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COMUNICAT
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Populare Romîne anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață, în ziua de 19 martie, orele 17 și 43 minute, după 
o boală grea, a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

prim*secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, fiu credincios al clasei 
muncitoare și al poporului romîn, conducătorul iubit 
al partidului și poporului nostru.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
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Te vom pâstra în inimi, conducător iubit, 
vom fi ostași destoinici slavitului partid

La 19 martie partidul și poporul nostru au suferit o grea 
pierdere a încetat să bată inima tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu devotat al clasei muncitoare din Romî
nia, al poporului romîn.

Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a dăruit întreaga sa viață 
partidului clasei muncitoare, luptei revoluționare pentru eli
berarea oamenilor muncii, pentru fericirea poporului romîn 
și a patriei noastre, pentru socialism.

In uriașa sa activitate și-au găsit expresie trăsăturile cele 
mai nobile ale eroicei noastre clase muncitoare, care este 
mîndră de a fi plămădit în mijlocul ei, în focul luptei con
duse de partid, un asemenea conducător.

PE DRUMUL LUPTEI REVOLUȚIONARE
Născut la 8 noiembrie 1901 la Birlad, într-o familie de 

muncitori, tovarășul Gheorghiu a început să muncească de 
la vîrsta de II ani ca ucenic în diferite ateliere și fabrici, 

Primind felicită
rile pionierilor eu 
prilejul împlinirii 

a 60 de ani.

calificîndu-se ca muncitor electrician. Sub influența valului 
revoluționar din Romînia de fa sfîrsitul primului război mon
dial, însuflețit de ideile Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, tovarășul Gheorghiu-Dej s-a înrolat din fragedă tine
rețe în mișcarea muncitorească. El a participat, în rîndu- 
rile muncitorilor din Valea Trotusului, la greva generală din 
1920.

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

In 1930 el devine membru al Partidului Comunist, în rîn- 
durile căruia avea să lupte pînă la ultima suflare.

La Galați și apoi la Dej... ca și la București, lași, Cluj, Paș
cani și în alte localități, tovarășul Gheorghiu-Dej, dînd 
exemplu de felul cum trebuie muncit în mijlocul maselor, a 
depus o intensă activitate pentru realizarea unității de ac
țiune a muncitorilor ceferiști.

In 1932, la Conferința pe țară a muncitorilor feroviari, 
tovarășul Gheorghiu-Dej a fost ales secretar al Comitetului 
Central de acțiune care, sub îndrumarea Comitetului Central 
al Partidului Comunist," a organizat nemijlocit lupta cefe
riștilor.

Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a îndeplinit în mod strălucit 
sarcinile de răspundere încredințate de partid în organiza
rea acestor lupte, care au constituit o cotitură in istoria în
tregii noastre mișcări muncitorești, au demonstrat capaci
tatea clasei muncitoare de a acționa ca forță socială con
ducătoare a poporului muncitor în lupta de eliberare, au 
deschis o pagină nouă în viața partidului. Jntărindu-și rîn- 
durile cu cele mai bune, mai combative și revoluționare 
cadre proletare, partidul s-a legat mai strîns de masele oa
menilor muncii.

Procesul intentat de reacțiune în 1933-1934 conducătorilor 
muncitorimii ceferiste a fost transformat de Partidul Comu
nist într-o tribună de demascare a regimului burghezo- 
moșieresc, a politicii antinaționale și antipopulare a clase
lor dominante. Din banca acuzaților în lanțuri a răsunat cu 
vigoare și curaj, prin glasul tovarășului Gheorghiu-Dej, 
chemarea înflăcărată, mobilizatoare a partidului adresată 
maselor muncitoare de a lupta cu hotărîre pentru o viață 
mai bună, împotriva robiei capitaliste, pentru apărarea 
suveranității și independenței naționale.

Condamnat la 72 ani muncă silnică, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a fost deținut în diferite închisori — Jilava, Văcărești, 
Craiova, Ocnele Mari, Aiud, Doftana, Caransebeș și în 
lagărul de la Tg. Jiu.

Gratiile temnițelor, sîrma ghimpată a lagărelor n-au pu
tut să-i izoleze de partid, de clasa muncitoare, de popor pe 
militanta revoluționari. Prin munca politico-ideologică des
fășurată de comuniștii din închisori, în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej, s-au făurit cadre ofelite de militanfi comu
niști, caracterizate prin capacitatea de a organiza masele 
muncitoare, prin clarviziune politică și combativitate revolu

ționară, cadre care au avut ulterior un rol de excepțională 
însemnătate în conducerea de către partid a luptei pentru 
cucerirea puterii de către oamenii muncii și construirea so
cialismului.

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

In anii războiului, tovarășul Gheorghiu-Dej, împreună cu 
ceilalți tovarăși din închisori și lagăre, își manifestau încre
derea nestrămutată în victoria împotriva fascismului, soli
daritatea frățească cu popoarele Uniunii Sovietice.

Activul revoluționar al partidului, în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej, a elaborat linia strategică și tactică pentru 
răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și întoarcerea arme- 
for împotriva Germaniei hitleriste.

în zilele hotărîtoare pentru pregătirea Insurecției, C.C. al 
partidului a organizat evadarea din lagăr a tovarășului 
Gheorghiu-Dej și a altor cadre de bază ale partidului.

Organizată și condusă de partid, insurecția armată a des
chis o eră nouă în istoria poporului romîn a însemnat în
ceputul revoluției populare. Romînia s-a alăturat coaliției 

antihitleriste, Armata romînă, în totalitatea ei, a luptat umăr 
la umăr cu Armata sovietică pînă la zdrobirea Germaniei 
hitleriste.

ÎN MARILE BĂTĂLII...
Tovarășul Gheorghiu-Dej a dat o contribuție de cea mai 

mare importanță la elaborarea liniei politice și tactice a 
partidului în desfășurarea furtunoasă a marilor bătălii de 
clasă de după 23 August 1944, muncind cu nesecată ener
gie pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid — mobi

O gingașă floare 
unei mlădițe ti

nere.

lizarea tuturor forțelor în războiul antihitlerist, refacerea 
economiei naționale, democratizarea țării, făurirea alianței 
muncitorești-fărănești în focul luptei pentru reforma agrară, 
instaurarea puterii populare.

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

Valul luptei revoluționare a măturat un șir de guverne cu 
majoritate reacționară și a impus la 6 Martie 1945 aducerea 
la putere a primului guvern din țara noastră în care clasa 
muncitoare avea rolul precumpănitor.

La Conferința Națională a Partidului Comunist din oc
tombrie 1945, tovarășul Gheorghiu-Dej a prezentat Raportul 
Politic al Comitetului Central care cuprindea un amplu pro
gram de luptă pentru întărirea puterii populare, reconstruc
ția țării și consolidarea independenței naționale. în acest 
program, de o largă perspectivă istorică, partidul, scrutînd 
departe în viitor, și-a exprimat concepția leninistă privitoare 
la construirea unei industrii puternice ca temelie a dezvoltă
rii social-economice a Romîniei.

După Conferința Națională, tovarășul Gheorghiu-Dej a 
fost ales secretar general al Partidului Comunist Romîn.

In calitate de ministru al Economiei Naționale și apoi al 
Industriei și Comerțului, ca președinte al Comisiei Ministe
riale pentru redresarea economică, el a adus o contribuție 
esențială în lupta împotriva inflației și sabotajului economic 
al capitaliștilor, în pregătirea și înfăptuirea programului 
din iunie 1947 de stabilizare monetară și refacere a econo
miei naționale.

CU PAȘI MARI - PE DRUMUL 
SOCIALISMULUI

Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare 
Romîne au marcat cucerirea deplină a puterii de către clasa 
muncitoare în alianță cu masele largi ale țărănimii; misiu
nea de a realiza actul abdicării regelui, la 30 Decembrie 
1947, i-a revenit, din însărcinarea partidului și guvernului și in 
numele tuturor forțelor democratice, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu doctorul Petru Groza.

Oamenii muncii, devenind singurii stăpîni ai țării, au pă
șit cu însuflețire, sub conducerea partidului, ia construirea 
societății socialiste.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut un rol deose
bit în lupta partidului pentru realizarea unității politice s 
Organizatorice a clasei muncitoare — înfăptuită Io Congre
sul de unificare din februarie 1948 prin crearea Partlaului 
Muncitoresc Romîn pe Baza principiilor ideologice și orga
nizatorice marxist-leniniste. Congresul l-a ales secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Partidul a orientat cu nestrămutată perseverență dezvol
tarea Romîniei în direcția transformării ei într-o țară indus
trială, Cu o agricultură înaintată. Tovarășului Gheorghiu ii 
revin mari merite în elaborarea politicii de industrializare 
socialistă, ca pîrghie hotărîtoare a progresului rapid al 
țării, a valorificării resurselor ei și a dezvoltării tuturor ra
murilor economiei în vederea creșterii continue a bunăstă
rii celor ce muncesc — obiectivul fundamental al politicii 
partidului.

