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Proletari din toate țările, tmiți-văl ✓

întregul popor a condus 
ieri pe ultimul său drum pe 
înflăcăratul și înțeleptul 
conducător al partidului și 
statului nostru»

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
IHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Nu va fi uitată 
zi, cînd poporul 
pe ultimul său 

Gheorghe

24 martie 1965. 
niciodată această 
nostru a condus 
drum pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Privirile patriei în
doliate, adînc îndurerate, gîndurile 
fiecăruia s-au îndreptat spre Palatul 
Consiliului de Stat, unde, timp de 
trei zile, din zori și pînă noaptea 
tîrziu, zeci și zeci de mii de oa
meni au adus omagiul lor la cata
falcul aceluia care, cu totală dărui
re de sine, și-a închinat întreaga 
viață slujirii poporului, fericirii sale, 
cauzei socialismului și păcii.

Jn această dimineață cernită, la 
Palatul Consilului de Stat, la ca
tafalcul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se schimbă într-o 
adîncă tăcere ultimele gărzi. In sa
la aceasta, unde de atîtea ori s-a

auzit glasul cald, vibrant și cum
pătat al celui care a adus o uriașă 
contribuție la mersul înainte, spre 
socialism, al Romîniei, răsună acum 
acordurile grave, solemne, ale mar
șurilor funebre.

Alături de catafalc se află mem
brii familiei sale. Stau de strajă 
lingă trupul neînsuflețit al condu
cătorului iubit membri ai C.G. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, deputați în Marea Adu 
nare Națională, personalități de sea
mă ale vieții noastre științifice șl 
culturale, generali.

La ora 10,30, din ultima garda 
de onoare fac parte tovarășii săi cei 
mai apropiați de luptă și muncă: 
Nicolae Geaușescu, Ion Gheorghe

(Continuare in pag. 2-a)

Cuvîntul tovarășului 
StoicaChivu

Tovarăși și tovarășe,
.„.Stimați reprezentanți de peste ho
tare,

Cu adîncă durere ne despărțim 
astăzi de marele fiu al clasei mun
citoare, al poporului romîn, tovară
șul și prietenul nostru scump, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne. Moartea prematură 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, eminent conducător al partidu
lui și statului, strălucit om politic, 
militant 
munisfe 
pierdere 
nostru.

Paginile glorioase din istoria con
temporană a Romîniei, mărețele tran
sformări revoluționare înfăptuite de 
clasa muncitoare și de masele largi 
ale poporului sub conducerea parti
dului, sînt legate pentru totdeauna 
de activitatea neobosită a tovarășu
lui Gheorghiu-Dej. Nepieritoarele sale 
merite în întărirea partidului

de seamă al mișcării co- 
internaționale, este o grea 
pentru partidul și poporul

cla-

*

sei muncitoare din țara noastră, în 
lupta . pentru înfăptuirea - revoluției 
populare, penfru făurirea statului 
democrat-popular și construirea so
cietății socialiste, i-au adus înalta 
prețuire și dragostea fierbinte a în
tregului nostru popor. Amintirea sa 
luminoasă va rămîne veșnic vie în 
inimile noastre 1

Omagiul cel mai de preț pe care 
noi toți, membrii Partidului Munci
toresc Romîn, oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă îl adu
cem marelui dispărut este legămîn 
tul ca, strîns uniți în jurul condu
cerii de partid și de stat, să mun
cim cu nesecată energie pentru con
struirea socialismului, pentru ridi
carea patriei noastre pe noi culmi 
ale progresului economic și social.

In aceste clipe grele, avem în 
mijlocul nostru reprezentanți ai parti
delor frățești, ai țărilor socialiste, 
ai altor state, care au venit să fie 
părtași ia doliul nostru și să parti
cipe la funeralii, cinstind memoria 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Declar deschis mitingul de doliu.

Tovarăși,
Cu nețărmurită durere ne luăm 

acum rămas bun de la iubitul nos
tru tovarăș Gheorghiu-Dej, de la 
acela care, începînd cu eroicele 
lupte de la Grivița din februarie 
1933 și pînă la scrisoarea adresată 
Marii Adunări Naționale în cea 
de-.a cincea ei legislatură, a dat, 
prin fapta și gîndirea lui, cea mai 
înaltă expresie voinței și luptei 
poporului romîn pentru a-și făuri 
o nouă soartă.

Prin el și, alături de el, pnin to
varășii săi cei mai devotați măreței 
cauze a socialismului și comunis
mului, partidul clasei muncitoare 
din Romînia a realizat sinteza în
tre tradiția de înțelepciune a celor 
mai luminați patrioți și lupta re
voluționară călăuzită de teoria ști
ințifică asupra societății umane, 
marxism-leninismul.

Eminent conducător de partid și 
de stat, întrunind strălucit iii p’ 
șonaiitatea lui . însușirile clasei 
noastre muncitoare ca detașament 
de avangardă al societății contem
porane, tovarășul Gheorghiu-Dej 
și-a împletit propria-i viață cu tot 
ce a însemnat pas înainte pe dru
mul noii noastre istorii.

Zi de zi, cu o capacitate mereu 
'crescîndă de cuprindere a proble
melor ce deveneau și ele tot mai 
complexe, dînd un profund, conți
nut noțiunii de conștiință revolu-

lor Romîniei socialiste. Dintr-o ța
ră înapoiată, părăginită de război 
și de urmările lui, robită trusturi
lor străine, rău administrată, în 
care masele muncitoare duceau o 
viață asprii și grea, Romînia a ur
cat treptele progresului în toate do-

ționară și de devotament pentru 
cauza fericirii poporului atît de 
scumpe partidului nostru, tovară
șul Gheorghiu-Dej a desfășurat, 
de-a lungul acestor două decenii, 
o uriașă și rodnică activitate în 
conducerea treburilor de sfat. El 
și-a legat pînă la identificare în- meniile de activitate. Din rîndurile 
treaga activitate de tot ceea ce, 
prin strădania și geniul lor crea
tor, au înfăptuit și desăvârșesc mi
lioanele de oameni ai muncii : o- 
rînduirca socialistă din patria noas
tră. Cu cîtă dragoste și mîndrie 
patriotică urmărea el eforturile 
muncitorilor din uzine pentru dez
voltarea industriei noastre la nive
lul tehnicii mondiale, ale țărănimii 
pentru un rod mai bogat al pă- 
mîntului nostru, ale intelectualită
ții pentru continua ridicare a ști
inței și culturii noastre I

Studierea temeinică a tuturor 
problemelor de stat în toate aspec
tele lor, în interdependența și co
nexiunea lor dialectică, cit un simț 
adînc al realității și ai concretului, 
cu o viziune științifică a perspecti
vei de ansamblu, cu o bine, deplin 
chibzuită măsură a posibilităților 
și mijloacelor -de înfăptuire, de
monstrează nivelul înalt Ia care 
gîndirea și practica revoluționară 
a epocii noastre pot ridica talentul 
și capacitatea de conducere ale po
porului muncitor.

