul uzinei anul tre
cut, tovarășul inginer Ion Di
ma, directorul uzinei, ne rela
ta : „Urmînd exemplul comu
niștilor, utemiștii, tinerii din 
uzina noastră și-au dovedit 
capacitatea în toate acțiunile 
pe care conducerea tehnică, 
îndrumată de comitetul de 
partid, Ie-a inițiat in sprijinul 
îndeplinirii cu succes a sarci
nilor de producție. Împreună 
cu ceilalți muncitori, tinerii 
s-au ocupat cu perseverență 
de răspîndirea experienței 
înaintate, in vederea însușirii 
cît mai operative și în con
diții cît mai bune a procesu
lui de fabricație. Foarte utilă 
a fost activitatea pe care co
mitetul U.T.M. a desfășurat-o 
în această privință prin orga
nizarea unor schimburi de ex
periență între brigăzile care 
participă Ia realizarea acelu-

în ramura chimiei

succese sînt o în- 
a activității perse- 

" ‘ a 
îndrumat

cu 
din 
cu

din
un

iași sortiment de anvelope. 
Aducînd în discuțiile din a- 
dunările generale U.T.M. pro
bleme legate de îmbunătăți
rea calității produselor, de 
îndeplinirea ritmică a planu
lui, de perfecționarea tehnolo
giei de fabricație, organizați
ile U.T.M. au ajutat perma
nent tinerii să participe cu 
consecvență la îndeplinirea 
sarcinilor de plan**.

Rezultatele valoroase 
anul trecut au constituit
puternic stimulent pentru ob
ținerea unor noi succese în a- 
cest ultim an al șesenalului. 
în primele două luni ale aces
tui an producția marfă a fost 
depășită cu 3,5 la sută. Pînă 
în ziua de 18 martie, colecti
vul uzinei a livrat peste sar
cinile de plan mai mult de 
1 750 bucăți anvelope auto și 
de tractor, productivitatea 
muncii crescînd în această 
perioadă cu peste 3 la sută fa
ță de sarcina planificată.

Prezentînd realizările obți
nute de la începutul anului și 
pînă acum de colectivul uzi
nei, tovarășul inginer Ion Di
ma ne-a vorbit despre măsu
rile pe care conducerea uzinei 
le-a luat pentru a asigura în 
continuare îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan. 
„Anul acesta, cea mai mare 
parte a măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice stabilite au drept 
scop ridicarea in continuare a 
indicilor 
mecanici 
fel, vom 
rea unor
permită introducerea de ran- 
forsări in zona centrală la 
toate tipurile de anvelope pe 
care le fabricăm, fapt care va

tehnici

Noi succese
co-

co
și

re

CONSTANȚA. — (de la 
respondentul nostru) :

De la începutul anului, 
lectivele întreprinderilor 
unităților economice din
giunea Dobrogea au obținut 
însemnate succese în produc
ție. Cele două fabrici de ci
ment din Medgidia și Cerna
vodă, de pildă, au produs pes
te plan aproape 3 000 tone de 
ciment, din care mai mult de 
60 la sută reprezintă mărci de 
Ciment cu calitate superioară.

Realizări de seamă a înscris 
pe graficul întrecerii socialis-

în producție
te și colectivul Uzinei de su- 
perfosfați și acid sulfuric din 
Năvodari. Pînă în prezent, 
aici au fost date peste plan 
1075 tone de superfosfat 
simplu și mai mult de 12 tone 
acid sulfuric. De asemenea, 
colectivele exploatărilor Trus
tului minier Dobrogea au ex
tras și prelucrat peste plan, 
de la începutul anului și pînă 
acum, aproape 700 tone de 
minereu și concentrate de ba- 
rită, 800 tone diatomită, 
tone pirită cupriferă și 
produse miniere.

100 
alte

Pregătiri pentru împăduriri
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru).
fn acest an suprafața pă

durilor din regiunea Suceava 
va spori cu încă 6140 hectare. 
Cea mai mare parte va fi 
plantată în primăvară. Tocmai 
de aceea s-au făcut din timp 
pregătiri intense. S-au stabi
lit terenurile ce urmează a fi 
plantate în acest an, au fost 
curățate de resturile de ex
ploatare, 
pregătit peste 31 
puieți din care 
puieți de rășinoase care 
fi scoși în momentul începe
rii plantărilor. Au fost luate 
măsuri pentru asigurarea con
dițiilor de cazare a muncitori
lor ce vor lucra la împădu
riri. S-au reparat cabanele și 
s-au construit altele noi.

Anul trecut, prin munca pa

în pepiniere s-au 
milioane 

23 milioane 
vor

fosttriotică a tineretului au 
plantate sute de hectare. Și 
în acest an tineretul din regi
une va participa la plantarea 
întregii suprafețe planificate, 
din care prin muncă patriotică 
740 hectare, va executa lucrări 
de îngrijire a arboretelui pe 
1 380 hectare, va efectua lu
crări de combatere a dăună
torilor pe o suprafață de 2 100 
ha și va scoate din pepinieră 
în vederea plantării un însem
nat număr de puieți.

Ținînd seama de faptul că 
în acest an suprafețele ce ur
mează a fi plantate sînt la dis
tanțe mai mari de centrele 
muncitorești și sate, comite
tele raionale U.T.M. vor 
ganiza tabere de muncă 
triotică cu durata de 
zile.

or-
pa-

4—7

ie calitate fizico- 
ai anvelopelor. Ast- 
trece la moderniza- 

instalații care să

duce Ia creșterea numărului 
de kilometri rulați și la elimi
narea ruperii elementelor de 
profil, deosebit de solicitate în 
exploatare. Paralel cu aceasta 
se va trece la fabricația de 
serie a unor sortimente noi 
de anvelope auto și de trac
tor. Pentru a face față 
succes sarcinilor sporite 
acest an, ne vom ocupa
toată grija de specializarea 
oamenilor pe faze de operații 
și produs. Acțiunea, care se 
desfășoară în prezent în uzi
na noastră, menită să ajute 
fiecărui muncitor să-și însu
șească cît mai temeinic proce
sul de fabricație, îmbracă 
forme multiple: cursuri de 
ridicare a calificării pentru 
muncitori, de specializare 
pentru șefi de brigadă, mai
ștri și laboranți, de perfecțio
nare pentru controlori
de calitate și ingineri. La a- 
ceste forme participă peste 
1200 de salariați din uzină.

Colectivul nostru s-a anga
jat să realizeze in acest an o 
producție suplimentară in va
loare de peste 10 OM OM lei, 
echivalentă cu circa 45 000 
bucăți anvelope auto-traclor 
și velo. Cel mai însemnat spor 
de producție îl vom obține pe 
seama creșterii productivității 
muncii, indice pe care eeJecti- 
vul nostru s-a angajat sâ-1 
depășească cu unu la sută".

Rezultatele obținute in cele 
11 săptămîni care au trecut 
de la începutul anului, mrh-- 
mă hotărârea chimiștilcr de 
la Florești de a-și respecta 
angajamentul luat.

V. DINTIXSCV

InsămînțărileFoto: AGERPRES

Magazine sătești
în construcție

Noua școală de 8 ani nr.
164 din cartierul Drumul Ta

berei

în epoca optimă
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Națională și sfaturile 
sînt traduse zi de zi 
Printre altele, cetă- 
numeroase sate au

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). —

Propunerile pe care alegă
torii le-au făcut cu prilejul 
întilnirilor care au precedat 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare 
populare 
in viață. 
fenii din
propus să se construiască noi 
magazine ale cooperației de 
consum. Treclndu-se la fapte, 
în comuna Rebricea, raionul 
Negrești, au și fost terminate 
lucrările de executare a fun
dației pentru noul magazin 
universal.

De asemenea, au început lu
crările la noile magazine uni
versale din comunele Osoi și 
Bosia, raionul Iași, Tățărani, 
raionul Huși.

Colectivul de muncă al Șantierului naval Oltenița, antrenat în întrecerea socialistă, depășește lună 
de lună sarcinile de producție. în cele două luni ale acestui an a fost lansată la apă o motonavă 
de 2 000 tone, un bac pentru transport și un ceam de 1 000 tone. Fotogralia noastră redă o secvență 

din activitatea constructorilor de nave din Oltenița
Foto : AGERPRES

B S

Pe ogoarele raionului Brăila 
lucrările agricole de primă
vară se desfășoară în ritm 
susținut. încă de la data de 
15 martie in numeroase coo
perative agricole de producție 
temperatura din sol și terenul 
pe alocuri zvîntat au permis 
intrarea tractoarelor în braz
dă. La cooperativa agricolă 
„Scînteia". din comuna însu
răței, inginerul agronom Va- 
dln Chicu după ce a constatat 
că se poate trece la însămîn
țările din epoca întîi, seara a 
stabilit împreună cu briga
dierii de cîmp și șefii de e- 
chipe, cu mecanizatorii, mo
dul de organizare a transpor
tului semințelor de la maga
zie la cîmp, felul în care va 
fi pregătit terenul, adîncimea 
optimă de însămînțare etc.

în aceeași noapte cinci trac
toriști au ieșit la pregătirea 
terenului. Dimineața, 80 de 
hectare erau gata discuite. I- 
mediat, ceilalți mecanizatori 
au început însămînțatul ma- 
zărei. Unele sole sînt însă la 
distanțe de 7—8 km de sat. 
Atelajele repartizate pentru 
deservirea cu sămînță a so
lelor îndepărtate, erau puține 
la număr. Mai rămîneau trac
toare care așteptau cîte 20-30 
de minute in așteptarea se
minței- Au mai fast repartiza
te încă 3-4 atelaje și, astfel, 
ritmul de lucru a crescut, 
tractoarele au continuat să 
lucreze cu toată capacitatea. 
Bilanțul primei zile s-a înche
iat cu 100 de hectare însămîn
țate, în loc de 60, cît se pre
văzuse. A doua zi pe alte 110 
hectare planificate pentru a fi 
însămînțate cu culturi furajere 
terenul era gata. Acum, la 
cooperativa agricolă „Scîn
teia" din comuna însurăței 
insămînțările din epoca întîi 
au fost terminate. Mecaniza-

torii au continuat însă lucrul. 
O parte din tractoare au in
trat cu grapele pe terenurile 
cultivate cu semănături de 
toamnă pentru menținerea 
apei în sol. Celelalte au tre
cut (în schimburile I și II) la 
pregătirea patului germina
tiv pe alte sole care vor fi 
însămînțate în curînd cu floa- 
rea-soarelui, porumb și alte 
culturi. Din suprafața de 2045 
hectare ce urmează a fi în
sămânțată în epoca a Il-a, 
pînă acum au fost discuite și 
grăpate peste 1 0&0 hectare. 
Tiherii țărani cooperatori um
plu sacii cu porumb și floarea- 
soarelui, îi cîntăresc și, potri
vit indicațiilor inginerului, 
lipesc pe ei etichete, care 
dică : cantitatea și felul 
mințej, sola în care va fi 
corporată, brigada căreia 
va fi repartizată.

Și cooperativa agricolă 
producție „Grivița roșie" 
aceeași localitate se prezintă 
cu rezultate bune. Pe toate 
cele 888 hectare planificate, terenuri, 
insămînțările în epoca I au 
fost terminate pînă la data de 
20 martie. Paralel cu această 
lucrare, înaintea efectuării 
grăpatului, pe cele 910 hec
tare cultivate cu grîu, au fost 
răspândite peste 91 de tone 
azotat de amoniu. în aceste 
zile aci, ca și la vecini, se lu
crează intens la pregătirea 
celor peste 1 800 de hectare 
care vor fi însămînțate — i- 
mediat ce timpul va permite 
și temperatura se va ridica în 
sol — cu floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr, porumb și cu 
alte culturi. Deși tinerii și-au 
depășit angajamentul de a 
transporta la cîmp și la răsad
nițe 2 000 de tone îngrășămin
te organice, folosind „feres
trele" dintre lucrările agri-

in- 
se- 
în- 

îi

de 
din

cole, continuă să ducă 
cantități de îngrășăminte 
ganice pe cîmp. Pînă 
de 18 martie ei transportaserăl 
încă 500 tone.

Vești asemănătoare sosesd 
zilnic la consiliul agricol ra4 
ional și din alte cooperativei 
Insămînțările pe cele 6 912 
hectare planificate pentru eJ 
poca I - au și fost terminate! 
în loc de patru zile cit era 
planificat, prin dublarea vite-J 
zei zilnice de lucru, însămîn-J 
tarea acestor culturi s-a efec-J 
tuat .în numai două zile.

Acum mecanizatorii lucrea-j 
ză cu întreaga capacitate a 
tractoarelor la pregătirea pa-J 
tului germinativ pe 58 478 
de hectare planificate a fi 
însămînțate în epoca a Il-a 
la grăpatul semănăturilor da 
toamnă, ori al ogoarelor, pen-J 
tru afînarea terenului și păsd 
trarea apei în sol. Totodată 
se sapă șanțuri de scurgerea 
apelor care băltesc pe semănăJ 
turile de toamnă sau pe alta

or- 
în ziu;

ION TEOHARIDE

Cursuri de specializare în domeniul irigațiilor
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru).
în acest an în regiunea Ol

tenia suprafețele irigate vor 
crește simțitor. Pentru o mai 
bună pregătire a cadrelor 
care vor lucra pe aceste tere
nuri, în toamna anului tre
cut la Institutul agronomie 
Tudor Vladimirescu din Cra
iova și la stațiunea experi
mentală agricolă din Caracal 
au fost organizate cursuri de 
ridicare a calificării precum 
și de perfecționarea cadrelor

care vor lucra direct pe su
prafețele irigate. Douăzeci de 
ingineri agronomi și zece la- 
boranți urmează aceste cursuri 
Ia institutul agronomic. De 
curînd la stațiunea experi
mentală din Caracal au venit 
la pregătire încă 52 de briga
dieri și tehnicieni agronomi 
din cadrul cooperativelor a- 
gricole de producție din mai 
toate raioanele.

