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Oamenii muncii pe care i-a iubit trec

PRIN f AȚA CATAFALCULUI
Condoleanțele 

atașaților militari
Palatul Consiliului de Stat. Ma

rea sală de la parter se înfăți
șează privirilor solemnă, cernită. 
Aici, unde iubitul conducător al 
partidului și statului s-a întîlnît 
în atâtea rînduri cu oamenii mun
cii din toate colțurile țării, unde 
a răsunat cu atîtea prilejuri cu-, 
vîntul său cald, înțelept, însufle- 
țitor, vine astăzi să-și ia rămas 
bun, ou inima adânc îndurerată, 
poporul, pentru a cărui fericire 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și-a închinat întreaga viață.

In lumina difuză se înalță, în 
mijlocul sălii, pe tm postament 
îmbrăcat în catifea neagră, cata
falcul. Aici odihnește corpul ne
însuflețit al marelui dispărut. De
asupra covorului de garoafe albe 
care acoperă catafalcul unduiesc 
faldurile de mătase tricoloră ale 
drapelului patriei și de mătase 
purpurie ale steagului partidului. 
Sub tavan se arcuiește zăbrani
cul de doliu. îngemănate, pe fun
dal îndoliat, stemele Republicii 
Populare Romîne și Partidului 
Muncitoresc Român străjuiesc la 
căpătîiul omului, al cărui nume 
va rămîne pururi legat de nu
mele scump al partidului, călăuză 
încercată a oamenilor muncii pe 
drumul socialismului și comunis
mului.

Pe perne vișinii — înalte de
corații ale Republicii Populare 
Romîne și ale altor țări stau 
mărturie prețuirii și prestigiului 
de care se bucura conducătorul 
iubit, eminentul ип de stat, mi
litant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, luptător înflăcărat pentru 
măreața cauză a socialismului 
și păcii.

La picioarele catafalcului — o 
imensă coroană de garoafe roșii, 
omagiu adus memoriei iubitului 
conducător din partea Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Romîne. Pe un 
întreg perete al sălii privirile 
întâlnesc mari coroane de ga
roafe și cale. Pe panglicile aces
tora scrie: Biroul Marii Adu
nări Naționale, Academia R. P. 
Romîne, Consiliul Central al 
Sindicatelor, Comitetul Cental al 
U.T.M., Uniunea Asociațiilor Stu
dențești, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul orășenesc de 
partid București, Sfatul popular 
al Capitalei, numele altor orga
nizații de stat și obștești, a nu
meroase întreprinderi și instituții., 
Pline de vigoare și hotărîre sînt 
cuvintele înscrise pe panglica 
purpurie a coroanei aduse de co
lectivul Uzinelor „Grivița roșie" : 
„Neabătuți, așa cum a fost în
totdeauna tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, vom face zid de 
neclintit în jurul conducerii parti
dului". Ele exprimă gândurile, 
voința oamenilor muncii din ă- 
ceastă glorioasă citadelă a prole
tariatului nostru, gîndurile și vo
ința întregului nostru popor, de 
a lupta strâns unit, sub condu
cerea partidului, pentru continua 
prosperitate a patriei și fericire 
a celor ce muncesc.

In atmosfera solemnă răsună 
acordurile muzicii funebre.

Ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate stau de strajă.

In fața catafalcului se opresc 
membrii familiei.

Orele 11,35. Cea dintâi gardă de 
onoare lângă corpul neînsuflețit al 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej este alcătuită de tovărășii 
săi cei mai apropiați de muncă 
și de luptă, membrii conducerii 
de partid și de stat: Gheorghe A- 
poștol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rHă, Nicolae Ceaușescu, , Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea. Conducătorii de 
partid și de stat prezintă condo
leanțe familiei. Fac în continua
re de gardă membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in- 

.. stituții centrale și organizații de 
masă, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, delegați ai oameni
lor muncii, reprezentanți ai ști
inței și culturii, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri su
periori.

Pe ușile laterale ale sălii se 
revarsă două nesfârșite șuvoaie o- 
menești. В poporul cuprins de â- 
dîncă întristare pentru greaua 
pierdere suferită de partidul și 
statui nostru. Intr-o tăcere im
presionantă, încetinihdu-și pașii, 
trec bătrmi cu tîmple albite, ti
neri și adolescenți, femei cu co
pii în brațe, muncitori și acade
micieni, țărani și militari.

Oamenii în puterea vîrstei nu-și 
pot stăpâni lacrimile în fața ca
tafalcului. Se perindă necontenit 
oameni ai muncii din uzine și de 
pe șantiere, de pe ogoare, din la
boratoare. O dată cu durerea în
cercată pentru pierderea iubitului 
conducător, oamenii își exprimă 
sentimentele de dragoste și recu
noștință față de partid, care, în 
frunte cu tovarășul Gheorghiu- 
Dej, a călăuzit poporul spre viața 
de azi, liberă și fericită.

In aceste clipe, întreaga țară îi 
cinstește memoria t în întreprin
deri și la sate, la sediile organi
zațiilor de partid, in unități mi
litare și instituții, în facultăți și 
la bordul navelor aflate în larg, 
în mitinguri de doliu, oamenii 
muncii își exprimă dragostea și 
încrederea față de partid, hotărâ
rea nestrămutată de a înfăptui 
măreața sa politică, pentru tri
umful căreia tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a militat neconte
nit întreaga sa viață.

