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VEȘNIC VIE iN INIMA PARTIDULUI,
7 7

A CLASEI MUNCITOARE, A POPORULUI

La 19 martie partidul și poporul nostru au suferit 
o grea pierdere : a încetat să bată inima tovarășu
lui 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 revoluțio
nare pentru eliberarea oamenilor muncii, pentru 
fericirea poporului romîn și a patriei noastre, pentru 
socialism. înalt exemplu de fidelitate față de mar
xism-leninism, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost un 
eminent militant al mișcării comuniste șl muncito
rești internaționale, a luptat neobosit pentru prie
tenia și unitatea țărilor socialiste, pentru coeziunea 
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partidelor comuniste, pentru cauza păcii și libertă
ții popoarelor.

In uriașa sa activitate și-au găsit expresie trăsă
turile cele mai nobile ale eroicei noastre clase mun
citoare, care este mindră de a fi plămădit în mijlo
cul el, în focul luptei conduse de partid, un aseme
nea conducător.

Născut la 8 noiembrie 1901 la Bîrlad, într-o fami
lie de muncitori, tovarășul Gheorghiu a început să 
muncească de la vîrsta de 11 ani ca ucenic în di
ferite 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 Tro- 
tușului, la greva generală din 1920 — care a oglin
dit creșterea conștiinței de clasă, a capacității de 
luptă a proletariatului romîn și a evidențiat necesi
tatea istorică a înfrîngerii oportunismului, a fău
ririi partidului de tip nou, Partidul Comunist din 
Romînia.

In anii următori, tovarășul Gheorghiu-Dej ia 
parte la un șir de acțiuni muncitorești la Galați, 
fiind ales în conducerea sindicatului de la Atelie
rele C.F.R.

în 1930 el devine membru al Partidului Comunist, 
în rîndurile căruia avea să lupte pînă la ultima 
suflare.

In acei ani, cînd criza economică lovea greu ma
sele muncitoare, activitatea partidului era parali
zată de lupte fracționiste care aduseseră partidul 
la un pas de lichidare. Refacerea unității partidu
lui, orientarea activității sale spre întărirea legă
turilor cu masele muncitoare și în primul rind 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 dis
ciplinar, ca și la București, Iași, Cluj, Pașcani și în 
alte localități, tovarășul Gheorghiu-Dej, dînd exem
plu de felul cum trebuie muncit în mijlocul ma
selor, a depus o intensă activitate pentru realiza
rea unității de acțiune a muncitorilor ceferiști.

In 1932, la Conferința pe țară a muncitorilor fero
viari, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost ales secretar 
al Comitetului Central de acțiune care, sub îndru
marea 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 consti
tuit o cotitură în istoria întregii noastre mișcări 
muncitorești, au demonstrat capacitatea clasei mun
citoare de a acționa ca forță socială conducătoare a 
poporului muncitor în -lupta de eliberare, au des
chis o pagină nouă în viața partidului. Intărindu-și 
rîndurile cu cele mai bune, mai combative și revo
luționare cadre proletare, partidul s-a legat mai 
slrîns de masele oamenilor muncii.

Procesul intentat de reacțiune în 1933—1934 con
ducătorilor muncitorimii ceferiste a fost transfor
mat de Partidul Comunist într-o tribună de demas
care a regimului burghezo-moșieresc, a politicii 
antinaționale și antipopulare a claselor dominante. 
Din banca acuzaților în lanțuri a răsunat cu vigoa
re 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 capita
liste, pentru apărarea suveranității și independenței 
naționale.

Condamnat la 12 ani muncă silnică, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a fost deținut în diferite închisori 
— Jilava, Văcărești, Craiova, Ocnele Mari, Aiud, 
Doftana, Caransebeș și în lagărul de la Tg. Jiu.

Gratiile temnițelor, sîrma ghimpată a lagărelor 
n-au putut să-i izoleze de partid, de clasa munci
toare, de popor pe militanții revoluționari. Simțind 
în permanență sprijinul partidului, solidaritatea 
maselor muncitoare șt a unor largi cercuri demo
cratice, ei au păstrat legătura cu viața și activita
tea partidului, au înfruntat cu fermitate și dîrze- 
nie regimul de teroare și exterminare din închi
sori, pe care le-au transformat în școli de călire re
voluționară. Prin munca politico-ideologică desfă
șurată de comuniștii din închisori, în frunte cu to
varășul Gheorghiu-Dej, s-au făurit cadre oțelite 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 însemnă
tate în conducerea de către partid a luptei pentru 
cucerirea puterii de către oamenii muncii și con
struirea socialismului.

Aprecierea acordată de partid activității desfă
șurate de tovarășul Gheorghiu-Dej și-a găsit ex
presie în cooptarea sa, în 1935, pe cînd se afla în 
închisoare, ca membru al C.C. al P.C.R.

In anii războiului, tovarășul Gheorghiu-Dej îm
preună cu ceilalți tovarăși din închisori și lagăre 
își manifestau încrederea nestrămutată în victoria 
împotriva fascismului, solidaritatea frățească cu 
popoarele Uniunii Sovietice. In strînsă legătură cu 
cadrele de bază din afară, ei și-au pus întreaga ex
periență, tot elanul revoluționar în slujba organi
zării luptei antihitleriste a poporului romîn.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Tovarășului Gheorghiu-Dej îi revine meritul prin
cipal în demascarea și lichidarea clicii de trădători și 
capitulanți, infiltrate în conducerea partidului ; înlă
turarea agenturii trădătoare a constituit una din con
dițiile esențiale pentru ca partidul să-și poată înde
plini rolul conducător în lupta de eliberare națională 
și socială a poporului romîn.

Activul revoluționar al partidului, în frunte cu to
varășul 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, la înfăptuirea unui larg sis
tem de alianțe cu diferite grupări politice și atragere 
în lupta antihitleristă a unor personalități însuflețite 
de sentimente patriotice, la desfășurarea unei vaste 
activități în rîndurile armatei.

In 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 partidului

Organizată și condusă de partid, Insurecția armată a 
deschis o eră nouă în istoria poporului romîn, a în
semnat începutul revoluției populare. Romînia s-a ală
turat coaliției antihitleriste. Armata romînă, în tota
litatea ei, a luptat umăr la umăr cu Armata sovietică 
pînă la zdrobirea Germaniei hitleriste. Sîngele vărsat 
în comun a cimentat prietenia șl alianța indestructi
bilă 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 in desfășurarea furtunoasă a ma
rilor bătălii de clasă de după 23 August 1944, muncind 
cu nesecată energic pentru înfăptuirea sarcinilor sta
bilite de partid — mobilizarea tuturor forțelor în 
războiul antihitlerist, refacerea economiei naționale, 
democratizarea tării, făurirea alianței muncitorești- 
ță rănești în focul luptei pentru reforma agrară, in
staurarea puterii populare

Ca reprezentant al partidului și clasei muncitoare în 
guvern, tovarășul Gheorghiu-Dej a preluat, în noiem
brie 1944, conducerea Ministerului Comunicațiilor și 
Lucrărilor Publice, fiind primul muncitor ministru în 
istoria politică a Romîniei.

Sub conducerea partidului, clasa muncitoare orga
nizată în sindicatele unice revoluționare, masele largi 
țărănești care luptau pentru pămînt, partidele și gru
pările reunite în frontul național democrat dădeau lo
vituri zdrobitoare cercurilor reacționare. Valul luptei 
revoluționare a măturai un șir de guverne cu majo
ritate reacționară și a impus la 6 Martie 1945 aduce
rea 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 cuprin
dea un amplu program de luptă pentru întărirea pu
terii populare, reconstrucția țării și consolidarea inde
pendenței naționale. In acest program, de o largă per
spectivă istorică, partidul, scrutînd departe în viitor, 
și-a exprimat concepția leninistă privitoare la con
struirea unei industrii puternice ca temelie a dezvol
tării 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 Co
misiei Ministeriale pentru redresarea economică, el a 
adus o contribuție esențială în lupta împotriva infla
ției și sabotajului economic al capitaliștilor, în pregă
tirea și înfăptuirea programului din iunie 1947 de sta
bilizare monetară și refacere a economiei naționale.

Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Popu
lare Romîne au marcat cucerirea deplină a puterii de 
către clasa muncitoare în alianță cu masele largi ale 
țărănimii ; misiunea de a realiza actul abdicării rege
lui, 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, 
eu 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 — înfăp
tuită la Congresul de unificare din februarie 1948 prin 
crearea Partidului Muncitoresc Romîn pe baza prin
cipiilor 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 
sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Gheorghiu- 
Dej, principalele mijloace de producție industrială au 
devenit bun al întregului popor și s-a creat o pu
ternică temelie construcției socialiste în țara noastră.

Partidul a orientat cu nestrămutată perseverență 
dezvoltarea Romîniei în direcția transformării ei în- 
tr-o țară industrială, cu o agricultură înaintată. To
varășului Gheorghiu îi revin mari merite în elabora
rea politicii de industrializare socialistă, ca pîrghie 
hotărîtoare a progresului rapid al țării, a valorifi
cării resurselor ei și a dezvoltării tuturor ramurilor 
economiei în vederea creșterii continue a bunăstării 
celor ce muncesc — obiectivul fundamental al poli
ticii partidului

Călăuzit de teza marxist-leninistă că socialismul tre
buie construit nu numai la orașe ci și la sate, parti
dul a pus la ordinea zilei rezolvarea celei mai com
plexe sarcini a construcției socialiste — transformarea 
socialistă a agriculturii. întreaga muncă desfășurată 
în acest domeniu s-a întemeiat pe linia exprimată în 
numele partidului de tovarășul Gheorghiu-Dej la ple
nara din martie 1949 a Comitetului Central. Viața a 
confirmat în mod strălucit această linie politică ; în
făptuirea cu succes a cooperativizării agriculturii a 
deschis largi perspective dezvoltării intensive și mul
tilaterale 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 construc
ției socialiste, de a desprinde cerințele specifice fie
cărei etape istorice și de a îndrepta în direcția hotărî
toare 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, pla
nuri a căror realizare, prin eforturile însuflețite ale 
întregului popor, a asigurat introducerea largă a teh
nicii noi, dezvoltarea proporțională, armonioasă și me
reu ascendentă a economiei naționale.

