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CATAFALCULUI
Palatul Consiliului da Stat. Marea sală de la parter 

se înfățișează privirilor solemnă, cernită. Aici, unde 
iubitul conducător al partidului și statului s-a întîlnit 
în atîtea rînduri cu oamenii muncii din toate colțurile 
țării, unde a răsunat cu atîtea prilejuri cuvîntul său 
cald, înțelept, însuflețitor, vine astăzi să-și ia rămas 
bun, cu inima adînc îndurerată poporul, pentru a că
rui fericire tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a în
chinat întreaga viață.

In lumina difuză se înalță, în mijlocul sălii, pe un 
postament îmbrăcat în catifea neagră, catafalcul. 
Aici odihnește corpul neînsuflețit al marelui dispărut. 
Deasupra covorului de garoafe albe care acoperă 
catafalcul unduiesc faldurile de mătase tricoloră ale 
drapelului patriei și de mătase purpurie ale steagului 
partidului. Sub tavan se arcuiește zăbranicul de do
liu. îngemănate, pe fundal îndoliat, stemele Republicii 
Populare Romîne și Partidului Muncitoresc Romîn 
străjuiesc la căpătîiul omului, al cărui nume va ră- 
mîne pururi legat de numele scump al partidului, 
călăuză încercată a oamenilor muncii pe drumul so
cialismului și comunismului.

Pe perne vișinii — înalte decorații ale Republicii 
Populare Romîne și ale aitor țări stau mărturie pre
țuirii și prestigiului de care se bucura conducătorul 
iubit, eminentul om de stat, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, luptă
tor înflăcărat pentru măreața cauză a socialismului 
și păcii.

La picioarele catafalcului — o imensă coroană de 
garoafe roșii, omagiu adus memoriei iubitului con
ducător din partea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Populare Romîne. Pe un 
întreg perete al sălii privirile întîlnesc mari coroane 
de garoafe și cale. Pe panglicile acestora scrie : 
Biroul Marii Adunări Naționale, Academia R. P. Ro
mîne, Consrliul Central al Sindicatelor, Comitetul 
Central al U.T M., Uniunea Asociațiilor Studențești, 
Consiliul Național al Femeilor, Comitetul orășenesc 
de partid București, Sfatul popular al Capitalei, nu
mele altor organizații de stat și obștești, a numeroase 
întreprinderi și instituții. Pline de vigoare și hotărîre 
sînt cuvintele înscrise pe panglica purpurie a coroa
nei aduse de colectivul Uzinelor „Grivița roșie” : 
„Neabătuți, așa cum a fost totdeauna tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, vom face zid de neclintit 
în jurul conducerii partidului". Ele exprimă gîndurile, 
voința oamenilor muncii din această glorioasă cita
delă a proletariatului nostru, gîndurile și voința în
tregului nostru popor, de a lupta strîns unit, sub con
ducerea partidului, pentru continua prosperitate a 
patriei și fericire a celor ce muncesc.

In atmosfera solemnă răsună acordurile muzicii 
funebre.

Ofițeri superiori ai forțelor noastre armate stau de 
strajă.

In fața catafalcului se opresc membrii familiei.
Orele 11,35. Cea dintîi gardă de onoare lîngă 

corpul neînsuflețit al tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej este alcătuită de tovarășii săi cei mai apropiați 
de muncă și de luptă, membrii conducerii de partid 
și de stat : Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghio- 
roș, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea. 
Conducătorii de partid și de stat prezintă condolean
țe familiei. Fac în continuare de gardă membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și organizații de 
masă, vechi militanți ar mișcării muncitorești, dele
gați ai oamenilor muncii, reprezentanți ai științei și 
culturii, activiști de partid și de stat, generali și ofi
țeri superiori.

Pe ușile laterale ale sălii se revarsă două nesfîr- 
șite șuvoaie omenești. E poporul cuprins de adîncă 
întristare pentru greaua pierdere suferită de partidul 
și statul nostru. într-o tăcere impresionantă, înceti-

nindu-și pașii, trec bătrîni cu tîmple albite, tineri șl 
adolescenți, femei cu copii în brațe, muncitori și aca
demicieni, țărani și militari.

Oameni în puterea vîrstei nu-și pot stăpîni lacri
mile în fața catafalcului. Se perindă necontenit oa
meni ai muncii din uzine și de pe șantiere, de pe 
ogoare, din laboratoare. O dată cu durerea încer
cată pentru pierderea iubitului conducător, oamenii 
își exprimă sentimentele de dragoste și recunoștință 
față de partid, care, în frunte cu tovarășul Gheorghiu- 
Dej, a călăuzit poporul spre viața de azi, liberă șl 
fericită.

în aceste clipe, întreaga țară îl cinstește memoria : 
în întreprinderi și la sate, la sediile organizațiilor de 
partid, în unități militare și instituții, în facultăți și la 
bordul navelor aflate în larg, în mitinguri de doliu, 
oamenii muncii își exprimă dragostea și încrederea 
față de partid, hotărîrea nestrămutată de a- înfăptui 
măreața sa politică, pentru triumful căreia tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a militat necontenit.

Inima tovarășului Dej a încetat să bată. Dar aici, 
lîngă corpul său neînsuflețit, auzi parcă bătăile a 
nouăsprezece milioane de inimi, ale întregului nostru 
popor, ziditor al Romîniei socialiste, pentru ale cărui 
idealuri el a trăit, a muncit și a luptat.

Zeci de mii de oameni au venit să aducă ultimul 
lor omagiu tovarășului Gheorghiu-Dej. Toate marile 
artere care duc spre Piața Palatului, dinspre cheiul 
Dîmboviței ca și dinspre podul Cotroceni sau Calea 
Griviței erau pline de oameni așteptînd momentul în 
care vor putea trece prin fața catafalcului. Mulți din
tre ei au venit din colțuri îndepărtate ale țării, mulți 
sînt îmbrăcați în doliu, unele femei poartă năframe 
cernite ; sînt mulți copii, cuminți și gravi.

Pot fi văzuți în coloane, în spatele unui grup de 
pionieri, un bătrîn cu soția sa, veniți tocmai din Moi- 
nești. O muncitoare a venit din Galați, un ceferist a 
sosit cu soția din Focșani, un țăran a călătorit pe 
tren pînă aici tocmai din Țara Oașului, și ca ei sînt 
sute și mii, veniți din toate colțurile țării.

Este impresionant să vezi cum mii de oameni pă
șesc pe dalele de marmură ale sălii funebre fără nici 
un zgomot; cu ochii în lacrimi, merg în tăcere depli
nă. Sînt oameni încercați de-a lungul anilor de luptă 
și muncă sub conducerea partidului; mîine se vor 
întoarce la munca lor de zi cu zi, dînd viață planu
rilor mărețe elaborate de partid.

De-a lungul coloanelor, fără să mai păstreze rîn- 
dul, pășește încet un om căruia ceilalți îi dau întîie- 
tate : e invalid din primul război mondial, merge în 
cîrje. Un tehnician poartă un crin adus de acasă ; 
de lujerul florii a sprijinit o hîrție,. cîteva rînduri mo
deste, în care spune că tovarășul Gheorghiu-Dej va 
trăi mai departe în inima sa și că partidul este ur
mat cu încredere și dragoste de întregul popor. Cîțiva 
studenți africani povestesc la ieșire despre convorbi
rea avută cu tovarășul Gheorghiu-Dej pe aeroport, în 
ziua sosirii la București a împăratului Etiopiei. Veniți 
direct de Ia locomotivă, în hainele lor de lucru, un 
mecanic și ajutorul său. cu șapca în mîini, pășesc în
lăcrimați. Se văd cîțiva ceferiști în uniformă.

Trecînd prin fața catafalcului ca să aducă ultimul 
său omagiu, fiecare dintre acești oameni, membri de 
partid sau nu, aduce și un angajament : acela de a 
munci cu devotament pentru înflorirea patriei, de a 
strînge rîndurile în jurul partidului, al Comitetului său 
Central care își dedică toate forțele slujirii poporului, 
marii cauze a socialismului.

Coloanele au continuat să se perinde pînă noap
tea tîrziu, multă vreme după ora prevăzută.

Sentimentele arătate marelui dispărut, de la care 
oamenii muncii își iau rămas bun în aceste zile, con
stituie o manifestare a devotamentului fără‘margini 
purtat puternicului și înțeleptului nostru partid, stegar 
încercat al poporului romîn pe calea luptei pentru 
socialism, pentru desăvîrșirea societății socialiste, 
pentru triumful păcii și al cauzei comunismului.

Ion MARGINEANU 
Sergiu FĂRCAȘAN

Adunări de doliu ale oamenilor muncii

Strîns uniți in jurul partidului
In organizațiile de partid și de masă, în întreprinderi și instituții, în coopera

tivele agricole de producție, S.M.T.-uri și gospodării agricole de stat, în școli și 
facultăți, în unitățile militare — pretutindeni, pe întinsul patriei noastre, oamenii 
muncii își exprimă profunda durere pentru încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fac de gardă, în camerele de doliu, la portretele cernite 
ale iubitului conducător. Aducînd un ultim omagiu marelui dispărut, ei își mani
festă. în cadrul adunărilor de doliu, hotărîrea neabătută de a lupta neobosit pentru 
înfăptuirea politicii înțelepte și clarvăzătoare a partidului, de construire a socialis
mului, de înflorire a țării, hotărîrea de a urma, ca un singur om, steagul glorios al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La adunarea de doliu de la Uzinele 
de tractoare din Brașov au luat cuvîn
tul muncitori, ingineri, tehnicieni, mani- 
festîndu-și o dată cu marea mîhnire 
pentru pierderea iubitului conducător al 
partidului, hotărîrea de a depune noi și 
înzecite eforturi pentru a îndeplini in
dicațiile date de Comitetul Central al 
partidului, ca produsele industriei noa
stre constructoare de mașini să se afle 
la nivelul tehnicii mondiale.

— M-am întîlnit cu tovarășul Dej — 
a spus veteranul uzinei, tehnicianul 
Victor Oprea — cînd am produs primul 
tractor, apoi cu ocazia prezentării trac
torului U-650, cînd faima tractoarelor ro- 
mînești depășise .dp mult hotarele țării. 
Conducătorii partidului, cu exigența ce 
le e caracteristică, ne-au sfătuit să mun
cim mai departe pentru perfecționarea 
continuă a produselor industriei noastre 
socialiste și ridicarea prestigiului lor în 
străinătate.

Emil Oniga, director general al uzine
lor, a arătat că întregul colectiv își va 
mobiliza forțele pentru îndeplinirea în 
mod exemplar a planului la toți indica
torii, ridicînd pe o treaptă și mai înaltă 
nivelul producției.

Adunări asemănătoare au avut loc în 
toate secțiile Uzinelor 23 August din Ca
pitală. Constructorii de mașini au dat 
glas sentimentelor de durere pe care le 
trăiește întregul nostru popor și în ace
lași timp hotărîrii ferme, comuniste de 
a transpune în viață toate sarcinile mă
rețe încredințate de conducerea parti
dului.

— Totdeauna ne-a însuflețit lumi
noasa pildă de muncă și de luptă, de 
dăruire față de cauza socialismului, a 
tovarS-' .lui Gheorghiu-Dej — a spus 
marș-. < cazangiu Alecu Tănase. Poli
tica partidului și guvernului de indus
trializare socialistă a țării a dus la

apariția unor puternice combinate In
dustriale și uzine constructoare de ma
șini. Pe drumul arătat de partid noi 
vom asigura continua ridicare și înflo
rire a Romîniei socialiste de azi.

— Vom păstra cel mai bine, cel mai 
trainic, amintirea iubitului conducător, 
a spus inginerul Cornel Apostol — reali- 
zînd, strîns uniți în jurul partidului și 
conducerii sale, îndemnul Comitetului 
Central al partidului de a spori efortu
rile în lupta pentru realizarea exemplară 
a planului, pentru o înaltă calitate a 
produselor, pe baza tehnicii moderne.

— îndrumările prețioase pe care con
ducătorii. de partid și de stat ni le-au 
dat cu prilejul vizitei făcute în combi
natul nostru — a spus maistrul Dumitru 
Ciocănău, de la Combinatul chimic Bor- 
zești — constituie o călăuză neprețuită 
în întreaga noastră activitate. Mînuim 
instalații moderne în locuri unde altă
dată nici nu se putea visa la așa ceva. 
Viața noastră nouă o datorăm politicii 
înțelepte a partidului în fruntea căruia 
a muncit ani și ani încercatul comunist 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a cărui moarte 
o plîngem azi. Pentru îndeplinirea aces
tei politici nu ne vom precupeți nici 
eforturile, nici priceperea.