Inima tovarășului Dej a înce
tat să bată. Dar aici, lîngă cor
pul său neînsuflețit, auzi parcă 
bătăile a nouăsprezece milioane 
de inimi, ale întregului nostru 
popor, ziditor al României socia
liste, pentru ale cărui idealuri el 
a trăit, a muncit și a luptat.

Zeci de ты de oameni au ve
nit să aducă ultimul lor omagiu 
tovarășului Gheorghiu-Dej. Toate 
marile artere care duc spre Piața 
Palatului, dinspre cheiul Dîmbo
viței ca și dinspre podul Cotro- 

cenl sau Calea Griviței erau pli
ne de oameni așteptând momentul 
in care vor putea trece prin fața 
catafalcului. Mulți dintre ei au 
venit din colțuri îndepărtate ale 
țării, mulți sînt îmbrăcați în do
liu, unele femei poartă năframe 
cernite; sînt mulți copii, cuminți
și gravi.

Pot fi văzuți în coloane. în spa
tele unui grup de pionieri, un bă
trân cu soția sa, veniți tocmai din 
Moinești. O muncitoare a venit 
din Galați, un ceferist a sosit cu 
soția din Focșani, un țăran a că
lătorit pe tren pînă aici tocmai 
din Țara Oașului, și ca ei sînt 
sute și mii, veniți cu flori și cu 
sufletul plin de tristețe din toate 
colțurile țării.
fEste impresionant să vezi cum 

mii de oameni pășesc pe dalele 
de marmură ale sălii funebre fără 
nici un zgomot: cu ochii în lacrimi, 
merg în tăcere deplină. Sînt oa
meni încercați de-a lungul anilpr 
de luptă și muncă sub conduce
rea partidului; mîirie se vor în
toarce la munca lor de zi eu zi, 
dind viață planurilor mărețe ela
borate de partid pentru desăvâr
șirea construcției socialiste.

De-a lungul coloanelor, fără să 
mai păstreze rândul, pășește în
cet un otn căruia ceilalți ii dau 
întîiefate: este îfivalid din primul 
război mondial, merge în cârje. 
Un tehnician poartă un crin adus 
de acasă; de lujerul florii a spri
jinit o hârtie, câteva rînduri mo
deste, în care spune că tovarășul 
Gheorghiu-Dej va trăi mai de
parte în inima sa și că partidul 
este urmat cu încredere și dra
goste de întregul popor. Câțiva 
studenți africani povestesc la ie
șire despre convorbirea avută cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej pe aero
port, în ziua sosirii la București 
a împăratului Etiopiei. Veniți di
rect de la locomotivă, în hainele 
lor de lucru, un mecanic și aju
torul său, cu șapca în mâini, pă
șesc înlăcrimați. Se văd cîțiva ce 
feriști în uniformă. Atunci cînd 
trec prin fața catafalcului, unii 
părinți își ridică în brațe copii. 
Doi țărani au adus cu ei flori de 
la sera cooperativei.

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

Coloanele au continuat să se 
perinde pînă noaptea târziu, mul
tă vreme după ora prevăzută.

Sentimentele arătate marelui 
dispărut de ta care oamenii mun
cii își iau rămas bun în aceste 
zile, constituie o manifestare a 
devotamentului fără margini pur
tat puternicului și înțeleptului nos
tru partid, stegar încercat al po
porului romîn pe calea luptei pen
tru socialism, pentru desăvîrșirea 
societății socialiste, pentru tri
umful păcii și al cauzei comu
nismului.

In legătură cu greaua pierdere 
pentru poporul romîn încetarea 
din viață a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Române, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, atașații militari a- 
creditați în Republica Populară 
Romînă au prezentat condoleanțe 
la Ministerul Forțelor Armate.

Au primit condoleanțe adjunc
tul ministrului forțelor armate — 
șeful Marelui Stat Major, gene
rai de armată Ion Tutoveanu, se
cretarul adjunct al Consiliului 
Politic Superior al Forțelor Ar
mate, colonel Ion Tudor, alți ofi
țeri superiori din Ministerul For
țelor Armate.

Au prezentat condoleanțe în 
numele armatelor pe care te re
prezintă : atașatul militar, aero 
și naval al Greciei, general de 
brigadă Zekos A. Zekos; atașatul 
militar al Republicii Populare 
Bulgaria, colonel Todor Todorov; 
atașatul militar, aero și naval al 
Uniunii Sovietice, colonel V. S. 
Makovkin; atașatul aero al Sta
telor Unite ale Amerfcîi, :ol0hel 
George Krause;, atașatul пяіШаг

La ambasadele și legațiile 
R. P. Romîne

In legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la Ambasadele și 
Legațiile Republicii Populare Ro
mîne au fost deschise cărți de 
condoleanțe. Personalități politice,1 
conducători de stat, conducători 
de partide și organizații obștești 
din diferite țări s-au înclinat în 
fața portretului îndoliat al tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
au prezentat condoleanțe șefilor 
misiunilor diplomatice ale Repu
blicii Populare Romîne.

La Tirana Ambasada R. P? Ro
mîne a fost vizitată de conducă
torii de partid și de stat ai R. P. 
Albania : Enver Hodja, Bekir Bal- 
luku, Hysni Kapo, Manush Myf- 
tiu, Mehmet Shehu; la Phenian de 
Kim Ir Sen, președintele C.C. al

Din partea 
Comisiei 

de organizare 
â funeraliilor

Comisia de partid și de stat 
pentru organizarea funeraliilor 
tovarășului Gheorghe ' Gheor
ghiu-Dej comunică:

Publicul va avea acces în 
Palatul Republicii Populare 
Romîne, la catafalcul cu corpul 
neînsuflețit al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru a-și lua rămas bun, în zi
lele de:

— luni 22 și marți 23 martie 
a.c., între orele 7—14 și 16—22. 

