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GHEORGHE GHEORGHI L-DEJ
LA SEDIUL C.C. AL P.M.R. Condoleanțe prezentate de șefii misiunilor 

diplomatice acreditați In țara noastrăOamenii muncii în pelerinaj la cabinetul de lucru 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

’ Pentru cîteva clipe privirile se o- 
presc asupra biroului unde tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a lucrat 
pînă în ultimele zile ale vieții sale, 
cu nesecată energie și devotament, 
putere de muncă și dăruire de sine 
Totul poartă amprenta prezenței și 
activității sale neîntrerupte. E-xpusă 
pe o masă, macheta unui mare com
binat textil, care va îmbogăți pei
sajul industrial al Bucureștiulur, stă 
mărturie faptului că aici s-a anali
zat nu de mult proiectul și caracte
risticile tehnico-economice ale acestui 
important obiectiv industrial. Pe bi
rou. materiale de lucru cu adnotări 
personale, care reflectă emoționant 
preocuparea permanentă, neabătută, a 
marelui și iubitului fiu al poporului 
nostru pentru continua înflorire a 
economiei naționale; sînt note, refe
rate și materiale de sinteză privind 
dezvoltarea de perspectivă a bazei 
energetice și a altor ramuri ale in
dustriei, a agriculturii, pentru peri
oada 1966—1970, orientarea investi
țiilor în anii următori. Un material 
deschis, privind planul pe anul 1965. 
poartă ultimele însemnări.

(Agerpres)

Sîmbătă, 20 martie. In fața sediu
lui Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn o mare mul
țime de oameni s-a adunat din pri
mele ore ale dimineții. Șiruri nesfîr- 
șite se văd pînă departe, pe străziie 
învecinate. Inir-o tăcere impresio
nantă, cu fețele pline de întristare, 
tineri și vîrstnici, oameni de toate 
profesiile, au venit în pelerinaj la 
cabinetul de lucru al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru a 
a duce‘profundul lor omagiu celui mai 
iubit fiu al poporului, aceluia care 
șî-a închinat întreaga sa viață înflo
ririi patriei, fericirii poporului, cau
zei luminoase a socialismului și păcii.

Pășind cu adîncă emoție pragul 
cabinetului, care păstrează înfățișa
rea din ultima zi de lucru a condu
cătorului iubit al partidului și statu
lui, oamenii privesc înlăcrimați por- 

.tretul . îndoliat al tovarășului. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, aflat între stea
guri roșîî și tricolore cernite; în față, 
mari buchete de garoafe roșii și 
cale albe.

Tovarășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicplae Ceaușescu, Chîvu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, tova
rășii săi apropiați de luptă și de muncă 
fac prima gardă. Rînd pe rînd, apoi 
fac de gardă membri ai C.G. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 

La ambasadele și legațiile
R. P. Romîne

\l“ Tn legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

- Dej, la Ambasadele și Legațiile Re
publicii Populare Romîne din dife
rite țări au fost deschise cărți de 
condoleanțe. Personalități politice, 
conducători de stat, conducători de 
partide și organizații obștești din 
diferite țări s-au înclinat în fața 
portretului îndoliat al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și au pre
zentat condoleanțe șefilor misiunilor 
diplomatice ale Republicii Populare 
Romîne.

La Sofia, Ambasada R. P. Romî- 
ne a fost vizitată de G. Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, T. Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și de alți 
conducători de stat și de partid; la 
Praga de J. Lenart, președintele gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, și de alți conducători de 
stat și de partid; Ia Pekin de Liu 
Șao-tzi, președintele Republicii Popu
lare Chineze, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine- 
te. Den Siao-pin, secretar general 

) al Secretariatului C.C. al P.C. Chi
nez; la Berlin de delegația P.S.U.G. 
condusă de Erich Honecker, membru 
fn Biroul Politic și secretar al C.C. 
al P.S.U.G.; de delegația Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane; la Belgrad

guvernului, reprezentanți ai organi
zațiilor obștești, veterani ai mișcării 
muncitorești.

Ore în șir se perindă cu pași rari, 
prin fața portretului, prin cabinet, 
oameni ai muncii adînc îndurerați, 
din uzinele, fabricile și instituțiile 
bucureștene, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, oameni de știință 
și cultură, activiști de partid și de 
stat, militari, studenți și elevi, pio-i 
nierî.

Primii au venit muncitorii de la 
„Grivița Roșie", unde în 1933 clasa 
muncitoare a dps cele mai mari bă
tălii revoluționare, în fruntea cărora 
s-a aflat tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

De la această activitate creatoare, 
boala grea I-a smuls în plină putere 
de muncă. Fila calendarului a rămas 
neîntoarsă de la 19 februarie...

Stăpînindu-și cu. greu lacrimile, 
plecîndu-și frunțile înaintea portretu
lui iubitului tovarăș Gheorghe Gheor- 
ghfu-Dej zecile de mii de oameni ai 
muncii veniți în pelerinaj aici, ta 
cabinetul de lucru, poartă cu ei in 
inimă pilda vie, luminoasă, a mare
lui dispărut. . întregul nostru popor, 
strîns. unit în jurul partidului, a Co
mitetului său Central, își va înzeci 
eforturile pentru înfăptuirea progra
mului măreț al desăvîrșirii construc
ției socialiste, pentru prosperitatea 
patriei și făurirea unei vieți fericite 
celor ce muncesc.

de Petar Stambolici, președintele 
Vecei Federative Executive, Kocea 
Popovici, secretar de stat pentru a- 
facerile externe, și alte persoane o- 
ficiale; la Varșovia de W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
J, Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
E. Ochab, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone; la Budapesta 
de Istvan Dobi, președintele Consi
liului Prezidențial al R, P. Ungare, 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc un
gar, și de alți conducători de stat 
și de partid; la Moscova de L. I. 
Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. I. Mikoîan, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și de alți conducători de 
stat și de partid.

La Viena, Ambasada R. P. Romî
ne a fost vizitată de dr. Bruno Pit- 
termann, vicecancelarul Republicii 
Austria^ la. ^ena de mareșalul pa
latului Papatșnasiades și ministrul 
afacerilor externe, Costopoulos; la 
Roma de secretarul general la Pre
ședinția Republicii Italia, Micolo 
Picella, care a prezentat condoleanțe 
în numele președintelui Republicii, 
Giusepe Saragat; la Paris de mi
nistrul plenipotențiar Pierre Siraud, 
în numele guvernului francez.