Călăuzit de teza marxist-leninistă că socialismul trebuie 
construit nu numai la orașe ci și la sate, partidul a pus la 
ordinea zilei rezolvarea celei mai complexe sarcini a con
strucției socialiste — transformarea socialistă a agriculturii, 
întreaga muncă desfășurată în acest domeniu s-a întemeiat 
pe linia exprimată în numele partidului de tovarășul 
Gheorghiu-Dej la plenara din martie 1949 a Comitetului 
Celjl.tr.°L- V'°fa„ a confirmat în mod strălucit această linie 
politică} înfăptuirea cu succes a cooperativizării agricul-

(Continuare în pag. a 3-a)
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furii o deschis largi perspective dezvoltării intensive și mul
tilaterale a producției agricole, a ridicat pe o treaptă mai 
inaltă alianța muncitorească-țărănească.

CONDUCĂTOR IUBIT
îndeplinind cele mai înalte funcții de partid și de stat — 

președinte al Consiliului de Miniștri din 1952 pînă în 1955, 
prim-secretar al Comitetului Central al P.M.R. și președinte 
al Consiliului de Stat pînă în ultima clipă a vieții sale — 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej avea un contact larg și 
direct cu poporul, studia cu deosebită luare aminte expe
riența maselor, manifesta o nemărginită încredere în pu
terea de creație a poporului — făuritorul istoriei și al tutu
ror marilor realizări ale Romîniei socialiste.

Exemplu de simplitate și modestie, el avea un neasemuit 
dar de a-și apropia oamenii, de a-i însufleți și a-i antrena 
la lupta pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid; oa
menii muncii păstrează neștearsă amintirea înfîlnirilor cu 
tovarășul Gheorghiu, a sfaturilor sale de tovarăș și prieten 
care le vorbea în același grai al inimii.

Tovarășul Gheorghiu exprima cu deosebită căldură grija 
permanentă a partidului pentru educarea tineretului, nădej-

Clipe de neuitat.

dea de mîine a țârii. El manifesta o neslăbită preocupare 
pentru satisfacerea setei de cultură și îmbogățirea vieții 
spirituale a poporului, pentru avîntul continuu al învăță
mântului, acorda o mare atenție activității creatoare a inte
lectualilor, a oamenilor de știință, artă și cultură cărora le 
împărtășea înalta prețuire a partidului pentru valoroasa lor 
contribuție la propășirea patriei.

Timp de peste trei decenii, tovarășul Gheorghiu-Dej a 
adus o mare contribuție la călirea ideologică și organiza
torică a partidului nostru. Minunat conducător de tip leni
nist, el a militat pentru întărirea partidului ca detașament 
combativ de avangardă al clasei muncitoare, strîns legat de 
mase, singe din sîngele poporului, forța conducătoare in 
opera de construire a socialismului.

Patriot și internaționalist înflăcărat, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a fost un strălucit exponent al politicii consec
vente a partidului și statului nostru de prietenie și alianță 
frățească cu țările socialiste, de solidaritate cu lupta clasei 
muncitoare și a torțelor democratice de pretutindeni, cu 
mișcarea de eliberare națională a popoarelor, pentru uni
tatea tuturor forțelor progresului social.

Eminent om de stat, tovarășul Gheorghiu-Dej a desfășu- 
rot° vastă activitate în elaborarea politicii externe a Re
publicii Populare Romîne, politică de consolidare a păcii, 
de luptă împotriva politicii agresive a cercurilor imperia
liste, împotriva colonialismului, pentru sprijinirea dreptului 
popoarelor de a dispune singure de soarta lor, pentru dez
voltarea colaborării internaționale pe bazo principiilor 
coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri social-politice 
diferite.

Toate succesele în domeniul politicii interne și internațio
nale ale Republicii Populare Romîne, toate realizările obți
nute ‘n„aȘeste decenii sînt strîns legate de activitatea des
fășurată în fruntea Comitetului Central al partidului de to
varășul Gheorghiu-Dej.

Măsura operei titanice înfăptuite de popor sub conduce
rea partidului o dă deosebirea dintre tabloul întunecat al 

de acum două decenii și înfățișarea de astăzi a 
farii. în care poporul romîn, liber de orice exploatare, stăpîn 
al destinelor sale, își făurește o viață fericită.

Scumpul nostru tovarăș Dej a închis ochii pentru vecie cu 
conștiința datoriei împlinite ; el a putut vedea triumful idea
lurilor cărora și-a dăruit viața, victoria deplină a socialis
mului în țara noastră, mersul rapid al Romîniei pe calea 
progresului economic și cultural.

Zile de durere
Seara zilei de 19 martie s-a lăsat tristă, apăsătoare. Vestea 

că inima tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej a încetat să 
bată, a adus mii de oameni, încă din primele clipe în fata 
sediului Comitetului Central, ca să-și exprime durerea care 
j ? umplut inimile pentru greaua pierdere suferită de parti
dul și poporul nostru.

Sîmbătă, 20 martie.
Cu inimile împietrite de durere, coloane nesfîrsite de oa

meni se îndreaptă spre intrarea principală a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn. într-o revărsare 

neîntreruptă, asemenea unui fluviu uriaș, mii de oameni al 
muncii urcă treptele pînă la etajul întîi unde se află Ca
binetul de lucru al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ore în șir, într-o liniște pioasă, trec, prin fața tabloului 
îndoliat al tovarășului Dej, cei ce l-au iubit, cei ce s-au 
străduit să traducă în fapte cuvîntul partidului, oameni ai 
muncii din uzine, fcvbrlci, instituții, copii, pionieri, pensio
nari. E un omagiu pentru calea luminoasă pe care ne 
conduce partidul, e o dovadă de înaltă prețuire, e dragos
tea poporului din care tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a ridicat luptînd pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Coloana oamenilor se scurge neîntrerupt...
Un ceferist tînăr pășește încet, privind în tăcere biroul, 

scaunul, masa de ședințe, ferestrele largi, de unde răsar în 
lumină, blocurile noi din Piața Palatului. Privirea lui, fixea
ză totul, ca pe o peliculă. Cu șapca pe braț, se oprește o 
clipă în fața portretului îndoliat și-și înclină capul.

Grupuri, grupuri de pionieri trec în vîrful picioarelor. 
Printre ei — elevi ai Școlii generale de 8 ani nr. 51 din 
București.

Năframele negre de pe cap, purtate de fetițe, și doliul 
ce brăzdează colțul cravatei nu pot exprima întreaga du
rere ce-i încearcă acum. In fruntea lor merg cei mai buni 
pionieri ai unității : Decei Voichița — președinta unității, 
Mîndruță Carmen, Cărăușu Mioara, Georgescu Doru, An- 
drovici Mariana...

Lor le urmează, în coloană, pionierii Școlii generale nr. 
165 din raionul 16 Februarie și ai Școlii generale de 8 ani 
nr. 114 din raionul Nicolae Bălcescu.

E nesfîrșit de greu și pentru Ardelea Ștefan, Popa Liseanu 
Doina, lonescu Viorel, Barbescu Doino, Tălîngă Cristian și 
Mitran Doina și pentru toți copiii care, la sărbătorile noastre 
— 1 Mai sau 23 August — treceau prin fața tribunelor 

și ovaționau. Ei și-l amintesc pe tovarășul Dej făcîndu-le 
semne prietenești. în semnele acestea atît de cunoscute, atît 
de dragi, ei simțeau întotdeauna îmbrățișarea caldă a mi
nunatului conducător.

Ne apropiem de biroul unde tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a lucrat pînă în ultimele zile ale vieții sale, 
cu nesecată energie și devotament, putere de muncă și dă
ruire de sine. Totul poartă amprenta prezenței și activită
ții sale neîntrerupte. Pe o masă se află macheta unui mare 
combinat, care va îmbogăți peisajul industrial al țării.

De la activitatea sa creatoare boala grea l-a smuls în 
plină putere de muncă. Fila calendarului a rămas neîntoar- 
să de la 19 februarie....

fn aceeași zi de 20 martie, milioane de oameni din patria 
noastră, muncitori, țărani, profesori, studenți, elevi s-au în
trunit în adunări de doliu. „Grivița Roșie” și-a evocat în 
clipele de reculegere, păstrate pentru marele fiu al poporu
lui nostru, întreaga istorie. Cu o adîncă emoție, strungarul 
Dumitru Stan dă citire telegramei adresate de colectivul uzi
nei Comitetului Central al partidului: „Durerea noastră de 
astăzi ne va întări și mai mult hotărîrea de a munci neobosit 
pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, căreia tovarășul 
Gheorghiu-Dej i-a consacrat întreaga sa viață. Strîns uniți 
în jurul Comitetului Central al conducerii sale încercate ne 
exprimăm hotărîrea de a munci cu abnegație pentru întări
rea continuă a unității de monolit a rîndurilor partidului, 
pentru traducerea în viață a liniei sale politice, pentru 
desăvîrșirea construcției socialismului în scumpa noastră 
patrie".