Numeroși muncitori, laboranțl, tehni
cieni și ingineri, romîni și maghiari, ti
neri și vîrstnici, de la Uzina de alumină 
din Oradea au ținut să-și exprime adîn- 
ca durere ce i-a cuprins la aflarea veștii 
încetării din viață a tovarășului 
Gheorghiu-Dej". „Noi, muncitorii, a spus 
tov. Ferencz Miclos, am simțit întot
deauna grija părintească a partidului 
pentru fericirea poporului nostru. Asigu
răm Comitetul Central al P.M.R. că vom 
munci fără preget pentru ca prima a- 
lumină romînească să fie livrată econo
miei naționale".

Muncitorii și mecanizatorii gospodăriei 
agricole de stat și stațiunii de mașini șl 
tractoare din Tărtășești, raionul Răcari, 
s-au adunat în sala clubului. „Ca me
canizator și în numele tuturor mecani
zatorilor de la S.M.T.-ul nostru, a spus 
Mircea Anghel, exprim, acum, la pier
derea scumpului tovarăș Gheorghiu-Dej, 
angajamentul de a munci cu eforturi 
înzecite pentru ca pe ogoarele coope
rativelor agricole de producție să ob
ținem recolte din ce în ce mai mari. 
Este sarcina de cinste pe care partidul 
ne-o încredințează nouă, mecanizatori
lor". „Noi, intelectualii de la sate, a 
spus inginera zootehnistă Natalia Du- 
mitrache, membri și nemembri de 
partid, alături de toți ceilalți oameni ai 
muncii, vom face zid în jurul partidului, 
vom duce la îndeplinire hotărîrile sale".

în aula Institutului de medicină și far
macie din Tg. Mureș s-au adunat cadre 
didactice și alți lucrători ai acestui in
stitut spre a aduce un ultim omagiu 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Au 
luat cuvîntul prof. dr. Vasile Săbădeanu, 
prof. dr. Puskâs Gheorghe, prorector al 
I.M.F., prof. dr. Maros Tiberiu, conferen
țiarul Gabriel Răcz, Eugenia Goinea, șefă 
de lucrări la catedra de biochimie, și alții, 
angajîndu-se să traducă în fapte ideile 
și hotărîrile partidului, ale Comitetului 
Central al P.M.R.

în adunările de doliu desfășurate în 
unitățile militare ofițerii, subofițerii și 
soldații și-au exprimat — o dată cu senti
mentele de adîncă durere — neclintita 
lor hotărîre de a-și spori eforturile în 
pregătirea de luptă și politică, pentru 
a îndeplini sarcinile puse de conducerea 
de partid și de stat în fața armatei. Sol
datul M. Rusănescu pînă nu de mult a 
lucrat ca dulgher pe șantierul Combi
natului de aluminiu de la Slatina. „Eram 
sus pe schela halei de electroliză — își 
amintește tînărul ostaș — cînd l-am 
văzut pe conducătorii de partid și de 
stat în mijlocul muncitorilor șantieru
lui. Am simțit atunci și mai puternic 
legătura indisolubilă dintre partid și 
masele celor ce muncesc. Amintirea to
varășului Gheorghiu-Dej trăiește mal 
departe în lupta de zi cu zi a partidu
lui, a tovarășilor săi apropiați, a în
tregului nostru popor care construiește 
socialismul".

Conducătorii de partid șl de stat la catafalcul tovarășului Gheorghe Gheorghlu-De]
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OMAGIU Tovarăș de luptă
A cunoscut, încă 

de cînd a venit pe 
lume, foamea și fri
gul. La 11 ani, vîrsta 
încă de aur a copilăriei, a cunoscut tra
iul împletit din muncă istovitoare, mal
tratări și ofense al atelierului și al fa
bricii. Soarta lui a fost aidoma aceleia 
a tuturor vlăstarelor răsărite din rîndu- 
rile clasei muncitoare.

Aproape că nu e femnijă a Romîniei 
fi fost a- 
după ani.

vremea, 
picioarele și mîinile în lanfuri și cătușe, 
l-au putut zdruncina, uneori, călăii, să
nătatea — dar nu și rezistenfa morală, 
căci i-a înfruntat demn, curajos, din 
boxele tribunalelor, din celule și carcere. 
Procurorii, comisarii regali, temnicerii 
n-au avut niciodată în față un acuzat, ci 
un acuzator al ticăloșiei lor și al rîn- 
duirii nedrepte pe care-o apărau.

Le-a zvîrlit în obraz, în procesul de 
la Craiova :

— Acuzații nu se află pe aceste bănci. 
Acuzafii adevărafi se găsesc în guvern, în 
Direcția C.F.R. și în conducerea sindica
telor reformiste, alături și în rîndurile 
acuzatorilor de azi. Senfinfa ce o veți 
pronunfa, departe de a intimida și în
toarce pe muncitori de la drumul lor, va 
însemna un îndemn la acțiune, un nou 
îndemn la luptă.

Clasa noastră muncitoare a trăit, a- 
proape un sfert de veac, drama scindă
rii rîndurilor ei.

li revine tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej meritul de a fi militat, 
încă din perioada pregătirii luptelor din 
februarie 1933, pentru cauza unității 
care trebuia înfăptuită pe baza principii
lor marxisf-leniniste. Frontul Unic Munci
toresc realizat la 1 mai 1944 este rezul
tatul muncii lui și a celor mai apropiafi 
dintre tovarășii săi. Cadrele socialiste de 
stingă, în lupta pe care o duceau împo
triva elementelor de dreapta, potrivnice 
unităfii — instrumente, unele conștiente, 
altele inconștiente, ale intereselor străine 
clasei muncitoare — au avut multe de 
învățat din experiența lui revoluționară 
în ce privește intransigența, tactul, perse
verența.

Despre încercările prin care a tre
cut, ca și despre luptele eroice pe

<Je altădată în care să nu 
runcat mai tîrziu și finut ani 
l-au fost martirizate, toată

Ion PAS
care le-a purtat, 
tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej tre
cea repede în con- 

tovarășii mai vîrstnici sauvorbirile cu 
mai tineri. Schimba vorba sau, dacă se 
afla în bune dispozifii, dădea evocărilor 
o notă de umor — acel umor care ducea 
cu gindul, chiar și în expunerile politice 
pe care le făcea, la scăpărările de spirit 
din opera lui Creangă.

Era întruchiparea modestiei, curmînd 
cu un surîs blajin, cu un gest stînjenit, 
manifestările de respect și iubire care îi 
erau adresate cînd apărea în mijlocul 
mulțimilor, la plenarele Comitetului Cen
tral al partidului, la tribuna Marii Adu
nări Najionale, sau în alte locuri.

Principialitatea neabătută, fermitatea 
caracteristice conducerii partidului, în 
frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej, au 
imprimat linia a cărei traducere în viață 
explică izbînzile istorice, dobîndite în 
toate domeniile de patria noastră socia
listă. Aceste caracteristici se armonizau 
în făptura scumpului dispărut cu bună
tatea izvorîtă dintr-o inimă generoasă.

Din căldura acestei inimi s-au împărtă
șit foți cei care au fost, de-a lungul 
timpului, în apropierea sa permanentă, 
imediată, și cei care s-au aflat mai de
parte.

A iubit viața. A iubit poporul.
Considerație înaltă a purtat intelectua

lității legate de cauza poporului. Mulți 
dintre intelectualii noștri au avut cinstea 
de a primi, în rînduri repetate, mărturia 
sentimentelor sale de afectuoasă priete
nie. Nu o dată a subliniat că partidul 
îi socotește pe scriitori „ajutoare de nă
dejde ale partidului".

Era adversar declarat al cuvintelor 
goale. Veștejea cu vehementă ceea ce el 
denumea vorbărie, palavrageală, iar a- 
matorii de pierdere de timp intrau 
șfichiuirea ascuțită a ironiei sale.

Era adversarul abordărilor de proble
me'neîndeajuns adîncite și al hotărîrilor 
grăbite. „Să chibzuim temeinic, tovarăși, 
să vedem lucrurile pe toate fefele lor’ 
-— îi erau totdeauna sfaturile.

Fie-mi îngăduit să alătur omagiului în
durerat pe care partidul și poporul în
treg îl aduc în aceste zile memoriei ve
neratului nostru conducător sentimentele 
de profund respect și imensă tristețe ale 
unui modest tovarăș al său de muncă și 
de luptă.

Ștefan COSTICA

în

la televizor, în 
alegeri. I-am 
mare atenție 
adresat Marii
dar nu a trecut decît 
cînd am ascultat cu

preajma 
citit cu 
mesajul 
Adunări

l-am auzit gla
sul și i-am văzut 
chipul cu puțin în 
urmă, pe data de 
5 martie, 
recentelor 
cea mai 
de salut 
Naționale, 
o zi de
toții aceste cuvinte pline de încre
dere în forța poporului și a sosit 
vestea morții timpurii a celui ce le-a 
adresat — a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Văd parcă și acum omul dîrz, cu 
țața luminoasă, pe care l-am cunos
cut încă din anul 1927, cînd îmi fă
ceam ucenicia la Atelierele C.F.R. 
Galați. Fusesem repartizat în atelie
rul electric, unde lucra și tovarășul 
Gheorghiu ca muncitor electrician pe 
vremea aceea. Trei ani de 
care mă leagă amintiri de 
am fost în preajma lui. 
duc aminte că, într-o zi,

zile, de 
neuitat, 
îmi a- 

cîțiva
ucenici fuseseră bătuți de maistru. 
A mers să ne la apărarea la admi
nistrație. întotdeauna el a protestat 
împotriva oricărei înjosiri la care 
eram supuși.

Tovarășul Gheorghiu era stăpîn 
pe meseria sa. De la dînsul am în
vățat să deslușesc nu numai taine
le profesiei, dar și cauzele neajun
surilor în care ne zbăteam pe a- 
tuncl. Nu voi uita niciodată căldura 
tovărășească pe care ne-o purta.

Acțiunile care ni l-au apropiat cel 
mai mult au fost cele legate de în
tărirea încrederii în demnitatea 
noastră, în puterea și dreptatea care 
ne aparțineau. Inițiativa tovarășului 
Gheorghiu de a se electriiica trans- 
bordorul de locomotive era menită 
să ușureze munca lucrătorilor care 
erau nevoiți în acele vremuri să ma
nevreze locomotivele cu brațele. Sub 
presiunea muncitorilor, care au spri
jinit cu căldură această inițiativă, 
administrația atelierelor — cu toată

insta-

foarte 
dintre

în dulapul său cărți tehnice, 
pe care adesea nl le împru- 
Uneorl, dimineața, găsea du- 
deschis, lucrurile răvășite, dar

în

împotrivirea mani
festată la început 
— a fost nevoită 
să accepte 

larea transbordorulul electric.
Tovarășul Gheorghiu citea 

mult. Ne îndemna pe flecare
noi să învățăm, să citim. In atelier 
avea 
ziare 
muta, 
lapul
cărțile erau la locul lor. Nu se su
păra niciodată, dimpotrivă, zîmbea. 
Mai tîrziu am înțeles că aceasta era 
opera Siguranței.

Dîndu-și seama de marea influen
ță a tovarășului Gheorghiu in rindul 
muncitorilor din ateliere, Siguranța 
statului a dat dispoziție în anul 1931 
administrației Atelierelor C.F.R. din 
Galați să-l mute disciplinar la Ate
lierele C.F.R. Dej. înainte de plecare, 
tovarășul Gheorghiu a mers
secții, luîndu-și rămas bun de la 
muncitori, îmbărbătîndu-1 : „Fruntea 
sus, tovarăși 1 Pînă la urmă vom în
vinge 1*. Această încredere în victo
ria cauzei clasei muncitoare a ră
mas sădită în inimile oamenilor, l-a 
încurajat în acțiunile întreprinse cu 
prilejul luptelor din 1933.

După eliberarea țării, în anul 1945, 
m-am întîlnit din nou cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej. I-am dus la București 
scrisori din partea muncitorilor din 
atelier. M-a întrebat de ei, despre 
condițiile de viață. Am simțit și a- 
tunci grija partidului purtată nouă, 
tuturor muncitorilor din țara noastră.