In aceasta și stă

maselor largi s-au format mii și 
zeci de mii de cadre, care, la dife
rite nivele, începînd cu cele de 
mai de sus, au în mâinile lor con
ducerea treburilor obștești. In unul 
și același izvor — al capacității și 
eforturilor călăuzite și stimulate de 
partidul său, de „un 
partid" care dă istoriei 
asemenea oameni ca 
Dej — trebuie căutate 
poporului nostru în industrie, agri
cultură, în tehnică, știință, cultură, 
arte, învățămînt..

Rolul tovarășului Gheorghiu-Dej 
în determinarea și definirea de că
tre partid și guvern a celor mai 
importante sarcini ale muncii noas
tre, a tuturor, în căutarea și găsi
rea celor mai bune soluții,. în 
bilizarea conștiinței și energiei ma- ■ 
șșlor largi penfru traducerea ЦП 
viață a acesior sarcini, ne-a 
întotdeauna exemplu și îndemn. De- 
plin încrezător în forța mereu vie a 
activului de partid, el a conside
rat că principala pîrghie a unui

asemenea 
naționale 

Gheorghiu- 
saccesele

ГПО-

fost

cheia succese- (Continuare în pag. 2-a)

Dragi tovarăși,
Cu inimile profund îndurerate, 

ne luăm astăzi ultimul rămas bun 
de la scumpul nostru tovarăș de 
luptă și de muncă, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, fiu credincios ăl clasei 
muncitoare, al poporului romîn, 
conducător iubit al partidului și 
statului nostru, revoluționar și pa
triot înflăcărat, militant de seamă 
al mișcării muncitorești internațio
nale, luptător neobosit pentru marea 
cauză a socialismului și a păcii.

întreaga activitate, toată Viața 
tovarășului Gheorghiu, de la înce-

pînă în ulți-

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol

Steagurile cer
ate Romîniei 

in fața înflăcă- 
leninist, în a 
găsit întruchi-

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

prematur din rîndurile noastre pe 
iubitul nostru conducător, tovară
șul Gheorghiu-Dej. 
nite ale partid, lui, 
socialiste, se pleacă 
râtului revoluționar 
cărui activitate și-a
pare tot ce are mai bun minunata 
noastră clasă muncitoare.

Prin devotamentul 
cu care a 
muncitoare, 
ale cauzei 
tovarășului 

veșnic ca al unei personalități din cele 
mai remarcabile în istoria mișcării 
noastre muncitorești, în istoria 
luptei poporului romîn pentru li
bertate și independență națională, 
pentru progres social.

Născut la Bîrlad, într-o familie 
muncitorească, el a cunoscut de 
mic mizeria și exploatarea cruntă

nemărginit
slujit interesele clasei 
ale poporului romîn, 
socialismului, numele 

Gheorghiu-Dej va trăi

la care era supus proletariatul, fi
ind nevoii să muncească din greu 
încă de la vîrsta copilăriei, Plin 
de revoltă împotriva exploatării și 
nedreptății din jur, înțelegînd că 
suferințele clasei muncitoare și ale 
întregului popor pot fi curmate nu
mai prin sfărîmarea robiei capita
liste, el a pășit cu dîrzenie de ne- 
înfrînt pe calea luptei de clasă. In 
anii de după primul război mon
dial, ani de puternic avîni revolu
ționar al mișcării muncitorești din 
Romînia, sub impulsul Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
tovarășul Gheorghiu-Dej s-a ală
turat cu hotăirîre acțiunilor mun
citorești revendicative din Valea 
Trotușuluiî, a luat parte activă la 
greva generală din 1920, iar mai 
tîrziu, la Galați, a activat în frun
tea organizației sindicale locale, 
relevîndu-se prin energia și fermi
tatea sa revoluționară. Proletar cu 
înaltă conștiință de clasă, el s-a 
înrolat în 1930 în rîndurile Parti-

dului Comunist, cu a cărui luptă 
și-a contopit întreaga viață.

Marile însușiri de conducător 
revoluționar ale tovarășului- Gheor
ghiu-Dej — clarviziune politică, 
combativitate, spirit realist și te
nacitate în aplicarea sarcinilor 
trasate de partid — s-au afirmat 
din plin în eroicele lupte din fe
bruarie 1933 ale ceferiștilor și pe
troliștilor, care au marcat o coti
tură în istoria mișcării noastre 
muncitorești, fiind prima mare bă
tălie antifascistă dțn Europa după 
instaurarea în Germania a dicta
turii naziste.

Figură luminoasă de militant re
voluționar, legat prin mii de fire 
de masele proletare, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a acționat cu perspi
cacitate și perseverență pentru fo
losirea celor mai potrivite forme 
și metode de organizare а activi
tății revoluționare de masă în sco-

(Continuare în pag. 2-a)

puturile tinereții și 
mele clipe, au fost strîns împletite 
cu lupta partidului, care în ulti
mii 35 de ani a avut un rol hotă- 
rîtor în toate momentele principale 
ale luptei revoluționare a poporu
lui romîn. In focul marilor bătălii 
de clasă, în procesul transformă
rilor revoluționare, inițiate și con
duse de partid, Gheorghiu-Dej s-a 
dovedit un talentat organizator și 
eminent conducător al maselor, al 
partidului, al statului.

Adînc pătruns de învățătura le
ninistă potrivit căreia organizarea 
detașamentului de avangardă re
voluționar al clasei muncitoare 
constituie condiția victoriei în lup
ta de eliberare socială și naționa
lă, Gheorghiu-Dej și-a consacrat 
o însemnată parte a activității șale 
operei de făurire și întărire a parti
dului proletar de tip nou, călirii 
lui ideologice și organizatorice.