îndeplinind cele mai înalte funcții de partid și de 
stat — președinte al Consiliului de Miniștri din 1952 
pînă in 1955, prim-secretar al Comitetului Central al 
P.M.R. și președinte al Consiliului de Stat pînă în 
ultima clipă a vieții sale — tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej avea un contact larg și direct cu poporul, 
studia cu deosebită luare aminte experiența maselor, 
manifesta o nemărginită încredere în puterea de crea
ție a poporului — făuritorul istoriei și al tuturor ma
rilor realizări ale Romîniei socialiste.

Exemplu de simplitate și modestie, el avea un nea
semuit dar de a-și apropia oamenii, de a-i însufleți și 
a-i antrena la lupta pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid ; oamenii muncii păstrează neștearsă 
amintirea întîlnirilor cu tovarășul Gheorghiu, a sfa
turilor 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 tinere
tului, nădejdea de mîine a țării, pentru promovarea 
femeilor in munci de răspundere în economie, în in
stituții 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 ți cultură, cărora le împăr
tășea înalta prețuire a partidului pentru valoroasa lor 
contribuție la propășirea patriei.

In fruntea partidului, tovarășul Gheorghiu are meri
te deosebite în rezolvarea marxist-leninistă a proble
mei naționale în țara noastră, prin care au fost asi
gurate deplina egalitate în drepturi a tuturor oameni
lor muncii și cimentarea prieteniei de nezdruncinat 
idintre poporul romîn și minoritățile naționale.

Timp de peste trei decenii, tovarășul Gheorghiu-Dej 
a adus o mare contribuție la călirea ideologică și or
ganizatorică a partidului nostru. Minunat conducător 
de tip leninist, el a militat pentru întărirea partidului 
ca detașament combativ de avangardă al clasei mun
citoare, strîns legat de mase, sînge din sîngele po
porului, 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 șl politica 
sa marxist-leninistă, împotriva elementelor antiparti
nice, fracționiste, oportuniste. In această luptă tova
rășul Gheorghiu-Dej, cu înalta sa conștiință partinică 
ți 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 ac
tivității social-economice, pentru aplicarea neștirbită 
a normelor de muncă leniniste. In viața partidului, în 
activitatea conducerii sale s-a înrădăcinat principiul 
muncii colective, toate hotărîrile și măsurile condu
cerii partidului fiind rodul activității și gîndirii co
lective ale Comitetului Central, Biroului său Politic.

Tovarășul Gheorghiu a depus o vastă activitate pen
tru sintetizarea experienței acumulate de partid în 
conducerea revoluției și construcției socialiste, pentru 
însușirea acestei experiențe de către membrii partidu
lui, în vederea înarmării lor teoretice.

Patriot și internaționalist înflăcărat, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a fost un strălucit exponent al poli
ticii 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 elibe
rare națională a popoarelor, pentru unitatea tuturor 
forțelor progresului social. Exprimînd, cu energia și 
tenacitatea ce l-au caracterizat întotdeauna, poziția 
Partidului Muncitoresc Romîn, el a militat pentru uni
tatea țărilor socialiste, pentru coeziunea marii armate 
internaționale a comuniștilor, avînd convingerea că 
nu există îndatorire internațională mai înaltă decît 
aceea de a contribui la salvgardarea și întărirea aces
tei unități — chezășia victoriei cauzei socialismului 
în întreaga lume.

Sub conducerea Comitetului Central în 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 co
eziunii lor, pentru creșterea forței de atracție a ideilor 
socialismului în lume. Linia partidului în problemele 
vieții internaționale și ale mișcării comuniste mon
diale, exprimată în Declarația plenarei lărgite din 
aprilie 1964 a C.C. al P.M.R., este urmată cu perse
verență nestrămutată de întregul partid.

Eminent om de stat, tovarășul Gheorghiu-Dej a des
fășurat o vastă activitate în elaborarea politicii ex
terne a Republicii Populare Romîne, politică de con
solidare 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 colaboTbăi 
Internaționale pe baza principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri social-politice diferite.

Tara noastră așează ca temelie de neclintit a rela
țiilor sale internaționale respectarea egalității, suve
ranității 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 in
ternaționale ale Republicii Populare Romîne, toate 
realizările obținute în aceste decenii sînt strîns le
gate de activitatea desfășurată în fruntea Comitetului 
Central al partidului de tovarășul Gheorghiu-Dej.

Măsura operei titanice înfăptuite de popor sub con
ducerea partidului o dă deosebirea dintre tabloul în
tunecat al Romîniei de acum două decenii și înfăți
șarea de astăzi a țării, în care poporul romîn, liber 
de orice exploatare, stăpîn al destinelor sale, își fău
rește o viață fericită.

Scumpul nostru tovarăș Dej a închis ochii pentru 
vecie cu conștiința datoriei împlinite ; el a putut ve
dea triumful idealurilor cărora și-a dăruit viața, vic
toria deplină a socialismului în țara noastră, mersul 
rapid al Romîniei pe calea progresului economic și 
cultural.

In ultimele sale cuvinte adresate țării, prin scrisoa
rea trimisă recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale, 
el își exprima convingerea îndreptățită că țara noas
tră va păși mai departe, neabătut, pe această cale; 
cu nezdruncinată încredere, el arăta că înaintea Ro
mîniei socialiste sînt deschise perspectivele unui vi
itor strălucit — viitor care stă în mîinile harnice și 
încercate 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 me
reu înainte opera de construire a socialismului și co
munismului, de înflorire a patriei și ridicare a bună
stării poporului — operă măreață căreia i-a consa
crat întreaga viață tovarășul Gheorghiu-Dej.

Marea durere care ne îndoliază tuturor inima unește 
și mai strîns poporul în jurul partidului. Clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii își înzecesc eforturile pentru a obține noi vic
torii, spre binele și prosperitatea patriei noastre so
cialiste.

Adio, scump prieten și tovarăș de luptă !
Numele tău va rămîne veșnic viu în inima parti

dului, în inima clasei muncitoare, a poporului romîn I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMÎN
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GHEORGHE GHEORGHIU - DEJ

ADIO, SCUMP IOVAIIAȘ
24 martie 1965. Nu va fi uitată 

niciodată această zi, cînd poporul nostru 
a condus pe ultimul său drum pe 
fiul său iubit, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Privirile patriei întregi 
îndoliate, adine îndurerate, gîndurlle 
fiecăruia s-au îndreptat spre București, 
spre Palatul Consiliului de Stat, unde 
timp de trei zile, din zori și pînă noap
tea tîrziu, zeci și zeci de mii de oameni 
au adus omagiul lor la catafalcul ace- 
luia care, cu totală dăruire de sine, șl-a 
închinat întreaga viață slujirii poporu
lui, fericirii sale, cauzei socialismului șl 
păcii.

In aceste ceasuri de doliu s-au ală
turat durerii noastre popoare ale lumii 
de pe toate continentele, steagurile a 
zeci de state flutură cernite în berna, 
în semn de omagiu adus strălucitului 
om de stat care a desfășurat o vastă ac
tivitate politică de colaborare și apro
piere între popoare.

In această dimineață cernită, la Pala
tul Consiliului de Stat, la catafalcul to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej se 
schimbă într-o adîncă tăcere ultimele 
gărzi. în sala aceasta, unde de atîtea ori 
s-a auzit glasul cald, vibrant și cumpă
tat, al celui care a adus o uriașă con
tribuție la mersul înainte, spre socia
lism, al Romîniei, răsună acum acordu
rile grave, solemne, ale marșurilor fu
nebre.

Alături de catafalc se află membrii 
familiei sale. Stau de strajă lingă tru
pul neînsuflețit al conducătorului iubit 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, deputați în 
Marea Adunare Națională, personalități 
de seamă ale vieții noastre științifice și 
culturale, generali.

La ora 10,30, din ultima gardă de 
onoare fac parte tovarășii săi cei mal 
apropiați de luptă și muncă : Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Mcu’hioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Săutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Paul Niculescu—Mizil, 
Ilie Verdeț.

La ora 10,50, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, acoperit de steagurile 
îngemănate ale partidului șl statului, 
purtat pe umeri de membri și membri 

supleanți ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., de secretarii C.C. al P.M.R., este 
scos din Palatul Consiliului de Stat Și 
așezat pe catafalcul drapat în catifea 
neagră din fața tribunei ridicate în 
Piața Republicii.

Companiile militare, aliniate în fața 
tribunei, reprezentînd toate genurile de 
trupe ale forțelor noastre armate, dau 
onorul.

Mulțimea de oameni, profund îndure
rată, aflată în piață, se descoperă. Este 
o mare umană, încremenită pînă de
parte, pe arterele Capitalei. Locuitori ai 
Bucureștiului, delegații ale tuturor re
giunilor țării — oameni de toate profe
siile, tineri și vîrstnici, bărbați și femei 
— înconjoară în aceste clipe catafalcul 
marelui dispărut. întreg poporul stă 
parcă de veghe la catafalc, făcînd ma
rea gardă de onoare aceluia care, vre
me îndelungată, în fruntea partidului și 
statului, l-a condus cu atîta înflăcărare 
și clarviziune spre izbînzile de azi și de 
mîine ale Romîniei noi, socialiste. Toți 
acești oameni cu frunțile plecate au 
ascultat nu de mult, cu adîncă emoție, 
ultimul său îndemn : să întregim opera 
minunată făurită pînă acum, să facem 
zid în jurul partidului călăuzitor.

Mai sînt cîteva clipe pînă la mitingul 
de doliu. In tribuna centrală, pe a că
rei catifea strălucesc stemele partidului 
și statului, între care se desfășoară fal
durile unei eșarfe îndoliate, urcă mem
brii familiei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorii partidului 
și statului. In tribunele laterale iau loc 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, conducători ai 
organizațiilor obștești și instituțiilor 
centrale.

In tribune se află, de asemenea, mem
brii delegațiilor de partid și de stat, re
prezentanții șefilor de state și ai guver
nelor la funeraliile tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Sînt prezenți, de ase
menea, șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, atașați militari, 
ziariști romîni și străini.

începe mitingul de doliu. Cuvîntul de 
deschidere este rostit de tovarășul 
Chivu Stoica. Iau cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Apostol, Ion Gheorghe 
Maurer, Nicolae Ceaușescu.