în fața grelei pierderi suferite de 
poporul nostru, mă angajez să de
pun toate eforturile, să lupt neobosit 
împreună cu tovarășii mei de muncă 
pentru înfăptuirea politicii partidului 
de înflorire a scumpei noastre patrii, 
de ridicare a bunăstării poporului 
— țel căruia tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a închinat întreaga 
sa viață.

împărtășesc durerea poporului romîn

Figura de neuitat a tovarășului 
Gheorghiu-Dej îmi evocă șl îmi va 
evoca mereu o imensă, nețărmurită 
încredere în poporul din rîndurile 
căruia s-a ridicat, în oamenii mun
cii din întreg cuprinsul țării și, în 
primul rînd, în clasa muncitoare, în 
uriașele ei capacități și energii re
voluționare.

L-am cunoscut pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej în 1932, în pe
rioada cînd se pregătea conferința 
pe țară a ceferiștilor. Pe vremea a- 
ceea eram lăcătuș la Atelierele 
C.F.R. Cluj. Auzisem încă dinainte 
că la Atelierele C.F.R. Dej lucrează 
un tînăr electrician pe nume 
Gheorghiu, om energic și inimos, 
însuflețit de adine spirit revoluțio
nar, care condusese un șir de ac
țiuni de răsunet ale ceferiștilor în 
sprijinul revendicărilor lor vitale. 
Numele său devenise de-acum cu
noscut, dar cînd l-am întîlnit mi-am 
dat seama că omul din fața n 
era un adevărat conducător con 
nist. apropiat de oameni și care 
știa să inspire o profundă în
credere, înzestrat cu o neobișnuită 
pătrundere, capabil să sesizeze în 
orice împrejurare esențialul, per
spectiva.

Mi-aduc aminte de parcă s-ar fi 
întîmplat ieri: ori de cîte ori ne în- 
tîlneam, atît în perioada pregătitoare 
a conferinței din martie 1932, cît și 
după constituirea Comitetului Cen
tral de acțiune pe țară al muncitori
lor ceferiști, tovarășul Gheorghiu- 
Dej se străduia pe toate căile să ne 
arate, cu argumente convingătoare, 
cît de importantă era realizarea uni
tății de acțiune a tuturor muncitori
lor. Parcă aud și azi cuvintele pe 
care ni le-a spus cu prilejul unei 
asemenea întîlniri: „Vă dați seama 
și voi din propria voastră experiență

Cu nestrămutată încredere
în popor

că la fel de greu a- 
pasă vinciul, arcu
rile sau tampoane- 
le pe umerii mun
citorului comunist, ca și pe al celui 
social-democrat, pe umerii romînulul 
ca și ai maghiarului".

în timpul procesului de la Bucu
rești al ceferiștilor, unde am fost și 
eu acuzat, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți conducă
tori ai luptelor muncitorești au dat 
dovadă de o energie neobosită. Dato
rită spiritului combativ al acuzaților, 
întreaga desfășurare a procesului s-a 
transformat într-o puternică demas
care a burgheziei în fața poporului.

La procesul de la Craiova, am a- 
vut ocazia să-1 întîlnesc din nou, 
de data aceasta aflîndu-mă acolo în 
calitate de martor al apărării. Prin 
întrebările pe care ni le-a pus atît 
mie cît și celorlalți martori, ne-a 
îngăduit să arătăm situația și starea 
de spirit care domneau în rîndurile 
muncitorilor ceferiști, să ne aducem 
fiecare modesta noastră contribuție 
la transformarea acuzatorilor în a- 
cuzați, punînd la stîlpul infamiei te
roarea prin care regimul burghezo- 
moșieresc încerca 
tot mal puternic 
toare.

Marea omenie,
omul simplu, muncitor se îmbinau la 
tovarășul Gheorghiu-Dej cu o ne
clintită intransigență și combativi-

Pavai BOJAN

să înăbușe glasul 
al clasei munci-

ț
dragostea pentru

tate revoluționară 
față de dușmanii 
clasei muncitoare, 
întotdeauna ne-a 

și model în această 
mai ales la Doftana.

fost exemplu 
privință, dar 
Aici era o adevărată universitate co
munistă, o pepinieră de cadre călite, 
cu un înalt nivel politic, pentru ac
tivitatea de partid din afara ziduri
lor închisorii.

Tovarășul Gheorghiu-Dej, care se 
bucura de o mare autoritate, îm
preună cu celelalte cadre de bază 
ale partidului, au izbutit să închege 
în închisoare un colectiv de revolu
ționari strîns unit, pătruns de un pu
ternic spirit de solidaritate.

în toamna anului 1937, cînd m-am 
eliberat din închisoare, am primit 
o scrisoare de la tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. cu prețioase îndem
nuri pentru lupta ce trebuia dusă 
și în tot ceea ce privea sprijinirea 
deținuților politici din închisoare, 
atît pe plan politic cît și material. 
Aceste îndemnuri au contribuit la 
îmbunătățirea activității de partid 
și a muncii Ajutorului Roșu, a spri
jinului din afară pentru deținuți! 
politici din închisori.

...A venit furtunosul 23 August 
începînd din toamna anului 1944 am 
fost trimis de partid să lucrez ca 
secretar al Frontului Plugarilor din 
județul Cluj. în anul 1945, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a venit la 
Cluj, unde s-a interesat îndeaproape

șl de problemele activității tn rtn- 
durile țărănimii. Mi-aduc aminte cu 
cîtă pasiune sublinia importanța a- 
lianței muncltorești-țărănești, faptul 
că țărănimea, alături de clasa 
muncitoare, constituie o viguroasă 
forță de luptă cu uriașe posibilități re
voluționare. A vorbit și la o mare 
adunare țărănească din Huedin. 
Mi-amintesc cu cîtă atenție îl as
cultau țăranii. în cuvinte limpezi 
a expus politica partidului comu
nist, cîștigînd adeziunea auditorilor.

Aș mai putea povesti numeroase 
alte momente în care m-a emoțio
nat marea dragoste de oameni a 
conducătorului nostru iubit și ne
uitat. Aș vrea să amintesc numai 
faptul că, în anii din urmă, n-a 
existat prilej în care l-am întîlnit, 
fără să mă întrebe, într-un mod ex
trem de apropiat, plin de căldură 
tovărășească, despre starea sănătă
ții mele, despre familie, despre pro
blemele mele de muncă și de viață. 
Cu fiecare ocazie se interesa de 
vechii tovarăși de luptă, ținîndu-i 
minte pe fiecare în parte, amintin- 
du-și nenumărate episoade ale luptei 
revoluționare în care izbutise să-i 
cunoască îndeaproape.

Prin plecarea dintre noi a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej am 
pierdut cu toții un suflet mare, plin 
de încredere nestrămutată în popor, 
în forțele sale revoluționare. Aceas
tă încredere străbate întreaga acti
vitate a Comitetului Central al 
partidului nostru, înconjurat mai 
mult ca oricînd de dragostea între
gului nostru popor, urmat neabătut 
de mase pe drumul luminos 
al socialismului, căruia tovarășul 
Gheorghiu-Dej i-a dăruit întreaga 
sa energie clocotitoare, pînă la ulti
ma suflare.

UNIUNEA SOVIETICĂ
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Ziarele sovietice înserează materiale 
consacrate omagierii memoriei to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
„Pravda", care consacră un amplu 
spațiu durerosului eveniment, publi
că în pagina întîi portretul îndoliat 
al tovarășului Gheorghiu-Dej, știri 
despre doliul R. P. Romîne, precum 
și despre participarea oamenilor so
vietici la durerea poporului romîn.

în editorialul său intitulat „O via
ță consacrată cauzei celor ce mun
cesc", ziarul „Pravda" scrie printre 
altele : „A încetat să bată inima fiu
lui credincios al poporului romîn, a 
încercatului conducător al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a eminentului 
activist al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale — tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej".

Referindu-se la marea contri
buție pe care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adus-o la întărirea 
prieteniei frățești și a colaborării 
între popoarele Romîniei și Uniunii 
Sovietice, „Pravda" scrie: „Comu
niștii din Uniunea Sovietică, toți 
oamenii sovietici l-au cunoscut ca 
pe un prieten al lor apropiat".

„P.C.U.S. l-a cunoscut pe tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, scrie „Pravda", 
ca pe un luptător pentru uni
tatea și coeziunea comunității țări
lor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale. Activita
tea lui neobosită a fost pătrunsă de 
grija pentru unitatea de acțiune a 
comuniștilor de pe întregul glob pă- 
mîntesc, condiție indispensabilă a 
succesului cauzei comunismului.".

„Inimile oamenilor sovietici au fost 
adînc îndurerate aflînd vestea des
pre încetarea din viață a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Amin
tirea strălucită a tovarășului Gheor
ghiu-Dej va rămîne pe vecie în mă
rețele înfăptuiri ale oamenilor mun
cii din Republica Populară Romînă, 
în chipul luminos al Romîniei socia
liste. Oamenii sovietici, împreună cu 
prietenii lor romîni, sînt profund în
durerați pentru pierderea grea pe 
care o suferă oamenii muncii din 
Romînia, avangarda lor — Partidul 
Muncitoresc Romîn, clasa muncitoa
re internațională, întreaga omenire 
progresistă".

R. P. CHINEZĂ
PEKIN 21 (Agerpres). — Consi

liul de Stat al R. P. Chineze a hotă- 
rît ca la 24 martie, ziua funeraliilor 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, toate instituțiile de stat, fabri
cile și întreprinderile, unitățile Ar
matei populare de eliberare, precum 
și navele chineze ancorate în por
turi să arboreze drapelul de stat al 
R. P. Chineze îndoliat.

Ziarele din Pekin consacră aproa
pe în întregime pagina întîia mate
rialelor în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. într-un articol oma
gial ziarul „Jenminjibao" scrie între 
altele : „Tovarășul Gheorghiu-Dej a 
fost un conducător respectat și iubit 
al poporului romîn, un prieten a- 
propiat al poporului chinez și un 
luptător de frunte al mișcării comu
niste internaționale. Moartea sa, care 
a provocat o adîncă mîhnire, consti
tuie o pierdere uriașă pentru poporul 
romîn șl pentru oamenii muncii din 
întreaga lume. Exprimăm poporului 
romîn sincere condoleanțe".

Relevînd contribuția adusă de 
Partidul Muncitoresc Romîn și gu
vernul R. P. Romîne la apărarea uni
tății țărilor socialiste șl a mișcării 
comuniste Internaționale, „Jenminji
bao" scrie : „Toate acestea sînt evi
dent, de asemenea, inseparabil legate 
de străduințele tovarășului Gheor
ghiu-Dej".

„Tovarășul Gheorghiu-Dej, conti
nuă ziarul, a acordat întotdeauna o

mare importanță consolidării și dez
voltării prieteniei dintre popoarele 
chinez și romîn, bazată pe marxism
leninism și pe internaționalism pro
letar. El a contribuit în mare măsură 
la promovarea prieteniei și colaboră
rii între cele două țări ale noastre în 
domeniul politic, economic și cultu
ral". „Sîntem convinși că poporul 
frate romîn — se spune în încheie
rea articolului — se va strînge și 
mai mult în jurul partidului său 
muncitoresc, va continua să pășească 
hotărît pe calea socialismului și să 
înregistreze victorii tot mai strălu
cite".

BRAZILIA
RIO DE JANEIRO 21 Corespon

dentul Agerpres, V. Oros, transmite: 
în urma încetării din viață a pre

ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, mareșalul Castelo Branco, pre
ședintele Braziliei, a semnat un de
cret, proclamînd doliu de trei zile 
în întreaga țară.

Ziarele, radioul și televiziunea au 
informat despre încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, subliniind rolul de frunte pe 
care l-a avut în eliberarea Romî
niei de sub jugul fascist și apoi în 
dezvoltarea țării. Ziarele au însoțit 
știrile publicate de fotografii și date 
biografice.

IRAK
BAGDAD 21 (Agerpres). — în le

gătură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, guvernul irakian a decretat do
liu național în zilele de 19, 20 și 21 
martie. Instituțiile de stat au arbo
rat drapelul național în bernă.

R. A. U.
CAIRO 21 (Agerpres). — în legă

tură cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Nasser a proclamat do
liu în întreaga țară pe timp de o 
săptămînă, cu începere de la 19 
martie.