Profund îndurerați, participanții la ședința de doliu a Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor au cinstit 
memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în telegrama adresată în încheiere Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Romîne se 
spune :

„Viața și activitatea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
slujirea cu devotament și abnegație a intereselor poporului, 
nesecata sa energie și putere de muncă consacrate cauzei 
socialismului și păcii constituie o pildă călăuzitoare pentru 
tînăra generație. Sîntem pe deplin conștienți că viața noas
tră fericită, viitorul luminos îl datorăm luptei fără preget a 
celor mai devotați fii ai poporului, conduși de partid, în 
fruntea cărora s-a aflat din fragedă tinerețe și pînă în ul
timele clipe ale vieții iubitul tovarăș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Urmînd acest minunat exemplu, membrii Uniunii Tineretu
lui Muncitor, întreg tineretul țării, își va strînge și mai mult 
rîndurile în jurul partidului, al Comitetului său Central, păs- 
trînd trează în memorie amintirea tovarășului Gheorghe

Un gest simplu, impresionant

De gardă la portretul îndoliat

Gheorghiu-Dej, își va închina toate forțele, talentul și cu
noștințele sale, pentru înfăptuirea politicii gloriosului nostru 
partid, se va dovedi demn de înaltele răspunderi și înda
toriri ce-i revin de a participa cu hotărîre în rîndurile în
tregului popor la opera de desăvîrșire a construcției socia
lismului, pentru continua prosperitate și înflorire a Romîniei 
socialiste".

La Școala generală de 8 ani nr. 56 din Capitală, pioniera 
Dobrescu Irina privește portretul îndoliat al tovarășului 
Gheorghiu-Dej și spune cu durere.

— Imi amintesc ziua de 1 Mai cînd m-am urcat sus, la 
tribuna centrală și am oferit un buchet de gladioțe roșii și 
albe tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. îmbrățișîndu-mă, 
rn-a întrebat cum mă cheamă, ce note am, apoi, la despăr
țire, mi-a spus : „învață, învață, Irina 1 Mai tîrziu, cînd vei 
fi mai mare, să fiii om de nădejde, folositor societății socia
liste !" Aceste cuvinte scumpe le știu pe de rost. Nu le voi 
uita niciodată — a încheiat Irina.

— Astă vară —- spune Marinescu Gabriela — de ,,Ziua 
Marinei" am avut și eu fericirea să-l văd pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Mangalia. Mașina trecea încet, 
foarte încet printre oamenii care veniseră așa, deodată, 
să-f vadă. Saluta populația, strîngea mîiriile oamenilor... 
Mi-a strîns și mie mîna... Așa l-am cunoscut...

La Școala generală de 8 ani nr. 5, pionierul Vianu Victor 
din clasa a lll-a B dă glas celui mai sincer și mai curat sen
timent de durere :

Steaguri mari de doliu •
Flutură în vînt. 
Flutură mîhnirea
Peste-al meu pămînt

Conducător scump, 
lartă-mă că plîng, 
String la piept cravata, 
Vreau să nu mai plîng.

Sin' primele lui versuri. Glasul său se alătură pionierilor 
de la Școala de 8 ani Băbeni-Romîni, raionul Rm. Vilcea. în 
poezia „Omagiu", ei își arată dragostea nețărmurită pentru 
conducătorul drag.

în ziua cînd noi toți am mers la școală, 
Cu zîmbet ne-ai întimpinat în prag 
Și-n cărțile cu pagini luminoase 
Vedeam și chipul tău cel drag.

Te vom păstra adine și după moarte,
La fapte rele nu vom da prilej, 
Vom merge hotărîfi și mai departe. 
Doar sîntem pionieri, iubite Dej !

Pionierii clasei a Vll-a B de la Școala medie din Orșova, 
scriu la sfîrșiful adunării de doliu :

„Cu inima împietrită de emoție, încercăm să ne adunăm 
gîndurile îndurerate de vestea atît de neașteptată a înce
tării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Mulți dintre pionierii și pionierele din școala noastră l-am 
văzut pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în ziua de 7 
septembrie 1964, cînd s-au inaugurat lucrările marii hidro
centrale de la Porțile de Fier.

Faptul că l-am văzut, că i-am auzit vocea caldă, că unora 
ne-a strîns călduros mîna, face ca amintirea lui să rămînă 
mai vie în inimile noastre.

De partidul comuniștilor pe care l-a condus cu înțelepciune 
și clarviziune, sînt legate toate mărețele realizări din patria 
noastră. S-au deschis larg porțile școlilor de cultură gene
rală și ale institutelor de învățămînt superior, spre care 
noi ne-am îndreptat cu toată hotărîrea și încrederea de a 
munci.

Sîntem ferm hotărîți să învățăm mai bine, să ne punem 
întreaga capacitate în slujba pregătirii profesionale pen
tru a deveni muncitori și intelectuali de nădejde ai patriei 
noastre dragi, așa cum ne învață părintele nostru drag — 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Din fiecare școală, din fiecare clasă, în aceste zile triste, 
pornesc spre Capitala patriei noastre sute de scrisori și te
legrame.

Acum, în aceste clipe de profundă durere pionierii își în
noiesc angajamentul pe care l-au luat la primirea cravatei 
roșii și promit să învețe și mai bine, pentru ca în felul

(Continuare în pag. 4-a)
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acesta să devină luptători dîrzi, cinstiți și curajoși pentru 
victoria socialismului, cetățeni demni ai patriei așa cum îi 
povățuia tovarășul Gheorghiu-Dej.

Pe străzile îndoliate ale Capitalei numeroase șiruri de oa
meni ai muncii tineri, băfrîni și copii se îndreaptă spre Pa
latul Republicii. Aici în sala mare de la parter, este așezat 
pe catafalc trupul neînsuflețit al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Din toate coifurile țării oamenii muncii cu 
inima îndurerată, aduc un omagiu profund aceluia ce și-a 
dedicat întreaga sa viață luptei partidului, pentru fericirea 
poporului.

Prima gardă de onoare la catafalcul iubitului nostru con
ducător este formată din conducători de partid și de stat.

Urmează apoi activiști de partid și de stat, vechi mili- 
tanfi ai mișcării muncitorești, muncitori fruntași, oameni de 
știință și cultură, generali și ofiferi superiori, tineri.

Pe eșarfele coroanelor de flori aduse de numeroase insti
tuții, întreprinderi și organizații obștești sînt scrise cuvinte 
pline de hotărîrea de a urma neabătut înaltul exemplu dat 
de tovarășul Gheorghiu-Dej.

„Partidul ne-a dat încredere în forțele noastre, dar și 
tăria să învingem greutățile. întristarea noastră poate fi 
învinsă numai prin realizări din ce în ce mai mari la locu
rile noastre de muncă' — spune unul dintre cei 400 mun
citori veniți de la C.F.R.-Brașov — Medeșan Gheorghe.

Urmînd parcă același gînd, tovarășul Avrămoiu Constan
tin electrician la o întreprindere de construcții din Capitală 
întărește : „Numai muncind din ce în ce mai bine cinstim 
memoria tovarășului Gheorghiu-Dej". In multe priviri se 
putea citi dorința neclintită de a răspunde cu abnegație 
chemărilor partidului în lupta pentru desăvîrșirea construirii 
socialismului.

Dragostea și atașamentul față de partid și de conducă
torii săi este exprimată cu adîncă emoție și sinceritate. Pen
sionara Scînteie Aglaia în vîrstă de 54 ani a venit din 
Vaslui să-și ia ultimul rămas bun de la tovarășul Gheorghiu- 
Dej. Pionierul Podolschi Aurel de la Școala medie nr. 1 din 
Rădăuți a venit împreună cu mama sa.

De asemenea, împreună cu mama sa a venit din comuna 
Polovraci, Oltenia, eleva Petrescu Gabriela de la Școala 
medie Novaci.

Perianu Georgina, pionieră în clasa a IV-a B a Școlii ge
nerale de 8 ani nr. 92 din București fiică de mecanic de 
motoare Diesel pășește alături de colega sa Păucă Ileana.

Trecînd prin fața catafalcului ele repetă în gînd anga
jamentul de pionier. Cu adîncă emoție pioniera Turtureanu 
Mira din clasa a IV-a B a Școlii generale de 8 ani nr. 128 
din București după ce depune un coșuleț de flori pe dalele 
de marmură își dezleagă cravata și o lasă alături simbo- 
lizînd astfel puternica și curata dragoste pionierească față 
de partid, de conducătorii partidului și ai patriei noastre.

Aceeași dragoste o arată și pionierii de la Șocile gene
rale de 8 ani nr. 79, 122 și 124; medie 4 și medie 22.

Șirul neîntrerupt este parcă unit în aceeași ființă profund 
îndurerată care la încetarea din viață a iubitului condu
cător își manifestă atașamentul său față de partid, în
crederea nețărmurită în conducerea partidului, voința de a 
lupta neabătut pentru înflorirea patriei noastre, pentru o 
viață mai bună.

