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Astăzi întregul popor 
conduce

pc ultimul său drum 
pc tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Amintirea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

a
veșnic vie în inima 

clasei muncitoare,
partidului, 

a poporului
La 19 martie, partidul și po

porul nostru au suferit o grea 
pierdere: a încetat să bată ini
ma tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, fiu devotat al clasei 
muncitoare din Romînia, al po
porului romîn.

Nemărginită este durerea noas
tră, a tuturor.

Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a 
dăruit întreaga sa viață partidu
lui clasei muncitoare, luptei re
voluționare pentru eliberarea oa
menilor muncii, pentru fericirea 
poporului romîn și a patriei 
noastre, pentru socialism. înalt 
exemplu de fidelitate față de mar
xism-leninism, tovarășul Gheor
ghiu-Dej a fost un eminent mili
tant al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a lup
tat neobosit pentru prietenia și 
unitatea țărilor socialiste, pentru 
coeziunea partidelor comuniste, 
pentru cauza păcii și libertății 
popoarelor. .

fn uriașa șa activitate și-au 
găsit expresie trăsăturile cele mai 
nobile ale eroicei noastre 
muncitoare, care este «îrniră 
a ft plămădit în mijlocul 'й, 
focul luptei conduse de partid, 
asemenea conducător. " ‘

Născut la 8 noiembrie 1901, 
Bîrlad, într-o familie de munci
tori, tovarășul Gheorghiu a înce
put să muncească de la vîrsta de 
11 ani ca ucenic în diferite ate
liere și fabrici, calificîndu-se ca 
muncitor electrician. Sub influen
ța valului revoluționar din Romî
nia de Ia sfîrșitul primului război 
mondial, însuflețit de ideile Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, tovarășul Gheorghiu-Dej s-a 
înrolat din fragedă tinerețe în 
mișcarea muncitorească. El a 
participat, în rîndurile muncitori
lor din Valea Trotușului, la gre
va generală din 1920 — care a 
oglindit creșterea conștiinței de 
clasă, a capacității de luptă a 
proletariatului romîn și a eviden
țiat necesitatea istorică a înfrîn- 
gerii oportunismului, a făuririi 
partidului de tip nou, Partidul 
Comunist din Romînia.

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

In 1930, el devine membru al 
Partidului Comunist, în rîndurile 
căruia avea să lupte pînă 
tima suflare.

In acei ani, cînd criza 
mică lovea greu masele 
toare, activitatea partidului 
paralizată de 
care aduseseră partidul la un pas 
de lichidare. Refacerea unității 
partidului, orientarea activității 
sale spre întărirea legăturilor cu 
masele muncitoare și, în primul 
rînd, cu detașamentele de bază 
ale proletariatului au făcut posi
bilă organizarea unor mari ac
țiuni muncitorești, culminînd cu 
eroicele lupte din februarie 1933 
— în a căror pregătire și desfă
șurare s-au afirmat cu putere 
marile calități politice și organi
zatorice de conducător revoluțio
nar ale tovarășului Gheorghiu- 
Dej.

La Galați și apoi la Dej, unde 
fusese mutat disciplinar, ca și la

Pașcani și

clase 
de 
în 

un

la

la ui-

econo- 
muncî- 

era 
lupte fracționiste

București, Iași, Cluj,
în alte localități, tovarășul Gheor
ghiu-Dej, dînd exemplu de felul 
cum trebuie muncit în mijlocul 
maselor, a depus o intensă acti
vitate pentru 
de acțiune a 
riști.

In 1932, la 
a muncitorilor 
Gheorghiu-Dej 
tar al Comitetului Central de ac
țiune care, sub îndrumarea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist, a organizat nemijlocit 
lupta ceferiștilor.

Tovarășul Gheorghiu-Dej și-a 
îndeplinit în mod strălucit sarci
nile de răspundere încredințate 
de partid în organizarea acestor 
lupte, care au constituit o coti
tură în istoria întregii noastre 
mișcări muncitorești. au de
monstrat capacitatea clasei mun
citoare de a acționa ca 
cială conducătoare a 
muncitor în lupta de 
au deschis o pagină 
viața partidului. Intărîndu-și rîn- 
durile cu cele mai bune, mai com
bative și revoluționare cadre pro
letare, partidul s-a legat mai 
strîns de masele oamenilor muncii.

Procesul intentat de reacțiune 
în 1933-1934 conducătorilor mun
citorimii ceferiste a fost transfor
mat de Partidul Comunist într-o 
tribună de demascare a regimu
lui burghezo-moșieresc, a politicii 
antinaționale și antipopulare 
claselor dominante. Din banca 
cuzaților în lanțuri a răsunat cu 
vigoare și curaj, prin glasul to
varășului Gheorghiu-Dej, chema
rea înflăcărată, mobilizatoare, a 
partidului adresată maselor mun
citoare de a lupta cu hotărîre 
pentru o viață mai bună, împo
triva robiei capitaliste, pentru a- 
părarea suveranității și indepen
denței naționale.

Condamnat la 12 ani muncă 
silnică, tovarășul Gheorghiu-Dej 
a fost deținut în diferite închi
sori — Jilava, Văcărești, Craio
va, Ocnele Mari, Aiud, Doftana, 
Caransebeș și în lagărul de la 
Tg. Jiu.

Gratiile temnițelor, sîrma ghim
pată а lagărelor n-au putut să-i 
izoleze de partid, de clasa mun
citoare, de popor, pe mrlitanții 
revoluționari. Simțind în perma
nență sprijinul partidului, solida
ritatea maselor muncitoare și a 
unor largi cercuri democratice, 
ei au păstrat legătura cu viața și 
activitatea partidului, au. înfrun
tat cu fermitate și dîrzenie regi
mul de teroare și exterminare din 
închisori, pe care le-au transfor
mat în școli de călire revoluțio
nară. Prin munca politico-ideolo- 
gică desfășurată de comuniștii 
din închisori, in frunte cu tova
rășul Gheorghiu-Dej, s-au făurit 
cadre oțelite de miilitanți comu
niști, caracterizate prin capacita
tea de a organiza masele mun
citoare, prin clarviziune politică 
și combativitate revoluționară, 
cadre care au avut ulterior un 
rol de excepțională însemnătate 
în conducerea de către partid a 
luptei pentru cucerirea puterii de 
către oamenii muncii și construi
rea socialismului.

Aprecierea acordată de partid

realizarea unității 
muncitorilor cefe-
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activității desfășurate de tovară
șul Gheorghiu-Dej și-a găsit ex
presie în cooptarea sa, în 1935, 
pe cînd se afla în închisoare, ca 
membru al C.C. al P.C.R.

In anii războiului, tovarășul 
Gheorghiu-Dej împreună cu cei
lalți tovarăși din închisori și la
găre își manifestau încrederea 
nestrămutată în victoria împotri
va fascismului, solidaritatea fră
țească cu popoarele Uniunii So
vietice. In strînsă legătură cu 
cadrele de bază din afară, ei și-au 
pus întreaga experiență, tot ela
nul revoluționar în slujba orga
nizării luptei antihitleriste a 
porului romîn.

Tovarășului Gheorghiu-Dei 
revine meritul principal în 
mascarea și lichidarea clicii
trădători și capitudanți, infiltrate 
în conducerea partidului; înlătu
rarea agenturii trădătoare a con
stituit una din condițiile esențiale 
pentru ca partidul să-și poată 
îndeplini .rolul conducător în lup
ta de eliberare națională și so
cială a poporului romîn.

Activul revoluționar al partidu
lui, în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghiu-Dej, -a elaborat - linia strate
gică și tactică pentru răsturna
rea dictaturii militaro-faseiste și 
întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste. Partidul a 
trecut la organizarea formațiuni
lor de luptă patriotice, la reali
zarea Frontului Unic Muncito
resc cu partidul social-democrat, 
la înfăptuirea unui larg sistem 
de alianțe cu diferite grupări po
litice și atragerea -în lupta anti- 
hitleristă a unor personalități în
suflețite de sentimente patriotice, 
Ia desfășurarea unei vaste acti
vități în. rîndurile .armatei.

In zilele hotărîtoare pentru .pre
gătirea insurecției, C.C. al parti
dului a organizat evadarea din 
lagăr a tovarășului Gheorghiu- 
Dej și a altor cadre de bază ale 
partidului.