R. P. ALBANIA
TIRANA 21 (Agerpres). — Pen

tru cinstirea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Consiliul 
de Miniștri al R. P. Albania a ho
tărît ca miercuri, ziua funeraliilor, 
să fie proclamată zi de doliu. Toate 
întreprinderile și instituțiile de stat 
vor coborî în bernă drapelul al
banez.

R. P. BULGARIA
SOFIA 21 (Agerpres). — Toate 

ziarele bulgare au publicat dumini
că hotărîrea C.C. al P. C. Bulgar și 
a Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, prin care ziua funeraliilor 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
este declarată zi de doliu în R. P. 
Bulgaria.

ELVEȚIA
BERNA 21 (Agerpres). — în di

mineața zilei de 20 martie, Con
siliul federal și majoritatea oficiilor 
diplomatice din Capitala Elveției au 
arborat drapelul în bernă în semn 
de doliu față de încetarea din viață 
a președintelui Consiliului de

Stat al R. P. Romîne, Gheorfeha 
Gheorghiu-Dej.

întreaga presă elvețiană a publi
cat sîmbătă articole închinate per
sonalității conducătorului partidului 
și statului romîn. „în dubla sa ca
litate de președinte al statului și 
prim-secretar al partidului — scrie 
ziarul „Tribune de Lausanne" — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej era condu
cătorul nu numai de necontestat, dar 
și iubit al țării".

R. S. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 21. — Corespondentul 

Agerpres, A. Liță, transmite :
„Rude Pravo" publică pe prima 

pagină, în chenar de doliu, fo
tografia tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, subliniind că mișca
rea muncitorească revoluționară^ n- 
ternațională și lumea socialista au 
pierdut o personalitate de seamJ.

„Membrii Partidului CcȘmunist 
din Cehoslovacia, ai mișcării 
muncitorești revoluționare, toți 
oamenii muncii din republica 
noastră — scrie ziarul — păstrează 
neștearsă amintirea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, revoluțio
nar și om de stat care a contribuit 
într-o măsură însemnată la trans
formările petrecute în lume după 
război în direcția păcii și socialis
mului'.

CUBA
HAVANA 21 (Agerpres). — Gu

vernul revoluționar cuban a decre
tat doliu timp de trei zile în legă
tură cu încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

GRECIA
ATENA 21 (Agerpres). — Posturile 

de radio grecești au transmis știrea 
morții președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne însoțită de 
date biografice. Majoritatea ziarelor 
subliniază contribuția adusă de to
varășul Gheorghiu-Dej la ridicarea 
prestigiului Romîniei pe arena in
ternațională, marile sale merite la 
instaurarea unei vieți noi în Romî
nia, la obținerea victoriilor poporu
lui romîn pe calea construirii socia
lismului. „Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— scrie ziarul „Avghi" — a fost 
unul din conducătorii eminenți ai 
mișcării muncitorești internațio
nale".

SUEDIA
STOCKHOLM 21 (Agerpres). -» 

Marile cotidiene din Stockholm au 
publicat sîmbătă articole, însoțite de 
fotografii, în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. După ce prezintă 
numeroase date biografice, zia
rul „Dagens Nyheter" scrie că 
Gheorghiu-Dej „a devenit un ade
vărat conducător popular în cercu
rile largi ale populației Romîniei"^

BELGIA
BRUXELLES 21 (Agerpres). 

Posturile de radio belgiene au pre. 
zentat personalitatea tovarășului 
Gheorghiu-Dej și rolul său în dez
voltarea R. P. Romîne și pe planul 
politicii internaționale, iar posturile 
de televiziune au transmis imagini 
din viața și activitatea conducătoru
lui statului și Partidului Muncito
resc Romîn.

Condoleanțe prezentate 
misiunilor diplomatice 

ale R. P. Romîne

Din durere, hotdrîre
A încetat să bată Inima tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, inima unui om 
între oameni, a cărui viajă a fost o fla
cără înaltă și pură, luminînd și încălzind 
inima întregului popor romîn...

In decursul zbuciumatei și de atîtea ori 
tragicei noastre istorii, singurul part’d 
care a spus oamenilor adevărul la greu 
și la bine, descăfușînd imensele energii 
creatoare ale unui popor tînăr și viguros, 
inteligent și muncitor, harnic și cinstit a 
fost partidul comuniștilor, cu care viafa 
iubitului conducător s-a împletit atît de 
organic, atît de armonios. L-am simjit în
totdeauna așa cum era : al nostru, cu 
toată ființa lui, cu fermitatea sa princi-, 
pială, cu calmul său înțelept, cu zîmbeful 
fermecător, cu marea lui omenie, cu mo
destia înnăscută a unei adevărate perso
nalități creatoare, cu bunătatea, înțelege
rea și umorul lui și de aceea acum, în 
ceasul greu al marii despărfiri, inimile 
noastre sîngerează.

Era al nostru, total, firesc și simplu, 
din tinerefea lui gravă și serioasă, din 
primăvara însîngerată a Griviței, din anii 
întunecafi trăifi în celulele Doftanei ; din 
zilele de foc ale lui 23 August 44, cînd 
sub conducerea partidului comunist po
porul romîn și-a luat, pentru prima oară 
în istorie, destinul în propriile mîini, pă-
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șind pe drumul libertății, al independen
tei și demnității naționale, pe drumul 
făuririi socialismului ; era al nostru în 
vîntul înghețat din Valea Jiului în anii 
grei și splendizi ai reconstrucției, pentru 
că nu numai Valea Jiului ci întreaga Ro- 
mînie fusese o „vale a plîngerii" pentru 
cei ce munceau — și prin glasul lui 
hotărît partidul chema oamenii muncii 
la luptă, îi chema să devină făuritorii 
propriei lor istorii, ai propriei lor fe
riciri.

Era al nostru, tn condițiile cele mai 
grele, cele mai complexe, era al nostru 
în clipele de bucurie cînd, cu steaguri 
și flori, poporul muncitor raporta parti
dului victoriile sale, rezultatul muncii 
pline de abnegație, al cărei exemplu 
l-a dat cu prisosință pînă în ultimele 
clipe ale vieții sale cînd, în luptă cu 
boala neiertătoare, gîndul său se îndrep
ta luminos și încrezător spre viitorul 
strălucit pe care poporul romîn îl merită 
cu prisosință și pe care va ști să-l fău
rească.

Tovarășul Dej e al nostru...

In șirul lung de eroi pe care poporul 
ti venerează și-i va venera veșnic, a 
căror pildă devine și rămîne o compo
nentă a patrimoniului spiritual al po
porului, în șirul lung de bărbați care 
și-au închinat cu un total devotament 
viața și toate forțele măreței cauze a 
eliberării și fericirii omului, numele 
scump al tovarășului Gheorghiu-Dej s-a 
înscris de mult ca simbol al celor mai 
nobile trăsături ale poporului din care 
s-a născut și pe care l-a slujit cu devo
tament și eroism, pînă la urmă.

Durerea în fața ireparabilului e adîncă 
și grea : dar în inimile noastre îndure
rate stăruie mai puternică decît oricînd 
hotărîrea de a nu precupeți nici un efort 
ca să ne arătăm demni de exemplul mi
nunat de ■ viață și muncă pe care ni-l 
lasă, părăsindu-ne pentru totdeauna, to
varășul Gheorghiu-Dej : strîns uniți ca un 
zid de granit în jurul partidului, al Co
mitetului său Central leninist vom în
china fot ce e mai bun, mai curat în noi, 
măreței cauze a socialismului și comu
nismului, pentru ca patria noastră liberă 
să reflecte imaginea visului înflăcărat și 
lucid al marelui fiu al poporului nostru, 
al dragului și în veci neuitatului nostru 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

CONDOLEANȚE PREZENTATE 
DE ATAȘAȚII MILITARI 

ACREDITAȚI ÎN R. P. ROMÎNĂ
în legătură cu greaua pierdere 

pentru poporul romîn, încetarea din 
viață a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
atașații militari acreditați în Repu
blica Populară Romînă au prezentat 
condoleanțe la Ministerul Forțelor 
Armate.

Au primit condoleanțe adjunctul 
ministrului forțelor armate — șeful 
Marelui Stat Major, general de ar
mată Ion Tutoveanu, secretarul ad
junct al Consiliului Politic Superior 
al Forțelor Armate, colonel Ion Tu
dor, alți ofițeri superiori din Minis
terul Forțelor Armate.

Au prezentat condoleanțe în nu
mele armatelor pe care le repre
zintă : atașatul militar, aero și naval 
al Greciei, general de brigadă Zekos 
A. Zekos ; atașatul militar al Repu
blicii Populare Bulgaria, colonel 
Todor Todorov; atașatul militar, 
aero și naval al Uniunii Sovietice, 
colonel V. S. Makovkin ; atașatul 
aero al Statelor Unite ale Americii,

colonel George Krause ; atașatul mi
litar și aero al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, colonel Stanislav Ma
tas ; atașatul militar, aero și naval 
al Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, colonel Krzisnik Ljubo; 
atașatul militar al Statelor Unite 
ale Americii, colonel John Blaikie ; 
atașatul militar și aero al Republi
cii Populare Ungare, colonel Lajos 
Vegh ; atașatul militar, aero și naval 
al Republicii Populare Chineze, colo
nel Won Sian-Sing ; atașatul militar 
și naval al Marii Britanii, colonel 
W. D. M. Webb ; atașatul militar al 
Republicii Democrate Germane, lo- 
cotenent-colonel Walter Zander; 
atașatul militar, aero și naval al 
Turciei, locotenent-colonel Uhan 
Suat, și atașatul militar adjunct al 
Turciei, maior Ismet Cesur.

După ce au păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului în
doliat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, atașații militari au 
semnat în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

La 21 martie, Ho Și Min, pre
ședintele R. D. Vietnam, președin
tele C.C. al Partidului celor ce mun
cesc, a făcut o vizită la ambasada 
R. P. Romîne din Hanoi, pentru a 
exprima condoleanțe. Președintele 
Ho Și Min a fost însoțit de Hoang 
Van Tien, ministru adjunct al afa
cerilor externe.

La ambasada R. P. Romîne din 
Accra au fost exprimate, sîmbătă di
mineața, condoleanțe din partea pre
ședintelui Republicii Ghana, Kwame 
Nkrumah. Kojo Botsio, ministrul 
afacerilor externe al Ghanei, și 
alte persoane oficiale au semnat în 
cartea de condoleanțe, păstrînd apoi 
două minute de reculegere în fața 
portretului îndoliat al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La 21 martie, Kim Ir Sen, pre
ședintele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea și președintele Cabine
tului de Miniștri, Țoi En Ghen, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, precum și alți condu
cători de partid și de stat au venit 
la ambasada R. P. Romîne din 
Phenian, pentru a exprima profun
de condoleanțe. Ei au depus coroane 
de flori în fața portretului îndoliat 
al tovarășului Gheorghiu-Dej și au 
păstrat un moment de reculegere.

Personalități egiptene, șefi al mi
siunilor diplomatice acreditați în ca
pitala R.A.U. și cetățeni egipteni au

venit sîmbătă la ambasada R. P. Ro
mîne din Cairo pentru a exprima 
condoleanțe în legătură cu marea 
pierdere suferită de poporul romîn.

în numele președintelui Gamal 
Abdel Nasser, a prezentat condo
leanțe Salah el Chahed, mare șam
belan, iar din partea guvernului Re
publicii Arabe Unite — Mafamud 
Fawzi, vicepreședinte al ConV'ului 
executiv al R.A.U., Mahmud rtiad, 
ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., și alte persoane oficiale.

La ambasada R. P. Romîne din 
Ulan Bator au prezentat condolean
țe conducătorii de partid și de stat 
ai R. P. Mongole, în frunte cu J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M. și președintele Consiliului 
de Miniștri, J. Sambu, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular.

Sîmbătă după-amiază tovarăș 
Enver Hodja, Bekir Balluku, Hy: .1 
Kapo, Manush Myftiu, Mehmet 
Shehu, Ramiz Alia, Rita Marko, Spi
ro Koleka, Pilo Peristeri, președin
tele Prezidiului Adunării Populare, 
Muslim Peza, președintele Adunării 
Populare, și alți conducători de par
tid și de stat ai R. P. Albania au 
venit la ambasada Republicii Popu
lare Romîne din Tirana și au prezen
tat condoleanțe în numele Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Albania, al Prezidiului Adunării 
Populare, al guvernului R. P. Alba
nia și al poporului albanez.
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TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
CONSILIULUI DE STAT AL R. P. ROMÎNE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. ROMÎNE
Comitetul Central al Partidului Muncii din Albania, Prezidiul Adunării 

Populare și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Albania au primit cu adîncă 
îndurerare vestea morții neașteptate și premature a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine.