Pe ultimul drum
Din primele ore ale cernitei zile de 24 martie, de pe toate 

străzile care duc în Piața Palatului, se revarsă, ca un fluviu 
nesfîrșit, mulțimi de oameni veniți să-și ia ultimul rămas bun 
de la tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Umăr la umăr, ostași ai gloriosului nostru partid, munci
tori, intelectuali, oameni de toate vîrstele, întruchipează 
laolaltă unitatea strînsă a poporului în jurul partidului, a 
conducerii sale încercate.

Ora 10,30. Ultima gardă de onoare la căpătîiul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej o fac conducătorii partidului și 
statului, cei mai apropiafi tovarăși ai săi de luptă și de 
muncă : tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Paul Nicuîescu-Mizil, llie 
Verde}.

Sicriul este învelit în drapelele partidului și statului, sub 
faldurile cărora a trăit și a luptat tovarășul Gheorghiu-Dej.

Purtat pe umeri de cei mai apropiați tovarăși ai săi de 
luptă, sicriul este așezat pe catafalcul din fața palatului. 
Aliniate sub drapele îndoliate, opt companii de onoare 
dau onorul. Sunetele fanfarei se înalță încet sub bolta de 
plumb.

La marea tribună acoperită cu catifea neagră și roșie, 
iau loc membrii familiei tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorii partidului și statului nostru. In tribunele 
laterale iau loc membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, depufafi ai Marii Adunări Naționale, 
conducători ai organizațiilor obștești și instituțiilor centrale. 
Se află, de asemenea, delegați ai partidelor comuniste și 
muncitorești din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, re
prezentanți ai șefilor de state și ai guvernelor la funeraliile 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Mitingul de doliu este deschis de tovarășul Chivu Stoica. 
Despre viața tovarășului Gheorghiu-Dej — pildă de slujire 
cu devotament și abnegație a poporului muncitor — au 
vorbit tovarășii Gheorghe Apostol, Ion Gheorghe Maurer 
și Nicolae Ceaușescu.

Milioane de oameni din întreaga țară ascultă, în fața 

Spre Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului ți a patriei, pentru socialism

televizoarelor și aparatelor de radio, cuvintele rostite de 
conducătorii de partid și de stat la mitingul de doliu. Cuvin
tele de rămas bun și legămînt solemn scot în evidență marea 
personalitate a tovarășului Gheorghiu-Dej,

„Amintirea vieții tale clocotitoare, tovarășe Gheorghiu, 
r* a arătat în cuvîntarea sa tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— va dăinui în fiecare uzină și pe fiecare șantier, în gos
podăriile agricole de stat și cooperativele de producție, în 
școli și universități, în orașele și satele noastre reînnoite, în 
tot ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în patria noastră".

Mitingul de doliu se încheie. Ofiferi superiori ai forțelor 
noastre armate coboară sicriul, îl așază pe un afet de tun.

Melodia solemnă și gravă a fanfarei militare se alătură 
gîndurilor și sentimentelor șuvoiului de oameni ce însoțește 
în ultimul drum pe marele ostaș al partidului — tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

Mii și mii de oameni — coloană nesfîrșită — pășesc încet, 
pe bulevardul Nicolae Bălcescu, pe Bulevardul 1848, pe lingă 
Dealul Marii Adunări Naționale. Pășesc cu inimile îndoliate, 
hotărîți să urmeze îndemnurile și învățătura tovarășului 
Gheorghiu-Dej, să muncească cu devotament, sub conduce
rea partidului.

La ferestrele marilor blocuri ridicate în ultimii ani, 
în pragul caselor, au ieșit alături de părinții lor, pio
nieri și pioniere, cu ochii în lacrimi, cu frunțile plecate. 
Ei nu vor uita niciodată chipul plin de lumină al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, căruia îi ofereau din mîinile 
lor micuțe, la marile sărbători ale țării, florile dragostei și 
recunoștinței față de partid, pentru copilăria lor fericită. 
Ei, și toți copiii țării vor urma întocmai îndemnul iubitului 
conducător de a învăța fără preget, de a se pregăti temei
nic pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismu
lui în patria noastră.

...Pe cer, în partea cea mai de sus a Parcului Libertății, 
se profilează cele cinci arcade, cu strălucire de bronz, ale 
Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism. Aci se îndreaptă cortegiul ce 
însoțește sicriul cu corpul neînsuflețit al marelui conducă
tor și fiu al poporului nostru, tovarășul Gheorghiu-Dej.
Lingă monument, un batalion format din tineri născuți in 

anul 1944 dă onorul.
Fanfara intonează Imnul de Sfat al R.P. Romîne.
E ora 14,30. Ora cînd țara întreagă se află aici cu gîndul 

și cu inima, clipa cînd se oprește mersul mașinilor și tre
nurilor, cînd sirenele locomotivelor și fabricilor de pe întreg 
cuprinsul țării sună solemn. Poporul întreg își ia rămas bun 
în aceste clipe, strîns unit, hotărît să continue munca plină 
de abnegație, sub steagul glorios al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Sicriul, de pe care a fost ridicată mătasea celor două 
steaguri, al republicii și al partidului, este purtat în rotonda 
monumentului, între pereții de granit roșu. Sicriul, străjuit 
de conducătorii de partid și de stat, de familia marelui 
dispărut, înconjurat de membrii Comitetului Central, ai Con
siliului de Sfat, ai Consiliului de Miniștri și de șefii dele
gațiilor străine, este coborît în criptă, sub o lespede de 
granit.

Douăzeci și patru de salve de artilerie aduc ultimul solu*.
Pe cea mai înaltă terasă a monumentului, într-o amfora 

de granit, arde o flacără — nestinsă amintire.

Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul* țării, milioanele 
de muncitori, țărani, intelectuali, întregul popor, strîns unit 
în jurul partidului, pășesc neabătut înainte, cinstind prin 
muncă amintirea tovarășului Gheorghiu-Dej, înălțînd 
patria noastră socialistă pe culmi tot mai luminoase.



COMUNICAT
în ziua de 22 martie 1965 a avut loc ședința plenară a Comitetului Central al Partidu

lui Muncitoresc Romin.
La propunerea Biroului Politic, plenara a ales în unanimitate în funcția de prim- 

secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

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

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

Plenara a hotărît să propună Marii Adun ări Naționale a Republicii Populare Romine 
drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului de Stat pe tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn.

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

HOTĂR ÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 
a Consiliului de Stat si a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Populare Romine
Pentru eternizarea memoriei tovarășului 

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

HOTĂRĂSC:

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

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

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

4. Bustul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej va fi așezat la Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Marea Adu
nare Națională a Republicii Populare Ro
mîne, clubul C.F.R. ,,Grivița Roșie“ din 
orașul București și la Casa de cultură din 
orașul Galați.

5. Pe clădirile legate de activitatea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în perioa
da ilegalității vor fi așezate plăci comemo
rative.

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

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

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

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

Argeș
d) Combinatului chimico-metalurgic din 

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

din orașul Bîrlad
h) Unui bulevard și unei piețe din orașul 

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

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

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Vedere parțială

a Combinatului Chimic

din Baia Mare.

Sesiunea Marii Adunări Naționale
Tovarășul Chivu Stoica a fost ales președinte al Consiliului de Stat al R. P. Romîne

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

în loja din dreapta incintei au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, Paul Nicu
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Petre Blajovici, 
Gheorghe Gaston Marin, Gheorghe Rădoi, 
Gogu Rădulescu.

Apariția în sală a conducătorilor parti
dului și statului a fost întîmpinată de că
tre deputați și invitații la sesiune cu 
aplauze puternice.

în loja din stînga se aflau Avram Buna- 
ciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și membrii Consiliului de Stat.

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

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

Tovarăși deputați, au trecut numai cîte- 
va ore de cînd, împreună cu întregul po
por, am condus pe ultimul său drum pe 
scumpul nostru tovarăș Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, înflăcăratul și înțeleptul condu
cător al partidului și statului nostru.

Pătruns de o neclintită încredere în 
forțele creatoare ale clasei muncitoare, ale 

poporului romîn, cu nestrămutată fidelita
te față de marxism-leninism, tovarășul 
Gheorghiu-Dej și-a închinat întreaga sa 
viață, clocotitoarea sa pasiune revoluționa
ră, cauzei dezvoltării și propășirii țării, 
bunăstării poporului, idealurilor mărețe 
ale socialismului și păcii.

El nu a cunoscut satisfacție mai deplină 
decît dăruirea inepuizabilei sale energii 
fericirii celor ce muncesc, luptei pentru 
eliberarea oamenilor muncii de exploatare 
și asuprire, pentru făurirea și consolidarea 
puterii populare, pentru asigurarea izbînzii 
definitive a socialismului în patria noastră.

Militant de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești, neobosit luptător pentru 
triumful păcii și colaborării internaționale, 
tovarășul Gheorghiu-Dej s-a bucurat de 
profundă stimă și prețuire în întreaga 
lume.

