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

A CLASEI MUNCITOARE, A POPORULUI
La 19 martie partidul și poporul nostru au suferit o grea pierdere : a încetat să bată inima tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu devotat al clasei muncitoare din Romînia, al poporului romîn.Nemărginită este durerea noastră, a tuturor.Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a dăruit întreaga sa viață partidului clasei muncitoare, luptei revoluționare pentru eliberarea oamenilor muncii, pentru fericirea poporului romîn și a patriei noastre, pentru socialism, înalt exemplu de fidelitate față de marxism-leninism, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost un eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a luptat neobosit pentru prietenia și unitatea țărilor socialiste, pentru coeziunea partidelor comuniste, pentru cauza păcii și libertății popoarelor.în uriașa sa activitate și-au găsit expresie trăsăturile cele mai nobile ale eroicei noastre clase muncitoare, care este mîndră de a fi plămădit în mijlocul ei, în focul luptei conduse de partid, un asemenea conducător.Născut la 8 noiembrie 1901 la Bîrlad, într-o familie de muncitori, tovarășul Gheorghiu a început să muncească de la vîrsta de 11 ani ca ucenic în diferite ateliere și fabrici, calificîndu-se ca muncitor electrician. Sub influența valului revoluționar din Romînia de la sfîrșitul primului război mondial, însuflețit de ideile Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, tovarășul Gheorghiu-Dej s-a înrolat din fragedă tinerețe în mișcarea muncitorească. El a participat, în rîndurile muncitorilor din Valea Trotușului, la greva generală din 1920 — care a oglindit creșterea conștiinței de clasă, a capacității de luptă a proletariatului romîn și a evidențiat necesitatea istorică a înfrîngerii oportunismului, a făuririi partidului de tip nou, Partidul Comunist din Romînia.în anii următori, tovarășul Gheorghiu-Dej ia parte la un șir de acțiuni muncitorești la Galați, fiind ales în conducerea sindicatului de la Atelierele C.F.R.în 1930 el devine membru al Partidului Comunist, in rîndurile căruia avea să lupte pînă la ultima suflare.în acei ani, cind criza economică lovea greu masele muncitoare, activitatea partidului era paralizată de lupte fracționiste care aduseseră partidul la un pas de lichidare. Refacerea unității partidului, orientarea activității sale spre întărirea legăturilor cu masele muncitoare și în primul rînd cu detașamentele de bază ale proletariatului au făcut posibilă organizarea unor mari acțiuni muncitorești, culminînd cu eroicele lupte din februarie 1933 — în a căror pregătire și desfășurare s-au afirmat cu putere marile calități politice și organizatorice de conducător revoluționar ale tovarășului Gheorghiu-Dej.La Galați și apoi la Dej, unde fusese mutat disciplinar, ca și la București, Iași, Cluj, Pașcani și în alte localități, tovarășul Gheorghiu-Dej, dînd exemplu de felul cum trebuie muncit în mijlocul maselor, a depus o intensă activitate pentru realizarea unității de acțiune a muncitorilor ceferiștiîn 1932, la Conferința pe țară a muncitorilor feroviari, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost ales secretar al Comitetului Central de acțiune care, sub îndrumarea Comitetului Central al Partidului Comunist, a organizat nemijlocit lupta ceferiștilor.Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a îndeplinit în mod strălucit sarcinile de răspundere încredințate de partid în organizarea acestor lupte, care au constituit o cotitură în istoria întregii noastre mișcări muncitorești, au demonstrat capacitatea clasei muncitoare de a acționa ca forță socială conducătoare a poporului muncitor în lupta de eliberare, au deschis o pagină nouă în viața partidului întărindu-și rîndurile cu cele mai bune, mai combative și revoluționare cadre proletare, partidul s-a legat mai strîns de masele oamenilor munciiProcesul intentat de reacțiune în 1933—1934 conducătorilor muncitorimii ceferiste a fost transformat de Partidul Comunist intr-o tribună de demascare a regimului burghezo-moșieresc. a politicii antinaționale și antipopulare a claselor dominante. Din banca acuzaților în lanțuri a răsunat cu vigoare și curaj, prin glasul tovarășului Gheorghiu-Dej. chemarea înflăcărată, mobilizatoare a partidului adresată maselor muncitoare de a lupta cu hotărîre pentru o viață mai bună, împotriva robiei capitaliste, pentru apărarea suveranității și independenței naționale.Condamnat la 12 ani muncă silnică, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost deținut in diferite închisori — Jilava, Văcărești, Craiova, Ocnele Mari. Aiud, Doftana. Caransebeș și în lagărul de la Tg. Jiu.Gratiile temnițelor, sirma gliimpatâ a lagărelor n-au putut să-i izoleze de partid, de clasa muncitoare, de popor pe militanții revoluționari. Simțind în permanență sprijinul partidului solidaritatea maselor muncitoare și a unor largi cercuri democratice, ei au păstrat legătura cu viața și activitatea partidului au înfruntat cu fermitate și dîrzenie regimul de teroare și exterminare din închisori, pe care le-au transformat in școli de călire revoluționară. Prin munca politico-ideo- logică desfășurată de comuniștii din închisori, în frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej, s-au făurit cadre oțetite de militanți comuniști, caracterizate prin capacitatea de a organiza masele muncitoare, prin clarviziune politică și combativitate revoluționară, cadre care au avut ulterior un rol de excepțională însemnătate în conducerea de către partid a luptei pentru cucerirea puterii de către camenii muncii și construirea socia- i lismului.

acordată de partid activității desfășurate Gheorghiu-Dej și-a găsit expresie in în 1935. pe cind se afla în închisoare, caAprecierea de tovarășul cooptarea sa. membru al C.C. al P.C.R.In anii războiului, tovarășul Gneorghiu-Dej împreună cu ceilalți tovarăși din închisori și lagăre își manifestau încrederea nestrămutată in victoria împotriva fascismului solidaritatea frățească cu popoarele Uniunii Sovietice. In strinsă legătură cu cadrele de bază din afară, ei și-au pus întreaga experiență, tot elanto revoluționar în slujba organizării luptei antihitleriste a poporului romin.Tovarășului Gheorghiu-Dej îi revine meritul principal în demascarea și lichidarea clicii de trădători și capitulanți, infiltrate în conducerea partidului; înlăturarea agenturii trădătoare a constituit una din condițiile esențiale pentru ca partidul să-și poată îndeplini rolul conducător în lupta de eliberare națională și socială a poporului romin.Activul revoluționar al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej, a elaborat linia strategică și tactică pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste. Partidul a trecut la organizarea formațiunilor de luptă patriotice, la realizarea Frontului Unic Muncitoresc cu partidul social-democrat, Ia înfăptuirea unui larg sistem de alianțe cu diferite grupări politice și atragere în lupta antihitleristă a unor personalități însuflețite de sentimente patriotice, la desfășurarea unei vaste ac tivități în rîndurile armatei.în zilele hotărîtoare pentru pregătirea insurecției, C.C. al partidului a organizat evadarea din lagăr a tovarășului Gheorghiu-Dej și a altor cadre de bază ale partiduluiOrganizată și condusă de partid, insurecția armată a deschis o eră nouă în istoria poporului romîn, a însemnat începutul revoluției populare. Romînia s-a alăturat coaliției antihitleriste, Armata romînă, în totalitatea ei, a luptat umăr la umăr cu Armata sovietică pînă la zdrobirea Germaniei hitleriste. Sîngele vărsat în comun a cimentat prietenia și alianța indestructibilă dintre poporul romîn și poporul sovietic în lupta pentru cauza păcii și socialismului.Tovarășul Gheorghiu-Dej a dat o contribuție de cea mai mare importanță la elaborarea liniei politice și tactice a partidului în desfășurarea furtunoasă a marilor bătălii de clasă de după 23 August 1944, muncind cu nesecată energie pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid — mobilizarea tuturor forțelor în războiul antihitlerist, refacerea economiei naționale, democratizarea țării, făurirea alianței muncitorești- țărănești în focul luptei pentru reforma agrară, instaurarea puterii populare.Ca reprezentant al partidului și clasei muncitoare în guvern, tovarășul Gheorghiu-Dej a preluat în noiembrie 1944 conducerea Ministerului Comunicațiilor și Lucrărilor Publice, fiind primul muncitor ministru în istoria politică a Romîniei.Sub conducerea partidului, clasa muncitoare organizată în sindicatele unice revoluționare, masele largi țărănești care luptau pentru pămînt, partidele și grupările reunite în frontul național democrat dădeau lovituri zdrobitoare cercurilor reacționare. Valul luptei revoluționare a măturat un șir de guverne cu majoritate reacționară și a impus la 6 Martie 1945 aducerea la putere a primului guvern din țara noastră în care clasa muncitoare avea rolul precumpănitor.La Conferința Națională a Partidului Comunist din octombrie 1945, tovarășul Gheorghiu-Dej a prezentat Raportul Politic al Comitetului Central, care cuprindea un amplu program de luptă pentru întărirea puterii populare, reconstrucția țării și consolidarea independenței naționale. în acest program, de o largă perspectivă istorică, partidul, scrutînd departe în viitor, și-a exprimat concepția leninistă privitoare la construirea unei industrii puternice ca temelie a dezvoltări; social-economice a Romîniei.După Conferința Națională, tovarășul Gheorghiu- Dej a fost ales secretar general al Partidului Comunist Romîn.în calitate de ministru al Economiei Naționale și apoi al Industriei și Comerțului, ca președinte al Comisiei Ministeriale pentru redresarea economică, el a adus o contribuție esențială în lupta împotriva inflației și sabotajului economic al capitaliștilor, în pregătirea și înfăptuirea programului din iunie 1947 de stabilizare monetară și refacere a economiei naționale.Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Romîne au marcat cucerirea deplină a puterii de către clasa muncitoare în alianță cu masele largi ale țărănimii ; misiunea de a realiza actul abdicării regelui, la 30 decembrie 1947, i-a revenit, din însărcinarea partidului și guvernului și în numele tuturor forțelor democratice, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu doctorul Petru Groza.Oamenii muncii, devenind singurii stăpîni ai țării au pășit cu însuflețire, sub conducerea partidului, la construirea societății socialiste.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut un rol deosebit în lupta partidului pentru realizarea unității politice și organizatorice a clasei muncitoare — înfăptuită la Congresul de unificare din februarie 1948 prin crearea Partidului Muncitoresc Romîn pe baza principiilor ideologice și organizatorice marxist-leniniste. Congresul l-a ales secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.Prin istoricul act al naționalizării, pregătit de partid
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țară industrială, cu o agricultură înaintată. Tovarășului Gheorghiu îi revin mar merite în elaborarea politicii de industrializare soaa istă. ca pirghie hotăritcare a progresului rapid al țării, a valorificării resurselor ei și a dezvoltării tuturor ramurilor economiei in vederea creșterii continue a bunăstării celor ce muncesc — obiectivul fundamental al politicii partiduluiCălăuzit de teza marxist-leninistă că socialismul trebuie construit nu numai la orașe ci și la sate, partidul a pus la ordinea zilei rezolvarea celei mai complexe sarcini a construcției socialiste — transformarea socialistă a agriculturii întreaga muncă desfășurată în acest domeniu s-a întemeiat pe ’inia exprimată în numele partidului de tovarășul Gheorghiu-Dej la plenara din martie 1949 a Comitetului Central Viața a confirmat în mod strălucit această linie politică; înfăptuirea cu succes a cooperativizării agriculturii a deschis largi perspective dezvoltării intensive și multilaterale a producției agricole, a ridicat pe o treaptă mai înaltă alianța muncitorească-țărănească.întreaga activitate a Comitetului Central în frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej oglindește capacitatea de a aplica creator, la condițiile țării noastre, legile obiective, general-valabile, ale revoluției și construcției socialiste, de a desprinde cerințele specifice fiecărei etape istorice și de a îndrepta în direcția hotărîtoare eforturile partidului, ale poporului.Aceste trăsături caracterizează munca efectuată de partid sub conducerea nemijlocită a tovarășului Gheorghiu pentru elaborarea planului de electrificare, a planurilor cincinale și a planului de șase ani planuri a căror realizare, prin eforturile însuflețite ale întregului popor, a asigurat introducerea largă a tehnicii noi, dezvoltarea proporțională, armonioasă și mereu ascendentă a economiei naționale.îndeplinind cele mai înalte funcții de partid și de stat — președinte al Consiliului de Miniștri din 1952 pînă în 1955, prim-secretar al Comitetului Central al P.MJL și președinte al Consiliului de Stat pînă în ultima clipă a vieții sale — tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej avea un contact larg și direct cu poporul, studia cu deosebită luare aminte experiența maselor, manifesta o nemărginită încredere în puterea de creație a poporului — făuritorul istoriei și al tuturor marilor realizări ale Romîniei socialiste.Exemplu de simplitate și modestie, el avea un neasemuit dar de a-și apropia oamenii, de a-i însufleți și a-i antrena la lupta pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid; oamenii muncii păstrează neștearsă amintirea intîlnirilor cu tovarășul Gheorghiu, a sfaturilor sale de tovarăș și prieten care le vorbea în același grai al inimii.Tovarășul Gheorghiu exprima cu deosebită căldură grija permanentă a partidului pentru educarea tineretului, nădejdea de mîine a țării, pentru promovarea femeilor în munci de răspundere în economie, în instituții de stat și în organizațiile obștești. El manifesta o neslăbită preocupare pentru satisfacerea setei de cultură și îmbogățirea vieții spirituale a poporului, pentru avîntul continuu al învățămîntului, acorda o mare atenție activității creatoare a intelectualilor, a oamenilor de știință, artă și cultură, cărora le împărtășea înalta prețuire a partidului pentru valoroasa lor contribuție la propășirea patriei.în fruntea partidului, tovarășul Gheorghiu are merite deosebite în rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale în țara noastră, prin care au fost asigurate deplina egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii și cimentarea prieteniei de nezdruncinat dintre poporul romîn și minoritățile naționale.Timp de peste trei decenii, țpvarășul Gheorghiu-Dej a adus o mare contribuție la calirea ideologică și organizatorică a partidului nostru. Minunat conducător de tip leninist, el a militat pentru întărirea partidului ca detașament combativ de avangardă al clasei muncitoare, strîns legat de mase, sînge din sîngele poporului, forța conducătoare în opera de construire a socialismului.Partidul nostru s-a călit, a realizat o unitate și o coeziune fără precedent printr-o luptă intransigentă împotriva oricăror abateri de la ideologia și politica sa marxist-leninistă, împotriva elementelor antipartinice, fracționiste, oportuniste. în această luptă tovarășul Gheorghiu-Dej, cu înalt* sa conștiință partinică și perspicacitate politică, cu ascuțitul său spirit de clasă, a avut un rol de frunte. Partidul Muncitoresc Romîn, strîns unit în jurul Comitetului său Central, este astăzi mai puternic decît oricînd.Este pilduitoare pentru noi preocuparea neabătută a tovarășului Gheorghiu-Dej pentru întărirea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile activității social-economice, pentru aplicarea neștirbită a 