Această veste tristă a mișcat profund inimile membrilor partidului și poporu
lui nostru, care l-au prețuit pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ca încercat con
ducător al poporului frate romîn și al Partidului Muncitoresc Romîn, ca luptător 
dîrz pentru cauza atotbiruitoare a socialismului și comunismului, ca prieten al 
poporului albanez, și care a adus o contribuție la întărirea prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele noastre frățești.

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

Numele și activitatea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej sînt strîns legate 
de lupta clasei muncitoare romîne și a poporului romîn pentru libertate, indepen
dență națională, puterea populară, de întreaga luptă și de victoriile Republicii 
Populare Romîne pe calea construirii socialismului și pe arena internațională.

Exprimînd sentimentele întregului popor albanez și ale Partidului Muncii din 
Albania, vă transmitem dv. și prin dv. întregului popor romîn și Partidului Munci
toresc Romîn cele mai sincere condoleanțe în legătură cu această grea pierdere su
ferită de Partidul Muncitoresc Romîn și de toți oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă.

Ne exprimăm convingerea că poporul frate romîn își va strînge și mai mult 
rîndurile în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și al guvernului său și va obține 
victorii și mai mari pe calea socialismului și comunismului, sub steagul marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar.

Amintirea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej va rămîne de neuitat în 
inimile noastre.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
MUNCII 

DIN ALBANIA

PREZIDIUL 
ADUNĂRII POPULARE 

A REPUBLICII 
POPULARE ALBANIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE 

ALBANIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N
CONSILIULUI DE STAT AL R. P. ROMÎNE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. ROMÎNE
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului 

Adunării Populare Supreme și guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, 
al întregului popor și al nostru personal exprimăm profunde condoleanțe Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Romîne, întregului popor romîn și familiei îndoliate, în legă
tură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost conducătorul respectat și iubit al 
poporului romîn, un prieten apropiat al poporului coreean și o personalitate emi
nentă a mișcării comuniste internaționale.

Din prima zi a activității sale, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a organi
zat și condus poporul romîn în lupta revoluționară pentru libertate și indepen
dență, ținînd sus steagul marxism-leninismului.

în zilele întunecate ale dominației fasciste, el, în fruntea clasei muncitoare 
din Romînia, a condus iupta de eliberare antifascistă cu o hotărîre de luptă neîn
fricată și a stabilit tradiția revoluționară glorioasă a poporului romîn.

După eliberarea Romîniei, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a consacrat 
toată înțelepciunea și energia sa revoluției socialiste și construcției socialiste.

Datorită conducerii sale înțelepte și bogate în experiență, Romînia s-a trans
format în puternicul stat industrial-agrar socialist pe care îl vedem astăzi.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a consacrat întreaga sa viață libertății 
și fericirii poporului romîn, victoriei cauzei construcției socialiste și a mișcării co
muniste internaționale și păcii în lumea întreagă.

Pentru faptele sale mărețe, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a cîștigat 
profundul respect al poporului romîn, al poporului coreean și al întregii omeniri 
progresiste.

Moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este o grea pierdere nu numai 
pentru poporul romîn, dar și pentru lagărul socialist și întreaga omenire progresistă.

Deși tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a încetat din viață, faptele sale 
mărețe, nobilul său spirit revoluționar și înaltele sale calități vor trăi pe veci în 
inimile poporului romîn și poporului coreean.

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Premier al Cabinetului de miniștri 
al R.P.D. Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Vicepreședinte al Consiliului de Stat 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
în numele poporului Cuban, al guvernului revoluționar și al nostru personal 

vă transmitem dv. și prin dv. poporului și guvernului romîn mesajul nostru de pro
funde condoleanțe în legătură cu încetarea -din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat.

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie,
Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO 

Președintele Republicii Cuba
FIDEL CASTRO RUZ

Prim-ministru al guvernului revoluționar

DECLARAȚIA FĂCUTĂ DE IOSIP BROZ TÎTO, 
PREȘEDINTELE R.S.F. IUGOSLAVIA, 

SECRETAR GENERAL AL U.C.I.
Moartea prematură a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 

C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn și președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, reprezintă o pierdere grea și ireparabilă pentru poporul 
romîn prieten și pentru șpartidul său muncitoresc, pentru întreaga mișcare munci
torească revoluționară internațională, pentru noi toți care l-am cunoscut ca pe un 
revoluționar încercat și luptător intransigent pentru cauza socialismului, a democra
ției și a relațiilor internaționale bazate pe egalitate, precum și pentru pace în 
întreaga lume.

întreaga viață a tovarășului Dej a fost o luptă plină de abnegație pentru 
drepturile clasei muncitoare romîne, pentru libertate și prosperitatea poporului 
romîn, pentru promovarea cauzei socialismului. încă de tînăr muncitor s-a încadrat 
în lupta revoluționară a clasei muncitoare romîne, suportînd cu curaj condițiile 
grele ale detențiunii în închisorile fasciste, din care a ieșit ca conducător al mișcă
rii de rezistență a poporului romîn, ca un protagonist al luptei acestuia pentru 
adevărata libertate și independență. La fel de mari sînt și meritele sale în con
struirea socialismului, în industrializarea țării și crearea Romîniei noi.

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

Mi-au rămas vii în amintire întîlnirile prietenești cu tovarășul Dej, mai ales 
acelea din ultimii ani. în septembrie anul trecut, noi am participat împreună la 
inaugurarea lucrărilor marelui sistem hidroenergetic „Porțile de Fier“, pentru a cărui 
realizare a depus atîtea eforturi, văzînd în acesta un pod al prieteniei și o manifes
tare concretă a colaborării reciproc avantajoase. El a manifestat neîncetat tendința 
spre realizarea celor mai bune relații cu putință între țările noastre și spre promo
varea înțelegerii și colaborării dintre partidele noastre și a schimburilor de vederi 
tovărășești.

Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și popoarele Iugoslaviei împărtășesc sin
cer marea durere a poporului romîn și a partidului său muncitoresc, cu convingerea 
că măreața operă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej va constitui o sursă de însuflețire 
în aspirațiile și eforturile sale creatoare de viitor.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
CONSILIULUI DE STAT AL R. P. ROMÎNE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. ROMÎNE
Profund mișcați de vestea încetării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, vă trimitem dv., dragi 
tovarăși, și poporului romîn, în aceste zile de durere și mîhnire, în numele Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat, guvernu
lui Republicii Populare Polone și al poporului polonez expresia lor de întristare și 
sincere condoleanțe.

în persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Partidul Muncitoresc Romîn 
și întregul popor romîn au pierdut un încercat revoluționar, eminent militant al 
mișcării muncitorești romîne și internaționale, care și-a consacrat toate forțele cauzei 
slujirii patriei sale, construirii socialismului și consolidării păcii între popoare.

Chipul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prietenul Poloniei, promotorul 
relațiilor frățești polono-romîne, va rămîne pentru totdeauna în memoria noastră și 
în memoria poporuhii polonez.
WLADYSLAW GOMULKA

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

EDWARD OCHAB 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Populare Polone

JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii 

Populare Polone

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Am aflat cu tristețe profundă despre încetarea din viață a Excelenței Sale, 
regretatul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, pierdere grea, care a lovit atît de dur poporul romîn prieten.

în această împrejurare dureroasă, prezint Excelenței Voastre, precum și Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, poporului și guvernului romîn con- 
doleanțele sincere ale Biroului Politic al F.L.N., ale poporului și guvernului algerian 
și vă exprim urarea fierbinte de a suporta cu curaj această grea încercare.

AHMED BEN BELLA 
Președintele Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

în legătură cu încetarea din viață a Excelenței sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, exprim Consiliului 
de Stat, precum și poporului romîn sincerele mele condoleanțe.

GUSTAV ADOLF 
Stockholm

Excelenței Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelență,
Am aflat cu profund regret vestea morții domnului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. Transmit guvernu
lui și poporului Romîniei condoleanțele mele sincere.

LYNDON B.’ JOHNSON

DOMNULUI VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Am aflat cu multă durere știrea despre moartea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne. în legătură cu această foarte grea pierdere, mă 
grăbesc să vă prezint, în numele poporului Republicii Arabe Unite și al meu perso
nal, cele mai sincere condoleanțe și expresia simpatiei mele celei mai profunde.

y GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine 

Excelență,
Profund mîhnit de dispariția președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă pre

zint în numele poporului turc și al meu personal condoleanțele mele cele mai vii.

CEMAL GURSEL 
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Domnul ION GHEORGHE MAURER
Sînt mult întristată să aflu de moartea președintelui Gheorghiu-Dej și vă 

transmit compasiunea mea dv. și poporului Romîniei,
Regina ELISABETA II 

Londra

Excelenței Sale Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Am primit cu profundă durere știrea despre moartea Excelenței Sale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne. Guvernul și poporul Uniunii Birmane se alătură sentimentelor mele de 
adîncă simpatie și condoleanțelor pe care le adresez guvernului și poporului din 
Republica Populară Romînă.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

și al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Birmane

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Vicepreședinte al Consiliului de Stat
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Știrea încetării din viață a Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej am resim- 
țit-o ca o grea lovitură. în numele poporului și guvernului din Indonezia primiți, vă 
rog, condoleanțele mele sincere.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, fostul președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Române, a fost un fiu eminent al Romîniei și un luptător dîrz împotriva 
imperialismului sub orice formă.

împreună cu poporul romîn, poporul indonezian deplînge această mare pierdere. 
Transmiteți, vă rog, condoleanțele mele și profunda mea compasiune familiei 

îndoliate și sînt încredințat că ea va găsi putere în marea contribuție adusă Romî
niei și păcii mondiale de defunctul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

SUKARNO 
Președintele Republicii Indonezia

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

Comuniștii, oamenii muncii, numeroși francezi prieteni ai Romîniei au aflat 
cu o profundă emoție vestea încetării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

Ca feroviar, fiu de muncitor, Gheorghe Gheorghiu-Dej era cunoscut înainte de 
război în țara noastră. Procesul intentat împotriva lui și a tovarășilor săi, după glo
rioasa grevă din 1933 a oamenilor muncii de la căile ferate, a produs o mișcare 
largă de solidaritate în țara noastră. Reprezentanți ai clasei muncitoare franceze 
au participat ca martori în fața tribunalului fascist. Condamnat la 12 ani muncă sil
nică, Gheorghe Gheorghiu-Dej a participat, în ciuda gratiilor închisorii, la condu
cerea luptelor clasei muncitoare romîne. După evadare, el a jucat un rol de prim 
plan în insurecția armată. Aceasta, favorizată de victoriile hotărîtoare ale armatelor 
sovietice, a permis înlăturarea dictaturii și, astfel, participarea Romîniei la zdrobirea 
finală a Germaniei hitleriste.

în cursul celor 20 de ani care au trecut de la eliberare, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, născut din unificarea Partidului Comunist din Romînia 
cu Partidul Social-Democrat din Romînia, și al cărui prim-secretar a fost tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducător stimat și respectat al poporului romîn, Ro
mînia și-a schimbat în mod profund înfățișarea.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost animatorul neobosit al operei remarcabile 
care a făcut din Romînia, altădată înapoiată și dependentă de capitalul internațional, 
un stat socialist modern și prosper; a fost făurită o industrie puternică; agricultura 
a cunoscut o dezvoltare importantă; condițiile de viață ale maselor s-au schimbat 
în mod radical.

în fruntea Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej a dovedit 
calitățile sale de om de stat. Membră a comunității țărilor socialiste, Republica 
Populară Romînă a promovat în domeniul relațiilor internaționale o politică de pace 
și coexistență pașnică între toate statele.

Poporul francez, care se bucură de îmbunătățirea relațiilor dintre țara noastră 
și Republica Populară Romînă, pierde în persoana lui Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
promotor al cauzei prieteniei franco-romîne.

De asemenea, datorită rolului important pe care l-a jucat în sînul mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 
cunoscut ca un membru eminent al marii familii comuniste.