Construit pe temelia concepției 
științifice marxist-leniniste despre 
lume. Partidul Muncitoresc Romîn 
și-a îndeplinit și-și îndeplinește cu 
cinste misiunea sa istorică de or
ganizator și conducător al clasei 
muncitoare, al întregului popor ro
mîn. El este un partid puternic, 
numărînd astăzi peste 1400 000 de 
membri, strîns unit în jurul Comi
tetului său Central, indisolubil le
gat de mase, iubit și urmat cu în
credere de acestea, un partid care 
împletește elanul revoluționar de 
luptă . al clasei muncitoare cu tra
dițiile progresiste ale poporului 
romîn.

Partidul ți-a încredințat, tovarășe 
Gheorghiu, sarcini de cea mai 
mare răspundere în conducerea 
partidului și statului. Muncind și

abnegație, 
unanimă, 

celor mai 
tăi, a Co

luptînd cu întreaga ta pricepere și 
energie nesecată le-ai îndeplinit cu 
cinste; ți-ai închinat întreaga via
ță slujirii cu credință a cauzei 
partidului, fericirii poporului, în
floririi patriei noastre. Prin aceas
tă activitate plină de 
ți-ai cîștigat prețuirea 
încrederea și dragostea 
apropiați colaboratori ai
miteiului Central, a partidului, a 
întregului popor.

In condițiile grele ale ilegalită
ții, fiind în închisoare, Gheorghiu- 
Dej, împreună cu activul de bază 
din închisori și din afară, a desfă
șurat o muncă intensă pentru or
ganizarea și înfăptuirea insurecției 
armate din august 1944. Răsturna
rea dictaturii fasciste a marcat în
ceputul revoluției populare, a des
chis drumul cuceririi puterii 
către poporul muncitor, 
luat soarta în propriile 
trecut la făurirea vieții 
liste.

Partidul nostru s-a
lupta intransigentă împotriva 
cepțiilor străine, a elementelor o- 
portuniste și fracționiste. O con
tribuție . de cea mai mare impor
tanță . în această luptă а adus-o 
Gheorghiu-Dej, care, cu hotărîrea 
și combativitatea sa caracteristică, 
a apărat și militat pentru puritatea 
rîndurilor partidului, penfru 
nua întărire a unității sale.

In cursul anilor, partidul 
mat și educat numeroase
devotate trup și suflet cauzei so
cialismului, comuniști combativi, 
bine pregătiți, în stare să conducă 
și să organizeze masele, să înde
plinească cu pricepere, în toate

de 
și-a 

a
care 

mîini șl 
noi, socia-

întărit în
con-

confi-

a for- 
cadre.

(Continuare în pag. 3*a)
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GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Cuvîntarea tovarășului Ion Bhoorghe Maurer

. (Urmare дэд, ]-a!

conducător este metoda muncii și 
T^șpunderii colective, că peptru a- 
ceasta cea mai bună chezășie este 
propria-i modestie. înaltele înspșiri 
morale ale unui conducător de stat 
călit în focul luptelor proletare stau 
tocmai în permanent^ osmoză a 
ginijurilor și actelor lui cu cele ca
re, prin tovarășii iui de muncă «au 
nemijlocit, slnt, trebuie să fie ale 
poporului. Principialitatea lui parti
nică. to accepțiunea deplin leninistă 
a cuvîntului, înaltul său simț de 
răspundere și de exigență tneepind 
cu sine însuși, patriotismul fier
binte, legătura strînsă, permanen
tă, eu masele au constituit pentru 
noi toți cel mai bogat tezaur de 
învățăminte și vor rămîne o pildă 
nepieritoare în istoria politică a po
porului nostru.

Imaginea a tot ceea ce are astăzi 
mai pregnant Romfnia ca țară șo-

CEL MAI
(Urmare din pag. I-a)

Maurer, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, Re
tire țtori|ă, Chivu Stoica, Alexandru 
Prăghlci, Alexandru Moghiorpș, Du- 
Rtitr Coliu, Leonte Răutu, Le.mLn 
Sălăian, Ștefan Voitec, Minai Da
lba, Paul Nieuleseu-Mizii, IJie Ver
del

La ora 10,50, sicriul eu corpul 
neînsuflețit al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, acoperit de steagurile 
îngemănate ale partidului și statului, 
purtat pe umeri de membrii și 
membrii supleanți ai Biroului Politic 
a} C.C. al P.M.R., de secretarii 
C.C. al P.M.R., este scos din Pa
latul Consiliului de Stat și așezat 
ge catafalcul drapat în catifea nea
gră din fața tribunei ridicate în 
Piața Republicii.

Companiile militare, aliniate în 
fața tribunei, reprezenttod toate ge
nurile de arme dau onorul.

Mulțimea de oameni, profund în
durerată aflată în piață, se des
coperă, Este o mare umană, încre- 
tRMiilă ptoă departe, pe arterele 
Capitalei. Locuitori ai Bucureștiului, 
delegații ale tutardr regiunilor țării 
т oameni de toate profesiile, ti
neri și vîrstniei, bărbați și femei — 
înconjoară în aceste cjipe catafal- 
<3U1 marelui dispărut. întreg popo
ral stă parcă de veghe la catafalc, 
făcînd marea gardă de onoare a- 
celuia ce, vreme îndelungată **a 
aflat în fruntea partidului. La eon- 
*>s cu atîta înflăcărare și clarvi
ziune spre izbînzile de azi și de 
ttdine ale Romîniei noi. socialiste. 
Toți acești oameni cu frunțile plo
uate au ascultat nu de mult, cu 
șdîncă emoție, ultimul său îndemn: 
șă întregim opera minunată făuri
tă pînă acum, să facem zid în ju
rul partidului călăuzitor.

Mai sînt cîtțva clipe pînă la mi
tingul de doliu. In tribuna centrală, 
pe a cărei catifea strălucesc ste
lele partidului și statului, între 
care se desfășoară faldurile unei 
eșarfe îndoliate, urcă membrii fa
miliei tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. conducătorii partidului șî 
statului. In tribunele laterale iau 
toc membri ai C.C. al P.M.R. ai 
CȘonsilnilui de Stat și ai guvernului, 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale, conducători ai organizațiilor 
obștești șî instituțiilor centrale.

In tribune se află, de asemenea, 
membrii delegațiilor de parttd și de 
stat. reprezentanții șefilor de state 
șj ai guvernelor la funeraliile to
varășului Gheorghe Gheorghiti-Dej. 
Sînt prezenți șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, ata
șați militari, ziariști romîni șl 
străini.