(Agerpres)

Ieri după-amiază, în sala clubului 
' C»C;V.J. a avut loc ședința comună 
de doliu a Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, a comitetelor de 
partid U.R.U.M.P., Nod C.F.R., I.F., 
a Comitetului orășenesc U.T.M. Pe
troșani, Consiliului local al sindica
telor, Comitetului executiv al sfatu
lui popular orășenesc regional Petro
șani, a Comitetului orășenesc al fe
meilor și Comitetului orășenesc 
U.C.F.S., închinată cinstirii memoriei 
conducătorului iubit al partidului și 
poporului nostru, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

In sală erau prezenți sute de oa
meni ai muncii din întreprinderi, șan
tiere, organizații economice și insti
tuții, care fac parte din organele lo
cale de partid, din conducerile or
ganizațiilor de masă, veniți să-și ex
prime adînca durere pe care o în
cearcă, alături de oamenii muncii 
din întreaga țară, la încetarea din 
viață a iubitului conducător al parti
dului și poporului nostru.

Ședința de doliu a fost deschisă 
de tovarășul Lazăr David, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid, care în cuvîntul său a evo
cat figura luminoasă a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In aceste 
momente grele, cînd inima celui mai 
bun fiu al poporului romîn, a celei 
mai strălucite figuri din lunga și 
frămîntata istorie a patriei noastre 
a încetat să mai bată, ne încearcă 
pe toți un sentiment de profundă 
și nemărginită durere.

Viața și activitatea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — a con
tinuat vorbitorul. — se împletește 
organic cu întreaga istorie a patriei 
noastre din ultimele decenii. In a- 
cești ani, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-au

La Palatul Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne au venit sîmbătă la 
amiază, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră pentru a 
prezenta condoleanțe în legătură cu 
marea și dureroasa pierdere pentru 
poporul romîn, încetarea din viață a 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

La Palat era arborat în berna 
drapelul de stat al R. P. Romîne. In 
sala unde șefii misiunilor diploma
tice au fost primiți de președintele 
Consiliului de Stat la depunerea 
scrisorilor de acreditare,, se afla 
portretul cernit al*ț®S?Srășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, încadrat de stea
guri tricolore cernite*"

A primit condoleanțe președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer împre
ună cu vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Ștefan Voitec, secretarul 
Consiliului de Stat, Grigore Geamă- 
nu și ' ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, exprimate în nu
mele Șefilor de State,, ale guvernelor 
și . popoarelor1 lor de către ambasa
dorii : R.S.F. Iugoslavia — Arso 
Milatovici, decanul corpului diploma
tic, Greciei — Alejandre Cimon Ar- 
gyropoulo, R. S. Cehoslovace — Ja
roslav Sykora, Uniunii Sovietice — 
I. K. Jegalin, R. P. Albania — Răpi 
Gjermeni, Cubei — Manuel Yepe 

ȘEDINȚA COMUNĂ DE DOLIU 
DE LA PETROȘANI

înfăptuit năzuințele cele mai scum
pe ale poporului pentru care au lup
tat și s-au jertfit veacuri de-a rîndul 
cei mai buni fii ai săi.

După ce a trecut în revistă ma
rile cuceriri obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej vorbitorul a spus :

Pentru partidul nostru, pentru în
treg poporul muncitor, încetarea din 
viață, a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej constituie o grea pierdere. 
Cu inimile profund îndoliate, cinstim 
memoria scumpă a eminentului con-

TEL E G 
Comitetului Central al P.M.R.

BUCUREȘTI

Comuniștii, toți oamenii muncii din Valea Jiului au aflat cu nemărginită 
durere despre încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej fiu 
credincios al clasei muncitoare și po.orului romîn, conducătorul iubit al 
partidului și poporului nostru.

in aceste momente deosebit de grele pe care le încearcă Partidul Mun
citoresc Romin, Republica Populară Romînă, întregul popor, oamenii mun
cii din Valea Jiului își exprimă hotă.îrea fermă de a strînge și mai mult 
rîndurile în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Cen
tral marxist-leninist. de a nu-și precupeți eforturile și a pune toată pa
siunea și priceperea pentru traducerea in viață a sarcinilor trasate de 
partid.

In inimile muncitorilor mineri din acest bazin vor rămine veșnic vii 
cuvintele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: „Să facem din această „Vale 
a plîngerii" o Vale a bucuriei și fericirii pentru cei ce muncesc". Astăzi, 
prin grija părintească a partidului, a conducătorului iubit al poporului nos
tru, Valea Jiului trăiește adevărata sa tinerețe, devenind o Vale a bunăstării.

Comitetul orășenesc de partid Petroșani asigură Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn că organizația orășenească de partid, toți 
oamenii muncii din Valea Jiului, vor îndeplini cu fermitate sarcinile care le 
stau in față, pentru a aduce o contribuție mereu sporită în opera de desă- 
virșire a construcției socialismului, considerînd aceasta drept cel mai de 
preț omagiu adus memoriei conducătorului iubit al partidului și poporului 
nostru,

COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID, 
Petroșani

Menendez, Ghanei — Emmanuel 
Kodjoe Dadzie, R.P.D. Coreene — 
Giăn Du Hoan, Elveției — Emile 
Bisang, R. P. Polone — Wieslaw 
Sobierajski, Finlandei — Martti Jo
hannes Salomies, Indiei — K. R. F. 
Khilnani, R. P. Mongole — To- 
goociin Ghenden, R. P. Bulgariei — 
Gheorghi Bogdanov, Republicii Arabe 
Unite — Mohamed Fahmy Hamad, 
Belgiei — Honore Cambier, R. P. 
Chineze —• Liu Fan, Argentinei — 
Jose Maria Alvarez De Toledo, R. D. 
Vietnam — Hoang Tu, Franței — 
Jean Louis Pons, Suediei — Olof 
Gustav Bjurstrom, Italiei — Niccolo 
Moscato, Statelor Unite ale Ameri- 
cii — William A. Crawford, Austriei
— dr. Johann Manz, R. P. Ungare
— Jozsef Vince; miniștrii : Braziliei
— Carlos Jacyntho de Barros, O- 
landei — Joost B. Haverkorn van 
Rijsewijk; însărcinații' cu afaceri ad- 
interim ai: R. D. Germane — dr. 
Siegfried Bock, Japoniei — Itaru 
Maruo, Indoneziei — Wisnu, Marii 
Britanii — R. Brash, Turciei — 
Cahit Ozcan. Izraelului — Mordechai 
Avgar.

După exprimarea condoleanțelor 
șefii misiunilor diplomatice s-аи în
clinat în fața portretului îndoliat al 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Del, 
după care au semnat în cartea 'de 
condoleanțe.

(Agerpres)

ducător de partid și de sfat, a re
voluționarului înflăcărat care s-a dă
ruit pe deplin cauzei eliberării și fe
ricirii poporului.