Comuniștii francezi se înclină cu respect și durere în fața memoriei lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, luptător credincios pentru cauza marxism-leninismului. 
Ei prezintă condoleanțele lor emoționate Partidului Muncitoresc Romîn, guvernului 
și instituțiilor de stat ale Republicii Populare Romîne, familiei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, întregului popor frate romîn cuprins de durere.

Pentru Comitetul Central 
WALDECK ROCHET 

Secretar general al Partidului 
Comunist Francez

CĂTRE COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

O adîncă durere ne-a cuprins la aflarea știrii că primul secretar al C.C. al 
P.M.R. și președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a încetat din viață. Permiteți-mi să vă transmit dv., precum și fa
miliei decedatului și întregului popor romîn condoleanțele Partidului Comunist din 
Germania.

Prin moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a stins viața unui mare revoluțio
nar, a unui eminent conducător al clasei muncitoare și om de stat. Această viață a 
fost plină de înflăcărată dăruire pentru interesele oamenilor muncii, ale întregului 
popor, ale clasei muncitoare din toate țările.

Participarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la luptele muncitorești de la înce
putul anilor 30, rolul său conducător în marea grevă a muncitorilor feroviari și petro
liști a anului 1933, lupta sa neobosită și plină de sacrificii împotriva fascismului, acti
vitatea sa curajoasă și exemplară în închisorile fasciste l-au făcut să devină condu
cătorul recunoscut al clasei muncitoare romîne și al tuturor forțelor populare. După 
eliberarea sa din lagărul de concentrare, el a cîștigat merite în fața poporului romîn 
și a întregii clase muncitoare internaționale datorită inițiativei și conducerii clarvăză
toare a insurecției populare și a instaurării puterii populare.

Viața și lupta acestui revoluționar a fost călăuzită de năzuința pentru unitatea 
clasei muncitoare. Ca secretar general al partidului comunist și mai tîrziu ca prim- 
secretar al C.C. al P.M.R. și ca om de stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adus 
o contribuție de seamă, deoarece sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, a 
clasei muncitoare romîne întregul popor a pășit pe calea transformării democratice 
și socialiste și a construirii socialismului. Succesele pe care le-a obținut poporul 
romîn în alianță frățească cu toate popoarele țărilor socialiste sînt legate pentru tot
deauna de viața acestui conducător al clasei muncitoare și om de stat.

Prin moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, partidele comuniste și 
muncitorești pierd un mare conducător al muncitorilor, iar comuniștii vest-germani, 
clasa muncitoare vest-germană și toate forțele populare un mare prieten. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost întotdeauna un participant consecvent la lupta împotriva impe
rialismului și militarismului german. El a fost devotat solidarității cu forțele revo
luționare ale clasei muncitoare germane și din toate țările. Pentru aceasta partidul 
nostru și întreaga clasă muncitoare vest-germană îi sînt profund recunoscători.

Vă asigurăm tovarăși că vom păstra totdeauna la loc de cinste amintirea celui 
dispărut. Vă asigurăm că noi comuniștii vest-germani nu ne vom da înlături de la 
nici un efort în lupta împotriva imperialismului și militarismului german, pentru 
pace, democrație și socialism.

MAX REIMANN
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Germania

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

Aflînd vestea despre încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, noi, 
Comitetul Central al Partidului Comunist din Japonia, dorim să exprimăm din 
toată inima cele mai profunde condoleanțe tuturor membrilor Partidului Muncito
resc Romîn și întregului popor romîn, deoarece tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a adus o mare contribuție la eliberarea poporului romîn de fascismul german și de 
forțele reacționare antinaționale, la revoluția și construcția socialistă în Romînia.

De asemenea, tovarășul Gheorghiu-Dej a luptat cu fermitate împotriva șo
vinismului de mare putere, a apărat suveranitatea și demnitatea națională a țării 
sale și a jucat un rol pozitiv pentru unitatea mișcării comuniste internaționale, 
opunîndu-se consfătuirii scizioniste, care este pe cale de a duce la o sciziune defi
nitivă a mișcării comuniste mondiale.

Sperăm sincer că toți membrii Partidului Muncitoresc Romîn și întregul popor 
romîn vor întări și mai departe unitatea lor, pentru a dezvolta cu succes opera în
cepută de el.

Cu salutări tovărășești, 
COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

In legătură cu încetarea din viață a apreciatului conducător al poporului 
romîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Partidul Comunist din Norvegia exprimă condo
leanțele sale Partidului Muncitoresc Romîn.

Moartea sa constituie o mare pierdere pentru întreaga mișcare muncitorească 
internațională.

JORGEN VOGT
Secretar al C.C. al P.C. din Norvegia
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

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

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

JPESfTJE HOTARE

București, 21 martie 1965

IN UZINE ȘI PE OGOARE

Abatajul de la cota 1100
Situată la cota 1 100, pe pîrîul că

ruia-! poartă numele, mina Burloaia 
are o istorie scurtă. Exploatarea ză- 
cămîntului a început aici abia în 
1958. Bazinul este încadrat de trei 
piscuri avînd înălțimi de peste 
1 800 m, care-i dau aspectul unei 
cetăti antice. In subteran, datorită 
deplasării stratului de minereu în 
perioada de evoluție și de formare, 
întîlnim la diferite nivele blocuri 
mineralizate de dimensiuni cuprinse 
între 15 și 30 de metri.

Date fiind aceste condiții, la Bur
loaia nu se poate vorbi de abataje 
regulate, de galerii asemănătoare 
marilor magistrale subterane întîl- 
nite la Cavnic sau Săsar. Totuși, 
oamenii au Infrînt muntele. Ne aflăm 
împreună cu șeful minei, inginerul 
Partenie Haranguș, pe orizontul mi
nus 55, în abatajul din suitorul 541. 
Aici lucrează brigada comunistului 
Constantin Trofin, brigadă fruntașă 
în întrecerea socialistă pe anul 
1964.

— Ceea ce te Impresionează la 
brigada lui Trofin, ne spune șeful 
minei, este rînduiala șl buna orga
nizare a locului de muncă. La in
trarea în șut, toate sculele și utila
jele sînt verificate, perforatoarele 
unse Operațiunile de excavare se 
fac în cea mai deplină ordine, cu 
respectarea normelor stabilite în 
ciclogramă. Prin efectuarea lucrări
lor în mod sistematic și evitarea 
timpilor neproductivi, brigada lui 
Trofin realizează zilnic cîteva pro
cente peste plan, ceea ce îi asigură 
întîietatea în întrecerea socialistă.

Discuția înfiripată la lumina lăm
pilor de mînă continuă. Intre timp, 
perforatoarele mușcă în roca mun
telui, pregătindu-se pușcarea. Pînă 
atunci aveam să aflu noi lucruri 
interesante despre munca minerilor.

Zăcămîntul de la Burloaia are for
me atît de neregulate încît metodele 
specifice de extracție a minereurilor 
aplicate în mod frecvent aici — ex
ploatarea cu fîșii pe înclinare, susți
nere și surpare, felii descendente etc.

Pregătesc 
recolta viitoare

Pe ogoarele regiunii Argeș, o dată 
cu venirea primăverii, membrii coopera
tivelor agricole, lucrătorii din gospodă
riile de stat ș: S.M.T. lucrează de zor 
la semănat și întreținerea culturilor, fac 
pregătiri în vederea extinderii plantații
lor de vii și pomi.

Poposim la cooperativa agricolă de 
producție din Cornăjel. Ing. agronom 
Virgil Sinculescu ne prezintă probe de 
grîu pe care abia le-a adus din cîmp. 
Semănăturile de toamnă, în suprafață de 
940 ha, vegetează bine, au o densi
tate normală. După constatările făcute de 
inginerul agronom, pe unele suprafețe 
grîul trebuie să fie insă ajutat cu îngră
șăminte. Au și fost luate măsuri în a- 
cest scop. Deși n-a trecut decît puțin 
timp de cînd au început munca, meca
nizatorii din brigada de tractoare, con
dusă de Constantin Ciobanu, de la S.M.T. 
Costești, care deservește cooperativa, au 
obținut deja rezultate bune. Au fost în- 
sămînțate 30 ha cu culturi din prima 
epocă. De la întreprinderea Agrosem a 
sosit delegatul cooperativei. A adus 9 
tone de semințe de porumb Aflăm că 
pe cele 840 ha destinate porumbului 
vor fi folosiți acei hibrizi dubli care s-au 
comportat cel mai bine in condițiile de 
sol și climă de aici. Cea mai mare su
prafață — 600 ha — va fi ocupată de hi
bridul dublu ,,2O6“. Este asigurată în 
întregime și sămînța necesară pentru cele 
209 ha care vor fi cultivate cu plante 
furajere și 90 ha cu floarea-soarelui. In 
scopul asigurării furajelor necesare, anul 
acesta se va organiza un conveier verde 
pe 209 ha de pășune. Prin defrișări, 
scoaterea cioatelor etc. s-a prevăzut ca 
suprafața arabilă să crească simțitor. In

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (10; 13,30; 17; 20,30). 
Tovarășii : Republica (9,45; 12.15; 15.45;
18.15; 20.45). Pagini de istorie — Cetățile 
chimiei — Inaugurarea lucrărilor de 
construcție a sistemului hidroenerge
tic și de navigație — Porțile de 
Fior : Luceafărul (ÎO; 12; 14; 16; 18.15;
20,30).  Djura - cinemascop : Carpați (10; 
12,15; 16; 18.15: 20.30). Festival (10: 12; 14; 
16; 18,15: 20,30). Setea - cinemascop : 
București (9,15: 11.30; 13.45; 16.30: 13.45);
21). Secerișul verde : Capitol (10; 12; 14; 
16,30; 18.30; 20,30). Jurnalul Anei Frank 
— cinemascop : Victoria (9,45: 12,15; 15: 
17.45; 20.30). Era noapte la Roma (ambele 
serii) . Central (10: 13; 16; 19). Legea și 
forța : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21). Excelsior (10: 12.15: 14,30; 16.30: 18,45; 
21), Flacăra (14,30; 16.30; 18,30: 20.30).
Modern (9.45: 12; 14,15; 16.30; 18.45; 21). 
Musafiri ciudați pe muntele de gheață : 
Union (15.30; 18; 20,30) 4 000 de trepte spre 
CPr _ Temelii de oțel — Prefață la un 
poem — Pretutindeni muncesc oameni — 
Inaugurarea lucrărilor de construcție a 
sistemului hidroenergetic și de naviga
ție — Porțile de Fier : Timpuri Noi <10- 
15.15 în continuare ; 17; 18.45; 20,45).
Omul din fotografie : Doina (10; 12; 14; 

— diferă de la caz la caz. Excava- 
rea integrală a corpurilor de mine
reu, dispersate Ia nivele diferite, de
pinde în mare măsură de priceperea 
cu care minerii știu să adapteze me
toda de lucru capriciilor structurii 
geologice respective. Marea calitate 
a șefului de brigadă. Constantin 
Trofin constă tocmai în această di
băcie. Prin buna organizare a lucră
rilor el reușește — indiferent de na
tura zăcămîntului — nu numai să 
extragă întreaga cantitate de mine
reu util, dar și să asigure securita
tea muncii.

— Pe rostogol, numai minereu de 
calitate 1 Iată hotărîrea ortacilor din 
brigadă. Ei realizează o producție 
cu concentrații ridicate prin plasa
rea atentă a găurilor de pușcare și 
încărcarea lor corectă cu exploziv. 
Atunci cînd prin pușcare intercala- 
țiile de steril nu pot fi evitate se 
face o selecționare manuală. Pe

Șeful de brigadă Constantin Trofin, împreună cu cîțivă dintre membrii 
brigăzii pe care o conduce

ziua cînd am vizitat cooperativa agricolă, 
membrii ei lucrau tocmai în punctul 
„Chelească" la recuperarea a încă 10 
ha de pămînt.

Ajuns și la cooperativa agricolă de 
producție din Gliganu am aflat că să- 
mînța este în întregime asigurată. O dată 
cu venirea timpului prielnic s-a trecut la 
însămînfat. Pentru 1965 s-a prevăzut creș
terea suprafețelor destinate bazei furajere 
cu peste 40 ha. Culturile sînt amplasate 
pe terenuri fertile, în apropierea ferme
lor de animale. Se va acorda o deosebită 
atenție însămînțării plantelor care dau 
producții ridicate, cum sînt triiolienele, 
borceagurile, porumbul masă verde, cul
turi care se însămînțează tocmai în a- 
ceste zile.