Comitetul Central

al Partidului Muncitoresc Romin

p^raeit* ce muncă Wnmistr în viața partidului, in arhvmace* coodoceti sale s-a înrădăcinat principiul rmuncti colective. toate hc-tâririie și măsurile conducerii pamdnka fcc rodul activității și gindirii colective ale Cortitetithâ Central Biroul-i său Politic.Tovarășul Gheorghiu a depus o vastă activitate pentru sintetizarea experienței acumulate de partid in conducerea revoluției și construcție: socialiste, pentru însușirea acestei experiențe de către membrii partidului. în vederea înarmării lor teoreticePatriot și internaționalist înflăcărat, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost un strălucit exponent al politicii consecvente a partidului și statului nostru de prietenie și alianță frățească cu țările socialiste, de solidaritate cu lupta clasei muncitoare și a forțelor democratice de pretutindeni cu mișcarea de eliberare națională a popoarelor, pentru unitatea tuturor forțelor progresului social Exprimind, cu energia și tenacitatea ce l-au caracterizat '^rntHeaima, poziția Partidului Muncitoresc Romîn, el a militat pentru unitatea țărilor socialiste, pentru coeziunea marii armate internaționale a comuniștilor, avind convingerea că nu există îndatorire internațională mai înaltă decît aceea de a contribui la salvgardarea și întărirea acestei unități — chezășia victoriei cauzei socialismului în întreaga lume.Sub conducerea Comitetului Central in frunte cu tovarășul Gheorghiu, partidul nostru a depus eforturi neprecupețite pentru promovarea și stricta aplicare în relațiile dintre partidele comuniste și dintre țările socialiste a normelor marxist-leniniste — ca cerință vitală pentru asigurarea și întărirea unității și coeziunii lor, pentru creșterea forței de atracție a ideilor socialismului în lume. Linia partidului în problemele vieții internaționale și ale mișcării comuniste mondiale, exprimată in Declarația plenarei lărgite din aprilie 1964 a C.C. al P.ALR., este urmată cu perseverență nestrămutată de întregul partid.Eminent om de stat, tovarășul Gheorghiu-Dej a desfășurat o vastă activitate în elaborarea politicii externe a Republicii Populare Romîne, politică de consolidare a păcii, de luptă împotriva politicii agresive a cercurilor imperialiste, împotriva colonialismului, pentru sprijinirea dreptului popoarelor de a dispune singure de soarta lor, pentru dezvoltarea colaborării internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri social-politice diferite.Țara noastră așează ca temelie de neclintit a relațiilor sale internaționale respectarea egalității, suveranității și independenței popoarelor, neamestecul în treburile lor interne, pronunțîndu-se pentru stricta respectare și promovarea acestor principii pe arena internațională, în interesul colaborării și apropierii între popoare.Toate succesele în domeniul politicii interne și internaționale ale Republicii Populare Romîne, toate realizările obținute în aceste decenii sînt strîns legate de activitatea desfășurată în fruntea Comitetului Central al partidului de tovarășul Gheorghiu-Dej.Măsura operei titanice înfăptuite de popor sub conducerea partidului o dă deosebirea dintre tabloul întunecat al Romîniei de acum două decenii și înfățișarea de astăzi a țării, în care poporul romîn, liber de orice exploatare, stăpîn al destinelor sale, își făurește o viață fericită.Scumpul nostru tovarăș Dej a închis ochii pentru vecie cu conștiința datoriei împlinii; el a putut vedea triumful idealurilor cărora și-a dăruit viața, victoria deplină a socialismului în țara noastră, mersul rapid al Romîniei pe calea progresului economic și cultural.în ultimele sale cuvinte adresate țării, prin scrisoarea trimisă recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale, el își exprima convingerea îndreptățită că țara noastră va păși mai departe, neabătut, pe această cale; cu nezdruncinată socialiste sînt lucit — viitor ale poporului.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășii de muncă și de luptă ai marelui dispărut își iau legămîntul solemn să întărească necontenit unitatea partidului și a conducerii sale, să continue neabătut linia generală, internă și internațională, a partidului, să nu-și cruțe forțele pentru a duce mereu înainte opera de construire a socialismului și comunismului, de înflorire a patriei și ridicare a bunăstării poporului — operă măreață căreia i-a consacrat întreaga viață tovarășul Gheorghiu-Dej.Marea durere care ne îndoliază tuturor inima unește și mai strîns poporul în jurul partidului. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii își înzecesc eforturile pentru a obține noi victorii, spre binele și prosperitatea patriei noastre socialiste, "fio, scump prieten și tovarăș de luptă !Numele tău va rămîne veșnic viu în inima partidului, în inima clasei muncitoare, a poporului romîn!

încredere, el arăta că înaintea Romîniei deschise perspectivele unui viitor stră- care stă în mîinile harnice și încercate

Re? :



Omagiu 
și legămînt

Marți, 23 martie. Ultima 
zi’ a pelerinajului la cata
falcul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Fluvii nesfîr- 
șite de oameni, cu sufle
tele cernite de durere : ti
neri și vîrstnici, muncitori și 
savanți, agricultori și medici, 
tractoriști și profesori, elevii 
și studenți, oameni de cele 
mai diverse profesii vin să 
aducă ultimul lor omagiu a- 
celuia care a slujit poporul cu 
abnegație, energie și dăruire 
de sine pînă în ultimele clipe 
ale vieții.

In noaptea precedentă în
dureratul pelerinaj a conti
nuat pînă după miezul nopții, 
iar acum, din zori, zeci de 
mii de bucureșteni pășesc în 
tăcere spre porțile Palatului 
Consiliului de Stat. în șir 
neîntrerupt, prin toate arte
rele de intrare ale Capitalei 
—* cu autobuzele, cu trenuri
le — sosesc fără contenire, 
alte zeci de mii de oameni. 
Țara întreagă este prezentă 
aici, în această dimineață 
rece, ploioasă, la fel de cer
nită ca și inimile celor ce vin 
să-și ia ultimul rămas bun de 
la neuitatul fiu al poporului, 
care a fost tovarășul Gheor
ghiu-Dej.

...Un ceferist și soția și-au 
adus cu ei pe cei trei copii — 
doi băieți și o fată.

...Doi ingineri forestieri s-au 
urcat în tren în nordul Mol
dovei, dorind să prindă aceas
tă ultimă clipă a despărțirii.

...Un detașament de pionieri 
a împietrit într-un salut fără 
glas, apoi în urma lor, a co
piilor, au rămas lingă catafalc 
cîteva zeci de flamuri de mă
tase roșie, cravatele lor de 
pionieri.

...Patru ciobani din Bucegi 
au venit din vîrfuri de munți, 
aducînd — pentru a cinsti 
memoria tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — floarea cea 
mai rară, „floarea de colț“.

Oameni, mii de oameni. Să-i 
mai întrebi de unde vin, cum 
îi cheamă, să mai încerci a 
afla cine sînt ei? Oamenii a- 
ceștia, care trec tăcuți pe lin
gă catafalc sînt muncitorii 
noștri, harnicii noștri munci
tori, aceia care sub condu
cerea partidului al cărui stră
lucit conducător a fost tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au ridicat din temelii o 
industrie puternică, ei sînt cei 
care au înălțat combinatele 
Văii Trotușului, furnalele Hu
nedoarei și Reșiței, uzinele 
Bistriței, rafinăriile Văii Pra
hovei, sondele și uzinele Ol
teniei... Oamenii aceștia sînt 
tractoriști, cei care brăzdează 
an de an ogoarele purtînd 
peste cîmpurile fără haturi 
mașini minunate, sînt țărani 
cooperatori, aceia care, la în
demnul partidului, au ridicat 
agricultura noastră pe noi 
trepte de rodnicie™ Oamenii 
aceștia sînt savanții noștri, 
sînt intelectualii noștri, artiști 
și specialiști recunoscuți, sau 
sînt elevii și studenții noștri, 
cadrele de nădejde de mîine.

Aci, în șiruri neîntrerupte 
trece prin fața catafalcului 
poporul nostru talentat și 
priceput, hotărît să urmeze 
neabătut linia indicată de 
Partidul Muncitoresc Romin. 
Durerea i-a adunat laolaltă 
pe sute de mii, pe milioane, 
și gesturile lor simple, firești, 
de dragoste pentru conducă
torul poporului sînt o manj- 
festare a credinței în succe
sele viitoare, a hotăririi de a 
lupta cu și mai multă fermi

MARELE EXEMPLU
Era în martie 1960. Tovară

șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
împreună cu alți conducători 
de partid și de stat, a venit 
la Cluj. Oamenii i-au încon
jurat simplu, le-au povestit 
despre munca și viața lor.