și aero al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, colonel Stanislav 
Matas; atașatul militar aero și 
naval al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, colonel Krzis- 
nik Ljubo; atașatul militar al 
Statelor Unite ale Americii, co
lonel John Blaikie; atașatul mi
litar și aero al Republicii Popu
lare Ungare, colonel La jos Vegh; 
atașatul militar, aero și naval al 
Republicii Populare Chineze, co
lonel Won Sian-Sîng; atașatul mi
litar și naval al Marii Britanii, 
colonel W. D. M. Webb; atașatul 
militar al Republicii Democrate 
Germane, locotenent-colonel Wal
ter Zander; atașatul militar, aero 
și naval al Turciei, locotenent- 
colonel Ilhan Suat' și atașatul 
militar adjunct al Turciei, maior 
Ismet Cesur.

După ce au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului 
îndoliat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. atașații militari 
au semnat în cartea de condo
leanțe.

(Agerpres)

Partidului Muncii din Coreea și 
președintele Cabinetului de Mi
niștri, Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme și alți conducători de partid 
și de stat; la Ulan Bator de J. 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M. și președintele Consi
liului de Miniștri ăl R. P. Mon
gole, J. Sambu, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular; 
la Hanoi de Ho Și Min, președin
tele R. D. Vietnam, președintele 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc și Hoang Van Tien, ministrul 
adjunct al afacerilor externe.

La Ambasada R. P. Romîne din 
Cairo au prezentat condoleanțe 
în numele președintelui Gamal 
Abdel Nasser, marele șambelan 
Salah el Chahed, iar din partea 
guvernului R.A.U., Mahmud Fawzi, 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv al R.A.U., Mahmud Riad, 
ministrul afacerilor externe al 
R.A.U. și alte persoane oficiale; 
la Acera au fost exprimate con
doleanțe din partea președintelui 
Republicii Ghana, Kwame Nkru- 
mah; la Rabat din partea regelui 
Marocului, Hassan al П-lea, și a 
guvernului marocan; la Buenos 
Aires din partea președintelui Re
publicii Argentina, Arturo Illia.

Au fost prezentate, de aseme
nea, condoleanțe din partea con
ducătorilor de state și de guver
ne, a membrilor Corpului Diplo
matic și a altor persoane oficiale 
la ambasadele și legațiile R. P, 
Romîne acreditate în Brazilia, 
Cipru, Irak, Olanda, Belgia, El
veția.
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ZILE DE DOLIU

De gardă, la portretul Îndoliat «1 conducătorului Iubit

Zile frumoase de primăvară.
bar atît de triste...
Pripite fețele oamenilor fim ochii 

tot, în aere în anii ttoștri am învățat 
ti citilrl optimismul, bucuria, încre
derea in viitor, găsesc urme de 
letrimi. Lacrimi de durere. Lacrimi 
ie dragoste. De dragoste nemărgi
nită pentru cel a cărui inimă a Ince- 
itt să mai bată, pentru omul care a 
htemnat pentru noi luminos exem- 
fht de dăruire pentru libertatea și țe- 
Ntirea celor mulți, de patriotism fier- 
№de. de devotament fără margini 
gttiiru popor. Lacrimi de durere, căci 
t-а stins din viață cel mal bun fiu 
to patriei noastre, tovarășul Gheor- 

GJteorghiu-Dej.
Ascultam cuvintele unui mlnri abia 

fOptite la aflarea dureroasei vesti, 
ff*. nu se poate. Nu se poate I

Și totuși, fiindcă steagurile roșii fi 
tricolore au fost coborite in bernâ, 
Impletindu-și unduirile cu cele ale 
tpbrfelor negre de doliu. Frunțile 
ЯвДог blocuri ce se înalță de-a lun
gul Văii Jiului, de la Uricani plnă 
to Lonea, ale școlilor construite atei 
unde nu cu mulți ani în urmă era 
Stăpin analfabetismul, ale тОПшПеп- 
tetelor edificii ale institutului de mi
nt unde fiii foștilor robi ai adîncu- 
rtior învață spre a deveni ingineri, 
tlht mingliate trist de steaguri îndo
itele. iar chipul scump cd tovarâșu- 
toi Gheorghe Gheorghiu-Dej, al СИ
ПИ zîmbet ne încălzea inimile, al 
birui glas a însemnat pentru noi un 
Hvor de forță, de târle in muncă, 
ЯНа intlmplnut îndoliat de pe Miile 
pegim of» ziarelor.

VOM PĂSTRĂ neștearsA 
AMINTIREA

De numdle tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducător iubii ai 
partidului și statului, sînt strîns le
tale тагане realltări obținute de 
Oamenii muncii in maree operă de 
Construire a socialismului, creșterea 
nemăsurată a prestigiului țârii noas
tre în întreaga Iurte, viața noastră 
luminoasă șl ferkită.