Organizată și condusă de partid, 
insurecția armată a deschis o 
eră nouă în istoria poporului ro
mîn, 
luției 
furat 
mata 
luptat
sovietică pînă la zdrobirea Ger
maniei hitleriste. Sîngele vărsat 
în comun a cimentat prietenia și 
alianța indestructibilă, dintre po
porul romîn și poporul sovietic 
în lupta pentru cauza păcii și 
socialismului.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a dat 
o contribuție de cea mai mare 
importanță la elaborarea liniei 
politice și tactice a partidului în 
desfășurarea furtunoasă a mari
lor bătălii de clasă de după 23 
August 1944, muncind cu nesecată 
energie pentru înfăptuirea sarci
nilor stabilite de partid — mobi
lizarea tuturor forțelor în războiul 
antihitlerist, refacerea economiei 
naționale, democratizarea țării, 
făurirea alianței muncitorești-țără- 
nești în focul luptei pentru refor
ma agrară, instaurarea puterii 
populare.

Ca reprezentant al partidului și 
clasei muncitoare în guvern, to-

a însemnat începutul, revo- 
populare. Romînia s-a ală- 
coaliției antihitleriste. Ar- 
romînă, în totalitatea ei, a 
umăr la umăr cu armata

varășul Gheorghiu-Dej a preluat, 
în noiembrie 1944, conducerea 
Ministerului Comunicațiilor și 
Lucrărilor Publice, fiind primul 
muncitor ministru în istoria 
litică a Romîniei.

Sub conducerea partidului, 
sa muncitoare organizată în 
dicatele unice revoluționare,
sele largi țărănești care luptau 
pentru pămînt, partidele și gru
pările reunite în Frontul național 
democrat dădeau lovituri zdrobi
toare cercurilor reacționare. Va
lul luptei revoluționare a măturat 
un șir de guverne cu majoritate 
reacționară și a impus la 6 Mar
tie 1945, aducerea la putere a pri
mului guvern din țara noastră în 
care clasa muncitoare avea rolul 
precumpănitor.

La Conferința Națională a 
Partidului Comunist din octom
brie 1945. tovarășul Gheorghiu- 
Dej a prezentat Raportul Politic 
al . Comitetului Central, care cu
prindea un. amplu program de 
luptă pentru întărirea puterii 
populare, reconstrucția țării și 
consolidarea independenței națio-, 
nale. In acest program, de o lar
ga perspectivă istorică, partidul, 
scrutînd departe în viitor, și-a ex
primat concepția leninistă privi
toare la construirea unei industrii 
puternice ca temelie a dezvoltării 
social-economice a Romîniei.

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

In calitate de ministru al E- 
conomiei Naționale și apoi al 
Industriei și Comerțului, ca pre
ședinte al Comisiei Ministeriale 
pentru redresarea economică, el a 
adus o contribuție esențială în 
lupta împotriva influenței și sabo
tajului economic ăl capitaliștilor, 
în pregătirea și înfăptuirea pro
gramului din iunie 1947 de sta
bilizare monetară și refacere a e- 
conomiei naționale.

Abolirea monarhiei și procla
marea Republicii Populare Romî- 
ne au marcat cucerirea deplină a 
puterii de către clasa muncitoa
re în alianță cu masele largi ale 
țărănimii; misiunea de a realiza 
actul abdicării regelui, la 30 De
cembrie 1947, i-a revenit, din în
sărcinarea partidului și guvernu
lui și în numele tuturor forțelor 
democratice, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu doc
torul Petru Groza.

Oamenii muncii, devenind singu
rii stăpîni ai țării, au pășit cu 
însuflețire, sub conducerea parti
dului, la construirea societății 
socialiste.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a avut un rol deosebit în 
lupta partidului pentru realizarea 
unității politice și organizatorice 
a clasei muncitoare — înfăptuită 
la Congresul de unificare din fe
bruarie 1948 prin crearea Parti
dului Muncitoresc Romîn pe baza 
principiilor ideologice și organi
zatorice marxist-leniniste. Congre
sul l-a ales secretar generat al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Prin istoricul act al naționali-

zării, pregătit de partid sub în
drumarea nemijlocită a tovară
șului Gheorghiu-Dej principalele 
mijloace de producție industria
lă au devenit bun al 
tregului popor și s-a creat o 
temică temelie construcției 
cialiste în țara noastră.

Partidul a orientat cu nestră
mutată perseverență dezvoltarea 
Romîniei în direcția transformă
rii ei într-o țară industrială, cu 
o agricultură înaintată. Tovarășu
lui Gheorghiu îi revin mari me
rite în elaborarea politicii de in- \ 
dustrîalizare socialistă, ca pîrghie 
hotărîtoare a progresului rapid al 
țării, a valorificării resurselor ei , 
și a dezvoltării tuturor ramurilor 
economiei în vederea creșterii 
continue a bunăstării celor ce 
muncesc — obiectivul fundamen
tal al politicii partidului.

Călăuzit de teza marxîst-leni- 
nistă că socialismul trebuie con
struit nu numai lă orașe ci și la 
sate, partidul a pus la ordinea 
zilei rezolvarea celei mai com
plexe sarcini a consfrucției so
cialiste —- transformarea socialis
tă a agriculturii. întreaga muncă 
desfășurată în acest domeniu s-a 
întemeiat pe linia exprimată în 
numele partidului de tovarășul 
Gheorghiu-Dej la plenara din 
martie 1949 a Comitetului Cen
tral. Viața a confirmat în mod 
strălucit această linie politică; în
făptuirea cu succes a cooperati
vizării agriculturii a deschis largi 
perspective dezvoltării intensive 
și multilaterale a producției agri
cole, a ridicat pe o treaptă mai 
înaltă alianța muncitorească-țără- 
nească.

întreaga activitate a Comitetu
lui Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej oglindește capaci
tatea de a aplica creator, la con
dițiile țării noastre, legile obiec
tive, general-valabile, ale revolu
ției și construcției socialiste, de 
a • desprinde cerințele specifice 
fiecărei etape istorice și de a în
drepta în direcția hotărîtoare e- 
forturțle partidului, ale poporului.

Aceste trăsături caracterizează 
munca efectuată de partid sub 
conducerea nemijlocită a tovară
șului Gheorghiu-Dej pentru ela
borarea planului de electrificare, 
a planurilor cincinale și a planu
lui de șase ani, planuri a căror 
realizare, prin eforturile însufle
țite ale întregului popor, a asi
gurat • introducerea largă a tehni
cii noi, dezvoltarea proporțională, 
armonioasă și mereu ascendentă 
a economiei naționale.

îndeplinind cele mai înalte 
funcții de partid și de stat — 
președinte al Consiliului de Mi
niștri din 1952 pină în 1955, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.M.R. Jși președinte al 
Consiliului de Stat pînă în ulti
ma clipă a vieții sale — tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej avea 
un contact larg și direct cu po
porul, studia cu deosebită luare 
aminte experiența maselor, mani
festa o nemărginită încredere în 
puterea de creație a poporului — 
făuritorul istoriei și al tuturor 
marilor realizări ale Romîniei 
socialiste.

(Continuare în pag. 2-a)
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Amintirea tovarășului 6heorghe 6heorghiu-Dej 

veșnic vie în inima partidului, 
a clasei muncitoare, a poporului

ADUMARI DE POLII

(Urmare din gag. l-a)

Exemplu de simplitate și modestie, 
el avea tui neasemuit dar de a-și a* 
pr.opia oamenii, de a-i însufleți și 
a-i antrena la lupta pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid; oa
menii muncii păstrează neștearsă a- 
mintirea întîlnirilor cu tovarășul 
Gheorghiu, a sfaturilor sale de to
varăș și.' prieten care le. vorbea în 
aceiași grai al inimii.