De la prima sa legislatură, Marea Adu
nare Națională l-a avut permanent în rân
durile sale pe tovarășul Gheorghiu-Dej.

îndeplinind sarcinile de mare răspun
dere încredințate de partid, mandatul pe 
care i l-a acordat poporul în înalta dem
nitate 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, 
constituind pentru noi toți un admirabil 
exemplu de patriotism, de slujire cu cre
dință neabătută a intereselor fundamentale 
ale poporului.

Ne-au rămas adînc întipărite în con
știință și ne vor fi permanentă călăuză 
ultimele sale cuvinte înflăcărate din scri
soarea pe care a adresat-o Marii Adunări 
Naționale, cu o zi înainte de încetarea sa 
din viață. înfăptuind îndemnurile sale, ne 
vom înzeci eforturile pentru traducerea în 

viață a politicii luminoase a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

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

Muncind și luptînd, așa cum a muncit și 
a luptat tovarășul Gheorghiu, devotați 
trup și suflet 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 generațiile 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 tovarăș 
Gheorghiu-Dej să păstrăm un moment de 
reculegere.

Asistența a păstrat un moment de re
culegere în memoria marelui dispărut.

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

Marea Adunare Națională a aprobat 
apoi ordinea de zi a sesiunii:

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., în numele C.C. al 
P.M.R., a propus drept candidat pentru 

funcția de președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne pe tovară
șul Chivu Stoica.

Propunerea a fost primită cu puternice 
aplauze.

Prin vot secret, Marea Adunare Națio
nală a ales pe tovarășul Chivu Stoica ca 
președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne.

La anunțarea rezultatului votului, în
treaga sală a aplaudat îndelung.

A luat apoi cuvîntul președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Chivu Stoica.

Permiteți-mi să vă mulțumesc, a spus 
tovarășul Chivu Stoica, pentru cinstea ce 
mi-ați făcut-o, încredințîndu-mi funcția 
de președinte al Consiliului de Stat, și să 
vă asigur că nu-mi voi cruța forțele pen
tru a îndreptăți încrederea pe care mi-ați 
acordat-o.

Sînteir. cu toții sub impresia grelei 
pierderi suferite de poporul nostru prin 
încetarea din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ale cărui excepționale în
sușiri de conducător al partidului și po
porului nostru s-au manifestat din plin 
în exercitarea funcției de președinte al 
Consiliului de Stat, ca și în toate celelalte 
domenii ale multilateralei sale activități

Golul lăsat prin dispariția lui din mij
locul nostru să-1 împlinim muncind. str:ns 
uniți în jurul partidului, cu energia, ab
negația și devotamentul a căror pildă 
strălucită ne-a dat-o, punîndu-ne întreaga 
putere de muncă în slujba înfloririi pa
triei, a făuririi viitorului ei fericit, a cau
zei socialismului și păcii.

Sesiunea Marii Adunări Naționale a luat 
sfîrșit.
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uvîntul Cosmo
biologie se com
pune din trei cu
vinte grecești: 

cosmos — univers, bios — viată și
logos — cuvînt, știință. Luate la 
un loc aceste trei cuvinte înseam
nă Știința despre viață în univers.

Dar oare, într-adevăr, există 
viată în univers, adică în afara 
Pămîntului ?

S-au scris multe romane știin- 
tifico-fantastice despre viața pe 
alte planete, s-a scris despre 
„marțieni" — un fel de oameni 
care ar trăi pe planeta Marte, 
s-au făcut filme (bineînțeles, tru
cate) despre viața pe planeta Ve
nus, e binecunoscută cartea ves
titului scriitor francez Jules Ver
ne despre călătoria omului spre 
Lună etc. Cum stăm însă cu ști
ința ? Ce ne spun savanții despre 
viața în univers ?

Cu ajutorul telescoapelor pu
ternice oamenii de știință cerce
tează Luna care se rotește în ju
rul Pămîntului și diferite plane
te care, ca și Pămîntul. se rotesc 
în jurul Soarelui. Cu ajutorul u- 
nor aparate speciale ei analizea
ză lumina care ne vine de la Lună 
și de la planete și astfel află mul
te lucruri despre compoziția chi
mică a acestora. Se trimit de pe 
Pămînt spre alte planete anumite 
raze, care, reflectate de suprafa
ța acestor corpuri cerești se reîn
torc pe Pămînt (radar) aducînd a- 
numite vești despre ele. în ulti
mul timp oamenii de știință au

cerceta suprafețele corpurilor ce
rești și ne vor transmite știri și 
imagini despre eventualele viețui
toare care ar exista acolo. în fe
lul acesta vom afla unele date 
despre existenta vieții pe alte pla
nete, chiar înainte de a ajunge 
omul acolo.

Dar cosmobiologia se ocupă nu 
numai de problema existenței 
vieții pe alte corpuri cerești, ci și 
de posibilitatea vieții în spațiul 
cosmic.

Călătoriile omului în nave cos
mice — care acum zboară în ju
rul planetei noastre, dar în cu- 
rînd se vor îndrepta spre Lună 
și apoi, în viitor, spre planetele 
Marte și Venus — necesită cu
noașterea exactă a condițiilor de 
viață în aceste nave. Cosmonau
tului îi trebuie asigurat oxigenul 
necesar respirației, hrana cores
punzătoare, temperatură și pre
siune asemănătoare cu cele de pe 
Pămînt etc. Mai mult: omul aflat 
în nava cosmică se găsește, în 
cursul zborului, într-o stare spe
cială, datorită imponderabilită
ții; totodată, el este supus acțiu
nii unor raze cosmice care sînt 
atît de puternice, încît pot stră
bate învelișul de metal al navei. 
Prin cercetări aprofundate, spe
cialiștii în cosmobiologie au reu
șit să stabilească condițiile care 
trebuie realizate în navele cosmi
ce pentru ca viața cosmonauților 
să nu fie primejduită.

Multe și variate cunoștințe din 
cele mai diferite ramuri ale ști
inței trebuie să le aibă cei ce lu
crează în domeniul cosmobiolo- 
giei. Dar nu numai în cosmobio
logie, ci și în toate celelalte do-

1
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Uniunea Sovietică a lansat 
nava cosmică „Voshod"—2

menii ale activității noastre este 
nevoie de multe și variate cunoș
tințe științifice. Iată de ce și voi, 
dragi pionieri, trebuie să vă însu
șiți cît mai multe cunoștințe la 
școală, pentru ca, pe baza lor, să 
puteți munci cu spor în speciali
tățile pe care le veți alege.

(I)

de acad. Eugen Macovschi

I
 trimis spre Lună și spre unele 

planete rachete speciale, care ne 
transmit — prin radio — fotogra
fii și alte date importante relativ 

Ila ele etc. Prin astfel de cercetări
s-a ajuns la concluzia că pe Lună 
probabil, nu este viață, și nici pe 
planeta Mercur, care este prea a- 

Iproape de Soare. Dar nici pe pla
netele îndepărtate de Soare, cum 
sînt Jupiter, Saturn, Uran, Nep-

tun, Pluton —unde este prea frig 
nu este viață.

în schimb nu este exclus ea pe 
planeta Marte și, poate chiar pe 
Venus, să existe viață și ar fi de 
cea mai mare importanță să aflăm 
ce fel de vietăți trăiesc acolo. în 
acest scop s-au construit chiar 
aparate speciale, care cu ajutorul 
rachetelor vor fi transportate pe 
Lună și pe diferite planete. Aceste 
aparate, ca un fel de roboti, vor

I 
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I 
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PENTRU PRIMA 
OARĂ ÎN LUME 

UN COSMONAUT 
A IEȘIT ÎN SPAȚIUL 

COSMIC

La 18 martie 1965 în 
Uniunea Sovietică a 
fost plasată pe o orbi
tă de satelit al Pămîn
tului nava cosmică sa
telit „Voshod“-2.

Echipajul navei a 
fost alcătuit din pilo
tul cosmonaut col. Pa
vel Beleaev, coman
dantul navei și pilotul 
cosmonaut It. col. Ale
xei Leonov, pilotul se
cund. Ei sînt respec
tiv al 10-lea și al 11- 
lea cosmonaut sovietic, 
care au zburat în spa
țiul cosmic.

Din rapoartele trans
mise și din datele ob
ținute prin instrumen
tele științifice de pe 
bordul navei și ale sta
țiilor științifice de ur
mărire, a reieșit că 
echipajul a suportat în 
mod satisfăcător pla
sarea navei pe orbită 
și trecerea la starea 
de imponderabilitate.