Lecțiile la aceste cursuri 
sînt predate de specialiști cu 
experiență îndelungată în iri- 

’ gații.

PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR 
cinemascop (ambele serii) : Pa trial 
(10; 13,30; 17; 20,30). TOVARÂ4 
ȘII : Republica (9,45; 12,15; 15,45J 

18,15; 20,45). PAGINI DE ISTORIH
— CETĂȚILE CHIMIEI — INAU-I

GURĂREA LUCRĂRILOR DH 
CONSTRUCȚIE. A SISTEMULUI 
HIDROENERGETIC -ȘI DE NAVlJ 
GAȚIE PORȚILE DE FIER : LuJ 
ceafărul (10; 12; 14; 16; 18,151
20,30). DJURA — cinemascop a 
Carpați (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30)] 
Festival (10; 12; 14; 16; 18,15 J
20,30). SETEA — cinemascop a 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30 J 
18,45; 21). SECERIȘUL VERDE a 
Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,30 J
20,30). JURNALUL ANEI FRANK]
— cinemascop : Victoria (9,45;|
12,15; 15; 17,45; 20,30Ț ERaI
NOAPTE LA ROMA (ambele se-|

Drum larg experienței pozitive
nii activiști ai orga
nizației noastre, a- 
tunci cînd vorbesc 
despre generaliza
rea experienței, sînt 
tentați să se gîn- 
dească în primul 

consfătuiri raionale 
și regionale, la schimbul de 
experiență cu sute de parti- 
cipanți. Or, în cele mai bune 
cazuri, într-un an reușești să or
ganizezi 2—3 consfătuiri sau 
schimburi de experiență. Cu două 
consfătuiri raionale sau regiona
le, oricît de valoroase ar fi ele, 
nu realizezi pe deplin sarcina dc 
a crea drum larg experienței 
înaintate în toate organizațiile 
U.T.M. Nici aceste forme nu au 
fost excluse din munca noastră 
dar, în ultima perioadă, am acor
dat mai multă atenție generali
zării experienței bune printr-o 
varietate mai mare de forme.

La noi a devenit o practică ca 
Ia ședințele lunare de pregătire 
a activului, fie la regiune sau 
la raion, să invităm să vorbeas
că secretari U.T.M. din întreprin
deri industriale, construcții, sate, 
școli, despre experiența acumula
tă de organizațiile lor într-un do
meniu sau altul. De curînd, ac
tivului comitetului regional, i s-a 
explicat pe larg experiența acu
mulată de organizația U.T.M. în 
sprijinirea conducerii întreprinde
rii în munca de organizare și ri
dicare a calificării profesionale a 

tinerilor de la Fabrica de ciment 
Medgidia. La o altă ședință de 
pregătire a fost explicată expe
riența Comitetului orășenesc 
Constanța al U.T.M. cu privire la 
mobilizarea tinerilor din comerț 
și cooperativele meșteșugărești 
pentru o bună deservire a con
sumatorilor.

Metoda, după cum am mai 
spus, este proprie și activității 
comitetelor raionale U.T.M. Așa 
a procedat și Biroul comitetului 
raional Tulcea al U.T.M. — de 
pildă — care a invitat secretarul 
comitetului U.T.M. din TAVS să 
vorbească activiștilor despre ex
periența organizației U.T.M. 
de aici în munca de creștere a 
răspunderii tinerilor față de uti
lajele cu care lucrează, sau Bi
roul comitetului raional Negru 
Vodă al U.T.M. care a adus la cu
noștință activiștilor în amănunți
me cum îșî organizează și își des
fășoară munca comitetul U.T.M. 
de la G.A.S. Topraisar în campa
niile agricole, în scopul realizării 
indicatorilor din planul de pro
ducție.

în activitatea pe care o des
fășurăm, un rol important în cu
noașterea, studierea și generali
zarea experienței înaintate îl au 
comisiile de 
regional și 
ale U.T.M.

Preocupat 
buțieî tinerilor la dezvoltarea șep- 

pe lingă comitetul 
comitetele raionale

de sporirea contri-

telului și realizarea 
ducții animaliere 
începutul anului trecut biroul 
Comitetului raional Istria al 
U.T.M. a dat comisiei de tineret 
sătesc sarcina să studieze expe
riența bună în această privința 
și ce măsuri ar trebui să se ia 
pentru generalizarea ei.

După un studiu temeinic făcut 
la fața locului, membrii comisiei 
au informat biroul comitetului ra
ional că organizațiile U.T.M. din 
cooperativele agricole de produc
ție din Fîntînele, Mihai Viteazu 
și Babadag, în special, poseda o 
bună experiență în aceasta pri
vință. La propunerea comisiei, bi
roul comitetului raional a stabilit 
organizarea, în aceste unități, a u- 
nor vizite și schimburi de expe
riență. Astfel, la Fîntînele a fost 
organizată o consfătuire la care 
au participat tinerii din coopera
tivele agricole de producție din 
Rîmnic, Cogealac, Tariverde, Să- 
cele și Nuntași. La Mihai Vitea
zu au venit la schimbul de ex
periență tineri care lucrează în 
sectorul zootehnic din Istria, Si- 
noe, Baia, Ciamurlia de Sus, Cia- 
murlia de Jos și Eschibaba.

împreună cu tinerii crescători 
de animale, la consfătuiri au par
ticipat secretarii organizațiilor 
U.T.M. din sectoarele zootehni
ce, au fost invitați brigadierii, 
în prima parte a consfătuirilor, ti
nerii crescători de animale frun

unor pro- 
mari, la

tași au vorbit despre metodele 
folosite de ei în îngrijirea științi
fica a animalelor: lotizarea și fu
rajarea diferențiată, asigurarea 
din prăsila proprie a unor ani
male de mare producție etc. Se
cretarii U.T.M. au prezentat in
formări privând munca politică 
desfășurată pentru recomandarea 
celor mai buni tineri să lucreze 
în zootehnie, despre activitatea 
politică, culturală și sportivă or
ganizată cu tinerii din acest sec
tor. Referatele și informările au 
fost urmate de vizite în sectorul 
zootehnic cu care prilej președin
ții unităților, ingineri și briga
dieri au dat oaspeților toate lă
muririle necesare. în încheiere, 
înainte ca secretarul comitetului 
raional U. T. M. care conducea 
consfătuirea să prezinte îndatori
rile organizațiilor U.T.M., vice
președintele consiliului agricol 
raional a făcut o expunere des
pre sarcinile actuale și de pers
pectivă privind producția anima
lieră a raionului, a prezentat cî
teva din cele mai eficiente me
tode de selecție, furajare și în
grijire a animalelor.

Biroul comitetului regional Do
brogea al U.T.M. a ajuns la con
cluzia că experiența de la Istria 
este bună și trebuie generalizată. 
La o ședință de birou a fost in
vitat și primul secretar al Comi
tetului raionul Istria al U.T.M. A- 
cesta a explicat amănunțit modul 

în care au fost organizate consfă
tuirile amintite. Membrii biroului 
comitetului regional au fost apoi 
repartizați pe raioane și au aju
tat concret la organizarea unor a- 
semenea consfătuiri. La Peștera 
și Mihail Kogălniceanu, în raionul 
Medgidia, la Cataloi, în raionul 
Tulcea, Cumpăna și Chirnogeni, 
în raionul Negru Vodă etc., sînt 
numai cîteva din locurile unde au 
avut loc consfătuiri cu bune re
zultate.

Organizațiile U.T.M. și-au con
centrat mai mult atenția spre re
comandarea celor mai buni tineri 
pentru a lucra în zootehnie. As
tăzi în sectoarele zootehnice ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție lucrează peste 6 700 de ti
neri. La sfîrșitul anului un nu
măr mai mare de tineri au fost 
declarați fruntași pentru produc
țiile realizate la loturile de 
male aflate în îngrijirea lor. 
sabeta Stan și Maria Halciu, 
la Poșta, care au crescut 
2 600 de pui fiecare fără nici o 
pierdere aproape ; Aurel Voicu, 
de la Nalbant — Tulcea, care 
a crescut cîte 9 purcei de la fie
care din cele 25 de scroafe aflate 
în îngrijirea sa ; Dumitru Cara- 
giu, de la Eschiababa, care a ob
ținut de la turma aflată în grija 
sa 400 kg. de lînă peste sarcina 
de plan, iar tineri de la Limanu 
au obținut 2 860 litri de lapte pe 

anî- 
Eli- 

de 
cite

cap de vacă furajată de la lotu
rile aflate în grija lor în loc de 
2 400 litri cit era planificat — 
sînt doar cîțiva dintre cei care 
s-au întors de la consfătuirile a- 
mintite cu prețioase învățăminte.

O altă posibilitate de genera
lizare a experienței bune ne-o 
oferă ședințele pe care le avem 
periodic cu secretarii U.T.M. Cu 
un asemenea prilej, în orașul 
Medgidia, Tănase Ion, secretar al 
organizației U.T.M. de la I.R.E. 
Medgidia, a vorbit despre expe
riența muncii comitetului cu pri
vire la antrenarea tineretului în 
întrecerea socialistă. La Istria, se
cretarul comitetului U.T.M. din 
comuna Fîntînele a vorbit în fața 
secretarilor U.T.M. despre meto
dele folosite în organizarea și des
fășurarea învățămîntului politic. 
Dobre Ion, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Ostrov, a explicat 
cum este organizată concret acti
vitatea cultural-sportivă, insistînd 
asupra modului în care sînt or
ganizate duminicile cultural-spor
tive, domeniu în care organiza
ția U.T.M. de la Ostrov, are o 
bună experiență.

Așa cum spuneam și la înce
putul articolului, nici organizarea 
unor consfătuiri mai ample în 
scopul generalizării experienței 
bune nu a rămas în afara preo
cupărilor noastre. In colaborare 

cu consiliul regional sindical, am 
organizat o consfătuire pe tema 
sporirii contribuției organizațiilor 
U.T.M. la ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor din întreprin
deri, fabrici, șantiere de construc
ții. La această consfătuire au par
ticipat directori de întreprinderi, 
președinți de sindicat, secretari ai 
organizațiilor U.T.M., membri ai 
comisiilor tineret muncitoresc de 
la comitetul regional și comitetele 
raionale U.T.M. Tulcea, Medgidia 
și orașul Constanța. Consfătuirea 
a prilejuit un rodnic schimb de 
păreri, a contribuit la generali
zarea experienței bune în organi
zarea muncii de ridicare a califi
cării profesionale a tinerilor, avîn- 
du-se în vedere nevoile concrete 
ale producției, gradul de pregă
tire profesională a fiecărui tînăr 
în parte.

Evident că în rîndurile de față 
nu au putut fi expuse decît nu
mai cîteva din problemele multi
ple pe care te ridică munca de 
generalizare a experienței poziti
ve căreia, Comitetul regional Do- 
brogea al U.T.M., îi va acorda, în 
continuare, o și mai mare aten
ție.

GH. TRANDAFIR 
prim-secretar

al Comitetului regional Dobrogea 
al U.T.M.

(9,30 ; 
Excel- 
18,45; 
18,30; 
14,15)

rii) : Central (10) 13) 16; 19). L.E- 
GEA ȘI FORȚA: Lumina 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), 
sipr (10; 12,15; 14,30; 16,30;
21), Flacăra (14,30; , 16,30;
20.30) , Modern (9,45; 12;
16,30;' 18,45; 21). MUSAFIRI ClU-j 
DAȚI PE MUNTELE DE GHEAȚĂ t| 
Union (15,30; 18; 20,30). 4 000 Del 

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; 171 
18,45; 20,45). OMUL DIN FOTO* 
GRAFIE: Doina (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). TUDOR — cinema
scop (ambele serii) : Ciulești (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; 14,30t 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).
ERA : Vitan (15; 17; 19; 21). VOCI 
ÎN INSULA : Miorița (16, 1?, 16; 
18,15; 20,30). FORTĂREAȚA DE 
PE RIN : Munca (16: 18; 20).
NOUA ZILE DINTR-UN AN : 
Popular (16; 18,15; 20,30). FATA 
CU PĂRUL CĂRUNT i Arta (16; 
18,15; 20,30). PODUL RUPT — ci

nemascop : Moșilor (16; 18; 20)»

ZA-

l



w TELEGRAME
CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

bucurești

Transmit Excelențelor Voastre expresia regretului prefund a 
guvernului și poporului argentinian, în legătură cu încetare 
din viață a preastimatului domn, Gheorghe Gbeorghiu-De; 
președintele Consiliului de Stat

ARTURO ILLLK 
președintele Argentinei

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBUCII POPULARE ROMINE

bcctxest:

Am ariat cs â-tere despre încetarea ăa vteȘă a Fxnr'rry. 
Sate Găecrgbe Gbecrjbm-De; prrțrri rtete CnrnrTcrin de Scat 
ai — Poțxmce Bortise In -me* Een șt al peperrim
-r;- —medoteazte pcuăunde C.-r-^r~—de Sex: st 
pepombri •Rrrr^-vi. urnind fx—ridtuate eocsouane * sfc-

Geseral AMIN HAFEZ 
trejedtetete CeaaBetai Prezidențial

CONS1ULLL1 DE STAT
AL REPUBUCII POPI LA RE ROMÎNE

jerin sincerele 
al Consiliului

EXCELENȚEI SALE

DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPUL ARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

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

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

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

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO 
președintele Republicii Statele Unite ale Braribei

EXCELENTEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

VICEPREȘEDINTE AL CONSIUUILI DE STAT 
AL REPUBUCII POPULARE ROMINE

bucurești

Profund esaoțxcat de vestea tristă a grvtei pterifr ri a Exxz- 
itmțe sate Gnecrgne Goecrțmu-De;. exprim Exreter.te voaitrt 
csadoueasțete rata szaeere.