Mitingul de doliu ia sfîrșit
Trupele prezintă onorul; în acordu

rile grave ale marșului funebru, ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate co
boară sicriul de pe catafalc, depunînr- 
du-1 pe un afet de tun. In mașina mili
tară care poartă tunul, un pluton da 
ostași stau necllntițl de strajă.

Cortegiul funerar își începe drumul 
spre Monumentul eroilor pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru socia
lism.

In față sînt purtate mari coroane de 
flori, care au fost depuse la patafale din 
partea C.C. al P.M.R., a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri, a Marii 
Adunări Naționale, organizațiilor ob
ștești, Academiei R. P. Romîne, a fami
liei.

Urmează un grup de generali și ofi
țeri superiori purtînd perne de catifea 
vișinie, pe care se află înaltele ordine și 
medalii romînești și străine cu care a 
fost distins eminentul om politic și mi
litant de seamă al mișcării muncitorești 
și comuniste internaționale.

în urma marelui afet de tun pe care 
se odihnește sicriul pășesc membrii fa
miliei, membrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., mem
brii al C.C. al P.M.R., delegațiile de 
peste hotare și reprezentanții unor șefi 
de state și guverne la funeralii.

Companiile de onoare, care urmează 
sicriul, poartă în frunte drapelul îndo
liat al patriei.

Zeci și zeci de mii de oameni ai mun
cii însoțesc pe ultimul său drum pe iu
bitul tovarăș Gheorghiu-Dej

Sînt deosebit de grele aceste clipe, 
cînd poporul romîn se desparte pentru 
totdeauna de fiul său credincios. Așa 
cum s-a întîmplat și în viață, cînd tova
rășul Gheorghiu-Dej se afla de nenu
mărate ori în mijlocul poporului, sicriul 
cu corpul său neînsuflețit trece prin- 
tr-un imens culoar viu de oameni zgu- 
duiți de greaua durere pe care o în
cearcă patria noastră.

La ora 14, convoiul funerar ajunge la 
Parcul Libertății. Cortegiul se desfășoa
ră solemn, pe lunga alee ce urcă spre 
Monumentul ce domină împrejurimile, 
între arcele de granit roșu, ce se avîntă 
spre înălțimi, strălucește pînă departe 
flacăra ce arde într-o amforă, simboll- 
zînd prezența veșnic vie în inima și 
gîndul țării a luptătorilor dîrji ai po
porului nostru, care și-au dăruit viața 
binelui și fericirii sale.

Cortegiul funerar se oprește în fața 

podului arcuit peste lac. Ridicat pe 
umeri de generali, în timp ce trupele 
prezintă onorul, sicriul, însoțit de mem
brii familiei și de conducătorii partidu
lui și statului, este purtat, în sunetele 
marșului funebru, pe treptele marii 
scări ce urcă spre Monument.

Aici, pe marele platou, cu steagul în
doliat al țării, plecat în semn de salut, 
două batalioane de gardă, alcătuite din 
tineri născuți în anul 1944, anul elibe
rării patriei, prezintă onorul. In fața 
Monumentului, sicriul este așezat pe un 
catafalc.

Se intonează Imnul de Stat al R. P. 
Romîne.

Ultimele clipe de rămas bun. Purtat 
pe umeri de conducătorii partidului și 
statului, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
însoțit de membrii familiei, de șefii de
legațiilor de peste hotare, este adus în 
fața criptei din centrul rotondei Monu
mentului. El este coborît încet în criptă, 
peste care se așează o lespede de mar
mură în care, sub stema partidului, se 
află gravată inscripția : „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — 8-11-1901 — 19-3-1965“.

O tăcere adîncă s-a lăsat peste întrea
ga țară. Solemn, răsună acordurile In
ternaționalei. In semn de ultim omagiu 
se trag 24 de salve de artilerie în Capi
tală și în toate orașele de reședință ale 
regiunilor. De undeva, de departe, vîn- 
tul aduce sunetele triste ale sirenelor. 
Peste întreaga țară se așterne sunetul 
pătrunzător al acestui ultim salut mun
citoresc, care răscolește tristețea ce a 
cuprins meleagurile patriei. Pentru trei 
minute se oprește în loc freamătul ora
șelor și satelor ; nu se mai aude vuietul 
mașinilor din fabrici și uzine, de pe 
șantiere sau din mine, locomotivele și 
autovehiculele stau nemișcate, se opresc 
motoarele navelor ce poartă tricolorul 
romînesc pe mări îndepărtate. In pi
cioare, la locul lor de muncă, pretutin
deni, în case sau pe străzi, oamenii tac 
îndurerați.

Inima tovarășului Gheorghiu-Dej a 
încetat să bată ; el trăiește însă în inima 
întregului popor, amintirea lui va fi 
păstrată cu adînc respect din generație 
în generație. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nu mai este, dar memo
ria sa va fi eternizată — ca cel mai 
adînc omagiu al poporului — prin noi 
înfăptuiri în măreața operă de ridicare 
a patriei noastre pe culmile civilizației 
și progresului.

Mitingul de doliu din Piața Republicii
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Mitingul de doliu
Cuvîntul tovarășului 

Chivu Stoica
Tovarăși și tovarășe, 
Stimați reprezentanți 

de peste hotare.

Cu adîncă durere ne despăr
țim astăzi de marele fiu al cla
sei muncitoare, al poporului ro- 
mîn, tovarășul și prietenul 
nostru scump Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne. Moartea prematură a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, eminent conducător 
al partidului și statului, stră
lucit om politic, militant de 
seamă al mișcării comuniste 
internaționale, este o grea 
pierdere pentru partidul și po
porul nostru.

Paginile glorioase din isto
ria contemporană a Romîniei, 
mărețele transformări revo
luționare înfăptuite de clasa 
muncitoare și de masele largi 
ale poporului sub conducerea 
partidului sînt legate pentru 
totdeauna de activitatea neo
bosită a tovarășului Gheor- 
ghiu-Dej. Nepieritoarele sale 
merite în întărirea partidului 
clasei muncitoare din țara

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Apostol

Dragi tovarăși și tovarășe,

O boală necruțătoare l-a 
smuls prematur din rîndurile 
noastre pe iubitul nostru con
ducător, tovarășul Gheorghiu- 
Dej. Steagurile cernite ale 
Partidului, ale Romîniei so
cialiste se pleacă în fața în- 
flăcăratului revoluționar le
ninist, în a cărui activitate 
și-a găsit întruchipare tot ce 
are mai bun minunata noastră 
clasă muncitoare.

Prin devotamentul nemărgi
nit cu care a slujit interesele 
clasei muncitoare, ale po
porului romîn, ale cauzei so
cialismului, numele tovarășului 
Dej va trăi veșnic ca al unei 
personalități din cele mai 
remarcabile în istoria miș
cării noastre muncitorești, 
în istoria luptei poporului 
romîn pentru libertate și in
dependență națională, pentru 
progres social.

Născut la Bîrlad, într-o fa
milie muncitorească, el a cu
noscut de mic mizeria și ex
ploatarea cruntă la care era 
supus proletariatul, fiind ne
voit să muncească din greu 
încă de la vîrsta copilăriei. 
Plin de revoltă împotriva ex
ploatării și nedreptății din 
jur, înțelegînd că suferințele 
clasei muncitoare și ale între
gului popor pot fi curmate 
numai prin sfărîmarea robiei 
capitaliste, el a pășit cu dîr- 
zenie de neînfrînt pe calea 
luptei de clasă. în anii de 
după primul război mondial, 
ani de puternic avînt revolu
ționar al mișcării muncito
rești din Romînia, sub im
pulsul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, tovarășul 
Gheorghiu-Dej s-a alăturat cu 
hotărîre acțiunilor muncito

noastră, în lupta pentru înfăp
tuirea revoluției populare, 
pentru făurirea statului demo
crat-popular și construirea so
cietății socialiste i-au adus 
înalta prețuire și dragostea 
fierbinte a întregului nostru 
popor. Amintirea sa luminoa
să va rămîne veșnic vie în 
inimile noastre I

Omagiul cel mai de preț pe 
care noi toți, membrii Parti
dului Muncitoresc Romîn, oa
menii muncii din Republica 
Populară Romînă îl aducem 
marelui dispărut este legămîn- 
tul ca, strîns uniți în jurul 
conducerii de partid și de stat, 
să muncim cu nesecată ener
gie pentru construirea socia
lismului, pentru ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi ale 
progresului economic și social.

în aceste clipe grele, avem 
în mijlocul nostru reprezen
tanți ai partidelor frățești, ai 
țărilor socialiste, ai altor state, 
care au venit să fie părtași la 
doliul nostru și să participe la 
funeralii, cinstind memoria to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Declar deschis mitingul de 
doliu.

rești revendicative din Valea 
Trotușului, a luat parte acti
vă la greva generală din 1920, 
iar mai tîrziu, la Galați, a ac
tivat în fruntea organizației 
sindicale locale, relevîndu-se 
prin energia și fermitatea sa 
revoluționară. Proletar cu 
înaltă conștiință de clasă, el 
s-a înrolat în 1930 în rîndu
rile Partidului Comunist, cu a 
cărui luptă și-a contopit în
treaga viață.

Marile însușiri de conducă
tor revoluționar ale tovarășu
lui Gheorghiu-Dej — clarvi
ziune politică, combativitate, 
spirit realist și tenacitate în 
aplicarea sarcinilor trasate de 
partid — s-au afirmat din 
plin în eroicele lupte din Fe
bruarie 1933 ale ceferiștilor și 
petroliștilor, care au marcat o 
cotitură în istoria mișcării 
noastre muncitorești, fiind 
prima mare bătălie antifascis
tă din Europa după instaura
rea în Germania a dictaturii 
naziste.

Figură luminoasă de mili
tant revoluționar, legat prin 
mii de fire de masele prole
tare, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a acționat cu perspica
citate și perseverență pentru 
folosirea celor mai potrivite 
forme și metode de organizare 
a activității revoluționare de 
masă în scopul realizării fron
tului unic de acțiune și luptă 
a muncitorilor.