Pentru noi, tinerii care muncim în 
Fabrica de fire artificiale din orașul 
Lupeni, ca și pentru întregul nostru 
popor, viața și activitatea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej constituie 
O pildă vie de patriotism fierbinte 
fi de înalte răspundere pentru în- 
făptuirea politicii înțelepte a partidu- 
M.

ia aceste momente ne este deose-

De necrezut, dar tovarășul Gheor
ghiu-Dej nu mai este printre noi. El 
va rămlne totuși cd nostru, pentru 
că de atitea ori a venit aici, în Va
lea noastră, iar amintirea lui o vom 
purta pentru totdeauna in inimi. Cîți 
dintre minerii Văii Jiului nu-i simt 
strîngerea de mină de acum două
zeci de ani, cind conducătorul parti
dului a chemat minerii să transfor
me această vale a durerii șl umilin
ței, intr-o vale a bucuriei. Cuvintele 
lui păreau de necrezut, pentru eă 
Sărăcia minerilor era mai neagră 
dacii Cărbunele și-n viața tor , na lu
cise plnă atunci nici măcar o rază 
de bucurie. Dar acest îndemn a a- 
prins în inimile minerilor nu numai 
flacăra speranței ci și încrederea 
fermă in victorie, căci sub steagul 
partidului, se desfășura larg marea 
bătălie pentru fericirea poporului, 
pentru socialism. Și-n frunte, imbold 
și îndemn, conducător înțelept, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

ЕІ, marele fiu al poporului, ne-a 
învățat să privim încrezători înainte, 
ne-a întărit încrederea în propriile 
noastre forțe, in capacitatea de a ne 
făuri, un viitor însorit.

Partidul, conducătorul său iubit, a 
chemat clasa muncitoare, poporul, la 
înfăptuirea industrializării socialiste a 
țării. Aici, in Valea Jiului Oii fost 
readuse la viață vechile mine, s-au 
deschis altele noi. iar cărbunele nos
tru a început să devină cocs pentru 
furnale, plămadă pentru metalul sche
lelor de forai, ai iradoarelor ce aduc 
patriei medalii de aur cucerite în 
competiții cu industrii de mari tra
diții...

bit de greu să credem că tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nu se mai 
află printre noi. El na-a îndemnat 
să ne consacram forțele pentru în

făptuirea celor mai îndrăznețe visuri 
ale tinereții, pentru înfăptuirea po
liticii partidului. Vom înfăptui neabă
tut acest îndemn.

Vom păstra neștearsă amintirea 
tovarășului Gheorghe Gheorghlti-Dej, 
și în aceste momente de adîncâ du
rere ne angajăm să ne înzecim efor
turile pentru înfăptuirea sarcinilor 
date de partid, pentru triumful deplin 
al operei de Construcție socialistă în 
patria noastră.

IOANA MESZARQȘ 
soafetara comitetului U.T>M.

de la F.F.A. Lupeni ’

Partidul, conducătorul său iubit a 
ehemol claia muncitoare, poporul, să 
dea viață planului de electrificare a 
țării. Și-n această ofensivă a lumi
nii a răsărit aici, la noi, gigantul de 
la Paroșeni, stea intre stelele Bica- 
ztdui, Dotteștiului, Ludușului... Am 
’nceput rd învățăm alfabetul electri
cității cu tlrnăcopul in nitini șl astăzi, 
aceleași mîiiu apasă butoanele siste
melor automatizate tot atît de firesc 
вит upăsum butonul aparatului de 
radio.

Partidul, conducătorul său iubit, 
ne-a chemat să ne făurim bunăsta
rea, iar astăzi deschidem larg spre 
soare ferestrele apartamentelor lu
minoase, de la care ne iniîmpină 
bind ne înapoiem de la lucru, copiii 
cu obrajii rumeni, sănătoși.

Și, totuși, aceste dimineți sclipi
toare cu care ne învăluie primăvara 
sînt atît de triste! Mineri ai Lupe- 
nidltii sau Aninoasel, energetkleni ai 
Paroșeniuliii, sfudenfi sau profesori ai 
institutului de nune, cu fețe împie
trite de durere, fac de gardă în fața 
portretului îndoliat al marelui con
ducător de partid și de stat. Minerul 
Ghioancă Sabin, inginerul Teodorescu 
Constantin din Lupeni. minerul 
Cri stea Aurel, tehnicianul Bihavetz 
Albert de la mina Aninoasa. turbi- 
nisiul Berea Aristică, cazangiul Dra
gată Mlhai de la Paroșeni. învăță
toarea popescu Doina din Petro
șani, atîția și alifia alți oameni ai 
muncii de toate profesiile, de toate ca
tegoriile se opresc pentru ctteva mo
mente în fața portretului marelui 
dispărut, cuprinși de otita durere.

Oamenii Văii Jiului, asemeni în
tregului nostru popor, vor ști să 
transforme această mare durere in 
forță, îrl tărie de muncă și luptă 
pentru cauza nobilă a înfloririi pa
triei, a desăvlrșirii construcției so
cialiste, cauză căreia cel care ea ră- 
mine Veșnic în amintirea tuturor ce
lor ce muticesc, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, i-a închinat întreaga 
să viață.

I. ВДАМЕА

Petrașaniul în haină de doliu.