Pentru prima oară 
în lume un cosmonaut 
a ieșit din cabina unei 
nave satelit în spațiul 
cosmic. Pilotul secund 
al navei, Alexei Leo
nov a ieșit din cabina 
navei în spațiul cosmic 
într-un costum special 
de scafandru cosmic, 
s-a îndepărtat de navă 
Ia o distanță de pînă 
la 5 m, efectuînd cer
cetări și observații 
pe baza programului 
dinainte stabilit, îna- 
poindu-se apoi la bor
dul navei. Activitatea 
lui Alexei Leonov în 
spațiul cosmic și îna
poierea lui în navă a 
putut fi observată și 
transmisă pe Pămînt, 
cu ajutorul sistemului 
de televiziune de pe 
bord și a rețelei de re
transmitere de pe Pă
mînt. Ea a putut fi ob
servată și pe ecranele 
televizoarelor în țara 
noastră.

Costumul de scafan
dru cosmic pe care l-a 
folosit Alexei Leonov 
în spațiul cosmic este 
ca un fel de cabină er
metică în miniatură, 
fiind alcătuit dintr-o 
cască metalică cu o vi
zieră, un costum erme
tic confecționat din cî- 
teva straturi, mănuși 
și încălțăminte de con
strucție specială. Cos
tumul posedă o sursă 
electrică proprie, care

alimentează mijloacele 
de comunicație ale 
cosmonautului cu nava 
cosmică și sistemul de 
înregistrare a funcții
lor fiziologice.

După efectuarea în 
întregime a programu
lui stabilit, „Voshod“-2 
a aterizat în regiunea 
orașului Perm (la vest 
de Ural). Starea să
nătății cosmonauților 
este perfectă. La 23 
martie locuitorii Mos
covei au primit sărbă
torește pe cosmonauții 
Alexei Leonov și Pa
vel Beleaev. La mitin
gul festiv organizat cu 
acest prilej, cei doi 
cosmonauți au vorbit 
despre zborul cosmic 
pe care l-au efectuat 
arătînd că în cursul 
zborului au fost verifi
cate și experimentate 
numeroase probleme și 
soluții științifice și 
tehnice foarte impor
tante pentru viitoarele 
zboruri cosmice.

ÎN S.U.A.
A FOST LANSATA 

NAVA COSMICĂ 
,,GEMINI"

La 23 martie 1965 a 
fost lansată în S.U.A. 
nava cosmică „Gemi
ni". Nava cosmică a- 
mericană are doi cos- 
monauti la bord, Vir
gil Grissom și John 
Yonng. ,,Gemini" este 
prima navă cosmică a- 
mericană care a zbu
rat în spațiul cosmic 
avînd doi cosmonauți 
la bord. Ea a efectuat 
trei rotații în jurul Pă
mîntului și a revenit 
din spațiul cosmic ate- 
rizînd în oceanul Paci
fic. Cosmonauții ame
ricani au folosit siste
mul parașutării, ame- 
rizînd și ei în Oceanul 
Pacific.

Specialiștii ameri
cani au arătat că pen
tru prima oară cosmo
nauții au avut posibi
litatea să modifice vi
teza, precum și dimen
siunile și planul orbi
tei navei. Aceste ma
nevre executate de 
cosmonauți sînt nece
sare în special pentru 
o eventuală întîlnire a 
două nave în Cosmos. 
Pentru comunicațiile 
dintre echipajul navei 
și stațiile de urmărire 
de pe Pămînt a fost fo
losit un satelit artifi
cial al Pămîntului 
„Syncom“-2. Două a- 
vioane supersonice au 
urmărit și filmat faza 
inițială a zborului.

Noutăți tehnice din R. P. R.
UN NOU TIP 

DE REMORCHER
La șantierul naval 

din Brăila s-a început 
construcția unui nou 
tip de remorcher — 
remorcherul de radă 
de 1 200 C.P.

Noul remorcher, do
tat cu aparatură mo
dernă. cu mașini și 
instalații care permit 
executarea celoi’ mai 
complicate manevre 
într-un timp scurt, 
este destinat manevre
lor în portul maritim 
Constanța.

TURBINE HIDRAU
LICE CONSTRUITE 

LA REȘIȚA

Constructorii reși- 
țeni au livrat recent o 
nouă turbină hidrau
lică de 22,5 M.W. ne
cesară centralei hidro
electrice de la Vaduri. 
Uzina constructoare de 
mașini din Reșița a 
furnizat pînă acum 
pentru echiparea cen
tralelor electrice ridi
cate în aval de Bistrița

20 de turbine hidrau
lice, cu puteri de la 
5,5 pînă la 22,5 M.W.

AUTOTRANSFORMA- 
TOR DE 200 MVA

La Uzina „Electro- 
putere" din Craiova a 
fost construit cel mai 
mare agregat de a- 
cest gen fabricat pînă 
acum de industria 
noastră electrotehnică 
— autotransformato- 
rul cu o putere de 200 
MVA, la tensiunea de

220 kV. Caracteristici
le tehnico-economice 
ale acestui agregat 
sînt la nivelul tehnicii 
înaintate. El constituie 
o contribuție impor
tantă a industriei elec
trotehnice la electrifi
carea tării.

INSTALAȚII DE 
PROTECȚIE PENTRU 

NAVIGAȚIA 
AERIANĂ

Aeroporturile Bă- 
neasa, Arad, Constan

ța, Satu Mare au fost 
dotate cu noi instalații 
de protecție a naviga
ției aeriene. Printre a- 
cestea sînt radioloca
toare, radiofaruri pen
tru rută și pista de a- 
terizare, instalații care 
îmbunătățesc naviga
ția aeriană în timpul 
nopții și în condiții de 
vizibilitate redusă. Și 
alte aeroporturi din 
țară vor fi dotate cu 
asemenea instalații.

NOI UTILAJE

La uzina construc
toare de mașini din 
Cugir s-au asimilat și 
introdus în fabricație 
noi utilaje de mare 
tehnicitate. Printre ele 
se află și mașina des
tinată frezării roților 
dințate cilindrice. cu 
dinți drepți sau încli
nați, a roților de lanț 
etc. Mașina poate 
funcționa în diferite 
cicluri de lucru auto
mate, comandate elec- 
trohidraulic.
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Mergând pe brațul din mijloc 
al Dunării — Sulina — la o de
părtare de circa 25 de kilome
tri de Tulcea, întilnim o nouă 
așezare: Maliuc — noul orășel 
din inima Deltei. Pe această 
insulă înainte n-a fost nimic. 
Bătrânii povestesc că un pescar 
răzlețit și-ar fi avut aici borde
iul. Se pare că insula poartă 
numele acestui pescar. Nu știm 
dacă este sau nu adevărat, dar 
acest loc al mlaștinilor fără 
sfârșit a fost transformat. El 
găzduiește de cîțiva ani Car
tierul general al împărăției stu
fului. Pe insula de 600 ha a 
fost întemeiată Stațiunea Ex

perimentală Stuficolă „Delta 
Dunării". Intr-un institut mare} 
modem, care cuprinde secții de 
biologie, hidrologie și hidroteh
nică, cincizeci de ingineri și teh
nicieni fac cercetări, pentru a 
pune în valoare noua bogăție 
a țării noastre — stuful. Aici 
se studiază condițiile de dez
voltare a stufului, metodele și 
mijloacele ce trebuie aplicate 
pentru asigurarea unei produc
ții mari la hectar și se experi
mentează diferite tipuri de uti
laje pentru recoltarea stufului. 
In laboratoarele stațiunii se de
termină procentul de celuloză, 
se stabilesc agregatele cele mai 

potrivite și perioada optimă de 
recoltare.

Pe baza studiilor făcute, re
coltatul stufului s-a ridicat pe 
o treaptă superioară. S-au ame
najat terenurile stuficole prin 
lucrări de îndiguire scoțindu-se 
de sub influența inundațiilor 
50 000 ha stuf. Folosirea utilaje
lor modeme a făcut ca în cei 
șapte ani, de cind se recoltea
ză stuf, producția să crească de 
cincizeci de ori față de prima 
campanie. In continuare, preo
cuparea stațiunii este găsirea 
unor noi soluții de sporire a 
producției de stuf, extinderea 
recoltării în toate zonele Del

tei. Să facem cunoștință cu 
cîțiva cercetători. Traian Ro
man și Nicolae Ivanov, biologi. 
Ei sânt dintre cei mai vechi lo
cuitori ai insulei. Au renunțat 
la viața din orașele mari și au 
venit aici în uriașul acvariu — 
Delta Dunării — pentru a cer
ceta dezvoltarea vieții în aces
te condiții. Inginerul Ion Si- 
mionescu experimentează un 
nou agregat de recoltare a stu
fului. Ar mai trebui citat 
numele inginerului Daniil Cor
net, directorul stațiunii, și ale 
altor cercetători, care lucrea
ză cu pasiune în această împă
răție a stufului. Munca lor se 

materializează în obținerea de 
producții mari pe fiecare hectar 
de stuf al Deltei.

Milioanele de fire de trestie 
trimise de aici fabricilor din 
țara noastră sânt transformate 
în carton, hârtie, fibre sinteti
ce și mătase.

După cum se vede, stațiunea 
este sufletul acestei așezări. A- 
lături de ea, de jur-împrejur 
se înalță clădiri confortabile, 
cu două etaje, cu aspect de 
vile. Acestea alcătuiesc orășe
lul. De curînd aici s-a terminal 
construirea unui nou hotel cu 
36 de apartamente.