Au venit și la Universitate. 
Au stat printre studenți și das
căli, au discutat cu mulți din
tre noi. Ne-au consultat asupra 
mersului școlii superioare. Au 
venit la locurile unde învață 
și trăiesc studenții — în la
boratoare, la cămine, cantine. 
Cu studenții, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a vorbit 
îndelung despre viața și munca 
lor, despre încrederea pe care o 
are partidul în tînăra genera
ție. La afirmația studenților că 
ei socotesc principala lor în
datorire învățătura, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a spus: Toc
mai asta vă și cerem la toți; 
Să învățați, să adînciți ceea ce 
vă predau profesorii voștri, 
să deveniți oameni de nădejde 
ai zilelor de mîine. Dacă fa
ceți asta, atunci nimic din 
ceea ce s-a făcut pentru învă- 
țămînt nu este prea mult.

La întîlnirea cu noi, profe
sorii, tovarășul Gheorghiu-Dej 
ne-a vorbit despre perspecti
vele de dezvoltare a țării. 
Ne-a arătat apoi că rolul pro
fesorilor din învățămîntul su
perior și al studenților pe 

tate pentru îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de 
partid. în conștiința lor, tutu
ror le este limpede ideea că 
omagiul cel mai cald pe care 
îl pot aduce tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej este 
tocmai această hotărire de a 
munci mai bine, de a ne în
deplini cu și mai mult devo
tament sarcinile în cele mai 
diverse domenii de activitate.

Iată, în șiruri, un grop de 
tineri de la Combinatul de 
Cauciuc din Onești. Au plecat 
aseară din orașul de pe Tro- 
tuș, folosind o zi liberă. Aici, 
lingă catafalc, iși opresc pri
virile înlăcrimate asupra 
chipului aceluia care. In repe
tate rînduri, a fost oaspetele 
iubit al constructorilor și 
muncitorilor complexului de 
uzine de pe Valea Trotușului

Purtind cu ei durerea în
tregii țări, oamenii iși expri
mă în același timp hotărirea 
nestrămutată de a fi perma
nent alături de partid, de con
ducerea sa încercată, în în
făptuirea tuturor indicațiilor 
partidului. O femeie din Su
ceava, scria pe o scrisoare 
depusă lîngă catafalc : jSin- 
tem hotărîți să luptăm pen
tru noi și noi izbînzi sub con
ducerea partidului", iar un 
grup de 30 de locuitori din 
Oaș au depus lîngă corpul 
neînsuflețit al tovarășului 
Gheorghiu-Dej o scrisoare 
prin care promit să transfor
me durerea pe care o trăiesc 
în aceste clipe într-o și mai 
mare hotărîre de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a 
îndeplini sarcinile care le 
revin.

Trec, pe porțile cernite ale 
Palatului, mii de oameni ai 
satelor. Au vărsat prima la
crimă de durere, acolo în sa
tele lor din Bărăgan sau Ba
nat, din Dobrogea sau de 
lîngă Cluj, au petrecut pri
mele ore de veghe lingă por
tretele înconjurate de —ars- 
me negre, lingă chipul omului 
care, afiindu-se în conducerea 
partidului, s-a preocupat eu 
maximum de atenție de suc
cesele repurtate astăzi de a- 
gricultura noastră. Firești, e- 
moționante apar astfel miile 
de gesturi de durere și recu
noștință făcute de oameni în 
aceste zile: o femeie în virstă 
de 70 de ani, din Frîncești- 
Vîlcea a venit la București 
împreună cu copiii spre a-și 
lua un ultim bun rămas de 
la tovarășul Ghecrghiu-Dej. 
După cum, la fel de firesc 
este că, în șirurile neîntrerup
te, trec cu frunțile pierite 
zeci de mii de tineri. Tineri 
din Galați, din Iași, din Cluj, 
din Oradea, tineri din Timi
șoara, Pitești, Craiova. Satu-
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pohi din Munță Făgăraș. Aia. 
U 2 535 fR țț VOT
fixa fa grew tcMoal torere- 
șatai Gheorghe GheorfMa-Dej

care aceștia îi pregătesc — 
pentru muncă și viață — este 
deosebit de important pentru 
realizarea țelurilor partidului. 
Cultura făurește de în
țelegere a acțiunilor de viitor, 
a sarcinilor desăvârșirii con
strucției socialiste. De aceea și 
are partidul o grijă specială 
față de învățămînt și față de 
profesori.

Cuvintele conducătorului 
partidului au găsit un profund 
ecou în gindurile noastre și o 
rodnică reflectare în faptele 
noastre.

Noi, cadrele didactice clu
jene, căutăm să ridicăm pe 
studenții noștri la înălțimea 
rolului pe care îl vor avea 
mîine, ca schimb al nostru.

Peste tot unde a fost — în 
uzine, sate, în universitate, în 
mijlocul cetățenilor care îl în
conjurau, spontan, pe stradă 
— se identifica cu noi toți și 
cu fiecare în parte, ne asculta 
și înțelegea; gîndurile noastre 
deveneau ale sale, îndrumări
le sale, venite mesaj de la 
partidul comuniștilor, se 
transformau în îndemnuri și 
obiective de muncă. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej trăiește în noi 
înșine prin aspirații, prin pre
zentul pe care-1 trăim, prin 
viitorul pe care, în numele 
partidului, ne-a poruncit să-1 
făurim.

Mare, Constanța, București— 
Elevi, studenți. muncitori ti
neri— Trec in d pe lingă cata
falc, o pionieră din Rimnicu- 
Sărat a așezat lingă o jerbă 
de flori o scrisoare de cîteva 
rinduri căreia i-a adăugat no
tele obținute la învățătură: 
9 și 19. Studenții Universită
ții sin: prezeuți într-un șir 
fără sfir^i care, ca și studen
ții Institutului Politehnic din 
București sau ai altor institu
te și facultăți au venit să-și 
exprime îndoitele »e:.mite.te 
— de cinstire a memoriei to
varășului Gheorghiu-Dej, ca 
și de reaaaoșttață — pentru 
condițiile și mai bune de stu
diu, pe care le creează, an de 
an, partidul. Mii de ostași ti
neri trec în pas grav pe lin
gă corpul neînsuflețit al con
ducătorului poporului. hotă
rîți să se pregătească in așa 
fel incit să asigure și In viitor 
liniștea creației, pacea nece
sară construcției socialiste.

Constructori sau studenți. 
ostași sau ingineri, tractoriști 
sau elevi, agricultori sau mun
citori — Întreaga noastră ge
nerație tinără se îndreaptă in 
aceste zile grele cu privirile 
spre partid, la partidul comu
niștilor, partid care în trecu
tul glorios de luptă din anii 
de dinainte de Eliberare, ca 
și in anii construcției socia
liste a întruchipat și întruchi
pează flacăra care luminează 
privirile fiecăruia, care îm
bărbătează inimile.

Legămîntul fierbinte al su
telor de mii de tineri care au 
trecut prin fața catafal
cului tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ca și al acelo
ra care — mii și mii — au 
făcut de gardă lingă portre
tele sale îndoliate în cele mai 
îndepărtate colțuri de țară, 
precum și al tuturora care au 
cinstit și cinstesc cu dragostea 
inimilor lor memoria tovară
șului Gheorghe Gbeorgmu- 
Dej este să ia drept pOdă de
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chipurile însă: h»te. dar notă
rile. conștiente de ideea că 
omackd cri =t*i fierbinte care 
se poare adore tovarășului 
Gheoeghm-De; esre a înde
plini cu ieruuure hotârinie 
parâduhn. a răsprvv înalte
lor sade chemări- a fi mereu 
gata să stup-n patria și po- 
poruL

—La ora riad Încheiem a- 
ceste rindrei. șirurile de oa
meni care aștesptă să aducă 
un ultra n—f» tovarășului 
Gheorghe Gbeacghiu-Dej sînt 
tot așa de nesfirștie. ca și la 
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(Agerpres)

El, marele dispărut, a rămas 
in inimile noastre ca cea mai 
reprezentativă figură a istori
ei și aspirațiilor poporului ro
min spre socialism. Adunați 
ca un zid puternic în jurul 
partidului, in fruntea căruia 
a stat ca un înțelept conducă
tor marxist-leninist, vom con
tinua să muncim așa cum ne 
învață partidul. Sub conduce
rea partidului, a Comitetului 
său Central, vom continua să 
luptăm pentru realizarea pla
nurilor mobilizatoare făurite 
de partid. Dovada identității 
și adeziunii noastre depline cu 
politica partidului, în care 
și-au aflat o organică întru
chipare aspirațiile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, va 
fi mnnea noastră plină de dă
ruire în slujba dezvoltării 
științei romînești, a formării 
specialiștilor de mîine ai pa
triei. Viitorul este în mîinile 
poporului, în mîinile noastre 
— a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în ultimele zile 
de viață, în scrisoarea adresa
tă Marii Adunări Naționale.

îl vom făuri, tovarășe 
Gheorghiu-Dej, așa cum l-ai 
visat, așa cum îl visăm cu 
toții — un viitor strălucit pen
tru patria noastră socialistă.

Acad. EUGEN FORA

Astăzi, miercuri 24 
martie, în jurul orei 
10,30 stațiile de radio 
și televiziune ale Re
publicii Populare Ro- j 
mine vor transmite 
mitingul de doliu și 
întreaga desfășurare 
a funeraliilor to
varășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Ca toții te purtăm in inimi, 
tovarășe Gheorghiu-Dej. Inimă 
Ilugi mimă vom coana in nuul 
partidului. așa cum ne-c; În
vățat, botărirea noastră de a 
ridica Republica Populară Ro
mine pe noi culmi ale progre

sului economic fi soc.al

STnfnm adine îndurerați, dar încrederea se clădește uriașă pe imaginea luminoasă pe care 
ne-a lăsat-o iubitul conducător... Foto : I. CUCU

Părtași la marea

TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, vă exprim, în numele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate Germane, precum și în 
numele meu personal, condoleanțe profunde.

WILLISTOPH 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

noastră durere
U. R S. S.

ROSTOV 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 23 mar
tie la Școala tehnică de cale 
ferată din Rostov a avut loc 
*n miting al cadrelor didac
tice ți cursanților %n legătură 
re faptul că această instituție 
de învăță mint a primit nume
le lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Participanții la miting au 
cinstit printr-un moment de 
reculegere memoria eminentu
lui conducător al R. P. Romî
ne, cunoscut activist al mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale.

R. P. Polonă
VARȘOVIA — La 24 mar

tie, In ziua funeraliilor tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, in intreaga Polonie, pe 
clădirile instituțiilor de stat 
drapelele de stat ale R. P. Po
lone vor fi coborite în bernă, 
în semn de doliu.

R.P. Ungară
BUDAPESTA 23 (Agerpres). 

— Guvernul Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar 
a hotărît ca în ziua de 24 mar
tie, ziua funeraliilor tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, instituțiile publice din în
treaga țară să arboreze dra
pelele îndoliate.

R. D. Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — 

Pentru a cinsti memoria tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la Ambasada R. P. Ro
mîne din Hanoi au venit Fam 
Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, președintele Consiliului 
de Miniștri, Phan Ke Toai, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nguyen Van Tran, 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
Hoang Van Loi, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
După ce au păstrat un moment 
de reculegere, conducătorii de 
partid și de stat ai R. D. Viet
nam au depus o coroană de 
flori la portretul îndoliat al 
defunctului.