In raionul Slatina, un șir de unități 
(Teslui, Curtișoara, Dranovăfu, O.iorelu, 
Pleșoiu) au dobîndit o experiență bună 
în producerea legumelor timpurii. în 
1965, în raion, suprafața ocupată cu le
gume timpurii și extratimpurii este de 7 
ori mai mare decît anul trecut. La Ple
șoiu, culturile forțafe ocupă 10 000’mp.

In raionul Găiești există plantații în
tinse de livezi tinere. La Bogați, Ne
grești, Boțești, Priboieni, țăranii coope
ratori fac acum lucrările de îngrijire a 
pomilor. La Bogați, plantația tînără se 
întinde pe 340 ha. De 5 zile, coope
ratorii din brigada condusă de Gheorghe 
Bode stropesc pomii cu ulei horticol.

Făcînd toate lucrările agricole de pri
măvară la timp, oamenii muncii de pe 
ogoarele regiunii Argeș sînt hotărîți să 
obțină recolie mari.

Gheorghe CÎRSTEA 
coresp „Scînteii"

16; 18,15; 20,30). Tudor — cinemascop
(ambele serii) : Giulești (10; 14; 18). 
Balada soldatului : înfrățirea între po
poare (14; 16; 18; 20). Arhiva secretă de 
pe Elba : Cultural (15,30; 18: 20,30). Lan
țul : Feroviar (10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Zborul întrerupt : Buzești (16; 
18; 20). Colaboratorul ceka : Dacia (10: 12; 
14; 16,30; 18,30; 20,30). Casa de la răscruce: 
Crîngași (16; 18; 20). A fost prietenul
meu : Grivița (10; 12.15: 16; 18.15; 20,30). 
Omul cu ricșa — cinemascop : Bucegi (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Cu mîinile pe oraș : 
Unirea (16: 18,15: 20,30). Podul : Tomis 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20.30). Zafra : Vi- 
tan (15; 17; 19; 21). Voci în insulă : Mio
rița (10; 12, 16; 18,15; 20.30). Fortăreața 
de pe Rin : Munca (16: 18; 20). Nouă zile 
dintr-un an : Popular (16; 18,15: 20,30). 
Fata cu părul cărunt: Arta (16: 18,15;
20.30) . Podul rupt — cinemascop : Moșilor 
(16; 18; 20). Acoperișul : Aurora (10.30; 
12,15; 14; 16,15; 18,15; 20,30). Jocuri în
trerupte : Cosmos (16; 18; 20). Moartea se 
numește Engelchen : Viitorul (16: 18,15;
20.30) . Ivailo : Colentina (16; 18,15; 20.30).
Volga (10: 12; 14,30; 16,30: 18,30: 20,30).
Lunga noapte a lui ’43 : Melodia (10: 12; 
15; 17; 19; 21). Valurile Dunării : Flo- 
reasca (16; 18; 20).

p. Președintele 
Consiliului de Stat,

ION GHEORGHE MAURER

rostogol ori în corfele funicularului, 
minereul trimis la suprafață cores
punde întrutotul cerințelor de ca
litate.

Acele ceasornicului arată ora 
pușcării. Artificierul ne indică locul 
de refugiu și coborîm pe suitor. Toc
mai atunci din galeria principală un 
tren pleca spre lumină. Urcăm și nai. 
La ieșirea din mină atrage atenția 
un panou : graficul realizărilor în în
trecerea socialistă. Spicuim cîteva 
cifre din rubrica rezervată brigăzii 
lui Constantin Trofin. Minerii s-au 
angajat să depășească planul de 
producție cu 50 de tone în fiecare 
lună. în lunile ianuarie și februarie 
ei au trimis suplimentar la suprafață 
130 de tone de minereu...

în abatajul situat la cota 1 100 lu
crează oameni ale căror fapte sînt la 
înălțime.

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

T ractoare 
peste plan

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul Uzinelor de tractoare din 
Brașov obține rezultate deosebite în 
întrecerea socialistă pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate. De la începutul anu
lui și pînă acum au fost fabricate 
peste plan 88 de tractoare U-650 ; în 
aceeași perioadă, prin înfăptuirea u- 
nor măsuri tehnico-organizatorice, 
oțelarii au produs peste prevederi 
aproape 160 de tone de oțel lichid 
de bună calitate ; uzinelor colabora
toare le-au fost livrate cu 3,9 la sută 
mai multe piese turnate și forjate 
decît era prevăzut.

Țevi de calitate 
superioară

ROMAN (coresp. „Scînteii").— La- 
minatorii de la Uzina de țevi din 
Roman obțin succese însemnate în 
realizarea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în întrecere. Prin 
ridicarea indicilor de utilizare a a- 
gregatelor datorită laminării cu două 
cuptoare, asigurării unui stoc de scu
le corespunzătoare programului de 
laminare etc., colectivul uzinei a rea
lizat peste prevederile planului, în 
primele două luni ale anului, produ
se în valoare de 2 300 000 lei. Indi
cele de calitate la producția de țevi 
a crescut în această perioadă cu 0,78 
la sută față de cel planificat, obți- 
nîndu-se în plus 350 de tone de țevi 
de calitate superioară.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și relativ călduroasă, cu ce
rul schimbător, mai mult senin în 
Banat și Ardeal. Vîntul a suflat 
slab din sectorul sud-est. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 3 grade la Vaslui, Avrămeni 
și Huși și 16 grade la Sebeș Alba, 
în București: Vremea a fost schim
bătoare cu cerul temporar noros. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 și 25 martie. In țară : Vre
mea continuă să se încălzească. Ce
rul va fi variabil, temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, mai frec
vente în jumătatea de nord a țării. 
In rest, ploi cu totul izolate. Vînt 
potrivit din nord-vest. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 și 8 grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade, mai 
coborîte în nordul tării. In Bucu- 
rești : Vremea se încălzește. Cerul 
va fi variabil, temporar noros. Vînt 
potrivit din nord-vest. Temperatura 
în creștere ușoară.

Conferința 
mesei rotunde 
de la Khartum

KHARTUM 21 (Agerpres). — 
„Toate partidele sînt de acord să se 
adopte principiul unei soluții pașni
ce în problema sudului ca unică po
sibilitate pentru dezvoltarea pe mai 
departe a Sudanului", se arată în 
comunicatul publicat la Khartum, 
după ședința cu ușile închise de la 
20 martie a participanților la lucră
rile ..Mesei rotunde". De asemenea, 
comunicatul adaugă că „orice solu
ție care ar fi adoptată trebuie să co
respundă atît dezideratelor sudului, 
cît și ale întregului Sudan". în co
mentariul transmis duminică de a- 
genția France Presse se apreciază 
că abia acum „conferința mesei ro
tunde a luat un start efectiv, după 
reuniunile preliminare din cursul 
săptămînii trecute". într-o declara
ție făcută corespondentului agenți
ei France Presse, liderul partidului 
Al Umma a spus că partidele din 
nordul țării au hotărît să prezinte 
o propunere comună în vederea so
luționării problemei sudului.

Ministrul grec al apărării 
a sosit la Nicosia

NICOSIA 21 (Agerpres). — Dumi
nică seara a sosit inopinat la Nico
sia ministrul grec al apărării, Petros 
Garoufalias, însoțit de generalul 
Grivas, comandantul forțelor armate 
cipriote, care a făcut o vizită în Gre
cia. Hotărîrea trimiterii în Cipru a 
ministrului apărării al Greciei a fost 
luată în urma unor ședințe ale gu
vernului grec, care s-au desfășurat 
duminică sub președinția primului 
ministru Papandreu.

Corespondență din Londra

Vizita peste Ocean
Tiepiaf, în ultimul timp, activitatea 

politică a noului șef al Forreign Office- 
ului, Michael Stewart, după o primă 
fază de „inijiere" a crescut în intensi
tate. Abia s-au încheiat tratativele duse 
timp de cinci zile cu A. Gromîko, mi
nistrul de externe al Uniunii Sovietice, 
și Stewarf a traversat duminică Atlan
ticul, în vederea unei vizite de trei zile 
la Washington. Acolo el urmează să 
înfîlnească pe secretarul de stat, Dean 
Rusk, împreună cu Care va trece în re
vistă „o serie de probleme internațio
nale de interes comun”. După cum 
scrie presa, este, de asemenea, prevă
zut ca el să se întîlnească, la New York, 
cu secretarul general al O.N.U., U 
Thant.

In fruntea agendei — după cum 
scriu comentatorii de aici — se află 
examinarea situației din sud-estul Asiei 
și, în primul rînd, conflictul din Viet
nam. Cu acest prilej se crede că el va 
relata interlocutorilor americani despre 
modul în care s-au desfășurat convor
birile cu A. Gromîko la Londra în a- 
ceastă problemă. Intențiile și proiectele 
Cu care a plecat ministrul de externe 
britanic peste Ocean au fost întrucîtva 
arătate în declarațiile făcute de el îna
inte de a părăsi Londra. „Plec cu anu
mite idei privitoare la Vietnam, a spus 
el, dar știu că progresele vor fi încete 
și dificile". Apoi, după ce s-a referit 
la sprijinul Marii Britanii pentru pozijia 
S.U.A. în Vietnamul de sud, Stewart a 
făcut semnificativa remarcă ; „Sînt si
gur că S.U.A. au aceleași vederi în pri
vința Malayei".

Sensul acestor cuvinte a căpătat în 
presa britanică interpretarea pe care o 
exprimă cel mai clar „Sunday Tele- 

i graph": „Aceasta a fost o referire di- 
! recfă la un tirg între Londra și Wa

shington privind sprijinul reciproc în 
I Malaya și Vietnam, ceea ce constituie 
I un important factor în actuala dilemă 

a guvernului laburist".

GENEVA. între 22 martie și 15 
aprilie la Geneva va avea loc cea de-a 
21-a sesiune anuală a Comisiei pentru 
drepturile omului. Pe ordinea de zi se 
află înscrise 18 probleme, printre care 
pedepsirea criminalilor de război na
ziști, raportul anual al secretarului 
general al O.N.U., U Thant, privind 
libertatea de informare, problema pe
depsei capitale și dreptul persoanelor 
arestate.

BONN. La Frankfurt pe Main a 
avut loc o adunare consacrată pregă
tirii marșurilor păcii de primăvară. 
Cei prezenți au adresat populației 
R. F. Germane și în primul rînd tine
retului vest-german chemarea de a 
participa la aceste acțiuni în sprijinul 
păcii, împotriva pericolului unui 
război nuclear.

NEW YORK. Comitetul special 
pentru operațiunile destinate menți
nerii păcii, numit de Adunarea Gene
rală la 27 februarie, a hotărît ca la 
26 martie să-și înceapă dezbaterile în 
prima ședință destinată, îndeosebi, 
problemelor organizatorice.

VARȘOVIA. Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit la 20 martie pe Raul Castro 
Ruz, al doilea secretar al Conducerii 
Naționale a Partidului Unit al Revo
luției Socialiste din Cuba, locțiitor al 
primului ministru și ministrul forțelor 
armate revoluționare, care se află în 
Polonia la invitația C.C. al P.M.U.P.

Din nou atac 
împotriva R.

HANOI 21 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Vietnameză de 
Informații, misiunea de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
populare vietnameze a adresat pre
ședintelui Comisiei internaționale 
pentru supraveghere și control din 
Vietnam un protest împotriva unui 
nou act de agresiune împotriva 
R. D. Vietnam.

La 21 martie, ora 13,50 se spune 
în scrisoarea de protest, un mare 
număr de avioane ale S.U.A. și au
torităților sud-vietnamcze au zburat 
peste paralela 17, bombardînd și 
mitraliind mai multe puncte din To 
Vinh, o comună din nordul zonei 
demilitarizate și provocînd pierderi 
materiale populației locale. „Acesta 
este un nou act de război foarte 
grav comis de Statele Unite și agen
ții lor sud-vietnamezi împotriva 
Vietnamului de nord. In curs de 
numai 8 zile, ei au atacat în șase 
rînduri, cu forțe aeriene și navale,

încetinirea schimburilor comerciale 
dintre A.E.L.S. și Piața comună

Pofrivif unui studiu publicaf la Geneva 
de secretariatul Asociației europene a 
liberului schimb (A.E.L.S.), în anul 1964 
comerțul acesfei zone cu țările Pieței co
mune europene a înregistrat o încetinire. 
Ziarul francez „Les Echos" menționează 
că în pofida suprataxei aplicate de Anglia

Dintre ipotezele emise în diferite 
cercuri de aci ar merita poale să fie 
reținută, în special, aceea care prevede 
că la Washington vor avea loc doar 
schimburi de vederi între cei doi și ni
mic mai mult.