începe mitingul de doliu. Cuvîn- 
tal de deschidere este rostit de to
varășul Chivu Stoice, președintele 
comisiei de organizare a funerali- 

cialjsiă, cu o economie în plin a- 
vlnt, cp un nivel de trai în conti
nuă creștere și cu cultură înflori
toare, însoțește numele patriei noas
tre și dincolo de hotarele sale. în
treaga politică externă a Romîniei 
socialiste poartă sigiliul voinței de 
pace, respectul deplin al indepen
denței și demnității naționale, atît 
de adînc înrădăcinate in conștiin
ța poporului romîn și pe сага, ca 
fidel exponent al lor în lumea con
temporană, tovarășul Gheorghiu-Dșj 
le-a susținut și le-a promovat cu 
neslăbită convingere și energie.

„Realizarea marilor aromi ate 
desăvîrșirii construcției socialiste 
va cere noi eforturi, —• scria el 
Marii Adunări Naționale. Sîntem 
convinși că eroica noastră clasă 
muncitoare, clasa conducătoare a 
societății, țărănimea, aliata ei de 
nădejde, intelectualitatea, oamenii 
muncii de toate naționalitățile, în
tregul nostru popor strîns imit sub
і.ціщ 11 iii ..ni., Ma^ww^m

ilor. Iau cuvîntul tovarășii Gheor
ghe Apostol, ion Gheorglie Maurer, 
Nicol ae Ceaușescu.

Mitingul de doliu ia sfîrșlt.
Trupele prezintă onorul; în acor

durile grave ale marșului funebru, 
ofițeri superiori ai forțelor noastre 
armate coboară sicriul de pe cata
falc, depunîndu-1 pe un afet de tun. 
In mașina militară care poartă tu
nul. un pluton de ostași stau pe- 
clinîiți de strajă-

Cortegiul funerar îșl începe dru
mul spre Monpmentui eroitpr luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism.

Ifl față Sfat purtate mari coroane 
de flori, care au foșt depuse la ca
tafalc din partea C.C. al P.M.R., a 
Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri, a Marii Adunări Na
ționale, organizațiilor obștești, A- 
cademiei R. P. Romîne. a familiei.

Urmează un grup de generali șl 
ofițeri șppertori purțînd perne de 
catifea vișinie pe care se află Înal
tele ordine și medalii romfaești și 
străine cu care a fost distins to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După afetul de tun, pe care este 
așezat sicriul, pășesc membrii fa
miliei marelui dispărut, conducăto
rii partidului și statului și alte 
persoane oficiale, membrii delega
țiilor de peste hotare, reprezentanți 
ai unor șefi de state și guverne.

Companiile de onoare, care ur
mează sicriul, poartă în frunte dra
pelul îndoliat al patriei.

Zeci și zeci de mii de oameni ai 
muneii însoțesc pe ultimul său 
drum pe iubitul tovarăș Gheorghiu- 
Dej.

La ora 14, convoiul funerar ajun
ge la Parcul Libertății. Sfîrșitul co
loanei celor care îl însoțesc pe 
ultimul său drum pe tovarășul Gheor
ghiu-Dej este încă undeva departe, 
în urmă.

O masă compactă de oameni aco 
peră piețele de pe traseu, platou
rile din jurul monumentului și alei
lor parcului.

Cortegiul se desfășoară solemn, 
pe lunga alee ее urcă spre Monu
mental ce domină împrejurimile. în
tre arcele de granit roșu, ce se 
avîntă șpre înălțimi, strălucește pî- 
ПІ departe flacăra ce arde într-o 
amforă, slmbolîzînd prezența veș
nic vie ta inima ș.j gîndul țării a 
luptătorilor dîrzi și poporului nos
tru, care și-au dăruit viața binelui 
și fericirii sale.

Cortegiul funerar se oprește în 
față podului arcuit peste lac. Ridi
cat pe umeri de generali. în timp 
ce trupele prezintă onorul, sicriul, 
însoțit de membrii familiei și de 
conducătorii partidului și statului, 
este purtat. în sunetele marșului fu
nebru, pe treptele marii scări ce 
urcă spre monument.

Aid, pe martie platou, cu «tea* 
gul îndollet al țării, plecat în semn 

steagul partidului, nu-șî vor precu
peți nici în viitor forțele spre a 
asigura ridicarea Republicii Popu
lare Romîne pe noi culmi ale pro- 
gj-esulpi economic și social".

Această nestrămutată încredere 
ta capacitatea și forța inepuizabilă 
a poporului, strîns unit In jurul 
partidului său, în viitorul luminos 
al patriei, a devenit pentru noi toți 
un legămînt sfînt.

Urmînd cu neabătută consecven
ță învățătura și îndemnul lui, avînd 
mereu viu în mintea și inimile 
noastre înaltul exemplu a ceeș ce 
trebui? să fie devotament pentru 
сац?а fericirii poporului, în lumina 
cauzei generale a umanității , — 
yom simți necontenit, noi și cri de 
după noi, însoțindu-ne pașii către 
viițor, pe acela care a fost și va 
rămîne în istoria noastră neobosit 
ziditor al Romîniei socialiste: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

OMAGII
de salut, două batalioane de gardă, 
alcătuite djn tineri născuți în anul 
1944, anul eliberării patriei, pre
zintă onoruj — simbol al omagiu
lui pe care, alături de întregul po
por, îl adue generațiile de după 
23 August care trăiesc anii lumi
noși ai vieții de astăzi, crescute, 
educate și călite sub conducerea în
țeleaptă a partidului.

In fața monumentului, sicriul es
te așezat pe un catafalc.

Se intonează imnul de Stat, al 
R. P. Romîne.

Ultimele clipe de rămas bun. 
Purtat pe umeri de conducătorii 
partidului și statului, sforiul cu 
corpul neînsuflețit al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, însoțit de 
membrii familiei, de șefii delegați
ilor de peste hotare, este adus în 
fața criptei din centrul rotondei 
monumentului. El este coborît. încet 
în criptă, pește cere se așează o 
lespede de marmură în care, sub 
stema partidului, se află gravată 
inscripția:- „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej - 8-11-1901 — 19-3-1965“.

