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Piața Republicii. Tribuna oficiala in timpul mitingului de doliu

cu Jacques

reprezentantul

Partidului

militare,

(Continuare in pag. II-a)

sala cernita,
zile, s-au pe-
oameni. Stau

Comitetului

și gra-
glorio-
ai ma-

cres-

Spre Monumentul eroilor
pentru socialism. Ora 14(

drum al
Munci-

unașa
dimineața

Revoluționa:
Ungar,

membru al
al P.M.S.U..

acum încremenită
tăceri solemne
umăr, ostași ai

de clasă, tineri

a iantarei
cadența lenta

munist din Cehoslovacia ; delegația

R. P. Chineză în irunte cu Ciu En-
lai, vicepreședinte al C.C. al Paiti-
dului Comunist
Consiliului de Stat al R. P. Chineze ;
delegația de partid și de stat din
R.P.D. Coreeana in frunte cu Pak
Kim Cel, membru al Biroului Politic,
vicepreședinte al C.C. al Partidului

Manuel
Yepe Menendez, ambasadorul Re

R. D. Germana in frunte cu Hermann
Matern, membru al Biroului Politic al

tetului Executiv al C.C. al Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia, secretar

Biroului Politic, secretar al C.C. al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez ;
delegația Partidului Muncitoresc So

țial și a guvernului
Muncitoresc Țărănesc

Biroului Politic al C.C.

namentală a U.R.S.S. în frunte
A. I. Mikoian, membru al Prezidiu

tală din R. D. Vietnam m frunte cu
Hoang Van Hoan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor
ce muncesc din Vietnam, vicepre

Adunării Naționale a R. D. Vietnam.
Au participat, de asemenea : de

Ornai

Democratice
Populare ;

Abdel Nasser ambasadorul Moha
mmed Fahmy Hamad; reprezentantul

Alvarez de Toledo, ambasadorii

Baudouin — ambasadorul Honore

ambasadorul U Ba Saw; reprezen-

frunte
nistrul poștelor
țiilor,

sonal

India in frunte

frunte cu amiralul R. Soebijakto,

Islandei ambasadorul dr. Kristinn

ganeh, vicepreședinte al Consiliului

Iranu

nistrul plenipotențiar Zvi

Olandei

amba
sadorul William A. Cravzford ; re
prezentantul guvernelor Suediei

Suediei

Giirsel ambasadorul Semsettin
Anf Mardin.

La funeralii au participat delegații

tele P.C. din Austria ; John Gollan,

luptei

Sub un cer plumburiu,

a cărui amintire va
inima partidului, a

a poporuluiclasei muncitoare,
min.

Piața Palatului — piața unde

atîtea momenteau cunoscut

piața pare

ve. Umăr la
sului nostru
rilor bataln

jurul

cate.
Părtași la durerea noastra, in a-

lumii,roase alte state
unor, popoare

poare.
gărzi m...Ultimele

rindat sute de mii de

meni de cultura.
Garda de onoare10,30.

catafalc o fac conducătorii partidu-
Nicolae

Alexandru Draghici,Petre Bonla,

Voitec. Mihai Dalea, Paul Niculescu-
Mizil, Ilie Verdeț

patriei.
mariiSub privirea îndurerata a

maimulțimi,
luptătovarăși

neuitatului conducător este așezat pe

sub drapele in bernă, cele opt com- 
reprezentîndonoare,

fanfarei militare.

Se afla,

NicolaeMaurerGheorghe
Ceaușescu. (Cuvîntările în pagina
a 3-a).

de conducătoriiCuvintele rostite

lemn scot încă o dată în evidență
tovarășului

cinile care stau m fața

rea păcii în lume, la triumful, ideilor
marxist-Ieniniste.

Ora 11,50. începe ultimul
marelui ostaș al
toresc Romin.

Melodia grava

solemnă, deschide drumul. Purtate
de militări, coroane înalte de flori
înaintează încet. în frunte cu cea de
garoafe roșii din partea C.C.

siliului de Miniștri. Douăzeci de ofi
țeri supenoii duc, pe pernițe de cu

care se odihnește sicriul pășesc fa

delegația de
partid și de stat a R. Alba-

frunte * cu Marko.
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. al Partidului Muncii din Al
bania ; delegația de partid și

al Prezidiului C.C. al Partidului Co-

tantul reginei Elisabeta a II-a a Ma

ad-intenm R. Brash ; delegația

-------- al președintelui 
iJrho Kekkonen

Finlandei
ambasadorul

Martti Johannes Salomies ; delega-

Marette,
telecomunica-
președmtelui

■

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VAI

"&i2Organ al Comitetului Central al P.M.R
ULTIMUL RĂMAS BUN DE LA TOVARĂȘUL

Adio, scump tovarăș
mulțime s-a adunat ieri
în vasta piață a Palatului Republi
cii pentru a-și lua ultimul rămas

Gheorghiu-Dej,
tovarășul Gheorghe

veșnic în

puțini din oamenii strînși acum

luptă și unde, intr-o zi de iarna,
salutat tăurirea republicii — aceeași

cupola unei

partid, veterani

cuți în socialism, muncitori și inte
lectuali, întruchipează laolaltă uni
tatea strînsă a poporului în
partidului, a conducerii sale încer

cest îndoliat ceas, sînt oameni din
țările socialiste frățești și din nume-

prezentanți ai
pe cele mai îndepărtate meridiane
și paralele, prieteni ai poporului ro-
mîn, aducînd omagiul lor strălucitu
lui om de stat, neobosit militant al
colaborării și prieteniei între po

aici unde, timp de trei

de veghe membri ai
Central, ai Consiliului de Stat și gu
vernului, deputați in Marea Adunare
Nationaiă, academicieni și alți oa

lui și statului, tovărășii : 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș,

Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu.
Leonte Rautu, Leonlin Sălăjan Șteian

Intr-o tăcere impresionantă, sicriul
este învelit în drapelele partidului și

apropiau
sicriul purtat de cei

catafalcul din mijlocul pieței. Aliniate

panii
armele forțelor noastre armate, dau
onorul. Sub cerul înnourat al acestei
dimineți de martie se înalță sunetele

Domină piața o mare tribuna dra
pată în catifea neagră și roșie, a- 
vînd în mijloc stemele aurii ale par
tidului și republicii. Iau loc mem-

familiei tovarășului Gheorghe
Gheorghiu-Dej, conducătorii partidu

lui și statului. In tribunele laterale 
iau loc membri ai C.C. al P.M.R., ai
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
deputați ai Marii Adunări Naționa
le, conducători ai organizațiilor ob

de partid și guvernamentală rii Britanii — însărcinatul cu afaceri

ștești și instituțiilor centrale.
de asemenea, membrii

delegațiilor de partid și de stat, re
prezentanți ai șefilor de state și ai 
guvernelor la funeraliile tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sînt pie-
zenți șefii misiunilor diplomatice
acieditați la București, atașați mili
tari, ziariști romîni și străini.

Mitingul de doliu este deschis de 
tovarășul Chivu Stoica. Iau cuvîntul
tovarășii Gheorghe Apostol,

de partid și de stat la mitingul de
doliu străbat în aceeași clipă întrea
ga țară, purtate de undele radioului
și televiziunii, ascultate de milioane
și milioane de oameni. Aceste cu
vinte de rămas bun și legamint so

marea personalitate a
care a stat în fruntea partidului și
statului nostru ; ele subliniază sar-

poporului
nostru pentru a ridica tara pe culmi
și mai înalte, a contribui la întări

Se încheie mitingul de doliu. Ofi
țeri superiori ai forțelor noastre ar
mate coboară sicriul de pe catafalc,
depunindu-1 pe un afet de tun.

care pășește in

P.M.R., a Consiliului de Stat și a Con

loare vișinie, înalte distincții romi-
nești și de peste hotare primite de
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în urma marelui afet de tun

milia, conducătorii de partid și de
stat, membrii delegațiilor și repre
zentanțelor diplomatice străine.
funeralii participa :

stat din R. P Bulgaria în frunte cu
Todor Jivkov, pnm-secretar al C.C.
al Partidului Comunist Bulgar și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Bulgaria ; delegația de partid
și de stat din R. S. Cehoslovacă în
frunte cu Jaromir Dolansky, membru

Chinez, premierul

Muncii din Coreea ; delegația
partid și guvernamentală din Repu
blica Cuba în frunte cu

publicii Cuba la București ; delega
ția de partid și guvernamentală din

C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte
Camerei Populare a R. D. Germane ;
delegația de partid și de stat din
R.S.F. Iugoslavia în frunte cu Alek
sandar Rankovici, vicepreședinte al
R.S.F. Iugoslavia, membru al Comi

al C.C. al U.C.I. ; delegația de partid
și de stat a R. P. Mongole în frunte
cu Sonomîn Luvsan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, prim-
vicepreședmte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole ; delegația de
partid și de stat a R. P. Polone în
frunte cu Zenon Kliszko, membru al

cialist Ungar, a Consiliului Preziden

frunte cu Kalai Gyula,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; delegația de partid și guver

lui C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.;
delegația de partid și guvernamen

ședinte al Comitetului Permanent al

legația de stat a Algeriei
Oussedik, ambasadorul Algeriei
Sofia, reprezentant al guvernului Re
publicii Algeriene

reprezentantul președin
telui Republicii Arabe Unite, Gamal

președintelui Argentinei, Jose Maria

Argentinei in R. P. Romina ; repre
zentantul guvernului Austriei — am
basadorul dr. Johann Manz ; repre
zentantul personal al regelui Belgiei,

Cambier ; reprezentantul guvernului
revoluționar al Uniunii Birmane

stat din Cambodgia — Huot Sam
ambasadorul Cambodgiei în

R.S.F. Iugoslavia ; reprezentantul gu
vernului Danemarcei, ministrul ple
nipotențiar Ioachim H. G. Baron Zyt-
phen-Adeler; reprezentantul cu mi
siune specială al guvernului Confe
derației Elvețiene — ambasadorul
Emile Bisang ; reprezentantul perso-
.sonal

Franța

Franței ; reprezentantul special per
al președintelui Republicii 

Ghana, Kwame Nkrumah —- amba
sadorul Emmanuel Kodjoe Dadzie ;
delegația de stat a Greciei în frun
te cu Pavlos Bardinoyannis, ministru
de stat fără portofoliu în guvernul
grec, deputat de Creta, reprezentant
al regelui Greciei ; delegația de stat
a Republicii
doamna Lakshmi N. Menon, ministru
cțe stat al afacerilor externe, repre
zentant special al guvernului Indiei ;
delegația de stat a Indoneziei

ambasadorul Indoneziei la Belgrad,
reprezentant al președintelui Repu
blicii Indonezia ; reprezentantul spe
cial al președintelui și guvernului

Gudmundsson ; delegația de stat a
Iranului în frunte cu dr. Nasser Ye-

de Miniștri și ministru de stat, re
prezentantul personal al Majestății
Sale Imperiale Șanhinșahul
lui ; reprezentantul guvernului Repu
blicii Italia — ambasadorul Niccolo
Moscato ; reprezentantul președinte
lui Izraelului, Zalman Shazar

Ayalon ;
reprezentantul guvernului japonez —
ambasadorul Takeso Shimoda ; de
legația de stat din Pakistan — ge
neral Sher Khan, ambasadorul Pa
kistanului în R.S.F. Iugoslavia,
prezentantul personal al președinte
lui și guvernului Pakistanului ; re
prezentantul special al guvernului

ministrul plenipotențiar
J. B. Haverkorn Van Rijsewijk ; re
prezentantul personal al președinte
lui S.U.A., Lyndon Johnson

Norvegiei — ambasadorul
O. G. Bjurstrom; reprezentantul pre
ședintelui Republicii Turcia, Cemal

ale partidelor comuniste și munci
torești : Johann Koplenig, președin

pentru libertatea poporului șl a patriei,
L20. Precedat de coroanele de Hori, sicriul aco

perit cu steagul roșu și tricolor e purtat pe trepte. în urmă, pînâ departe,
coloanele de oameni ai muncii
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pentru înflorirea patriei socialiste

agricolă

Și 
transmi- 

a funera- Moților. La orele 14,30 
tulnicărese din comuna 

Iancu, raionul Cîmpeni,

GHEORGHE GHEORGH I U - DEJ

întregul popor și-a luat ieri rămas bun de la tovarășul Gheorghiu- 
Dej. La orașe și sate, gîndurile tuturor l-au însoțit tn ultimul său drum 
pe iubitul conducător al partidului și statului nostru. Pe tot întinsul 
patriei, in uzine, în laboratoare, pe șantiere, pe ogoare, oamenii muncii 
tși întăresc hotărîrea exprimată în adunările de doliu, în zecile de mii 
de telegrame și scrisori trimise C.C. al P.M.R., muncind cu rîvnă pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pentru înflorirea patriei socialiste, că
reia i-a închinat viața neuitatul nostru tovarăș.

Met-alurgiștii de la Combinatul 
chimico-metalurgic din Baia Mare — 
căruia i s-a atribuit numele tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej — au 
efectuat ieri schimburile de la ora 
12 în fața tabloului îndoliat al re
gretatului conducător. Și tot aici, 
la ora 14,30, echipa prim-topitorului 
Ion Cetățean II a venit să-și ia 

ultim rămas bun de la ma- 
credinciosul fiu al po-

un
rele și 
porului nostru. Angajamentul to
pitorilor a răsunat, în vuietul si
renei, oa un legământ: „Nu vom 
precupeți nici un efort spre a da 
patriei metal mai mult, mai bun, 
pentru întărirea patriei, în numele 
idealurilor cărora le-a închinat în
treaga sa viață tovarășul Dej. Ală
turi de toți oamenii muncii, strins 
uniți în jurul partidului și a Comi
tetului său Central, vom munci cu 
toate puterile pentru înflorirea Ro- 
mîniei socialiste".

La Ploiești, metalurgiștii Uzinei de 
utilaj petrolier „1 Mai" au înălțat 
ieri turla unei noi instalații de fo
raj ; montată mai devreme decît se 
prevăzuse, printr-un efort supli
mentar depus de metalurgiști, turla 
a fost transformată într-un impre
sionant catarg, în vîrful căruia au 
fost arborate în berna drapelele sta
tului

La
giștii 
de-a 
sarcinile de plan ale lunii; produc
ția zilei de ieri a fost cea'mai mare 
producție zilnică din acest an. Ela
borarea primei șarje realizate peste 
plan s-a terminat exact la ora 14,30. 
în schimbul I echipa prim-topitoru- 
lui Traian Poienaș a smuls cuptoa
relor cu 19,5 la sută mai mult me
tal față de norma . zilei. Sute de. 
muncitori care nu se aflau- în schimb 
s-au strîns în sala de festivități sau 
la club pentru a urmări, în fața te
levizoarelor, mitingul de doliu și teci, partidul ne-a dăruit și un mi- 
funeraliile tovarășului Gheorghiu-
Dej.

Ca pretutindeni. în țară, străzile.. 
Galațiului — înveșmîntate în culo
rile drapelelor îndoliate — au fost 
ieri lipsite de animația obișnuită. 
Cetățenii sint strînși în jurul apara
telor de radio sau în fața televizoa-- 
relor. în acest timp, pe șantierul 
marelui Combinat siderurgic care va 
purta numele tovarășului Gheor- 
ghiu-Dej, constructorii muncesc cu 
elan și dîrzenie. Prinde viață anga
jamentul luat de constructori în ca
drul adunării de doliu. „Am primit 
cu recunoștință și satisfacție hotărî- 
rea prin care marele Combinat side
rurgic de la Galați va purta numele 
iubitului conducător al poporului 

. nostru — se arăta în telegrama tri
misă Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn de cei 
10 000 de participant Ia adunarea de 
doliu. Cinstea 
fost acordate

e- 
de 
în 

un

și partidului nostru.
Hunedoara și Călan, siderur- 
au elaborat la 24 martie cea 
șasea mie tonă de oțel peste

mult în munca pentru realizarea 
importantului obiectiv stabilit la cel 
de-al III-lea Congres al partidului 
nostru. Sîntem hotărîți să muncim 
fără preget pentru punerea la timp 
în funcțiune a obiectivelor prevă
zute". în abatajele Motrului, cel mai 
tînăr bazin carbonifer al țării, mi
nerii și-au îndeplinit mai devreme 
sarcinile de plan. Apoi au urcat la 
„ziuă" unde, în fața radioului 
televizoarelor, au urmărit 
sia mitingului de doliu și 
liilor.