Italia
ROMA 23. — Coresponden

tul Agerpres transmite: La 
începutul ședinței de marți 
după-amiază a Camerei De- 
putaților, Parlamentul italian 
a omagiat memoria tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Giovanni Battista Scaglia, mi
nistrul relațiilor cu Parlamen
tul a evocat personalitatea 
marelui dispărut. Vorbitorul a 
arătat că președintele Gheor
ghiu-Dej a fost un ilustru om 
de stat, care a luptat pentru 
binele poporului său și a con
tribuit la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre popoarele 
romîn și italian.

In semn de doliu ședința 
Camerei Deputaților a fost a- 
poi suspendată pentru cinci 
minute.

India
DELHI 23 (Agerpres). — în 

dimineța zilei de 23 martie, 
vicepreședintele Indiei, dr. 
Zahir Hussein, a semnat în 
cartea de condoleanțe deschi
să la Ambasada R.P. Romîne 
din Delhi. După semnare, vi
cepreședintele a transmis con
doleanțe ambasadorului ro
mîn.

Turcia
ANKARA 23 (Agerpres). — 

Personalități oficiale turce, 
printre care președintele Se
natului, Enver Aka, președin
tele Medjlisului, Fuad Sirmen, 
ministrul agriculturii, și alte 
personalități au vizitat Amba
sada R. P. Romîne din Ankara 
și au exprimat condoleanțe în 
legătură cu încetarea din via
ță a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. După ce au 
semnat în cartea de condo
leanțe, ei au păstrat un minut 
de reculegere în fața portre
tului îndoliat al președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Liban
BEIRUT 23 (Agerpres). — 

Guvernul Republicii Liban a ho
tărît arborarea în bernă a dra
pelului de stat libanez — pînă 
la 24 martie — în semn de cin
stire a memoriei președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii

TELEGRAME
ION GHEORGHE MAURER,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

BUCUREȘTI

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

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

Primiți înalta mea considerație.
AHMED SEKU TURE

Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Guineea
CONAKRY 23 (Agerpres). — 

Președintele Adunării Națio
nale a Republicii Guineea, 
Leon Maka, membru în Biroul 
Politic și secretar organizato
ric al Partidului Democrat din 
Guineea, însoțit de Bangoura, 
prim-vicepreședinte al Adună
rii Naționale, au vizitat Am
basada R. P. Romîne la Co
nakry și au semnat în cartea 
de condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Cinstirea memoriei 
tovarășului3

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
in organisme 
internaționale

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— La 22 martie, Consiliul E- 
conomic și Social al Organiza
ției Națiunilor Unite a cinstit 
memoria președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. La propunerea 
președintelui Akira Matsui 
(Japonia), membrii Consiliu
lui au păstrat un moment de 
reculegere în memoria mare
lui fiu al poporului romîn. 
Reprezentanții U.R.S.S., Ceho
slovaciei, Franței, Irakului, 
Algeriei și R.A.U. au evocat 
figura marelui dispărut

In cadrul aceleiași ședințe, 
au exprimat condoleanțe și 
reprezentanții Ecuadorului, 
S.U.A., Tanzaniei și Chile.

ROMA 23 (Agerpres). — La 
20 martie a.c., Organizația 
Națiunilor Unite pentru Agri
cultură și Alimentație (F.A.O.) 
a coborît în bernă steagul 
O.N.U., cu ocazia încetării din 
viață a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Steagul va fi 
coborît și la 24 martie a.c. — 
ziua funeraliilor.

EXCELENȚEI SALE

VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE,

DOMNUL ION GHEORGHE MAURER

Cu prilejul încetării din viață a președintelui dumneavoastră, 
domnul Gheorghiu-Dej, vă transmit dumneavoastră și poporului 
romîn profunde condoleanțe în numele meu și al poporului ca
nadian.

GEORGE P. VANIER 
Guvernatorul general al Canadei

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

Făcîndu-se interpretul sentimentelor comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră, Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Grecia exprimă sincerele sale condoleanțe 
pentru greaua pierdere care a lovit Partidul Muncitoresc Ro
mîn și poporul romîn prin moartea prematură a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu credincios al clasei muncitoare 
din Romînia, luptător neobosit pentru cauza păcii și socialis
mului, militant eminent al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Numele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este indisolu
bil legat de marile succese înregistrate de Partidul Muncitoresc 
Romîn în lupta sa îndelungată pentru interesele vitale ale cla
sei muncitoare și ale poporului muncitor, de victoriile strălu
cite în opera de construcție a socialismului în Republica Popu
lară Romînă, de contribuția partidului șl a guvernului Republi
cii Populare Romîne în eforturile comune ale lagărului socialist 
și ale tuturor forțelor iubitoare de pace, pentru statornicirea 
spiritului prieteniei și colaborării între popoare, pentru consoli
darea păcii mondiale.

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

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

Comitetul Central al Partidului Comunist din
Grecia,

A. GROZOS



Sosirea delegațiilor de peste hotare la funeraliile tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej Prezentare de condoleanțe
Marti au continuat să sosească delegații de peste hotare care 

vor participa la funeraliile tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Delegația R. P. Ungare

Delegația R. P. Mongole la C.C. al P.M.R.
Din delegația Partidului 

Muncitoresc Socialist Ungar, 
a Consiliului Prezidențial și 
a Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar 
fac parte Kălai Gyula, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, Kishăzi 
Odon, vicepreședinte al Consi
liului Prezidențial, general- 
maior Borbândi Janos, locții
tor al ministrului apărării na
ționale al R. P. Ungare, și 
Vîrtce Jâzsef, ambasadorul 
•R. P. Ungare la București.

Delegația R. S
Delegația de partid și de 

•stat, din R.S.F. Iugoslavia este 
alcătuită din Aleksandar Ran- 
kovici. vicepreședinte al 
R.S.F. Iugoslavia, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia,, secretar al C.C. al 
U.C.I., conducătorul delegației, 
Ivan Goșniak, membru al Ve- 
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., și Arso Milatovici, am
basadorul extraordinar și ple-

Delegația R.
Delegația de partid și gu

vernamentală din R. D. Ger
mană estd alcătuită din Her
mann Matern, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al 
Camerei Populare a R.D. Ger
mane, conducătorul dele
gației, dr. Heinrich Homann, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Georg Stibi, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și dr. Siegfried Bock, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. D. 
Qermaoe. în R. P, Romînă.

Delegația R.
Din delegația de partid și 

de stat din R. P. Bulgaria fac 
parte: Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Nikolai Gheor- 
ghiev, vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, secretar al Con
ducerii Uniunii Populare A- 
grare, Petăr Danailov, mem
bru supleant al C.C. al P.C.B., 
prim-secretar al Comite
tului regional de partid Ruse, 
și Gheotg’ni Bogdanov, amba-

Delegația R.
Din delegația de partid și 

guvernamentală din R. P. 
Chineză fac parte : Ciu En 
Lai, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, conducătorul 
delegației, Se Fu Ciji, mem
bru al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, conducător adjunct 
al delegației, Cijan Han fu, 
membru supleant al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
adjunct' ăl" ministrului aface
rilor externe, Ciao I ming, 
membru supleant al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
șef adjunct de secție la C.C. 
al P.C. Chinez, Liu Fan, am
basadorul R- P. Chineze în 
R.P, Romînă, și Lo Cing-ciang, 
secretar general adjunct al

Delegația R.
Din delegația de partid și 

guvernamentală din R. D. 
Vietnam fac parte: Hoang 
Van Hoan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Comi
tetului permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, 
conducătorul delegației, Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam 
în R. P, Romînă, și Nguen 
Hong, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam.

Delegația Uniunii Sovietice
Din delegația de partid și 

guvernamentală a U.R.S.S. fac 
parte : A. I. Mikoian, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., con
ducătorul delegației, A. N. Șe- 
lepin. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U-S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. S. Tolstikov, mem
bru, al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Leningrad al P.C.U.S., 
I. K. Jegalin, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ambasadorul 
U.TT.S1S. în R. P. Romînă.

La sosire, pe aeroportul Bă-

La sosire, membrii delega
ției au fost întîmpinați de to
varășii Gheorghe Apostol, 
Gogu Rădulescu, Dumitru Si- 
mulescu, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, 
Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general de armată Ion Tuto- 
veanu, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Mihail Roșia- 
nu, ambasadorul R. P. Romîne 
in R. P. Ungară.

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

F. Iugoslavia
nipotențiăr al R.S.F. Iugo
slavia în R. P. Romînă,

La sosire, membrii delega
ției au fost întîmpinați de to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Leontin Sălăjan, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.M.R., minis
trul minelor și energiei elec
trice, de membri ai C.C. al 
P.M.R. și alte persoane ofi
ciale.

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

D. Germane
La sosire, membrii delega

ției au fost întîmpinați de to
varășii Emil Bodnăraș, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Alexan
dru Sencovici, ministrul indu
striei ușoare, Gizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R.. 
Pompiliu Macovei. adjunct al 
ministrului afacerilor externe

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

P. Bulgaria
sadorul R.P. Bulgaria în R.P. 
Romînă.

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

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic, precum și membrii Am
basadei R. P. Bulgaria la 
București.

P. Chineze
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

La sosire, la aeroportul Oto- 
peni, au fost de față tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu. Leonte Răutu, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Mihail Flo- 
rescu, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Ghizela 
Vass, A. Breitenhofer, membri 
ai C.C. al P.M.R., Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R.P. 
Romîne în R.P. Chineză, și al
te persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic, precum și membrii Amba
sadei R.P. Chineze la Bucu
rești.

D. Vietnam
La sosire, pe aeroportul Oto- 

peni, erau de față tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Ștefan 
Voitec. Alexa Augustin, mem
bru al C.C. al P M R-. procu
ror general al R. P. Romîne. 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Ion Iliescu, șef de secție la 
C.C. al P.M.R.. și alte persoa
ne oficiale.

Erau de față membrii am- 
basei R. D. Vietnam în Bucu
rești.

neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Chivu Stoica, 
Dumitru Coliu, Florian Dănă- 
lache, prim-secretar al Comi
tetului Orășenesc București al 
P.M.R., Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
Ghizela Vass și Vasile Patili- 
neț, membri ai C.C. al P.M.R., 
Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P, Romîne în U.R.S.S.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și membrii 
ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

Din delegația de partid și 
de stat a R.P. Mongole fac 
parte Sonomîn Luvsan, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, con
ducătorul delegației, Teden- 
dambîn Gotov, secretar al 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular, și Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R.P. Mon
gole în R.P. Romînă.

Delegația R. P. Polone
Din delegația de partid și 

de stat a R.P. Polone fac 
parte Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, conducăto
rul delegației, Ignacy Loga- 
Sowinski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P„ 
membru al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, și 
Wieslaw Sobierajski, ambasa
dorul R.P. Polone în R.P. Ro
mînă.

Delegația R. S. Cehoslovace
Delegația de partid și de 

stat din R. S. Cehoslovacă este 
alcătuită din : Jaromir Dolan- 
sky, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, conducăto
rul delegației, Vratislaw Kru- 
tina, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia. ministrul industriei 
alimentare, și J. Sykora, am
basadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă.

Delegația
Din delegația de stat a Ira

nului fac parte dr. Nasser 
Yeganeh, vicepreședinte al 
Consiliului,.de Miniștri și mi
nistru de stat, reprezentantul 
personal al Majestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Iranului, 
și Nasradîn Mirfakharai, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Delegația
Din delegația de stat din 

Franța fac parte Jacques Ma- 
rette, ministrul poștelor și te
lecomunicațiilor, reprezentan
tul președintelui Franței, Jean 
Louis Pons, ambasadorul 
Franței în R. P. Romînă, Em
manuel de Margerie, director 
adjunct în Ministerul Aface
rilor Externe, Didier Delfour, 
șeful de cabinet al ministrului 
poștelor și telecomunicațiilor.