Tovarășul Gheorghiu exprima cu 
deosebită căldură grija, permanentă 
a partidului pentru educarea tinere
tului, nădejdea de mîiae a țării, pen
tru promovarea iemeilor în munci 
de răspundere în econdmie, în insti
tuții de stat și în organizațiile ob
ștești. El manifesta o neslăbită preo
cupare pentru satisfacerea setei de 
cultură și îmbogățirea vieții spiri
tuale a poporului, pentru avîritul con
tinuu al învățămîntului, acorda o 
mare atenție activității creatoare a 
intelectualilor, a oamenilor de ștjr 
ință, artă și cultură cărora le îm
părtășea înalta prețuire a partidu
lui pentru valoroasa lor contribuție la 
propășirea patriei.

In fruntea partidului, tovarășul 
Gheorghiu ace merite deosebite în 
rezolvarea marxist-leninistă a pro
blemei naționale în țara noastră, 
prin care au fost asigurate deplina 
egalitate în drepturi a tuturor, oa- 
mfenilor muncii și cimentarea prie
teniei de nezdruncinat dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale.

Timp de peste trei decenii, tova
rășul Gheorghiu-Dej a adus o mare 
contribuție la călirea ideologică și 
organizatorică a partidului nostru. 
Minunat conducător de țip leninist, 
«1 a militat pentru întărirea parti
dului oa detașament combativ de a- 
vangardă al clasei muncitoare, strîns 
legat de mase, sînge din sîngeie 
poporului, forța conducătoare în o- 
pera de construire a socialismului.

Partidul nostru s-a călit, a rea
lizai o unitate și o coeziune fără 
precedent printr-o luptă intransigen
tă împotriva oricăror abateri de la 
ideologia și politica sa marxist-le- 
ăinlstă, împotriva elementelor anti
partinice, fracționiste, oportuniste. 
In această luptă, tovarășul Gheor- 
ghta-Dej, cu înaltă sa eonștiînță 
partinică și perspicacitate politică, 
eu ascuțitul său spirit de clasă, a 
avut un rol de frunte. Partidul Mun
citoresc Romîn. strîns unit în jurul 
Comitetului său Central, este astăzi 
emi puternic decît oricînd.

Este pilduitoare pentru noi preo
cuparea neabătută a tovarășului 
Gheorghiu-Dej pentru întărirea con
tinuă a rolului conducător al parti
dului în toate domeniile activității 
social-economice. pentru aplicarea 
neștirbită a normelor de muncă le
niniste, in viața partidului, în acti- 
vitatea conducerii sale s-a înrădăci
nat principiul muncii colective, toate 
hotărîrile și măsurile conducerii 
partidului fiind rodul activității și 
gîndirii colective ale Comitetului Cen
tral, a Biroului său Politic.

Tovarășul Gheorghiu a depus o 
vastă activitate pentru sintetizarea 
experienței acumulate de partid în 
conducerea revoluției șj construcției 
socialiste, pentru însușirea acestei 
experiențe de către membrii parti
dului, în vederea înarmării lor teo
retice.

Patriot și internaționalist înflăcă
rat, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost 
un strălucit exponent al politicii 
consecvente a partidului și statului 
nostru de prietenie și alianță fră
țească cu țările socialiste, de soli
daritate cu lupta clasei muncitoare 
și a forțelor democratice de pretu

tindeni, cu mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor, pentru uni
tatea tuturor forjelor progresului so
cial. Exprimînd, cu energia și 
tenacitatea ce l-au caracterizat întot
deauna, poziția Partidului Muncito
resc Romîn, el a militat pentru u- 
nitatea țărilor socialiste, pentru cqe- 
ziunea ’ marii armate internaționale a 
comuniștilor, avînd convingerea ₽ă 
nu există îndatorire internațională 
mai înaltă decît aceea de a. contri
bui Ia salvgardarea și întărirea a- 
cestei unități — chezășia victoriei 
cauzei socialismului în întreaga 
lume.

Sub Conducerea Comitetului Cen
tral, în frunte cu tovarășul Gheor
ghiu, partidul nostru a depus efor
turi neprecupețite pentru promova
rea și stricta aplicare în relațiile 
dintre partidele comuniste și dintre 
țările socialiste a normelor marxist- 
ieniniste — ca cerință vitală pentru 
asigurarea și întărirea unității și 
coeziunii lor, pentru creșterea for
ței de atracție a ideilor socialismu- 
lui în lume. Linia partidului în pro
blemele vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste mondiale, expri
mată în Declarația plenarei lărgite 
din aprilie 1964 а C.C. al P.M.R., 
este urmată cu perseverență nestră
mutată de întregul partid.

Eminent om de stat, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a desfășurat o vastă 
activitate în elaborarea politicii ex
terne a Republicii Populare RomînC, 
politică de consolidare a păcii, de 
luptă împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste, împotriva co
lonialismului, pentru sprijinirea drep
tului popoarelor de a dispune sin
gure de soarta Iot. pentru dezvolta
rea colaborării internaționale pe 
baza principiilor coexistenței pașni
ce a statelor cu orînduiri, social- 
politice diferite.

Țara noastră așează ca temelie de 
neclintit a relațiilor sale internaționale 
respectarea egalității, suveranității și 
independenței popoarelor, neamestecul 
în treburile lor interne, pronunțîndu-se 
pentru stricta respectare și promova
rea acestor principii pe arena interna
țională, în interesul colaborării și a- 
propieriî între popoare.

Toate succesele în domeniul politi
cii interne și internaționale ale Re-

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn drum.

împreuna cu întreaga țara
Bucureștiul își primește oaspeții cu 

fruntea îndoliată, tăcut, îndurerat. 
Drapelele cernite, fețele împie
trite ale zecilor de mii de oa
meni, totul vorbește despre marea 
durefe care a lovit poporul nostru, 
prin pierderea marelui fiu al său.

In aceste zile, străzile Bucureștta- 
lui găzduiesc, parcă, țara. Prin Gara 
de Nord, marea poartă a Capitalei, 
valuri după valuri de oameni, din 
toate regiunile, din cele mai înde
părtate colțuri ale patriei se revarsă 
pe străzi și toți poartă în inimi un 
singur gînd : să învăluie încă o dată 
cu privirea chipul scump al marelui 
om, care în fruntea partidului și a 
statului a condus poporul spre atî- 
tea și ațîtea victorii. Să aducă un 
ultim omagiu celui mai iubit fiu al 
poporului, și în fața catafalcului, 
să-și întărească încă o dată legă- 
mîntul de a face zid de neclintit în 
jurul partidului, de a munci cu toate 
forțele pentru viitorul luminos al 
patriei noastre socialiste, cauză că
reia tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

publicii Populare Romîne, toate reali
zările obținute în aceste decenii sînt 
strîns legate de activitatea desfășurată 
în fruntea Comitetului Central al 
partidului de tovarășul Gheorghiu-Dej.

Măsura operei titanice înfăptuite de 
popor sub conducerea partidului o dă 
deosebirea dintre tabloul întunecat al 
Romîniei de acum două decenii și în
fățișarea de astăzi a țării, în care 
poporul romîn, liber de orice exploa
tare, stăpîn al destinelor sale, își fău
rește o viață fericită.

Scumpul nostru tovarăș Dej a în
chis ochii pentru vecie cu conștiința 
datoriei împlinite; el a putut vedea 
triumful idealurilor cărora șî-a dăruit 
viața, victoria deplină a socialismului 
în țara noastră, mersul rapid al Ro
mîniei pe calea progresului economic 
și cultural.

In ultimele sale cuvinte adresate ță
rii, prin scrisoarea trimisă recentei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale, el 
își exprima convingerea îndreptățită că 
tara noastră va păși mai departe, nea
bătut, pe această cale; eu nezdrunci
nată încredere, el arăta că înaintea 
Romîniei socialiste sînt deschise per
spectivele unui viitor strălucit — 
viitor care stă în mîinile harnice și 
încercate ale poporului.

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, tovarășii de muncă și 
de luptă ai marelui dispărut își iau 
legămînful solemn să întărească ne
contenit unitatea partidului și a con
ducerii sale, să continue neabătut li
nia generală, internă si internațională, 
a partidului, să nu-și cruțe forțele 
pentru a duce mereu înainte opera de 
construire a socialismului și comunis
mului, de înflorire a patriei și ridica
re a bunăstării poporului — operă 
măreață căreia i-a consacrat întreaga 
viață tovarășul Gheorghiu-Dej.