Luînd cuvîntul. mai mulți particî- 
panți. la ședința de doliu au dat glas 
durerii pe care o încearcă la înce
tarea din viață a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, hotărîrii oameni
lor muncii din Valea Jiului de a 
munci mai dîrz pentru înfăptuirea 
programului desăvîrșirii construcției 
socialiste, a politicii marxist-leni-

(Continuare In pag. 3-a)
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Întîlniri pe care nu le voi uita niciodată MITINGURI DE DOLIU
Vestea încetării din viață a tova

rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, cel 
mal iubit fiu al poporului nostru, tn-a 
îndurerat profund, Aflînd trista ves
te, mi-au revenit în memorie întîlni- 
rlie cu tovarășul Gheorghiu-Dej, atit 
în anii grei, dinainte de 23 August 
1944, cit și după eliberare. Amintiri 
scumpe, deoarece ele îmi evocă chi
pul luptătorului dîrz, devotat cauzei 
clasei muncitoare, a cărui viață și 
luptă constituie o pildă vie de înflă
cărat patriotism, de înaltă răspundere 
față de soarla poporului.

înainte de 23 August 1944 l-am 
cunoscut pe tovarășul Gheorghiu-Dej 
în închisorile Caransebeș, Văcărești 
și în lagărul de la Tîrgu-Jiu. Acolo, 
in ghiarele zbirilor burgheziei și mo- 
șierimii, găseam in cuvintele tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, in 
exemplul său dîrz, neînfricat, un pu
ternic îndemn la luptă pentru cauza 
celor multi. Cu o mare putere de pă
trundere, cu o încredere nezdruncinată 
în popor, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej ne arăta viitorul. Am sim
țit atunci o mare dragoste față de 
om, și cu emoție îmi amintesc de 
grija cu care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se interesa de munca

Ne vom uni și mai sirius 
sub steagul partidului

Încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducăto
rul iubit al partidului și statului 
nostru, luptător neobosit pentru cauza 
clasei muncitoare, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, mi-a umplut ini
ma de o profundă durere. Alături de 
întregul nostru popor, noi, minerii 
Lupeniului, am simțit în permanență 
grija deosebită pe care partidul și 
statul nostru, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a ma
nifestat-o față de munca și viața mi
nerilor. Transformările profunde ca
re au avut loc în orașul nostru prin 
construirea de noi cartiere și alte o- 
biective social-culiurale, înzestrarea 
tehnică și modernizarea minei, con
dițiile bune de muncă create sint do
vezi grăitoare ale politicii înțelepte a

Vom urma neabătut calea 
ce ne-a indicat-o

împreună cu ortacii de muncă în
cerc un sentiment de adîncă durere. 
Prin încetarea din viață a aceluia 
care a fost un strălucit exemplu de 
energie și putere de muncă pusă în 
slujba bunei stări și fericirii celor 
ce muncesc, poporul romîn a suferit 
o grea pierdere.

La conferința pe țară a minerilor 
care a avut loc în Valea Jiului în 
anul 1952, unde am participat, am 
ascultat cuvintele calde, pline de 
grijă părintească față de mineri, op
timismul și clarviziunea cu care a 
prevăzut iubitul nostru conducător

ÎNCREDERE
E mare durerea pierderii dar tot 

edit de mare e hotărîrea noastră 
de a merge mai departe, neabătut, 
pa drumul pe care tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej l-a urmat cu 
credință toată viața.

Am citit scrisoarea adresată de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Marii Adunări Naționale. De pe 
paiul de suferință, el își exprima 
încrederea fermă in victoria deplină 
a socialismului în patria noastră.

In slujba atingerii acestui țel, 
in care el n-a încetat să creadă 
plnâ în ultima clipă a vieții, eu și 
brigada pe care o conduc, alături 
de toți constructorii de pe Valea 

grea, de auferințele minerilor Văii 
Jiului, crunt exploatați de foștii stă- 
pinl ai minelor. Nu voi uita nicio
dată clipele cînd; în lagărul de la 
Tg. Jiu, animați de dorința de a-i 
face o bucurie, am dăruit tovarășu
lui Gheorghiu-Dej un șah, cu piese 
din os la care lucrasem mai mulți 
tovarăși. M-a luat de braț și ne-am 
plimbat mai bine de două ore. Gîn- 
durile lui se îndreptau spre mineri, 
spre munca lor șl în cuvintele sale 
calde, pline de o înaltă grijă pentru 
cei ce muncesc, găseam un nesecat 
izvor de tărie și încredere în capa
citatea poporului nostru de a-și do- 
bîndi, sub steagul de luptă al parti
dului, un viitor luminos.

Imi este, de asemenea, vie în min
te întîlnirea cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej in toamna anului 
1944, cînd ne-a chemat Ia muncă și 
luptă pentru a transforma acea „Vale 
a plîngerii," intr-o Vale a bucuriei 
și fericirii. Astăzi, cuvintele lui au 
devenit o realitate vie. Valea Jiului 
apare astăzi înfloritoare, așa cum o 
întrevedeam în cuvintele tovarășului 
Gheorghiu-Dej in toamna anului 1944, 
precum și cu prilejul consfătuirii pe 

partidului. La Lupehi, ca și în toate 
celelalte localități din bazinul nostru 
carbonifer, s-au adeverit în mod stră
lucit cuvintele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, rostite încă în anul 
1944 că Valea Jiului va deveni o 
Vale a fericirii, bunăstării și belșu
gului.

In aceste clipe de grea încercare 
pentru poporul nostru, întregul colec
tiv al minei Lupeni, alături de toți 
oamenii muncii din patria noastră, își 
exprimă hotărîrea de a se uni și mai 
sirîns sub steagul partidului, de a 
munci cu și mai multă abnegație și 
devotament pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, pentru triumful de
plin al operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noastră.

Ing. N1COR1CI NICOLAE 
Șeful exploatării miniere Lupeni

perspectivele de dezvoltare ale Văii 
Jiului.

Cele spuse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au devenit realități 
vii pe care noi le trăim : Valea Jiu
lui transformîndu-se pe zi ce trece 
într-o adevărată Vale a fericirii.

Simțind o adîncă durere pent, 
pierderea grea suferită, ne exprimăm 
hotărîrea de a munci cu și mai muli 
avînt pentru a înfăptui toate sarci 
nile puse de partid, de a urma neabă 
tui calea indicată de către toVarășui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

M1HAI ȘTEFAN 
șef de brigadă, mina Petrila

Oului și din țară, vom pune toată 
priceperea și forța noastră crea
toare. Pentru că viitorul acesta 
luminos — după cum spunea to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
stă in m'iinile noastre. De acest 
lucru am fost și suitem conștienți 
și in clipele acestea de grea în
cercare.

Cu miinile noastre vom clădi 
case în care oamenii muncii să 
trăiască viața înfloritoare și dem
nă pentru care el a luptat și a 
muncit.

ANDRAȘ ȘTEFAN 
muncitor instalator 
șantierul Livezeni

țară a muncitorilor mineri din 1952 
ținută aici, la Petroșani.

Îndemnul său de muncă și luptă, 
exemplul minunat de devotament ne
mărginit lață de popor, va constitui 
pentru noi un nesecat izvor de tă
rie în muncă pentru înflorirea Ro- 
mîniei socialiste.