Cei doi miniștri se vor opri, pro
babil, și asupra problemelor economice, 
vest-europene, față de care atît Londra 
cit și Washingtonul au manifestat în 
ultima vreme un interes crescînd. Se 
pare că în sînul guvernului britanic ar 
exista anumite tendințe în favoarea 
strîngerii legăturilor cu restul țărilor 
vest-europene. Aci se vorbește chiar 
despre dorința Marii Britanii de a in
tra în Piața comună în condițiile exis
tente azi.

Aceste afirmații au fost transmise de 
corespondentul ziarului „Sunday Tele
graph" din Bruxelles care arată că, fi
nind seama de poziția Franței, pers
pectiva alăturării Marii Britanii la Pia
ța comună ar avea șanse de realizare 
abia în 1970. Problema rămîne încă 
destul de controversată și ea urmează 
a fi examinată la 24 aprilie cu ocazia 
întrunirii liderilor social-democrafi vest- 
europem la Chequers. Printre cei care 
vor lua parte la această consfătuire vor 
fi, în afară de premierul Harold Wilson 
și ministrul economiei, George Brown, 
cîțiva prim-miniștri vest-europeni, ca, 
de exemplu, cei ai Suediei, Danemar
cei, Norvegiei, precum și Willy Brandt, 
primarul Berlinului occidental. Pînă a- 
tunci se așteaptă o oarecare clarificare 
a poziției Marii Britanii, dat fiind că 
Michael Stewart se va întoarce în cu- 
rînd din Statele Unite cu o viziune mai 
clară asupra punctelor de vedere a- 
mericane, iar premierul Harold Wilson 
își va fi încheiat, între timp, proiecta
tele sale vizite la Paris și Washington.

Liviu RODESCU

TOKIO. Partidul socialist din Ja
ponia a anunțat că va organiza o vastă 
mișcare popu'ară de protest în întrea
ga țară împot. - convorbirilor japo- 
no-sud-coreene. ..larți urmează să so
sească la Tokio ministrul de externe 
al Coreei de sud, care va începe tra
tative cu ministrul de externe japo
nez în vederea normalizării relațiilor 
dintre cele două țări.

DELHI. In capitala Indiei se desfă
șoară lucrările celei de-a 38-a sesiuni 
a Federației camerelor de comerț și 
industrie din India la care participă 
membri ai guvernului, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri. Lucrările se
siunii au fost deschise de primul mi
nistru Lal Bahadur Shastri.

VARȘOVIA. In capitala Poloniei a 
sosit un grup de reprezentanți ai 
cercurilor economice, industriale și co
merciale din R.F.G., în vederea cu
noașterii posibilităților de lărgire a re
lațiilor comerciale dintre cele două 
țări în domeniul industriei textile.

BUENOS AIRES. Fracțiunea parla
mentară a Uniunii civice radicale a 
poporului, partid de guvernămînt, a 
respins propunerea formulată de Ro
berto Garofalo, deputat al acestui 
grup, ca voturile obținute de peroniști 
la ultimele alegeri din Argentina să 
fie anulate. în legătură cu aceasta

aerian
D. Vietnam
numeroase localități aflate pe teri
toriul R. D. Vietnam. în ce pri
vește zona demilitarizată, acesta 
este al doilea raid aerian în re
giunea nordică, în cursul aceleiași 
perioade". Scrisoarea de protest 
subliniază că „acest act de război 
constituie o încălcare grosolană a 
suveranității și teritoriului R. D. 
Vietnam, o violare extrem de gra
vă a acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam și un 
act flagrant de sabotare a statutului 
zonei demilitarizate".

Comisia de legătură cere ca Sta
tele Unite și Administrația de la 
Saigon să pună capăt imediat tutu
ror acțiunilor agresive împotriva 
R. D. Vietnam și războiului agresiv 
din Vietnamul de sud și să-și re
tragă toate trupele și armele din 
Vietnamul de sud, în conformitate 
cu prevederile acordurilor de la 
Geneva din 1954.

în octombrie 1964 asupra importurilor 
industriale, achizițiile britanice în țările 
C.E.E. au sporit, în timp ce cu țările 
A.E.L.S. (grupare în care, după cum se 
știe, Anglia este principalul partener) 
s-au înregistrat progrese mai lente.

în ceea ce privește schimburile co
merciale între toate țările A.E.L.S. și Pia
ța comună — scrie ziarul — „se consta
tă o scădere a ritmului de creștere medie 
înregistrat în cursul anilor precedenți în 
domeniul exporturilor". In timp ce îna
inte ritmul de creștere era de 15 la sută, 
anul trecut el n-a fost decît de 6,4 la 
sută. Deficitul schimburilor dintre A E.L.S. 
și C.E.E. a crescut de la 1 939 milioane 
de dolari în 1963, la 2 643 milioane de 
dolari în 1964. Cel mai mult au fost afec
tate exporturile provenind din Austria, 
Elveția și Anglia. Schimburile comerciale 
ale A.E.L.S. cu Statele Unite au înregis
trat un deficit de 1 186 milioane de do
lari, din care Angliei i-a revenit 60 la 
sută.

Echipajul navei „Voshod — 2“ 
a sosit pe cosmodromul Baikonur

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
21 martie, cosmonauții Beleaev și 
Leonov au sosit pe cosmodromul 
Baikonur, fiind aduși de un avion 
special din Perm (nordul Uralului), 
unde vineri a aterizat nava lor 
„Voshod-2“. Imediat ce Beleaev și 
Leonov au coborît din avion, au fost

Expediția aeriană „Nord-65“
MOSCOVA 21 (Agerpres). — A în

ceput expediția aeriană sovietică 
„Nord-65“, cea mai mare din isto
ria studierii Arcticii. După cum a- 
nunță agenția TASS, toate avioanele 
au sosit la bazele de plecare. Co
mandantul aviației polare a U.R.S.S., 
Mark Șevelev, a relatat ziariștilor 
că expediția urmează să evacueze 
stațiunea în derivă „Polul Nord-12“, 
aflată în prezent în regiunea Polu
lui inaccesibilității relative, aproxi
mativ la 1 900 km de țărmul Ocea
nului înghețat de Nord. Trebuie gă
sit, de asemenea, la 800—900 km mai

fracțiunea U.C.R.P. a declarat că un 
asemenea act ar constitui „o agre
siune împotriva verdictului poporului" 
și că ar putea dezlănțui grave agitații 
interne.

SALISBURY. Parlamentul Rhode- 
siei de sud a adoptat o lege prin care 
se extinde la cinci ani perioada 
maximă în care o persoană poate fi 
deținută, fără a fi deferită justiției. 
Pînă acum, acest termen era de 12 
luni.

ANKARA. în capitala Turciei a 
avut loc o reuniune a șefilor princi
palelor partide politice. După înche
ierea reuniunii, Urgiiplu, președintele 
Consiliului de Miniștri, a anunțat că 
înlocuirea contingentului turc staționat 
în Cipru va avea loc la 28 martie.

BUENOS AIRES. Președintele Illia 
a emis un decret prevăzînd reducerea 
cu 100 milioane dolari a bugetului 
adoptat pe anul 1965. Este vorba de 
reduceri de 5 pînă la 20 la sută ale 
alocațiilor pentru majoritatea organis
melor guvernamentale.

GEORGETOWN. Forbes Burnham, 
primul ministru al Guyanei britanice, 
a anunțat că guvernul va participa la 
conducerea a două mari companii 
particulare producătoare de zahăr. 
Este vorba de companiile „Bookers" 
și „Demeara".

ALEGERI 
IN CEYLON

COLOMBO 21 (Agerpres). — în 
Ceylon sînt programate pentru luni 
alegeri pentru cele 151 de locuri r' 
Camera Reprezentanților. Aceste u- 
legeri au loc ca urmare a dizolvării 
Parlamentului ceylonez în luna de
cembrie 1964, după ce guvernul con
dus de Sirimavo Bandaranaike a fost 
pus în minoritate cu prilejul votării 
unui proiect guvernamental privind t 
naționalizarea principalelor instituții 
de presă din Ceylon. Deși la confrun
tarea electorală de luni iau parte 12 
grupări politice și numeroși indepen
denți, potrivit agenției France Presse, 
principala bătălie va avea loc între 
Partidul ceylonez al libertății, con
dus de d-na Bandaranaike, și cea 
mai importantă grupare de opoziție, 
Partidul național unit, partid de 
dreapta condus de Duddley Sena- 
nayake.

A reînceput marșul 
spre Montgomery

SELMA 21 (Agerpres). — Aproxi
mativ 10 000 de persoane, albi și ne
gri, în rîndurile cărora se aflau nu
meroși cetățeni veniți din toate col
țurile Statelor Unite, au pornit du
minică în „Marșul libertății" — de 
la Selma spre capitala statului Ala
bama. Montgomery — organizat în 
sprijinul cererilor de respectare a 
drepturilor civile. Coloana demons
tranților care urmează să străbată în 
cinci zile cei aproximativ 80 km 
ai itinerarului este condusă de re
verendul Martin Luther King, cu
noscut lider al luptei integraționiste 
a populației de culoare din S.U.A., 
laureat al Premiului Nobel pentru 
pace. Potrivit unui ordin al președin
telui Johnson, cei 1 800 de membri ai 
gărzii naționale din statul Alabama 
au fost trecuți sub controlul guver
nului federal și, împreună cu 1 000 
de soldați din trupele regulate, au 
primit sarcina să asigure securitatea 
participanților la marș, în fața even
tualelor atacuri din partea rasiștilor.

După cum s-a mai anunțat, un 
marș asemănător, organizat în urmă 
cu două săptămîni, nu a putut avea 
loc, întrucit gărzile statului Alaba
ma au atacat pe demonstranți.

întimpinați de rachetiști, membri 
ai Comisiei de stat, ziariști. Ei au 
fost îmbrățișați de cosmonauții Iuri 
Gagarin și Vladimir Komarov.

Colonelul Beleaev a raportat pre
ședintelui Comisiei de stat că pro
gramul de zbor a fost îndeplinit în 
întregime.

la nord de capul Schmidt, un cîmp 
de gheață pentru noua stațiune „Po
lul Nord-14“, unde vor fi transpor
tate cîteva zeci de tone de combus
tibil, precum și echipament.

Cu ajutorul aviației vor fi trans
portate pe cîmpul de gheață stații 
de radio și meteorologice în derivă 
și vor fi efectuate cercetări științi
fice în diferite regiuni ale Oceanului 
înghețat de Nord. în acest scop, pe 
ghețuri vor fi create baze provizorii, 
situate la mare distanță de țărmurile 
continentului. Aviatorii vor efectua 
cîteva mii de aterizări pe ghețuri.

TEL AV1V. La frontiera dintre 
Izrael și Siria s-a produs un nou in
cident, in noaptea de 20 spre 21 mar
tie, cînd în legiunea Ashmurah, situată 
la nord de Galileea, posturile de gră
niceri ale celor două părți au declan
șat un puternic schimb de focuri.

CAPE KENNEDY. Administrația 
națională pentru problemele aeronau
tice și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.)-a anunțat că lansarea ve
hiculului spațial „Gemini", avind la 
bord pe cosmonauții Virgil Grissom și 
John Young, a lost amînată pentru 
marți după-amiază.

MADRID. Profesorul Jose Luis Lo
pez Aranguren, de la Universitatea 
din Madrid, care și-a exprimat Spri-' 
(inul față de acțiunile studenților spa
nioli în favoarea reformelor universi
tare, a fost arestat duminică și reținut 
timp de mai multe ore la cartierul ge
neral al poliției din capitala Spaniei.

LUXEMBURG. înalta autoritate a 
C.E.C.O. — Comunitatea europeană 
a cărbunelui și oțelului — a adresat 
un apel guvernelor celor șase țări 
membre să examineze neîntîrziat pro
blemele legate de fuzionarea celor trei 
organisme — C.E.E., C.E.C.O. și Eu
ratom.

PARIS. Duminică s-a deschis Ia 
Lyon cel de-al 47-lea tirg internațio
nal la care participă aproximativ 4 000 
de firme franceze și străine.
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