Marea durere care ne îndoliază tu
turor inima unește și mai strîns po
porul în jurul partidului. Clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii își înzecesc efor
turile pentru a obține noi victorii, spre 
binele și prosperitatea patriei noastre 
socialiste.

Adio, scump prieten și tovarăș de 
luptă 1

Numele tău va rămîne veșnic viu în 
inima partidului, in inima clasei mun
citoare, a poporului romîn 1

Dej i-a închinat întreaga sa viață.
Șuvoiului nesfîrșit de oameni i s-au 

alăturat, luni dimineața, mineri, 
muncitori, intelectuali din Valea Jiu
lui veniți în Capitală să-și exprime 
în fața catafalcului, în numele tova
rășilor lor de muncă, marea durere 
pe care o poartă în inimi Ia pierde
rea conducătorului iubit, care venind 
îii mijlocul minerilor le-a fost în
demn, izvor de tărie și încredere în 
lupta pentru libertate și bunăstare.

Porțile Palatului Consiliului de 
Stat te primesc cu o tăcere gravă, 
și în lumina difuză, pe catafalcul 
îmbrăcat în eatifea neagră, înconju
rat cu atîtea flori, regăsești, printre 
lacrimi, chipul scump. Pașii se pierd; 
aici vorbesc doar inimile. Inimi de 
muncitori, inimi de oameni care sub 
steagul partidului și-au cucerit feri
cirea și pentru care curtatul mare
lui conducător a însemnat luptă și 
victorie. Nistoreanu Gheorghe. Deme
ter Augustin, David Ioan, Drob 
Gheorghe, SbioancS Sabin, Cristea

La U. R. U.
Sute de muncitori, maiștri, tehni

cieni și ingineri ai Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petroșani s-aii 
adunat în sala de ședințe a uzinei 
în semn de omagiu adus memoriei 
marelui fiu al clasei muncitoare, iu
bitului conducător ăl poporului ro
mîn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Adunarea a exprimat nemărginita 
întristare cu care metalurgiștii uzi
nei au primit vestea încetării din 
viață a eminentului fiu al poporului 
nostru, hotărîrea lor de, a transfor
ma durerea ce le-a copleșit inimile 
în dîrzenie și abnegație în lupta 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru înflorirea continuă a pa
triei.

Intr-o tăcere solemnă, cei prezenți 
au păstrat un moment de reculege
re în memoria mult, regretatului fiu 
al clasei muncitoare a cărui inimă 
a încetat să mai bată.

S-a apropiat de pupitru inginerul 
Sîrbu Sofronie, oare a arătat că în
treaga viață a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este pentru fiecare om 
al muncii din țara noastră un măreț 
exemplu de înflăcărat patriotism, de 
abnegație și devotament, de dăruire 
de sine pentru înflorirea patriei. 
Prin cuvinte emoționante a evocat 
figura luminoasă și activitatea ma
relui dispărut și electricianul Pașca 
Franclsc, unul dintre cei mal vîrst- 
nfcî muncitori ai uzinei. A vorbit apoi 
maistrul Anghel Viorel. „Păstrez 
vie în amintire întâlnirea cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej din 
toamna anului 1944 cu ocazia vizi
tei pe care a făcut-o în Valea Jiu
lui, a spus vorbitorul. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej venise per
sonal în mijlocul muncitorilor din 
Valea Jiului în acei ani de grea în
cercare pentru a se interesa de con
dițiile lor de muncă și de viață. De

La Depoul C.F.R. Petroșani
Saia școlii personalului de loco

motivă de la Depoul G.F.R. Petro
șani. In sală s-au adunat sute de 
muncitori feroviari. Fiecare își plim
bă privirea îndurerată peste portre
tul cernit al iubitului conducător de 
partid și de stat. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, străjuit de steaguri îndo
liate. In sală se află mecanici de lo
comotivă și fochiști. abia veniți din 
cursă, precum și alții pregătiți de

Aurel, Cotoț Ioslf și mulți alfi mi
neri și muncitori ai Văii Jiului își 
plecau frunțile îndurerate în fața ca
tafalcului. Oamenii își încetineau 
pașii și cu greu își puteau desprinde 
privirile de pe chipul atît de scump 
tuturor celor care muncesc. In șuvoi 
neîntrerupt cu oțdarii și furnali.știi 
hunedoreni, cu constructorii hidro
centralelor de pe Bistrița șl Argeș, 
cu făuritorii gigantului siderurgiei de 
la Galați, cu cei ce sporesc an de 
an bogăția recoltelor ogoarelor. îm
preună cu întreaga țară, delegații mi. 
nerilor și muncitorilor Văii Jiului 
aduceau profundul lor omagiu ma
relui dispărut. Călită ta această ma
re durere, hotărîrea lor de a munci 
neobosit pentru desăvârșirea construc
ției socialiste, de a strînge și mai 
puternic rîndurHe în Jurul partidu
lui, de a înfăptui idealurile pentru 
care marele fiu al poporului, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a luptat 
pînă în ultimele dipe ale vieții, de
vine mai puternică decît oricînd

M. Petroșani
atunci ne-a sădit în inimi încrede
rea într-un viitor însorit, ne-a Che
mat la muncă, la luptă hotărîtă 
pentru transformarea Văii Jiului din 
fosta Vale a plîngerii într-o Vale a 
fericirii și bunăstării. Astăzi, cuvin
tele lui au devenit o realitate vie: 
Valea Jiului este azi un colț înflori- 
trir al patriei, iar oamenii muncii 
din bazinul nostru carbonifer trăiesc 
o viață plină de bucurii",

„încetarea din viață a conducăto
rului înțelept al partidului și statu
lui nostru ne-a îndurerat profund. 
Inima nobilă și înflăcărată a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej a în
cetat să mai bată, dar puternica lui 
personalitate, exemplul minunatei 
sale vieți pînă în ultima clipă închi
nate cauzei poporului ne vor rămî
ne veșnic în memorie, ne vor înzeci 
forțele în lupta pentru înfăptuirea 
cauzei înfloririi patriei și a fericirii 
poporului" -- a spus sudorul Cîo- 
banu Gheorghe.

In încheierea adunării s-a dat ci
tire unei telegrame adresate * că
tre colectivul uzinei Con'.teiului 
Cefitrăl al P.M.R. și Consiliului de 
Stat al R.P.R,, în care se spune 
printre altele: „In aceste olipe de 
grea încercate pentru întregul nostru 
popor. pentru partid. colectivul 
П R U.M.P. își îndreaptă gîndul că
tre Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și în memoria 
regretatului nostru conducător, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ne 
angajăm ca, strîns uniți în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Comitetului său. Central, să luptăm 
cu dîrzenie și abnegație pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin în 
măreața operă de desăvârșire a con
strucției socialiste în scumpa noastră 
patrie — Republica Populară Re
mind".

In semn de omagiu, întreaga a- 
dunăre păstrează un moment de re
culegere.

Apoi mulțimea se cufundă într-o 
tăcere gravă, ascultând cuvintele ca
re grăiesc despre tovarășul Gheor- 
gha Gheorghiu-Dej.

— Durerea pe care o încercăm 
este nemăsurat de mare — spune 
mecanicul instructor Comșa Mitiai. 
Moartea l-a răpii dintre noi pe 
scumpul nostru conducător, dar ii 
vom păstra întotdeauna treaz în 
inimi îndemnul său de luptă pentru 
cauza păcii și a socialismului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej î-a iubit și stimat pe ceferiști 
oonsiderîndu-i detașament încercat al 
clasei muncitoare care s-a situat în 
primele rînduri atât în anii de luptă 
împotriva regimului burghezo-moșie- 
resc, cît și astăzi în anii desăvîrșirîi 
construcției socialiste. Noi l-am pier
dut pe cel mai înțelept conducător, 
pe cel mai apropiat prieten. Dar du
rerea ne-o vom infringe muncind cu 
eforturi înzecite, așa cum ne-a în
demnat de atîtea ori tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Au luat apoi cuvîntul mul ți a Iți 
participant la adunarea de doliu 
printre care mecanicii de locomotivă 
Maci Pavel și Costea Emil, maistrul 
de depou Ceteraș Virgi) și șeful de 
tară Rosea Ioan, fochistul Trăznea 
Alexandru. Cu toții au dat glas du
rerii pe care o încearcă ceferiștii, 
alături de întregul nostru popor, 
pentru pierderea iubitului conducă
tor de partid și de stat. Cu toții 
au exprimat hotărîrea colectivului 
Depoului C.F.R. Petroșani de a munci 
fără preget și cu puteri sporite pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate da 
partid.
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Un ultim rămas bun

23 Martie, ultima zi a pelerinajului 
la catafalcul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Aceeași mulțime imen 
să de oameni se revarsă într-un șuvoi 
neîntrerupt spre cele două porți larg 
deschise ale Palatului Consiliului de 
Stat. Oameni de pe întreg cuprinsul 
țării, alături de locuitori ai Capitalei, 
pătrund cu pași rari, cu fețele ădînc 
îndurerate, în sala cernită.