In aceste momente de grea Încer
care, noi, minerii Văii Jiului sintem 
hotărîți să stringem și mai puternic 
rîndurlle în jurul partidului nostru 
scump, să ne înzecim forțele — așa 
cum ne-a îndemnat neuitatul nostru 
conducător în scrisoarea adresată 
Marii Adunări Naționale — pentru, a 
asigura ridicarea Republicii Populare 
Romîne pe noi culmi ale progresului 
economic și social.

IOSIF COTOȚ 
pensionar — Petroșani

Durerea pierderii 
celui mai iubit fiu 
ai poporului nostru

Vestea tristă a încetării din pia
ță a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej ne-a umplut inimile de o 
adîncă durere. O durere care nu 
se poate exprima în cuvinte deoa
rece nimic nu poate fi mai dure- 

I ros decid pierderea celui mai iubit 
I jiu al poporului nostru. 
j| Alături de ceilalți deputați pre- 
Izenți in sala palatului Marii Adu

nări Naționale, am ascultat emo
ționat scrisoarea adresată Marii 
Adunări Naționale de către tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, scri
soare din care se vede grija sa 
deosebită pentru destinele țării, ale 
poporului muncitor, hotărîrea de a 
aplica neabătut politica externă și 
internă a partidului și statului, pen
tru victoria deplină a socialismu
lui în Republica Populară Romînă.

Această pierdere dureroasă pen
tru partidul, statul și poporul nos
tru ne îndeamnă să ne sporim e- 
forturile în muncă pentru a trimite 
patriei mai mult cărbune și a con
tribui prin aceasta, alături de cei
lalți oameni ai muncii, la desăvlr- 
șirea construcției socialiste,

Neștearsă va rămîne in inimile 
noastre amintirea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

CRI STEA AUREL 
miner șef de brigadă 

la mina Aninoasa 
deputat în Marea Adunare Națională
———

Aspect de ia mitingul de doliu de ia Institutul de mine Petroșani.

La Institutul de mine Petroșani
Ieri ora 12, Aula cernită a Insti

tutului de mine din Petroșani, a reu
nit un mare număr de studenți și 
cadre didactice într-un miting de do
liu, în memoria celui mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej care a încetat din 
yiață. Pe fundalul scenei se afla ta
bloul îndoliat cu chipul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, încadrat de 
o parte și de alta de drapele trico
lore și roșii în bernă.

Evocînd în cuvinte calde și emo
ționante viața și lupta tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej,. conducător 
încercat al poporului nostru, tovară
șul conf. ing. Ilie Constantinescu, 
prorector al Institutului de mine, a 
deschis .mitingul de doliu, după care, 
în semn de omagiu, întreaga adu
nare a păstrat un moment de re
culegere.

Apoi, rind pe rînd, studenți și ca
dre didactice și-au exprimat adînca 
lor durere pentru pierderea suferită, 
hotărîrea nestrămutată de a strînge 
rîndurile în jurul partidului, de a 
consacra întreaga lor putere de mun
că ridicării necontenite a nivelului 
pregătirii lor profesionale.

„Noi, cadrele didactice și studenții 
Institutului de mine — a spus lec
torul Constantin Teodorescu — care

La Școala medie din Petroșani
In cursul dimineții de ieri, devii 

Școlii medii din Petroșani au parti
cipat ia mitingul de doliu care a a- 
vut loc aici în memoria tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cu vocea stăpînită de emoție, 
profesoara Stoîcan Elena a dat ci
tire comunicatului din ziar care a- 
nunța încetarea din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul iubit al partidului și po
porului nostru.

Dorind să-și exprime sentimentele 
încercate în fața pierderii siderite 
de partidul și poporul nostru, mai 
mulți elevi au luai cuvîntul evocînd 
personalitatea eminentului conducător 
— Gheorghe Gheorghîu-Dej.

■— Cînd posturile de radio au 
transmis vestea încetării din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, am simțit, pentru prima oară, 
durerea — a spus în cuvtntul său e- 
levul Oprișiu Cornel (fin clasa a 
ХІ-а B. Mintea a refuzat să creadă 
ceea ce auzul înregistra. Am trăit, 

am simțit zi de zi grija deosebită 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
sintem profund îndurerați de pierde
rea grea pe care a suferit-o poporul 
nostru. In aceste clipe de grea în
cercare, asigurăm conducerea parti
dului și statului nostru, că vom mun
ci așa cum ne-a învățat partidul că 
pilda minunată pe care ne-a dat-o 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
constituie pentru fiecare dintre; noi 
o călăuză de viitor1*.

In cuvîntul său, studentul Mînăs- 
tire Liviu a spus: „învățăm intr-un 
institut de invățămînt superior în 
care avem cele mai bune condiții 
de muncă și viață. Toate acestea le 
datorăm partidului nostru drag, to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care ne-a purtat o grijă părintească 
pentru a deveni cadre de înalță ca
lificare a industriei extractive din 
țșra noastră. Asigurăm conducerea 
partidului nostru că. vom răsplăti prin 
muncă și faptă, grija pe care ne-a 
purtat-o tovarășul Gheorghe rheor- 
ghiu-Dej“.

Mitingul a luat sfîrșit într-o at
mosferă de hotărîre unanimă de a 
munci și studia pentru desăvîrșirea o- 
perei pentru care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a trăit și a luptat 
—■ construcția socialismului.

alături de toți elevii școlii noastre, 
sentimentul durerii produse de pier
derea celui mai drag, celui mai de
votai fiu al poporului.

—- Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a fost un adevărat părinte al 
tineretului patriei noastre, fapt o* 
glindit pe deplin de viața fericită, 
lipsită de griji pe care o trăim astăzi 
noi, tînara generație, ea urmare a 
măsurilor înfăptuite de partid — a 
arătat Dan Vladimir din clasa a 
X-a B. Elevii clasei a X-a В vor în
văța cu stăruință pentru a deveni 
cadre bine pregătite, constructori de 
nădejde ai vieții noi. socialiste.

După ce a evocat activitatea neo
bosită a conducătorului iubit, elevul 
Mureșan Ntoolae din clasa a Xl-a 
A, a spus I — Jn aceste momente 
grele, noi, elevii clasei a Xl-a A, 
asigurăm conducerea partidului că 
vom învăța cu mai multă perseve
rență pentru a ști să înfăptuim idea- 
ltd măreț căruia tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-a consacrat întrea
ga viață.
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cu consternare vestea tristă a încetării premature din viață a
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, președintele consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne. Cu adincă durere vă transmitem profundele noastre 
condoleanțe.