Omagiu marelui CUducător

Mitingul 
de la E. M. Lupeni

Sute de mineri, tehnicieni și togi 
nerl de la exploatarea minieră Lu
peni au pășit cu emoție în «ala de 
.festivități a minei, străjuită de dra
pele cernite, spre a-șî exprima duce
rea produsă de moartea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prîm-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Rortiîn, președin
tele Consiliului de Stat al Republi 
cii Populare Romîne. Aici, în? această 
sală, cu numai 3 ani în urmă, ma
rele conducător al poporului nostru 
s-a întreținut îndelung cu minerii 
Lupenlului, s-a interesat îndeaproa* 
pe, părintește, de munca și Viața lor

Intr-b atmosfera impresionantă, to
varășii Kravetz Ladislau, secretarul 
comitetului de partid și Ing. Nicorici 
Nicolae, șeful exploatării, au dat ci
tire Comunicatului și Hbtărîril Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Populare Romlne, care anunță 
încetarea din viață а conducătorului 
nostru Iubit

După păstrarea unui moment de 
reculegere au luat cuvîntol numeroși 
participant! la adunarea de doliu.

-<• In aceste clipe de adîncă du-

Vom munci cu și mal multă abnegație
Ca mecanic de locomotivă am â- 

vut de nenumărate ori prilejul să 
văd uriașele transformări ce âu a- 
vui loc pe întinsul patriei în anii 
regimului democrat, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Deși înnoirile au devenit ceva obiș
nuit în silele noastre, de flecare 
dată cind pornim la noi realizări noi 
vești veneau să confirme pașii gl- 
gaflți pe care poporul noetru tl face 
pe drumul măreț al desăvîrșlrli so
cialismului. Ajuns însă vineri la Lu
peni, pe chipurile tuturor se citea O 
profundă durere. Primul întflnit în 

cale mi-a adus vestea dureroasă a 

rare — a spus minerul Sălceatta 
Petre, șef de brigadă la sectorul V 
al minei Lupeni — noi, Oamenii mun
cii, ne exprimăm hotârtrea de a ne 
uni și mal strîns în jurul partidului 
și a Comitetului Său Central.

Minerii din Lupeni vor păstra Ш 
demnitate înalta apreciere pe care 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
dat-o muncitorilor mineri, numindu-l 
unul din detașamentele de frunte ale 
'lașei muncitoare, O vor păstra priit 
muncă dîrzâ. plină de abnegație.

Participant!! ia adunare au ascul
tat apoi cuvintele rostite de ingine
rul Sili Frederich. Vorbitorul a spua 
printre altele: „Deși nu se mai afli 
printre tioi, exemplul și amintirea i 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
va cămine veșnic în inimile noastre. 
Alături de virslnici, noi. ținerile 
cadre tehnice, nu vom precupeți piei 
un «fort pentru continua înflorire a 
patriei noastre socialiste11.

La sfîrșlttil mitingului de doliu 
s-a dat citire ariei telegrame adre- 
sate Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri el 
Republicii Populare Romîne.

încetării din Viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In fața a- 
cestei grele îficefcări, noi, ceferiștii 
simțim o îndoită durere: Intrat din 
fragedă tinerețe în rîndurile mișcl- 
rii muncitorești, tovarășul Gheorgha 
Gheorghiu-Dej â condus cu pricepita 
șl înalt spirit de abnegație eroicele 
lupte ale ceferiștilor din februarie 
1933. De numele iubitului nostru con- 
ducător sînt legate toate victoriHe 
poporului nostru In lupta pentru cu
cerirea puterii, pentru pace și socia
lism.

Cinstind memorie tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, noi, cefe
riștii, vom munci cu abnegație pen
tru victoria cause! pentru care me
rele noetru conducător și-a dătuU 
întreaga viață, pentru socialism, bu
năstare și pace.

GROZA ROMULUS 
mecanic de locomotivă 

1a depoul C.F.R. Petroșani

NEMURIRE
Am reunit în mine

putere și gîndire

Și eresul mutter oameni 
eu sufletul arzînd

Lumini a nalt de stele 
si sensul multor rima;

Le-nchin acuma |ie
ce ești nemuritor,

Eterna nemurire 
e«a celor «are luptă

Și crese-stejari 
puternici «*

iii fluxul lumii itoi,

Ei stăpînesc prezentul 
și-l fac si se ridice

La-nțelepclunea pură,
la visele din ort.

De nemurire-au parte 
numai acei ce luptă.

Șl el fămîn, eroii.
eterni pentru popor

Radu VRANAL
student
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GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
ТЕЬЕСВАМЕ DE COMPOLEAMȚE

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Dragi tovarăși,

Comitatul Central al Partidului Comunist Bulgar, Pre* 
aidiul Adunării Populare, Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria și întregul popor bulgar au 
primit cu profundă durere vestea încetării premature din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, marele fiu 
ai poporului romin, militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, prim-secretar al 
Comitetului Central ăl Partidului Muncitoresc Romln și 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romine.

tovarășul Oheorgfie Gheorghiu-Dej ș!*a consacrat în
treaga sa viață conștientă luptei pentru victoria tuâre- 
țelor idei ale niarxism-lerilnlsmului șl internaționalismu
lui proletar, pentru construirea socialismului în Repu
blica Populară Rortilnă frățească și întărirea unității 
mișcării comuniste șl muncitorești Internaționale, luptei 
pentru cauza păcii în lumea întreagă.

in persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej po-

BUGUREȘTl

porul frate romîn a pierdut pe unul din cei mai demni 
Hi ai săi, conducător al Partidului Muncitoresc Romîn 
și constructor al statului socialist romîn.

Oamenii muncii din țara noastră nutresc un profund 
respect și fl cunosc pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ca pe un mare prieten al poporului bulgar șl parti
zan al prieteniei și colaborării bulgaro-romine.