Sub îndrumarea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Romîn, Comitetul Central 
de acțiune pe țară, al cărui 
secretar a fost tovarășul 
Gheorghiu-Dej, a organizat 
nemijlocit lupta ceferiștilor, 
aducînd un aport imens la în
tărirea legăturii partidului cu 

detașamentele proletare de 
bază, la creșterea prestigiului 
Partidului Comunist ca stegar 
al luptei de eliberare a po
porului muncitor. Dînd ca 
militant revoluționar un mi
nunat exemplu de comportare 
în fața dușmanului de clasă, 
tovarășul Gheorghiu-Dej a fă
cut să răsune cu putere din 
banca acuzaților chemarea în
flăcărată a partidului la luptă 
împotriva robiei capitaliste, a 
afirmat cu convingere de 
neclintit rolul clasei munci
toare ca cea mai înaintată 
clasă socială, exponentă a in
tereselor vitale ale tuturor ce
lor ce muncesc, în lupta pen
tru răsturnarea orînduirii ca
pitaliste și construirea unei 
societăți noi socialiste.

în decursul anilor de tem
niță și lagăr, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a adus o mare 
contribuție la formarea unor 
cadre de conducători revolu
ționari căliți, devotați trup și 
suflet cauzei partidului, cu o 
bogată experiență a activității 
nemijlocite în rîndurile ma
selor ; ele au avut rolul de
terminant în elaborarea stra
tegiei și tacticii revoluționare 
care a asigurat, prin coaliza
rea tuturor forțelor patriotice 
în jurul Partidului Comunist, 
victoria insurecției armate, în
ceputul unei ere noi în istoria 
Romîniei.

încă din primele zile după 
eliberarea țării, împreună cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej și 
sub conducerea sa s-au stabi
lit principiile de bază ale re
facerii unității mișcării sin
dicale, a cărei participare ac
tivă la marile lupte de clasă 
desfășurate sub conducerea 
partidului a creat premisele 
înfăptuirii ulterioare a depli
nei unități politice, ideologice 
și organizatorice a clasei mun
citoare.

Crearea Partidului Munci
toresc Romîn, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, 
a dat posibilitate clasei mun
citoare să-și îndeplinească cu 
succes misiunea de forță con
ducătoare a societății, să u- 
nească în jurul ei, sub condu
cerea partidului, întregul po
por în lupta pentru construi
rea orînduirii noi, socialiste.

Azi, cînd la începutul ce
lui de-al treilea deceniu al 
vieții sale libere, Romînia so
cialistă prezintă tabloul însu- 
flețitor al unei țări în plin a- 
vînt al forțelor ei creatoare, 
cu un ritm rapid al dezvoltă
rii economiei naționale, între
gul popor prețuiește din adîn- 
cul inimii marile merite ale 
tovarășului Gheorghiu - Dej,

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer
Tovarăși,

Cu nețărmurită durere ne 
luăm acum rămas bun de 
la iubitul nostru tovarăș 
Gheorghiu-Dej, de la acela 
care, începînd cu eroicele 
lupte de la Grivița din Februa
rie 1933 și pînă la scrisoarea 
adresată Marii Adunări Na
ționale în cea de-a cincea ei 
legislatură, a dat, prin fapta 
și gîndirea lui, cea mai înaltă 
expresie voinței și luptei po

în fruntea Comitetului Cen
tral al Partidului, în ela
borarea și înfăptuirea poli
ticii de industrializare socia
listă a țării, de transformare 
socialistă a agriculturii, teme
lie trainică pentru continua ri
dicare a bunăstării celor ce 
muncesc.

Toate aceste rezultate, izvor 
de mîndrie patriotică pentru 
fiecare om al muncii, vorbesc 
cu puterea de convingere a 
faptelor despre justețea poli
ticii partidului, bazată pe fi
delitatea neabătută față de în
vățătura marxist-leninistă, pe 
aplicarea ei creatoare la con
dițiile țării noastre ; ele spo
resc prestigiul internațional al 
Republicii Populare Romîne și 
contribuie la creșterea forței 
de atracție a ideilor socialis
mului.

Viața tovarășului Gheor
ghiu-Dej, de la baricadele ma
rilor bătălii de clasă și din 
temnițele burgheziei la înaltele 
răspunderi în fruntea partidu
lui și statului, este un simbol 
al transformării clasei noastre 
muncitoare din clasă asuprită 
și exploatată în clasă condu
cătoare în stat. Sub conduce
rea Comitetului Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghiu- 
Dej, partidul s-a oțelit. fiind 
acum mai puternic decît ori- 
cînd. Unitatea și coeziunea de 
nezdruncinat a întregului po
por în jurul partidului, a în
cercatei sale conduceri, repre
zintă o forță de nebiruit în 
lupta pentru construirea so
cialismului și comunismului.

Azi, cînd conducem pe ulti
mul său drum pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ne 
angajăm solemn în fața clasei 
muncitoare și a poporului ro
mîn să aplicăm cu consecven
tă linia generală politică și e- 
conomică, verificată de viață, 
a partidului. Clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, pe 
care greaua pierdere suferită 
le unește și mai strîns sub 
steagul gloriosului nostru par
tid, al Comitetului său Cen
tral, vor păși neabătut înain
te. cinstind amintirea tovară
șului Gheorghiu-Dej prin 
muncă plină de avînt pentru 
viitorul măreț al Romîniei so
cialiste.

Adio, scumpe tovarășe 
Gheorghiu-Dej !

Păstrînd veșnic în minte și-n 
inimă amintirea ta, pășim sub 
conducerea partidului, a Comi
tetului său Central, spre noi 
victorii în lupta pentru înflo
rirea Republicii Populare Ro
mîne, pentru fericirea poporu
lui romîn !

porului romîn pentru a-și 
făuri o nouă soartă.

Prin el și, alături de el, 
prin tovarășii săi cei mai de
votați măreței cauze a socia
lismului și comunismului, par
tidul clasei muncitoare din 
Romînia a realizat sinteza în
tre tradiția de înțelepciune a 
celor mai luminați patrioți și 
lupta revoluționară călăuzită 
de teoria științifică asupra so
cietății umane, marxism-leni- 
nismul.

conducător de 
de stat, întrunind 
personalitatea lui

poporului atît de 
partidului nostru, to- 
Gheorghiu-Dej a des-

milioanele de oameni 
orînduirea socia- 

noastră. Cu 
mîndrie pa- 
el eforturile 
uzine pentru

Eminent 
partid și 
strălucit în 
însușirile clasei noastre mun
citoare ca detașament de avan
gardă al societății contempora
ne, tovarășul Gheorghiu-Dej 
și-a împletit propria-i viață cu 
tot ce a însemnat pas înainte 
pe drumul noii noastre istorii.

Zi de zi, cu o capacitate 
mereu crescîndă de cuprinde
re a problemelor ce deveneau 
și ele tot mai complexe, dînd 
un profund conținut noțiunii 
de conștiință revoluționară și 
de devotament pentru cauza 
fericirii 
scumpe 
varășul 
fășurat, de-a lungul acestor 
două decenii, o uriașă și rod
nică activitate în conducerea 
treburilor de stat. El și-a le
gat pînă la identificare în
treaga activitate de tot ceea 
ce, prin strădania și geniul lor 
creator, au înfăptuit și desă- 
vîrșesc 
ai muncii: 
listă din patria 
cîtă dragoste și 
triotică urmărea 
muncitorilor din 
dezvoltarea industriei noastre 
la nivelul tehnicii mondiale, 
ale țărănimii pentru un rod 
mai bogat al pămîntului nos
tru, ale intelectualității pen
tru continua ridicare a științei 
și culturii noastre!

Studierea temeinică a tutu
ror problemelor de stat îs 
toate aspectele 
pendența și 
dialectică, cu 
al realității și 
cu o viziune științifică a per
spectivei de ansamblu, cu o 
bine denlin chibzuită măsură 
a posibilităților și mijloacelor 
de înfăptuire, demonstrează 
nivelul înalt la care gîndirea 
și practica revoluționară a e- 
pocii noastre pot ridica talen
tul și capacitatea 
cere ale poporului

In aceasta și stă 
ceselor Romîniei 
Dintr-o țară înapoiată, pără- 
ginită de război și de urmări
le lui, robită trusturilor stră
ine, rău administrată, în care 
masele muncitoare duceau o 
viață aspră și grea, Romînia a 
urcat treptele progresului în 
toate domeniile de activitate. 
Din rîndurile maselor largi 
s-au format mii și zeci de mii 
de cadre, care, la diferite ni
vele, începînd cu cele de mai 
de sus, au în mîinile lor con
ducerea treburilor obștești. In 
unul și același izvor — a ca
pacității și eforturilor călăuzi
te și stimulate de partidul 
său, de „un asemenea partid" 
care dă istoriei naționale ase
menea oameni ca Gheorghiu- 
Dej — trebuie căutate succe

lor, în interde-' 
conexiunea lor 
un simț adînc 
al concretului,

de condu- 
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sele poporului nostru în indus
trie, agricultură, în tehnică, 
știință, cultură, arte, învăță- 
mînt.

Rolul tovarășului Gheorghiu- 
Dej în determinarea și defi
nirea de către partid și guvern 
a celor mai importante sar
cini ale muncii noastre, a tu
turor, în căutarea și găsirea 
celor mai bune soluții, în mo
bilizarea conștiinței și energi
ei maselor largi pentru tradu-

în mir 
îna-.t'Jl 
buie 
pentru 
lui. în 
a urna 
conten 
însoțin 
pe ace 
mîne î 
sit zid 
liste: 
Dej.
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lin Piața Republicii
a acestor sar- 
st întotdeauna 
ndemn. Deplin 
irța mereu vie 
e partid, el a 

•vcipala pîr- 
t,Jitor este 

4 răspunderii 
a ru aceasta 

iezășie este 
estie. înaltele 
ale unui con- 
călit în focul 

re stau tocmai 
osmoză a gîn- 
or lui cu cele 
varășii lui de 
emijlocit, sînt, 
ale poporului, 

lui partinică, 
ieplin leninistă 
laltul său simț 
și de exigență 
ine însuși, pa- 
binte, legătura 
entă, cu ma- 
uit pentru noi 
ogat tezaur de 
vor rămîne o 
are în istoria 
porului nostru, 
ot f" sa ce are 
piant Romînia 
tă, cu o econo- 
nt, cu un nivel 
nuă creștere și 
floritoare înso- 
itriei noastre și 
arele sale. In- 
ă externă a 
liste poartă si- 
e pace, respec- 
ndependenței șt 
onale, atît de 
late în conștiin- 
imîn și pe care, 
>nent al lor în 
porană, tovară- 
•Dej le-a susți- 
novat cu neslă- 
re și energie, 
narilor sarcini 
•ii construcției 

cere noi efor- 
Mavil Adunări 

e m convinși că 
ă clasă munci- 
onducătoare a 
limea, aliata ei 
ntelectualitatea, 
ii de toate na- 
întregul nostru 
mit sub steagul 
și vor precupeți 
c forțele spre a 
area Republicii 
ne pe noi culmi 
ui economic și 

strămutată în- 
acitatea și forța 
poporului, strîns 

partidului său, 
linos al patriei, 
tru noi toți un 

neabătută con- 
ațătura și în- 
ivînd mereu viu 
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u ceea ce tre- 
devotamentul 

fericirii poporu- 
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a noastră neobo- 
Romîniei socia- 

;he Gheorghiu-

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.