Delegația
Din delegația de stat a Gre

ciei fac parte Pavlos Bardino- 
yannis, ministru de stat fără 
portofoliu în guvernul grec, 
deputat de Creta, și Alexan
dre Cimon Argyropoulo, am
basadorul Greciei in R. P. Ro
mînă. reprezentanți ai regelui 
Greciei.

Delegația Republicii India
Din delegația de stat a Re

publicii India fac parte d-na 
Lakshmi N. Menon, ministru 
de stat al afacerilor externe, 
și K.R.F. Khilnani, ambasado
rul Indiei în R. P. Romină, 
reprezentanți speciali ai gu
vernului Indiei.

La sosire, delegația a fost

Delegația
Deiegațta de stat a Indone

ziei este alcătuită din ami
ralul R. Soebijakto, gmba- 
sador extraordinar și pleni
potențiar al indoneziei ia Bel
grad. reprezentant al pre
ședintelui Republicii Indone
zia, și Wisnu, însărcinatul cu

Delegația Algeriei
Delegația de stat a Algeriei 

este compusă din Omar Ous- 
sedik, ambasadorul Algeriei la 
Sofia, reprezentant al guver
nului Republicii Algeriene De
mocratice și Populare.

Delegația Cambodgiei
Delegația de stat din Cam- 

bodgia este alcătuită dip Huot 
Sam Ath, ambasadorul Cam
bodgiei în R.S.F» Iugoslavia,

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumi
tru Coliu, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Vasile Vaida, Isac Martin, 
membri ai C.C. al P.M.R., și 
Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

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

La sosire, membrii delegați
ei au fost întîmpinați de tova
rășii Alexandru Drăghici. Le
ontin Sălăjan, Ilie Verdeț, se
cretar al C.C. al P.M.R.. Gh. 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mi
hai Suder. ministrul economi
ei forestiere, membri ai C.C. 
al P.M.R.. și Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

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

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Janos 
Fazekaș, membru al C.C. al 
P.M.R.. ministrul industriei 
alimentare, Mihail Levente, 
ministrul comerțului interior, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

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

Iranului
La sosire, membrii delega

ției au fost întîmpinați' de 
Gogu Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Mihail Petri, ministrul comer
țului exterior, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Franței
La sosire, membrii delega

ției au fost întîmpinați de 
Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Grigore 
Marin, adjunct al ministru
lui transporturilor și teleco
municațiilor.

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

Greciei
La sosire au fost de față 

Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor socia
le, Gheorghe Pele. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Greciei în RP 
Romînă.

intîmpinată de Adrian Dimi- 
triu. ministrul justiției. Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
Maria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femei
lor din R. P. Romină.

Au fost de față membri: 
ambasadei Republicii India.

Indoneziei
afaceri ad-interim ai Indone
ziei în R- P. Romină.

La sosire a fost intimpinat 
de Nicolae Cîoroiu și Mir. a: 
Magheru. ambasadori, precum 
și de membri ai Ambasadei 
Indoneziei in R. P. Romină.

La sosire a fost intimpinat 
de Dioniae lonescu. ambasa
dor, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

reprezentantul Cambodgiei, un 
consilier și un secretar al am
basadei.

Delegațiile 
partidelor comuniste 

din Portugalia, Finlanda, 
S. U. A. și Canada

Din partea Partidului Co
munist din Portugalia a sosit 
Alvaro Cunhal. secretar ge
neral al P.C. din Portugalia.

Din partea Partidului Co
munist din Finlanda a sosit 
Martti Malmberg, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Finlanda, secretar cu 
problemele organizatorice.

Din partea Partidului Co
munist din S.UA a sosit Gil
bert Green, membru al Birou
lui Politic și al Secretariatului 
Național al P.C. din S.U.A.

Delegațiile partidelor 
comuniste din Austria.
Columbia, Argentina, 

Costa Rica, Guatemala, 
x Indonezia și Japonia
Din partea Partidului Co

munist din Austria a sosit 
Johann Koplenig, președintele 
Partidului Comunist din Aus
tria.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Columbia și Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Argentina a sosit Jose 
Cardona Hoyos, membru al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Columbia.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Guatemala a sosit Jose Ma
nuel Fortuny, membru al C.C. 
al Partidului Muncii din Gua
temala.

Din partea Partidului Co
munist din Iodonezia au sosit 
Setiati Surasto, membru al 
C.C. al Partidului Comunist

Delegațiile partidelor 
comuniste si muncitorești ■* . ' - ■ 

din Italia, Olanda și Elveția
Din partea Partidului Co

munist Italian au sosit Arturo 
Colombi, membru al Direcți
unii Partidului Comunist Ita
lian, senator, șeful delegației 
și Eduardo Perna, membru al 
C.C. al Partidului Comunist 
Italian, vicepreședinte al 
grupului comunist al Senatu
lui Italian.

Din partea Partidului Socia
list Italian al Unității Prole
tare a sosit Domenico Cereva- 
lo, membru al Direcțiunii Na
ționale a Partidului Socialist 
Italian al Unității proletare, 
deputat în parlament.

Din partea Partidului Co

Delegațiile partidelor 
comuniste

din Venezuela și Spania
Din partea Partidului Co

munist din Venezuela a sosit 
Eduardo Gallegos Mancera. 
membru al Biroului Politic și 
secretar cu probleme interna
ționale al C.C. al Partidului 
Comunist din Venezuela.

Din partea Partidului Co
munist din Spania au sosit 
Ignacio Callegos, membru ai 
Comitetului Executiv și secre
tar al C.C. al P.C. din Spania, 
șeful delegației. Jose Moix.

Delegațiile partidelor 
comuniste

din Marea Britanie,
Maroc si Franța4 *

Din partea Partidului Comu
nist din Marea Britanie a so
sit John Gollan. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Marea Britanie.

Din partea Partidului Co
munist din Maroc a sosit Al: 
Yata. secretar general al 
Partidului Comunist din Ma
roc.

Din partea Partidului Co
munist Francez au sosit Geor
ges Marchais, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Francez, condu

Delegațiile Partidului Comunist 
din Izrael, a partidului Eda 
din Grecia și Akel din Cipru

Din partea Partidului Comu
nist din Izrael a sosit Samuel 
Mikunis, secretar general al 
Partidului Comunist din 
Izrael.

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

■ E.D, A,

Din partea Partidului Co
munist din Canada a sosit 
William Devine, membru al 
Comitetului Național al P.C. 
din Canada.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. au fost întîmpinați de 
tovarășul Chivu Stoica, Leonte 
Răutu. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămintului, Alexandru 
Boabă, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chi
miei, Valter Roman, directorul 
Editurii Politice.

din Indonezia, conducătoarea 
delegației, și Suhardjo, activist 
al C.C. aii Partidului Comu
nist din Indonezia, reprezen
tant al C.C. al Partidului Co
munist din Indonezia la re
vista „Probleme ale păcii și 
socialismului*.

Din partea Partidului Co
munist din Japonia a sosit Ka- 
jita Shigeho, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Japo
nez.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica a so
sit Luciano Ferreto.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegațiile au fost în- 
tîmpinate de tovarășii Dumi
tru Coliu, Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R., Mihai 
Burcă și Gheorghe Stoica, 
membri ai C.C. al P.M.R.

munist din Olanda a sosit Joop 
Wolff, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comu
nist din Olanda.

Din partea Partidului Mun
cii din Elveția a sosit Etienne 
Lentilion. membru al comite
tului. Director al Partidului 
Muncii din Elveția, director 
al ziarului „Voix Ouvriere“.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegațiile au fost în- 
tîmpinate de tovarășii Chivu 
Stoica, Leonte Răutu. Gh. Ga
ston Marin, membru al C.C. al 
P.M.R., și Gheorghe Cioară, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R.

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

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegațiile au fost în
tâmpinate de tovarășii Ale
xandru Drăghici, Janos Faze
kaș și Ghizela Vass. membri 
ai C.C. al P.MJL și George 
Macovescu, adjunct al mini
strului afacerilor externe.

cătorul delegației, Julien Lau- 
prete. membru supleant al 
C.C. al P.C. Francez, și Ray
mond Barbet, deputat de 
Sena, primarul orașului Nan- 
terre.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegațiile au fost in- 
tîmpinate de tovarășii Chivu 
Stoica, Leonte Răutu, Gh. 
Gaston Marin, Nicolae Giosan. 
Isac Martin și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R.. Ni
colae Gheorghiu, membru su
pleant al C.C. al P.MR.

Din partea Partidului AKEL 
din Cipru a sosit Andreas 
Fantis, secretar general al 
Partidului AKEL.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegațiile au fost în- 
tîmpinate de tovarășii Dumitru 
Coliu, Gh. Gaston Marin, Ghi
zela Vass și Ion Cotoț, mem
bri ai C.G. al P.M.R.

Marți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Chivu Stoica 
au primit la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn delegațiile de 
peste hotare sosite în 
cursul zilei în țara noastră 
pentru a participa la funera
liile tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Au prezentat condoleanțe 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri delegația 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, a Consiliului Pre
zidențial și a Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, în frunte cu Kallai 
Gyula ; delegația de partid și 
de stat din R.S.F. Iugoslavia, 
in frunte cu Aleksandar Ran- 
kovici; delegația de partid și 
guvernamentală din R. D. 
Germană, în frunte cu Her
mann Matern; delegația de 
partid și de stat din R. P. 
Bulgaria, în frunte cu Todor 
Jivkov; delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Chi
neze, în frunte cu Ciu En-lai; 
delegația de partid și guver
namentală din R. D. Vietnam, 
în frunte cu Hoang Van Hoan ; 
delegația de partid și guver
namentală a U.R.S.S., în frunte 
cu A. I. Mikoian ; delegația de 
partid și de stat a R. P. 
Mongole, în frunte cu Sonomîn 
Luvsank ; delegația de partid 
și de stat a R. P. Polone, în 
frunte cu Zenon Kliszko; de
legația de partid și de stat a 
R. S. Cehoslovace. în frunte 
cu Jaromir Dolansky; pre
ședintele Partidului Comunist 
din Austria — Johann Kople
nig ; Joop Wolff, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Olanda; de
legația Partidului Comu
nist Italian, în frunte cu 
Arturo Colombi; Domenico 
Cerevalo, membru al Direcți
unii Naționale a Partidului 
Socialist Italian al Unității 
Proletare ; Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului

Prezentare de condoleanțe 
și depuneri de coroane
de către reprezentanți

ai șefilor de state și guverne
Reprezentanții personali ai 

unor șefi de state și guverne 
la funeralii au venit marți la 
Palatul Consiliului de Stat 
pentru a depune la catafalc 
coroane de flori în semn de 
omagiu în memoria tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru a prezenta condolean
țe Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri.

în cursul dimineții, condo- 
leanțele au fost primite de 
Alexandru Bîrlădeanu. A- 
lexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec, Avram Bunaciu și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au venit la Palatul R.P. 
Romîne, reprezentantul speci
al personal al președintelui 
Republicii Ghana, Kwame 
Nkrumah — ambasadorul Em
manuel Kodjoe Dadzie; re
prezentantul președintelui Re
publicii Turcia, Cemal Gur- 
Sel — ambasadorul Semsettin 
Arif Mardim; reprezentantul 
cu misiune specială al guver
nului Confederației Elvețiene 
— ambasadorul Emile Bisang; 
reprezentantul președintelui 
Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser — ambasa
dorul Mohammed Fahmy Ha
mad: reprezentantul personal 
al președintelui Finlandei, 
Urho Kekkonen — ambasa
dorul Martti Johannes Salo- 
mies ; reprezentantul personal 
al regelui Belgiei, Baudouin — 
ambasadorul Honore Cambie; 
reprezentantul guvernului Re
publicii Italia — ambasadorul 
Niccolo Moscato; reprezentan
tul personal al președintelui 
S.U.A., Lyndon Johnson — 
ambasadorul Willian A. Craw
ford ; reprezentantul președin
telui Izraelului. Zalman Sha- 
zar — ministrul plenipo
tențiar Zvi Ayalon.