Comuniștii și întregul popor bulgar sint convinși că 
poporul romîn, biruind această grea pierdere, se va uni 
șl mal strîns In jurul Partidului Muncitoresc Romîn, va 
merge cu hotărîre pe calea socialismului și comunismu
lui, în strlnsî unitate cu popoarele țărilor socialisto.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR 

PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE 
A REPUBLICII POPULARE BULGARIA 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE BULGARIA

București

In legătură cu moartea neașteptată s marelui revoluționar șl om de 
stai Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat M Repu
blic! 1 Populare Romîne, vl rugăm sa în numele Vecei Executive Fede
rale și tl meu personal, să primiți expresia celor mai profunde condo
leanțe.

PETAR STAMBOLIGI

DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

București
Am aflat cu durere vestea încă tării din viață a domnului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului d« Stat al Republicii Populare Ro
mine. șl vS adresez în această împrejurare tristă, expresie coci doleanțelor 
mele foarte sincere.

CHARLES DE GAULLE

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Profund mișcați de vestea încetării din Viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
președintele Consiliului de Stat ăl Republicii Populare 
Romîne, vă trimitem dv. dragi tovarăși. Și poporului ro
mîn, în aceste zile de durere și mîhnire, in numele Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polo- 

'i nez, Consiliului de Stat, guvernului Republicii Populare 
Polone și al poporului polonez expresia lor de intris- 
tare și Sincere condoleanțe.

in persoana tovarășului Gheorghe Gheerghlu-Dej, 
Partidul Muncitoresc Romîn fi întregul popor roOkîn au 
pierdut un încercat revoluționar, eminent militant al 
mișcării muncitorești romîne șl Internaționale care șLa 
Mnsacrat toate forțele cauzei slujirii patriei sale, con

struirii socialismului și consolidării păcii între popoare. 
Chipul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prietenul 

Poloniei, promotorul relațiilor frățești polono-romîne, va 
rămîne pentru totdeauna în memoria noastră și în me
moria poporului polonez.

VLAD1SLAW GOMULKA 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
EDWARD OCHAB 

președintele Consiliului de Stat 
șl Republicii Populare Polone

JOZEF CYRANK1EWICZ 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Buc urăști 
EXCELENȚA,

Am aflat cu profund regret vestea inorții domnulut Gheorghe Gfieor- 
jhiu-Dej, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. 
'rattsmil guvernului și poporului Romînîel condoleanfele mele sincere.

LYNDON В. JOHNSON

EXCELENȚEI SALE I. t>. MAURER
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
At REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

EXCELENȚA VOA STRA.

Ani aflat cu adîncă durere trist® veste despre încetarea din vhrț# a 
Excelenței Sale domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej. președintele GonsMkăiri de 
Staf al Republicii Populare Romîne. In numele guvernului și al poporu
lui japonez doresc să asprim profund» mea simpatie și stocerdle Mea» 
condoleanțe

EISAKU SAÎO 
prlm-mlnistrul Japoniei

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMINE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Consiliul Presidential și guvernul Republicii 
Populare Ungare și poporul ungar au fost adine zgtt- 
duiți de vestea încetării din viață a primului secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Popuiarc 
Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Noi, toți, încercăm o profundă emoție pentru pierde
rea grea pe care o suportă partidul și poporul dumnea 
voastră și împărtășim durerea dumneavoastră.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a consacrat în
treaga sa viață cauzei clasei muncitoare, «liberării ș! 
propășirii poporului romîn. Tovarășul Gheorghe Oheof- 
ghiu-Dej a fost un militant de seamă at mișcării comu
niste internaționale, care a luptat pentru coeziunea In- 
ternaționalistâ a partidelor, popoarelor și țărilor noas
tre, și a cărui activitate s-a contopit cu lupta pClUTu li

bertate, socialism și pace a comuniștilor din întreaga 
lume.

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Munci

toresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial ai 
Republicii Populare Ungare, al guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar și al poporului nostru, ex
primăm profunde condoleanțe pentru pierderea grea suferită 
de Partidul Muncitoresc Romîn, Republica Populară Ro- 
mînă și poporul romîn prin moartea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

JANOS KADAR
Prim-secretar ai Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
Președintele guvernului revoluționar 

muncitoresc-țărănesc ungar
ISTVAN DOBI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER
Vicepreședinte al consiliului de stat

Vă rog să primiți expresia profundei mîhniri a poporului itaiiaa ș< 
1 mea personală pentru marea durere care a lovit națiunea rorafnă.

SARAGAT

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Șl VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

București

Profund mișcat de știrea tristă a morții Președintelui Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, țin să exprim Excelenței ttoastre și întregii 
națiuni romîne condoleanțe!» mede cele mai sincere. Pop&ru! austriac mi 
se’alătură pentru a lito parte iz doliul Romîniei

JOSEF KLAUS
Cancelar federal însărcinat cu funcțiile 

Președintelui federal al 
Republicii Austria

- - i», .. ч:.-,. ............... ..

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

Cu nespusă durere am aflat de încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a cărui viață, de
dicată în Întregime cauzei socialismului, apărării clasei 
muncitoare șl poporului romîri, uflitâții mișcării comu
niste este uii exemplu de fermitate și patriotism revo
luționar.

încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej este nu numai o pierdere foarte dureroasă pen
tru poporul romîn și mișcarea comunistă, ei șl pentru 

s noi, comuniștii spanioli, pe care moartea tovarășului 
Gheorghiu-Dej îi privează de Un prieten și tovarăș, de 
la care au primii atîtea dovezi de afecțiune și solidari
tate: de omul simplu care din muncitor revoluționar • 
ajuns conducător ul și Inspiratorul, în Ifuhtea Comitetu
lui Centrai al Partidului Muncitoresc Romin, al mu
ritor victorii ale Remîntei populare șl seclaiiste; Ле tova

rășul iubit căruia nu i-au adresat niciodată în zadar o 
cerere de solidaritate și ajutor pentru poporul spaniol in 
lupta împotriva dictaturii frailchlste și pentru o Spanie 
democratică și a spaniolilor.

Transmîțîridu-vă dv. și Întregului popor romîn pro
fundele noastre condoleanțe pentru încetarea din viață a 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, tovarăș și prieten foarte 
iubit și respectat de noi, permiteți-mi să vă exprim so
lidaritatea noastră de comuniști și luptători revoluțio
nari spanioli pentru continua dezvoltare a socialismului 
în Romînia, prin care poporul romîn ți-a obținut inde
pendența națională și economică și măreția Unei patrii 
înfloritoare și demne.

In numele Partidului Comunist 
din Spania

DOLORES ІВАЙДУШ

Cu prilejul doliului profund care a lovit națiunea romînă prin moar
tea Excelenței Sale Domnului Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat, rog pe Excelența voastră să primească expresia condo
leanțe! or mele cele mai sincere.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii BittlkfiH

Pe adresa 
afacerilor externe

lit legătură cu încetarea din Viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ministrul afacerilor externe zi 
Republicii Populare Romîne, Corne
lul Mănescu, a primit telegrame de 
Condoleanțe din partea miniștrilor a- 
facerilor externe ai: Austriei — Bru
no Kremky; r. p. Bulgari» — Iven 
Beșev; R. P. Chineză — Cen I; Fie-

ministrului
al R. P. Romîne

landei — Ahti Karjalainen; Franței
— Maurice Colive de MutviUe; Ita
liei — Amlntore Fanfani; R.S.P. Iu
goslavia — Kocea Popovici; Japoniei
— Etsusaburo Shiina; R. P. Mongolă
— M. Dugersucen: R. P. Polonă — 
Adam Rapacki; R. P. Ungară — J»- 
aos Peter; U.R.S.S. — Andrei fero- 
rnîku.
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GIII OIK.III GIII OIK.IIII
TELEGRAME DE COMBOXEAKȚE

COMITETULUI CENTRAL ЛЬ PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLIGH POPULARE ROMI NE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

Comitetul Central al Partidului Muncii din Albania. 
Prezidiul Adunării Populare și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Albania au primit cu adîncă în- 
diwerare vestea morții neașteptate și premature a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

Această veste tristă a mișcat profund inimile mem
brilor partidului și poporului nostru, care l-au prețuit 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ca încercat con
ducător al poporului frate romîn și al Partidului Mun
citoresc Romîn, ca luptător dirz pentru cauza atotbirui
toare a socialismului și comunismului, ca prieten al 
poporului albanez, și care a adus o contribuție la în
tărirea prieteniei și colaborării dintre țările și popoa- 
îele noastre frățești.

In persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej po
porul romîn a pierdut pe fiul său cel mai iubit, con
ducătorul său și eminentul om de stat, luptătorul care 
și-a consacrat întreaga sa viață cauzei poporului său 
și comunismului.

Numele și activitatea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej sînt strîns legate de lupta clasei muncitoare 
romîne și a poporului romîn pentru libertate, indepen-

BUGUREȘTI

dență națională, puterea populară, de întreaga luptă 
și de victoriile Republicii Populare Romîne pe calea 
construirii socialismului și pe arena internațională.

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

Ne exprimăm convingerea că poporul frate romîn 
își va strînge și mai mult rîndurile în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernului său și va obține 
victorii și mai mari pe calea socialismului și comu
nismului, sub steagul marxism-Ieninismului și interna
ționalismului proletar.

Amintirea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
rămfne de neuitat în inimile noastre.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCII DIN ALBANIA 
PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE A 

REPUBLICII POPULARE ALBANIA
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL R.P. ALBANIA

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI

Sîntem profund îndurerați de vestea încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

In numele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, t al Adunării naționale, al guvernului și poporului Republicii De. 
mocrate Vietnam exprimăm profundele noastre condoleanțe Partidului Mun
citoresc Romîn, Marii Adunări Naționale, guvernului Republicii Populare 
Romîne și poporului frățesc romîn.

In timpul vieții sale, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adus o 
mare contribuție la mișcarea revoluționară din Romînia și la mișcarea 
comunistă și muncitorească internațională, precum și la cauza eliberării 
țării . de sub jugul fascist-hitlerist, a construcției socialismului în patria ■' 
sa și la cauza păcii în Europa și lumea întreagă. î

Prin încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe- 
porul romîn și Partidul Muncitoresc Romîn pierd un conducător iubit, 
mișcarea muncitorească internațională, un luptător eminent, și poporul viet
namez un prieten sincer.

Vă rog să transmiteți familiei tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
profundele noastre condoleanțe.