O tăeere adîncă s-a lăsat peste 
întreaga țară. Solemn, răsună acor
durile Internaționalei. In semn de 
ultim omagiu se trag 24 de salve 
de artilerie în Capitală și în toate 
orașele de reședință ale regiunilor. 
De undeva, de departe, vîntul adu- 
ee sunetele triste ale sirenelor. Pes
te întreaga țară se așterne sunetul 
pătrunzător al acestui ultim salut 
muncitoresc, care, răscolește tris
tețea ce a cuprins meleagurile patriei. 
Pentru trei minute se oprește în 
foc freamătul orașelor și satelor; nu 
se mai aude vuietul mașinilor din 
fabrici și uzine, de pe șantiere «au 
din mine, locomotivele și autovehi
culele stau nemișcate, se opresc 
motoarele navelor ce poartă trico
lorul romîneșc pe mări îndepărtate. 
In picioare, la locul lor de muncă, 
pretutindeni, îji case sau pe străzi, 
oamenii tac îndurerați.

Inima tovarășului Gheorghiu-Del 
a încetat să bată; el trăiește însă 
în inima întregului popor, amintirea 
Iui va fi păstrată cu adînc respect 
din generație ta generație. Tovară
șul Gheorghe Gheorghîu-Dej nu mai 
este, dar memoria sa va fi eterni
zată —- ea cel mai adînc omagiu 
al poporului — prin noi înfăptuiri 
în măreața operă de ridicare a pa
triei noastre pe culmile civilizației 
șî nrogresului.

Ca un imn închinat memoriei sale 
răsună cu mai multă putere vuie
tul muncii ce se reia pretutindeni. 
Strîns unit în jurul Partidului Mun
citoresc Romîn, a conducerii sale 
încercate, poporul nostru continuă 
hotărît și neabătut lupta pentru fău
rirea viitorului tot mai luminos al 
Romîniei socialiste.

MIRCEA MOARCAȘ 
ADRIAN IONBSCU

pul realizării frontului unic de ac
țiune și luptă al muncitorilor.

Sub îndrumarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Romîn. 
Comitetul Central de acțiune pe 
țară, al cărui secretar a fost to
varășul Gheorghiu-Dej, a organi
zat nemijlocit lupta ceferiștilor, a- 
dpctad un aport imens la întări
rea legăturii partidului cu detașa
mentele proletare de bază, la creș
terea prestigiului partidului comu
nist ca stegar al luptei de elibe
rare a poporului muncitor. Dînd 
ca militant revoluționar un inimi-. 
nat exemplu de comportare în fata 
dușmanului de clasă, tovarășul 
Gheorghju-Dej a făcut să răsune 
cu putere din banca acuzaților 
chemarea înflăcărată ă partidului 
la luptă împotriva robiei capita
liste, a afirmat cu convingere de 
neclintit rolul clasei muncitoare ca 
cea mai înaintată clasă socială, 
exponentă a intereselor vitale ale 
tuturor celor ce muncesc. în lupta 
pentru răsturnarea orînduirii capi
taliste și construirea unei societăți 
noi socialiste.

In decursul anilor de temniță și 
lagăr, tovarășul Gheorghiu-Dej a 
adus o mare contribuție la forma
rea unor cadre de conducători re
voluționari căliți, devotați trup și 
suflet cauzei partidului, сц o bogată 
experiență a activității nemijlocite 
în rînduriie maselor; ele au avut 
rolul determinant în elaborarea 
strategiei și tacticii revoluționare 
care a asigurat, prin coalizarea 
tuturor forțelor patriotice în jurul 
partidului comunist, victoria "insu
recției armate, începutul unei ere 
noi în istoria Romîniei.

încă dta primele zile după eli
berarea țării, împreună cu tovară
șul Gheorghiu-Dej și șub conduce
rea sa ș-au stabilit principiile de 
bază ale refacerii unității mișcării 
sindicale, a cărei participare acti
vă la marile lupte de clasă desfă
șurate sub conducerea partidului a 
creat premisele înfăptuirii ulterioa
re a deplinei unități politice, ideo
logice și organizatorice a clasei 
muncitoare.

Crearea Partidului Muncitoresc 
Romîn, pe baza principiilor mar- 
xiam-leninismului, a dat posibilitate 
clasei muncitoare să-și îndeplineas
că cu succes misiunea de forță 
conducătoare a societății, să u- 
rjească în jurul ei, șub conducerea 
partidului, întregul popor în lupta 
pentru construirea orînduirii noi, 
socialiste.

Azi, cînd la începutul celui de-al 
treilea deceniu al vieții sale libe
re, Romînia socialistă prezintă ta-

Sunete triste de sirene. Oamenii au încremenit, descoperita fiecare 
uede s-a atlet ta semn de ultim salut adue iubitului conducător.

tovarășului 
Apostol
bloul taguflețitor al unei țări în 
plin avtat al forțelor ei creatoare, 
cu un ritm rapid al dezvoltării e- 
.onomiei naționale, întregul popor 
prețuiește din adîncul inimii ma
rile merite ale tovarășului Gheor- 
ghiu-Dej, în fruntea Comitetului 
Centrai al partidului, în elabora
rea și înfăptuirea politicii de in
dustrializare socialistă a țării, de 
transformare socialistă a agricul
turii, temelie trainică pentru con
tinua ridicare a bunăstării celor 
ce muncesc.

Toate aceste rezultate, izvor de 
mîndrie patriotică pentru fiecare 
om al muncii, vorbesc cu puterea 
de convingere a faptelor despre 
justețea politicii partidului,, bazată 
pe fidelitatea neabătută față de 
învățătura marxist-leninistă, pe a- 
plicarea ei creatoare la condițiile 
țării noastre; ele sporesc presti
giul internațional al Republicii 
Populare Romîne și contribuie la 
creșterea forței de atracție а idei
lor socialismului. «

Viața tovarășului Gheorghiu-Dej, 
de la baricadele marilor bătălii de 
clasă și din temnițele burgheziei 
la înaltele răspunderi în fruntea 
partidului și statului, este un sim
bol ai transformării clasei noastre 
muncitoare din clasă asuprită și 
exploatată în clasă conducătoare 
în stat. Șub conducerea Comitetu
lui Central. în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej, partidul s-a oțelit, 
fiind acum mai puternic decît ori- 
cînd. Unitatea și coeziunea de 
nezdruncinat .a întregului popor în 
jurul partidului, a încercatei sale 
conduceri, reprezintă o forță de 
nebiruit în lupta pentru construirea 
socialismului și comunismului.