Țăranii din cooperativa
de producție „Partizanul roșu", co
muna Arțari, raionul Lehliu, au a- 
dresat Comitetului Central al parti
dului o telegramă prin care se an
gajează să cinstească amintirea lu
minoasă a tovarășului Gheorghiu- 
Dej, înzecindu-și eforturile pentru a 
traduce. în viață politica partidului 
nostru de înflorire a agriculturii so
cialiste, de dezvoltare a întregii 
conomii naționale. La institutele 
învățămînt superior din Cluj, 
aule și amfiteatre, s-au adunat
mare număr de studenți. Numeroși 
vorbitori au dat glas dragostei pe 
care studențimea clujeană o păstrea
ză tovarășului Gheorghiu-Dej, ata
șamentului profund față de Partidul 
Muncitoresc Romîn. Prieten și în
drumător înțelept, cum l-am cunos
cut întotdeauna — a arătat studen
tul Ion Secărea, de la facultatea de 
matematică — așa. îl vom purta în 
suflet pe iubitul nostru tovarăș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Marea 
cinste care rii se face astăzi ne dă noi 
imbolduri pentru cucerirea celor mai 
adînci taine ale științei, așa cum ne 
cere partidul. Ne bucurăm din plin de 
grija ce ne-o acordă partidul, de cele 
mai bune condiții de viață și studiu, 
a arătat Maria Gayzago, studentă la 
facultatea de fizică. Pe lîngă cămi
nele în care locuim, cantine, labo
ratoare, săli de cursuri și biblio-

și încrederea ce ne-au 
ne însuflețesc și mai

nunat palat de cultură, care, ince- 
pînd de astăzi, poartă numele atît de 
drag nouă, tuturor, numele tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Pentru încrederea ce ni se arată ne 
angajăm să învățăm temeinic, spre 
a deveni cadre de nădejde ale scum
pei noastre patrii, Republica Popu
lară Romînă.

...Orele 14,30. In timp ce la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, sicriul cu corpul neîn
suflețit al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej era coborît în criptă, 
de la un capăt Ia altul al țării sire
nele au început să sune, ca un ecou 
al durerii întregului popor.

La Atelierele glorioasei „Grivițe 
Roșii", ca și la Săvinești, pe șantie
rul Hidrocentralei de pe Argeș ca 
și în minele Văii Jiului — pretu
tindeni lucrul a încetat timp de trei 
minute, ca un ultim 
marelui dispărut. La

omagiu adus 
Atelierele de

reparat material rulant „16 Februa
rie" din Cluj a sunat ieri și o 
sirenă al cărei glas a vestit, în 1933, 
începerea grevei ceferiștilor clujeni; 
ea a fost trasă de bătrînul lăcătuș 
Ion Abrudan — participant la eroi
cele lupte revoluționare de acum 32 
de ani — și de tînărul maistru Be
niamin Bujor.

Constanța. Sunetul puternic al 
sirenelor a făcut să încremenească 
macaralele uriașe, autostivuitoarele. 
Marinarii, docherii, mecanicii și-au 
plecat cu durere frunțile. Peste 
portul îndoliat s-a așternut o atmos
feră profundă și gravă; părea că și 
apele mării au încremenit pentru o 
clipă. De pe țărm se aud salvele de 
tun care dau ultimul salut marelui 
conducător al partidului și statului 
nostru.

Țara 
vestitele 
Avram
au sunat timp de 3 minute din tul
nice. In fața muzeului din comu
nă, unde s-a adunat un mare nu
măr de cetățeni, Niculae Marta, în 
vîrstă de 64 de ani, împreună cu 
pioniera Aurora Boglea, a plantat 
un brad pe care l-au botezat „Bra
dul lui Gheorghiu-Dej". El a fost 
dat spre îngrijire detașamentului de 
pionieri „Casa Iancului" de la școa
la din localitate.

La orele 14,30 cînd întregul po
por și-a luat ultimul rămas bun de 
la tovarășul Gheorghiu-Dej, pe tar
lalele cooperativei agricole din Li- 
manu, regiunea Dobrogea, tractoa
rele s-au oprit pentru cîteva minu
te din mers. Mecanizatorii s-au des
coperit, pleeîndu-și frunțile.

...Glasul sirenelor s-a stins. S-a 
stins și ecoul celor douăzeci și pa
tru de salve de tun. Pretutindeni 
se reia lucrul. Pe chipurile oarne-

o expresie .lui Politic al C.C. al P.C. din Fin- 
'landa, secrelar cu problemele orga
nizatorice ; P.C. Francez în frunte cu 
Georges Marchais, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.C. Francez ; Otto Niebergal, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Germania ; P.C. din Grecia în 
frunte cu Apostolos Grozos, preșe
dintele C.C. a! P.C. din Grecia ; Jose 
Manuel Fortuny, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Guatemala ; 
P.C. din Indonezia în frunte cu Ss- 
tiati Surasto, membru al C.C. al P.C. 
din Indonezia ; P.C. Italian în frunte 
cu Arturo Colombi, membru al Di
recțiunii P.C. Italian, senator ; Sa- 
muGl Mikunis, secretar general al 
P.C. din Izrăel; Kajita Shigeho, 
membru al C.C. al P.C. din Japonia ; 
P. C. din Liban, 
Youssef Helou și 
Aii Yata, secretar 
din Marge ; Joop Wolff, membru al 
Biroului Politic al P.C. din Olanda ; 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
P.C. din Portugalia ; P.C. din Spania 
în frunte cu Ignacio Callegos, mem
bru al Comitetului Executiv și secre
tar al C.C. al P.C. din Spania; Gilbert 
Green, membru al Biroului Politic și 
al secretariatului național al P.C. 
din S.U.A.; Eduardo Gallegos Man- 
cera, membru al Biroului Politic și 
secretar ou probleme internaționale 
al C.C. al P.C. din Venezuela ; pre
cum și delegația Partidului E.D.A. 
din Grecia în frunte cu Manolis Gle- 
zos și delegația Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare — Dome
nico Cerevalo, membru al Direcțiu-

O parte a marii coloane, pe bulevardul 1848

(Urmare din pag. I-a)

secretar general al P.C. din Marea 
Britanic ; William Devine, membru 
al Comitetului național al P.C. din 
Canada ; Andreas Fantis, secretar 
general al Partidului Akel; Josă 
Cardona Hoyo3, membru al C.C. al 
P.C. din Columbia, reprezentant al 
partidelor comuniste din Columbia 
și Argentina; Luciano Fereto, din 
partea Partidului Avangarda popu
lară din Costa Fiica, Elienne Lentil- 
lon, membru al Comitetului Director 
al Partidului Muncii din Elveția, di
rector al ziarului „Voix Ouvridre" ; 
Marții Malmberg, membru al Birou-

a îndoliat țara 
poporul în ju- 

Clasa muncitoare,

telegramele, 
care conti- 
adresa Co- 
partidului, a 
și a Con- 
dovezi emo-

nilor este întipărită 
gravă.

Marea durere care 
unește și mai strîns 
rul partidului,
țărănimea, intelectualitatea, oame
nii muncii de toate naționalitățile, 
își manifestă hotărîrea de a-și în
zeci eforturile în lupta pentru cauza 
socialismului. Această hotărîre își 
găsește expresie în succesele în 
muncă pe care fiecare colectiv le-a 
raportat în aceste zile. Ea își gă
sește expresie și în 
moțiunile, scrisorile 
nuă să sosească pe 
mitetului Central al 
Consiliului de Stat 
stilului de Miniștri —
ționante ale atașamentului, ale 
dragostei față de partid. Cuvinte 
simple, izvorîtc din suflet, îmbrăcînd 
adeseori haina versului, ca în poezia 
elevei Ioana Atanasiu, din clasa 
a Xl-a E a școlii medii „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală, închinată 
memoriei tovarășului Dej : „Să-i 
dăruim din inimi / Un jurămînt 
fierbinte : „Sub steagul nostru 
roșu / Vom merge înainte !“.

Strîns unit în jurul partidului, al 
încercatei sale conduceri, întregul 
popor își reafirmă hotărîrea de a-și 
consacra toate forțele, întreaga ca
pacitate creatoare luptei 
viitorul strălucit al Romîniei 
liste.

pentru
socia-

compusă din 
Karin Mroue ; 

general al P.C.

nii Naționale a P.S.I.U.P., deputat în 
parlament.

După activiști de partid și de stat 
și reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, oameni de cultură, urmează 
companiile de onoare și, cît se 
vede cu ochii, mii și mii de capete, 
marea coloană a oamenilor mun
cii. Cortegiul trece pe strada Onești, 
pe lîngă sediul Comitetului Central 
a! partidului, statul major al lupte
lor și muncii poporului nostru pen
tru socialism.

O mare mulțime așteaptă corte
giul pe bulevardul Nlcolae Bălcoscu. 
Pe trotuare, la ferestre, pretutindeni, 
capetele se descoperă în tăcere. Un 
doliu care îți evocă o imensă fa
milie, legată prin sentimente pro
funde, trainice, îndelung verificate 
de viață, un întreg popor strîns unit 
în jurul conducătorilor săi, al stra
tegului călit și experimentat care 
este partidul, Comitetul său Central.

In pași înceți și. măsurați, coloa
nele în care predomină vălurile cer
nite, mătăsurile drapelului de stat 
și purpuriul mereu nestins al vieții 
și luptei, trec prin piața Universi
tății ; pe trotuare se zăresc mulți 
Studenți. Pe dreapta, cu stea
guri în bernă, se află muzeul de is
torie a Bucureștiului, închizînd între 
zidurile lui. imagini dramatice ale 
glorioaselor bătălii he clasă din 
1933 și tablouri ale Capitalei de azi, 
cu verticalele ei pline de lumină și 
culcare.

Părăsind defileul impozant dintre 
marile blocuri, urmărit de mii de 
ochi în care strălucește înlăcrimată 
cea mai adîncă emoție, cortegiul 
depășește bulevardul 1848, piața Unl-

Marii Adu-

reculege tn aceste trei minute : sa 
aud sirenele, cu vocea lor pătrunză
toare ; cît vezi cu ochii, de la Mo
nument pînă departe jos în Piața 
Libertății, mulțimea omenească stă 
descoperită ; e clipa cînd locomoti
vele, motoarele, mașinile se opresc 
pe tot cuprinsul țării, laolaltă cu oa
menii, cînd navele romînești înalță 
șuierul lor pe depărtările oceanelor. 
E clipa cînd toată suflarea țării,' în 
ceasul rămasului bun, stă unită în- 
tr-un singur gînd și îl asigură pe 
scumpul, tovarăș că marea ca
uză pentru care a luptat și a mun
cit pînă în ultima clipă va fi 
continuată, cu neclintită încredere, 
cu neînvins elan, sub steagul ina- 
intemergător al Partidului Munci
toresc Romîn.

Doi ofițeri- și doi muncitori ridică 
de, pe sicriu mătasea celor două 
steaguri, al republicii și al partidu-

rii, trece pe lîngă Dealul 
năți Naționale, înalt for de lucru al 
unui popor aflat în plină și neîntre
ruptă activitate constructivă, și se 
îndreaptă spre Parcul Libertății, unde 
se află Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

în vîrf de colină, oglindindu-se 
în apele limpezi ale lacului, marele 
Monument, înalt de peste 48 de me
tri, avîntă în văzduh cinci arce de 
granit cu strălucire de bronz, împle
tire de sobrietate și dinamism dîrz. 
Spre el se îndreaptă acum corte
giul, pe3te podul alb întins deasupra 
lacului. întregul parc— cu terasele 
sale succesive încărcate cu glastre lui. Sicriul e purtat. în rotonda inte- 
de flori, cu dalele sale albe, cu mulți
mea, ce așteaptă tăcută, cu militarii 
deveniți stană de piatră, dînd ono
rul — degajă o atmosferă de eroism 
sever, de solemnă cinstire a unui 
mare luptător patriot ; e cinstirea 
dată comunistului conducător 
slujitor al poporului, rămas viu 
după moarte în inima acestuia, 
partidul ce deschide neabătut, 
tenacitate și înțelepciune, căile mer
sului înainte.

Pe cele opt 
ul este purtat 
să în terasă, 
perioară din fața Monumentului, 
comandă : dă onorul un 
lion alcătuit din tineri 
în 1944, de-o vîrstă cu libertatea. La 
orele 14,30, în sunetele Imnului de 
Stat, sicriul este depus pe un cata
falc negru, străjuit de tovarășii de 
luptă ai marelui dispărut.

Țara întreagă stă de strajă și se

Și 
Și ■ 
în
cu

șiruri de trepte, sicri- 
tot mSi sus, din tera- 
pîr.ă la platforma su- 

■ ' O
bata- 

născuți

zioară, între pereții de- granit roșu, 
sub lumina blîndă a boitei de mo
zaic auriu. Aici, în centrul marii în
căperi, străjuit de conducătorii de 
partid și de stat, de familia marelui 
dispărut, înconjurat de membrii Co
mitetului Central, ai Consiliului de 
Stat, ai Consiliului de Miniștri și de 
șefii delegațiilor străine, în sunetele 
nemuritoare ale Internaționalei, în 
bubuitul celor 24 de salve ale ulti
mului salut, sicriul este coborît în 
criplă, sub o lespede de granit. Pe 
placa neagră se află săpală stema 
partidului, iar dedesubt, cu. ■ litere 
aurii, o inscripție :

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ

8.11.1901 — 19.3.19S5
Iar afară, pe cea mai de sus te

rasă, într-o amforă de granit, arde 
o flacără — nestinsa amintire.

în cursul dimineții de miercuri, 
delegații de stat și reprezentanți 
personali ai unor șefi de state la 
funeralii au venit la Palatul Con
siliului de Stat pentru a depune la 
catafalc coroane de flori, pentru a 
prezenta condoleanțe Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri în 
legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Condoleanțele au fost primite de 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Ștefan Voitec, Avram Bu- 
naciu și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Au prezentat condoleanțe : dele
gația de stat a Iranului — repre
zentantul personal al Majestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Iranului, dr. 
Nasser Yeganeh, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri și ministru 
de stat, și Nasradin Mirfakharai, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne ; delegația de stat din Franța 
— Jacques Marette, ministrul poște
lor și telecomunicațiilor, reprezen
tantul președintelui Franței, Jean 
Louis Pops, ambasadorul Franței în 
R. P. Romînă, Emmanuel de Mar- Maria Alvarez de Toledo, ambasa- 
gerie, director adjunct în Ministe
rul Afacerilor Externe, Didier Del- 
four, șeful de cabinet al ministru
lui poștelor și telecomunicațiilor; 
delegația de stat din Pakistan — 
general Sher Khan, ambasadorul 
Pakistanului în R.S.F. Iugoslavia, 
reprezentantul personal al președin
telui și guvernului Pakistanului ț 
delegația de stat din Cambodgia — 
Huot Sam Ath, ambasadorul Cam- 
bodgiei în R.S.F. Iugoslavia, repre-

zentantul șefului statului cambod
gian ; delegația de stat a Indoneziei 
— amiralul R. Soebijakto, ambasa
dorul Indoneziei în R.S.F. Iugo
slavia, reprezentantul președintelui 
Republicii Indonezia, și Wisnu, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim .al 
Indoneziei în R. P. Romînă ; Joși

(Ager.pres)

păstrat un moment 
la portretul îndoliat

<* •«,

președintelui Argen-

In dreptul Pieței Universității Coloanele s-au pus in mișcare
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dorul Argentinei în R. P. Romînă, 
reprezentantul 
tinei.

După ce au 
de reculegere 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
De.j, reprezentanții personali ai șe
filor de state și membrii delega
țiilor de stat au semnat în cartea 
de condoleanțe,
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de doliuMitingul
Cuvîntul tovarășului

Chivu Stoica
Tovarăși și tovarășe,

Stimați reprezentanți de peste hotare,
Cu adîncă durere ne despărțim astăzi de 

marele fiu al clasei muncitoare, al poporu
lui romîn, tovarășul și prietenul nostru 
scump Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Ro
mine. Moartea prematură a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, eminent condu
cător al partidului și 'statului, strălucit om 
•politic, militant de seamă al mișcării co- 

tuniste internaționale, este o grea pierde- 
.« pentru partidul și poporul nostru.

Paginile glorioase din istoria contempo
rană a Romîniei, mărețele transformări 
revoluționare înfăptuite de clasa munci
toare și de masele largi ale poporului sub 
conducerea partidului sînt legate pentru 
totdeauna de activitatea neobosită a to
varășului Gheorghiu-Dej. Nepieritoarele 
sale merite in întărirea partidului clasei 
muncitoare din țara noastră, în lupta pen

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Apostol

Dragi tovarăși și tovarășe,
O boală necruțătoare l-a smuls prema

tur din rîndurile noastre pe iubitul nostru 
conducător, tovarășul Gheorghiu-Dej. 
Steagurile cernite ale partidului, ale Ro
mîniei socialiste se pleacă în fața înflă- 
căratului revoluționar leninist, în a cărui 
activitate și-a găsit întruchipare tot ce 
are mai bun minunata noastră clasă 
muncitoare.

Prin devotamentul nemărginit cu care 
a slujit interesele clasei muncitoare, ale 
poporului romîn, ale cauzei socialismului, 
numele tovarășului Dej va trăi veșnic ca 
al unei personalități din cele mai remar
cabile în istoria mișcării noastre munci
torești, în istoria luptei poporului romîn 
pentru libertate și independență națională, 
pentru progres social.

Născut la Bîrlad, într-o familie mun
citorească, el a cunoscut de mic mizeria 
și exploatarea cruntă la care era supus 
proletariatul, fiind nevoit să muncească 
din greu încă de la vîrsta copilăriei. Plin 
de revoltă împotriva exploatării și ne
dreptății din jur, înțelegînd că suferin
țele clasei muncitoare și ale întregului 
popor pot fi curmate numai prin sfărima- 
rea robiei capitaliste, el a pășit cu dîrze- 
nie de neinfrînt pe calea luptei de clasă. 
In anii de după primul război mondial, 
ani de puternic avînt revoluționar al miș
cării muncitorești din Romînia. sub im
pulsul Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, tovarășul Gheorghiu-Dej s-a ală
turat cu hotărîre acțiunilor muncitorești 
revendicative din Valea Trotușului, a luat 
parte activă la greva generală din 1920, 
iar mai tirziu, la Galați, a activat în frun
tea organizației sindicale locale, relevîn- 
du-se prin energia și fermitatea sa revo
luționară. Proletar cu înaltă conștiință de 
clasă, el s-a înrolat în 1930 în rîndurile 
Partidului Comunist, cu a cărui luptă și-a 
contopit întreaga viață.