Cu inimile profund îndure
rate, ne luăm astăzi ultimul 
rămas bun de la scumpul nos
tru tovarăș de luptă și de 
muncă, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fiu credincios al clasei 
muncitoare, al poporului romîn, 
conducător iubit al partidului 
și statului nostru, revoluționar 
Si patriot înflăcărat, militant 
de' seamă al mișcării munci
torești internaționale, luptător 
neobosit pentru marea cauză 
a socialismului și a păcii.

întreaga activitate, toată 
viața tovarășului Gheorghiu, 
de la începuturile tinereții și 
pînă la ultimele clipe, au fost 
strîns împletite cu lupta parti
dului, care în ultimii 35 de ani 
a avut un rol hotărîtor în 
toate momentele principale ale 
luptei revoluționare a poporu
lui romîn. în focul marilor bă
tălii de clasă, în procesul 
transformărilor revoluționare, 
inițiate și conduse de partid, 
Gheorghiu-Dej s-a dovedit un 
talentat organizator și eminent 
conducător al maselor, al par
tidului, al statului.

Adînc păt'uns de învățătu
ra leninistă potrivit căreia or
ganizarea detașamentului de 
avangardă revoluționar al cla
sei muncitoare constituie con
diția victoriei în lupta de eli
berare socială și națională, 
Gheorghiu-Dej și-a consacrat 
o însemnată parte a activității 
sale operei de făurire și întă
rire a partidului proletar de 
tip nou, călirii lui ideologice și 
organizatorice.

Construit pe temelia concep
ției științifice, marxist-leninis- 
te despre lume, Partidul Mun
citoresc Romîn și-a îndeplinit 
și-și îndeplinește cu cinste mi
siunea sa istorică de organiza
tor și conducător al clasei 

Pe ultimul drum

muncitoare, al întregului po
por romîn. El este un partid 
puternic, numărînd astăzi peste 
1 400 000 de membri, strîns u- 
nit în jurul Comitetului său 
Central, indisolubil legat de 
mase, iubit și urmat cu încre
dere de acestea, un partid care 
împletește elanul revoluționar 
de luptă al clasei muncitoare 
cu tradițiile progresiste ale 
poporului romîn.

Partidul ți-a încredințat, to
varășe Gheorghiu, sarcini de 
cea mai mare răspundere în 
conducerea partidului și sta
tului. Muncind și luptînd cu 
întreaga ta pricepere și ener
gie nesecată, le-ai îndeplinit 
cu cinste : ți-ai închinat în
treaga viață slujirii cu credin
ță a cauzei partidului, fericirii 
poporului, înfloririi patriei 
noastre. Prin această activitate 
plină de abnegație, ți-ai cîști- 
gat prețuirea unanimă, încre
derea și dragostea celor mai 
apropiați colaboratori ai tăi, a 
Comitetului Central, a partidu
lui, a întregului popor.

în condițiile grele ale ilega
lității, fiind în închisoare, 
Gheorghiu-Dej, împreună cu 
activul de bază din închisori 
și din afară, a desfășurat o 
muncă intensă pentru organi
zarea și înfăptuirea insurec
ției armate din august 1944.

Răsturnarea dictaturii fas
ciste a marcat începutul revo
luției populare, a deschis dru
mul cuceririi puterii de către 
poporul muncitor care și-a 
luat soarta în propriile mîini 
și a trecut la făurirea vieții 
noi, socialiste.

Partidul nostru s-a întărit 
în lupta intransigentă împotri
va concepțiilor străine, a ele
mentelor oportuniste și frac- 
ționiste. O contribuție de cea 
mai mare importanță în acea

stă luptă a adus-o Gheorghiu- 
Dej, care, cu hotărîrea și com
bativitatea sa caracteristică, a 
apărat și militat pentru puri
tatea rîndurilor partidului, 
pentru continua întărire a uni
tății sale.

în cursul anilor, partidul a 
format și educat numeroase 
cadre, devotate trup și suflet 
cauzei socialismului, comuniști 
combativi, bine pregătiți, în 
stare să conducă și să organi
zeze masele, să îndeplinească 
cu pricepere, în toate domenii
le. sarcinile ce li se încredin
țează.

De creșterea și călirea unor 
asemenea cadre s-a ocupat cu 
răbdare, principialitate și 
mare căldură omenească to
varășul Gheorghiu-Dej.

Comitetul Centra], în frunte 
cu Gheorghiu-Dej, s-a preo
cupat permanent de îmbună
tățirea continuă a metodelor 
și stilului muncii de partid, 
în activitatea tuturor orga
nelor de partid s-a statornicit 
principiul muncii colective. 
Linia politică a partidului 
nostru, cele mai importante 
hotărîri și măsuri — care ex
primă fidel interesele vitale și 
năzuințele fierbinți ale po
porului — sînt elaborate în 
colectiv, dezbătute larg cu 
membrii de partid, cu masele 
de oameni ai muncii. Tocmai 
de aceea poporul și le însu
șește în întregime și le înfăp
tuiește cu încredere și fermi
tate. în activitatea lor, pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor, 
Comitetul Central, organele și 
organizațiile de partid vor a- 
plica cu toată hotărîrea prin
cipiul muncii colective.

Gheorghiu-Dej a depus o 
activitate susținută pentru 
realizarea politicii partidului 
de întărire necontenită a ali
anței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, baza 
regimului nostru democrat- 
popular, de dezvoltare a prie
teniei frățești dintre poporul 
romîn și oamenii muncii de 
alte naționalități, a manifes
tat o atenție neslăbită pentru 
asigurarea celor mai bune con
diții de muncă și ’ de creație 
intelectualității patriei noa

stre. El a militat neobosit pen
tru creșterea neîncetată a ro
lului conducător al partidului 
în toate domeniile construcției 
economice și social-culturale.

Comitetul Central al parti
dului, tovarășul Gheorghiu- 
Dej, au elaborat un vast pro
gram, științific fundamentat, 
pe baza căruia se realizează 
în ritm susținut procesul de 
industrializare socialistă a 
țării. Ca rezultat al victoriei 
definitive a socialismului la 
orașe și sate, Romînia de as
tăzi se înfățișează ca o țară 
în continuu progres, cu o eco
nomie tot mai complexă, o 
cultură înfloritoare, puse pe 
de-a întregul în slujba creș
terii bunăstării celor ce mun
cesc.

Bilanțul bogat al tuturor 
înfăptuirilor dobîndite este 
rodul muncii perseverente a 
eroicei noastre clase munci
toare, a harnicei țărănimi 
muncitoare, a intelectualității, 
a întregului popor romîn, 
care, sub conducerea și îndru
marea partidului, transpun 
în viață, cu hotărîre neclintită, 
mărețul program al partidu
lui pentru desăvîrșirea cons
trucției socialiste.

Amintirea vieții tale cloco
titoare, tovarășe Gheorghiu, 
va dăinui în fiecare uzină și 
pe fiecare șantier, în gospo
dăriile agricole de stat și coo
perativele de producție, în 
școli și universități, în orașele 
și satele noastre reînnoite, în 
tot ce s-a înfăptuit și se în
făptuiește în patria noastră.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
avut fericirea de a vedea, 
fiind încă în viață, roadele 
acestei uriașe munci a parti
dului și poporului. Ce mulțu
mire mai mare poate avea un 
comunist decît să vadă reali- 
zîndu-se năzuințele clasei 
muncitoare și ale întregului 
popor din care provine și că
rora le-a închinat viața și ac
tivitatea pînă la ultima su
flare !
Inima tovarășului Gheorghiu- 

Dej a încetat să bată tocmai 
cînd conducerea partidului, în 
frunte cu el, lucra un nou 
plan de perspectivă menit să 
ridice pe o treaptă și mai 
înaltă dezvoltarea economică 
și social-culturală a țării.

Scumpe tovarășe Gheorghiu ! 
în aceste grele clipe în care 
ne despărțim de tine, noi, to
varășii tăi cei mai apropiați 
de muncă și luptă, Comi
tetul Central, partidul, între
gul popor facem legămînt 
solemn de a nu precupeți nici 
un efort pentru a înfăptui 
gîndurile tale clarvăzătoare, 
pătrunse de un fierbinte pa
triotism, de a lupta pentru 
construirea socialismului și 
comunismului, pentru înflo
rirea Romîniei socialiste și ri
dicarea ei pe culmi tot mai 
înalte ale progresului și civi
lizației.

Partidul nostru, profund de
votat principiilor internaționa
lismului proletar, militează 

perseverent pentru unitatea și 
coeziunea țărilor sistemului 
mondial socialist și a mișcării 
comuniste mondiale — forțe 
care exercită o înrîurire tot 
mai hotărîtoare asupra evolu
ției societății contemporane. 
Militant remarcabil al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, Gheorghiu-Dej a 
depus o intensă activitate pen
tru înfăptuirea liniei partidu
lui nostru, întărirea continuă a 
prieteniei și alianței frățești cu 
țările socialiste — temelia po
liticii externe a statului ro
mîn.

Alături de toate forțele pro
gresiste, statul nostru promo
vează activ colaborarea cu 
toate țările pe baza principiilor 
coexistenței pașnice între state 
cu sisteme sociale diferite, 
sprijină acțiunile îndreptate 
spre destinderea încordării in
ternaționale, spre zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale impe
rialismului, este solidar cu 
lupta clasei muncitoare din ță
rile capitaliste, cu toate po
poarele care-și cuceresc și a- 
pără libertatea și independen
ța națională, își aduce propria 
sa contribuție la lupta pentru 
pace și progres social.