Aduc cu ei durerea întregii țări, o 
durere care călește voința de a duce 
mai departe opera partidului, căruia 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a 
închinat întreaga sa viață. „Sîntem 
hotărîți să luptăm pentru noi și noi 
izbînzi sub conducerea partidului" 
a semnat Maria Ciobanu, venită de 
pe meleagurile sucevene, pe una din 
scrisorile pusă ca omagiu printre flo
rile catafalcului și care exprimă în 
rîndurile sale simțămintele întregului 
popor.

Locuitori din Onești căruia i-a fost 
atribuit numele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, își opresc privirile în
lăcrimate pe chipul aceluia care în 
repetate rînduri a fost oaspetele iubit 
al constructorilor și muncitorilor com
plexul industrial de aici și ale cărui 
sfaturi înțelepte le-au fost călăuză 
prețioasă în munca lor.

In dragostea nețărmurită față de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
față de partid, își au izvorul manifes
tări emoționante. Departe de patrie, 
marinarii de pe traulerul „Constanța", 
care nu de mult l-au avut in mijlo
cul lor pe tovarășul Dej, ale cărui 
sfaturi i-au însoțit în lunga lor că
lătorie. au rugat pe colegii lor rămași 
în țară să aducă în semn de profund 
omagiu coroane de flori.

Din șirul oamenilor se desprinde un' 
grup de moți veniți din inimă Mun
ților Apuseni, care și-au: mărturisit du
rerea în cuvinte emoționante așternute 
in scrisoarea depusă lîngă catafalc.

La ambasadele și legațiile R.P.R.
Pentru a cinsti memoria tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, la ambasa
dele și legațiile R. P. Romîne con
tinuă să se prezinte șefi de state și 
guv£me, conducători de partide și de 
organizații obștești, cetățeni prieteni 
ai Romîniei, care semnează în căr
țile de condoleanțe. La Hanoi au 
exprimat condoleanțe Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic ăl C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam. președintele Consiliului de Mi
niștri, Phăn Ke Toai, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Nguyen 
Van Tran, secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
și alte persoane oficiale; la Bruxelles, 
mareșalul Curții Regale, A. Scholler, 
a prezentat condoleanțe în numele re
gelui Baudouin al Belgiei; la Conakry 
au semnat în cartea de condoleanțe, 
președintele Adunării Naționale a Re
publicii Guineea, Leon Мака, membru 
în Biroul Politic și secretar organi
zatoric al Partidului Democrat din 
Guineea și Bangoura, vicepreședinte 
al Adunării Naționale; Ia Stockholm, 
marele mareșal al Curții Regale a 
Suediei H. Ericson, mareșalul Curții 
J. Tham și ministrul afacerilor exter
ne Torsten Nilsson; la Damasc, consi
lierul politic al președintelui Consiliu
lui Prezidențial al Republicii Arabe Si
ria, Ibrahim Khourf a prezentai con
doleanțe în numele șefului statului si
rian. generalul Amin El Hafez: la Pa
ris au semnat în cartea de condoleanțe 
Raymond Guyot, membru al Birou
lui Politic al P. C. Francez. Jean 
Louis Vigier, senator, Jean Basde- 
vant, directorul federal pentru pro
blemele culturale și tehnice din Mi
nisterul de Externe; la Berna, secre
tarul general al Ministerului Afaceri
lor Externe al Elveției, Leif Belfrage; 
la Viena, primarul orașului Franz Jo
nas. și o delegație a P.C. din Austria 
eondusă de Johann Koplening, preșe
dintele Partidului Comunist din Aus
tria; la Copenhaga Knud Jespersen, 

„Pătrunși de fulgerătoarea durere a 
inorții tovarășului Gheorghiu-Dej adu
cem azi din partea moților omagiul 
nostru de recunoștință aceluia a că
rui muncă fără preget ne-a fost că
lăuză. Facem zid în jurul partidului".

...Gesturi de dragoste care nu con
tenesc, cum nu contenește șuvoiul în
doliat al oamenilor. O femeie de aproa
pe 70 de ani Maria Paraschiv, a ve
nit din comuna Frîncești, raio
nul Rîmnicu Vîlcea, împreună cu 
fiii, pentru a-și exprima recu
noștința față de partid, care a a- 
jutat-o să-i crească și să devină 
oameni folositori țării. Acum ei șînt 
tehnicieni, învățători, mecanizatori. 
O pionieră din Rîmnicu Sărat ■— Gri- 
gore Mariana — a așezat lîngă o jer
bă de garoafe o scrisoare de cîteva 
rînduri, căreia i-a adăugat notele la 
învățătură; 9 și 10. Din pădurile din 
preajma Bucureștiului, din pămîntul 
reavăn al primăverii, femei din Capi
tală au cules mii și mii de ghiocei șî 
violete pe care i-au înmănunchiat cu 
dragoste într-o mare coroană. Un 
cioban din părțile Brașovului a a- 
dus cu el un mănunchi de flori rare 
culese de pe crestele stiîncoase ale 
munților.

In timp ce nesfîrșita coloană a po
porului își ia rămas bun de la marele 
dispărut, la catafalc fac necontenit de 
strajă vechi militanți ai mișcării mun
citorești, activiști de partid și de stat, 
delegați ai oamenilor muncii din în
treaga țară, militari veterani din răz
boiul antihitlerist, academicieni și alte 
personalități ale vieții științifice, artiști 
de renume, reprezentanți ai tuturor pro
fesiilor.

Orele trec unele după altele, dar 
pelerinajul la catafalc nu contenește 
pînă noaptea tîrziu. E fără sfîrșîf 
numărul oamenilor ce vor să-și ia un 
ultim rămas bun de la iubitul tova
răș Gheorghe Gheorghiu-Dej.

președintele Partidului Comunist din 
Danemarca și Ingmar Wagner, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Danemarca; la Delhi vi
cepreședintele Indiei, dr. Zahir Hus
sein a semnat în cartea de condo
leanțe și a transmis condoleanțe am
basadorului romîn; la Ankara, preșe
dintele senatului, Enver Aka, preșe
dintele Medjilisului, Faud Sirmen și 
alte personalități au semnat în cartea 
de condoleanțe; Ia Montevideo, Alejan
dro Zorrilla de San Martin, consilier 
național al guvernului din Uruguay 
a semnat în cartea de condoleanțe; la 
Haga . au prezentat condoleanțe din 
partea reginei Juliana a Olandei ge
neralul locotenent al aerului H. Scha
per și ministrul afacerilor externe J. 
Luns; la Stockholm, au exprimat con
doleanțe președintele Partidului Co
munist din Suedja, С. H. Hermasson 
și ЕЛ P. Matthis, președintele Asocia
ției de prietenie Suedia-Romînia.

Continuă să sosească 
telegrame de condoleanțe.

Cu prilejul încetării din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej con
tinuă să sosească telegrame de condo
leanțe din străinătate.

Consiliului de Stat al R. P. Romîne 
i-au adresat telegrame : Norodom Sia- 
nuk, șeful de stat al Cambodgiei; 
Ahidjo, președintele Republicii Cariie- 
run; guvernatorul general al Canadei, 
George P. Vanier; președintele Repu
blicii Guineea. Ahmed Seku Ture; pre
ședintele Islandei, Asgeir Asgeirsson; 
președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Burghiba; primul ministru ăl 
Etiopiei. Aklilou Habte Wold. Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne 
i-au adresat telegrame de condoleanțe : 
guvernatorul general al Ceylonului; 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane. Willi Stoph; preșe
dintele guvernului și ministru al afa-

Șuvoiul îndoliat de oameni ai muncii se scurge necontenit prin fața catafalcului tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Prezentare de
Marți, tovarășii Nicolae Ceaușes- 

cu, Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș. Chivu 
Stoica au primit la sediul Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romîn delegațiile de peste 
hotare sosite în cursul zilei în țara 
noastră pentru a participa la fune
raliile tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Au prezentat condoleanțe Comite-, 
' tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de Sfat și. 