Azi, cînd conducem pe ultimul 
său drum pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ne angajăm solemn 
în fața clasei muncitoare și a po
porului romîn să aplicăm cu con
secvență linia generală politică și 
economică, verificată de viață, a 
partidului. Clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, pe care 
greaua pierdere suferită Й unește 
și mai strîns sub steagul gloriosu
lui nostru partid, al Comitetului 
său Central, vor păși neabătut îna
inte, cinstind amintirea tovarășului 
Gheorghiu-Dej prin muncă plină 
de avînt pentru viitorul măreț al 
Romîniei socialiste.

Adio, scumpe tovarășe Sheor- 
ghiu-Dej I Păstrînd veșnic în minte 
și-n inimă amintirea ta, pășim sub 
conducerea partidului, a Comitetu
lui său Central, spre noi victorii 
în lupta pentru înflorirea Republi
cii Populare Romîne, pentru feri
cirea poporului romîn !
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu
Tovarfișul Chivu Stoica a fost

președinte al Consiliului de Stat 
al l. P. Romlna
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domeniile, sarcinile ce li se încre
dințează. De creșterea și eălirea 
unor asemenea cadre s-a ocupat cu 
răbdare, principialitate și mare căl
dură omenească tovarășul Gheor
ghiu-Dej.

Comitetul Central. în frunte cu 
Gheorghiu-Dej, a-a preocupat per
manent de îmbunătățirea continua 
a metodelor și stilului muncii de 
partid. In activitatea tuturor orga
nelor de partid s-a statornicit prin
cipiul muncii colective. Linia poli
tică a partidului nostru, cele mai 
importante hotărîri și măsuri -- 
care exprimă fidel interesele vitale 
și năzuințele fierbinți ale poporului 
— sînt elaborate în colectiv, dez
bătute larg cu membrii de partid, 
cu masele de oameni ai muncii. 
Tocmai de aceea poporul șl le în
sușește în întregime și le înfăp
tuiește cu încredere și fermitate. 
In activitatea lor pentru îndeplini
rea tuturor șarcinilor, Comitetul 
Central, organele și organizațiile 
de partid vor aplica eu toată ho- 
tărîrca principiul muncii colective.

Ghebrghîu-Dej a depus o activitate 
susținută pentru realizarea politi
cii partidului de întărire neconte
nită a alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, 
baza regimului nostru democrat 
popular, de dezvoltare a prieteniei 
frățești dintre poporul romîn și 
oamenii muncii de alte naționali
tăți, a manifestat o atenție neslă
bită pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de muncă și de crea
ție intelectualității patriei noas
tre. El a militat neobosit pentru 
creșterea neîncetată a rolului con
ducător al partidului în toate do
meniile construcției economice și 
social-culturale.

Comitetul Central al partidului, 
tovarășul Gheorghiu-Dej, au ela
borat un vast program științific 
fundamentat, pe baza căruia se reali
zează în ritm susținut procesul 
de industrializare socialistă a ță
rii. Ca rezultat al victoriei defini
tive a" socialismului la orașe și 
sate, Romînîa de astăzi se înfăți
șează ca o țară în continuu pro
gres, cu o economie tot mai com
plexă, o cultură înfloritoare, puse 
pe de-a întregul în slujba creșterii 
bunăstării celor ce muncesc.

Bilanțul bogat al tuturor înfăp
tuirilor dobîndițe cete rodul mun
cii perseverente a eroicei noastre

Veșnic viu in inimile noastre
24 martie 1965.
Zi în care întregul nostru popor 

și-a luat rămas bun, cu inimile cu
prinse de adîneă durere, de la omul 
a cărui viață a fost un măreț exem
plu de slujire cu abnegație a inte
reselor vitele ale tuturor celor . ce 
muncesc, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

In abataje, acolo unde se dă bă
tălia pentru bogățiile adîncurlilor, în 
ateliere, la pupitrele de comandă ale 
centralelor electrice, în inima pădu
rilor. oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul Văii Jiului și-au unit gîn- 
durile cu întregul popor, însoțindu-I 
cu inimile îndurerate, pe ultimul său 
drum, pe marele conducător de 
partid șl de stat. La locurile de mun
că șau în jurul aparatelor de radio, 
ascultînd transmisia funeraliilor, oa
menii muncii din Valea Jiului încer
cau marea durere a despărțirii.

Acele ceasornicului arătau ora 
14,30. Moment în care deasupra ba
zinului nostru carbonifer s-a revăr
sat simfonia tristă a sirenelor mi
nelor, uzinelor, locomotivelor, dînd 
glas marii dureri din inimile oame
nilor. Timp de trei minute oamenii 
au încremenit, ciocanele de abataj.

clase muncitoare, a harnicei țâră- 
nimi muncitoare, a intelectualității, 
a întregului popor rornte, care, sub 
conducerea și îndrumarea partidu
lui, transpun în viată cu hofă- 
rîre neclintită mărețul program al 
partidului pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste.

Amintirea vieții tale clocotitoa
re, tovarășe Gheorghiu, va dăinui 
în fiecare uzină și pe fiecare șan
tier, în gospodăriile agricole de 
stat șj cooperativele de producție,. 
în școli și universități, în orașele 
și satele noastre reînnoite, în tot 
ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește 
in patria noastră.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a avui 
fericirea de a vedea, fiind încă în 
viață, roadele acestei uriașe munci 
s partidului și poporului. Ce mul
țumire mai mare poate avea un 
comunist decît să vadă reallzîndu- 
se năzuințele clasei muncitoare și 
ale întregului popor din care pro
vine, și cărora le-a închinat viața 
și activitatea pînâ la ultima su
flare !

Inima ’ tovarășului Gheorghlu-Dej 
a încetat să bată tocmai cînd con
ducerea partidului, în frunte cu el, 
luera un nou plan de perspectivă 
menit să ridice pe o treaptă și mai 
înaltă dezvoltarea economieă și so, 
ciaLculturală a țării.

Scumpe tovarășe Gheorghiu I In 
aceste grele clipe în care ne des
părțim de tine, noi, tovarășii tăi 
cel mai apropiat! de muncă și 
luptă, Comitetul Central, partidul, 
întregul popor facem legămînt so
lemn de a nu precupeți nici un 
efort pentru a înfăptui gîndurîle 
tale clarvăzătoare, pătrunse de un 
fierbinte patriotism, de a lupta pen
tru construirea socialismului și co
munismului, pentru înflorirea Romî- 
niei socialiste și ridicarea ei pe 
culmi tot mai înalte ale progresu
lui și civilizației.