...La început, pe această in
sulă au pășit cîțiva cercetători. 
Le-au urmat alții. Au venit 
constructorii, mecanicii, strun
garii și, bineînțeles, băștinașii, 
familiarizați cu apele. Pustiul, 
ce stăpânea pînă atunci insula, 
a fost izgonit. Labirintul în
tortocheat ăl potecilor din stu
fărișuri a fost transformat în 
alei asfaltate, care șerpuiesc 
printre miile de flori multico
lore. Așa s-a ajuns ca numărul 
locuitorilor să se ridice la a- 
proape 600. Pentru ei au fost 
construite magazine cu produ
se industriale și alimentare, 
cluburi, terenuri de sport și 
cinematografe. Antenele de ra
dio și televizoare au apărut și 
pe blocurile de aici.

Seara, cînd stufărișurile foș
nesc, când păsările se retrag în 
hățișuri, în inima Deltei se a- 
prind luminile unui nou oră
șel — Maliuc.

M. VALENTIN
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NEPOȚII
Ceea ce vreau să vă povestesc e un fapt obișnuit. Un fapt 

pe care l-am aflat de la tovarășa Ofelia Anghel, instructoare 
superioară la Școala generală de 8 ani din comuna Bolintinu 
din Vale, raionul Titu.

lată despre ce e vorba : în comună locuiește o bătrlnă în 
vlrstă de 90 de ani! Era mereu singură. Spun „era" pentru că, 
acum are mai multi „nepoți". Și nepoții aceștia, fără să-i 
povăfuiască nimeni, s-au apucat intr-o zi de lucru. Nu, nu de 
niște grozăvii ci de niște fapte, repet, obișnuite.

Cînd zăpada era mai mare, i-au făcut pirtie spre șosea, l-au 
tăiat apoi lemne și le-ou stivuit. „Să ai de foc, mătușica" au 
spus ei și au plecat. La cîteva zile, „nepoții" au venit așa, în 
vizită. Au stat de vorbă ba de una, ba de alta, și-ou rotit pri
virile prin casă și au văzut pereții afumați. Nu le-a trebuit prea 
mult timp de gindire că ou și venit cu o găleată cu var și cu o 
bidinea.

Azi avem treburi administrative, foarte serioase, a spus 
unul dintre ei I Intr-adevăr, serioase : în două ore pereții erau 
ca laptele. Bătrînica a zimbit și le-a urat din toată inima : 
„S-ajungeți anii mei, măicuță !“.

„Nepoții", de fapt cei mai bravi pionieri ai școlii printre 
care : Stela Costea, Vasilică Bojoc, Georgeta C. Radu, Vasilica 
Apostol, Florian Pîrvănescu, Mioara Ștefan, de-atunci, o vizi
tează in fiecare săptămino și-i dau o mină de ajutor ori de 
cite ori e nevoie.

...Fapte obișnuite.

VEȘTI DIN INDUSTRIE 
Șl AGRICULTURĂ

PROTOPOPESCU IONEL 
centrul de radioficare 

Bolintinu din Vale

In trei zile 
29 000 rulmenți

Hotărîrea colectivului Fabri
cii de rulmenți din Bîrlad de a 
îndeplini exemplar sarcinile e- 
conomice trasate de partid e 
dovedită de fapte, de realizări
le în producție. în numai trei 
zile s-au montat aproape 
29 000 de rulmenți, dintre care 
450 peste plan. Pînă în prezent, 
s-au realizat integral sarcinile 
de export pe trimestrul I al 
acestui an. In obținerea acestor 
rezultate s-au evidențiat nu
meroși muncitori și tehnicieni.

Colectivul de muncă al 
Șantierului naval Olteni
ța depășește lună de lună 
sarcinile de producție.

în fotografie : aspect de 
pe șantier.

Brigada de forjori de la presa 
de 6 țoii, condusă de Constan
tin Bojanu, a forjat peste plan, 
în trei zile, 4 023 inele de rul
menți, iar brigada de la presa 
de 4 țoii, condusă de Ion Luca 
4 700 inele de rulmenți.

22 000 tone cărbune 
peste plan

După primele două luni de 
muncă din acest an. minerii 
din Exploatările carbonifere 
Motru și Rovinari din cadrul 
Trustului minier Oltenia rapor
tau o producjie suplimentară de 
16 000 tone cărbune peste plan. 
Antrenați zi de zi în întrecerea 
socialistă, hotărîți să îndepli
nească cu succes sarcinile tra
sate de partid, minerii din re
giunea Oltenia și-au sporit suc
cesele. Astfel, după 16 zile din 
luna martie, ei au adăugat spo
rului din primele două luni încă 
6 000 tone cărbune peste plan, 
înregistrîndu-se un ritm mai 
înalt al producției decît în luni
le ianuarie și februarie.

Tractoare U-650

Colectivul Uzinelor de trac
toare din Brașov obține rezul
tate deosebite în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamen
telor luate. De la începutul anu
lui și pînă la mijlocul lunii mar
tie au fost fabricate peste plan 
88 de tractoare U—650 ; în a- 
ceeași perioadă, prin înfăptui
rea unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, oțelarii au produs 
peste prevederi aproape 160 
tone de oțel lichid de bună ca
litate.

100 000 hectare 
însămînțate

Au început lucrările agricole 
ide primăvară. Mecanizatorii și

membrii cooperativelor agrico
le de producție lucrează intens 
la întreținerea semănăturilor de 
toamnă, pregătirea terenurilor 
și însămînțarea primelor cul
turi. în sudul țării, într-o singu
ră săptămînă au fost însămîn- 
țate aproape 100 000 hectare 
cu mazăre și diferite plante de 
nutreț.

Primăvara acestui an a găsit 
pe lucrătorii ogoarelor bine 
pregătiți.

Parcul de mașini și tractoare 
a fost din vreme revizuit și re
parat. La lucrările agricole de 
primăvară se va folosi un nu
măr sporit de tractoare, reve
nind aproximativ 130 ha de te
ren arabil pe un tractor — față 
de 270 ha în anul 1959. A cres
cut, de asemenea, numărul se
mănătorilor și celorlalte mașini 
agricole. Pentru toate culturile 
au fost asigurate semințe din 
soiurile și hibrizii care au dat 
în ultimii ani o mare producti
vitate.

Produse peste plan

Muncitorii, tehnicienii și in* 
ginerii de la Uzina de utilaj 
petrolier Tîrgoviște obțin noi 
realizări în îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor lua
te. Succese deosebite a dobîn- 
dit colectivul sectorului 1 me
talurgic, care în zilele de 19 și 
22 martie a dat peste plan 14 
tone de oțel lichid. S-au evi
dențiat echipele de oțelari con
duse de Ene Bogdan, Nicolae 
Safta și Dobre Marin. în ate
lierul forjă, echipa condusă de 
comunistul Gheorghe Buturu
gă a dat 250 kg de piese peste 
sarcinile de producție. Rezulta
te bune în întrecere au obținut 
muncitorii de la atelierul de 
vane și cei din secția a IV-a 
piese de schimb.



Au înflorit bujorii
r Șase copii din clasa a III-a așteptam cu emoție primirea cra

vatei de pionier. Ardeam de dorul de a o vedea mai repede 
fluturînd pe piepturile noastre. în sfîrșit, iată și ziua mult 
așteptată. Printre cei șase mă număram și eu. Trebuie să vă 
mărturisesc că această zi a coincis cu ziua mea de naștere. N-am 
să uit niciodată această zi, și parcă mă văd și acum sub steagul 
unității rostind angajamentul solemn, pe care vă promit că-1 
voi respecta cuvînt cu cuvînt.

Tovarășa instructoare superioară ne-a prins insignele și ne-a 
legat la gît cravatele purpurii. în clasa noastră în ziua aceea au 
înflorit bujorii.

Visurile vor
Nu există copil, care să nu 

viseze la viitor. Unii se văd 
strungari, alții medici, ingi
neri. Cu atît mai mult noi, pio
nierii mai mari ne gîndim la 
viitoarea meserie. în adunări
le noastre pionierești discu
tăm despre acestea cu multă 
înflăcărare. Mihai Nicolae și 
Bulpan Constantin sînt con
vinși că meseria de miner este 
cea mai interesantă. Pe de altă 
parte, Ivana Ioana și Vlădescu 
Cornelia vor să devină farma
ciste. Eu și prietenul meu Jia- 
nu Vasile, sîntem hotărîți să 
devenim geologi. Multe, fru
moase și îndrăznețe sînt visu-

Satul meu înflorit
Satul meu, ca multe altele, 

se află la poalele munților. 
Primăvara, cînd cîmpiile și 
pomii sînt în floare, locurile a- 
cestea sînt tare frumoase.