Teberan.
MOHAMMED REZA PAHLEM

BUCUREȘTI

Cte a*d â-jese am aflat tziate veate ta tegttmă co toeeta- 
rea <rin viață a -Strai" c -.eședmte. Excelența Sa Gheorghe 
Gne-mgmu-Dr.. preșuri-,tete Con» fcflo de Stat al Republicii 
Btflflflte Bomtae. Io aoaeete cdegDar mei. membri ai Consi- 
..uim Si-peeru de Sta: rin Repuhhca Sodar și al poporului și 
țuierauh.. dm Sort?*» mg Excetențrie voastxe și poporul Ro- 
zerrnei jă , ibm an~ roodpteznțete noastre profunde pentru 
suremasa poerdexe a ftstulu. dv. președinte.

LUIGI ADWOK BONG 
Prețedmtete Consiliuiai Saprem de Stat 

al Republicii Sudan

TAHER YAHYA 
prim-ministru

Bagdad

EXCELENȚEI SALE

ION GHEORGHE MAURER

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

EXCELENTEI SALE
ION GHEORGHE MAURER 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

bucure;-:
Am aflat cu mare regret vestea încetării din viață a președin

telui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Primiți, vă rog, in numele po
porului cipriot, al guvernului și al meu personal cele mai pro
funde condoleanțe în legătură cu greaua dv. pierdere națională.

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii 

Cipru

CONSIUULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

în numele Consiliului Federal vă adresez sincerele mele con
doleanțe pentru marea pierdere pe care a suferit-o Republica 
Populară Romîriă în urma morții Excelenței sale Domnului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat.

HANS PETER TSCHUDI 
președintele Confederației Elvețiene

EXCELENȚEI SALE. 
DOMNULUI ION GBEORGBE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Cu adîncă durere am aflat vestea tristă a’ încetării din viață 
a Excelenței sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Romine, pe care am avut 
plăcerea să-l întîlnim și să stabîHm o prietenie trainică ir. 
timpul vizitei noastre guvernamentale fn Banilte.

Exprimăm condoleanțele noastre cete mai sincere Excelenței 
voastre și prin dv. guvernului și poporului Bonomiei pentru 
marea pierdere.

Addis Abeba
HAITE SELASSIE I 

împărat

DOMNULUI ION GBEORGBE MAURER 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

La moartea președintelui Consiliului de Stat al Republic.
Populare Romîne, domnul Gheorghe Gteatghtn-De;. expnzn 
sincera și marea mea compauune.

HEINUCH LtBKl 
prețedtetete Repnbbeii 

r Federate Germane

CĂTRE GUVERNUL 
REPUBLICII POPULARE ROMl'E

Prin încetarea din viață a doaookti Gbeot^be GheoeBR*- 
Dej, Romînia a pierdut pe cel mai de seami cm de stat ri 
său din timpurile noastre.

împărtășim doliul poporului romîn caaoaă de pierderea aces
tui brav luptător pentru eliberarea țării ate. care a Sept att 
de mult pentru prosperitatea țării sale și boadstarea poporu
lui său.

în numele meu personal, al guvernului S- pcpcirrim Gharx. 
doresc să exprim din inimă guvermdai și paparul— mm 
cere condoleanțe și compasiune pentru pierderea aceste 
mare om

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Profund impresionat de trista veste a aaocB Exrden|ei Sate 
domnul Gheorghe Gheorghiu-De;, președintele Consulului de 
Stat, vă rog să binevoiți a primi cea mai sinceră compadnne 
din partea mea și s-o împărtășiți poporului rturin și famine: 
defunctului.

REGELE CONSTANTIN
Atena

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULLRE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Foarte impresionat de trista veste a încetării dm viață a 
Excelenței Sate. Dcemu' Gheorghe Gheorghiu-Dej. preyed'-tete 
Consiliului de Stat al Republic- Populare R-nr-adresez po
porului romîn, in ntgnr-te meu și ia manete poporului libanez, 
sincerele mele condoleanțe și expresia prcf.gxfahri mea regret.

CHARLES HELOU 
președintele Libanului

EXCELENȚEI S ALE 
VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Am aflat cu durere despre încetarea din viață a Excelenței 
Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine, și vă exprimăm dv., precum și 
familiei defunctului, condoleanțele noastre îndurerate.

HASSAN II 
regele Marocului

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

în legătură cu încetarea din viață a președintelui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, vă exprim sentimentele mele de sinceră com
pasiune.

IULLANA
Regina Olandei

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBUCII POPULARE ROMtNE

BUCUREȘTI

îndurerat de încetarea <£a viață a poeșeămtemî Ghecrrine 
Ghecrghiu-Deț. vă adresez. în tmmete meu personal și în mt- 
mele peperuim Izraefazri. expeesA pruizzdei trustee mmpa- 
srizu și cele mai smsere snrdniteatțe.

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL R.P.R.

BUCUREȘTI '

Guvernai ș. pcpcrul Pa'tîztamt.ui mi se alătură în a exprima 
crrinteanțeăe noaste e cs prilejul tristului deces al Excelenței 
Sate Axa,-.'.} Gaeocgmu-De;.

Vă rog să trxnxzuted compasiunea naastiă cea mai st
eri nrrbrfcr farahri îndoliate, guvemmlu. și poporulu.

MOHAMMAD ATUB KHAN 
președtetete Pakistan alei

DOMNE LL I MINISTRE AL AEACERTLOR EXTERNE

CUREȘTI

Ca ‘uM eaasuăr.-ari=ne.

LEOPOLD SEDAK SENGHOE

EXCELENTEI SALE DOMNULUI PREȘEDINTE 
AL CONSILII LUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

aflat ca regret trista veste oespre moartea Exerierțe-- 
Sate, domnul Președinte ai Ccr.s.'.îuhii de Stat.

EXCELENȚEI SALE
PREȘEDINTELUI CONSIUULUI DE MINIȘTRI

AL REPUBUCII POPUL ARE ROMINE

BUCUREȘTI

Cu admră 2 utere am primat trista veste a încetării din viață 
: 1 Ittirrve C-r.et.-ghiu-Dej, președin
tele Cooaiftrini de Stai al R.PJL. cel mai de seamă reprezen
tant al revoluției Rominieî.

Rog pe Excelența Voastră să transmită în numele meu per
sonal și al poporului Republicii Arabe Yemen, Consiliului de 
Stat al RR-R. și poporului romîn prieten profundele noastre 
condoleanțe. Excelenței Voastre îi dorim noi succese în muncă, 
sănătate și fericire.

Mareșalul ABDULAH AL SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen

TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

în legătură cu moartea neașteptată a marelui revoluționar 
și om de stat Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne, vă rugăm ca în numele 
Vecei Executive Federale și al meu personal să primiți expre
sia celor mai profunde condoleanțe.

PETAR STAMBOLICI

EXCELENȚEI SALE
ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

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

Dr. MOHAM5LAD YUSUF 
primul ministru al Afganistanului

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER

BUCUREȘTI

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

ALY SABRY 
prim-ministru 

al Republicii Arabe Unite

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI

în numele guvernului danez, țin să exprim sentimentele cele 
mai sincere de condoleanțe și simpatie în legătură cu încetarea 

viață a Excelenței sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, Președin
ții? Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

.1. KRAG 
prim-ministru

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSIUULUI DE MINIȘTRI

BUCUREȘTI

Profund emoționa: de vestea tristă a încetării din viață a 
Excelenței Sale, domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej. președin- 

ete Ccnsiliului de Stat, rog Excelența Voastră de a binevoi să 
ccepte ctmdolesr.țete cete mai sincere ale guvernului regal și 
Je tnete însumi și de a fi interpretul acestora pe lingă guvernul 
rorain și familie.

G. PAP ANDREE 
președintele Consiliului

Alene

BUCUREȘTI

Am aflat cu durere și emoție despre încetarea din viață a 
Excelenței sale, domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Această pierdere m-a mișcat adînc și exprim Excelenței 
voastre, precum și familiei marelui dispărut expresia condo- 
leanțelor mele cele mai profunde.

AMIR ABBAS HOVEYDA 
prim-ministru

Teheran

EXCELENȚEI SALE
ION GHEORGHE MAURER

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT

BUCUREȘTI

Vă rog să primiți din partea guvernului italian și a mea 
personal profunde și sincere condoleanțe pentru marea durere 
care lovește națiunea romînă prin încetarea din viață a pre
ședintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

ALDO MORO 
președintele Consiliului de Miniștri

Roma

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

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

ABDULLAH AL SALIM AL SABAH
Kuweit

EXCELENȚEI SALE
ION GHEORGHE MAURER

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

BUCUREȘTI

Doresc să transmit Excelenței Voastre, guvernului și po
porului Republicii Populare Romîne, cele mai profunde condo
leanțe în legătură cu încetarea din viață a Excelenței Sale — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

G. BORG OLIVIER 
prim-ministru al Maltei
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PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

ION GHEORGHE MAURER

BUCUREȘTI

In legătură cu doliul care a cuprins poporul romîn prin în
cetarea din viață a Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
țin să vă prezint condoleanțele sincere ale guvernului suedez.

TAGE ERLANDER 
prim-ministru

EXCELENȚEI SALE 
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Excelență,

Mișcat de dispariția Președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
vă prezint în numele guvernului meu și al meu personal since
rele mele condoleanțe.

SUAT HAYRI tîRGUPLU 
Prim-ministrul Turciei



Gheorghe Gheorghiu-Dej
TELEGRAME

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Stimați tovarăși,

în numele comuniștilor austrieci vă exprimăm profundele 
noastre condoleanțe în legătură cu pierderea grea suferită de 
partidul dv. prin moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care, în fruntea partidului, a condus cu succes construirea 
socialismului în Romînia.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Austria

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

BUCUREȘTI

Cu prilejul încetării din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, figură eminentă a mișcării comuniste mondiale, vă ex
primăm sincere condoleanțe, în numele Comitetului Central al 
partidului nostru și al poporului Uruguayan.

RODNEY ARISMENDI 
Prim-secretar al Partidului 

Comunist din Uruguay

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

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

LUIGI LONGO 
Secretar General

al C.C. al Partidului Comunist Italian

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

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

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

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

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

Adresăm compasiunea noastră cea mai profundă partidului 
dv. și întregului popor romîn în legătură cu pierderea suferită 
prin încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducător de seamă în construirea socialismului.

Comitetul Național Executiv 
al Partidului Comunist din Canada

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

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

LUIS CORVALAN
Secretar general al

Partidului Comunist din Chile

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

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

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

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

Vă adresăm, dragi tovarăși, salutul nostru îndurerat.

ERNEST BURNELLE, 
președintele Partidului Comunist Belgian

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

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

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar General al A.K.E.L. — Cipru

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

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

Moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej constituie o 

grea pierdere nu numai pentru Partidul Muncitoresc Romîn și 
poporul romîn, ci și pentru mișcarea comunistă internațională 
și întreaga clasă muncitoare internațională.

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

Comitetul Central 
al Partidului Muncii din Elveția

VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

EMIL BODNARAȘ
BUCUREȘTI

In numele Uniunii Democratice de stingă. E DA, vă transmi
tem sincere condoleanțe cu prilejul încetării din viață a pre
ședintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej. conducător eminent al po
porului romîn vecin și luptător pentru pace și democrație.

Poporul grec deplînge pierderea unei personalități care a con
tribuit la dezvoltarea bunelor relații tradiționale între cele două 
țări ale noastre.

IANNIS PASSAL1DIS 
Președintele IDA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși.

Vă prezentăm profundele noc’.re ccrdoleanțe cu ocazia înce
tării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. prtm- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romine.

Tovarășul Gheorghe Gbeorghiu-Dej era cunoscut de masele 
largi ale cetățenilor din țara noastră ca un om de stat foarte 
capabil. Mulți comuniști finlandezi i-au cunoscut persccai pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej șă partidul nostru a văsuț 
in el un comunist cu vederi largi, un pionier al prieteniei fino- 
romine. Figura lui va rănire mult tmp in acest fel in me
moria comuniștilor finlandezi- Memona tovarășului Gbeergre 
Gheorghiu-Dej ne impune să luptăm pentru prietena dintre 
popoarele noastre, pentru colaborarea frățească dintre Paruc— 
Comunist Finlandez și Partidul Muncitoresc Romir.