întreaga viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este o viață de luptă. 
El este fiul credincios și conducător iubit al poporului romîn, un prieten apropiat 
al poporului chinez și un militant eminent al mișcării muncitorești internaționale. El 
a condus poporul romin în săvirșirea insurecției armate de la 23 August, și 
l-a condus pe calea construcției socialismului obținînd victorii strălucite. El 
a adus o mare contribuție la lupta pentru apărarea normelor privind relațiile 
reciproce între partidele și țările frățești, pentru apărarea unității lagă
rului socialist, a unității mișcării comuniste internaționale și la apărarea pă
cii mondiale. încetarea sa din viață reprezintă o grea pierdere nu numai 
pentru poporul romîn, ci și pentru popoarele țărilor socialiste și oamenii 
muncii din lumea întreagă.

SOitem convinși că în acest moment greu Partidul Muncitoresc Ro
mîn și poporul romîn vor transforma durerea lor in forță, își vor consolida 
unitatea, vor continua să ducă o luptă, susținută și să meargă înainte spre 
victorie. Poporul chinez va continua să fie și de acum înainte, pe baza tnar- 
xism-leninismului și a internaționalismului proletar, strîns unit cu poporul ro
min pentru a duce • luptă comună, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre partidele și popoarele noastre, pentru apărarea unității 
lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, pentru pace în 
lumea întreagă, democrație populară, eliberare națională și socialism.

MAO TZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

. C1U DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină

1

CONDOLEANȚE
Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romînv 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
DRAGI TOVARĂȘI!

in numele Coniitetuiui Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, al Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane și al întregii populații 
a republicii noastre, vă exprim adine îndurerat, pro
fundele noastre condoleanțe pentru încetarea din viață 
a primului secretar al C.C. 
Consiliului 
ghe 
rea 
tnîn 
fiu, 
Cu

al P.M.R. și președintele 
Romine, tovarășul Gheor- 
cu dv. deplîngem pierde- 
Partidul Muncitoresc Ro-

tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a aflat in 
partidului bucurîndu-se de încrederea oamenilor 

romîni. Ca patriot înflăcărat al poporului 
stat socialist, el a fost ales președinte al

său 
Consi-

LIU ȘAO-Ț1 
Președintele Republicii Populare

chineze

G1U EN-LAi 
Premierul Consiliului de Stat 

R. F. Chineze,
al

de Stat al R. P.
Gheorghiu-Dej. împreună 
grea pe care a suferit-o 
și întregul popor romîn prin moartea marelui său

prietenul nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej poporul romîn și clasa 

muncitoare internațională pierd pe unul dintre cei mai 
proeminenți conducători ai lor.

Ca tiu ai unei iamiiii muncitorești, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a început să participe de timpuriu 
la lupta revoluționară a oamenilor muncii romîni. In 
luptele eroice ale feroviarilor și petroliștilor romîni, diii 
februarie 1933, care au constituit' o cotitură în mișca
rea muncitorească romină, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și-a dovedit capacitatea de a înfăptui cu o 
voință nestrămutată politica partidului și de a conduce 
masele populare în luptă, in fața tribunalului a răsu
nat vocea sa puternică care acuza reacțiunea și chema 
la luptă oamenii muncii romîni împotriva exploatării și 
asupririi burghezo-moșierești, împotriva fascismului și 
războiului. Condamnat de justiția fascistă la 12 ani tem
niță grea, tovarășul Gheorghe Gheorghiii-Dej s-a mani
festat în închisoare și în lagărul de concentrare ca un 
revoluționar neînfrînt, însuflețit de încrederea nezdrun
cinată în victoria cauzei oamenilor muncii.

Sub conducerea sa, deținuții politicii au transformat 
închisorile și lagărele într-o școală de călire și educare 
a,- luptătorilor revoluționari. De neprețuit sînt meritele 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în pregătirea și în
făptuirea insurecției armate pentru doborîrea dictaturii 
fasciste a lui Antonescu, care a devenit

im victoriilor hotărîtoare ale glorioasei Armate Sovietice.
Ca secretar general al Partidului Comunist Romîn, to

varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a activat neobosit pen
tru unitatea mișcării muncitorești romîne. De ia înteme
ierea Partidului Muncitoresc Romîn, prin unificarea 
partidului comunist și partidului social-democrat din Ro- 
mînia, 
fruntea 
muncii 
om de
liului de Stat al Republicii Populare Romîne.

Victoriile pe care le-a repurtat poporul romîn 
dustrializarea socialistă, transformarea socialistă a agri
culturii, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, 
desfășurarea revoluției culturale și dezvoltarea și conso
lidarea orinduirii democrat-populare, sînt legate indiso
lubil de viața și activitatea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Oamenii muncii din republica noastră își amintesc în 
aceste clipe grele de zilele de neuitat ale anului 1997, 
cind tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a aflat în Re
publica Democrată Germană în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale, 
piatră de hotar în dezvoltarea 
au unit întotdeauna cele două 
socialiste ale noastre. Lupta
german, pentru cauza dreaptă a păcii, democrației și so
cialismului a fost și este țelul nostru comun.

DRAGI TOVARĂȘI!

In persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, po
porul german pierde un mare prieten și tovarăș de lup
tă. Amintirea lui va rămine veșnică.

WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al G.G. al P.S.Cl.G. 
președintele Consiliului de Stat 

al R. D. Germane

în ta

Vizita aceasta a fost o 
relațiilor prietenești, care 

partide și cele două state 
împotriva imperialismului

posibilă în ur-

:.v

f.л

Stimați tovarăși,
Am aflat cu un sentiment de pro

fundă tristețe știrea încetării prema
ture din viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, eminent revoluționar și 
om de stat, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, președintele Consiliului 
de Stai al Republicii Populare Ro 
mine.

Întreaga viață a tovarășului Gheor
ghiu-Dej este strîns legată de mișca
rea revoluționară a clasei muncitoare. 
El a participat activ la lupta Parti
dului Comunist din Romînia, care, în 
condițiile grele ale ilegalității și per
secuțiilor, a organizat poporul romîn 
la luptă împotriva fascismului și pen
tru răsturnarea regitnulhi burghezo- 
moșieresc. In anii de după elibera-

ANTONfN NOVOTNY
Prim-secretar al G.C. al Partidului 

Comunist din Cehoslovacia
Președintele Republicii Socialiste 

Cehoslovace

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

re, ocupînd cele mai înalte funcții de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat, el a adu* o contribuție consi
derabilă la construirea cu succes a 
socialismului în țara dumneavoastră.

Noi dăm o înaltă prețuire contri
buției personale a tovarășului Dej la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie din
tre popoarele cehoslovac și romîn, e- 
forturilor lui în lupta pentru trium
ful păcii și comunismului în întreaga 
lume.

Vă rugăm, stimați tovarăși, să pri
miți sincere condoleanțe din partea Co
mitetului Central al Partidului nos
tru, a guvernului R. S. Cehoslovace 
și a întregului popor cehoslovac.

Amintirea luminoasă a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
veșnic în inimile noastre.