Marile însușiri de conducător revoluțio
nar ale tovarășului Gheorghiu-Dej — clar
viziune politică, combativitate, spirit rea
list și tenacitate în aplicarea sarcinilor 
trasate de partid — s-au afirmat din plin 
în eroicele lupte din februarie 1933 ale ce
feriștilor și petroliștilor, care au marcat o 
cotitură în istoria mișcării noastre mun
citorești, fiind prima mare bătălie anti
fascistă din Europa după instaurarea în 
Germania a dictaturii naziste.

Figură luminoasă de militant revoluțio
nar, legat prin mii de fire de masele pro
letare. tovarășul Gheorghiu-Dej a acționat 
cu perspicacitate și perseverență pentru 
folosirea celor mai potrivite forme și me
tode de organizare a activității revoluțio
nare de masă în scopul realizării frontului 
unic de acțiune și luptă a muncitorilor. 

Ora 14,30. Minut» de reculegere. Răsună acordurile solemn» ale lanlarel, se aud sirenele

tru înfăptuirea revoluției populare, pen
tru făurirea statului democrat-popular și 
construirea societății socialiste i-au adus 
înalta prețuire și dragostea fierbinte a în
tregului nostru popor. Amintirea sa lumi
noasă va rămîne veșnic vie în inimile 
noastre !

Omagiul cel mai de preț pe care noi 
toți, membrii Partidului Muncitoresc Ro
mîn, oamenii muncii din Republica Popu
lară Romînă îl aducem marelui dispărut 
este legămîntul că, strîns uniți în jurul 
conducerii de partid și de stat, să muncim 
cu nesecată energie pentru construirea so
cialismului. pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi ale progresului economie 
și social.

In aceste clipe grele, avem în mijlocul 
nostru reprezentanți ai partidelor fră
țești, ai țărilor socialiste, ai altor state, 
care au venit să fie părtași la doliul nos
tru și să participe la funeralii, cinstind 
memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Declar deschis mitingul de doliu.

Sub îndrumarea Comitetului Centra] al 
Partidului Comunist Romîn, Comitetul 
Central de acțiune pe țară, al cărui secre
tar a fost tovarășul Gheorghiu-Dej, a or
ganizat nemijlocit lupta ceferiștilor, adu- 
cind un aport imens la întărirea legăturii 
partidului cu detașamentele proletare de 
bază, la creșterea prestigiului Partidului 
Comunist ca stegar al luptei de eliberare 
a poporului muncitor. Dînd ca militant re
voluționar un minunat exemplu de com
portare în fața dușmanului de clasă, to
varășul Gheorghiu-Dej a făcut să răsune 
cu putere din banca acuzaților chemarea 
înflăcărată a partidului la luptă împotriva 
robiei capitaliste, a afirmat cu convingere 
de neclintit rolul clasei muncitoare ca cea 
mai înaintată clasă socială, exponentă a 
intereselor vitale ale tuturor celor ce mun
cesc, în lupta pentru răsturnarea orîn- 
duirii capitaliste și construirea unei so
cietăți noi socialiste.

In decursul anilor de temniță și lagăr, 
tovarășul Gheorghiu-Dej a adus o mare 
contribuție la formarea unor cadre de con
ducători revoluționari căliți, devotați trup 
și suflet cauzei partidului, cu o bogată expe
riență a activității nemijlocite în rîndurile 
maselor ; ele au avut rolul determinant în 
elaborarea strategiei și tacticii revoluțio
nare care a asigurat, prin coalizarea tutu
ror forțelor patriotice în jurul Partidu
lui Comunist, victoria insurecției armate, 
începutul unei ere noi în istoria Romîniei.

încă din primele zile după eliberarea 
țării, împreună cu tovarășul Gheorghiu- 
Dej și sub conducerea sa s-au stabilit prin
cipiile de bază ale refacerii unității miș
cării sindicale, a cărei participare activă 
la marile lupte de clasă desfășurate sub 
conducerea partidului a creat premisele 
înfăptuirii ulterioare a deplinei unități po
litice. ideologice și organizatorice a cla
sei muncitoare.

Crearea Partidului Muncitoresc Romîn, 
pe baza principiilor marxism-leninismului, 
a dat posibilitate clasei muncitoare să-și 
îndeplinească cu succes misiunea de forță 
conducătoare a societății, să unească în 
jurul ei, sub conducerea partidului, între
gul popor în lupta pentru construirea 
orînduirii noi, socialiste.

Azi, cind la începutul celui de-al treilea 
deceniu al vieții sale libere, Romînia so
cialistă prezintă tabloul însuflețitor al 
unei țări în plin avînt al forțelor ei crea
toare, cu un ritm rapid al dezvoltării eco
nomiei naționale, întregul popor prețuiește 
din adîncul inimii marile merite ale to
varășului Gheorghiu-Dej, în fruntea Co
mitetului Central al partidului, în elabo
rarea și înfăptuirea politicii de industria
lizare socialistă a țării, de transformare so
cialistă a agriculturii, temelie trainică 

pentru continua ridicare a bunăstării celor 
ce muncesc.

Toate aceste rezultate, izvor de mîndrie 
patriotică pentru fiecare om al muncii, 
vorbesc cu puterea de convingere a fapte
lor despre justețea politicii partidului, ba
zată pe fidelitatea neabătută față de învă
țătura marxist-leninistă, pe aplicarea ei 
creatoare la condițiile țării noastre; ele 
sporesc prestigiul internațional al Republi
cii Populare Romîne și contribuie la creș
terea forței de atracție a ideilor socialis
mului.

Viața tovarășului Gheorghiu-Dej, de la 
baricadele marilor bătălii de clasă și din 
temnițele burgheziei la înaltele răspunderi 
în fruntea partidului și statului, este un 
simbol al transformării clasei noastre 
muncitoare din clasă asuprită și exploata
tă în clasă conducătoare în stat. Sub con
ducerea Comitetului Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej, partidul s-a oțe
tit, fiind acum mai puternic decit pricind. 
Unitatea și coeziunea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul partidului, a în

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Tovarăși.

Cu nețărmurită durere ne luăm acum 
rămas bun de la iubitul nostru tovarăș 
Gheorghiu-Dej, de la acela care, incepind 
cu eroicele lupte de la Grivița din februa
rie 1933 și pînă la scrisoarea adresată 
Marii Adunări Naționale în cea de-a cin- 
cea ei legislatură, a dat, prin fapta și gîn- 
direa lui, cea mai înaltă expresie voinței 
și luptei poporului romîn pentru a-și făuri 
o nouă soartă.

Prin el și, alături de el, prin tovarășii 
săi cei mai devotați măreței cauze a so
cialismului și comunismului, partidul cla
sei muncitoare din Romînia a realizat sin
teza între tradiția de înțelepciune a celor 
mai luminați patrioți și lupta revoluțio
nară călăuzită de teoria științifică asupra 
societății umane, marxism-leninismul.

Eminent conducător de partid și de stat, 
întrunind strălucit în personalitatea lui 
însușirile clasei noastre muncitoare ca de
tașament de avangardă al societății con
temporane, tovarășul Gheorghiu-Dej și-a 
împletit propria-i viață cu tot ce a însem
nat pas înainte pe drumul noii noastre 
istorii.

Zi de zi, cu o capacitate mereu crescîn- 
dă de cuprindere a problemelor ce deve
neau și ele tot mai complexe, dînd un pro
fund conținut noțiunii de conștiință revo
luționară și de devotament pentru cauza 
fericirii poporului atît de scumpe partidu
lui nostru, tovarășul Gheorghiu-Dej a des
fășurat. de-a lungul acestor două decenii, 
o uriașă și rodnică activitate in conduce
rea treburilor de stat. El și-a legat pină 
la identificare întreaga activitate de tot 
ceea ce, prin strădania și geniul lor crea
tor, au înfăptuit și desăvîrșesc milioanele 
de oameni ai muncii : ofînduirea socialis
tă din patria noastră. Cu cită dragoste și 
mîndrie patriotică urmărea el eforturile 
muncitorilor din uzine pentru dezvoltarea 
industriei noastre la nivelul tehnicii mon
diale, ale țărănimii pentru un rod mai 
bogat al pămîntului nostru, ale intelec
tualității pentru continua ridicare a știin
ței și culturii noastre !

Studierea temeinică a tuturor proble
melor de stat în toate aspectele lor, în 
interdependența și conexiunea lor dialec
tică, cu un simț adînc al realității și al 
concretului, cu o viziune științifică a 
perspectivei de ansamblu, cu o bine de
plin chibzuită măsură a posibilităților și 
mijloacelor de înfăptuire, demonstrează 
nivelul înalt la care gîndirea și practica 
revoluționară a epocii noastre pot ridica 
talentul și capacitatea de conducere ale 
poporului muncitor.

în aceasta și stă cheia succeselor Romî
niei socialiste. Dintr-o țară. înapoiată, pă- 
răginită de război și de urmările lui, ro
bită trusturilor străine, rău administrată, 
în care masele muncitoare duceau o viață 
aspră și grea, Romînia a urcat treptele 
progresului în toate domeniile de activi
tate. Din rîndurile maselor largi s-au for
mat mii și zeci de mii de cadre, care, la 
diferite nivele, începînd'cu cele de mai 
de sus, au în mîinile lor conducerea tre
burilor obștești. în unul și același izvor 
— al capacității și eforturilor călăuzite 
și stimulate de partidul său, de „un a- 

cercatei sale conduceri, reprezintă o forță 
de nebiruit în lupta pentru construirea so
cialismului și comunismului.

Azi, cind conducem pe ultimul său drum 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ne 
angajăm solemn în fața clasei muncitoare 
și a poporului romîn să aplicăm cu con
secvență linia generală politică și econo
mică, verificată de viață, a partidului. Cla
sa muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea, pe care greaua pierdere suferită le 
unește și mai strîns sub steagul glorio
sului; nostru partid, al Comitetului său 
Central, vor păși neabătut înainte, cin
stind amintirea tovarășului Gheorghiu- 
Dej prin muncă plină de avînt pentru vii
torul măreț al Romîniei socialiste.

Adio; scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej 1 
Păstrînd veșnic în minte și-n inimă 
amintirea ta, pășim sub conducerea parti
dului, a Comitetului său Central, spre noi 
victorii în lupta pentru înflorirea Republi
cii Populare Romîne, pentru fericirea po
porului romîn 1 

semenea partid" care dă istoriei naționale 
asemenea oameni ca Gheorghiu-Dej — 
trebuie căutate succesele poporului nostru 
în industrie, agricultură, in tehnică, știin
ță, cultură, arte, învățămînt.

Rolul tovarășului Gheorghiu-Dej in de
terminarea și definirea de către partid și 
guvern a celor mai importante sarcini 
ale muncii noastre, a tuttiror, în cău
tarea și găsirea celor mai bune soluții, 
în mobilizarea conștiinței și energiei ma
selor largi pentru traducerea în viață a 
acestor sarcini, ne-a fost întotdeauna 
exemplu și îndemn. Deplin încrezător în 
forța mereu vie a activului de partid, el 
a considerat că principala pirghie a unui 
conducător este metoda muncii și răs
punderii colective, că pentru aceasta cea 
mai bună chezășie este propria-i modestie, 
înaltele însușiri morale ale unui condu
cător de stat călit în focul luptelor pro
letare stau tocmai în permanenta osmoză 
a gîndurilor și actelor lui cu cele care, 
prin tovarășii lui de muncă sau nemij
locit, sînt, trebuie să fie ale poporului. 
Principialitatea lui partinică, în accepțiu
nea deplin leninistă a cuvîntului, înaltul 
său simț de răspundere și de exigentă 
începînd cu sine însuși, patriotismul fier
binte, legătura strînsă, permanentă, cu 
masele au constituit pentru noi toți cel 
mai bogat tezaur de învățăminte și vor 
rămîne o pildă nepieritoare în istoria po
litică a poporului nostru.

Imaginea a tot ceea ce are astăzi mai 
pregnant Romînia ca țară socialistă, cu o 
economie în plin avînt, cu un nivel de 
trai în continuă creștere și cu o cultură 
înfloritoare însoțește numele patriei noas
tre și dincolo de hotarele sale. întreaga 
politică externă a Romîniei socialiste poar
tă sigiliul voinței de pace, respectul deplin 
al independenței și demnității naționale, 
atît de adine înrădăcinate în conștiința po
porului romîn și pe care, ca fidel expo
nent al lor în lumea contemporană, tova
rășul Gheorghiu-Dej le-a susținut și le-a 
promovat cu neslăbită convingere și ener
gie.

„Realizarea marilor sarcini ale desăvîrși- 
rii construcției socialiste va cere noi efor
turi, — scria el Marii Adunări Naționale. 
Sîntem convinși că eroica noastră clasă 
muncitoare, clasa conducătoare a societă
ții, țărănimea, aliata ei de nădejde, intelec
tualitatea, oamenii muncii de toate națio
nalitățile, întregul nostru popor, strîns unit 
sub- steagul partidului, nu-și vor precupeți 
nici în viitor forțele spre a asigura ridi
carea Republicii Populare Romîne pe noi 
culmi ale progresului economic și social".

Această nestrămutată încredere în capa
citatea și forța inepuizabilă a poporului, 
strîns unit în jurul partidului său, în vii
torul luminos al patriei, a devenit pentru 
noi toți un legămint sfint.

Urmînd cu neabătută consecvență învă
țătura și îndemnul lui, avînd mereu viu 
în mintea și inimile noastre înaltul exem
plu a ceea ce trebuie să fie devotamentul 
pentru cauza fericirii poporului, în lumina 
cauzei generale a umanității — vom simți 
necontenit, noi și cei de după noi, însoțin- 
du-ne pașii către viitor, pe acela care a 
fost și va rămîne in istoria noastră neobo
sit ziditor al Romîniei socialiste : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Cu inimile profund îndurerate, ne luăm 

astăzi ultimul rămas bun de la scumpul 
nostru tovarăș de luptă și de muncă, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu credincios al 
clasei muncitoare, al poporului romîn, 
conducător iubit al partidului și statului 
nostru, revoluționar și patriot înflăcărat, 
militant de seamă a! mișcării muncitorești 
internaționale, luptător neobosit pentru 
marea cauză a socialismului și a păcii.

întreaga activitate, toată viața tovară
șului Gheorghiu, de la începuturile 
tinereții și pînă la ultimele clipe, au fost 
strîns împletite cu lupta partidului, care 
în ultimii 35 de ani a avut un rol hotărî- 
tor in toate momentele principale ale 
luptei revoluționare a poporului romîn. în 
focul marilor bătălii de clasă. în procesul 
transformărilor revoluționare, inițiate și 
conduse de partid, Gheorghiu-Dc.i s-a do
vedit un talentat organizator și eminent 
conducător al maselor, al partidului, ai 
statului.

Adînc pătruns de învățătura leninistă 
potrivit căreia organizarea detașamentului 
de avangardă revoluționar a! clasei mun
citoare constituie condiția victoriei în 
lupta de eliberare socială și națională, 
Gheorghiu-Dej și-a consacrat o însemnată 
parte a activității sale operei de făurire 
și întărire a partidului proletar de tip nou. 
călirii lui ideologice și organizatorice.

Construit pe temelia concepției științi
fice. marxist-leniniste despre lume, Parti
dul Muncitoresc Romîn și-a îndeplinit și-și 
îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică 
de organizator și conducător al clasei mun
citoare, al întregului popor romîn. El este 
un partid puternic, numărind astăzi peste 
1 400 000 de membri, strîns unit în jurul 
Comitetului său Central, indisolubil legat 
de mase, iubit și urmat cu încredere de 
acestea, un partid care împletește elanul 
revoluționar de luptă al clasei muncitoare 
cu tradițiile progresiste ale poporului 
romîn.

Partidul ți-a încredințat, tovarășe 
Gheorghiu, sarcini de cea mai mare răs
pundere in conducerea partidului și sta
tului. Muncind și luptind cu întreaga ta 
pricepere și energie nesecată, le-ai înde
plinit cu cinste; ți-ai închinat întreaga 
viață slujirii cu credință a cauzei parti
dului, fericirii poporului, înfloririi patriei 
noastre. Prin această activitate plină de 
abnegație ți-ai cîștigat prețuirea unani
mă, încrederea și dragostea celor mai 
apropiați colaboratori ai tăi. a Comitetu
lui Central, a partidului, a întregului 
popor.

în condițiile grele ale ilegalității, fiind în 
închisoare, Gheorghiu-Dej, împreună cu 
activul de bază din închisori și din afară, 
a desfășurat o muncă intensă pentru or
ganizarea și înfăptuirea insurecției arma
te din august 1944 Răsturnarea dictaturii 
fasciste a marcat începutul revoluției 
populare, a deschis drumul cuceririi pu
terii de către poporul muncitor care și-a 
luat soarta in propriile mîini și a trecut 
la făurirea vieții noi, socialiste.