Comitetul teatral al

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși.
BUCUREȘTI

Consiliul Național al Partidului Cocrumst dm indua a aflat 
cu adine regret de trista veste a incetăn: dm viată a tovarâș&b- 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. pehn secretar ai Cotnrten—m Cerșeai 
al Partidului Muncitoresc Romîn » președinte *1 Cenntoă f 
de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășul Gheorghe Gbeorghiu-Dej a fost unul <fcn catriu- 
cătorii proeminenti ai clasei muncitoare dm Romînia. ai mască
rii comuniste și muncitorești din lumea întreaga In decursul 
ultimelor două decenii el a fost în fruntea Partidului Muncito
resc Romîn. conducted lupta încununată de succes a clasei 
muncitoare din Romînia pentru desâvirșirea revoluției demo
cratice și pentru construirea socialismului.

Consiliul Național al Partidului Comunist din India exprimă 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin. gtr. si
nului și poporului romîn sincerele sale condoleanțe.

S. A. DANGE. 
președinte

C. RAJESMARA RAO. 
secretar general al Cooriliulai Nați—il 

al Partidului Cemaaist din India

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Am fost adine loviți de știrea despre neașteptata încetare din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Din adtacul inimii 
exprimăm din partea C.C. al P.C. din Indonezia. a tuturor comu
niștilor indonezieni și a mea. cele mai profunde condoleanțe. 
Noi l-am știut pe tovarășul Gheorghe Gbeorghiu-Dej ca pe cel 
mai bun fiu al Romteiei. o figură proeminentă in primele rin- 
duri ale mișcării comuniste internaționale și un bun prieten al 
poporului indonezian. Sîntem convinși că C.C. al P3LR. și între
gul popor, precum și rudele celui care a încetat <fin viață, vor 
suporta cu tărie această grea pierdere.

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

D. N. AIDIT 
Președintele Comitetului Central 

al P. C. din Indonezia

CĂTRE 
COMITETUL CENTR AL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Popular Iranian vă transmite 

în numele întregului nostru partid adinca sa compasiune te le
gătură cu încetarea din viață a eminentului conducător al miș
cării muncitorești și al Partidului Muncitoresc Romîn. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a închinat conștient 
viața cauzei clasei muncitoare, cauzei victoriei comunismului. 
El nu și-a precupețit viața, conducted lupta de neîmpăcat împo
triva puterii burghezo-moșierești și a fascismului te Romînia, 
luptă neîntreruptă nici te închisoare.

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

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

Comitetul Central 
al Partidului Popular Iranian 

RADMANES

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Sînd profund cutremurat de moartea prematură a tovarășu

lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, marele și iubitul fiu al poporului 
romîn, conducător eminent al Partidului Muncitoresc Romîn și 
al Statului Socialist Romîn, al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Deplîngem alături de dv, marea pierdere suferită prin moar
tea subită a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care și-a în
chinat întreaga sa viață măreață luptei nobile pentru democrație 
și socialism, pentru independența popoarelor și pentru pace, 
pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești pe baza prin
cipiilor marxism-leninismuluî și internaționalismului proletar.

Vă rugăm să primiți condoleanțele noastre în legătură cu a- 
ceastă mare durere a dv, care este și durerea noastră. Ne ex

primăm speranța că veți găsi consolare în succesele continue 
ale construcției socialiste în Romînia. în continuarea luptei 
pentru fericirea poporului romîn, pentru o lume eliberată de 
ororile războiului, de exploatare și de asuprire cărora- bunul și 
neuitatul tovarăș și om, Gheorghe Gheorghiu-Dej le-a închinat 
întreaga sa viață, întreaga sa inimă, înțelepciune și energie re
voluționară.

Amintirea lui va dăinui veșnic.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Izrael 

secretar general, 
S. MIKUNIS

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

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

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

Gheorghe Gheorghiu-Dej va rămîne o mare figură a mișcării 
muncitorești internaționale, a cărei unitate a apărat-o cu con
secvență, slujind cu eficacitate intereselor sale.

Asigurăm Partidul Muncitoresc Romîn și întregul popor ro- 
min de toată simpatia noastră.

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

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Am aflat cu emoție despre încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Moartea sa constituie o mare pierdere pentru partidul dv, 
pentru poporul romîn și întreaga mișcare muncitorească 
nrteraațională

In numele Partidului Comunist din Olanda 
PAUL DE GROOT

P ARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

PAUL VERGES 
$i 

BRUNT PAYET

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

Canuraăștii dm San Marino exprimă profunde condoleanțe 
P—If dureroasa pierdere suferită în legătură cu încetarea din 
viață a tawăeiiim Gheorghe Gheorghiu-Dej. conducător res
pectat al pariatului dv și al mișcării comuniste internaționale.

GASPERONI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

*
Comitetul Central al Partidului Comunist Turc a aflat cu 

adinei durere despre Încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej- prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc ltomfn. președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populara Romine, neobosit luptător pentru victoria 
socialismului in lume. mare fiu al poporului romin.

Noi, comuniștii turci, ne plecăm capetele în fața amintirii lu
minoase a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Turc 

Prim-secretar 
U. DEMIR

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă 
transmite condoleanțe frățești din partea tuturor militanților 
sâl cu prilejul grelei pierderi suferite in legătură cu încetarea 
din viață a luminatului conducător al mișcării muncitorești

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

MOSCOVA 22 Coresponden
tul Agerpres — Silviu Podină 
— transmite:

Pentru eternizarea memoriei 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Comitetul Central 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au hotărit 
ca orașul Liski, din zona cen
trală a U.R.S.S., să fie denu
mit Orașul Gheorghiu-Dej, iar 
una din străzile Moscovei, 
Școala tehnică de cale ferată 
din Rostov și una din navele 
maritime în construcție să pri
mească numele eminentului 
conducător al Romîniei.

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

★
La ambasada din Moscova a 

continuat luni pelerinajul celor 
venițî să se alăture doliului 
poporului romîn. 

Prin salonul ambasadei trec 
într-un șuvoi neîntrerupt 
muncitori de la întreprinderi 
din Moscova, delegații din 
partea lucrătorilor din apara
tul C.C. al P.C.U.S., a comite
telor de partid și sovietelor 
orășenești și raionale, ministe
relor și departamentelor, aca
demiilor, și instituțiilor de în- 
vățămînt și de cercetări știin
țifice, oameni de știință lu
crători din redacțiile ziarelor 
din Moscova, militari, comso- 
moliști și pionieri.

Printre cei care au venit 
luni la ambasadă pentru a 
semna în cartea de condolean
țe și a aduce un omagiu ma
relui fiu al poporului romîn 
au fost A. A. Gromîko, mini
strul afacerilor i externe al 
U.R.S.S., E. A. Furțeva, mini
strul culturii al U.R.S.S., S. K. 
Romanovski, președintele Co
mitetului de Stat pentru strîn- 
gerea legăturilor culturale cu 
străinătatea, generalul de ar
mată A. A. Epișev, șeful Di
recției superioare politice a 
armatei, delegații din partea

C.C. al sindicatelor din 
U.R.S.S., Prezidiului Acade
miei de Științe a U.R.S.S., Șco
lii superioare de partid de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S., Asocia
ției de prietenie sovieto-ro- 
mîne etc.

R. P. Chineză
PEKIN 22 (Agerpres). — 

După cum transmite China 
Nouă, la 21 și 22 martie, con
ducători ai diferitelor secții 
ale C.C. al P.C. Chinez, ai 
instituțiilor guvernamentale și 
organizațiilor obștești, ai 
partidelor democratice și ai 
municipialității din Pekin, 
precum și muncitori, funcțio
nari și studenți, ofițeri și sol
dați ai Armatei populare chi
neze de eliberare și locuitori 
ai orașului Pekin, au vizitat 
Ambasada R.P. Romîne pen
tru a exprima condoleanțe în 
legătură cu moartea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Membri ai Asociației de

internaționale și al poporului romîn, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Delegația Comitetului nostru Central va fi prezentă la fune
ralii.

Vă rugăm să transmiteți aceste condoleanțe guvernului și po
porului țării voastre.

Pentru 
Comitetul Central 

al Partidului Comunist din Venezuela 
EDUARDO GALLEGOS MANCERA

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

Prin încetarea din viață a primului secretar Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, forțele socialismului și păcii au pierdut un mare 
conducător.

Transmitem din inimă profunda noastră compasiune familiei 
sale.

KAWAKAMI JOTARO 
președintele Partidului 

Socialist Japonez

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTI

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

Președintele Partidului 
Socialist Unit din Islanda

EINAR OLGEIRSSON

MESAJUL MIȘCĂRII DE ELIBERARE ZIMBABWE 
DIN RHODESIA DE SUD

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

Vă rugăm să transmiteți condoleanțele noastre poporului prie
ten romîn“.

Telegrame de peste hotare primite 
la C.C. al U.T.M. și la Consiliul U.A.S.R,

Cu prilejul încetării din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor și la Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă s-au primit telegrame de condoleanțe din partea: 
Uniunii Internaționale a Studenților, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist din R. P. Bulgaria, 
Comitetului Central al Uniunii Tineretului Cehoslovac, Ligii 
Tineretului Comunist din întreaga Chină și Federației Studen
ților din întreaga Chină, Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor Socialist din R. P. D. Coreeană și a Consiliului 
studențesc din R. P. D. Coreeană, Consiliului Central al Tine
retului Liber German și a conducerii centrale a organizației de 
pionieri „Ernst Thălmann“ din R. D. Germană, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Iugoslav și a Uniunii Studenților’ 
Iugoslavi, Comitetului de coordonare al organizațiilor de tine
ret din R. P. Polonă și a Consiliului Național al Asociațiilor 
studenților din R. P. Polonă, Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. Ungară, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S., Uniunii 
Tineretului Democratic din Finlanda și a Uniunii Pionierilor De- 
mocrați din Finlanda, Secretariatului național al Federației Ti
neretului Socialist din Italia, Comitetului Central al Ligii Tine
retului Comunist din Izrael.

In telegrame este omagiată figura marelui dispărut, contribu 
ția sa la lupta pentru victoria cauzei socialismului și păcii,» 
rolul său în întărirea prieteniei între popoare și a colaborării 
internaționale.

COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR 

DIN R. P. ROMÎNA

Doliul care lovește azi tineretul și poporul romîn constituie 
e pierdere pentru toate forțele mișcării progresiste și democra
tice.

Viața exemplară a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, luptele sale 
de tînăr militant muricitor împotriva războiului și reacțiunii 
romîne, acțiunile sale de luptător antifascist și internaționalist, 
opera sa care a contribuit la transformarea Romîniei într-o 
țară liberă și socialistă, întreaga sa activitate de conducător și 
educator vor fi întotdeauna vii în memoria tineretului din lu
mea întreagă.

Din partea Biroului F.M.T.D. vă rugăm să transmiteți tinere
tului și poporului romîn sincere condoleanțe.

RODOLFO MECHINI 
președintele F.M.T.D.

prietenie chino-romîne și re
prezentări ăi altor instituții au 
depus coroane de flori în 
fața portretului tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 22. — Cores

pondentul Agerpres, Gh. 
Gheorghiță, transmite :

Ziarele din Varșovia conti
nuă să publice, pe primele 
pagini, relatări din București 
cu privire la doliul poporului 
romîn. „Trybuna Ludu“ pu
blică în pagina întîia un ma
terial intitulat „Poporul romîn 
aduce omagiul său conducă
torului dispărut" în care se 
arată că prin fața catafalcu
lui se perindă zeci de 
mii de oameni, iar ziarele pu
blică vești despre adunările de 
doliu din țară, ca și despre 
telegramele de condoleanțe 
primite de pretutindeni.

(Continuarea știrilor 
în pagina a V-a)



Sosirea delegațiilor 
de peste hotare 

la funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Luni au început să sosească delegații de peste boUre care 
vor participa la funeraliile tovarășului Gbeorgbe 
Gheorghiu-Dej.

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

Luni seara, tovarășii Gbeor- 
ghe Apostol. Emil Bodnaraș. 
Nicolae Ceaușescu. Chivu 
Stoica. Ion Gheorghe Maurer, 
au primit la sediul Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn delegațiile de pes
te hotare sosite in cursul nici 
in țara noastră pentru a parti
cipa la funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au prezentat condoleanțe 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin. Con
siliului de Stat și CccxlLiu- n 
de Miniștri delegația Pirtxi- 
lui Comunist din Grecia ia 
frunte cu Aportoăac Gruar -,

președintele C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia; delega
ția de partid și de stat a RP.D. 
Coreene in frunte cu Pak Kim 
Cel, membru al Biroului Poli
tic, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea ; 
delegația d? parted și guverna
mentală din Cuba în frunte cu 
Manuel Yepe Menendez, am
basadorul Republicii Cuba la 
București ; delega na de partid 
și de stat a R P. Albania in 
frunte cu Rita Marko, membru 
al Bcrouhn Politic. secretar al 
C.C al Partidului Muncii din 
AWarna.

Agerpre»)

Delegația R P. D. Coreene

Delegația de partid și de 
stat din R.P.D. Coreeană este 
alcătuită din Pak Kim Cel, 
membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, 
conducătorul delegației, Pak 
Un Găl, ministrul culturii, 
Giăn Du Hoan, ambasadorul 
R. P. D. Coreene in R. P. Ro- 
mînă și Kim Gin Su, șef ad
junct de secție la C. C. al 
Partidului Muncii din Coreea.

La sosire, pe aeroportul Bâ- 
neasa membrii delegației aa 
fost întimpinați de tovarăsu 
Emil Bodr.araș. Stefan Vcrtoc. 
Constantin Dragau, membru 
supleant al CC. al PMR. 
membru al Consiliului de Stau 
Ștefan Bălan, ministrul invă- 
țămintulut Eduard Metaces- 
cu. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe

Au fost de fată —«nbru 
Ambasadei R PD Cbreeoe 
la București.