Cdfre
Comitetul Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn

BUCUREȘTI

Profund mișcați de știrea morții 
premature a tovarășului Gheorghiu-Dej, 
marxist-leninist și internaționalist 
proletar încercat, vă transmitem, in 
numele comuniștilor argentinieni, pro
funde condoleanțe dv. și nobilului po
por romîn.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Argentina 

VICTORIO CODOVILLA

rămînc

JOSEF LENART
Președintele guvernului 

S. Cehoslovace

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Romîne
BUCUREȘTI

Am aflat cu mare regret de moar
tea Excelenței Sale, Președintele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și mă gră
besc să exprim Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine sin
cera mea simpatie și condoleanțele 
mele.

HIROHITO 
împăratul Japoniei

Ședința comună de doliu de la Petroșani
(Urmare dui pag. l-a)

niște a partidului. Tovarășul Szuder 
Wiliam a evocat in cuvinte emoțio
nante marea grijă pe care conducă
torul iubit al poporului nostru a a- 
cordat-o' minerilor Văii Jiului, pen
tru a transforma fosta „Vale a plîn- 
gerii" mtr-o Vale a bucuriei. Marile 
înfăptuiri care au schimbat profund 
înfățișarea Văii Jiului, viața mine
rilor, sînt rezultatul aplicării con
secvente a politicii partidului, a înal-

tei griji a partidului și guvernului, 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej personal pentru minerii patriei 
noastre. Durerea pe care o încearcă 
la pierderea iubitului nostru condu
cător, întărește hotărîrea ■ minerilor 
Văii Jiului de a munci mai dîrz, 
mai spornic pentru a da patriei 
noastre mai mult cărbune.

Tovarășii Cotoț Iosif, Găgeanu Du
mitru, Părăianu Sirnion au amintit 
în cuvîntul lor întîlnirile de neuitat 
ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-

Dej cu minerii și muncitorii Văii 
Jiului, evocînd figura luminoasă a 
conducătorului iubit al partidului și 
poporului nostru, exemplul său lu
minos de luptător înflăcărat pentru 
binele și fericirea celor ce muncesc, 

In încheierea ședinței de doliu, 
tovarășul Blaj Traian a dat citire 
telegramei adresate de Comitetul o- 
rășenesc de partid Petroșani Comite
tului Central al P.M.R. cu prilejul 
încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Excelentei Sale 
Domnului Eorneliu Mânescu 
Ministrul Afacerilor Externe

BUCUREȘTI 

guvernului și poporului romîn con- 
doleanțele mele cele mai sincere.

Voi fi, de asemenea, recunoscător 
Excelenței Voastre dacă ați binevoi 
să transmiteți membrilor familiei 
domnului Gheorghiu-Dej că împărtă
șesc îtitrutotul doliul lor.

U THANT
Secretarul general al O.N.U.

Am aflat cu oea mai vie emoție 
vestea decesului Excelenței Sale dom
nul Gheorghe Gheorghiu-Dej, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne.

Cu acest dureros prilej, țin să a- 
dresez Excelenței Voastre, precum și

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

Prezidiul 
Populare 

membrilor 
a tovarâ-

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Marelui Hural Popular și Consiliul de Miniștri al Republicii 
Mongole vă exprimă în numele popo.'ului mongol și al tuturor 
P.P.R.M profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață
șului Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro
mîne.

Poporul mongol, care împărtășește durerea poporului frate romin în legă
tură cu această grea pierdere, îl cunoaște pe tovarășul Gheorghiu-Dej ca 
pe un conducător încercat de partid și de stat al Rominiei populare, militant 
eminent al mișcării comuniste internaționale, luptător activ împotriva fas
cismului, militant înflăcărat pentru întărirea prieteniei între poporul mon
gol și poporul

Amintirea
neobosit pentru 
tnunismului va

romîn.
luminoasă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, luptător 
măreața cauză a păcii, democrației, socialismului și co- 

rămine pentru totdeauna în inintile poporului mongol.

Comitetul Central al Prezidiul Marelui Hural popular
Partidului Popular-Revoluționar Mongol ale Republicii Populare Mongole 

Consiliul de Miniștri al Republicii
populare Mongole

1
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Cum a aterizat nava cosmică fi 
„Voshod-2“

împărtășesc durerea poporului romîn
R. P POLONĂ

VARȘOVIA 20. — Corespondentul . 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite;

Ziarul „Trybuna Ludu“ publică în 
pagina întîi, pe patru coloane, în 
chenar îndoliat, trista vește a înce
tării din viață a tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Sub : titlul „Do
liu național în Romînia“ se inserea
ză o relatare a corespondentului a- 
genției P.A.P. din București, în care 
se subliniază marea durere care a 
cuprins poporul romîn. Este publica
tă, de asemenea, fotografia defunc
tului, însoțită de date biografice. Zia
rul, reproduce extrase din ultima scri
soare adresată de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mine.

In articolul redacțional intitulat 
„Grea și ireparabilă este pierderea 
suferită de Partidul Muncitoresc Ro
mîn frate și, împreună cu el, de 
întregul popor romîn", ziarul scrie: 
„A murit Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul clasei muncitoare romî- 
ne și al poporului romîn, eminent mi
litant al mișcării muncitorești inter
naționale. Jalea și durerea poporului 
romîn ie împărtășește și poporul po
lonez, căruia Gheorghiu-Dej i-a fost 
prieten sincer".

U.R.S.S.
MOSCOVA 20 — Corespondentul 

Agerpres, S. Podină transmite:
laate ziarele centrale din Mosco

va au publicat, in primele pagini, în 
chenare îndoliate, știrea despre înce
tarea din viața a tovarășului Gheor
ghe Gneorghiu-Dej.

Sub titlul „Fiul credincios al po
porului romîn", „Pravda" publică, în 
pagina întîi, știrea corespondentului 
său la București și încunoștiințarea 
G-C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S, și Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Ziarele inserează, de asemenea, 
mesajul de condoleanțe adresat de 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Suprem 
al U.R.S.S. și Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S., Comitetului Central 
al P.M.R., Consiliului de Stat al R.P. 
Romine și Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne.

Posturile de radio și televiziune ale 
Uniunii Sovietice au adus la cunoș
tința poporului sovietic, în după-a- 
miăza zilei de vineri, trista veste a 
încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. La sfîrșitul 
emisiunii, televiziunea a prezentat 
portretul îndoliat al tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Comuniștii și toți oamenii muncii 
dîn Uniunea Sovietică vor păstra în
totdeauna în, inimile lor amintirea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
luptător înflăcărat pentru viitorul lu
minos al clasei muncitoare mondiale 
și triumful pe întregul pămînt al 
comunismului .

R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 20 (Agerpres).
Popoarele Iugoslaviei împărtășesc 

marele doliu al poporului romîn. 
Ziarele centrale din Belgrad, „Bor- 
ba“ și ■ „Politika", publică pe prima 
pagină portretul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, comunicatul Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, al Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne privind în
cetarea din viață a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, precum și date 
biografice.