Partidul nostru s-a întărit în lupta in
transigentă împotriva concepțiilor străine, 
a elementelor oportuniste și fracționiste. 
O contribuție de cea mai mare importan
ță în această luptă a adus-o Gheorghiu- 
Dej, care, cu hotărirea și combativitatea 
sa caracteristică, a apărat, și militat pen
tru puritatea rîndurilor partidului, pen
tru continua întărire a unității sale.

în cursul anilor, partidul a format și 
educat numeroase cadre, devotate trup și 
suflet cauzei socialismului, comuniști com
bativi, bine pregătiți, în stare să conducă 
și să organizeze masele,. să îndeplinească 
cu pricepere, în toate domeniile, sarcinile 
ce li se încredințează. De creșterea și că- 
lirea unor asemenea cadre s-a ocupat cu 
răbdare, principialitate și mare căldură 
omenească tovarășul Gheorghiu-Dej.

Comitetul Central, în frunte cu 
Gheorghiu-Dej, s-a preocupat permanent 
de îmbunătățirea continuă a metodelor și 
stilului muncii de partid. în activitatea 
tuturor organelor de partid s-a statornicit 
principiul muncii colective. Linia politică 
a partidului nostru, cele mai importante 
hotărîri și măsuri — care exprimă fidel 
interesele vitale și năzuințele fierbinți ale 
poporului — sînt elaborate în colectiv, 
dezbătute larg cu membrii de partid, cu 
masele de oameni ai muncii. Tocmai de 
aceea poporul și le însușește în întregime 
și le înfăptuiește cu încredere și fermitate, 
în activitatea lor, pentru îndeplinirea tu
turor sarcinilor, Comitetul Central, organe
le și organizațiile de partid vor aplica cu 
toată hotărîrea principiul muncii colective.

Gheorghiu-Dej a depus o activitate sus
ținută pentru realizarea politicii partidului 
de' întărire necontenită a alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
baza regimului nostru democrat-popular, 
de dezvoltare a prieteniei frățești dintre 
poporul romîn și oamenii muncii de alte 
naționalități, a manifestat o atenție neslă
bită pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de muncă și de creație intelec
tualității patriei noastre. El a militat neo
bosit pentru creșterea neîncetată a rolului 
conducător al partidului în toate dome

niile construcției. economice și social-cul- 
turale.

Comitetul Central al partidului, tova
rășul Gheorghiu-Dej, au elaborat un vast 
program, științific fundamentat, pe baza 
căruia se realizează în ritm susținut pro
cesul de industrializare socialistă a țării. 
Ca rezultat al victoriei definitive a socia
lismului la orașe și sate, Romînia de astăzi 
se înfățișează ca o țară în continuu pro
gres. cu o economie tot mai complexă, 
o cultură înfloritoare puse pe de-a între
gul în slujba creșterii bunăstării celor ce 
muncesc.

Bilanțul bogat al tuturor înfăptuirilor 
dobindite este rodul muncii perseverente 
a eroicei noastre clase muncitoare, a har
nicei țărănimi muncitoare, a intelectuali
tății, a întregului popor romîn. care, sub 
conducerea și îndrumarea partidului, 
transpun în viață, cu hotărîre neclintită, 
mărețul program al partidului pentru de
săvârșirea construcției socialiste.

Amintirea vieții tale clocotitoare, to
varășe Gheorghiu, va dăinui in fiecare 
uzină și pe fiecare șantier, în gospodă
riile agricole de stat și cooperativele de 
producție, in școli și universități, în ora
șele și satele noastre reînnoite, în tot ce 
s-a înfăptuit și se înfăptuiește în patria 
noastră.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut fericirea 
de a vedea, fiind încă în viață, roadele 
acestei uriașe munci a partidului și po
porului. Ce mulțumire mai mare poate 
avea un comunist decît să vadă realizin- 
du-se năzuințele clasei muncitoare și ale 
întregului popor din care provine și că
rora le-a închinat, viața și activitatea pînă 
la ultima suflare!

Inima tovarășului Gheorghiu-Dej a înce
tat să bată tocmai cind conducerea parti
dului. in frunte cu el, lucra un nou plan 
de perspectivă menit să ridice pe o treaptă 
și mai înaltă dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a țării.

Scumpe tovarășe Gheorghiu! In aceste 
grele clipe în care ne despărțim de. tine, 
noi, tovarășii tăi cei mai apropiați de 
muncă și luptă. Comitetul Central, parti
dul. întregul popor facem legămint so
lemn de a nu precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui glodurile tale clarvăzătoare, 
pătrunse de un fierbinte patriotism, de a 
lupta pentru construirea socialismului și 
comunismului, pentru înflorirea Romîniei 
socialiste și ridicarea ei pe culmi tot mai 
înalte ale progresului și civilizației.

Partidul nostru, profund devotat princi
piilor internaționalismului proletar, mili
tează perseverent pentru unitatea și 
coeziunea țărilor sistemului mondial socia
list și a mișcării comuniste mondiale — 
forțe care exercită o înrîurire tot mai ho- 
tărîtoare asupra evoluției societății con
temporane. Militant remarcabil al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, 
Gheorghiu-Dej a depus o intensă activi
tate pentru înfăptuirea liniei partidului 
nostru, întărirea continuă a prieteniei și 
alianței frățești cu țările socialiste — te
melia politicii externe a statului romîn.

Alături de toate forțele progresiste, sta
tul nostru promovează activ colaborarea 
cu toate țările pe baza principiilor coexis
tenței pașnice între state cu sisteme so
ciale diferite, sprijină acțiunile îndreptate 
spre destinderea încordării internaționale, 
spre zădărnicirea acțiunilor agresive ale 
imperialismului, este solidar cu lupta cla
sei muncitoare diri țările capitaliste, cu 
toate popoarele care-și cuceresc și apără 
libertatea și independența națională, își 
aduce propria sa contribuție la lupta pen
tru pace și progres social.

Corespunzător liniei trasate în Declara
ția din aprilie 1964, elaborată de partid în 
frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej, Romî
nia își bazează relațiile sale internaționale 
pe principiile de neclintit ale respectării 
independenței și suveranității, ale egali
tății popoarelor, ale respectului reciproc 
și neamestecului în treburile interne. Pro
movarea acestor principii, pe plan mon
dial, este o cerință a dezvoltării colabo
rării între popoare.

Scumpe tovarășe Gheorghiu !
Pentru toți tovarășii tăi de muncă și 

luptă, pentru toți cei care au muncit 
nemijlocit alături de tine, pentru toți 
membrii partidului, pentru întregul po
por exemplul tău luminos va fi un îndemn 
să dăruiască tot ce au mai bun partidului, 
poporului, patriei noastre dragi.

Vom cinsti memoria ta, dragă tovarășe 
Gheorghiu, întărind continuu unitatea 
și forța de luptă a partidului, unitatea în
tregului popor în jurul partidului și al 
Comitetului său Central! Vom înzeci efor
turile și vom munci cu abnegație pentru 
înfăptuirea neabătută a liniei generale a 
partidului 1

Vom închina întreaga noastră viață cau
zei fericirii poporului, ridicării patriei pe 
culmile socialismului și comunismului' 
Vom lupta cu și mai mare hotărîre pentru 
triumful cauzei păcii, prieteniei între po
poare, a unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale 1

Adio, scump tovarăș și prieten! Vom 
păstra în inimile noastre nestinsă aminti
rea vieții tale luminoase 1
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MESAJUL DE CONDOLEANȚE AL DELEGAȚIEI 
DE PARTID ȘI GUVERNAMENTALE A R. P. CHINEZE

Cu prilejul încetării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, delegația 
de partid și guvernamentală a R. P. Chineze a adresat următorul mesaj de con
doleanțe :

„S-a despărțit pentru totdeauna de noi tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. In 
persoana lui poporul romin a pierdut un conducător iubit, iar poporul chinez un prie
ten apropiat. Sîntem cuprinși de o adîncă durere. In numele Partidului Comunist 
Chinez, al guvernului Republicii Populare Chineze și al poporului chinez, delegația 
chineză de partid și guvernamentală transmite poporului frate romin profundele sale 
condoleanțe.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este fiul credincios a.1 poporului romin. El 
și-a închinat întreaga sa energie cauzei revoluționare a poporului romîn. în cursul 
îndelungatei lupte revoluționare, el a dat dovadă de un remarcabil talent de condu
cător și de înalta calitate de a fi intransigent și neînduplecat. Sub conducerea sa, 
poporul romîn a înfăptuit glorioasa insurecție armată din 23 August, a răsturnat do
minația reacționară în Romînia a fasciștilor germani și lacheilor lor, inaugurînd o 
eră nouă in istoria Romîniei. Sub conducerea sa, poporul romîn a instaurat republica 
populară, a consolidat dictatura proletariatului și a pășit pe calea construcției socia
liste. Sub conducerea sa, poporul romîn a perseverat în orientarea justă de indus
trializare socialistă, de cooperativizare a agriculturii.și de dezvoltare independentă și 
de sine stătătoare a economiei naționale și, înlăturînd fel de fel de greutăți și 
piedici, a transformat Romînia într-o țară socialistă înaintată. Realizările strălucite 
obținute de poporul romîn în revoluția socialistă și în construcția socialistă sînt indi
solubil legate de numele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este un militant eminent al mișcării 
comuniste internaționale. El s-a opus cu hotărîre șovinismului de mare putere, a 
susținut normele relațiilor reciproce dintre partidele și țările frățești și a adus 
O importantă contribuție la apărarea unității lagărului socialist și a mișcării comu
niste internaționale. Opunîndu-se politicii de agresiune și de război a imperialis
mului, el a dus o luptă activă pentru apărarea păcii mondiale și promovarea cauzei 
progresului omenirii. El a prețuit prietenia cu poporul chinez, aducînd o contribuție 
remarcabilă la întărirea prieteniei și unității dintre partidele și țările noastre.

întreaga viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este o viață de luptă, 
o viață revoluționară. încetarea sa din viață reprezintă o grea pierdere nu numai 
pentru poporul romîn, ci și pentru oamenii muncii din țările lagărului socialist și 
din lumea întreagă.

în acest moment greu, asigurăm poporul romîn că în lupta pentru apărarea 
unității lagărului socialist și a unității mișcării comuniste internaționale, în lupta 
pentru pace în lumea întreagă, democrație populară, eliberare națională și socia
lism, poporul chinez va sta întotdeauna alături de dv. Sîntem profund convinși că, 
însuflețit, de voința revoluționară și spiritul de luptă al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Partidul Muncitoresc Romîn și poporul romîn vor transforma cu 
siguranță durerea lor în forță, iși vor consolida unitatea, vor continua să ducă o 
luptă susținută și vor păși din victorie în victorie pe calea construcției socialiste.

Va trăi de-a pururi în memoria noastră tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej !“ 
23 martie 1965.

Excelenței Sale 
DOMNULUI VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
Am aflat cu profundă tristețe despre decesul Excelenței Sale, domnul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne. Poporul cambodgian și eu însumi participăm la doliul care lovește poporul 
romîn prin pierderea marelui său conducător care acorda Cambodgiei stima și 
sprijinul său.

Vă rog, de asemenea să transmiteți Consiliului de Stat, guvernului, familiei 
ilustrului dispărut expresia compasiunii noastre și condoleanțele noastre profunde.

NORODOM SIANUK 
Șeful statului cambodgian

Excelpntpi SnlP 
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Am aflat cu consternare vestea încetării din viață a doninului Gheorghiu- 

Dej. Vă rog să binevoiți a âccepta sincerele condoleanțe ale poporului din Ca
merun și ale guvernului său, la care adaug condoleanțele mele cele mai profunde.

Rog, de asemenea, pe Excelența Voastră să transmită condoleanțe familiei 
dispărutului.

înaltă considerație 
AHIDJO

Președintele Republicii Camerun

Excelenței Sale 
ION GHEORGHE MAURER

Vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Transmit Excelenței Voastre compasiunea mea cea mai profundă cu prilejul 

încetării din viață a Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat.

ASGEIR ASGEIRSSON 
Președintele Islandei

«
Excelenței Sale 

VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Am aflat de marea durere prin care trece guvernul și poporul romîn în legă
tură Cu încetarea din viață a Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Rog pe Excelența Voastră să primească, în această împrejurare, sentimentele 
de compasiune ale poporului din Laos și cele mai profunde condoleanțe din 
partea mea.

SRI SAVANG VATTHANA 
Regele Laosului

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

profund afectat de încetarea din viață a marelui patriot și eminent om de stat, 
care a fost Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă prezint sincerele mele condoleanțe și vă rog 
Să transmiteți poporului romîn prieten asigurarea profundei mele simpatii.

HABIB BURGHIBA 
Președintele Republicii Tunisiene

Fxcplpnfpi Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
în legătură cu încetarea din viață a Excelenței Sale, domnul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, vă trimit, în numele guvernului și 
poporului din Uruguay, expresia celor mai Sincere și profunde condoleanțe.

WASHINGTON BELTRAN 
Președinte al Consiliului Național 

al guvernului Uruguayan

PRIMULUI VICEPREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
Primiți, vă rog, în numele meu, al guvernului și poporului ceylonez, sincere 

condoleanțe eu ocazia tristă a încetării din viață a președintelui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

GUVERNATORUL GENERAL AL CEYLONULUI

VICEPREȘEDINTELUI REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
în numele guvernului și poporului din Sierra Leone și în numele meu perso

nal vă trimit dumneavoastră, guvernului și poporului romîn adînca mea simpatie 
în legătură cu încetarea din viață a președintelui Gheorghiu-Dej.

LIGHTFOOT BOSTON 
Guvernator general

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

îri legătură cu trista împrejurare a morții Excelenței Sale Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, adresez Excelenței Voastre și guvernului romîn sincere condoleanțe și senti
mente de simpatie în numele guvernului imperial al Etiopiei și al meu personal.

AKLILU HABTE WOLD 
Prim-ministru

Addis-Abeba

Excelenței Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri

Profund mișcați de vestea încetării din viață a președintelui Gheorghiu-Dej, 
rog pe Excelența Voastră să bihevoiască a primi expresia condoleanțelor sincere ale 
guvernului din Luxemburg în legătură cu marele doliu care a lovit națiunea romînă.

PIERRE WERNER 
Președinte al guvernului 

Ministru al Afacerilor Străine

VICEPREȘEDINTELUI REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
Vă rog șă primiți cele mai sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din 

viață a președintelui marii dv. republici, Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Guvernul și poporul meu transmit națiunii dumneavoastră îndoliate profunda 

simpatie și cea mai înaltă considerație.
ALBERT MARGAI 

Prim-ministru al statului Sierra Leone

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

Cu vie emoție am aflat de moartea prematură a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R. și președintele Consiliului de Stat, 
și vă rugăm să primiți profundele noastre condoleanțe frățești.

Noi sîntem convinși că marea pierdere a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nu afectează numai pe muncitorii romîni, ci toate forțele revoluționare și socialiste 
din lumea întreagă.

Fiu de muncitor, el însuși muncitor, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
consacrat toată viața sa cauzei juste a muncitorilor romîni. Militant înflăcărat, el 
a adus o mare contribuție la lupta poporului romîn împotriva dictaturii fasciste și 
mai apoi la construcția P.M.R. După eliberarea Romîniei, în cursul celor 20 de ani, 
el a avut un rol hotărîtor în construirea societății socialiste, atît în conducerea P.M.R. 
cît și a Republicii Populare Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este, de asemenea, o mare figură a miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, întrucît personal a contribuit la dez
voltarea acestei mișcări, la întărirea unității și rîndurilor sale.

El a dat o înaltă apreciere mișcării de eliberare națională a popoarelor subju
gate, parte integrantă a forțelor revoluționare și socialiste mondiale îndreptate îm
potriva imperialismului, pentru pace, independență națională și socialism.

Pentru toate acestea, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej va lăsa o amintire 
de neuitat nu numai în inimile muncitorilor romîni, pe care i-a slujit cu fidelitate 
și totală abnegație, ci și în inimile tuturor revoluționarilor din lumea întreagă, între 
care și cei din Algeria, hotărît angajați în revoluția socialistă, care au apreciat 
și continuă să aprecieze sprijinul poporului romîn.

în aceste triste împrejurări vă rugăm să credeți, dragi tovarăși, în senti
mentele noastre frățești și în profunda noastră solidaritate.

LARBI BOUHALI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,
Ne-a zguduit vestea încetării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a dăruit întreagă sa viață luptei pen

tru cauza poporului romîn, a păcii, democrației și socialismului. Mai mult, el a 
contribuit în mare măsură la unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste 
internaționale.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost nu numai conducătorul poporului 
romîn, ci și unul dintre conducătorii de seamă ai mișcării comuniste internaționale. 
De aceea, moartea sa constituie)o mare pierdere nu numai pentru poporul romîn, 
ci și pentru poporul birman, pentru toți oamenii muncii din lume.