Delegații de peste hotare

la catafalcul tovarășului5

Gheorghe Gheorghiu-Dej*

reeani. eaedusă de Pai Km

și £s B- P. AtMHâa. ranfac

Delegația R P. Albania

Delegația de partid și de stat 
din R. P. Albania este alcătuită 
din Rita Marko, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, conducătorul delega
ției, Pilo Peristeri, membru 
supleant al Biroului Politic aJ 
C.C. al Partidului Muncii, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare, Vasil Na- 
tanaili, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Răpi Gjermeni. ambasadorul

R. P Albania in R P Ro- 
minâ.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. membrii delegates au 
fost întimpinați de tovaiășu 
Chivu Stoica. Ștefan Vciiec. 
Simion Bughici. membru al 
C.C. al P-M.R_ Constantin Lă- 
zărescu. membru supieant al 
CC al PliR_ Gbeorgbe Peâe. 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Au fost de față membrii am
basadei R. P. Albania în RP 
Romînă.

ai Baroului Pu-tx. secreaa. ai
CLC. M PMiMri NmcS «3

tele CC ai Partsduiu;
n-st dm Grecia, și deâegx^a de

Cute», coadmă de Mamut Yepe

GeeergSm-De.

tarei la cătriac

Delegația Republicii Cuba

Omagiul corpului 
diplomatic din București

Delegația de partid și gu
vernamentală din Cuba este 
alcătuită din Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, con
ducătorul delegației, Armando 
Florez Ibarra, ambasadorul

Republicii Cuba In R. S. Ce
hoslovacă

Delegația a fost intimpinată 
de Constantin
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Dionisie Ionescu, am
basador. directorul Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Delegația P. C. din Grecia

Delegația Partidului Comu
nist din Grecia este alcătuită 
din Apostolos Grozos. pre
ședintele C.C. al Partidului, 
conducătorul delegației, Kostas 
Koliannis, prim-secretar al 
C.C. al Partidului, și Dimitris 
Parțalidis, secretar al C.C. al 
Partidului, membri ai Birou

lui Politic al C.C. al P C. din 
Grecia.

Delegația a fost intimpinată 
de tovarășii Chivu Stoica. 
Leonte Răutu, Ghizela Vass. 
membru al C.C. al P.MR

(Agerpres I

în cursul ale de lur_ aa de
pus coroane de Sori La cata
falcul torarășotei Ctemrgrr 
Gheorghiu-Dej repreaestanu 
ai nMoa&ar dtpkomattce acre
ditați la București: R P. Bul
gariei— ambasadorul Gbaur- 
ghi Bogdanov ; R-P Dl Coreene 
—ambasadorul G-in Da Hw 
R P. Chineze — ambasadorul 
Liu Fan ; B. Dl Germane — ta- 
săranatnl cu afaceri ad-inte- 
rim dr. Siegfried Bock: RSF 
Iugoslaviei — coariberai Anta 
Ci udiaa; Uniunii Sovietic* — 
ambasadorul L K. legali.-. ; 
R S. Cehoslovace — amba*> - 
dorul Jaroctev Sykora ; R P. 
Ungare — tmbratadnrJ Joasei 
Vince ; R P. Polone — amba
sadorul Wiestew Sotaerajsfc; 
R P. Mongole — ambasador ol 
Togoodm Gbenden; Finlande i

Au mai fast depuse corone 
de fiori d»n partea Soeretaria* 
tahri CAXJL k a represec- 
tar.ței comerriaje I 1 F Ger
mane.

se£ de misiuni diplomatice aa 
făcu*, de gardă la catafatari to
varășului Gheorghe Gbeoe- 
ghiu-Dej.

=

pe cete oe-a produs-o pierderea
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curtDe vieții et
Un pas. încă un pas— 
fikadmu
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. rame cerni*_ E o țferere gra-

cdnna au rămas iatipărt» ea- 
! vuitele pe care Tovarăș - 
, Gbeorghiu-Dej le-a rostit cu 
, prikjui sdrtritcru Centenira- 

hn Universității : -O vindrre 
■ a întregului popor este stu

dențimea noastră, ptkri de ri-
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Era ta socssac im JS+Î. îmi 

pees, wBwneitovn mai i listase», 

ceharcie C-F-R. Grirca, ute- 
eid» dm o»paxcxția d>> care 
«icecm parte. Arinsci ei nd le 

r-c srcnx ia mbuaa tovarășul 
Gkeorgkig-Dej, om simțit ci 
i uruTea nea oe află n mere 
rw»h;rmr, w« om din po
por cere a ««ferit pentru po
por. core *ațriepr ndnsznțeie 

bWfie de dud cur ac dapfd- 
»«ra. Ctenottie sole aimpie 
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re, ferr-.iacte, arini.

Doi ani nmi tirziu, venind la 
aMIiereîe CTJL Grivița, tova
rășul Gheorghiu-Dej s-a oprit 
si lingă strungul meu. Mi-a 
întins mina. O mină viguroasă 
m stringerea căreia am des- 
lustt căldura inimii sale ge
neroase. a dragostei față de 
Tineretul muncitor. S-a uitat 
atit de prietenește in ochii 
mei incit atunci cînd m-a în
trebat cam funcționează strun
gul și dacă arem cele nece
sare, i-am răspuns fără urmă 
de sfială: .Ducem lipsă de 
piese de schimb și de cuțite. 
To:-și, nu ne plingem; facem 
tot ce putem ca producția să 
na sufere. Sint atîtea de fă
cut-.'‘ I-a plăcut răspunsul.

Anul acela, 1946, a fost un 
an greu. Munceam mult pen
tru refacerea parcului de va
goane, iar după terminarea 
lucrului ramineam cu toții în 
mod voluntar ore în șir să re
parăm unelte agricole pentru 
țărănimea muncitoare sau ne 
deplasam, în același scop, cu 
echipele, în comune apropiate. 
La fel procedau și muncitorii 
din alte ateliere, fabrici, uzi
ne ; învățasem să gîndim po-

fără a
Aveam

fi 
al

se

liric și sd muncim 
precupeți eforturile. 
o mereâere nemărginită în 
partid, tn «rintul tovară- 
șuiui Gheorghiu-Dej, visam 
cu încredere la viitorul înso
rit el patrieL

Odată cu patria întreagă, 
cu cunoscut și oamenii, în 
o-.ii aceștia eroici, urcușul. 
Mie, simplu muncitor, parti
dul mi-o deschis porțile spre 
îndeplinirea visului de a de
veni cdator militar, de a 
operator al cerului senin 
patriei.

Ari avut cinstea de a mi
încredința misiunea de răs
pundere să execut de două ori 
zbonui, avînd la bord pe to- 

g* :e G- eordMu- 
Dej. Ultima dată în 1963, pilo- 
rind avionul cu care călătorea 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej l-am văzut privind 
de la fereastra avionului 
splendoarea litoralului romî- 
nesc, orașele, grădină cu 
blocuri zvelte, construcții se
mețe între parcuri de flori, 
uriașele lanuri ale belșugului 
și pe față îi citeam bucuria 
pentru aceste minunate reali
zări înfăptuite de oamenii 
muncii sub conducerea parti
dului.

N-aș fi putut bănui că va fi 
ultima dată cînd văd de a- 
proape pe conducătorul iubit 
al partidului și al 
pe acest om atit 
viguros și plin de

In fața grelei 
n-avem dreptul de 
în inimile noastre 
stăruie hotărîrea de a-i cinsti 
amintirea făcînd zid în jurul 
partidului șt de a munci cu 
dîrzenie pe mai departe, pen
tru ca scumpa noastră patrie 
să fie și mai înfloritoare, șt 
mai puternică.

poporului, 
de activ, 

optimism, 
pierderi, 

a plinge; 
îndurerate

Locotenent-colonel
BOGDAN STANCIU

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 22 (Agerpres). — 

Iu după-amiaza zilei de 22 
martie I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a vizitat Amba
sada Republicii Populare Ro- 
mîne și a prezentat condo
leanțe în legătură cu înceta
rea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Președintele I. B. Tito, înso
țit de Iovan Veselinov, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I. secretar al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, au păstrat un moment 
de reculegere în fața portre
tului cernit al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a- 
ducînd un ultim omagiu ma
relui dispărut. Ei au semnat 
apoi în cartea de condoleanțe.

In aceeași zi, în registrul de 
condoleanțe deschis la Amba
sadă, a semnat de asemenea,
E. Kardeli, președintele Skup- 
știnei Federative a R.S.F. Iu
goslavia, membru al Comite
tului Executiv și secretar al 
C.C. al U.C.I.

Grecia
ATENA 22. — Coresponden

tul Agerpres — C. Alexan- 
droaie — transmite :

Pe adresa Ambasadei R. P. 
Romine din Atena continuă 
să sosească telegrame și scri
sori de condoleanțe trimise de 
diplomați, intelectuali, depu- 
tați în parlament, profesori 
universitari și numeroși alți 
prieteni ai poporului romîn, 
în care se exprimă profunda 
mîhnire pentru marea pierde
re suferită prin încetarea din

Părtași la marea noastră durere
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Incepînd de simbâtă dimi
neața, numeroase personaliiăii 
de stat și politice, precum ;i 
cetățeni greci din cele mai di
ferite pături sociale și opin- 
politice vin la ambasada ro
mînă pentru a semna in car
tea de doliu. Ei păstrează un 
moment de reculegere in fața 
portretului îndoliat al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Un grup de muncitori 
portuari din Pireu, au venit 
după terminarea lucrului să 
aducă tm ultim omagiu. Un 
muncitor a scris în cartea de 
doliu: „Cine a luptat pentru 
eliberarea clasei muncitoare 
nu moare niciodată".

Delegația Partidului Națio
nal Agrar din Grecia a scris 
următorul mesaj de condo
leanțe în cartea de doliu: 
„Exprimăm poporului romin 
sincere condoleanțe pentru 
moartea marelui luptător al 
eliberării sociale a poporului 
romîn, luptător activ pentru 
pace în Balcani și în lumea 
întreagă".

Printre cei care au semnat 
luni în cartea de doliu sint și 
P. Kanelopoulos, liderul parti
dului E.R.E., Pipinelis, fost 
prim-ministru al Greciei, Pa- 
paioanu, rector al Universității 
din Atena, Zakos, președinte 
al Comitetului grec pentru 
pace.

Austria
VIENA 22 (Agerpres). — în 

numele cancelarului federal 
al Austriei, dr. J. Klaus, care 
exercită funcția de președinte 
ad-interim al Republicii Aus
tria, a semnat în registrul de 
condoleanțe de la Ambasada 

R P. Romine la Vîena dr. 
Kart Trescher, director de ca
binet al Cancelariei preziden
țiale

Au exprimat, de asemenea. 
coodoJeaa’.e dr. Alfred Maleta, 
președintele Consiliului Na
țional, dr. A. Waldbrunner. .al 
doilea președinte al Consiliu
lui NaționaL dr. Bruno 
Kreisky, ministrul afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, repreeentanți ai institu
țiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești din Austria.

Anglia
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Ziarele „Daily Mirror", .Daily 
Telegraph' și .Daily Worker" 
au publicat materiale în legă
tură cu încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Ambasada 
R. P. Romine din Londra au 
exprimat condoleanțe din par
tea Casei Regale a Marii Bri
tanii — vicemareșalul corpului 
diplomatic Malcolm, repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Howard 
Smith, în numele ministrului 
de externe M. Stewart, plecat 
în Statele Unite, precum și 
Dalton Murray, fostul amba
sador al Marii Britanii la 
București, și Lesley Glass care 
îl va succeda în acest post, 
conducători ai Asociației de 
prietenie britano-romîne, oa
meni de știință și cultură, 
printre care Peter S. Noble, 
decan la King’s College al 
Universității din Londra, Pe
ter Kerrigan, membru al Co
mitetului Executiv al Partidu

lui Comunis: din Marea Bri- 
tanîe, ziariști, precum și re
prezentanți ai corpului diplo
matic acreditați la Londra.

Italia
ROMA 22. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri italian, Aldo Moro, a 
prezentat, la sediul Ambasadei 
R. P. Romine din Roma, con
doleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a președintelui 
Consiliului de Stat al RD.R^ 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a 
semnat în cartea de condo
leanțe.

Au exprimat, de asemenea, 
condoleanțe vicepreședintele 
Senatului Italian, Sechia, Re
nato Bitossi, președintele Fe
derației Sindicale Mondiale, 
precum și Carlo Grano, nun
țiu apostolic al Vaticanului de 
pe lingă guvernul italian în 
numele Papei Paul a) Vl-lea.

Turcia
ANKARA 22 (Agerpres). — 

Numeroase personalități oficia
le turce, în frunte cu primul 
ministru Suat Hayri Urgiiplii 
și ministrul de externe Isîk 
Hasan Esat, au vizitat dumi
nică Ambasada R. P. Romine 
Ia Ankara și au exprimat con
doleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. în 
numele președintelui Republi
cii Turce. Cemal Giirsel, a 
prezentat condoleanțe secreta
rul general al Președinției re
publicii, Nasîr Zeitinoglu. Cei 
prezenți au semnat apoi în 
cartea de condoleanțe.