Sub titlul „Gheorghiu-Dej, revolu
ționar și om de stat", ziarul „Borba" 
scrie printre altele : „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej; a fost o personalitate mar
cantă' în istoria Romîniei și în miș
carea muncitorească internațională. 
De numele lui este legată nu numai 
«facerea națională, economică și 

socială a unei națiuni, ci și calea ei 
rapidă, încununată de succes, spre 
progresul social și afirmarea pe plan 

internațional. Acest nume, scrie zia
rul, a fost un' simbol 'pentru între
gul popor romîn, în fruntea căruia, 
pentru prima dată în istorie, a stat 
un om din popor. Dej a fost, fără 
îndoială, omul căruia poporul său 
i-a acordat dragostea. și încrede
rea sa“.

In articolul intitulat „Vechi revo
luționar și conducător încercat", zia
rul „Politika", scrie:

„Prin moartea neașteptată a lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Romînia 
prietenă l-a pierdut pe conducătorul 
său cel mai eminent, iar mișcarea 
muncitorească internațională — pe 
unul din liderii săi cei mai de seamă".

R. P. BULGARIA

SOFIA 20. Corespondentul Ager
pres, C. Linie, transmite ;

Toate ziarele centrale ’ din Sofia 
publică, în prima pagină, știrea des
pre încetarea din viață a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ziarul „Rabotnicesko Delo" repro
duce comunicatul. C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului, de 
Miniștri al R. P. Romîne, date bio
grafice, precum și fotografia îndo
liată a defunctului. Se publică, de 
asemenea, telegrama de condoleanțe 
trimisă de C.C. al P.C.B., Prezidiul 
Adunării Populare și Consiliul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, către C.C. 
al P.M.R., Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri al R. P. Romîne.

Ziarul „Trud" publică un articol 
omagial intitulat „Marele fiu al po
porului romîn".

Trista veste este anunțată ‘ de a- 
semenea, de ziarele „Otecestven 
Front", „Zemedelsko Zname". „Na- 
rodna Mladej" si „Kooperativno 
Selo". ■ . ,

- ,. R. S. CEHOSLOVACA

PRAGA 20. Corespondentul Ager
pres, A. Liță, transmite:

Toate ziarele cehoslovace aduc la 
cunoștința cititorilor greaua pierdere 
suferită de poporul romîn prin înce
tarea din viață a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

„Rude Pravo" publică pe prima 
pagină, în chenar de doliu, fotogra
fia tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, subliniind că mișcarea munci
torească revoluționară internațională 
și. lumea socialistă au pierdut o per
sonalitate de seamă. Ziarul evocă apoi 
personalitatea . dispărutului. „Poporul 
cehoslovac — scrie ziarul ■— expri
mă poporului frate, romîn adinei și 
sincere condoleanțe pentru moartea 
acestui mare fiu al său". „Membrii 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, ai mișcării muncitorești revolu
ționare, toți oamenii muncii din re
publica noastră — scrie ziarul — 
păstrează neștearsă amintirea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, re
voluționar și om de stat care a con
tribuit într-o măsură însemnată la 
transformările petrecute în lume du
pă război în direcția păcii și socia
lismului".

Știri și articole evocînd personali
tatea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej sînt publicate și de ziarele 
„Prace", „Svobodne Slovo", „Lîdova 
Demokracie", „Mlada Fronta" și al
tele.

R. P. UNGARA
BUDAPESTA 20. Corespondentul 

Agerpres, A. Pop, transmite:
întreaga presă ungară din 20 

martie a anunțat încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ziarul „Nepszabadsag" a consa
crat pagina a 3-a acestui du
reros ■ eveniment. Sînt publicate 
date biografice ale tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, însoțite de por
tretul îndoliat al defunctului.. Ziarul 
scrie: „Poporul romîn l-a iubit ca pe 
un conducător încercat, mișcarea co
munistă internațională l-a respectat 
ca . pe o personalitate remarcabilă".:

„Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a fost și unul dintre conducăto
rii încercați ai mișcării muncitorești 

internaționale, îndeplinind un rol re
marcabil în lupta dusă pentru dez
voltarea și succesul mișcării comu
niste, pentru pace, pentru indepen
dență națională, pentru socialism".

„Poporul maghiar împărtășește pe 
deplin doliul adine al poporului frate 
romîn și consideră ca proprie dure
roasa pierdere pricinuită de moartea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej".

„Purtăm împreună doliu și păstrăm 
împreună cu tovarășii și prietenii 
noștri romîni amintirea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej".

Ziarele „Magyar Nemzet" și „Nep- 
szava" publică, de asemenea, știri 
despre tristul eveniment.

R. D. GERMANA

BERLIN 20. Corespondentul Ager
pres, • St. Deju, transmite :

„Neues Deutschland" publică pe 
prima pagină, în chenar de doliu, 
fotografia tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și știrea încetării sale din 
viață.

Sub titlul „Un mare revoluționar", 
ziarul inserează mesajul adresat, de 
tovarășul Walter Ulbricht Comitetu
lui Central al P.M.R. și Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne. Se publi
că, de asemenea, o corespondență
A. D.N. din București..

„Junge \Velt“, organul Comitetu
lui Central al Tineretului Liber Ger
man, anunță pe prima pagină, sub 
titlul „Doliu adine pentru Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", vestea încetării din 
viață, însoțită de fotografia defunc
tului. Sub titlul „Un fiu credincios 
al clasei muncitoare", ziarul publică 
date biografice ale tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Ziarul „Tribune" șj „Berliner Zei- 
tung" au publicat, de asemenea, știri 
despre tristul eveniment,.

FRANȚA

, PARIS 20. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 

întreaga presă franceză publică 
știrea încetării din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej. In 
prima pagină ziarul ,,1’Huma- 
nite", într-un chenar de doliu 
însoțit de o fotografie, pu
blică comunicatul asupra încetării 
din viață, precum și o biografie a 
defunctului, în care se spune printre 
altele: „In diferitele posturi de răs
pundere care i-au fost încredințate 
de-a lungul întregii sale vieți, de mi
litant al mișcării muncitorești, tova
rășul Gheorghiu-Dej a jucat un rol 
eminent în luptele populare împotri
va fascismului și apoi în opera de 
construire a socialismului. Numele 
său rămîne legat de profundele 
transformări politice, economice și 
sociale oare au făcut din Romînia o 
țară cu o înaltă dezvoltare în toate 
domeniile".

Articole despre încetarea din Via
ță a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, însoțite de note biografice 

‘ și fotografii, au apărut și în ziarele 
„L’Aurore", „Le Figaro", „Combat", 
„Paris Jour" și altele.