Corespunzător liniei trasate 
în Declarația din aprilie 1964, 
elaborată de partid în frunte 
cu tovarășul Gheorghiu-Dej, 
Romînia își bazează relațiile 
sale internaționale pe principii
le de neclintit ale respectării 
independenței și suveranității, 
ale egalității popoarelor, ale 
respectului reciproc și neames
tecului în treburile interne. 
Promovarea acestor principii, 
pe plan mondial, este o cerință 
a dezvoltării colaborării între 
popoare.

Scumpe tovarășe Gheorghiu!

Pentru toți tovarășii tăi de 
muncă și luptă, pentru toți cei 
care au muncit nemijlocit ală
turi de tine, pentru toți mem
brii partidului, pentru între
gul popor exemplul tău lumi
nos va fi un îndemn să dă
ruiască tot ce au mai bun 
partidului, poporului, patriei 
noastre dragi.

Vom cinsti memoria ta, dra
gă tovarășe Gheorghiu, întă
rind continuu unitatea și for
ța de luptă a partidului, unita
tea întregului popor în jurul 
partidului și al Comitetului 
său Central ! Vom înzeci efor
turile și vom munci cu abne
gație pentru înfăptuirea nea
bătută a liniei generale a par
tidului !

Vom închina întreaga noas
tră viață cauzei fericirii po
porului, ridicării patriei pe 
culmile socialismului și comu
nismului ! Vom lupta cu și 
mai mare hotărîre pentru tri
umful cauzei păcii, prieteniei 
între popoare, a unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale !

Adio, scump tovarăș și prie
ten ! Vom păstra în inimile 
noastre nestinsă amintirea vie
ții tale luminoase 1
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ÎN INIMA
NOASTRĂ

Iubitul nostru tovarăș, devotat fiu al 
clasei muncitoare, al poporului ro- 
mîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
fost condus pe ultimul său drum. 
Corpul neînsuflețit al celui mai 
mare conducător pe care l-a avut Ro- 
mînia se odihnește în cripta de la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism. Lupta lui plină de ab
negație pentru înflorirea țării carei-a 
fost mai scumpă decît orice pe lume, 
îl păstrează viu în inima tuturor. Mi
lioane de oameni ai muncii din Ca
pitală și din cele mai îndepărtate col
țuri ale patriei, din cîmpia Dunării, 
din Munții Transilvaniei și ai Suce
vei, de pe colinele Moldovei și din 
șesul Banatului, de pretutindeni au 
pășit înlăcrimați, prin fața catafalcu
lui, aducînd un ultim omagiu condu
cătorului înțelept, omului venerat ca 
nimeni altul în istoria patriei.

Cu inimile cernite, muncitori de la 
j,Grivița Roșie", uzinele „23 August", 
„Republica". „Vulcan", au făgăduit că 
își vor înzeci puterile, luptînd uniți 
în jurul partidului, pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste. Cu ochii 
plini de rouă lacrimilor, mineri din 
Valea Jiului, siderurgiști de la Hune
doara, petroliști de la Ploiești și din 
Oltenia, muncitori de la noile uzine 
de pe valea Trotușului și de la Să- 
vinești, țărani cooperatori de pe me
leagurile Dobrogei și de pe întinsul 
Bărăganului au adus tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ultimul lor 
salut, făgăduința că vor lupta cu ab
negație pentru cauza căreia el i-a în
chinat toată viața. 

na și mulți alții. Coloana lor e ner 
sfîrșită. Toți plîng pierderea prema
tură a fiului credincios al poporului. 
Privirea tuturor se îndreaptă, în a- 
ceste zile grele, spre partid, care atît 
în trecutul glorios de luptă din anii 
dinainte de Eliberare, cît și în anii 
de construcție a socialismului, a con
stituit făclia care le-a luminat și la 
luminează permanent calea.

„Partidul ți-a încredințat, tovarășe 
Gheorghiu, sarcini de cea mai mare 
răspundere în conducerea partidului 
și statului. Muncind și luptînd cu în
treaga ta pricepere și energie neseca
tă le-ai îndeplinit cu cinste ; ți-ai în
chinat întreaga viață slujirii cu cre
dință a cauzei partidului, fericirii po
porului, înfloririi patriei noastre. Prin 
această activitate plină de abnegație, 
ți-ai cîștigat prețuirea unanimă, în
crederea și dragostea celor mai apro- 
piați colaboratori ai tăi, a Comitetu
lui Central, a partidului, a întregului 
popor", spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la mitingul de doliu din 
Piața Republicii.

Urmîndu-ți exemplul, scumpe to
varășe Gheorghiu-Dej, toți oamenii 
muncii din Republica Populară Ro- 
mînă vor lupta strîns uniți, îndepli
nind sarcinile încredințate lor de că
tre partid de a duce țara înainte, me
reu înainte, spre cele mai înalt* 
culmi ale progresului și culturii, spre 
comunism !

ȘERBAN NEDELCW

Un mare conducător și prieten
Călit prin muncă și suferință, ca apoi prin merite să primească sarcina 

conducerii partidului și a statului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a în
truchipat toate însușirile unui mare conducător : judecată clară și profundă, 
temperament ponderat, muncă fără preget și dragoste fierbinte pentru popor 
și socialism. Ca exponent al Partidului Muncitoresc Romîn se simțea cum 
chibzuia zi de zi la binele poporului, interesîndu-se de toate laturile vieții 
economice și sociale și ajutînd ca peste tot să se imprime linia de progres 
și dreptate trasată de partid.

Agricultura a primit cel mai prețios sprijin ca să se consolideze și să 
înflorească. Mecanizarea și chimizarea sînt pîrghiile nou născute în agricultura 
noastră și ele au luat un avînt de înalt nivel mondial, datorită partidului și 
guvernului, datorită în primul rînd conducătorului nostru iubit, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Regretul adînc și sincer pe care îl manifestă întreaga țară la plecarea 
dintre noi a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, să-l exprimăm și printr-o 
nestrămutată hotărîre a noastră a tuturor, de a lucra fiecare cu puteri sporite 
pentru prosperitatea patriei prin desăvîrșirea construcției socialismului.

Acesta să fie omagiul îndatorat pe care să-l aducem memoriei marelui 
defunct

Academician AMILCAR VASILIU

Ne vom înzeci
eforturile_______________

m aflat cu o profundă durere 
vestea zguduitoare a încetării 
din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducător iu

bit al partidului și statului nostru. 
Nu-ți vine a crede că acest mare fiu 
al poporului care ne-a condus ani în 
șir cu atîta înțelepciune și dăruire de 
sine pe drumul luminos al socialis
mului a plecat dintre noi.

Cuvintele, oricum le-am alege, nu 
pot exprima dragostea adincă, atașa
mentul profund pe care noi toți, în
tregul popor, l-am purtat conducăto
rului nostru iubit, omului care și-a 
închinat întreaga viață cauzei celor ce 
muncesc.

Grandioasele realizări obținute da 
poporul nostru în anii care au trecut 
de la Eliberare își au izvorul în con
ducerea fermă, înțeleaptă și clarvăză
toare a partidului, în fruntea căruia 
s-a aflat tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

In comuna noastră, în trecut cu nu

mai doi învățători, există azi două
sprezece cadre didactice, o școală fru
moasă cu zece săli de clasă cu un la
borator bine înzestrat în care învață 
peste 200 de elevi.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a mani
festat multă grijă și dragoste față da 
nobila misiune a dascălilor.

In aceste momente grele pe care le 
încearcă întregul popor, noi strîngem 
și mai mult rîndurile în jurul parti
dului nostru. „Să înzecim eforturile 
in lupta pentru prosperitatea patriei 
și făurirea unei vieți fericite celor ce 
muncesc, pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru măreața cauză a 
socialismului!“ — așa cum ne-a în
demnat marele dispărut în ultimele 
sale cuvinte adresate țării prin scri
soarea trimisă Marii Adunări Națio
nale.

TIMOTEI LIPCANU 
directorul 

școlii din comuna Cața, 
raionul Rupea

In uniformele lor noi, au venit os
tași, jurînd că vor apăra cuceririle 
democratice și pacea poporului. Ti
neri studenți și elevi au afirmat ho- 
tărîrea lor de a-și transforma du
rerea în putere de muncă, răspunzînd 
astfel la îndemnul marelui conducă
tor de a deveni demni slujitori ai ști
inței și culturii. Copii cu buchete 
albe de ghiocei și cu bujorii cravatei 
de pionieri s-au angajat să învețe mai 
bine, pentru a ajunge vajnici con
structori ai socialismului și oomunjis- 
mului.

Membri ai cooperativelor agricole 
de producție din satele de pe lunca 
Dunării și din alte părți ale țării au 
adus un ultim omagiu ziditorului Ro- 
mîniei socialiste și s-au angajat să-și 
mărească eforturile pentru înflorirea 
continuă a agriculturii. Ei vor păstra 
mereu, în inimi, chipul scump al to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care le-a arătat calea luminoasă și 
largă spre o viață an de an mai îm
belșugată. Vor urma îndrumările lui 
înțelepte. Printre ei se află și Eleo
nora Bărbuceanu, memora a coopera
tivei agricole de producție din Mo
vila, regiunea București, care în vre
mea regimului burghezo-moșieresc a 
trăit numai în sărăcie și abia la vîrs- 
ta maturității s-a putut bucura de o 
viață demnă, de bunăstare; Gheor
ghe Goina, președinte al cooperativei 
agricole din Sintana, regiunea Crișa-

1

Conducători de partid și de stat, in frunte ou tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în mijlocul delega- 
ților regiunii Bacău la consfătuirea pe țară a coope

ratorilor agricoli din 1961



ALBINA 7

i.,_ r

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
D

in clipa cînd inima tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a to- 
cetat să mai bată și pînă în 
ziua, mai cernită decât toate, 

când l-am condus pe ultimul drum, 
n-am izbutit a ne obișnui cu gîndul 
că el nu mai este. Dar în toate adu
nările de doliu ținute în aceste zile 
ta fabrici, pe marile șantiere, în insti
tuții de cultură, la orașe și sate, oa
menii muncii, toți ca unul, dînd glas 
durerii ce-i încerca, și-au manifestat 
hotărârea dirză de a strânge rândurile 
în jurul partidului, de a nu-și pre
cupeți nici un efort pentru traducerea 
în viață a politicii înțelepte a parti
dului, de a munci fără preget pen
tru făurirea vieții noi socialiste car 
reia tovarășul Gheorghiu-Dej i-a în
chinat întreaga viață.