La 2D martie, țoale Intituțu- 
le turce au arborat steaguri in 
berna în semn de omagiu a- 
dus marelui dispărut. Ziarele 
și postul de radio Ankara au 
publicat date privind viața și 
activitatea tonsi*nM Gbeor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

■ S. U. A.
WASHINGTON 22 (Ager

pres). — în legătură cu înce
tarea din viață a președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ia Amhacaria RJ>. Romi
ne din capitala Statelor Uni
te au venit reprezentanți ai 
Departamentului de Stat și 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
care și-au exprimat compasiu
nea pentru pierdefea suferită 
de poporul romîn și au semnat 
în cartea de condoleanțe.

Siria
DAMASC 22 (Agerpres). — 

în legătură cu încetarea din 
viață a președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, zia
rele siriene fac cunoscută ho
tărîrea președintelui Consiliu
lui Prezidențial și Consiliului 
de Miniștri, generalul Amin 
El Hafez, de a se arbora în 
bernă drapelele naționale si
riene pînă în ziua funeraliilor, 
inclusiv.

Elveția
GENEVA 22. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite :

în semn de doliu în urma 
încetării din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, te Palatul federal din 
Beroa drapelul elvețian a 
fost coborît în bernă.

Atit la Ambasada R.P. Ro
mine din Berna, cit și la Mi
siunea diplomatică a R.P. 
Romîne din Geneva s-au des
chis cărți de condoleanțe.

La Berna ambasadorul 
Pierre Micheli, secretar ge
neral al Departamentului po
litic federal, reprezentind pe 
șeful Departamentului politic,
F. Wahle.n — care este sufe
rind — a semnat în registrul 
de condoleanțe, fiind însoțit 
de șeful protocolului Departa
mentului politic federal, 
Charles Albert Wetterwald.

La Geneva, în cartea de 
condoleanțe au semnat repre
zentanții misiunilor perma
nente de pe lingă sediul euro
pean al O.N.U.

Guineea
CONAKRY 22 (Agerpres). — 

Ziarul „Soroya" care apare în 
capitala Guineei a publicat la 
21 martie un articol intitulat 
„Romînia în doliu", în care 
sint redate principalele date 
biografice privind viața și ac
tivitatea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Articolul este 
însoțit de un portret îndoliat.

Birmania
RANGOON 22 (Agerpres;. 

— Ziarele birmane publică 
numeroase știri în legătură cu 
încetarea din viată a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ziarul „The Burman" pu
blică o amplă biografie 
a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțită de o 
fotografie. „Ca exponent al 
aspirațiilor și voinței poporu
lui romîn, scrie ziarul, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost preocupat de promovarea 
Ideilor păcii și progresului, de 
dezvoltarea relațiilor priete
nești și a colaborării interna
ționale cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social, 

sprijinind lupta de eliberare 
națională a popoarelor colo
niale".

Iran
TEHERAN 22 (Agerpres). — 

Guvernul iranian a hotărît 
proclamarea a trei zile de do
liu în Iran în urma încetării 
din viață a președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Belgia
ț

BRUXELLES 22 (Agerpres). 
Ziarul „Drapeau Rouge" din 
22 martie a publicat pe prima 
pagină în chenar de doliu un 
amplu articol în legătură cu 
încetarea de viață a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
portretul acestuia. După ce 
trece în revistă principalele 
date biografice, ziarul scrie: 
„în diferitele funcții de răs
pundere care i-au fost încre
dințate și în tot timpul vieții 
sale de conducător al clasei 
muncitoare, Gheorghiu-Dej a 
avut un rol principal în lupta 
populară împotriva fascismu
lui și pentru construirea so
cialismului. Numele său rămî- 
ne legat de profundele trans
formări politice, economice și 
sociale, care au făcut din Ro- 
mînia o țară cu o înaltă dez
voltare în toate domeniile".

Danemarca
COPENHAGA 22 (Ager

pres). — Presa centrală dane
ză publică articole în legă
tură cu încetarea din via
tă a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ziarul „Ber- 
lingske Tidende", după ce tre
ce în revistă principalele date 
biografice, subliniază marea 
contribuție a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia 
consolidarea independenței de 
stat a Romîniei și la dezvol
tarea rapidă a economiei tării.

O. N. U.
NEW YORK 22 (Agerpres). 

încă de vineri la sediul Misi
unii permanente a R. P. Ro
mîne de pe lingă O.N.U. au 
început să sosească telegrame 
de condoleanțe din partea u- 
nor diplomați acreditați la 
O.N.U. și a unor cetățeni ame
ricani. Semnatarii telegrame
lor subliniază că împărtășesc 
marea durere a poporului ro
mîn pentru greaua pierdere 
suferită prin încetarea din 
viață a președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

începînd de sîmbătă dimi
neața, cînd a fost deschisă 
cartea de condoleanțe, prin 
fața portretului îndoliat al to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, trec reprezentanți ai 
corpului diplomatic, ziariști 
americani și străini, numeroși 
cetățeni americani. Mulți din 
cei care aduc acest ultim oma
giu președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, l-au 
cunoscut pe tovarășul Gheor
ghiu-Dej cu ocazia celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., cînd, a expus 
în fața membrilor O.N.U. po
ziția tării noastre în proble
mele majore ale vieții inter
naționale.

Ziarele newyorkeze conti
nuă să publice articole consa
crate personalității conducăto
rului Partidului Muncitoresc 
Romîn și statului romîn, su
bliniind rolul tovarășului 
Gheorghiu-Dej în consolidarea 
politică și economică a R. P. 
Romîne, în creșterea presti
giului ei internațional. Ziarul 
„New York Times" își infor
mează cititorii despre mitin
gurile de doliu care au loc în 
aceste zile în Romînia subli
niind durerea poporului față 
de pierderea grea suferită.



£ U. A.:

Marșul spre
NEW YORK 22 (Ageipres). — 

Participanții la „Marșul spre 
Montgomery11 au petrecut dumi
nică o noapte în camping la ca
pătul primei etape a marșului. 
Ceea ce părea la început o pro
menadă colectivă, fără prezența 
trupelor, scrie corespondentul a- 
genției France Presse a devenit 
pe parcurs un marș veritabil. 
Coloana demonstranților avînd în 
frunte pe liderul populației de 
culoare din S.U.A., Martin Lut
her King, Ralph Bunche, adjunct 
al secretarului general al O.N.U. 
și alți militanți integraționiști, 
se întindea pe o distanță 
de peste un kilometru sub 
escorta helicopterelor și a ar
matei. Printre participanții la 
marș un invalid fost veteran în 
armata canadiană cu decorații pe 
piept a străbătut cu bărbăție pri
ma parte a traseului lung de a- 
proximativ 80 km. ce repre
zintă distanța dintre Selma și 
Montgomery. Prezența celor a- 
proximativ 3 000 de soldați ai 
gărzii naționale a statului Ala
bama — toți albi — a fost im
presionantă, relatează corespon
dentul mai sus-amintit. Cu prețul 
„ocupației militare** expresie ce 
revenea mereu în discuțiile lo
cuitorilor din localitățile prin care 
trecea coloana demonstranților, 
securitatea marșului a fost asi
gurată. Cinci mari corturi de circ 
erau instalate pe o imensă pre- 
erie în așteptarea participanților 
Ia marș unde aceștia aveau să 
rămînă peste noapte. Camioane- 
cantină împărțeau celor prezenți 
la marș hrană rece.

Cu toate că nu s-au semnalat

Proiectele economice 

ale guvernului grec
ATENA 22. — Corespon

dentul Agerpres — C. Alexan- 
droaie — transmite : Premie
rul Papandreu a dat publici
tății bugetul investițiilor de 
stat pe anul 1965, care se ci
frează la 6,5 miliarde drahme.

Presa greacă a primit în ge
neral pozitiv noul program de 
investiții al administrației 
Uniunii de centru. Pe lîngă 
unele aprecieri pozitive făcute 
de ziarele de stingă, acestea 
critică faptul că nivelul in
vestițiilor de stat sînt fixate 
la 6,5 miliarde, adică exact la 
nivelul cheltuielilor militare, 
în timp ce economia are ne
voie de un ritm mai accelerat 
de dezvoltare.

Ziarul „Avghi“ relevă că din

Consultări la Nicosia
NICOSIA 22 (Agerpres). — 

La Nicosia a avut loc luni di
mineața o ședință extraordi
nară a cabinetului cipriot, 
prezidată de președintele Ci
prului, Makarios. La sfîrșitul 
ședinței nu a fost dat publi
cității nici un comunicat în 
legătură cu conținutul discu
țiilor. De asemenea, în cursul 
nopții de duminică spre luni, 
președintele Makarios s-a în
treținut cu ministrul apărării 
al Greciei, P. Garufalias, care 
a sosit la Nicosia duminică 
seara. Potrivit observațiilor 
din capitala Ciprului, discu
țiile s-au axat în special asu
pra problemelor privind ro- 
tarea unei părți a contingen
tului turc, staționat în insulă, 
și situația care domnește în 
localitatea Lefka.

Intr-o declarație făcută pre-

Congresul Partidului

liber-democrat

diu R. F. Germană
FRANKFURT 22 (Agerpres). 

— La Frankfurt s-au deschis 
luni lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidu
lui liber-democrat, membru al 
coaliției guvernamentale din 
R.F. Germană. După cum re
latează agenția France Presse 
„se așteaptă ca participanții 
la Congres să confirme hotă- 
rîrea liderilor partidului de a 
menține actuala coaliție cu 
partidul creștin-democrat du
pă alegerile parlamentare din 
septembrie 1965**.

Luînd cuvîntul în prima zi 
a lucrărilor, președintele par
tidului, Erich Mende, vice
cancelar al R.F. Germane, s-a 
pronunțat împotriva menți
nerii „doctrinei Hallstein" 
care prevede că R.F. Germană 
nu va întreține relații diplo
matice cu statele ce au recu
noscut R.D. Germană. El a 
subliniat că renunțarea la a- 
ceastă doctrină va ușura sta
bilirea de contacte între Ger
mania occidentală și țările so
cialiste din Europa. Mende a 
cerut, totodată, crearea unor 
comisii tehnice mixte între 
cele două state germane pen
tru a pregăti calea spre reu- 
nificarea țării.

Montgomery
incidente, demonstranții mărșă
luind pașnic, elemente rasiste au 
încercat să producă dezordine. 
Citeva grupuri de huligani aflați 
în camioane ce treceau de-a lun
gul coloanei de demonstranți afi
șau pancarte pe care se citeau 
slogane rasiste.

Viitoarele două etape ale mar
șului se vor desfășura de-a lun
gul unei șosele înguste. Demon
stranții vor trebui să se împartă 
în grupuri mai mici de 300 de 
persoane așa cum se prevede în 
ordinul judecătorului federal 
Frank Johnson care a autorizat 
miercurea trecută marșul. Pe tra
seul acesta dificil a fost pus la 
dispoziție de către organele lo
cale un tren special care va tran
sporta o parte din demonstranți. 
Potrivit agențiilor americane de 
presă, în primele ore ale dimi
neții de luni demonstranții și-au 
reluat marșul spre Montgomery.

Pe de altă parte la Birmingham, 
localitate situată în Alabama, po
liția a depistat o bombă ampla
sată la locuința reverendului 
A. D. King, fratele lui Martin 
Luther King, inițiatorul marșului. 
Aceasta este cea de-a cincea la 
număr depistată pînă în prezent 
la Birmingham. Agenția France 
Presse relevă că primari ii orașu
lui Birmingham. .Albert Boutwell, 
a ordonat deschiderea unei an
chete in legătură cu acțiunile ra
siste din această localitate. Ace
eași agenție informează, de ase
menea, că la Montreal (Canada), 
aproximativ 400 de persoane au 
participat duminică la o mani
festație de protest împotriva prac
ticilor rasiale din statul Alabama.

totalul de 6,5 miliarde drahme 
al bugetului de investiții a- 
proape jumătate se prevede să 
fie acoperită prin împrumu
turi externe, astfel incit aces
te împrumuturi vor spori 
substanțial.

Ziarele ,Avghi“ și „Dimo- 
cratiki Alaghi" arată că bu
getul ar fi putut contribui in 
mai mare măsură la dezvol
tarea economică a țării in ca
zul în care ar fi fost spetite 
cheltuielile în domeniul in
vestițiilor și reduse cheltuie
lile militare, care sint în con
tinuă creștere. Ziarele citate 
sînt de părere că guvernului 
îi va fi greu să-și atingă țe
lurile propuse făcînd investi
ții minime.

sei, ministrul apărării al Gre
ciei, a dezmințit afirmațiile 
potrivit cărora guvernul grec 
ar fi acceptat să aibă întreve
deri bilaterale cu guvernul 
turc asupra crizei cipriote.

Zăcăminte
de minereu 
descoperite 

in Marea Roșie 
BOMBAY 22 (Agerpres). — 

Omul de știință american, Ar
thur Miller, de pe vasul de 
cercetări „Atlantis" a declarat 
la Bombay că expediția sa a 
descoperit în mijlocul Mării 
Roșii, la o adincime de circa 
2 000 de metri, importante ză
căminte de minereu de fier. 
Temperatura înregistrată a 
fost de 55,9 grade, în timp ce 
de obicei la această adincime 
temperatura este de 4,5 grade. 
Miller a spus că această des
coperire are o importanță ex
cepțională deoarece pînă acum 
se presupunea că zăcămintele 
de minereu de fier din fundul 
oceanelor au dispărut cu peste 
două miliarde de ani în urmă.