C.C. al Partidului Comunist Birman exprimă condoleanțele sale profunde 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghiu-Dej și vă roagă să 
transmiteți condoleanțele noastre tuturor membrilor de partid și familiei sale 
îndoliate.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BIRMANIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Vă exprimăm condoleanțe frățești în legătură cu încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducător al poporului romîn și al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN CEYLON

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,
împărtășim marea dv. durere cauzată de moartea prematură a tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost un eminent conducător comunist, 
care și-a devotat întreaga sa viață intereselor clasei muncitoare romîne și cauzei 
păcii și socialismului. încetarea sa din viață este o gravă pierdere pentru poporul 
romîn și pentru mișcarea Comunistă internațională.

Vă rugăm să primiți sincerele noastre condoleanțe.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN IORDANIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

împărtășim durerea țării și partidului dv. pentru încetarea din viață ă tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

DIRECȚIUNEA PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Stimați tovarăși,
Profund impresionați de încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, exprimăm partidului dv. condoleanțele noastre sincere pentru 
această pierdere grea care v-ă lovit.

Sîntem convinși că opera de construire a socialismului în Romînia va fi 
continuată cu succes.

DOMINIQUE URBANY
Secretar general al C.C. al Partidului Comunist 

din Luxemburg

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
în numele comuniștilor mexicani, vă transmitem sincere condoleanțe în 

legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, eminent 
fiu al Clasei muncitoare romîne și personalitate de seamă a mișcării comuniste 
internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MEXIC

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Partidul Socialist din Nicaragua exprimă sentimentele sale frățești de mîhnire 
în legătură cu încetarea din viață ă tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

MANUEL PEREZ ESTRADA 
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,
Comuniștii portughezi împărtășesc durerea poporului și comuniștilor din 

Romînia pentru încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Exemplul vieții sale, dedicată în întregime cauzei fericirii poporului s‘< 

socialismului și păcii, va rămîne viu în inima muncitorilor și comuniștilor (fj. 
toate țările.

Primiți, tovarăși, cele mai sincere și îndurerate condoleanțe din partea noastră.
Pentru Comitetul Central 

al Partidului Comunist din Portugalia

ALVARO CUNHAL
Secretar General al Partidului Comunist 

din Portugalia

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Ne alăturăm doliului dv. în urma încetării din viață a lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul iubit al gloriosului dv. partid și al țării dv. socialiste. Realizările 
pe care el le-a obținut pentru progresul Romîniei pe calea socialismului constituie 
un simbol pentru partidul dv.

Cinstim memoria lui și exprimăm condoleanțele noastre cele mai profunde 
și mai tovărășești.

GUS HALL
Secretar general al Partidului Comunist 

din S.U.A.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Comitetul Central al Partidului Comunist Sudanez transmite Comitetului Cen
tral al partidului dvs., tuturor comuniștilor din Republica Populară Romînă și în
tregului popor romîn profundele sale condoleanțe în legătură cu încetarea din viată 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Partidului Munci
toresc Romîn.

Moartea tovarășului Dej, eminent luptător pentru eliberarea poporului romîn 
și pentru construirea socialismului în Republica Populară Romînă, a fost primită 
cu profundă mîhnire de Comuniștii sudanezi.

Vă rugăm să transmiteți condoleanțele noastre familiei sale.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SUDAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,
Cu ocazia încetării din viață ă tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej vă expri

măm adînca noastră compasiune.
C. H. HERMANSSON 

Președintele Partidului Comunist din Suedia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,
Cu adîncă emoție am aflat vestea încetării din viață a tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

O dată cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej dispare una din cele mai emi
nente figuri ale revoluționarilor din anii dinaintea războiului, care au preluat 
curajos conducerea maselor poporului lor pentru a se opune barbariei fasciste încă 
de la începuturile sale.

Poporul romîn, care pînă în ultima clipă i-a acordat deplina sa încredere, i-u 
încredințat imediat după eliberare rolul de conducător în primul stat al muncitori
lor și țăranilor din Romînia.

Patrioții și democrații, întregul popor senegalez, Partidul African al Indepen
denței împărtășesc durerea provocată de această dispariție și exprimă Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romin, poporului romîn și familiei regretatului 
tovarăș condoleanțele noastre cele mai profunde și solidaritatea noastră în legătură 
cu acest doliu greu.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI AFRICAN 
AL INDEPENDENȚEI DIN SENEGAL

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Oamenii muncii, patrioții democrați din Siria, ca și frații lor din toate țările 
arabe, au aflat cu profundă durere despre moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fiu credincios al poporului romîn, prim-secretar al C.C. al P.M.R., eminent 
militant al mișcării comuniste internaționale.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Siria și toți comuniștii sirieni 
exprimă Partidului Muncitoresc Romîn, clasei muncitoare și întregului popor ro
mîn sincerele lor condoleanțe frățești.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SIRIA

secretar general 
HALED BAGDAȘ

CONSILIULUI DE STAT AL R. P. ROMÎNE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. ROMÎNE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A R. P. ROMÎNE
Cu mare durere am aflat de încetarea din viață a președintelui Consiliului de 

Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, veteran al luptei revoluționare, prieten apreciat al 
populației sud-vietnameze. In numele populației și al Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud trimitem guvernului, Marii Adunări Naționale, poporului 
romîn și familiei regretatului Gheorghe Gheorghiu-Dej sincerele noastre condo
leanțe.

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI FRONTULUI NATIONAL 
DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă 
transmit, în numele militanților Mișcării populare pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) și al poporului angolez, profunde condoleanțe.

AGOSTINO NETTO 
Președinte al M.P.L.A,
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PĂRTAȘI LA DUREREA POPORULUI ROMÎN
U. R. S. S.

CUVÎNTAREA LUI L. I. BREJNEV
MOSCOVA 24 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, în 

cadrul lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.U.S., tovarășul Leonid Brejnev a 
rostit o cuvîntare consacrată memoriei lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

„Tovarăși, la 19 martie 1965, după o boală grea, a încetat din viață 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine.

A încetat să bată inima eminentului activist de partid și om de stat 
al Romîniei, reprezentant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a parcurs calea grea, dar glorioasă, de 
luptător revoluționar, de comunist leninist, de patriot al țării sale și de 
internaționalist. întreaga sa viață este inseparabilă de lupta eroicei clase 
muncitoare din Romînia pentru eliberarea națională și socială a poporu
lui său, pentru viitorul lui luminos.

De activitatea neobosită a tovarășului Gheorghiu-Dej sînt legate 
indisolubil victoriile istorice ale poporului romîn în construcția socialistă. 
El a fost sufletul traducerii în viață a politicii partidului de industriali
zare socialistă, de cooperativizare a agriculturii, de înfăptuire a revoluției 
culturale in Romînia. în rezolvarea cu succes a acestor sarcini el vedea 
mijlocul de nădejde pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a manifestat o grijă neobosită pentru în
tărirea Partidului Muncitoresc Romîn — avangarda marxist-leninistă a 
clasei muncitoare din Romînia, a legăturii lui cu masele de oameni ai 
muncii, văzînd în aceasta chezășia victoriilor lui.

Comuniștii din Uniunea Sovietică l-au cunoscut pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej ca luptător pentru unitatea și coeziunea comunității țări
lor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, ca luptător 
înflăcărat pentru pace.

Țin să vorbesc cu un sentiment deosebit de cald despre tovarășul 
Gheorghiu-Dej ca prieten credincios al Uniunii Sovietice, al poporului 
sovietic. Mulți dintre noi l-am cunoscut personal pe tovarășul Gheorghiu- 
Dej, ham cunoscut îndeaproape în decursul anilor lungi de luptă co
mună pentru victoria cauzei noastre comune.

Sîntem convinși că prietenia sovieto-romînă, prietenia frățească 
între Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Muncitoresc 
Romîn, pentru care a luptat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și care 
c respunde intereselor vitale ale popoarelor noastre, se va întări și 
a-inci.

Tovarăși, propun ca, printr-un minut de reculegere, să cinstim me
moria lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, prieten și tovarăș de luptă al nostru".

* *
După minutul de reculegere, Plenara C.C. al P.C.U.S. și-a suspen

dat lucrările pe tot timpul funeraliilor. Participanții la Plenara C.C. al 
P.C.U.S. au vizitat Ambasada Republicii Populare Romîne și au expri
mat condoleanțe însărcinatului cu afaceri ad-interim al R. P. Romîne 
în U.R.S.S., Titus Sinu.

în ziua de 24 martie în întreaga Uniune Sovietică au fost arborate 
drapelele îndoliate. Postul de radio Moscova și-a întrerupt pentru un 
minut emisiunea.

în sala coloanelor a Casei Sindicatelor din Moscova a avut loc un 
miting de doliu la care au luat cuvîntul Nikolai Egorîcev, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., Evgheni Afanasenko, mi
nistrul învățămîntului al R.S E.S.R., președintele Asociației de prietenie 
sovieto-romîne, Piotr Fedoseev, vicepreședinte al Academiei de științe 
a U.R.S.S., membru al C.C. al P.C U S„ Alexei Viktorov, șeful unei bri
găzi de lăcătuși de la Uzina de rulmenți din Moscova.

R P. CHINEZĂ
PEKIN 24 (Agerpres). — La 24 

martie, toate instituțiile și întreprin
derile de stat din R. P. Chineză, în 
școli și în piețe, precum și la sediile 
organelor de partid și organizațiilor 
obștești au fost arborate drapele în 
bernă. Ziarele din Pekin au conti
nuat să publice materiale despre 
marele doliu al poporului romîn și 
despre hotărîrea comună a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Ro
mîne privind măsurile pentru 
eternizarea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Posturile 
de radio au transmis știri în legătură 
cu funeraliile tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Posturile de tele
viziune au redat imagini de la 
prezentarea de condoleanțe de către 
conducătorii de partid și de stat ai 
R. P. Chineze și de către oamenii 
muncii din Pekin la Ambasada Re
publicii Populare Romîne din Pe
kin.

R. P. BULGARIA
SOFIA 24. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite: 
Miercuri, ziua funeraliilor tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost 
zi de doliu în întreaga Bulgarie. 
La sediile C.C. al P.C.B., Prezidiului 
Adunării Populare, Consiliului de 
Miniștri, Consiliului Național al 
Frontului Patriei, ale ministere
lor, instituțiilor centrale, organi
zațiilor de masă au fost arborate 
drapele cernite. La Combinatul si
derurgic Kremikovțî și la alte între
prinderi din țară au avut loc adu
nări de doliu pentru omagierea 
memoriei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Spectacolele de teatru, cinemato
graf și manifestările sportive au fost 
suspendate în tot cursul zilei de 
miercuri.

R. S. CEHOSLOVACĂ
FRAGA 24. —> Corespondentul A- 

gerpres, Al. Liță, transmite :
La 24 martie, ziua funeraliilor to

varășului Gheorghiu-Dej, în capitala 
R. S. Cehoslovace, pe clădirea Hra- 
dului (reședința președintelui repu
blicii), ale ministerelor și instituțiilor 
centrale au fost arborate drapele în 
bernă.

La Ambasada R. P. Romîne din 
Praga a continuat să sosească un șu
voi de mesaje de condoleanțe din 
partea oamenilor muncii din Ceho
slovacia. „Oamenii muncii din între
prinderea noastră — se spune în te
legrama colectivului uzinelor „Vitez- 
ny“ din Ostrava — vor păstra ne- 
ștearsă amintirea acestui revoluțio
nar și om de stat care a avut o con
tribuție însemnată la transformarea 
revoluționară a lumii postbelice".

R. P. D. COREEANĂ
PHENT IN 24 (Agerpres). — Ziua 

de 24 martie a fost zi de doliu în 
R.P.D. Coreeană. Au fost arborate 

drapele în bernă la instituțiile, fabri
cile, întreprinderile și școlile din toa
te orașele și satele din țară. Repre
zentanți ai ministerelor, organizații
lor obștești, precum și numeroși oa
meni ai muncii din Phenian au vi
zitat Ambasada R. P. Romîne pentru 
a-și exprima condoleanțele în legă
tură cu marea pierdere suferită de 
poporul romîn.

R. D. GERMANĂ
BERLIN 24. — Corespondentul 

Agerpres, Șt. Deju, transmite:
La 24 martie, ziua funeraliilor 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la instituțiile centrale și locale, 
ca și la întreprinderile de stat din 
R. D. Germană a fost coborît în 
bernă drapelul de stat. Deasupra 
clădirii C.C. al P.S.U.G., alături de 
drapelul de stat al R.D.G. și drape
lul P.S.U.G., coborîte în bernă, flu
tură drapelul îndoliat al R. P. 
Romîne. La Biblioteca „I. L. Cara- 
giale" din Berlin, a fost, de aseme
nea, arborat în bernă drapelul 
R. P. Romîne. Radiodifuziunea din 
R. D. Germană a transmis rela
tări despre funeralii.

R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 24 (Agerpres). — în 

ziua de 24 martie, în capitala 
R. S. F. Iugoslavia și în celelalte 
orașe au fost arborate în bernă dra
pelele de partid și de stat. La ma
nifestările publice s-au păstrat mo
mente de reculegere, cinstindu-se 
memoria tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Au fost suspendate 
manifestările cu caracter distractiv. 
Posturile de radio și televiziune au 
transmis programe speciale de do
liu.

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 24. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite :

împărtășind marea durere a po
porului romîn, și ca un ultim oma
giu adus tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în dimineața zilei 
de 24 martie — ziua funeraliilor na
ționale — pe clădirile instituțiilor 
centrale din R. P. Polonă au fost 
arborate în bernă drapele de stat. 
Posturile de radio poloneze au infor
mat în emisiunile lor despre desfă
șurarea funeraliilor, evocînd momen
te din viața și lupta marelui dispă
rut.

Participarea poporului polonez la 
durerea poporului romîn a fost o- 
glindită și de pelerinajul care a du
rat trei zile, prin fața portretului 
îndoliat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, expus în sala cen
trală a Ambasadei R. P. Romîne la 
Varșovia, unde conducători de partid 
și de stat ai R. P. Polone, membri ai 
guvernului, reprezentanți ai vieții 
politice, sociale și culturale, veterani 
ai mișcării muncitorești poloneze, 
delegații de tineret, delegații ale oa

menilor muncii din uzine, fabrici și 
instituții, numeroși cetățeni au ex
primat condoleanțe și adînca lor 
compasiune.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 24. — Corespon

dentul Agerpres, A. Pop, transmite:
La 24 martie, ziua funeraliilor to

varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
clădirile instituțiilor publice din 
R. P. Ungară au arborat drapele 
îndoliate. în seara aceleiași zile, zia
rul „Ești Hirlap" publică, sub titlul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 
condus cu multă pietate pe ultimul 
său drum", un reportaj despre fu
neralii.

Telespectatorii din țările so
cialiste au urmărit miercuri, cu 
ad'mcă emoție, funeraliile tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Prin intermediul Interviziu- 
nii a fost transmisă întreaga 
desfășurare a funeraliilor în U- 
niunea Sovietică, R. P. Bulgaria, 
R. P. Polonă și R. P. Ungară.

La posturile de televiziune din 
Iugoslavia, în cadrul unei emi
siuni speciale, s-au prezentat 
imagini de la funeralii. De ase
menea, au prezentat imagini de 
la funeralii posturile de televi
ziune din R. S. Cehoslovacă și 
R. D. Germană.

în Franța, Elveția, R. F. Ger
mană, Italia și alte țări postu
rile de televiziune au redat as
pecte ale mitingului de doliu și 
cortegiului funebru.

ALGERIA
ALGER 24. — Corespondentul

Agerpres, C. Benga, transmite:
Prin fața portretului îndoliat al 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, expus în incinta Ambasadei 
R. P. Romîne la Alger, au trecut 
timp de cîteva zile în șir oameni 
ai muncii, elevi, studenți, profesori, 
ziariști, funcționari de stat, depu- 
tați în Adunarea Națională, oameni 
de toate vîrstele și profesiile.

Din însărcinarea președintelui 
Ben Bella, la ambasadă a prezentat 
condoleanțe M’Barek, consilierul 
președinției republicii. în registrul 
de condoleanțe, B. Boumaza, minis
trul industriei și energiei, a scris : 
„Mă asociez sincer durerii poporu
lui romîn pentru pierderea grea pe 
care a suferit-o“.

ARGENTINA
BUENOS AIRES 24 (Agerpres).— 

La 24 martie, în ziua funeraliilor 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în Argentina a fost decretată zi 
de doliu național. Drapelul național 
argentinean a fost arborat în bernă 
pe toate edificiile publice din țară și 
în unitățile armatei de uscat, aeriene 
și maritime. Ministrul afacerilor ex
terne, dr. Miguel Angel Zavala Or
tiz, a prezentat ambasadorului R. P. 
Romine condoleanțe în numele pre
ședintelui Argentinei, Arturo Illia, și 
al guvernului argentinean.

AUSTRIA
VIENA 24 (Agerpres). — în semn 

de omagiu pentru memoria tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 
clădirile cancelariei federale a Aus
triei, parlamentului, ministerului de 
externe, precum și a numeroase o- 
ficii diplomatice și a sediului Agen
ției internaționale pentru energie a- 
tomică, au fost arborate drapele în 
bernă.