ANGLIA

LONDRA 20. Corespondentul Ager
pres, Liviu Rodescu, transmite:

Știrea încetării din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost anunțată încă de vineri seara la 
posturile de radio și televiziune bri
tanice. Postul de televiziune B.B.C.-l, 
după ce a transmis știrea, a arătat 
că tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a fost timp de 20 de ani prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn. Postul de televiziune
B. B.C.-2, după ce a anunțat știrea, 
a retransmis fragmente filmate de 
la manifestațiile populare din Bucu
rești, înfățișîndu-1 pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la tribună 
salutînd mulțimea și, ovaționat de 
aceasta, primind flori de la pionieri 
șî îmbrățișîndu-i. „Ca prim-secretar 
al partidului, a arătat comentariul 
postului, Gheorghiu-Dej era un om 
popular în țara sa".

MOSCOVA 20 (Agerpres).
Aterizarea navei cosmice „Vos- 

hod-2“, ca și a-' tuturor celor prece
dente, a fost „lină", „Voshod" a co- 
borît pe o zăpadă adîncă.

Pentru a obține o modificare a 
traiectoriei zborului, în timp ce nava 
zbura deasupra1 Africii, comandantul 
a conectat instalația de propulsie- 
frînare. De la un punct anumit, si
tuat în regiunea Ecuatorului, „Vos 
hod-2“ și-a continuat zborul nu pe 
vechea sa orbită, ci pe o traiectorie 
sub un unghi nu prea mare față de 
Pămînt. Ținînd seama de momentul

Scrisoarea reprezentantului Siriei 
către Consiliul de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres).
Rafik, Asha, reprezentantul perma

nent al Siriei ,1a O.N.U., a adresat 
Consiliului de Securitate o scrisoare 
în care face cunoscut „numărul din 
ce în ce mai mare al acțiunilor a- 
gresive comise de către Izrael de-a 
lungul întregii linii de frontieră, în

O declarafie a primului ministru 
al Greciei

ATENA 20 (Agerpres).
Primul ministru al Greciei, Pa

pandreu, a dat publicității sîmbătă 
o declarație îri care răspunde pro
punerii primului ministru turc, Ur- 
guplu, de a angaja convorbiri direc
te greco-turce cu privire la proble
ma cipriotă. (Această propunere a 
fost făcută de către premierul turc 
în cadrul unui interviu acordat unei

Guvernul Tanzaniei a respins invitația lui Chombe 
de a trimite observatori la alegerile din Congo
DAR-ES-SALAAM 20 (Agerpres).
Guvernul Tanzaniei a respins in

vitația făcută de guvernul Ghombe 
de a trimite observatori la alegerile 
generale din Congo. In scrisoarea 
de răspuns, adresată lui Chombe, 
ministrul afacerilor externe al Tan
zaniei, Kambona, a arătat că guver

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei O.N.U. 
pentru situația temeilor

TEHERAN 20 (Agerpres).
Lucrările celei de-a 18-a sesiuni 

a Comisiei O.N.U. pentru situația fe
meilor, care au început la 1 martie 
în capitala Iranului, au luat sfîrșit 
în seara de 19 martie. In documen
tul final, adoptat în cursul ultimei 
ședințe a sesiunii, sînt cuprinse di
verse recomandări referitoare la acor
darea de drepturi politice, economice 
și sociale egale femeilor. Se cere,

Ooiglai Dillon fletpre deficilnl Maniei ăe plăti a Ш.
NEW YORK 20 (Agerpres).
Vorbind la cea de a 13-a confe

rință monetară anuală a Asociației 
bancherilor americani, care are loc 
la Princeton, statul New Jersey, 
Douglas Dillon, ministrul finanțelor 
al S.U.A., a declarat că. în luna fe
bruarie, s-a înregistrat o reducere 
accentuată a scurgerii de capital a- 
merican în străinătate; se știe că a- 
cest fenomen este considerat ca una 
din principalele cauze ale deficitului 
balanței de plăți. Cu toate acestea, 

Stabilirea datei alegerilor generale în R.F.G.
BONN 20 (Agerpres), 1965, transmite agenția France
Alegerile generale din R. F. Ger- Presse. Președintele R.F.G., Lubke, 

mană au fost fixate în mod defi- araiă agenția, a acceptat această
nitiv pentru data de 19 septembrie dată propusă de cancelarul Erhard.

precis de conectare a instalației de 
propulsie-frînare, specialiștii au sta
bilit repede regiunea aterjzării na
vei, au precizat coordonatele ateri
zării.

In păturile dense ale atmosferei, 
nava „Voshod-2“ era învăluită de 
limbi de foc. Intrucît antenele au 
ars, a fost întreruptă emiterea sem
nalelor de pe navă. După cîteva mi
nute deasupra ei s-au deschis para
șutele de frînare. A reînceput emi
terea semnalelor și cosmonauții au 
anunțat că se simt bine.

general, și în zona demilitarizată, 
în special".

In scrisoare sînt citate incidentele, . 
■ are au avut loc din noiembrie 1964 
pînă în martie 1965, expunînd amă
nunțit incidentul din 17 martie, pen
tru care, potrivit scrisorii, partea 
izraeliană este 'cea oare poartă în
treaga răspundere.

publicații grecești). Papandreu a re
levat că „în ceea ce privește începe
rea unor convorbiri între Grecia și 
Turcia, există mediatorul O.N.U. și 
noi trebuie să-1 sprijinim sa-și ducă 
la bun sfîrșit misiunea".

Agenția France Presse consideră 
că declarația lui Papandreu consti- '" 
tuie o respingere a propunerii pre- . 
mierului turc.

nul său nu poate să se asocieze în 
nici un caz unor astfel de alegeri. 
Cu cîteva zile în urmă, oficialitățile 
congoleze au trimis mai multor sta
te africane invitația de a-și trimite 
reprezentanți pentru a asistă Ța des
fășurarea alegerilor, hotărîre care a 
fost luată în cadrul Consiliului Mi
nisterial al O.U.A.

totodată, prin acest document Spri
jinul O.N.U. pentru realizarea aces
tui deziderat. Una din recomandă
rile adoptate reclamă egalitatea re
tribuției între bărbați și femei și 
crearea de condiții mai bune pentru 
calificarea femeilor în toate dome
niile de activitate. Comisia a reco
mandat totodată, educarea politică a 
femeilor și organizarea în acest scop 
a unor seminarii regionale.

a spus Dillon, va fi necesară o pe
rioadă considerabilă de timp, în ca
re să se înregistreze un echilibru 
constant al balanței de plăți, înainte 
de a se putea vorbi de o remediere 
a situației deficitare.

Dillon s-a pronunțat în favoarea 
continuării actualului sistem mone
tar bazat pe aur, dolar și liră ster
lină și a cerut colaborarea țărilor 
Europei occidentale în vederea men
ținerii echilibrului balanței de plăți 
a S.U.A.
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