Vasul „Atlantis" al Institu
tului oceanografie din Mas
sachusetts și-a început cerce
tările în Oceanul Indian în 
anul 1963.

Lansarea lui
La 21 martie, la Cape Kennedy 

a fost lansată în direcția Lunii, cu 
ajutorul unei rachete „Atlas-Age- 
na“, nava cosmică „Ranger-9“. 
După 65 de ore de zbor — 
miercuri după-amiază — cînd 
„Ranger-9’ se va afla Ia aproxi
mativ 1 700 km de lună, cele șase 
camere de televiziune instalate la 
bordul navei vor intra în funcți
une și vor transmite spre Pămînt 
citeva mii de imagini ale suprafe
ței satelitului nostru natural. Ulti
mele imagini vor fi luate cu o frac
țiune de secundă înainte de pră
bușirea navei pe Lună.

Cu toate că misiunea navei este 
în linii mari similară cu misiunea 
celorlalte nave de acest lip lansa
te pînă în prezent, potrivit agen
țiilor de presă, ,,Ranger-9' con
stituie o etapă importantă în rea
lizarea programului spatial ameri
can. Prin imaginile ce vor fi trans
mise de „Ranger-9" urmează să 
se stabilească locul unde ar putea 
aluniza robotul „Surveyor", a că
rui lansare este proiectată de spe
cialiștii americani. Se apreciază că 
terenul din craterele lunare este

PE SCURT
CAIRO. — La 22 martir», 

Liga Arabă sărbătorește două
zeci de ani de la semnarea 
Cartei acestei organizații in 
1M5.

PARIS. — La 22 martie. a fost 
semnat la Par^s un acont de cola
borare între Franța și UJLSS. în 
domeniul televiziunii în cdori pe 
baza sisteamlui „Secam".

PXO.M PENH. — înlr-un comu
nicat da! publicității luni diminer- 
ța, Înaltul comandament al armatei 
cambodgiene anunță ci soldați 
din armata sud-vietnameză. spri
jiniți de aviația de vinătoare, an 
atacat in cursul zilei de duminică 
satul cambodgian Preah Trohing. 
din provincia de frontieră Kambc-r. 
Au fost înregistrați morfi și răniți.

MONROVIA. — Seku Ture, 
președintele Republicii Guineea, 
a făcut o vizită de o zi in Libe
ria. La 22 martie, el a părăsit 
Monrovia, pierind spre Freetown 
(Sierra Leone). în cursul vizitei 
intre Seku Ture și președintele 
Liberiei. Tubman. a avut loc cn 
schimb de păreri asupra probleme
lor africane. Schimbul de păreri 
a avut un caracter confidențial

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți. scrie ziarul „Liberian 
Star", s-au referit la problemele 
unității africane. precum și la 
problema congoleză. Nu s-a dat 
publicității nici o declarație oficia
lă sau un comunicat cu privire Ia 
rezultatele întâlnirii.

NEW YORK. — Prim anil New 
York-ului a aprobat, duminică 
planurile privind ridicarea unui 
monument închinat memoriei fostu
lui președinte John Kennedy, in 
cartierul Brooklyn. Monumentul 
va consta dintr-o construcție din 
marmură albă, deasupra căreia va 
arde permanent o flacără.

ViENA. — Luni s-a deschis 
la Viena lafilnirea internațio
nală a oamenilor de teatru, 
autori și critici. Din partea 
țării noastre participă Liviu 
Ciulei și Horia Lovinescu.

BELGRAD. — La Belgrad a 
fost semnat programul de co
laborare culturală dintre Iu
goslavia și Grecia pe anii 
1965—1966, care prevede, prin
tre altele, schimburi de stu
dent! și vizite reciproce în 
scopul cunoașterii realizărilor 
in domeniul creației artistice.

LONDRA- — Ambasadorul 
cu împuterniciri special al 
președintelui Johnson. Avere? 
Harriman, care a sosit la Lon
dra. a avut hmi ctxnvrbiri ca 
reprezentanți ai guvernului 
Marii Britanii. După cum 
transmite agenția Reuter. Ha
rriman a discutat cu interlo
cutorii săi probleme ale situa
ției din Orientul Mijlociu și 
probleme africane.

SAIGON..— La Saigon s-a anun
țat că generalul Huynh Van Cao 
a fost propus de Consiliul forțelor 
armate pentru funcția de coman
dant șef al forțelor armate guver
namentale sud-vietnameze. El îl 
va înlocui pe generalul Tran Van 
Minh, care deține cu titlu interi
mar această funcție.

PARIS. — în după-amiaza 
zilei de 22 martie se deschide 
la Strassbourg sesiunea Par
lamentului vest-european, care 
va ține pînă vineri. Pe ordi
nea de zi a primei ședințe se 
află alegerea prezidiului și 
constituirea celor 13 comisii 
ale parlamentului. Potrivit 
agențiilor de presă, este pro
babilă realegerea ca președin
te a lui Jean Duvieusart, se
nator belgian, membru al Par
tidului creștin-democrat. 
Miercuri vor începe dezbateri 
politice în legătură cu proble
mele integrării vest-europene.

DUSSELDORF. — La Dusseldorl 
continuă de peste cinci luni pro
cesul intentat unui grup de zece 
gardieni ai lagărului de concentra
re nazist de Ia Treblinka. în 
cursul fiecărei ședințe a tribuna
lului ies la iveală mereu noi amă
nunte în legătură cu exterminarea 
a aproximativ 800 000 de deținu/i 
din acest lagăr al morlii. Foștii 
deținuți, care au scăpat cu viată 
ca prin minune, confirmă că, în 
rîndurile ucigașilor SS-iști, a da’, 
dovadă de un sadism deosebit 
Kurt Franz, fostul comandant al 
lagărului, aflat astăzi pe banca a- 
cuzafilor.

k scum

„Ranger — 9"
mai dur și astfel mai propice pen
tru aluni zare. Tocmai de aceea, 
specialiștii intenționează să orien
teze nava în direcția craterului 
„Alphonse".

La cîtva timp după lansare, Wil
liam Pickering, director al „Jet 
Propulsion Laboratory", care a pus 
la punct „Ranger-9", a anunțai că 
prima parte a experienței s-a des
fășurat satisfăcător și bateriile so
lare, care asigură alimentarea cu 
energie electrică a aparatelor alia
te la bord, au fost orientate spre 
Soare.

★

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților societății de radiotele- 
viziune „Columbia Broadcasting 
System*', James Webb, directorul 
Administrației pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), și-a exprimat 
speranța că S.U.A. vor putea repe
ta în următoarele 12 luni noua ui
mitoare realizare sovietică — ieși
rea cosmonautului din cabina na
vei în Cosmos.

Impas electoral 
în Sudan

UN NOU ACT AGRESIV | Convorbiri w
ÎMPOTRIVA R. 0. VIETNAM anZl°'

KHARTUM 22 (Agerpres). — 
Comitetul special, însărcinat 
de guvernul sudanez să pre
zinte un raport privind pre
gătirile alegerilor în vederea 
desfășurării alegerilor genera
le in această țară, a comuni
cat primuiui ministru Khatim 
Khalifa că în urma boicotării 
totale a listelor electorale în 
partea meridională a Sudanu
lui nu s-a putut efectua înre
gistrarea alegătorilor și nu s-a 
prezentat nici un candidat. 
Din Khartum se anunță că 
dată fiind această situație, pri
mul ministru va face o decla
rație oficială către națiune în 
problema alegerilor. După 
cum se știe, alegerile generale 
din Sudan trebuiau să aibă 
loc la 21 aprilie Observatorii 
politici consideră că guvernul 
este pus acum în fața a două 
alternative. Una dintre aces
tea ar fi amînarea alegerilor, 
așteptîndu-se sfîrșitul confe
rinței „mesei rotunde" de la 
Khartum care ar putea obține 
din partea partidelor sudiste 
încetarea boicotării listelor e- 
lectorale. Cealaltă soluție ar 
fi ca guvernul să mențină a- 
ceeași dată pentru alegeriie 
în Adunarea Constituantă. In 
aceste condiții nu ar vota 
decît provinciile nordice ale 
țării, urmînd să se stabi

Rezultatele alegerilor 

din Pakistan
CARACI 22 (Agerpres). — 

în Pakistan au luat sfîrșit a- 
legerile pentru Adunarea Na
țională — organul legislativ 
suprem al țării. Cei 80 000 de 
membri ai „colegiului electori
lor" au ales prin vot secret 
deputății parlamentului pakis
tanez.

La despuierea scrutinului 
s-a constatat că, dintre cele 
150 de mandate în Adunarea 
Națională, 115 a obținut Liga 
musulmană pakistaneză, al că
rui conducător este Ayub 
Khan. președintele Pakistanu
lui. Partidele de opoziție au 
obținut 13 mandate, soarta a 
patru mandate este încă nede- 
cisă. în virtutea coestituțîeî, 
ÎS membri ai pariamennEui | 
sînt numiți de către pre- j 
ședințe.

Aspect de la o demonstrație ce 
s-a desfășurat la Washington, 
împotriva politicii S.U.A. în 

Vietnam.V
I---- •-----

Convorbiri cu privire 

la Arabia de Sud

LONDRA. — Luni au în
ceput la Londra convorbiri cu 
privire la situația din Federa
ția Arabiei de sud între minis
trul englez al coloniilor, 
Anthony Greenwood, și înaltul 
comisar britanic în Aden și 
în protectoratele Arabiei de 
sud, Richard Turnbull. După 
cum relatează agenția Reuter, 
deși nu se cunosc nici un fel 
de informații oficiale cu privi
re la subiectele discutate, se 
consideră, totuși, că ele s-au 
referit în primul rînd la per
spectivele organizării confe
rinței constituționale cu privire 
la viitorul Federației Arabiei 
de sud. Această conferință 
urma să aibă loc la Londra, la 
începutul lunii martie, dar a 
fost amînată ca urmare a refu
zului statelor membre ale fede
rației de a participa la aceasta 
dacă nu sînt admiși la lucrări 
cu drepturi depline reprezentan
ții celor trei protectorate din 
estul Adenului — Quaiti, Kha- 
tiri și Mahara. (Inițial, aceste 
trei state au fost invitate la 
conferință în calitate de obser
vatori) .

Un alt motiv al amînării l-a 
constituit și demisia recentă a 
guvernului din Aden, provocată 
de unele disensiuni între dife- 
riții miniștri în legătură cu 
proiectata conferință. 

lească pentru regiunile sudice 
o altă dată. Se anunță în ace
lași timp, că Partidul comu
nist, Partidul popular-demo
cratic și Frontul profesional 
au declarat că se pronunță în 
continuare, împotriva prelun
girii regimului de tranziție 
care urmează să se încheie la 
31 martie.

★

După precizarea punctelor 
de vedere, cele două părți — 
partidele din nordul și sudul 
Sudanului — au ajuns astăzi 
în cadrul lucrărilor „mesei ro
tunde" de la Khartum desti
nată rezolvării problemei re
giunii meridionale a țării Ia 
un acord, ale cărui detalii nu 
au fost însă dezvăluite, relata 
agenția Reuter. în același 
timp, cîțiva delegați sudiști 
s-au declarat insă nesatisfă- 
cuți de acordul intervenit în
tre părți.

Conferința de presă
de pe cosmodromul Baikonur

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
în cadrul conferinței de presă 
care a avut loc la 22 mart™» 
pe cosmodronul Haifa—m-, 
cosmonautul colonel Beleaev 
a spus că programul științific 
care prevedea ieșirea lui Leo
nov din cabina navei a fost 
îndeplinit întru totuL Toate 
sistemele navei au funcțiccat 
ireproșabil. Experiența s-a e- 
fectuat deasupra teriteiuhu 
Uniunii Sovietice.

Leonov a spus că dm Cos
mos, Pămintul pare cocnpiet 
plat și m in vai la crizDGt i se 
vede curbura. Cerul este ne
gru. Stelele sînt străhKiicare. 
Soarele nu are aureolă. E. 
pare prins pe o catifea nea
gră. în cursul experienței. 
Leoocv a menținut jegânsra 
prin radio nu numai ea co
mandantul, ci și ca PămintuL

Implicațiile 
scrutinului 
din Franța

■
I ctul doi al alegerilor municipala 
I franceze nu a adus răsturnări 

spectaculoase. Preferințele care 
s-au vădit de la primul tur de 
scrutin au fost reînnoite. Parti
dul de guvemămint, V.N.R., 
deși a dobîndit un număr a- 

preciabil de mandate, nu și-a văzut realiza
te obiectivele. Observatorii constată un re
gres al U.N.R., „o pierdere de cUezi" cum 
se exprima „LA TRIBUNE DE GENEVE". 
Statul major electoral al U.N.R. a încercat 

să exploateze la maximum șansele pe care i 
le ofereau oscilațiile socialiste și jocul dublu 
al „centrului". Bătălia pe două fronturi (con
tra stîngii și a grupării „centriste"), tactică 
proclamată oficial, s-a limitat în unele zone 
de acută înfruntare electorală la o tentativă 
de a bloca stingă, de a-i împiedica succe
sul, oferind în acest scop un discret dar bi
nevoitor sprijin listelor de „centru". Feno
menul s-a vădit cu claritate la Marsilia unei 
candidaților locali ai U.N.R. li s-a cerut <. 
se retragă pentru a facilita o victorie a 
fruntașului socialist Gaston Defferrc. „Defec
țiunea" provocată de profesorul Comiți care 
a ignorat consemnul primit de Ia Paris a 
încurcat unele calcule dar sensul indicației 
transmise rămîne extrem de limpede. Deza
cordul dintre Comiți și conducerea U.N.R.. 
complicat prin neînțelegerile dintre Comiți 
și unii șefi locali ai U.N.R., a produs con

fuzii de pe urma cărora a beneficiat în pri
mul rînd Defferre.