' Consiliului de Miniștri delegația 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, a Consiliului Prezidențial șî a 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc ungar, în frunte cu Kallai 
Gyula; delegația de partid și de stat 
din R.S.F. Iugoslavia, în frunte cu 
Aleksandar Rankovici; delegația de 
partid și guvernamentală din R. D. 

: Germană, în frunte . cu Hermann 
Matern; delegația de partid și de 
stat din R. P. Bulgaria, în frunte 
cu Todor Jivkov; delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Chineze, 
în frunte cu Ciu En-lai; delegația 
de partid și guvernamentală din 
R. D. Vietnam, în frunte cu Hoang 
Van Hoan: delegația de partid și 

: guvernamentală a U.R.S.S., în frun
te cu A. 1. Mikoian; delegația de 
partid și de stat a R. P. Mongole, 
în frunte cu Sonomîn Luvsan; de
legația de partid și de stat a R. P. 
Polone, în frunte cu Zenon Kliszko; 
delegația de partid și de stat a R. S. 
Cehoslovace, în frunte cu Jaromir 
Dolansky; președintele Partidului 
Comunist din Austria — Johann 
Koplenig; Joop Wolff, membru al 
Biroului Politic al Partidului Co
munist din Olanda; delegația Parti- 

cerilor externe al Luxemburgului, 
Pierre Werner.

Comitetului Central al P.M.R. i-au 
fost adresate telegrame de către Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Grecia; Direcțiunea 
Partidului Socialist Italian; se
cretarul general al C.C. al Partidului 
Comunist din Luxemburg, Dominique 
Urbany; secretarul general al Parti
dului Comunist din Portugalia, Alvaro 
Cunhal; secretarul general al Partidu
lui Comunist din S.U.A.. Gus Hallj 
Comitetul Central al Partidului Comu
nist Sudanez; președintele С. C. ai 
Partidului Comunist , Suedez, С. H. 
Hermansson.

S-a primit, de asemenea, o telegra
mă de la președintele Prezidiului 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

condoleanțe la C.C. al P.M.R.
dtriui Comunist Italian, in frunte cu 
Arturo Colombi; DOmenico Cere- 
valo, membru al Direcțiunii Națio
nale a Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare; Alvaro Cunhal, 
secretar general al Partidului Co
munist din Portugalia; Eduardo 
Gallegos Mancera, membru al Bi
roului Politic, al C.C. al P.C. din 
Venezuela; Martti Malmberg, mem
bru al Biroului Politic ;al C.țL al 
P.C. Finlandez; Etienne Lenftllon, 
membru al Comitetului de Direcție al 
Partidului Muncii din Elveția; "Gil
bert Green,. membru al Secretaria
tului Național al P.C. din S.U.A.; 
William Devine, membru al Comi
tetului Național al P.C. din Canada; 
Kajita Shigeho, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Japonez; John 
Gollan, secretar general al Partidu
lui Comunist din Marea Britanie; 
Aii Yata, secretar general al Parti
dului Comunist din Maroc; delega
ția Partidului Comunist Francez, în 
frunte cu Georges Marchais; dele
gația Partidului Comunist din Spa
nia, în frunte cu Ignacio Callegos; 
delegația Partidului Comunist din 
Indonezia, in frunte cu Setiati Su- 
rasto; reprezentantul Comitetului

Prezentare de condoleanțe 
și depuneri de coroane de către 

reprezentanți ai șefilor de state și guverne
Reprezentanții personali ai unor 

șeii de state și guverne la funeralii 
au venit marți la Palatul Consiliu
lui de Sfat, pentru a depune la cata
falc coroane de flori în semn de o- 
magiu în memoria tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, pentru a pre
zenta condoleanțe Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri.

In cursul dimineții condoleanțeie 
au fost primite de Alexandru Bîrlă- 
deanu, Alexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec, Avram Bunaciu și Corneliu 
Mănescu, ministrul . afacerilor ex
terne.

Au venit la Palatul R. P. Romî-, 
ne reprezentantul special personal al 
președintelui Republicii Ghana, Kwa- 
me Nkrumăh — ambasadorul Em
manuel Kodjoe Dadzie; reprezentan
tul președintelui Republicii Turcia, 
Cemal Gursel — ambasadorul Sem- 
settin Arif Mardin; reprezentantul 
cu misiune specială ai guvernului 
Confederației Elvețiene — ambasa
dorul Emile Bisang; reprezentantul 
președintelui Republicii .Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser — ambasado
rul Mohammed Fahmy Hamad; re
prezentantul personal ăl președinte
lui Finlandei, Urho Kekkonen — 
ambasadorul Manti Johannes Salo- 
mies; reprezentantul personal al re
gelui Belgiei, Baudouin — ambasa
dorul Honore Cambier; reprezentan- 

Central al Partidului Comunist din 
Columbia și Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Argentina, 
Jose Cardona Hoyos; Jose Manuel 
Fortuny, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Guatemala; 
reprezentantul С. C. al Parti
dului de Avangardă Populară din 
Costa Rica, Luciano Ferreto; Sa
muel Mikunis,. secretar general al. 
P,C. -din. lzrael; delegația Partidu
lui E.D.A. din Grecia, în frunte cu 
Manolis Glezos: Andreas Fandis, 
secretar general al Partidului Akel 
din Cipru. ☆

După prezentarea condoleanțelor 
la C.C. al Partidului Murtcitoresc 
Romîn, delegațiile de peste hotare 
au adus un ultim omagiu Ia cata
falcul de la Palatul Consiliului de 
Stat.

Au fost de față tovarășii Alexan
dru Drăghici. Dumitru Coliu, I.eon- 
tin Sălăjan și Ștefan Voitec, Dele
gațiile au prezentat condoleanțe 
membrilor familiei tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. După ce âu de
pus coroane de flori, delegațiile an 
făcut de gardă la catafalc.

(Ager preș)

tul guvernului Republicii Italia — 
ambasadorul. Niccoio Moscato; re
prezentantul personal al președinte
lui S.U.A., Lyndon Johnson — am* 
basadorul William A. Crawford; re
prezentantul președintelui Jzraelului, 
Zalman Sliazar — ministrul pleni* 
pntențiar Zvi Ayalon.

In cursul după-amiezii au primii 
condoleanțe Ștefan Voitec, Avram 
Bunaciu, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Au venit la Palatul R. P. Romîne 
reprezentanții regelui Constantin al 
Greciei, Pavlos l. Bardinoyannis, 
ministru de stat fără portofoliu, și 
ambasadorul A. C. Argyropoulo; re
prezentanții speciali ai guvernului 
Indiei — d-na Lakshmi Menon, mi
nistru de stat al afacerilor externe 
și ambasadorul K. R. Khilneanl; re
prezentantul guvernului Republicii 
Algeriene Democratice și Populare 
— ambasadorul Omar Oussedik; re
prezentantul guvernului japonez — 
ambasadorul Takeso Shimoda; repre
zentantul special al președintelui și 
guvernului Islandei — ambasadorul 
dr. Kristinn Gudmundsson; repre
zentantul guvernului revoluționar al 
Uniunii Birmane — ambasadorul 10. 
Ba Saw; reprezentantul guvernelor 
Suediei si Norvegiei și alții.
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pe cosmonaufii
MOSCOVA 23 (Agerpres).
La 23 martie, locuitorii Moscovei 

i-au primit pe cosmonauții Alexei Leo
nov și Pavel Beleaev.

Pe aeroportul Vnukovo colonelul Be- 
lea^v a raportat conducerii de partid 
și de stat că zborul navei cosmice 
„Voshod-2“ s-a încheiat cu succes; ex
periența ieșirii unui om din navă în 
spațiul cosmic a fost îndeplinită, și 
echipajul se simte bine.