Partidul nostru, profund devotat 
principiilor internaționalismului pro
letar, militează perseverent pentru 
unitatea și coeziunea țărilor sis
temului mondial socialist și a miș
cării comuniste mondiale — forțe 
care exercită o înrîurire tot mai 
hotărîtoare asupra evoluției socie
tății contemporane. Militant remar
cabil al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, Gheorghiu- 
Dej a depus o intensă activitate 
pentru înfăptuirea liniei partidului 
nostru, întărirea continuă a priete

perforatoarele, motoarele transportoa
relor, puțurile de extracție și-ău în
trerupt iureșul, redînd adîncurilor 
minelor tăcerea adîneă a durerii 
despărțirii. S-au oprit funicularele, 
autobuzele, iar în ateliere și uzine 
s-a așternut liniștea. Momentul du
reros ai despărțirii i-a găsit pe mi
nerii Paloș loan, Gîrea Ioan, Urzică 
loan de la mina Lupeni ieșind din 
mină împreună cu tovarășii lor 'de 
muncă. Cu capetele descoperite, cu 
frunțile plecate, ei aduceau cel din 
urmă omagiu tovarășului scump, a 
cărui figură luminoasă o vor păs
tra pentru totdeauna în inimi. La 
Paroșeni, unde în anii noștri s-a 
născut unul din giganții energiei e- 
lectrlce, eîntecul sirenelor s-a reu
nit cu cel al turbinelor, iar in lața 
tablourilor de comandă energetlcie- 
nii Purda Dorel, Grofu Ștefan, Balog 
loan și-au plecat îndurerați frunțile.

Și-n ochi, lacrimi. In ochii con
structorilor din brigada zidarului Ilie 
Mihai de pe șantierul noului cartier 
Llvezeni din Petroșani, care de pe 
schelele unui nou bloc priveau noul pei
saj al Văii Jiului; în ochii mecanicilor 
Gheorghe loan și Rudeanu Franciac, 
care cu locomotivele lor remorcau un 

niei ți alianței frățești cu țările 
socialiste — temelia politicii exter
ne а statului nostru.

Alături de toate forțele progre
siste, statul nostru promovează 
activ colaborarea cu toate țările 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice între state cti sisteme so
ciale diferite, sprijină acțiunile în
dreptate spre destinderea încordă
rii internaționale, spre zădărnici
rea acțiunilor agresive ala imperia
lismului. este solidar cu lupte cla
sei muncitoare din țările capitaliste, 
cu toate popoarele ca re-și cuceresc 
și apără libertatea și independen
ța națională, își aduce propria sa 
contribuție la lupta pentru pace și 
progres șooial.

Corespunzător liniei trasate în 
Declarația din aprilie 1964, elabo
rată de partid în frunte eu tova
rășul Gheorghiu-Dej, Romînîa își 
bazează relațiile sale internațio
nale pe principiile de neclintit ale 
respectării independenței și suve
ranității, ale egalității popoarelor, 

.ale respectului reciproc ți, neames
tecului în treburile interne. Promo
varea acestor principii, pe plan 
mondial, este o cerință a dezvol
tării colaborării intre popoare,

Scumpe tovarășe Glieorghiu.
Pentru toți tovarășii tăi de mun

că și luptă, pentru toți «ei pare a» 
muncit nemijlocit alături de tine, 
pentru toți membrii partidului, 
pentru- întregul popor exemplul tău 
luminos va fi un îndemn să dă
ruiască tot ce au mai bun parti
dului. poporului, patriei noastre 
dragi.

Vom cinsti memoria -te, dragă 
tovarășe Gheorghiu. întărind . con
tinuu unitatea și forța de luptă a 
partidului, unitatea întregului po
por în jurul partidului, și al Co
mitetului său Central 1 Vom înzeci 
eforturile și vom . munci cu abne
gație pentru înfăptuirea neabătută 
a liniei generale a partidului f

Vom .închina întreaga noastră 
viață cauzei fericirii poporului, ri
dicării patriei pe culmile socialis
mului și comunismului 1 Vom lupta 
cu și mai mare hotărîre pentru 
triumful cauzei păcii, prieteniei 
între popoare, a unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale I

Adio, scump tovarăș și prieten ! 
Vom păstra în inimile noastre 
nestinsă amintifea vieții taie lu
minoase I 

tren cu tonaj sporit de la Lupeni 
spre bateriile de cocs ale Hunedoarei; 
în ochii turnătorilor din brigada lui 
Seurtu Gheorghe de la U.R.U.M.P- 
rămași încremeniți în fața cuptoarelor 
electrice in care clocotea oțelul. Jn ‘ 
ochii a mii și mii de oameni, tineri 
și vîrstnici, ale căror gîriduri zbu
rau departe, la sute de kilometri, a- 
colo unde pămîntul patriei primea 
corpul neînsuflețit al celui mai iubit 
fiu al ei.

Sirenele își continuau triate simfo
nie Și-n graiul lor sfîșietor aduceau 
cel din urmă omagiu tovarășului nos
tru scump, cel care eu mintea lui 
limpede și pătrunzătoare, cu energia 
sa clocotitoare, cu devotamentul său 
nemărginit față de soarta poporului 
ne-a condus spre zorii luminoși ai 
socialismului. Clipe de durere, în 
care Valea Jiului, oamenii ei. își 
întăreau legămîntul solemn de a în
făptui, împreună eu întregul nostru 
popor, prin munca lor, cu brațele si 
priceperea lor, noi cununi de glorie 
Romîniei socialiste aducînd astfel su
premul omagiu celui al cărui nume 
nu va pieri niciodată din memo
ria noastră, tovarășul (Sheorgba 
Gheorghlu-Dej.

ba Palatul Marii Adunări Națio- 
nete a avut loc miercuri după-amia- 
ză sesiunea Marii Adunări Națio
nale.

In loja din dreapta incintei au 
luai loc tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, ton Glieorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghiei. Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Col iu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălajan, Mihai Da- 
lea, Paul Niculescu-Mizil. Ilie Ver
de!, Petre Blajovici, Gheorghe Gas
ton Marin, Gheorghe Rădoi, Gogit 
Radulescu.

Apariția în sală a conducători
lor partidului și statului a fost în- 
tîmpinață de către deputați și in
vitații ia sesiupe cu aplauze puter
nice.