Defferre și prietenii săi politici situați la 
dreapta au reușit să-și conserve majoritatea 
în consiliul municipal. Această majoritate 
este însă subțiată, mult mai redusă decît 
cea precedentă. Cel de-al doilea oraș al 
Franței a cunoscut zile de tensiune electo
rală pe care un ziar parizian le compara cu 
o atmosferă preelectorală încărcată gen 
Chicago. Disputele oratorice de la mitinguri 
s-au prelungit în sălile tribunalelor, la agita
tele procese de calomnie. Politicieni dornici 
de victorie cu orice preț, cunoscînd punctele 
slabe ale unor adversari, n-au ezitat să uti
lizeze șantajul și amenințările ceea ce a ali
mentat scandaluri publice, hrana mult râv
nită a presei de senzație. Bătălia de pe pa
nourile de afișaj a căpătat forme violente 
iar pasiunile ațîțate peste măsură au dus pînă 
la incidente.

După ce urnele și-au dezvăluit secretele 
iar calmul s-a reîntronat, constatăm, după 
primele informații, că la Marsilia:

a) U.NJL nu a obținut nici un loc în con
siliul municipal;

b) din ede 41 de locuri dobîndite de lista 
Defferre doar 18 sint deținute de socialiști 
iar restul de 23 s-au distribuit aliaților pri
marului Marsiliei.

c) lista comună a comuniștilor și a unei 
fracțiuni socialiste a recoltat 22 de locuri.

Dl. Defferre sc va declara, probabil, mul
țumit și va considera victoria sa (în fapt 
destul de anemică și chiar neconcludentă) 
drept un start în cursa prezidențială. Păstra
rea postului de primar al Marsiliei îi permite 
să se angajeze în bătălia pentru Elysee cu 
un oarecare optimism. Dar, cel puțin mo
mentan, Defferre are o bază politică îngus
tă: candidatura sa concepută inițial ca o re
plică unitară a tuturor forțelor democratice 
negaulliste u-a reușit să obțină decît ade
ziunea unor sectoare ale centrului și drep
tei. Cauza trebuie căutată în ostilitatea lui 
Defferre față de ideea unei colaborări active 
cu comuniștii. „Nu sînt partizanul unui pro
gram comun" — spunea el la Clermont Fer
rand. Această modalitate de abordare a pro
blemei extrem de complexe a alianțelor elec

torale îi micșorează indiscutabil șansele de 
viitor.

La Paris, alegerile municipale au fost do
minate de ambiția U.N.R. de a-și asigura o 
majoritate confortabilă în consiliul munici
pal. Combinațiile savante, chinuitoarea arit
metică electorală, n-au dat satisfacție U.N.R.; 
partidul de guvernămînt n-a obținut decît 
39 de locuri din cele 90 ale consiliului mu
nicipal. Coaliția comunisto-socialistă „Uniu
nea democratică" are 38 locuri iar centrul -— 
13. Gruparea „centristă" dobîndește astfel 
rolul de arbitru în municipalitatea capitalei 
franceze. Avansul U.N.R. s-a făcut pe seama 
centrului, slăbit în sectoarele pariziene. ■ De 
altfel, U.N.R. solicitase partidelor „centriste" 
să renunțe spre a deschide drum larg către 
victorie candidaților guvernamentali. Solici
tarea U.N.R. n-a găsit ecou.

Ca un fenomen caracteristic se remarcă 
succesul listelor Uniunii democratice. Stingă 
nu numai că a păstrat vechile sale poziții, dar 
a cucerit supremația în multe consilii mu
nicipale din orașe cu peste 30 000 locuitori 
cum ar fi Le Havre, Nimes, etc. De mențio
nat înfrîngerea U.N.R. la Grenoble, devenită 
posibilă prin sprijinul dat de comuniști so
cialiștilor. In localitățile cu mai puțin de 
30 000 locuitori nu s-au semnalat modificări 
remarcabile: în general vechiiprimari și-au 
menținut funcțiile, înregistrîndu-se o stabili
tate a preferințelor corpului electoral.

Votul de duminică (ale cărui rezultate de
finitive nu le posedăm încă) indică o accen
tuare a tendințelor de stingă ale alegători
lor francezi și demonstrează nereușita U.N.R. 
de a-și impune dominația în municipalitățile- 
cheie („LA TRIBUNE DE GENEVE" fă
cea o legătură cu „fenomenul binecunoscut 
al uzurii puterii"). Surse apropiate de U.N.R. 
minimalizează semnificația politică a scruti
nului și scot în relief preponderența facto
rilor locali în acest gen de consultări electo
rale. Maniera aceasta de interpretare este de
ficitară realității, mai mult ca oricînd ale
gerile municipale franceze au avut rolul unui 
„test" politic, alegătorii fiind chemați să-și 
exprime și altceva decît fidelitatea lor față 
de „bunii administratori".

EUGENTU OBREA

HANOI 22 (Agerpres). — 
I Misiunea de legătură a Inal- 
i tul ui comandament al Arm;.- 
; tei populare vietnameze a a- 
I dresat președintelui Comisiei 
! internaționale de suprave- 
; ghere și control din Vietnam
• un protest împotriva unor noi 
| acțiuni agresive întreprins?

de S.UA. și autoritățile di:
| Vietnamul de sud. împotriva 
i R. D. Vietnam.

în nota de protest se spune 
că „Ia 22 martie, ora 12,00 n i- 
meroase avioane de luptă s- 
parținînd S.UA. și Vietnamu
lui de sud au bombardat si 
mitraliat regiunea Nam Can 
din vestul provinciei Ngn 
An. Ulterior, la ora 1530 alte 
avioane de luptă au bombar
dat și mitraliat trecătcarea 
Deo Ngang. din provincia

• Quang Binh. Forțele antiaerie- 
. ne ale Armatei Popular? Viet- 
■ nameze au ripostat doborînd

Ieșirea din navă a fost ușoară. : 
Din cauza impulsului provo
cat de mișcările costnooaiuhu 
nava a trepidat și s-a depla
sat înainte- Am încerca". „o | 
senzație foarte plăcută* a | 
spus ei. înapoierea în cabină ' 
a fost mai dfficlă-

Deși a rămas tn Cosmos 20 ■ 
de mm? he. Leonov a avut ne- ț 
voăe de aproape o oră și jn- 
mătate pentru a nota cete vă- ! 
ratr- în stare de fmponoera- 1 
bUrtaae, a spus ei. nu este 
prea greu să scrii și să dese- ’ 
nea, tmsnaă că trebuie să apeși 
mas tare cresonul pe hirtie.

La un moment dat. cosmo- 
uoțh au drit cu uimire la a- 
pcoxxmatir 1 km de navă, un 
satelit artificial al Pămintu- 

„Va ren. tmopo» find în- 
tAnirile xa Caxcrats vor deveni 
un luciu obișnuit*, zu men- 

două avioane inamice și ava- 
riind numeroase altele**.

în notă se subliniază că în 
cursul lunii martie, avioanele 
și navele de război ale S.U.A. 
>; Vietnamului de sud au bom
bardat de nouă ori teritoriul 
R. D. Vietnam.

Nota de protest a misiunii 
de legătură cere ca S.U.A. și 
autoritățile sud-vietnameze 
să pună capăt imediat actelor 
1 >r de agresiune împotriva 
R. D. Vietnam și războiului 
agresiv din Vietnamul de sud, 
să-și retragă toate trupele și 
armele din această regiune și 
să respecte cu strictețe acor
durile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.

-k
HANOI 22 (Agerpres). — La 

21 martie, în capitala R. D. 
Vietnam a avut loc un miting 
cu prilejul Zilei de luptă a 
poporului vietnamez împotri
va imperialismului american. 
A luat cuvîntul Hoang Quoc 
Viet, membru al Prezidiului 
C'rr.i::ti?.:: 7 rt;;: s! Fron
tului Patriei din Vietnam.

La miting a fost adoptată o 
rezoiuție care condamnă in
tensificarea de către S.U.A. a 
războiului din Vietnamul de 
sud și acțiunile agresive între
prinse împotriva R. D. Viet
nam. Rezoluția face apel la 
toate popoarele iubitoare de 
pace din lume să sprijine 
lupta de eliberare a Vietna
mului de sud și unificarea 
pașnică a Vietnamului.

*
NEW YORK. — Participan

ts la convenția de Ia Sacra- 
mento a Consiliului democra
tic din California au adoptat 
o rezoluție în care cer pre
ședintelui Statelor Unite, Lyn
don Johnson, să pună capăt 
atacurilor împotriva R. D. 
Vietnam. în același timp spri
jinind poziția dficială, ei au 
respins o rezoluție chemînd la 
retragerea tuturor trupelor a- 
mericane și materialului mili
tar din Vietnamul de sud.

Vizita lui Spaak 
la Bonn

BONN. — Luni a sosit la 
Bonn ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Paul Henry 
Spaak, care a avut timp de 
citeva ore convorbiri cu can
celarul R.F. Germane, Erhard, 
și cu ministrul afacerilor ex
terne, Schroder. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului vest-ger- 
man a declarat după încheie
rea convorbirilor că în cursul 
întrevederilor a fost abordată 
problema „unității politice eu
ropene" și s-a ajuns la un 
acord cu privire la „acțiunile 
viitoare în scopul acestei ini
țiative europene". în cursul 
aceleași zile, ministrul belgian 
al afacerilor externe a plecat 
spre Bruxelles.

Lucrârâle Comisiei O. bL U« 

pentru dreptrariBe olului
GENEVA 22 (Agerpres). — 

La Geneva s-au deschis luni 
lucrările Comisiei O.N.U. pen
tru drepturile omului, la care 
participă reprezentanți a 24 
de țări. La propunerea fostu
lui președinte al Comisiei, 
Enrique Ponce Carbo, (Ecua
dor) delegații au păstrat un 
minut de reculegere în memo
ria președintelui Consiliului

americane
nistrul de externe brita
nic Stewart se află în 
Statele Unite într-o vizi

tă oficială de trei zile. Călă
toria sa a fost anunțată pe ne
așteptate, nefiind încadrată în 
calendarul 'de dialog diploma
tic anglo-american obișnuit. în 
același timp însă, această vizi
tă, potrivit observatorilor, s-a 
impuș în urma unor evenimen
te survenite în relafiile inter
naționale. Acei care fac a- 
ceasta afirmație se referă în 
primul rînd la situația din 'Viet
nam, creată ca urmare a acțiu
nilor agresive americane și la 
politica pe care s-a angajat în 
ultima instanță Anglia în a- 
ceastă problemă.

Momentul ales este semnifi
cativ. Se pare că Statele Unite 
doresc să dispună de un spri
jin englez mai ferm pentru po
litica sa în Asia de sud-est. De 
altminteri, sosind la Washing
ton, Stewart a declarat că An
glia „recunoaște justețea po
ziției Statelor Unite în aceas
tă chestiune". Faptul este inter
pretat de presă ca o încercare 
a diplomației britanice de a 
suprasolicita un sprijin ameri
can în problemele dificile en
gleze din aceeași regiune.

Presa britanică are o altă pă
rere asupra sarcinilor și pozi
ției pe care trebuie să se plase
ze politica oficială în această 
chestiune. Ziarul „OBSERVER", 
de pildă, scrie: „Marea Brita- 
nie trebuie să se situeze în 
mod public pe o poziție distan
țată față de actuala politică a 
Statelor Unite...“ și alte ziare, 
ca, de pildă, „SUNDAY CITI
ZEN", avertizează asupra im
plicațiilor posibile ale actualei 
atitudini britanice.

Din declarațiile oficiale reie
se că sfera tratativelor nu se 
limitează exclusiv la problema 
vietnameză. Titularul, ministe
rului de externe a mai citat în
tre problemele care vor fi dis
cutate situația din Orientul 
Mijlociu și relațiile di., 
N.A.T.O. Asta ar însemna o re
luare a discuțiilor despre po
zițiile divergente ale Statelor 
Unite, Angliei, Franței și Ger
maniei occidentale în proble
mele europene și mai ales în 
problemele integrării nucleare. 
Pe de altă parte, ar urma să fie 
evocată în mod evident situa
ția care s-a creat în urma în
cordării relațiilor dintre statele 
arabe și Germania occidentală. 
Putem aminti în această ordine 
de idei că înaintea vizitei sale 
în Statele Unite, ministrul de 
externe englez a avut convor
biri cu lideri politici vest-ger- 
mani și că momentul actual al 
situației din Orientul arab a 
fost discutat cu acest prilej.

Ministrul de externe Stewart 
a avut convorbiri cu secretarul 
de stat, și-l va întîlni, de ase
menea, pe președintele John
son.

P. NICOARĂ

de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează elaborarea unui pro
iect de declarație a O.N.U. 
privind înlăturarea discrimi
nării în domeniul drepturilor 
politice, lichidarea discrimi
nării rasiale, precum și elabo
rarea unei convenții a O.N.U. 
privind neadmiterea discrimi
nării în domeniul religiei sau 
a convingerilor ateiste.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scânteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii”.

S.UA
S.UA