In Piața Roșie a avut loc un mare 
miting, unde cosmonauții Beleaev și 
Leonov au vorbit despre zborul cosmic 
pe' cate l-au efectuat.

Leonid Brejnev. prim-secretar al 
GjC. al P.C.U.S.. a rostit o cuvin- 
tare. Relicîtîndu-i pe cei doi cosmo- 
risiuți, el a spus că „ar fi greu de ci
tat vreo altă experiență științifică, în 
CUrsttl căreia să fi fost verificate și 
experimentate cu succes atît de mul
te probleme și soluții științifice și 
tehnice deosebit de importante". Vor
bitorul a subliniat că victoriile so-

*

c

Locuitorii Moscovei i-au primit 
Alexei Leonov și Pavel Beleaev
viețice în Cosmos au la bază realiză
rile de seamă ale oamenilor de știință, 
proiectanților, inginerilor, tehnicieni
lor și muncitorilor sovietici.

Privit din Cosmos -- după cum ra
portează cosmonauții — Pămîntul 
pare calm, a spus vorbitorul. „Flacăra 
războiului, însă, ațîțat în Vietnam de 
către imperialiștii din S.U.A., ame
nință să se extindă și asupra altor 
regiuni, creează un pericol pentru pa
cea generală". El a arătat că Uniu
nea Sovietică „întreprinde deja măsu
rile necesare de ajutor pentru întări
rea capacității de apărare a Republi
cii Democrate Vietnam. Vă pot asi
gura, tovarăși, că ne vom îndeplini 
datoria internaționalistă. față de o țară 
socialistă frățească".

Vorbind despre sarcinile care stau 
în fața partidului pe plan infern, L. 
Brejnev a arătat că C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic luptă perseverent 
pentru continua perfecționare și dez
voltare a economiei. „O parte deose-

bit de importantă a uriașei munci de
puse de partid în perioada actuală — 
a continuat el — o constituie efortu
rile care au ca scop o îmbunătățire 
radicală a situației din agricultură. 
Tocmai aceste probleme îi va fi con
sacrată Plenara Comitetului Central al 
Partidului, care se deschide miercuri".

In cursul aceleiași zile, cosmonauți- 
lor Beleaev și Leonov li s-au înmî- 
nat medaliile „Steaua de aur" și in
signele „pilot cosmonaut al U.R.S.S.", 
conferite o dată cu titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice.

O nouă reuniune a cabinetului cipriot
NICOSIA 23 (Agerpres).
Luni după-amiază a avut loc la 

Nicosia o nouă reuniune a cabine
tului cipriot, condusă de președin
tele Ciprului, Makarios.- La dezba
teri a fost prezent și ministrul a- 
părării naționale ai Greciei, P. Ga- 
rufalias. Discuțiile s-au purtat pe 
marginea măsurilor care trebuie 
luate pentru a se pune capăt ten
siunii create. în insulă în urma neîn
țelegerilor dintre cele două comuni
tăți din localitatea 
tat, de asemenea, 
rii celor 336 de

turci, membri ai contingentului turo 
staționat în insulă.

Agențiile de presă anunță că mi
nistrul apărării al Greciei s-a întors 
ia Atena. La întoarcere, el a decla* 
rat că obiectul vizitei sale în Cipru 
a fost reglementarea, îmjpreună cu 
conducătorii politici și. militari, cipripți, 
a unor probleme militare interne, de 
ordin tehnic.

Lefka. S-a discu- 
problema înlocui- 
soldați și ofițeri

Primul zbor al unei nave americane 
cu doi cosmonauți la bord

CAPE KENNEDY 23 (Agerpres). 
.De la baza Cape Kennedy a fost 

lansată marți nava cosmică ameri
cană „Gemini", avînd ia bord pe 
c jemonauții Virgil Grissom și John 
Young. Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și cerce
tării spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
jpuntat că cei. doi cosmonauți, folo
sind sis.temul parașutării, au ameri- 
Kat în Oceanul Pacific la nord de 
arhipelagul insulelor Bahamas. Na-

va „Gemini" a efectuat trei rotații 
în jurul Pămîntului. In timpul zbo
rului. cosmonauții au făcut un nu
măr de manevre, care au modificat 
planul și orbita navei. Aceste ma
nevre sînt considerate 
ca esențiale pentru o 
tîlnire a două nave în

Acesta este primul
nave americane cu doi. cosmonauți 
la bord.

de specialiști 
eventuală în- 
CosmOs.
zbor al unei

htsaoe аішіше si пі-іівиаліш an imarăjiiat gaia atihltoate 
angia inii localități eliierate iin Vieinanoi de sud

SAIGON 23 (Agerpres).
Agenția V.N.A., reluînd un comu

nicat al agenției de presă „Elibera
rea" din Vietnamul de sud, arată 
că avioane americane și sud-vietna
meze au împrăștiat gaze otrăvitoa
re asupra unor localități din provin
ciile eliberate din Vietnamul de sud

Ben Tre, Aloc Hoa și Quang Nam.
Ca urmare, un număr de persoane

Un discurs 
al președintelui 

Ghanei

au fost afectate, iar culturile și ve
getația au fost distruse pe întinse 
suprafețe. Populația din' provincia 
Ben Tre a organizat mitinguri și 
demonstrații, cerînd încetarea ime
diată a acestor acțiuni.☆

Agenția americană de presă Asso
ciated Press transmite că, într-o de
clarație 
ferințe 
vînt al
S.U.A.,
pe • sud-vietnameze au folosit 
unele situații tactice".

făcută în cadrul unei con- 
de presă, purtătorul
Departamentului de

McCloskey, a arătat

de cu- 
Stat al 

că „tru- 
gaze în

încheierea lucrărilor 
Congresului arab 
al petrolului

CAIRO 23 (Agerpres).
La Cairo s-au încheiat marți lu-> 

crările celui de-al V-lea Congres arab 
al petrolului, organizat sub auspiciile 
Ligii Arabe.

La lucrări au participat circa 1 000 
de delegați din țările arabe și din 
alte 21 de țări, printre care R.P. Ro- 
mînă, U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Ve
nezuela, Japonia. Participanții la lu
crări au adoptat o serie de rezoluții 
în care recomandă guvernelor țărilor 
arabe să creeze o organizație arabă a 
petrolului, un institut de cercetări ști
ințifice în domeniul petrolului și O 
companie petrolieră arabă, măsuri care 
se înscriu în cadrul promoi * unei 
politici comune în domeniul'* .ploatării 
petrolului în țările arabe. Congresul 
a recomandat, de asemenea, continua
rea lucrărilor de construire de rafi« 
nării.

Pe masa de lucru a conferinței „me- 
qci rotunde" de la Khartum, care a 
continuat marți cu ușile închise, au 
fost depuse două proiecte. Propuner a 
„nordului" reclamă în linii generale 
stabilirea unui; guvern regional pen
tru? provinciile sudice cu un consiliu 
regional democratic, care va avea res
ponsabilități în domeniul învățămîn- 
ului, sănătății publice, comerțului, a- 

griculturiî, resurselor animale și po
liției regionale. Potrivit propunerii 
partidelor din nord, „sudul" va avea 
dreptul, la o reprezentare proporțio
nală cu numărul locuitorilor lui în 
Parlamentul central de la Khartum. 
De asemenea, trei miniștri sudiști vor 
fî cooptați? în guvernul central su
danez, alături de un vicepreședinte 
dțn'această regiune. Partidele din nord 
cer să se pună capăt actelor de vio
lență în sudul țării, prin dezarmarea 
populației, urmată de ridicarea stării 
de urgență. In sfîrșit, „nordul" pro
pune inițierea unor contacte directe 
eu guvernul Ugandei pentru a se ușu
ra întoarcerea în țară a tuturor re- 
fugîaților sudiști.

Cel de-al doilea plan, propus de 
Partidul Uniunea națională africană 
sudaneză (S.A.N.U.) și de Frontul

dului, prevede inițierea unui, plebiscit 
care să permită locuitorilor sudiști să 
decidă ei înșiși viitorul regiunii lor, 
pe baza următoarelor trei soluții: un 
stat federal, unitatea completă a nor
dului cu sudul sau separarea completă 
a celor două părți și deci existența 
a două state independente. In vede
rile reprezentanților celor două partide, 
plebiscitul este singura soluție posi
bilă pentru rezolvarea efectivă și 
imparțială a situației provinciilor me
ridionale sudaneze.