în cursul după-amiezii, au 
primit condoleanțe Ștefan Voi
tec, .Avram Bunaciu, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor 
externe.

Au venit la Palatul R. P, 

Comunist din Portugalia ; E- 
duardb Gallegos Mancera, 
membru al Biroului Poliție al 
C.C. al P.C. din Venezuela; 
Martti Malmberg, mem
bru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Fin
landa ; Etienne Lentilion, 
membru al Comitetului Di
rector al Partidului Muncii din 
Elveția ; Gilbert Green, mem
bru al Secretariatului Național 
al P.C. din S.U.A. ; William 
Devine, membru al Comitetu
lui Național al P.C. din Ca
nada ; Kajita Shigeho, mem
bru al C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia; John Gollan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie ; 
Aii Yata, secretar general al 
Partidului Comunist din Ma
roc ; delegația Partidului Co
munist Francez, în frunte cu 
Georges Marchais ; delegația 
Partidului Comunist din Spa
nia, în frunte cu Ignacicț Cal- 
legos ; delegația partidului; Co
munist din Indonezia, în frun
te cu Setiati Surasto ; repre
zentantul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Columbia și Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Argentina, Jose Cardona 
Hoyos ; Jose Manuel Fortuny, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Guatemala ; repre
zentantul C.C. al Partidului 
Avangarda Populară din 
Costa Rica, Luciano Ferreto ; 
Samuel Mikunis, secretar ge
neral al P.C. din Izrael; dele
gația Partidului E.D.A. din 
Grecia, în frunte cu Manolis 
Glezos ; Andreas Fantis, se
cretar general al Partidului 
Akel din Cipru.

După prezentarea condole- 
anțelor la C.C. al P M.R., de
legații de peste hotare au de
pus coroane de flori, au făcut 
de gardă la catafalcul tovară
șului Gheorghe Gheorghîu- 
Dej și au prezentat condole
anțe familiei defunctului.

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

(Agerpres)

Romîne reprezentanții regelui 
Constantin al Greciei, Pavîos 
I. Bardinoyannis, ministru de 
stat fără portofoliu, și amba
sadorul A. C. Argyropoulo ; 
reprezentanții speciali ai gu
vernului Indiei — d-na 
Lakshmi Menon, ministru de 
stat al afacerilor externe și 
ambasadorul K.R.F. KWtoani; 
reprezentantul guvernului Re
publicii Algeriene Democrati
ce și Populare — ambasadorul 
Omar Oussedik; reprezentan
tul guvernului japonez -— am
basadorul Takeso Shimoda, re
prezentantul special al pre
ședintelui și guvernului Islan- 
dei — ambasadorul dr, Kris- 
tinn Gudmunsson; repre
zentantul guvernului revo
luționar al Uniunii Bir- 
mane — ambasadorul U 
Ba Saw ; reprezentantul gu
vernelor Suediei și Norvegiei 
— ambasadorul Suediei O. G.
Bjurstrom; reprezentantul gu
vernului Austriei — ambasa
dorul dr. Johann Manz; 
reprezentantul guvernului Da
nemarcei — ministrul pleni
potențiar Ioachim H. G. ba
ron Zytphen-Adeler ; repre
zentantul special al guvernu
lui Olandei — ministrul ple
nipotențiar J. B. Haverkorn 
Van Rijsewijk ; reprezentan
tul Reginei Elisabeta a Il-a a 
Marii Britanii — însărcinatul 
cu afaceri ad-interim R. 
Brash. De asemenea, a venit 
Ia Palatul R. P. Romîne re
prezentantul președintelui Su
karno, contraamiralul R. So
ebijakto.

Reprezentanții șefilor de 
state și guverne au semnat în 
cartea de condoleanțe.

..■■■•. i ,
★

In aceeași zi a fost depusă 
o coroană de flori în numele 
corpului diplomatic. Au depus, 
de asemenea, o coroană .de 
flori ambasadorul R. P. Alba
nia la București, Răpi Gjer- 
meni, și membrii ambasadei, 
în numele guvernului Urugua- 
iului a depus o coroană de 
flori d-na Bastarrica Magari
nos, soția însărcinatului cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Orientale a Uruguayului.

(Agerpres)
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T E L E G R A M Ă
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE 

PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.SS. 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
Participăm din toată inima la marea și legitima dumneavoa

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

Vă adresăm dumneavoastră, eroicilor cosmonauți P. Beleaev 
și A. Leonov, savanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitori
lor sovietici care sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice au obținut această remarcabilă realizare a științei șj 
tehnicii sovietice, felicitările noastre cordiale împreună cu ură
rile de noi succese în construirea comunismului, spre binele pă
cii și al progresului omenirii.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN

CONSILIUL 3E STAT AL REPUBLICII POPULARE 
ROMlNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICD 
POPULARE ROMÎNE

București, 23 martie 1965

In termen cu graficul 
de producție

ORADEA (de la corespon
dentul nostru). —

Dînd dovadă de hărnicie și 
pricepere, constructorii și 
montorii de la Stația de măci
nare a calcarului de la Chis- 
tag, raionul Aleșd. au terminat 
montarea ultimelor utilaje la 
acest obiectiv industrial Mon
tarea utilajelor de fabricație 
românească ce compun cele 
două linii tehnologice a fost 
efectuată in termenul stabilit 
in graficele de producție. în
scrierea în graficul de pro
ducție a fost posibilă și dato
rită faptului că aici, pe acest 
șantier, s-au aplicat cu suc
ces metode industriale de con
strucție. La ridicarea celor 
cinci silozuri au fost folosite 
cofrajele glisante, iar pentru 
elementele de susținere, pre
fabricate din beton armat.

de
După zbond hi „Voshod • 2"

Sosirea la Moscova a cosninnautilor
Pavel Beleaev si Alexei Leonov

Centrala termoelectrică Fîntinele

Cu aceleași agregate —
mai multă energie electrică

■
 entrala termoe

lectrică „Steaua 
roșie" din Fîntî- 
nele, unul din pri
mele vlăstare ale 
planului de elec
trificare elaborat 

de partid, a obținut succese 
remarcabile în cei 11 ani de 
existență. Rezultate deosebite 
au fost înregistrate și în anul 
trecut, cînd cu aceleași agre
gate, au fost produse mai mul
tă energie electrică decît în 
1963.

Ce factori au determinat 
această creștere a producției ? 
în primul rînd strădania în
tregului colectiv de a folosi 
agregatele cu maximum de 
randament — chiar peste ca
pacitatea proiectată. Anul tre
cut, au fost asigurate condiții 
— mai ales în sezonul de pri
măvară, toamnă și iarnă — 
pentru supraîncărcarea agre
gatelor de bază cu 16—20 me
gawați. Un colectiv de ingi
neri și tehnicieni din între
prindere a efectuat încă din 
anii trecuți — cu sprijinul în
treprinderii de raționalizări și 
modernizări energetice — stu
dii și măsurători pentru a de
termina limitele maxime ale 
încărcării cazanelor și turbo- 
generatoarelor. Concluziile 
specialiștilor cu privire la po
sibilitatea supraîncărcării a- 
gregatelor și justețea soluțiilor 
adoptate au fost confirmate 
de rezultatele obținute în ul
timii doi ani.

Prin efectuarea unor repa
rații de bună calitate, s-a mă
rit și perioada de funcționare 
a agregatelor. Dacă cu 3—4 
ani în urmă, reparații mijlocii 
la toate turbinele se efectuau 
din an în an, printr-o mai 
bună întreținere a utilajelor 
asemenea lucrări se vor face 
odată la 2—3 ani. Aceasta în
seamnă o economie de 20—25 
de zile (atît durează de obicei 
o asemenea reparație) la fie
care turbină, timp în care ter
mocentrala lucrează cu întrea
ga capacitate. O altă cale de 
reducere a timpului de imobi
lizare, folosită aici, este aceea 
a reparării unor agregate au
xiliare (pompe, preîncălzitoa-

re etc) chiar în timpul func
ționării agregatelor de bază. 
Brigăzile de întreținere con
duse de maiștrii Gbeorghe 
Miheț și Kovacs Bela au £±15 
o contribuție importantă Ia 
prelungirea duratei de func
ționare a instalațiilor, prin re
parații de bună calitate, in
tervenții rapide și soluții in
genioase în efectuarea lucră
rilor de întreținere.

Tinerii din uzină au parti
cipat efectiv la îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a agre
gatelor. Astfel, un colectiv de 
tineri ingineri a primit sarci
na din partea conducerii în
treprinderii să facă studii și 
calculații privind modificarea 
arzătoarelor, în scopul obți
nerii unei arderi optime. Prin 
aceste modificări, s-a creat 
posibilitatea supraîncărcării 
cazanelor cu încă 25 tone-orâ 
debit de abur, în condiții de 
siguranță, ceea ce a permis și 
supraîncărcarea turbinelor. De 
asemenea, prin îmbunătățirea 
regimului hidraulic la intra
rea apei în preîncălzitoarele 
cazanelor — raționalizare fă
cută de tinerii ingineri Petre 
Florea și Ioan Wagner și a- 
plicată la două cazane — s-au 
realizat economii de peste 
45 000 lei.

Comitetul U.TM. și birou
rile organizațiilor de bază 
U.TM. din secții au acordat o 
atenție deosebită calificării și 
disciplinei tinerilor, cerințe 
care asigură dirijarea proce
sului de producție al termo
centralei. La începutul anului 
trecut, ca și în acest an, au 
fost dezbătute în toate orga
nizațiile U.T.M. sarcinile ce 
revin tinerilor din planul de 
producție. Mobilizarea tineri
lor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a 
constituit o preocupare per
manentă a comitetului U.T.M. 
Contribuția fiecărui tînăr la 
postul său, respectarea disci
plinei tehnologice, calitatea 
reparațiilor — toate aceste 
probleme au fost dezbătute cu 
spirit de răspundere în cadrul 
adunărilor generale U.T.M. și 
în consfătuirile de producție.

Atit în adunările generale 
U.TM. cit și în ședințele co
mitetului U.TM este analiza
tă periodic participarea tine
rilor la instructajele profe
sionale lunare și la conferin
țele tehnice, precum și felul 
cum studiază tinerii literatura 
tehnică de specialitate. Pen
tru popularizarea cărților și 
revistelor de specialitate, or
ganizația U.TM. a avut cîteva 
inițiative interesante. După ce 
cărțile noi, precum și unele 
articole din reviste au fost 
studiate de un colectiv de spe
cialiști, sînt popularizate la 
panoul .Noutăți în literatura 
tehnică*. Materialele mai im
portante sînt indicate unor 
colective spre a fi studiate. O 
formă de ridicare a calificării 
muncitorilor și maiștrilor care 
a dat cele mai bune rezultate 
constă în fixarea unei teme, 
ce urmează a fi studiată în- 
tr-o perioadă de 3 luni, pe 
baza unei bibliografii stabilite 
după specificul locului de 
muncă. La secția cazane în 
urma acestor studii, mai multi 
tineri au ținut referate — ur
mate de discuții — în legătură 
cu diferite probleme ale ex
ploatării și întreținerii agre
gatelor. Comitetul U.T.M. și-a 
propus să extindă în acest an 
metoda aplicată la secția ca
zane și în alte sectoare de 
muncă.