ELVEȚIA
GENEVA 24. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite:
La Palatul Națiunilor, drapelul 

O.N.U. a fost coborît în bernă. 
La sesiunea Comisiei drepturilor o- 
mului, președintele a evocat per
sonalitatea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. La reuniunea Birou
rilor internaționale reunite pentru 
proprietatea intelectuală, la pro
punerea profesorului G. H. C. 
Bodenhausen a fost, de aseme
nea, omagiată memoria marelui 
dispărut. La misiunea perma
nentă a R. P. Romîne din Geneva 
au făcut vizite pentru a exprima 
condoleanțe președintele Consiliului 
Cantonului Geneva, J. Treina, înso
țit de dl. Paul Gottret, șeful proto
colului și informațiilor, precum și 
numeroși reprezentanți ai organiza
țiilor internaționale stabilite în Ge
neva, printre care David Morse, 
directorul general al Organizației 
Internaționale a Muncii, dr. M. 
Candau, director general al Orga
nizației Mondiale a Sănătății, G. 
Gross, secretar general al Uniunii 
internaționale de telecomunicații, 
J. R. Rivet, secretar general adjunct 
al organizației meteorologice mon
diale, G. Saksin, secretar executiv 
adjunct al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, Franțois de 
Raynold, reprezentant al președin
telui Comitetului internațional al 
Crucii Roșii.

Ambasadorul R. P. Romîne la 
Berna, V. Dumitrescu, a primit din 
partea Măriei George Enescu o scri
soare în care văduva compozitorului 
își exprimă regretul pentru înceta
rea din viață a marelui om de 
stat și patriot romîn Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

FRANȚA
PARIS 24. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Anunțînd funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, televiziu

nea franceză a prezentat miercuri, 
în cadrul jurnalului de actualități de 
la amiază, imagini din sala Palatu
lui R. P. Romîne. Telespectatorii 
francezi au putut urmări șirurile ne- 
sfîrșite de oameni îndurerați, perin- 
dîndu-se prin fața catafalcului ma
relui dispărut, precum și momentele 
cînd au făcut de gardă conducătorii 
de partid și de stat. Crainicul a 
evocat personalitatea tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

Printre personalitățile care au ex
primat condoleanțe au fost Jacques 
Chaban Delmas, președintele Adu
nării Naționale Franceze, Gaston 
Monnerville, președintele Senatului, 
Edgard Pisani, ministrul agricultu
rii, Gaston Palewski, președintele 
Consiliului constituțional, deputați, 
senatori, reprezentanți permanenți 
a numeroase țări la U.N.E.S.C.O. și 
alte personalități.

Au venit, de asemenea, să sem
neze în cartea de condoleanțe oa
meni simpli din Franța care au avut 
prilejul să-l cunoască pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Jean Poisson, șofer 
din Paris, în vîrstă de 44 ani, a ve
nit la Ambasada R. P. Romîne pen
tru a aduce un omagiu celui pe care 
l-a cunoscut cu aproape 20 de ani în 
urmă la Paris. „Am fost șoferul lui 
la Conferința pentru pace din 1947 
de la Palatul Luxembourg, spunea 
emoționat Jean Poisson. L-am con
dus de multe ori prin capitala noas
tră. Păstrez despre el amintiri de 
neuitat. M-a impresionat personali
tatea lui puternică. Era un om cu 
idei generoase, cu voință, cu un ca
racter ferm. Lucra foarte mult, pînă 
noaptea tîrziu, dar era foarte punc
tual. Știu că a început viața sa pro
digioasă ca feroviar, că a luptat din 
greu. Moartea lui înseamnă o mare 
pierdere".

★
PARIS 24 (Agerpres). —
în ședința de colegiu a Secre

tariatului Organizației Națiunilor 
Unite pentru educație, știință și cul
tură (U.N.E.S.C.O.), directorul gene
ral adjunct al U.N.E.S.C.O., Malcom 
Adiseshiah, a evocat, la 24 martie, 
memoria președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere. S-a 
hotărît ca publicația centrală „Chro- 
nique de l’U.N.E.S.C.O." să publice 
în numărul său viitor un necrolog 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, eminent om de stat, luptător 
pentru pace și înțelegere internațio
nală.

ITALIA
ROMA 24. — Trimisul special

Agerpres, O. Paler, transmite :
Miercuri dimineața pe fațadele 

instituțiilor publice din italia, dra
pelul italian a fost arborat în bernă. 
Senatul italian a omagiat, în cadrul 
ședinței de miercuri, personalitatea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Evocînd personalitatea marelui 
dispărut, ministrul Ferrari Aggradi 
a spus : „Gheorghiu-Dej și-a dedi
cat întreaga activitate progresului 
țării sale".

„L'Unită", „Corriera della Sera" și 
alte ziare apărute la Roma, Milano, 
Torino, consacră articole funeraliilor 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Posturile de radio italiene au 
transmis știri din București despre 
desfășurarea funeraliilor.

Pe adresa ambasadei R. P. Romîne 
din Roma au continuat să sosească 
telegrame de condoleanțe de la per
sonalități italiene, din partea misiu
nilor diplomatice din Roma. Nu
meroase scrisori vin din toate 
părțile Italiei. „Am fost în țara dv., 
scrie Aldo Montomoli din Campri- 
glia Maritima-Livorno, și am putut 
să văd personal cît de profund l-a 
iubit și l-a stimat întregul popor 
pe președintele Gheorghiu-Dej". O 
altă scrisoare, semnată Camillo Pi- 
soni din Trento-Viali Trieste : „Nu 
am destule cuvinte ca să pot expri
ma admirația mea pentru acest 
mare om care și-a dăruit întreaga 
viață păcii și progresului economic 
și social al țării sale. Romînia a 
pierdut un mare conducător și în
treaga lume a pierdut un mare om 
cu nelimitate capacități creatoare".

MAREA BRITANIE
LONDRA 24. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite :
în aceste zile de doliu, Ambasada

R. P. Romîne din Londra a primit 
numeroase vizite din partea oficiali
tăților britanice și a corpului diplo
matic acreditat la Londra, care au 
exprimat condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghiu-Dej. Pe adresa ambasa
dei au sosit multe telegrame și scri
sori, printre care unele trimise de 
cetățeni britanici care ne-au vizitat 
țara și care și-au exprimat sim
țămintele lor de compasiune pentru 
pierderea suferită de poporul romîn. 
Miercuri, pe adresa ambasadei a ve
nit o scrisoare de condoleanțe tri
misă de Sir Alec Douglas-Home, 
liderul partidului conservator, fost 
prim-ministru al Marii Britanii.

S. U. A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). - 
în legătură cu încetarea din via

ță a președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a prezentat 
miercuri condoleanțe ambasadorului 
R. P. Romîne la Washington și a 
semnat în cartea de condoleanțe. în 
aceeași zi, W. C. Carter, adjunctul 
șefului Protocolului Departamentu
lui de Stat, a semnat în cartea de 
condoleanțe și a depus cărțile de vi
zită pentru condoleanțe ale subse
cretarului de stat al S.U.A., George 
Ball, și ale altor înalți funcționari ai 
Departamentului de Stat.

Sesiunea Marii Adunări Naționale
Tovarășul Chivu Stoica a fost ales președinte 

al Consiliului de Stat al R. P. Romîne
La Palatul Marii Adunări Na

ționale a avut loc miercuri după- 
amiază sesiunea Marii Adunări 
Naționale.

în loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii Nicolae Ceaușe- 
scu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Mihai Dalea, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Petre 
Blajovici, Gheorghe Gaston Marin, 
Gheorghe Rădoi, Gogu Rădulescu.

Apariția în sală a conducători
lor partidului și statului a fost 
întîmpinată de către deputați și 
invitații la sesiune cu aplauze pu
ternice.

în loja din stînga se aflau 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și membrii Consiliului de 
Stat.

La sesiune au participat de
legațiile de partid și de stat din 
țările socialiste, reprezentanții șe
filor de state și guverne, delegații 
ale partidelor comuniste și munci
torești frățești care au participat 
la funeraliile lui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, precum și șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Deschizînd sesiunea, tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a spus :

Tovarăși deputați, au trecut 
numai cîteva ore de cînd, îm
preună cu întregul popor, am 
condus pe ultimul șău drum pe 
scumpul nostru tovarăș Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, înflăcăratul 
și înțeleptul conducător al parti
dului și statului nostru.

Pătruns de o neclintită încre
dere în forțele creatoare ale clasei 
muncitoare, ale poporului ro
mîn, cu nestrămutată fidelitate 
față de marxism-leninism, tovară
șul Gheorghiu-Dej și-a închinat 
întreaga sa viață, clocotitoarea sa 
pasiune revoluționară, cauzei dez
voltării și propășirii țării, bună
stării poporului, idealurilor mă
rețe ale socialismului și păcii.

El nu a cunoscut satisfacție mai 
■deplină decît dăruirea inepuiza
bilei sale energii fericirii celor 
ce muncesc, luptei pentru elibe
rarea oamenilor muncii de ex
ploatare și asuprire, pentru fău
rirea și consolidarea puterii popu
lare, pentru asigurarea izbînzii

Dineul oferit de
și Consiliul

Miercuri seară, Comitetul Central 
al Partidului .Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Populare Romî
ne au oferit un dineu în Palatul 
Consiliului de Miniștri.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Petre 
Blajovici, Gheorghe Gaston Marin, 
Gheorghe Rădoi, Gogu Rădulescu și 
Corneliu Mănescu, ministrul aface-

VIZITA TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV LA C.C. AL P.M.R.
în ziua de 24 martie a.c. tovarășul 

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
șeful delegației de partid și de stat 
a R. P. Bulgaria, a făcut o vizită la 
C.C. al P.M.R.

TEATRE •
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Cavaleria rusticană și 
Paiațe (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Paganini (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia): 
Orfeu în infern (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Să nu te joci cu dragostea (orele
19,30).  Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (la orele 15,30 — 
spectacolul amînat de vineri 19.III). La 
orele 20 : Opera de trei parale ; (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă min
cinosule (la orele 16 — spectacolul amî
nat de vineri 19.III) ; La orele 20,00 — 
Fii cuminte, Cristofor ! Teatrul ,.C. I. 
Nottara“ (sala Magheru) : Luna dezmoște
niților (orele 19,30), (sala Studio) : Sonet 
pentru o păpușă (orele 20). Teatrul 
,,Barbu Dclavrancea“ (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Sera melodiilor (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Cîntăreața cheală (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat ; Croitorul fermecat 
(orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase“ (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20), (sala Victoria) • Carnaval la 
Tănase (orele 20). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : O carte 
despre frumusețe (orele 20). Circul de 
stat ; Circus București (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pădurea spînzu- 
raților — cinemascop (ambele serii) : Pa
tria (10; 13,30; 17; 20,30), București (9,30: 
13; 16,30; 20). Tovarășii : Republica (9,45; 
12,15; 15,45; 18,15; 20,45). Spărgătorul — 
cinemascop : Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Djura — cinemascop :
Carpați (10: 12,15; 16; 18,15; 20,30), Festival 
(9,30, 11,45; 14; 16 15; 18,45; 21). Soții în
oraș : Capitol (9,15; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15) Mă iubește, nu mă iubește : Vic
toria (10; 12: 14; 16; 18,15; 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 

definitive a socialismului în pa
tria noastră.

Militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești, neo
bosit luptător pentru triumful 
păcii și colaborării internaționa
le, tovarășul Gheorghiu-Dej s-a 
bucurat de profundă stimă și pre
țuire în întreaga lume.

De la prima sa legislatură, 
Marea Adunare Națională l-a a- 
vut permanent în rîndurile sale 
pe tovarășul Gheorghiu-Dej 

îndeplinind sarcinile de mare 
răspundere încredințate de partid, 
mandatul pe care i l-a acordat 
poporul în înalta demnitate de 
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și-a vădit din plin calitățile 
sale de eminent om de stat, con
stituind pentru noi toți un admi
rabil exemplu de patriotism, de 
slujire cu credință neabătută a 
intereselor fundamentale ale po
porului.

Ne-au rămas adînc întipărite 
în conștiință și ne vor fi perma
nentă călăuză ultimele sale cu
vinte înflăcărate din scrisoarea 
pe care a adresat-o Marii Adu
nări Naționale, cu o zi înainte de 
încetarea sa din viață. înfăptuind 
îndemnurile sale, ne vom înzeci 
eforturile pentru traducerea în 
viață a politicii luminoase a Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Cea mai înaltă expresie a cin
stirii pe care i-o aduce întregul 
nostru popor este hotărîrea ne
strămutată de a munci și lupta, 
strîns unit în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, pentru 
înălțarea patriei pe noi culmi ale 
civilizației și progresului, pentru 
biruința cauzei socialismului și 
păcii.

Muncind și luptînd, așa cum a 
muncit și a luptat tovarășul 
Gheorghiu, devotați trup și su
flet partidului, clasei muncitoare, 
patriei noastre socialiste, vom 
face din profunda durere ce ne 
stăpînește, forță însuflețitoare de 
noi și noi realizări.

în paginile de aur ale istoriei 
poporului nostru, numele său va 
străluci de-a pururi, iar faptele 
și gîndirea lui vor fi mereu un 
puternic exemplu pentru genera
țiile de azi și de mîine.

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

în memoria scumpului nostru

C.C. al P.M.R., 
de Miniștri ale R 

rilor externe, membri al C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au participat delegațiile de partid 
și de stat din țările socialiste, repre
zentanții șefilor de state și guverne, 
delegații ale partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, care au luat 
parte la funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., a 
rostit un toast în care a exprimat, 
în numele C.C. al P.M.R., al Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
aleR. P. Romîne, sincere mulțumiri 
tuturor partidelor frățești, conduce
rilor de partid și de state din țările

Tovarășul Todor Jivkov a fost 
primit de tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi

CINEMA • TELEVIZIUNE
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Modern (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Musafiri elu
dați pe muntele de gheață : Union (15,30: 
18; 20,30). 4 000 de trepte spre cer — 
Temelii de oțel — Prefață la un poem — 
Pretutindeni muncesc oameni — Inaugu
rarea lucrărilor de construcție a sistemu
lui hidroenergetic și de navigație — 
Porțile de Fier : Timpuri Noi (10—15,15 
în continuare ; 17; 18,45: 20,45). Omul din 
fotografie : Doina (10; 12; 14: 16; 18,15;
20,30).  Tudor : cinemascop (ambele serii): 
Ciulești (10: 14; 18). Roșu Și negru (ambele 
serii) : înfrățirea între popoare (10,30; 16; 
19,45). O stea cade din cer — cinemascon: 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), Miorița 
(10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30), Progresul (15; 
17; 19; 21). Arhiva secretă de pe Elba : 
Cultural (15.30; 18; 20.30). Mofturi 1900 : 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Lanțul ; Feroviar 
(10.30; 12,30; 14,30; 16,30: 18.30: 20.30). 
Zborul întrerupt : Buzeștl (16; 18; 20). 
Omul cu ricșa — cinemascop : Bucegi 
(10; 12; 16; 18.15: 20,30). Nouă zile dintr-un 
an : Popular (16; 18,15; 20,30). Fata cu pă
rul cărunt : Arta (16; 18,15: 20,30). Acope
rișul : Aurora (10,30; 12,15; 14; 16,15; 13,15:
20.30) . Diavolul deșertului : Moșilor (15 : 
17: 19: 21). Hatari (ambele serii) : Cosmos 
(16: 19). Ghinionistul : Viitorul (16: 18,15;
20.30) . Ivailo ; Colentina (16: 18; 20) 
Lunga noapte a lui ’43 : Melodia (10; 12; 
15; 17. 19. 21). Cel mai mare spectacol : 
Volga (10; 14; 17; 20). Valurile Dunării : 
Floreasca (16; 18; 20). Procesul maimuțe
lor : Rahova (15,30; 18; 20,30). Violență în 
piață : Flamura (10; 12; 16: 18,15; 20,30). 
Cel șapte magnifici — cinemascop ; Lira 
(10,30: 15; 17,45; 20,30). Micul pescar — 
cinemascop : Drumul Sării (16; 18; 20). 
Un enoriaș ciudat : Ferentari (14; 16,15; 
18,30; 20,45) Totul despre Eva : Cotroceni 
(15,15; 18: 20,45). Șeful : Crîngași (16: 
18,15; 20.30). Strigătul Corlei : Pacea (15,45; 
18; 20,15). Viață ușoară : Munca (16; 18,15:
20.30) . Titanic vals : Vitan (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. — Emisiunea pentru copii. 

tovarăș Gheorghiu-Dej să păstrăm 
un moment de reculegere.

Asistența a păstrat un moment 
de reculegere în memoria mare
lui dispărut.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a salutat apoi călduros 
prezența la sesiune a oaspeților 
de peste hotare.

Marea Adunare Națională a 
aprobat apoi ordinea de zi a se
siunii :

Alegerea președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
în numele C.C. al P.M.R., a pro
pus drept candidat pentru func
ția de președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne pe tovarășul Chivu Stoi
ca.

Propunerea a fost primită cu 
puternice aplauze.

Prin vot secret, Marea Aduna
re Națională a ales pe tovarășul 
Chivu Stoica ca președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

La anunțarea rezultatului vo
tului, întreaga sală a aplaudat 
îndelung.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Consiliului de Stat, tovară
șul Chivu Stoica.

Permiteți-mi să vă mulțumesc, 
a spus tovarășul Chivu Stoica, 
pentru cinstea ce mi-ați făcut-o, 
încredințîndu-mi funcția de pre
ședinte al Consiliului de Stat, și să 
vă asigur că nu-mi voi cruța for
țele pentru a îndreptăți încre
derea pe care mi-ați acordat-o.