Dacă treci pe la noi prin sat, 
de o parte și de alta a ulițelor 
te întîmpină multe case noi în 
care strălucește lumina elec
trică ; aparatele de radio stau 
la loc de cinste.

Noi. copiii, ca și părinții noș
tri. mergem adesea la cinema
tograf, iar la căminul cultural 
petrecem plăcut timpul nostru

FIȘCU L. ADRIAN 
cl. a III-a,

Olănești-Sat, 
Rîmnicu Vîlcea

prinde viață
rile noastre. Și ele, sîntem si
guri, vor prinde viață datorită 
condițiilor minunate create de 
partid tinerei generații. Șco
lile profesionale, institutele ne 
așteaptă. Iar noi vrem să răs
pundem acestor condiții, grijii 
cu care ne înconjoară partidul, 
învățînd cît mai bine acum, la 
școală, iar apoi la locul de 
muncă să fim, de asemenea, 
printre cei mai de frunte, să 
contribuim cu forțele noastre 
tinere la înflorirea scumpei 
noastre patrii.

CARAGEA ILIE
Drăgănești-Olt

liber în fața jocului de șah sau 
pregătindu-ne pentru serbările 
noastre pionierești.

Avem o comună frumoasă 
așa cum nici nu vă pot spune, 
în care alături de părinții noș
tri trăim o viață minunată pen
tru care sîntem adînc recunos
cători partidului.

MOLDOVAN AURELIA 
cl. a VI-a 

com. Ciocănești, 
raionul Vatra Dornei

ANGAJAMENT
încă din primele zile de început de 

an școlar, cînd cu fruntea ridicată 
spre soarele toamnei am pășit pragul 
noii și frumoasei noastre școli, unii 
dintre pionieri și-au însușit așa de 
bine materia, încît acum se pot mîn- 
dri cu note foarte bune. Printre ei se 
numără Dascâlu Marilena, Gheorghe 
Paula, Vasile Petre.

Dar se mai găseau cite unii care 
așteptau sfîrșitul trimestrului cu ini
ma strînsă de teama corigenfei. Ce-i 
de făcut ? și-au spus pionierii. Și pe 
neașteptate a început o puternică 
ofensivă contra notelor proaste. 
Roadele muncii noastre nu s-au lă
sat așteptate. Tomescu Gheorghifa, 
Florin Marin, și-au îndreptat notele.

Aceasta a făcut ca, în fața întregii 
unități detașamentul nostru să fie nu
mit „detașament fruntaș".

Vom căuta ca pînă la sfîrșitul anu
lui faima detașamentului nostru să 
rămînă neștirbită.

POPESCU N. MARCEL
Școala generală de 8 ani nr. T, 

comuna Moțăței, raionul 
Calafat

SARCINA NOASTRĂ
Am încheiat acest trimestru cu 

rezultate bune și foarte bune la în
vățătură. Iată numai cîteva nume 
de pionieri care fac cinste clasei 
noastre: Posea Traian, Posea 
Gheorghe, Petre Valentina. Printre 
ei mă număr și eu. Sîntem un co
lectiv unit și ne străduim din toa
te puterile să participăm cu în
suflețire la îndeplinirea sarcinei 
noastre de elevi: învățătura,

PREFAC ILEANA
cl. a IV-a,

Școala generală de 8 ani 
Nehoiașu,

raionul Cislău, Ploiești

A sosit primăvara și grădi
nița din fața școlii trebuie 

îngrijită...
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COPILĂRIE SENINĂ
Un mugur mic sînt pe tulpina vieții. 
Din soare am sorbit putere și lumină 
Și m-am jucat cu rouă dimineții; 
Copilăria mi-este veselă grădină.

în libertate-nvăț și-n fericire.
Nu știu ce-t lacrima și tristul dor — 
Iar gîndul meu devine împlinire 
Că are aripi și se-avîntă-n zbor.

HOAJĂ MARIA
Școala generală de 8 ani

Sudiți.
raionul Fetești, reg. București

STELUȚA MEĂ
In inima mea a răsărit o stea.
E dragostea pentru patria mea.
Cînd stelele se sting de pe cer,
A mea și atunci veghează,
Fie arșiță, fie ger.

Și strălucește așa de tare steluța mea,
Încît abia te poți uita la ea.
Steluță cu razele vii,
în sufletul meu, mereu vei trăi!

HOSU RADU
Școala generală de 8 ani, 

comuna Groși, raionul Lăpuș, 
regiunea Maramureș

EIRĂRE
Din zare privesc peste țara mea dragă,
Peste munți, peste dealuri și câmpuri privesc; 
Rămîne-ncîntată privirea mea-ntreagă 
De tot ce în cale-ntîlnesc.

Clădiri noi, înalte, noi fabrici, uzine
Măreț se înalță spre cerul senin ;
Modeme centrale, și sonde, și mine
Și lanuri întinse cu rodul lor plin.

O, patrie scumpă, clădită din soare,
Mă bucur și-s mîndru de frumusețea ta, 
Și-ți fac cea mai simplă și caldă urare : 
Să crești, să-nflorești, țara mea!

COZMEI ION
Școala generală de 8 ani Arini, 

comuna Serbăuți, 
raionul Rădăuți, 
regiunea Suceava
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COPIII DIN SLOBOZIA
Pe colina din mijlocul satu

lui, peste drum de cooperativa 
agricolă de producție se înalță 
o clădire mare și frumoasă s e 
Școala generală de 8 ani. In 
toamnă, cînd constructorii au 
predat cheile tînărufui director, 
la școală veneau mereu copii, 
femei, bâfrîni . Voiau să vadă 
școala pe dinăuntru, să pri
vească satul... de ta etaj. Clă
dire așa înaltă, impunătoare 
nu mai era alta în sat. Zi de zi 
aici învață peste șapte sute de 
elevi Toți sînf hotărîți să în
vețe bine, să se pregătească 
Centru viitor. Dovaaă — notele

une
în clasă e liniște. Tovarășul 

profesor de limba romînă pre
dă o lecție nouă celor dintr-a 
Vlll-a Elevij ascultă, notează.

Nu vor să le scape nici un cu
vînt. Cînd Grigore Gheorghe, 
care a lipsit cîteva zile se tot 
foia în bancă, Trifan Vasilica, 
Ene Ștefan și alți colegi l-au și 
luat la rost, în prima recreație.

Sfătuit de tovarășii profesori, 
ajutat de colegi, Gheorghe a 
început să fie mai atent, să în
vețe mai bine. Exemplul Vasi- 
licăi, al lui Ștefan și al altor co
legi a fost urmat nu numai de 
el, ci și de alți elevi. Și astfel 
în clasa a Vlll-a majoritatea 
elevilor învață bine și foarte 
bine.

A învăța bine este de altfel, 
'dorința tuturor. Pentru aceasta 
folosesc tot ce le stă la înde- 
mînă : laboratorul, de pildă. 
Florea Stan nu a intrat pentru

prima oară aici. De fiecare 
dată însă privirile sale caută 
cu curiozitate aparatele, epru- 
betele, borcănașele etichetate, 
sticluțele colorate. Știe că ele 
conțin fel de fel de substanțe, 
fiecare cu povestea ei, cu... pu
terile ei. Iar el vrea să le dez
lege. De aceea studiază cu in
teres chimia. A hotărî! chiar să 
se pregătească în acest sens. 
Poate ae aceea 'deseori II poți 
întîlni zăbovind aici după ore. 
Dar în afară de Florea, chimia 
are mulți prieteni în clasa a 
Vll-a.

Nu-i vorbă, și științele natu
rale sînt un obiect preferat. 
Despre acest lucru pot sâ-fi 
vorbească și notele, și rezul
tatele obținute pe terenul mici

lor naturaliști, și tovarășul pre
ședinte al cooperativei agricole 
de producție, tn orele de prac
tică, în timpul liber, micii natu
raliști au dat deseori o mină 
de ajutor țăranilor cooperatori. 
Mulți elevi sînt hotărîți chiar 
să-și aleagă meseria de meca
nic agricol, pomicultor sau le
gumicultor.

Pînă atunci însă, i-am văzut 
lucrînd în fața școlii. Măsurau 
cercuri, romburi, însemnau ca 
niște ingineri pămîntul reavăn. 
Apoi au săpat, au greblat, au 
semănat. Parfumul florilor să 
cuprindă întreg satul, iar gră
dinița școlii lor din Slobozia- 
Conache, raionul Galați să fie 
cea mai frumoasă.

GETA COSTIN

MÎNDRIE
Abia trecuse o lună de la începerea 

trimestrului doi și în rubricile catalogu
lui clasei a V-a și apăruseră o mulțime 
de 9 și 10. Cît despre nota 4, cine știe 
unde și-o fi găsit locșor, că la noi n-a 
primit-o nimeni. Angajamentul nostru 
„nici un corigent", devenit acum fapta, 
ne face să ne mîndrim cu titlul de 
„clasă fruntașă".

PUSTA ANUTA
Școala generală de 8 ani 

comuna Gepiu, raionul Salonta, 
regiunea Crișana
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