Succesele continuă. In pri
mele două luni ale acestui an, 
planul de producție a fost 
realizat în proporție de 109,4 
la sută. Consumul specific de 
combustibil a fost redus, față 
de plan, cu 1,43 la sută, iar 
valoarea economiilor supli
mentare realizate prin redu- I 
cerea prețului de cost se ridi- I 
că la peste 150 000 lei. Este un U 
început bun, care, completat 
cu imboldul dat de primirea 
titlului de fruntaș pe ramură, 
anticipează noi succese în în
deplinirea angajamentelor lu
ate în întrecerea socialistă.

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
La 23 martie, locțiitorii Mos
covei i-au primit pe cremona - 
uții Alexei Leonov și Pavel 
Beieaev.

Pe aeroportul Vnukovo, co
lonelul Beleaev a raportat 
conducerii de partid și ce stat 
că zborul navei cosmice _Vos- 
hod-2* s-a încheiat cu succes: 
experiența ieșirii unui om din 
navă in spațiul cosmic a 
fost îndeplinită și echipajul 
se simte excelent.

In „Piața Roșie", a avut loc 
un mare miting, unde cosmo- 
nauții Beleaev și Leonov au 
vorbit despre zbcrui cosmic 
pe care i-au efectuat

Leonid Brejnev. prim-se- 
cretar al CC- al P C U5.. a 
rostit o cuvântare. Felicitir.- 
du-i pe cei doi cosmonaut, el 
a spus că „ar fi greu de citat 
vreo altă experiență științifi
că. în cursul căreia să fi fost 
verificate și experimentate 
cu succes atit de multe pro
bleme și soluții științifice și 
tehnice deosebit de importan
te*. Vorbitorul a subliniat că 
victoriile sovietice în Cosmos 
au la bază realizările de sea
mă ale oamenilor de știință, 
prciectanților, inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor so
vietici.

Privit din Cosmos — du
pă cum raportează cosmonau- 
ții — Pământul pare calm, a 
spus vorbitorul. „Flacăra raz-

boiului însă, ațîțat în Vietnam 
de către imperialiștii din 
S.U_A, amenință să se extin
dă și asupra altor regiuni, 
creează un pericol pentru pa
cea generală". El a arătat că 
Uniunea Sovietică „întreprin
de deja măsurile necesare de a- 
jutor pentru întărirea capacij 
tații de apărare a Republicii 
Democrate Vietnam. Vă pot 
asigura, tovarăși, că ne vom 
îndeplini datoria internationa
list față de o țară socialistă 
frățească"

Vorbind despre sarcinile 
care stau în fața partidului pe 
plan intern, L. Brejnev a ară
tat că C.C. al P.C.U.S. și gu
vernul sovietic luptă perseve
rent pentru continua perfec
ționare și dezvoltare a econo
miei. „O parte deosebit de 
importantă 
depusă de 
actuală — 
constituie 
ca scop o
dîcală a situației din agricul
tură. Tocmai acestei probleme 
îi va fi consacrată Plenara Co
mitetului Central al Partidu
lui, care se deschide miercuri".

★
In cursul aceleiași zile, cos- 

monauților Beleaev și Leonov 
li s-au înmînat medaliile 
„Steaua de aur" și insignele 
„Pilot cosmonaut al UJLSB.“. 
conferite odată cu titlul de 
Erou al Uniunii Sovietice.

a uriașei munci 
partid în perioada 
a continuat el — o 
eforturile care au 
îmbunătățire ra-

Sesiunea Comisiei

drepturilor omului
GENEVA 23. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: După cum s-a mai 
anunțat, la sediul Palatului 
Națiunilor Unite din Geneva, 
au început luni lucrările ce
lei de-a 21-a sesiuni anuale 
a Comisiei drepturilor omu
lui.

După alegerea biroului a fost

Nota sovietică
adresată Japoniei
MOSCOVA. — Ministerul 

Afacerilor Externe al UJLSK. 
a adresat guvernului japonez 
o notă memorială &i care a- 
trage atenția asupra știrii că 
S.U.A. au folosit bazele lor 
militare din Japonia, inclusiv 
insula Okinawa, pentru recen
tele trimiteri de trupe ameri
cane în Vietnamul de sud.

In notă se menționează că 
sprijinirea de către guvernul 
japonez a trimiterii de trupe 
străine din Japonia pentru ex
tinderea războiului din Viet
nam vine în contradicție cu 
declarațiile reprezentanților o- 
ficiali din Japonia referitoare 
la dorința de instaurare a unei 
păci trainice în Asia de sud- 
est. Se exprimă, totodată, spe
ranța că guvernul japonez va 
lua măsurile cuvenite pentru 
a nu permite folosirea de că
tre S.U.A. a teritoriului japo
nez în scopuri agresive.

adoptată ordinea de zi pe care 
figurează: rapoarte asupra 
problemelor drepturilor omu
lui, raportul anual al secreta
rului general asupra libertății 
de informație, problema pe
depsei cu moartea, redactarea 
unui cod internațional al eti
cii polițienești, un studiu des
pre dreptul de a nu fi ares
tat, deținut sau exilat în mod 
arbitrar, drepturile persoane
lor arestate, necesitatea dez
voltării drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, pro
bleme ale drepturilor omului 
în țările în curs de dezvoltare, 
proiectul de convenție inter
națională privind eliminarea 
intoleranței religioase.

O vie discuție a fost prile
juită de propunerea prezenta
tă și apoi adoptată în unani
mitate a reprezentantului R.P. 
Polone, privind includerea pe 
ordinea de zi a problemei „pe
depsirii criminalilor de război 
și a persoanelor care au comis 
crime împotriva umanității". 
Această propunere a fost spri
jinită în cuvîntul lor de către 
reprezentanții U.R.S.S.. R.S.S. 
Ucrainiene, Franței, Canadei, 
S.U.A. și a o serie de alte țări, 
care au arătat că „este nece
sară adoptarea de măsuri pen
tru ca crimele comise de că
tre naziști să nu se mai repete 
niciodată în istorie".

Sesiunea, care va dura pî
nă la 15 aprilie, va studia, de 
asemenea, măsurile în vederea 
pregătirii Anului Internațional 
al drepturilor omului, stabilit 
pentru 1968.

PE SCURT
NEW YORK. — Reprezen

tantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., N. T. Fedorenko, l-a 
vizitat pe secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și i-a înmînat 
o scrisoare în care se subli
niază că guvernul U.R.S.S. 
sprijină convocarea, în aprilie 
1965, a celei de-a treia sesiuni 
a Comitetului pentru definirea 
noțiunii de agresiune.

KABUL. — Agenția China 
Nouă anunță că, la invitația 
guvernului afgan, la Kabul a 
sosit mareșalul Cen I. vicepre- 
mier al Consiliului de Stat și 
ministru al afacerilor externe 
al R. P. Chineze.

In aceeași zi, mareșalul 
Cen I a fost primit de regele 
Mohammed Zahir Shah și de 
primul ministru Mohammed 
Yosouf, cu care a avut con
vorbiri.

XIENG KUANG. — Comite
tul Central al Partidului Neo 
Lao Haksat a dat publicității 
o carte albă în legătură cu 
acțiunile militare ale S.U_A. în 
Laos. In prefața acestui docu
ment se arată că el este me
nit „să prezinte în fața opiniei 
publice politica agresivă și de 
război dusă de imperialismul 
american și lacheii săi împo
triva Laosului". Cartea albă 
conține o serie de documente 
care dovedesc agresiunea co
misă împotriva poporului lao
țian.

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

HELSINKI. — Marți au a- 
vut loc alegerile pentru de
semnarea președintelui Parla
mentului finlandez, în locul lui 
Kauno Kleemola, care a în
cetat din viață. Cu o majori
tate de voturi, a fost ales pre
ședinte deputatul K. A. Fage- 
holm (din partea partidului 
social-democrat unificat).

PE SCURT
Propuneri la

AW acțiuni agresive ale S.IIJ.

în Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — La 

23 martie colonelul Ha Van 
Lau, șeful Misiunii de legătură 
a înaltului Comandament al 
Armatei populare vietnameze, 
a adresat președintelui Co
misiei internaționale de supra
veghere și control din Viet
nam un protest împotriva u- 
nui nou atac aerian întreprins 
de avioanele americane și ale 
autorităților sud-vietnameze 
împotriva R. D. Vietnam.

In notă se arată că „la 23 
martie ora 2,20 (ora locală) 
numeroase avioane de luptă 
ale S.U.A. și Vietnamului de 
Sud au bombardat și mitraliat 
zona populată la nord de Vinh 
Linh. Forțele aeriene locale au 
doborît un avion și au avariat 
numeroase alte avioane".

Nota subliniază că acesta 
este „al treilea atac aerian e- 
fectuat în ultimele trei zile a- 
supra teritoriului R. D. Viet
nam. Este deosebit de grav, că 
în timpul desfășurării acestor 
acte de război criminale, agre
sorii americani au declarat

★

SAIGON. — Agenția V.N.A., 
reluînd un comunicat al agen
ției de presă „Eliberarea" 
din Vietnamul de sud, arată 
că avioane americane și sud- 
vietnameze au împrăștiat ga
ze otrăvitoare asupra unor 
localități din provinciile eli
berate din Vietnamul de sud 
— Ben Tre, Moc Hoa și Quang 
Nam. Ca urmare, un număr 
de persoane au fost afectate, 
iar culturile și vegetația au 
fost distruse pe întinse supra
fețe. Populația din provincia 
Ben Tre a organizat mitin
guri și demonstrații, 
încetarea 
acțiuni.

cerînd
imediată a acestor

★

americană de pre-Agenția
să Associated Press transmite 
că într-o declarație făcută în 
cadrul unei conferințe de 
presă, purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A., McCloskey, a arătat 
că „trupe sud-vietnameze au 
folosit gaze în unele situații 
tactice".

Conferința
„mesei rotunde" 
de la Khartum

Zborul navei cosmice
americane „Gemini"

CAPE KENNEDY 23 (Ager
pres). — De Ia baza Cape Ken
nedy a fost lansată mărfi nava 
cosmică americană „Gemini", 
avind la bord pe cosmonauta 
Virgil Grissom și John Young. 
Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și 
cercetării spațiului 
(N.A.S.A.) a anunțai că 
doi cosmonauți, folosind 
temui parașutării, au amerizat. 
în . Oceanul Pacific la nord 
de arhipelagul insulelor Ba
hamas. Nava „Gemini" a efec
tuat trei rotații în jurul Pă- 
mîntului. In timpul zborului,

cosmic 
cei 
sis-

Rezultatele

nu-cosmonauta au făcut un __
măr de manevre, care au mo
dificat planul și orbita navei. 
Aceste manevre sînt conside
rate de specialiști ca esențiale 
pentru o eventuală întilnire a 
două nave în Cosmos.

Acesta este primul zbor 
unei nave americane cu 
cosmonauli la bord.

al 
doi

P
e masa de lucru a con
ferinței „mesei rotunde" 
de la Khartum care a 

continuat marți cu ușile în
chise, au fost depuse două 
proiecte. Propunerea „nordu
lui" reclamă în linii generale 

stabilirea unui guvern regio
nal pentru provinciile sudice 
cu un consiliu regional demo
cratic, care va avea responsa
bilități în domeniul învăță- 
mîntului, sănătății publice, 
comerțului, agriculturii, re
surselor animale și poliției re
gionale. Potrivit propunerii 
partidelor din nord, „sudul" 
va avea dreptul la o repre
zentare proporțională cu nu
mărul locuitorilor lui în par
lamentul central de la Khar
tum. De asemenea, trei mi
niștri sudiști vor fi cooptați 
în guvernul central sudanez, 
alături de un vicepreședinte 
din această regiune. Partidele 
din nord cer să se pună capăt 
actelor de violență în sudul 
țării, prin dezarmarea popu
lației, urmată de ridicarea 
stării de urgență. In sfîrșit, 
„nordul" propune inițierea u- 
nor contacte directe cu guver
nul Ugandei pentru a se u- 
șura întoarcerea în țară a tu
turor refugiaților sudiști.