Sîntem cu toții sub impresia 
grelei pierderi suferite de poporul 
nostru prin încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ale cărui excepționale însu
șiri de conducător al partidului și 
poporului nostru s-au manifestat 
din plin în exercitarea funcției 
de președinte al Consiliului de 
Stat, ca și în toate celelalte do
menii ale multilateralei sale acti
vități.

Golul lăsat prin dispariția lui 
din mijlocul nostru să-l împlinim 
muncind, strîns uniți în jurul 
partidului, cu energia, abnegația 
și devotamentul a căror pildă 
strălucită ne-a dat-o, punîndu-ne 
întreaga putere de muncă în 
slujba înfloririi patriei, a făuririi 
viitorului ei fericit, a cauzei so
cialismului și păcii.

Sesiunea Marii Adunări Națio
nale a luat sfîrșit.

(Agerpres)

Consiliul de Stat 
P. Romîne

socialiste, Conducătorilor de state și 
guvernelor care, prin delegațiile 
trimise, au ținut să ia parte la do
liul nostru pentru marea pierdere 
suferită de partidul și de poporul 
romîn, prin încetarea din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

în toast au fost totodată expri
mate mulțumiri pentru mesajele de 
condoleanțe trimise partidului și 
guvernului R. P. Romîne, subliniin- 
du-se că în toate acestea vedem o 
manifestare de prietenie față de 
poporul _ romîn, față de Republica 
Populară Romînă, o expresie a cin
stirii memoriei marelui dispărut.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

liului de Stat al R. P. Romîne, și 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, care au avut cu el 
o convorbire prietenească.

Emisiune de teatru : Anna Christie — 
de Eugene O'Neill, în Interpretarea stu
denților ultimului an al Institutului de 
artă teatrală „I. L. Caragiale". In Înche
iere ; Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost închisă 

șl rece, mal ales în sudul Si estul 
tării. Au căzut ploi locale In Banat, 
Oltenia șl cu totul izolat în Muntenia. 
Vmtul a suflat potrivit, cu intensi
ficări pină la tare In sud-vestul țării, 
predominîrid din sectorul estic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila intre 
12 grade la Gurahonț, Vărădia, Ban- 
loc și orașul Dr. Petru Groza și mi
nus 1 grad la Suceava, Rădăuți șl A- 
vrămeni In București : Vremea a 
fost închisă și rece, cu cer mai mult 
acoperit. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări din sectorul estic. Tem
peratura maximă a atins 7 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 martie. In țară : vremea con
tinuă să se încălzească, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult acoperit. Vor că
dea ploi temporare, sub formă de 
averse, însoțite de manifestațiuni e- 
lectrice în toate regiunile țării. Vînt 
potrivit, cu Intensificări temporare 
din sectorul sud-vest. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cu
prinse intre minus 3 și 7 grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade, local 
mai coborîte. In București : Vremea 
se încălzește. Cerul va fi variabil, 
temporar noros. Vor cădea ploi tem
porare. vînt potrivit din sectorul 
sud-vest. Temperatura în general 
staționară.
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Noi acfiuni agresive
împotriva R.A D. Vietnam

Guvernul cipriot acceptă înlocuirea 
unei părți a contingentului turc

Congresul Uniunii generale 
a muncitorilor algerieni

O majoritate de 3 sau 2 ?

HANOI 24 (Agerpres). —Misiunea 
de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei populare de elibe
rare din Vietnam a trimis Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam note de protest 
in legătură cu noi acțiuni agresive 
întreprinse de S.U.A. și autoritățile 
sud-vietnameze împotriva R. D. 
Vietnam.

La 24 martie, ora 0,15, trei nave 
de război au pătruns in apele teri
toriale ale R. D. Vietnam și au bom
bardat localitatea Cam Binh, din 
provincia Ha Tinh. La riposta forțe
lor de apărare, navele inamice s-au 
retras spre sud.

în aceeași zi, ora 14,50. grupuri de 
avioane cu reacție ale forțelor ae
riene americane și sud-vietnameze 
au violat spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
zone populate din regiunea nordică 
a provinciei Quang Binh. Forțele 
locale au doborit două avioane ina
mice.

Wilson să intervină în Vietnam în fa
voarea păcii.

Pe de altă parte, se anunță că pe mo
țiunea depusă luni în Camera Comune
lor de un alt grup de deputați laburiști, 
condamnînd folosirea gazelor și bombe
lor cu napalm în Vietnamul de sud, au 
fost depuse, pînă marți seara, 80 de sem
nături.

WASHINGTON. — într-o scrisoare a- 
dresată pieședintelui Johnson, șase 
membri republicani ai Camerei Repre
zentanților au cerut încetarea foloshii 
gazelor în Vietnam, folosire care „ar 
îndrepta inevitabil opinia publică mon
dială împotriva S.U.A.

NEW YORK. — într-un editorial publi
cat miercuri, ziarul „New York Times" 
condamnă folosirea gazelor în Vietna
mul de sud : „Administrația Johnson se 
sprijină pe vechiul adagio că în război 
totul e permis., 
au furnizat gaze și au permis folos 
lor împotriva unor asiatici. Nici un 
din Asia, fie comunist sau nu, nu va 
aceasta".

. In Vietnam, oameni albi 
irea 
om 
uita

• La Ankara — ședință închisă a
• Manevre navale ți mișcări de trupe
NICOSIA 24 (Agerpres). — Gu

vernul cipriot a dat miercuri publi
cității un comunicat oficial în care 
anunță că acceptă înlocuirea, la sfîr- 
șitul acestei luni, a unei părți a con
tingentului turc aflat în insulă. în 
comunicat se arată că președintele 
Makarios l-a informat pe reprezen
tantul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Cipru, Carlos Ber- 
nardes, despre acest consimțămînt. 
Agenția U.P.I. apreciază că hotărî- 
rea guvernului cipriot contribuie la 
prevenirea 
in insulă.

izbucnirii unei noi crize

parlamentului

Proteste împotriva folosirii 
gazelor toxice în Vietnamul 

de sud

ROMA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
Știrea că avioane americane și sud- 
vietnameze au împrăștiat gaze otră
vitoare asupra unor localități din 
provinciile eliberate din Vietnamul 
de sud a trezit proteste în Italia. 
Deputății comuniști, socialiști și ai 
Partidului socialist italian al unității 
proletare au propus ca Parlamentul 
italian să discute această problemă. 
In ședința Comisiei pentru proble
mele externe a Camerei Deputatilor 
a avut loc o dezbatere. Ministrul a- 
facerilor externe, Amintore Fanfani, 
a declarat că nu poate da un răspuns 
la întrebările puse de deputați îna
inte de a fi în posesia tuturor date
lor privind această problemă.

LONDRA. — Marji seara a (osf dată 
publicitâfii o declarație semnată de 14 
deputaji laburiști reprezentînd toate ten
dințele. din partid, cerind guvernului

★
LONDRA 24 (Agerpres). — Pri

mul ministru britanic, Harold Wil
son, a făcut o declarație în Camera 
Comunelor, în legătură cu folosirea 
de gaze toxice împotriva unor loca
lități sud-vietnameze situate în pro
vinciile eliberate de către forțele 
patriotice.

Agenția Reuter relatează că pri
mul ministru britanic „a refuzat să 
condamne folosirea gazelor otrăvi
toare in Vietnamul de sud", afir- 
mînd că problema sud-vietnameză 
este discutată de ministrul britanic 
al afacerilor externe, Michael Ste
wart. cu conducătorii americani. 
„Prefer, a spus Wilson, să aștept 
sfîrșitul discuțiilor, înainte de a 
spune ceva în această problemă". 
Premierul britanic a subliniat apoi 
că Marea Britanie este totuși împo
triva extinderii nelimitate a războ
iului din Vietnam, pronunțîndu-se 
pentru „o reglementare pașnică a 
conflictului din această regiune a 
lumii".

★
— în legătură cu vizita 
a ministrului apărării al 

Greciei, Garufalias, ziarul „Elefthe- 
ria", care reflectă în general vede
rile guvernului grec, informează că 
„s-a realizat un acord complet" pri
vind căile realizării unei destinderi 
a tensiunii din Cipru. In această or
dine de idei, ziarul precizează că 
este vorba „despre o destindere pro
gresivă, menită să deschidă calea u-' 
nor eventuale negocieri în vederea 
obținerii de soluții în actuala situa
ție din insulă", negocieri care ar 
urma, probabil, să se angajeze prin 
intermediul mediatorului O.N.U. in 
Cipru sau pe căi diplomatice.

★
Secretarul de stat adjunct al 

S.U.A. pentru Orientul
John Jenergan, 
pentru a lua, potrivit 
France Presse, legătura cu reprezen
tanții americani din Grecia ; se aș
teaptă ca el să aibă întrevederi cu 
ministrul de externe grec, pentru 
a discuta îndeosebi problemele le
gate de situația din Cipru. Presa 
greacă informează că secretarul de 
stat adjunct american, care a avut 
convorbiri în problema cipriotă și 
cu conducătorii turci, va face cu
noscute guvernului grec concluziile 
acestor contacte.

★
ANKARA (Agerpres). — Aduna

rea Națională a Turciei a ținut marți 
o ședință închisă in cadrul căreia

ATENA, 
la Nicosia

mijlociu,
a sosit la Atena 

agenției

Stewart despre vizita sa la Washington paris PROBLEME EXTERNE
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei sale oficiale în 
S.U.A., ministrul de externe al Ma
rii Britanii, Michael Stewart, a fă
cut. marți o declarație la Clubul 
presei naționale din Washington. 
Referindu-se la discuțiile avute cu 
președintele ■ S.U.Â., Stewart a ară
tat că s-a abordat „un număr con
siderabil de probleme internaționa
le Ministrul de externe britanic a 
refuzat să comenteze convorbirile a- 
vute cu oficialitățile americane, dar 
a subliniat că ambele părți au ma
nifestat o înțelegere deplină asupra 
problemelor discutate. Agenția 
France Presse relatează că princi
palele teme ale convorbirilor din
tre Stewart și oficialitățile ameri
cane au fost situația din Vietnam, 
problema dezarmării, situația din 
cadrul O.N.U., precum și problema

forțelor nucleare ale N.A.T.O. După 
conferința de presă, Stewart a ple
cat la New York,

Întrevederea cu secretarul 
general al O.N.U.

Ministrul de externe britanic, Mi
chael Stewart, a avut marți o între
vedere cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, în cadrul căreia au 
fost discutate situația din Vietnam 
și unele probleme legate de activi
tatea O.N.U. După întrevedere, răs- 
punzînd ziariștilor, Stewart a lăsat 
să se înțeleagă că cei doi interlo
cutori nu au avut același punct de 
vedere în aprecierea situației din 
Vietnam și a perspectivelor ei.

Michael Stewart a părăsit 
miercuri New York-ul. La plecare, 
el a refuzat să facă vreo declarație 
corespondenților de presă.

ÎN EXAMINAREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Tensiune politică în Bolivia
LA PAZ 24 (Agerpres). — Pro

nosticurile in legătură cu compli
carea situației politice din Boli
via au căpătat' in ultimele zile 
noi puncte de sprijin. Asupra 
șefului juntei militare, generalul 
Rene Barrientos, s-a comis un a- 
tentat. pqtrivit știrilor difuzate din 
La Paz. în timp ce acesta călătorea 
din. orașul său natal. Tarata, spre 
Cochabamba, un necunoscut a tras 
asupra lui citeva focuri de armă, 
rănindu-1. Garnizoana militară din 
Cochabamba a publicat imediat un

CEYLON

comunicat atribuind atentatul ele
mentelor care se opun candidaturii 
lui Barrientos la președinția țării. 
Evenimentul coincide cu hotărîrea 
eîtorva partide politice de a lansa, 
ca al doilea candidat la președinție, 
pe generalul Alfredo Ovando Can- 
dia, comandantul forțelor armate 
boliviene. Relațiile dintre partidele 
politice de opoziție și șeful juntei 
militare s-au agravat brusc săptă- 
mîna trecută, cînd lui Barrientos, i 
s-a cerut in mod deschis, într-un 
comunicat al partidelor de opoziție, 
să demisioneze. Observatorii poli
tici afirmă că tensiunea din Bolivia 
va spori în 
rită poziției 
politice din

viitorul apropiat dato- 
combative a partidelor 
opoziție.

PARIS 24 (Agerpreă). — După șe
dința Consiliului de Miniștri fran
cez, care a avut loc miercuri, mi
nistrul informațiilor, Alain Peyre- 
fitte, a declarat presei că ministrul 
afacerilor externe al Franței. Mau
rice Couve de Murville, a făcut în 
cadrul ședinței Consiliului o expu
nere în legătură cu situația din 
Vietnam și cu viitoarea sa vizită la 
Roma. în ceea ce privește situația 
din Vietnam, Couve de Murville a 
făcut o prezentare a ultimelor eve
nimente. După încheierea ședinței, 
Peyrefitte a fost întrebat de un 
ziarist dacă Consiliul de Miniștri a 
discutat despre faptul că Statele 
Unite folosesc gaze toxice în ope
rațiunile militare din Vietnamul de 
sud. Ministrul a refuzat să comen
teze această problemă.

După cum a arătat Peyrefitte în 
altă ordine de idei, guvernul fran
cez nu a hotărît încă dacă va ac
cepta sau nu să participe la con
ferința miniștrilor afacerilor externe 
ai celor șase țări membre ale Pieței 
comune, în legătură cu o relansare 
a politicii vest-europene, propusă de 
Italia. Poziția Franței va depinde de 
rezultatele convorbirilor pe care le 
va avea la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni la Roma ministrul afacerilor 
externe francez, Couve de Murville, 
cu colegul său italian, Amintore 
Fanfani. Expunînd in fața Conci
liului de Miniștri poziția franceză 
în această problemă, ministrul de 
externe francez a declarat : „Con
ferința în legătură cu relansarea 
politică (vest) europeană ar trebui 
să se bucure în primul rînd de con
diții care să-i asigure rezultate po
zitive".

Configurația parlamentului
după alegeri

COLOMBO 24 (Agerpres). — Re
zultatele definitive ale alegerilor 
parlamentare din Ceylon, care au 
avut loc la 22 martie, arată că vic
toria a fost obținută de Partidul na
țional unit, principala grupare po
litică dih opoziție- care a cîștigat 66 
din: cele 151 de mandate. Cu toate 
acestea, P.N.U. nu deține ma
joritatea absolută și, deci. îi va fi 
greu să formeze un guvern care să 
se bucure de sprijinul deplin al 
parlamentului. Locul doi a fost o- 
cupat de Partidul libertății (S.R.I. 
Lanka Freedom), condus de d-na 
Sirimavo Bandaranaike, actualul șef 
de guvern, care a obținut 41 de 
locuri, față de 75 cîte avea în vechiul 
parlament. Cel de-al doilea partid 
al coaliției guvernamentale, Lanka 
Sama Samaj, a obținut 10 mandate. 
Șe așteaptă ca Sirimavo Bandara
naike să-și prezinte demisia guver
natorului general al țării care îl 
va însărcina pe Dudley Senanayake, 
liderul P.N.U., să formeze noul ca
binet.

Amănunte despre zborul
navei cosmice ,,Gemini44

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Agențiile de presă transmit amă
nunte despre zborul din 23 martie 
al cosmonauților Virgil Grissom și 
John Young la bordul navei „Ge
mini", care a constituit primul zbor 
al unei nave cosmice americane cu 
doi oameni la bord.

La conferința de presă de la Cape 
Kennedy, conducători ai Adminis
trației naționale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic au arătat că este pentru 
prima oară cînd cosmonautii modi
fică viteza, precum și dimensiunile 
și planul orbitei navei. O altă nou
tate a constituit-o folosirea unui sa
telit artificial — „Syncom-2“ _ — 
pentru comunicațiile dintre echipa
jul navei și punctele de urmărire de 
pe Pămînt. S-a menționat că două 
avioane supersonice au reușit să 
urmărească și să filmeze faza ini
țială a zborului. Conducătorul pro
gramului „Gemini", Kraft, a ară
tat ca punct negativ al zborului 
faptul că nava a aterizat la apro-

ximativ 60 mile maritime de punc
tul prevăzut. în legătură cu zborul 
navei cosmice „Gemini" “—*■’" 
nează
jului, Grissom, este singurul om din 
lume

Cei
tați de președintele Lyndon Johnson.

“ se mențio- 
că unul din membrii echipa-

lansat de două ori în spațiu, 
doi cosmonauți au fost felici-

Fotografii ale Lunii 
transmise de „Ranger - 9"

NEW YORK 24 (Agerpres).— Nava 
cosmică „Ranger-9“, lansată la 21 
martie de la Cape Kennedy, a atins 
miercuri la ora 14,08 (G.M.T.) supra
fața Lunii și s-a zdrobit de aceasta 
la 6,5 km de obiectivul prevăzut. In 
ultimele 20 de minute ale zborului 
său, „Ranger-9“ a transmis pe Pă- 
mînt aproximativ 1 000 de fotografii 
ale craterului Alphonse, care au fost 
retransmise în direct de stațiile de 
televiziune nord-americane.

primul ministru, Urguplii, a prezen
tat b expunere asupra situației din 
Cipru și a politicii guvernului în 
acest domeniu. Nu a fost făcut cu
noscut conținutul cuvîntării primu
lui ministru. Vicepremierul turc, 
Demirel, a declarat în fața grupului 
parlamentar al Partidului dreptății 
că Turcia este hotărîtă să facă uz 
de dreptul de a trimite trupe în Ci
pru, în baza sistemului de rotație.