Grivița Roșie. Invincibila citadelă 
revoluționară a evocat prin clipe de 
reculegere memoria marelui fiu al 
poporului nostru care a stat în frun
tea comuniștilor ce au condus desfă
șurarea eroicelor lupte de clasă din 
1933. Strungarul Dumitru Stan, dînd 
citire telegramei adresate de colecti
vul uzinelor, Comitetului Central al 
partiduluira spus printre altele : „Du
rerea noastră de astăzi ne va întări 
și mai mult hotărîrea de a munci 
neobosit pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru“.

Cu inimile îndoliate, mii de mun
citori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari s-au adunat în uriașa sală de 
festivități a uzinelor „23 August"*. 
Gîndul tuturor a fost exprimat de lă
cătușul Dumitru Voicu în cadrul mi
tingului de doliu : „nemărginita noas
tră admirație pentru marele condu
cător și eminent om de stat, omagiul 
ce-1 aducem memoriei sale luminoa
se își vor găsi expresia concretă ta

STRÎNS UNIȚI
IN JURUL PARTIDULUI

munca neobosită ce o vom depune în 
opera de construire a socialismului 
în patria noastră".

Pe Valea Trotușului, acolo unde 
târgul de odinioară a fost transfor
mat, datorită politicii înțelepte a 
partidului, într-un oraș industrial mo
dern, la Onești care va purta de a- 
cum înainte numele s,Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" adunarea de doliu a 
reunit aproape 2 000 de oameni din 
cadrul combinatului de cauciuc sinte
tic și produse petrochimice. Inginerul 
Dan David a evocat clipe de neuitat 
pentru întreaga suflare a acelor me
leaguri moldovene : „Vizitele pe care 
le-a făcut în combinatul nostru, pre
țioasele indicații pe care ni le-a dat 
cu aceste ocazii constituie expresia 
grijii pe care tovarășul Gheorghiu- 
Dej a acordat-o dezvoltării acestui 
important centru al industriei petro
chimice, iar pentru noi un exemplu 
viu, un puternic imbold în lupta pen
tru abținerea de noi succese în 
muncă".

Sentimentul de adâncă mîhnire a 
sălășluit în zilele acestea îndoliate în 
inimile a milioane de lucrători ai o- 
goarelor. Fie ei din vasta cîmpie a Bă
răganului, fie din Valea Șiretului sau 
a Oltului, de pe cele trei Crișuri sau 
din Țara de Piatră, oamenii au evo

cat în cuvinte simple dar pline de o 
mare vibrație figura luminoasă a a- 
celui de numele căruia se leagă ma
rile transformări din viața țărănimii, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
„O zi de mare însemnătate din viața 
mea a fost aceea a întîlnirii cu tova
rășul Gheorghiu-Dej, spunea cu emo
ție Ion Negoiță, președintele coopera
tivei agricole de producție din Pechea- 
Galați. îmi răsună și azi în urechi 
cuvintele sale rostite la Sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio
nale din aprilie 1962. Țin minte că 
acea sesiune încununa o operă de în
semnătate istorică înfăptuită de par
tid, aceea de transformare socialistă 
a agriculturii. Milioane de familii ță
rănești au urmat cu încredere depli
nă politica partidului la sate. Viața 
noastră de azi confirmă pe deplin 
justețea acestei politici".

„Noi ne-am pomenit într-un sat 
sărac — spunea Eroul Muncii So
cialiste, Ion Negoiță. Partidul ne-a 
arătat calea spre viața prosperă ți 
demnă de azi. Noi am urmat-o nea
bătut. O vom urma întotdeauna cu 
aceeași nestrămutată încredere".

Din comuna Ciorani, raionul Mizil, 
Marin T. Voinea spunea la adunarea 
de doliu ținută la căminul cultural din 
comună: „Simt în inimă un mare gol.

Gel care a condus patria și poporul 
nostru pe drumul fericirii și bunăstă
rii a plecat dintre noi. Exemplul mi
nunatei sale vieți ne va călăuzi pe 
noi și generațiile care ne vor urma. 
Să facem totul, să punem în valoare 
tot ce avem mai bun în noi pentru 
a îndeplini sarcinile partidului în do
meniul producției agricole, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al țăranilor co
operatori și a întregului popor".

Nicolae Hudițeanu, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele cooperativei 
agricole de producție din Comana, re
giunea Dobrogea, își amintește de în- 
tîlnirile cu tovarășul Gheorghiu-Dej.

„Parcă-1 văd ca acum la tribuna 
consfătuirii fruntașilor din cooperati
vele agricole de producție care a a- 
vut loc în anul 1958 la Constanța. Ii 
aud, de asemenea, îndemnurile pline 
de învățăminte de a munci cu hăr
nicie și rivnă pe ogoarele înfrățite ale 
patriei — rostite la Sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale 
din aprilie 1962. Am avut prilejul să-1 
întîlnesc de multe ori. Intruchipînd 
înțelepciunea partidului, a Comitetu
lui Central, știa întotdeauna să gă
sească cele mai bune soluții proble
melor fundamentale ale mersului îna
inte al țării".

A plecat dintre noi tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. îndemnu
rile sale ne vor rămîne însă steag în 
înfăptuirea politicii gloriosului nostru 
partid de desăvîrșire a construcției 
socialismului, pentru continua pros
peritate și înflorire a Romîniei socia
liste.

V. TOSO
A. CROITORU

In vizită la G.A.S. Grabăț-Banat

STRĂLUCIT 

EXEMPLU 
DE VIATĂ 
Șl DE MUNCĂ

A
plecat pentru totdeauna, dintre 
noi, acela care a fost con
ducătorul iubit al partidului 
și poporului nostru, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. Cu inimile cernite, îi vom 
păstra o amintire neștearsă. Chipul său 
luminos, asemenea cuvîntului și faptelor 
sale, nu le vom uita niciodată.

Mereu la datorie, neînfricat, el a fost 
luptătorul dublat de excelentul organiza
tor. Intr-o permanentă activitate, emul 
care ne-a părăsit cunoștea fiecare proble
mă a momentului, fiecare manifestare 
creatoare în industrie, în agricultură, în 
cultură.

Cînd l-am văzut ultima oară, mi-a ară
tat, cu mîndrie, primul eșantion de cau
ciuc sintetic fabricat in țara noastră. Tot 
ee era spor in patrimoniul național îl in
teresa, îl pasiona.

Bunul renume al țării, în străinătate, 
era nna din preocupările celui ce veghea 
necontenit la ridicarea patriei și nu cunoș
tea odihnă, în drumul spre limanul 
suprem : fericirea poporului. Și iată că 
jocul nemilos al soartei ni l-a răpit, din 
senin, în plină muncă, în plină glorie !

Născut în primul an al secolului acestuia, 
el a știut să frămînte, să domine, să în
zestreze acest secol.

Din etapă în etapă, ciștigînd mereu In 
experiență, omul pe care-1 plînge astăzi 
țara întreagă a știut să împreune dragostea 
de patrie cu crezul internaționalismului 
proletar. Amîndouă aceste sentimente, cind 
sînt unite, aduc prosperitate atit fiecărei 
națiuni în parte, cit și omenirii întregi.

Luîndu-ne un ultim rămas bun de la 
fiul iubit al clasei muncitoare și al po
porului nostru, care ne-a lăsat un măreț 
exemplu de viață și de muncă, făgăduim 
să luptăm neobosit pentru înflorirea con
tinuă a Romîniei socialiste — țel căruia 
neuitatul Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a în
chinat întreaga sa energie și viață.

VICTOR EFTIMIU

INu-1 vom u

S
înt aproape douâzeci de ani 
de cînd l-am văzut și l-am 
auzit vorbind pentru prima 
oarâ pe scumpul nostru to

varăș Gheorghiu-Dej și n-am să 
uit niciodată acele clipe. Mă a- 
flam la Brașov la o mare adunare. 
Era încă tare greu pe atunci. Țara 
era ruinată de război, partidul lupta 
din răsputeri pentru refacerea ei. 
Tovarășul Gheorghiu-Dej a vorbit 
atunci de viitorul luminos spre care 
ne conduce partidul, ne-a arătat 
cum să muncim și să luptăm pentru 
acest viitor. Și totul s-a întîmplat în
tocmai cum ne-a spus. Sub condu
cerea partidului în frunte cu tovară
șul Gheorghiu-Dej poporul nostru 
și-a făurit o viață fericită, o țară tot 
mai înfloritoare, cu o industrie pu
ternică și o agricultură dezvoltată.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ne-a sfătuit si îndrumat cu multă 
dragoste și răbdare pe noi țăranii 
să ne unim în cooperative agricole 
de producție, să muncim laolaltă cu 
mai mult folos pămîntul, să ne fa
cem viața din ce în ce mai Îmbel
șugată.

Sînt om de aproape șaizeci de ani. 
O bună parte a vieții mele, plnă la 
Eliberare, a fost deosebit de grea,

CELE DINTÎI FLORI ALE PRIMĂVERII
într-o așezare din lunca Neajlo- 

vuîui, la Bulbucata, un grup de 
pionieri se îndrepta în ceasul tris
tei dimineți ca să culeagă din 
cîmpie cele dintîi flori ale primă
verii, pe care să le depună în semn 
de omagiu, lingă portretul îndoliat 
al celui ce a fost scumpul lor pă
rinte, iubitul tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Mîinile gingașe a- 
legeau din luncă ghiocei și violete 
cu seva revărsatului de zori pe pe
tale, flori pe care altădată purtă
torii cravatei roșii le înmănun- 
chiau în alte buchete în zilele cînd 
urcau treptele tribunei din Piața 
Aviatorilor pentru a le oferi celui 
care îi îmbrățișa cu atîta căldură.

Cu inimile profund întristate 
pionierii pășesc acum în vîrful 
picioarelor în sala căminului cul
tural și se opresc lingă portretul 
cu ramă cernită, străjuit de o par
te și de alta de drapele tricolore și 

plină de nevoi și griji. Acum alta 
ni-i viața. In satul meu, în trecut, 
plin de oameni săraci și nevoiași, 
avem acum o cooperativă agricolă 
de producție puternică și înflori
toare, cu un fond de bază de 9 
milioane lei. în casele oamenilor a 
intrat belșugul.