HO Șl MIN TRUONG CHINH
Președintele R. D. Vietnam Președintele Comitetului permanent 

Președintele C.C. al Partidului al Adunării Naționale a R. D. Vietnam 
celor ce muncesc din Vietnam

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri

al R. D. Vietnam

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii 
dm Coreea. Prezidiului Adunării Populare Supreme și 
guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al 
întregului popor și al nostru personal exprimăm pro- 
!unde condoleanțe Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Romîne, întregului popor romîn și 
familiei îndoliate în legătură cu încetarea din viață a 
covarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost conducă
torul respectat și iubit ai poporului romîn, un prieten 
apropiat al poporului coreean și o personalitate emi
nentă a mișcării comuniste internaționale.
■ Din prima zi a activității sale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a organizat și condus poporul romîn 
fn lupta revoluționară pentru libertate și independență, 
țlnînd sus steagul marxism-Ieninismului.

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

După eliberarea Romîniei, tovarășul Gheorghe Gheor-

BUCUREȘT1 
ghiu-Dej și-a consacrat toată înțelepciunea și energia 
sa revoluției socialiste și construcției socialiste.

Datorită conducerii sale înțelepte și bogată în ex
periență, Rominia s-a transformat in puternicul stat 
industrial-agricol socialist pe care îl vedem astăzi.

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

Pentru faptele sale mărețe, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și-a cîștigat profundul respect al poporului 
romîn, al poporului coreean și al omenirii progresiste 
din lumea întreagă.

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

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

KIM IR SEN,
Președintele С. C. al Partidului Muncii din Coreea, 

Premier al Cabinetului de miniștri al R.P.D. Coreene 
ȚOI EN GHEN.

Președintele Prezidiului Adunării populare Supreme
a R.P.D. Coreene

EXCELENȚEI SALE
ION GHEORGHE MAURER
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

BUCUREȘTI
Am aflat cu tristețe profundă despre încetarea din viață a Excelenței 

Sale, regretatul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Rorjiîne, pierdere grea, care a lovit atît de dur 
poporul romîn prieten.

In această împrejurare dureroasă, prezint Excelenței Voastre, precum 
și Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, poporului și gu
vernului romîn condoleanțde sincere ale Biroului Politic al F.L.N., ale 
poporului și guvernului algerian și vă exprim urarea fierbinte de a suporta 
cu curaj această grea încercare.

AHMED BEN BELLA
Președintele Republicii Algeaj^ne 

Democratice și Populare'

TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER 
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

BUCUREȘTI
EXCELENȚA,

Profund nuhnit de dispariția președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, vă 
prezint în numele poporului iwc șî al meu personal condoleanțele mele 
cele mai vii.

GEMAL GURSEL
Președintele Republicii Turcia

AL R. P. ROMÎNE

In numele poporului cuban, al guvernului revoluțio
nar și al nostru personal vă transmitem dv. și prin 
dv. poporului și guvernului romin mesajul nostru de 
profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat.

BUCUREȘTI

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie.

Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba 

FIDEL CASTRO RUZ 
Prim-ministru al guvernului revoluționar

Cinstirea memoriei peste hotare

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU LUI MUNCITORESC ROMIN

Dragi tovarăși,
Aflînd vestea despre încetarea din viață a tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar ai Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, noi, Comite
tul Central al Partidului Comunist din Japonia, dorim 
să exprimăm1 din toată inima cele mai profunde condo
leanțe tuturor membrilor Partidului Muncitoresc Romîn 
șl. întregului popor romîii, deoarece tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adus o mare contribuție la eliberarea 
poporului romîn de fascismul german și de forțele reac
ționare antinaționale, la revoluția și construcția socia
listă în Rominia.

De asemenea, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a
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luptat cu fermitate împotriva șovinismului de mare pu
tere, a apărat suveranitatea și demnitatea națională a 
țării sale și a jucat un rol pozitiv pentru unitatea miș
cării comuniste internaționale, opunîndu-se consfătuirii 
scizioniste, care este pe cale de a duce la o sciziune 
definitivă a mișcării comuniste mondiale.

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

Gr salutări tovărășești, 
COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

R. P. ALBANIA
TIRANA 21 (Agerpres).
Pentru cinstirea memoriei tovară

șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Con
siliul de Miniștri al R. P. Albania 
a hotărît ca miercuri, ziua funera
liilor, să fie proclamată zi de doliu. 
Toate întreprinderile și instituțiile de 
stai vor coborî în bemă drapelul 
albanez.

R. A. U.
CAIRO 21 (Agerpres).
In legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej președintele Nasser a proclamat 
doliu în întreaga țară pe timp de 
o săptămînă, cu începere de la 19 
martie.

IRAK
BAGDAD 21 (Agerpres).
In legătură eu încetarea din viață 

a președintelui Consiliului de Stat

al R. P. Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, guvernul irakian a decre
tat doliu național in zilele de 19, 20 
și 21 martie. Instituțiile de stat au 
arborat drapelul național în berna.

R. P. BULGARIA
SOFIA 21 (Agerpres).
Toate ziarele bulgare au publicai 

duminică hotărîrea C.C. al P.C. Bul
gar șî a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria prin care ziua fune
raliilor tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej este declarată zi de doliu 
în R. P. Bulgaria.

OLANDA
HAGA 21 (Agerpres).
Pe adresa legației R. P. Romîne 

din Haga sosesc numeroase scrisori 
și telegrame de condoleanțe. Insti
tuțiile publice și misiunile diploma
tice din capitala Olandei au arborat 
drapelul în berna.
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