★
Ziarele anunță, în titluri mari, că 

toate unitățile diviziei 39 au fost 
puse în stare de alarmă în regiunea 
Iskanderun (în apropierea coastelor 
cipriote). Ziarul. „Milliyet" anunță 
că și prima armată turcă a fost de 
asemenea pusă în stare de alarmă. 
„Aksam" precizează că unități blin
date au fost deplasate în Tracia. 
Ziarele scriu că miercuri au început 
în Marea Mediterană manevre ale 
flotei militare turcești, cu partici
parea aviației.

ALGER 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: La 
Alger s-a deschis cel de-al doilea 
Congres al Uniunii generale a mun
citorilor algerieni (U.G.T.A.) la care 
participă 562 de delegați și peste 60 
de invitați de peste hotare. Partici
panții la congres vor discuta rapoar
tele prezentate de secretarii U.G.T.A., 
vor adopta statutul Uniunii, precum 
și o serie de rezoluții în probleme 
economice, sociale, organizatorice 
etc. La prima ședință a congresului 
au luat parte președintele Algeriei, 
Ben Bella, președintele Adunării Na
ționale, Hadj Ben Bella, membri ai 
Biroului Politic al F.L.N. și ai gu
vernului și 
rostită la 
congresului, 
a subliniat 
care stă în

deputați. în cuvîntarea 
■deschiderea 
președintele Ben Bella 

că principala sarcină 
prezent în fata sindica

telor muncitorilor este aceea de a 
întări și lărgi neîncetat sectorul so
cialist al economiei naționale.

lucrărilor

După întoarcerea trimișilor speciali

Cabinetul vest-german examinează
problema relațiilor cu

BONN 24 (Agerpres), — Guver
nul vest-german s-a întrunit 
miercuri pentru a examina rapor
tul prezentat de trimisul special al 
cancelarului federal, dr. Kurt Bir- 
renbach, cu privire la relațiile 
R.F.G. cu Izraelul. Birrenbach a 
dus tratative cu reprezentanți ai 
guvernului izraelian asupra modali
tăților de stabilire a relațiilor di
plomatice între cele două țări. Marți 
el s-a întîlnit cu 
căruia i-a făcut 
tele tratativelor, 
fața Comitetului

cancelarul Erhard, 
cunoscute rezulta- 
Luînd cuvîntul în 
Executiv al parti-

Izraelul si cu R. A. U.»
dului creștin-dem'ocrat, cancelarul 
Erhard a arătat că R.F.G; va sta
bili relații diplomatice
„fără grabă exagerată, . . 
întîrzieri". în același timp, 
guvernul vest-german
R.A.U. există un contact în legă
tură cu evoluția relațiilor dintre ele.

Marți s-a reîntors la Bonn deputa
tul Rudolf Werner, care a îndepli
nit o misiune încredințată de gu
vern pe lingă autoritățile R.A.U. 
Werner urmează să aibă astăzi 
întrevedere cu cancelarul Erhard.

cu Izraelul 
dar și . fără 

intre 
și guvernul

o I

Tulburări la Casablanca și Rabat
RABAT 24 (Agerpres). — Cores

pondentul agenției France Presse 
anunță că în cursul zilei de marți 
la Rabat și la Casablanca au avut 
loc puternice manifestații și ciocniri 
cu forțele polițienești. Ele au ur
mat grevei declanșate încă de luni 
de către elevii liceelor și colegiilor 
marocane din localitățile amintite, 
în semn de protest împotriva unei 
recente hotărîri a Ministerului Edu
cației Naționale care stabilește li
mită de vîrstă (17 ani) pentru a fi 
admis la cursurile ciclului al doi
lea din învățămîntul secundar. Po
trivit unui comunicat al Uniunii 
marocane a muncii, incidentele s-au

po- 
șe-

a 
în- 
in-

soldat cu morți și mai mulți ră
niți, precum și cu pagube mate
riale. Marți seara, la Casablanca au 
fost mobilizate importante forțe 
lițienești și armată. întrunit in 
dința extraordinară, guvernul 
hotărît : restricții de circulație 
tre orele 21.00 și 6 dimineața,
terzicerea oricăror întruniri și ma
nifestații, judecarea imediată a ce
lor care au provocat tulburările. 
Marți seara, tîrziu, armata și po
liția restabiliseră ordinea la Casa
blanca. Au fost operate arestări. 
Printre arestați se află și condu
cători ai Uniunii naționale a stu
denților.

ln West Sussex, ca și în alte regiuni ais Angliei s-au desfășurat demon
strații ale fermierilor împotriva revizuirii prețurilor agricole

în așteptarea rezultatelor alegerilor parțiale 
pentru locuri vacante în Camera Comunelor

LONDRA 24 (Agerpres). Miercuri 
au fost date publicității rezultatele 
alegerilor parțiale desfășurate marți 
în circumscripția electorală Saffron 
Walden, din Essex, pentru completa
rea locului rămas vacant în Camera 
Comunelor prin înnobilarea fostului 
ministru de externe conservator, 
R. A. Butler. Candidatul conserva-

SPRE MONTGOMERY
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

După ce au petrecut două nopți în 
corturi, cei 300 de negri care au în
ceput duminică marșul de la Selma 
la Montgomery, în sprijinul respec
tării drepturilor civile, au hotărît să 
străbată miercuri pînă la miezul 
nopții o distanță de 14 mile. Noap
tea de miercuri spre joi ei o petrec 
în corturi instalate în apropiere de 
Montgomery. Coloana demonstranți
lor continuă să fie păzită, din ordi
nul președintelui Johnson, de unită
țile gărzii naționale ale statului Ala
bama și de militari ai forțelor fede
rale. Reverendul Andrew Young, 
unul din conducătorii populației de 
culoare, a anunțat la o conferință de 
presă că noi demonstranți vor sosi 
de la New York, Los Angeles, 
Pittsburg, Chicago și Detroit.

tor Peter Kirk a cîștigat alegerile, 
obținînd 18 851 voturi, față de 15 538 
ale candidatului laburist, Michael 
Cornish. Majoritatea deținută de la
buriști în Camera Comunelor se re- ‘ 
duce la trei voturi. în circumscrip
ția Roxburgh, Selkirk și Peebles, 
clin Scoția, s-au desfășurat alte 
alegeri parțiale în care se aș
teaptă, după cum subliniază obser
vatorii, să cîștige candidatul Parti
dului liberal. Rezultatele acestor ale
geri vor fi cunoscute joi dimineață. 
Dacă prevederile se vor adeveri, a- 
tunci majoritatea deținută de labu
riști în Camera Comunelor se va re
duce la două voturi. Acest lucru îi 
determină pe observatori să acorde 
importantă deosebită' alegerilor par
țiale de la 1 aprilie, care vor avea 
loc în circumscripția Abertillery, la
buristă prin tradiție. Dacă deputatul 
laburist va obține victoria, majori
tatea laburistă din Camera Comune
lor va spori din nou la trei voturi.

Acord sovioto-iugoslav 
pentru asistență 
economică si tehnică>

Deschiderea sesiunii
Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

(Agerpres). — La 24PRAGA 24 
martie s-au deschis la Praga lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Adu
nării Naționale a R. S. Cehoslova
ce a actualei legislaturi. Pe ordinea 
de zi se află raportul Prezidiului 
Adunării Naționale cu privire la 
activitatea Prezidiului și a comisii
lor Adunării Naționale, precum și 
raportul de activitate al guvernului.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat un acord in
tre guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R.S.F. Iugoslavia cu privire la acor
darea de asistentă economică și teh
nică din partea U.R.S.S. la constru
irea de către partea iugoslavă a sis
temului hidroenergetic și de naviga
ție de la „Porțile de Fier".

Uniunea Sovietică va livra Iugo
slaviei trei grupuri hidroenergetice 
complete cu o putere aproximativă 
de 178 MW fiecare, ansambluri mon
tate, piese, instalații de control și 
măsurat, precum și unele materiale 
pentru fabricarea de către întreprin
derile iugoslave a altor trei grupuri 
hidroenergetice de aceeași putere. 
U.R.S.S. va mai livra Iugoslaviei uti
laj și mecanisme pentru ecluză, u- 
tilaj de construcții și montaj.

In apărarea patriotului 
sud-african Albert Luthuli

De cîțiva ani, autoritățile rasiste din 
Republica Sud-Africană se răfuiesc cu 
Albert Luthuli, laureat al premiului Nobel, 
cunoscut militant pentru drepturile popu
lației de culoare. Pentru activitatea sa 
antirasistă a fost deținut în mai multe 
rînduri și i s-a fixat de cinci ani domi
ciliu forțat pe coasta Oceanului Indian. 
Chiar și pronunțarea numelui său este 
considerată o crimă.

Lufhuli esfe unul din liderii partidului 
Congresul Național African, interzis de 
autoritățile rasiste în 1960. Fiind primul 
african căruia i s-a decernat premiul No
bel, sub presiunea cererilor opiniei pu
blice internaționale guvernul de la Pre
toria i-a eliberat în 1961 un pașaport 
temporar pentru a-și ridica premiul. Deși 
putea rămîne în străinătate, Luthuli s-a 
înapoiat în R.S.A. pentru a rămîne în 
mijlocul poporului său. Întors însă în pa
trie, guvernul Verwoerd i-a interzis să 
participe la întruniri publice sau să scrie 
în presă. In 1963, cînd a fost ales rector 
al universității din Glasgow (Scoția), au
toritățile sud-africane i-au refuzat per
misiunea să ocupe acest post. Motivul 
a fost ticluit : renumita sa „Autobio
grafie" apărută la Londra în 1962 și re
editată de mai multe ori i-a adus prea 
multă publicitate, ceea ce prejudiciază 
legilor rasiste din R.S.A. Cartea esfe de 
fapt o istorie a Uniunii Sud-Africane și 
un rechizitoriu la adresa aparfheid-uiui. 
Intr-una din pagini Luthuli arată că „lupta 
în Africa de sud nu este o 
albi și negri, ci între popor

SCURTE ȘTIRII, '
*

luptă intra 
și rasiști",.

In memorii autorul povestește următorul 
fapt : „Un reporter american l-a întrebat 
o dată „cum se face că dumneavoastră 
care sînteji -creștin puteți colabora cu 
comuniștii V La care Luthuli a răspuns : 
„mișcarea de rezistență sud-africană nu
mără în rîndurile ei și comuniști și eu 
colaborez cu ei... Cooperăm într-un do
meniu determinat, acela al luptei pen
tru libertate*'.

Unul din pictorii renumiți din Repu
blica Sud-Africană, Ronald Harison, i-a 
închinat lui Luthuli o pînză, care a făcut 
multă vîlvă. Această pictură, intitulată 
,,Crist cel negru", înfățișează un martir cu 
pielea neagră avînd chipul lui Luthuli, iar 
lăncierul roman care-l înțeapă seamănă ca 
două picături de apă cu șeful guvernului 
de la Pretoria, secondat fiind de ministrul 
justiției, un alt rasist înveterat. Pînza a 
fost interzisă ca „indecentă".

Persecutarea sa a indignat opinia pu
blică democratică din numeroase țări. 
O sută de laureafi ai premiului Nobel — 
printre care Franțois Mauriac, John Stein
beck, Salvatore Quasimodo, Haldor Lax- 
ness, Ivo Andric, Bertrand Russell, Philip 
Noel-Baker, Linus Pauling, Lev Landau — 
au adresat un apel guvernului sud-african, 
cerînd eliberarea lui Albert Luthuli. Deoa
rece la ambasada sud-atricană din Stock
holm primirea acestui apel a fost refu
zată, inițiatorii apelului au cerut Minis
terului de Externe suedez să transmită 
direct guvernului din R.S.A. textul ape
lului.

A. B.

NEW YORK. Reprezentanții a 11 
țări membre ale O.N.U. au început 
dezbateri privind elaborarea proiectu
lui ordinei de zi a sesiunii inaugurale 
a Comitetului pentru comerț și dezvol
tare, care va avea loc luna viitoare. 
Comitetul a fost creat în decembrie 
1964 ca organ permanent al 
ței Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare de la Geneva și 
tuit din 55 de membri.

Conferin- 
comerț și 
este alcă-

NEW YORK. La O.N.U.
șoară lucrările Conferinței internațio
nale pentru elaborarea unui nou acord 
privind cositorul și pentru a examina 
îndeplinirea acordului existent care 
expiră la 30 iunie 1966. Participă 
delegați din 50 de țări și din partea 
unor organizații internaționale. Mai 
multe țări, printre care și R. P. Ro- 
mînă, sînt reprezentate prin observa
tori.

se desfă-

LONDRA. Primul ministru al Izrae- 
lului a sosit la Londra. El va conferi 
cu primul ministru britanic și cil mi
nistrul de externe cu privire la situa
ția din Orientul mijlociu și ]a încorda
rea dintre Izrael și statele arabe vecine. 
Surse oficiale din Izrael au declarat 
că primul ministru izraelian va cere 
Marii Britanii să intervină în favoarea 
țării sale în disputa izraeliano-arabă.

BELGRAD. La 24 martie, Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, l-a primit pe Josef Klaus, can
celar federal însărcinat cu funcțiile 
președintelui federal al Republicii 
Austria. Agenția Taniug relatează că 
a avut loc un schimb de păreri cu pri
vire la relațiile dintre cele două țări 
.și la probleme internaționale actuale, 
în aceeași zi, Josef Klaus a început 
convorbiri oficiale cu Petar Stambo- 
lici, președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia.

KHARTUM. La plecarea din capi
tala sudaneză, președintele guvernului 
revoluționar congolez, Christophe 
Gbenye, a declarat că alegerile orga
nizate de Chombe în Congo sînt o 
înșelătorie și a chemat întregul popor 
congolez să le boicoteze.

HELSINKI. Riksdagul finlandez l-a 
ales președinte pe parlamentarul so
cial-democrat August Fagerholm.

TEHERAN. In comunicatul comun, 
după convorbirile dintre președintele 
Tunisiei și șahul Iranului, se arată că 
cei doi șefi de state au hotărît să in
tensifice colaborarea dintre țările lor.

GENEVA. W. White, secretar exe
cutiv, a fost numit director general al 
G.A.T.T.

ROMA. Miercuri s-a comemorat la 
Roma moartea a 335 de italieni, ridi-, 
câți ca ostatici și uciși de naziști la 
24 martie 1944, la locul cunoscut sub 
numele de Fosse Ardeatine. Pe stră
zile centrale ale Romei a avut loc o 
manifestație de mare amploare după 
care participanții s-au îndreptat spre 
Fosse Ardeatine pentru a-și da oma
giul celor căzuți. La adunarea come
morativă au luat parte numeroase 
personalități, în frunte cu președintele 
republicii, Giuseppe Saragat.

STRASBOURG. Vorbind în fața 
Parlamentului vest-european, Robert 
Marjolin, vicepreședintele C.E.E., a 
declarat că deficitul balanței de plăți 
a Statelor Unite constituie una din 
cauzele principale ale situației încor
date din sistemul monetar internațio
nal. El și-a exprimat speranța că o 
restrîngere a investițiilor americane în 
străinătate va duce la o ameliorare a 
situației.

RAWALPINDI. Mareșalul Ayub 
Khan, reales președinte al Pakistanu
lui, a format, parțial, noul guvern, prin 
următoarele numiri : Muhamad Shoaib, 
ministru de finanțe, Zulfiqar Aii 
Bhutho, ministru de externe, Khan 
Sabur Khan, ministrul comunicațiilor, 
Khawaja Shabuddin, ministrul infor
mațiilor. Cabinetul va fi completat 
pînă la mijlocul lunii aprilie.

ALGER. Un comunicat anunță că 
Ait Ahmed, căpetenia grupărilor con
trarevoluționare din Kabylia, și o par
te din complicii săi au fost deferiți 
parchetului. O dată cu Ait Ahmed 
vor fi judecați în contumacie Moha
med Khider, Mohamed 
alții.

Boudiat și

DAR ES SALAM. în 
publicii Unite Tanzania 
lucrările prima conferință anuală 
Uniunii naționale a oamenilor muncii.

capitala Re- 
și-a început 

a

LAGOS. Parlamentul Nigeriei < s-a 
întrunit miercuri, prima oară după a- 
legerile generale din decembrie. In
tr-un discurs președintele Republicii, 
Azikiwe, a arătat că Nigeria va pro
mova o politică de neangajare. Ea va 
încheia acorduri comerciale cu orice 
țară care, dorește să facă comerț cu 
ea. Președintele Azikiwe a anunțat că 
Nigeria va deschide misiuni comercia
le într-o serie de țări din Europa 
cidentală și în țările din Europa 
săriteană.

oc- 
ră-

ROMA. In cursul unor manevre 
forțelor militare navale italiene în fața 
coastelor Calabriei vasul de transport 
Etna s-a ciocnit cu fregata Castore. 
Patru marinari sînt dați lipsă și 11 au 
fost răniți. Unități ale marinei, avioane 
și elicoptere caută pe cei dispăruți.

ale
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