Ce urmărește Chombe
prin atacurile impotriva Ugandei

pro-Cel de-al doilea plan, 
pus de Partidul Uniunea Na
țională africană sudaneză 
(S.A.N.U.) și de Frontul sudu
lui prevede inițierea unui ple
biscit care să permită locui
torilor sudiști să decidă ei în
șiși viitorul regiunii lor pe 
baza următoarelor trei soluții: 
un stat federal, unitatea com
pletă a nordului cu sudul sau 
separarea completă a celor 
două părți și deci existența a 
două state independente. In 
vederile reprezentanților ce
lor două partide plebiscitul 
este singura soluție posibilă 
pentru rezolvarea efectivă și 
imparțială a situației provin
ciilor meridionale sudaneze.

Mecanizatorii gospodăriei agricole de stat din comuna Bujoreni, raionul Drăgănești-Vlașca, 
regiunea București au Început semănatul culturilor furajer» din epoca I 

Foto: M. ȘTEFAN
alegerilor

din Ceylon
Cărbune 

peste plan
ORADEA (de la corespon

dentul nostru). —
Colectivul de muncitori și 

tehnicieni de la Exploatarea 
minieră Sărmășag a dat pînă 
la data de 20 martie, peste 
5 000 tone cărbune peste plan, 
în aceeași perioadă de timp, 
productivitatea muncii a cres
cut cu 3 la sută, realizîn- 
du-se economii suplimentare 
în valoare de 200 000 lei.

Au terminat însămînțările
din prima urgență

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). —

Unitățile din cele două 
trusturi gostat Constanța și 
Tulcea, din regiunea Dobro- 
gea, au terminat de însămîn- 
țat suprafața de peste 11000 
hectare cu mazăre, măzăriche, 
ovăz, sparcetă, borceag de fîn 
și alte culturi prevăzute în 
prima urgență. Printre prime
le unități care au executat a- 
ceastă lucrare se numără 
G.A.S. Tîrgușor, Tortomanu, 
Baia, Lunca, M. Kogălniceanu 
și altele care au folosit mai 
bine timpul prielnic și mai 
rațional mașinile la semănat.

In cooperativele agricole de 
producție din raioanele Negru 
Vodă, Medgidia și cele din ra
za orașului Constanța, însă- 
mînțatul culturilor din prima 
urgență se apropie de sfîrșit. 
Pînă acum, în această parte a 
țării, au fost însămînțate peste 
75 000 hectare, adică aproape 
80 la sută din suprafața pla
nificată. în continuare, meca
nizatorii și membrii cooperati
velor agricole de producție 
execută lucrări de pregătire a 
terenului, în vederea însămîn- 
țării flori’.-sOarelui, porumbu
lui și a celorlalte culturi de 
primăvară.

COLOMBO. — La Colombo 
au fost publicate rezultatele 
parțiale ale alegerilor parla
mentare desfășurate luni. în 
Ceylon. Pînă în prezent, Par
tidului național unit (de 
dreapta) — principalul partid 
de opoziție — i-au revenit 63 
de mandate din cele 151 de 
locuri din Parlament. Parti
dul Sri Lanka Freedom (par
tidul guvernamental, condus 
de primul ministru, d-na. Si- 
rimavo Bandaranaike) a cîști- 
gat 37 de locuri în noul parla
ment. Partidului Lanka Sama 
Samaj i-au revenit 10 locuri, 
Partidului federal (care apă
ră interesele minorității in
diene din Ceylon), 13 locuri, 
iar gruparea condusă de mi
nistrul Silva (grupare diziden
tă din partidul Sri Lanka 
Freedom) a obținut 5 locuri.

LEOPOLDVILLE. — în urma 
rezistenței îndîrjite pe care for
țele răsculate o opun trupelor 
guvernamentale și unităților de 
mercenari din provincia Stanley
ville, guvernul congolez a inițiat 
o manevră care, potrivit agenții
lor de presă, este menită să 
înăbușe din două părți unitățile 
insurgente. Prima parte a ma
nevrei a constat în organizarea 
unor atacuri ale trupelor gu
vernamentale împotriva Ugandei, 
atacuri semnalate de primul mi
nistru Milton Obote. Riposta tra
pelor de grăniceri ugandezi a 
fost folosită de guvernul de la 
Leopoldville ca un pretext pen
tru a acuza Uganda de „acțiuni 
agresive". Fostul însărcinat cu 
afaceri al Congoului la Londra, 
Joseph Pongo, a declarat Ia o 
conferință de presă că premierul 
Moise Chombe a adresat primu
lui ministru al Ugandei, Milton 
Obote, o telegramă în care îi 
cere „să înființeze o comisie 
mixtă, care să cerceteze conflic
tele de la frontiera între Congo 
și Uganda". Privită în sine, pro
punerea nu ar avea nimic sus
pect, dimpotrivă. Dar, a adăugat

Pongo, condiția principală pe 
care o pune Moise Chombe pen
tru înființarea acestei „comisii* 
este ca Uganda „să aresteze ime
diat orice persoană oare a făcut 
parte din unitățile răsculate din 
Congo și să interzică orice tran
zit de materiale destinate răscu- 
laților qpngolezi". în caz contrar, 
a spus el, „trupele guvernamen
tale și de voluntari albi (noua de
numire a mercenarilor N. R.) vor 
întreprinde noi incursiuni de 
frontieră împotriva Ugandei".

Condamnînd intențiile agresi
ve ale guvernului de la Leopold
ville, președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a declarat că „în ca
zul cînd împotriva vecinilor Re
publicii Congo (Leopoldville) se 
va produce o agresiune, Ghana 
va veni în ajutorul lor". Referin- 
du-se la alegerile care sînt invo
cate de guvernul de la Leopold
ville ca pretext pentru a intensi
fica luptele împotriva populației 
nemulțumite, Nkrumah'a spus 
că ele „nu reflectă nimic altceva 
decît faptul că Chombe este 
menținut la putere de baionete și 
mercenari".

REDACTIA M ADMINISTRAȚIA s București. Piața ^ȘctnțWi-»^. ITiMAQ» tfeasull Combinatul Poligrafia bCasa Scînteii",

deschis că este vorba de o nouă 
operațiune de extindere a răz
boiului aerian împotriva Viet
namului de nord și că avioa
nele piraterești vor ataca ori
ce obiectiv adecvat. Aceasta 
demonstrează în mod limpede 
că imperialiștii americani au 
renunțat la orice camuflaj șt 
recunosc fățiș țelurile lor răz- 
bonice împotriva R. D. Viet
nam".

Nota subliniază că prin ace
ste acțiuni agresive repetate 
guvernul american încalcă în 
mod grosolan suveranitatea și 
teritoriul R. D. Vietnam și 
prevederile acordurilor de la 
Geneva și cere ca Statele Uni
te și agenții lor să pună capăt 
imediat agresiunilor împotriva 
teritoriului R. D. Vietnam și 
războiului agresiv din Vietna
mul de sud și să-și retragă 
toate trupele și armele din a- 
ceastă regiune, în conformi
tate cu prevederile acorduri
lor de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam.

★

In legătură cu această pro
blemă, un grup de laburiști 
englezi au adresat o telegra
mă ministrului de externe al 
Marii Britanii, Michael Ste
wart, care se află în prezent 
intr-o vizită Ia Washington, 
cerîndu-i să protesteze pe 
lîngă guvernul S.U.A. împo
triva folosirii de gaze în Viet
nam. Printre semnatari se 
află și Philip Noel-Baker, la
ureat al Premiului Nobel 
pentru pace și președinte al 
grupului laburist pentru pro
bleme externe, deputați — 
membri ai conducerii partidu
lui laburist și alții.

Brazilia
Rezultatele

alegerilor parțiale 
de la Sao Paulo
SAO PAULO. — Primele re

zultate ale alegerilor munici
pale desfășurate duminică la 
Sao Paulo indică victoria lui 
Falia Lima, sprijinit de fostul 
președinte Janio Quadros, pri
vat în prezent de drepturi po
litice. Falia Lima, candidat 
pentru postul de primar, a ob
ținut 312 475 de voturi, față de 
131 060 și 66 445 de voturi to
talizate de Laudo Natel și res
pectiv Auro de Moura de An
drade. Candidatura _ acestuia 
din urmă a fost sprijnită de 
guvernatorul statului Sao Pau
lo, Adhemar Barros. Rezulta
tele definitive ale alegerilor 
vor fi cunoscute în cursul 
lei de marți.

„Scrutinul, menționează 
genția France Presse, care
alte circumstanțe n-ar fi pre
zentat decît un interes strict 
regional, a suscitat, la un sin
gur an după înlăturarea pre
ședintelui Goulart, un interes 
considerabil din partea întregii' 
populații a Braziliei. Această 
consultare constituie de fapt 
primul test pentru regimul 
Castello Branco".

zi-

a-
în

Reuniunea cabinetului eipriot
NICOSIA 23 (Agerpres). — 

Luni după-amiază a avut loc 
la Nicosia o nouă reuniunea a 
cabinetului cipriot, condusă de 
președintele Ciprului, Maka
rios. La dezbateri a fost pre
zent și ministrul apărării na
ționale al Greciei, P. Garufa
lias. Discuțiile s-au purtat pe 
marginea măsurilor care tre
buie luate pentru a se pune 
capăt tensiunii create în insulă 
în urma neînțelegerilor din
tre cele două comunități din 
localitatea Lefka. S-a discutat, 
de asemenea, problema înlo
cuirii celor 336 de soldați și 
ofițeri turci, membri ai contin
gentului turc staționat în 
insulă.

Agențiile de presă anunță că 
ministrul apărării al Greciei 
s-a întors la Atena. La întoar
cere el a declarat că obiectul 
vizitei sale în Cipru a fost re
glementarea, împreună cu con
ducătorii politici și militari ci- 
prioți, a unor probleme mili-

tare interne, de ordin tehnic. 
„Tot ceea ce s-a scris în le
gătură cu un armistițiu este 
lipsit de fundament, întrucît 
acesta este un termen folosit 
în caz de război între două 
țări. Nu a existat nici o ame
nințare din partea nici unei 
țări străine", a arătat în con
tinuare ministrul grec. „Gre
cia își va continua cu fermi
tate politica sa in vederea so
luționării problemei cipriote 
pe cale pașnică, fără să poată 
fi influențată de nici o ame
nințare".

Garufalias a menționat că 
„în Cipru se manifestă o des
tindere șt un calm absolut. Ci
prul este o țară independentă 
și are dreptul să-și organize
ze apărarea sa", a precizat el 
in încheierea declarației.

Garufalias va avea întreve
deri cu primul ministru, Pa- 
pandreu, și cu regele Constan
tin, pentru a le raporta despre 
rezultatele vizitei sale în cipru.

A

In parlamentul turc
ANKARA. — La 23 martie 

parlamentul turc s-a reunit la 
Ankara în cadrul unei ședințe 
închise pentru a asculta un ra
port al președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Turciei, S. H. 
Urguplii, asupra situației din 
Cipru. Cu acest prilej, prem'e- 
rul Turciei va cere parlamen
tului să aprobe recentele mă
suri luate de Consiliul național 
al securității în legătură cu 
situația din Cipru.

Potrivit ziarului „Hurriyet", 
după aprobarea de către par
lament a hotărîrilor propuse 
de Urguplii, guvernul Turciei 
va adresa guvernului grec și 
celorlalte țări interesate în re
zolvarea problemei cipriote o 
notă prin care se va cere îm
bunătățirea condițiilor de via
ță ale ciprioților turci, redes
chiderea circulației pe toate 
șoselele insulei și altele.