Tot ce s-a schimbat în viața noas
tră o datorăm politicii înțelepte a 
partidului, al cărui conducător a 
fost pînă în ultimele clipe ale vie
ții sale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

E mare și nețărmurită durerea 
noastră la pierderea iubitului nos
tru Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cel 
mai bun omagiu pe care-l putem 
aduce amintirii sale luminoase este 
să-i urmăm cu sfințenie îndemnurile 
pe care ni le-a dat. Ne vom uni și 
mai mult în jurul partidului clasei 
muncitoare, vom munci necontenit 
pentru întărirea și dezvoltarea coo
perativei noastre de producție, pen
tru recolte din ce în ce mai bogate, 
pentru continua înflorire a scumpei 
noastre patrii.

IOAN BOHONEA 
membru al cooperativei agricole 
de producție din comuna Feldioa- 

ra, raionul Sf. Gheorghe 

roșii ce își pleacă îndoliate frun
tea. în tăcerea solemnă, ei așează 
buchetele culese aducînd ca ultim 
omagiu cele dintîi flori ale primă
verii.

— Iubitul nostru părinte și con
ducător — spune înlăcrimată ele
va Elena Ficleanu — a luptat zi 
și noapte ca țara noastră să devi
nă o grădină înfloritoare. Noi, care 
am cunoscut exploatarea doar din 
spusele părinților, ne exprimăm 
în acest mod recunoștința fierbinte 
față de cel mai iubit fiu al poporu
lui, cel care a veghiat ca lumina 
cărții să ne călăuzească pașii pen
tru ca să devenim generația viito
rilor constructori.

Rînd pe rînd, pionierii fac apoi 
de gardă în fața tabloului îndoliat, 
aducînd un ultim omagiu celui 
care i-a iubit ca un adevărat pă
rinte.

MIHAIL GOSPODIN



Sesiunea
Marii Adunări

Naționale
Tovarășul Chivu Stoica a fost ales președinte

al Consiliului de Stat al R. P. Romine
La Palatul Marii Adu

nări Naționale a avut loc 
miercuri după-amiază se
siunea Marii Adunări Na
ționale.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Mihai Da- 
lea. Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Petre Blajovici, 
Gheorghe Gaston Marin, 
Gheorghe Rădoi, Gogu Ră- 
dulescu.

Apariția în sală a condu
cătorilor partidului și sta
tului a fost întîmpinată de 
către deputați și invitații 
la sesiune cu aplauze pu
ternice.

In loja din stingă se aflau 
Avram Bunaciu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, și 
membrii Consiliului de Stat.

La sesiune au participat 
delegațiile de partid și de 
stat din țările socialiste, re
prezentanții șefilor de state 
și guverne, delegații ale 
partidelor comuniste și mun
citorești frățești care au 
participat la funeraliile lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la 
București.

Deschizînd sesiunea, tova
rășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Na
ționale. a spus:

Tovarăși deputați, au 
trecut numai cîteva ore de 
cînd, împreună cu întregul 
popor, am condus pe ulti
mul său drum pe scumpul 
nostru tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, înflăcăra- 
tul și înțeleptul conducător 
al partidului și statului no
stru.

Pătruns de o neclintită 
încredere în forțele crea
toare ale clasei muncitoare, 
ale poporului romîn, cu ne
strămutată fidelitate față de 
marxism-leninism, tovarășul 
Gheorghiu-Dej și-a închinat 
întreaga sa viață, clocoti- 
toarea sa pasiune revoluțio
nară, cauzei dezvoltării și 
propășirii țării, bunăstării 
poporului, idealurilor mărețe 
ale socialismului și păcii.

El nu a cunoscut satisfac
ție mai deplină decît dărui
rea inepuizabilei sale ener
gii fericirii celor ce mun
cesc, luptei pentru elibera
rea oamenilor muncii de ex
ploatare și asuprire, pentru 
făurirea și consolidarea pu
terii populare, pentru asi
gurarea izbînzii definitive a 

socialismului în patria noa
stră.

Militant de seamă al miș
cării comuniste și muncito
rești, neobosit luptător pen
tru triumful păcii și cola
borării internaționale, tova
rășul Gheorghiu-Dej s-a bu
curat de profundă stimă și 
prețuire în întreaga lume.

De la prima sa legislatu
ră, Marea Adunare Națio
nală l-a avut permanent în 
rîndurile sale pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

îndeplinind sarcinile de 
mare răspundere încredin
țate de partid, mandatul pe 
care i l-a acordat poporul 
în înalta demnitate de pre
ședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-a vădit 
din plin calitățile sale de 
eminent om de stat, consti
tuind pentru noi toți un 
admirabil exemplu de pa
triotism, de slujire cu cre
dință neabătută a interese
lor fundamentale ale po
porului.

Ne-au rămas adînc înti
părite în conștiință și ne 
vor fi permanentă călăuză 
ultimele sale cuvinte înflă
cărate din scrisoarea pe care 
a adresat-o Marii Adunări 
Naționale, cu o zi înainte 
de încetarea sa din viață, 
înfăptuind îndemnurile sale, 
ne vom înzeci eforturile 
pentru traducerea în viață 
a politicii luminoase a Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Cea mai înaltă expresie 
a cinstirii pe care i-o aduce 
întregul nostru popor este 
hotărîrea nestrămutată de 
a munci și lupta, strîns unit 
în jurul partidului, al Co
mitetului său Central, pen
tru înălțarea patriei pe noi 
culmi ale civilizației și pro
gresului, pentru biruința 
cauzei socialismului și păcii.

Muncind și luptînd, așa 
cum a muncit și a luptat 
tovarășul Gheorghiu, devo
tați trup și suflet partidu
lui, clasei muncitoare, pa
triei noastre socialiste, vom 
face din profunda durere 
ce ne stăpînește, forță însu- 
flețitoare de noi și noi rea
lizări.

în paginile de aur ale is
toriei poporului nostru, nu
mele său va străluci de-a 
pururi, iar faptele și gîndi- 
rea lui vor fi mereu un pu
ternic exemplu pentru ge
nerațiile de azi și de mîine.

Neștearsă va rămîne în 
inimile noastre amintirea 
celui ce a fost conducătorul 
iubit al partidului și poporu
lui, tovarășul Gheorghiu- 
Dej.

în memoria scumpului 
nostru tovarăș Gheorghiu- 

Dej să păstrăm un moment 
de reculegere.

Asistența a păstrat un 
moment de reculegere în 
memoria marelui dispărut.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a salutat a- 
poi călduros prezența la se
siune a oaspeților de peste 
hotare.

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat apoi ordinea 
de zi a sesiunii :

Alegerea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., în numele 
C.C. al P.M.R., a propus 
drept candidat pentru func
ția de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne pe tovară
șul Chivu Stoica.

Propunerea a fost primită 
cu puternice aplauze.

Prin vot secret, Marea 
Adunare Națională a ales 
pe tovarășul Chivu Stoica 
ca președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Romîne.

La anunțarea rezultatului 
votului, întreaga sală a a- 
plaudat îndelung.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Chivu Stoica.

Permiteți-mi să vă mulțu
mesc, a spus tovarășul 
Chivu Stoica, pentru cinstea 
ce mi-ați făcut-o, încredin- 
țîndu-mi funcția de preșe
dinte al Consiliului de Stat, 
și să vă asigur că nu-mi voi 
cruța forțele pentru a în
dreptăți încrederea pe care 
mi-ați acordat-o.

Sîntem cu toții sub impre
sia grelei pierderi suferite 
de poporul nostru prin înce
tarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
ale cărui excepționale însu
șiri de conducător al parti
dului și poporului nostru 
s-au manifestat din plin în 
exercitarea funcției de pre
ședinte al Consiliului de 
Stat, ca și în toate celelalte 
domenii ale multilateralei 
sale activități.

Golul lăsat prin dispariția 
lui din mijlocul nostru să-1 
împlinim muncind, strîns u- 
niți în jurul partidului, cu 
energia, abnegația și devo
tamentul a căror pildă stră
lucită ne-a dat-o, punîndu- 
ne întreaga putere de muncă 
în slujba înfloririi patriei, a 
făuririi viitorului ei fericit, 
a cauzei socialismului și 
păcii.

Sesiunea Marii Adunări 
Naționale a luat sfîrșit.

(Agerpres)

COMUNICAT
In ziua de 22 martie 1965 a avut loc ședința 

plenară a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin.

La propunerea Biroului Politic, plenara a 
ales in unanimitate în funcția de prim-secre
tar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romin pe tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

Tovarășul Alexandru Birlădeanu, membru 
supleant al Biroului Politic, a fost ales mem
bru al Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin. .

Au fost aleși ca secretari ai Comitetului 
Central tovarășii Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic, Paul Niculescu-Mi
zil și Ilie Verdeț, membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărît să propună Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne drept 
candidat pentru funcția de președinte al Con
siliului de Stat pe tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

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

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Romîn, a Consiliului 

de Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Romîne

Pentru eternizarea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat șl Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Populare Romine

HOTĂRĂSC:
1. Se vor edita lucrările tovarășului 

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

Gheorghe Gheorghiu-Dej.
3. Statuia tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej va fi ridicată în orașele București și Cluj.
4. Bustul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej va fi așezat la Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Marea Adunare 
Națională a Republicii Populare Romîne, Clu
bul C.F.R. „Grivița Roșie" din orașul Bucu
rești și la Casa de cultură din orașul Galați.

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

6. La Muzeul de Istorie a Partidului din 
orașul București se va organiza o sală memo- 
rială, consacrată vieții și activității tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

7. Se va institui bursa republicană 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", care va fi acor
dată celor mai merituoși studenți.

8. Se va atribui numele „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" :

a) Orașului Onești
b) Combinatului siderurgic Galați
c) Hidrocentralei „16 Februarie" de pe Ar

geș
d) Combinatului chimico-metalurgic din 

Baia Mare
e) Institutului Politehnic din București
f) Casei de cultură a studenților din Cluj
g) Unei școli medii de cultură generală din 

orașul Birlad
h) Unui bulevard și unei piețe din orașul 

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

9. Se va emite un timbru memorial cu efi
gia tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
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