I n C 1

U.R.S.S. la O.N.U., N. T. 
l-a vizitat pe secretarul 
O.N.U., U Thant, și i-a 

scrisoare în care se sub- 
guvernul U.R.S.S. spriji- 

în aprilie 1965, a

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al 
Fedorenko, 
general al 
înmuiat o. 
liniază că
nă convocarea, 
celei de-a treia sesiuni a Comitetu
lui pentru definirea noțiunii de a- 
gresiune.

Sil’

Secrefarul general 
al N.A.T.O. 

va vizifa Belgia
BRUXELLES 23 (Agerpres).
La Bruxelles s-a anunțat că secre

tarul general al N.A.T.O., Manlio 
Brosio, va face o vizită oficială 
Belgia la 29 și 30 martie, 
î Observatorii politici relevă că 
ceastă. călătorie a lui Brosio este
terminată de dificultățile care au apă
rut, în rîndul membrilor Alianței a- 
llântice, ca urmare a celor două pro
iecte ale Angliei și S.U.A. privind 
crearea F.N.A. și F.N.M.

BELGRAD. La 23 martie a sosit 
la Belgrad, într-o vizită oficială, 
Josef Klaus, cancelar federal însăr
cinat cu funcțiile președintelui fede
ral al Republicii Austria. El este 
însoțit de ministrul de externe, 
Bruno Kreisky.

în

a-
de-

HANOI. După cum anunță agen
ția Vietnameză de Informații, înal
tul comandament al, armatei popu
lare vietnameze a dat publicității un 
comunicat în care se arată că în 
cursul atacurilor aviației americane 
și sud-vietnameze din 21 și 22 mar
tie asupra teritoriului R. D. Viet
nam, 5 avioane au fost doborîte și 
multe altele au fost avariate.

La Ierusalim a 
luni seara, un 
se arată că „ri

IERUSALIM. 
dat publicității, 
municat in care
zentantul cancelarului R. F. Germa
ne, dr. Kurt Birrenbach, a avut în-

ACCRA 23 (Agerpres).
Președintele Ghanei. Kwarne Nkru- 

mah, a pronunțat un discurs în fața 
parlamentului, în care s-a referit la 
o serie de probleme de politică ex
ternă. In legătură cu problema con
goleză, el a menționat că. dacă Choin- 
be nu-și va îndeplini promisiunile fă
cute Consiliului Ministerial al Organi
zației Unității Africane, privind înlă
turarea mercenarilor din Congo, guver
nul ghanez va trebui să-și revizuias
că atitudinea față de primul minis 
tru congolez. Nkrumah a condamnat 
Statele Unite și Belgia pentru ames
tecul lor în afacerile interne ale Con- 
goului. Totodată, el s-a pronunțat în 
favoarea unor acțiuni comune ale sta
telor africane pentru soluționarea pro
blemei congoleze.

t e v a
trevederi cu : 
lui izraelian 
schimbului de 
două țări. în

reprezentanții guvernu- 
asupra modalităților 
ambasadori între cele 

I săptămînile viitoare.

Din surse de laKHARTUM.
Khartum se anunță că președintele 
guvernului revoluționar congolez 
Christophe Gbenye, împreună cu ce
lelalte personalități care îl însoțesc, 
a părăsit capitala Sudanului. Potri
vit unor surse guvernamentale, au
toritățile de la Khartum au hotărît 
sa acorde sprijin material mișcării 
revoluționare congoleze.

BAGDAD. Emirul Kuweitului, Ab
dullah Al Salem, a sosit în capitala

Lucrările sesiunii anuale 
a Comisiei drepturilor omului

GENEVA 23. Corespondentul Ager
pres, H. Liman, transmite:

După cum s-a mai anunțat, la se
diul Palatului Națiunilor Unite 
Geneva au început luni lucrările 
lei de-a 21-a sesiuni anuale a 
misiei drepturilor omului. După ale
gerea Biroului, a fost adoptată or
dinea de zi pe care figurează: ra
poarte asupra problemelor drepturi
lor omului, raportul anual al secre
tarului general asupra libertății de 
informație, problema pedepsei cu 
moartea, redactarea unui cod inter
național al eticii polițienești, un 
studiu, despre dreptul de a nu fi a- 
restat, deținut sau exilat în mod ar
bitrar, drepturile persoanelor aresta
te, necesitatea dezvoltării drepturilor 
omului și libertăților fundamentale,

din 
ce- 
Co-

probleme ale drepturilor omului, îrt 
țările în curs de dezvoltare, proiec- 
till de convenție internațională prii 
vind eliminarea intoleranței reli
gioase. ..

O vie discuție a fost prilejuită de 
propunerea prezentată și apoi adop
tată în unanimitate a reprezentan
tului R. P. Polone privind include
rea pe ordinea de zi 
„pedepsirii criminalilor 
a persoanelor care au 
împotriva umanității".

a problemei 
de război și 
comis «rime

uri
irakului la 23 martie. împreună cu

1 persoanele care îl însoțesc, emirul 
Kuweitului va efectua 
patru zile în Irak, la 
reșalului Abdul Salam 
dintele acestei țări.

o vizită de 
invitația ma- 
Aref, preșe-

CAIRO. Ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Per Haekkerup, 
a părăsit marți dimineața capitala 
R.A.U. îndreptîndu-se spre patrie. 
In timpul vizitei sale oficiale de o 
săptămînă în R.A.U., ministrul afa
cerilor externe danez a duș tratative 
cu autoritățile din R.A.U.
consolidarea relațiilor politice și 
conomice dintre cele două țări.

__  -- ___  * z>'

■

Încheierea vizitei 
lui Raul Castro Ruz 

în R. P. Polonă
VARȘOVIA 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția P.A.P» 

la 23 martie s-a încheiat vizita în 
R. P. Polonă a lui Raul Castro Ruz, 
al doilea secretar a-1 Conducerii Na
ționale a Partidului Unit al Revo
luției Socialiste, locțiitor al primului 
ministru și ministrul forțelor arma
te ale Cubei. In timpul 
avut întrevederi cu W. 
Cyrankiewicz și cu aiți 
de partid și de stat
cursul cărora au fost discutate pro
bleme de interes comun pentru cele 
două țări. In aceeași zi, Râul Castra 
Ruz a sosit la Budapesta.

vizitei, el a 
Gomulka, J, 
conducători 

polonezi, în

privind
e- CEYLON

Apelul laureaților premiului Nobel 
adresat guvernului R.S.A.

STOCKHOLM 23 (Agerpres)
O sută de laureați ai premiului No

bel au semnat un apel adresat gu
vernului Republicii Sud-Africane, în 
care cer eliberarea Iui Albert Luthuli, 
laureat al premiului Nobel, cunoscut 
militant pentru drepturile popu
lației de culoare din Africa de sud. 
In apel se spune: „Albert Luthuli. 
laureat al premiului Nobel pentru pace, 
este un luptător de frunte pentru o 
evoluție pașnică în Africa de sud, pen-

sătru o societate democratică care 
asigure drepturi egale tuturor raselor. 
El este ținut izolat de mai multi ani, 
iar pronunțarea numelui său este con
siderată o crimă în 
I.attreații premiului 
semnat acest apei. 
Africii de sud „să-i 
de exprimare și de
bert Luthuli, conform declarației drep
turilor omului a O.N.U.".

Africa de sud*. 
Nobel, care au 
cer guvernului 
redea libertatea 
mișcare lui Al-

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor parlamentare
COLOMBO 23 (Agerpres).
La Colombo au fost publicate re

zultatele parțiale ale alegerilor par. 
lamentare desfășurate luni în Cey
lon. Pînă in prezent, Partidului na
țional unit (de dreapta) — princi
palul partid de opoziție — i-au re
venit 63 de mandate, din cele 151 
de locuri din parlament. Partidul 
Sri Lanka Freedom (partidul guver
namental, condus de primul ministru, 
dna Sirimavo Bandaranaike) a cîș- 
tigat 37 de locuri în noul parlament
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