In loja din stingă se aflau Avram 
Bunaciu, vicepreședinte ai Consiliu
lui de Stai, Grigore Gearnănu, se
cretarul Consiliului de Stat, și mem
brii Consiliului de Stat.

La sesiune au participat delega
țiile de partid și de stat din ță
rile socialiste, reprezentanții șefilor 
de state și guverne, delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
frățești care au parțicipat la fune
raliile tovarășului Gheorghe Ghepr- 
ghiu-Dej, precum și șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Deschizând sesiunea, tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a spus:

Tovarăși deputați, au trecut 
numai eîteva ore, de cînd, îm
preună cu întregul popor, am 
condus pe ultimul său drum pe 
scumpul nostru; tovarăș ' Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, înfiucăratul și. înțe
leptul conducător al partidului și 
statului nostru.

Tovarăși deputați. pătruns de 
o neclintită încredere în for
țele creatoare ale clasei mun
citoare. ale poporului romîn, cu ne
strămutată fidelitate față de mar- 
xișm-Ieninism, tovarășul Gheorghiu- 
Dej și-a închiriat întreaga sa viață, 
clocotifoarea sa pasiune revoluționa
ră. cauzei dezvoltării și propășirii 
țării, bunăstării poporului, idealuri
lor mărețe ale socialismului și păcii.

El nu a cunoscut satisfacție mai 
deplină decît dăruirea inepuizabilei 
șale energii, fericirii celor ce mun
cesc, luptei pețitru eliberarea oame
nilor muncii de exploatare și asu
prire pentru făurirea și consolidarea 
puterii populare, pentru asigurarea 
izbînzii definitive a socialismului în 
patria noastră.

Militant de seamă ai mișcării co
muniste și muncitorești. neobosit 
luptător pentru triumful păcii și co
laborării internaționale, tovarășul 
Gheorghiu-Dej s-a bucurat de profun
dă stimă și prețuire în întreaga 
lume.

De la prima șa legislatură. Marea 
Adunare Națională l-a avut perma
nent în rindurile sale pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

Îndeplinind sarcinile de mare, răs
pundere încredințate de partid, man
datul pe care i l-a acordat poporul 
în înalta demnitate de președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, tovarășul Gheor- 

. ghe Gheorghiu-Dej, și-a vădit din 
plin calitățile sale de eminent om 
de stat, constituind pentru noi toți 
un admirabil exemplu de patriotism, 
de slujire cu credință neabătută a 
intereselor fundamentale ale poporu- 

i lui.
Ne-au rămaș adînc întipărite- în 

conștiință șl ne vor fi permanentă 
călăuză, ultimele sale cîivinte înflăcă
rate din scrisoarea pe care a a- 
dreset-o Marii Adunări Naționale, 

cu o zi înainte de încetarea ea din 
viață. înfăptuind îndemnurile sale, 
ne vom înzeci eforturile pentru tra
ducerea în viață a politicii lumi
noase a Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Cea mai înaltă expresie a cinsti
rii, pe care l-o aduce întregul nostru 
popor, este hotărîrea nestrămutată 
de a munci și lupta, strîns unit în 
jurul partidului, a Comitetului său 
Central, pentru înălțarea patriei pe 
noi culmi ale civilizației și progre
sului, pentru biruința cauzei socia
lismului și păcii.

Muncind și luptînd, așa cum a 
muncit și luptat tovaHșul Gheorghiu, 
devotați trup și suflet partidului, cla
sei muncitoare, patriei noastre so
cialiste, vom face din profunda 
durere ее ne stăpînește, forță însu- 
flețitoare de noi și noi realizări.

In paginile de aur ale istoriei po
porului nostru, numele său, va stră
luci de-a pururi, iar faptele și gin- 
direa lui vor fi mereu un puternic 
exemplu pentru generațiile de azi și 
de mîine. .

Neștearsă va rămîne în inimile 
noastre amintirea celui ce a fost con
ducătorul iubit al partidului și popo
rului. tovarășul Gheorghiu-Dej.

In memoria scumpului nostru tova
răș Gheorghiu-Dej să păstrăm цп 
moment de reculegere.

Asistența a păstrat un moment de 
reculegere în memoriu marelui dis
părut.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a salutat apoi călduros prezen
ța la sesiune a oaspeților de peste 
hotare.

Marea Adunare Națională a apro
bat apoi ordinea de zi a sesiunii t

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

Luînd cuvîntul, tovarășul Nfeolae 
Ceausescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R. în numele C.C. al P.M.R. a 
propus drept candidat pentru funcția 
de președinte al Consiliului tjte 
Stat al Republicii Populare Romîne 
pe tovarășul Chivu Stoica.

Propunerea a fost primită cu pu
ternice aplauze.

Prin voț secret Marea Adunare Na
țională a ales pe tovarășul Chivu 
Stoica ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare RomÎBe.

La anunțarea rezultatului votului 
întreaga sală a aplaudat îndelung.

A luat apoi euvîntul președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Chivu 
Stoica.

Tovarăși,
Permîteți-mi să vă mulțumesc pen

tru cinstea ce mi-ați făcut-o încredin- 
țîndu-mi funcția de președinte al Con
siliului de Stat, și să vă asigur că 
nu-mi voi cruța forțele pentru a 
îndreptăți încrederea pe care mi-ați 
acordat-o.

Sîntem . cu toții; sub impresia gre
lei pierderi suferite de poporul, nos
tru prin încetarea din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
ale cărui excepționale însușiri de 
conducător al partidului și poporului 
nostru s-au manifestat din plin în 
exercitarea funcției de președinte al 
Consiliului de Stat, ca și în toate 
celelalte domenii ale multilateralei 
sale activități.

Golul lăsat prin dispariția .lui din 
mijlocul nostru șă-1 împlinim mun
cind, strîns uniți în jurul partidului, 
cu energia, abnegația și devotamen
tul a căror pildă strălucită ne-a 
dat-o, punîndu-ne întreaga putere de 
muncă în slujba înfloririi patriei, a 
făuririi viitorului ei fericit a cauzei 
socialismului și păcii.

Sesiunea Marii Adunări Naționale 
a luat sfîrșit.

(Agerpres)
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Noi acfîuni agresive 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei populare 
de eliberare din Vietnam a trimis 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam note de 
protest în legătură cu noi acțiuni 
agresive întreprinse de S.U.A, și 
autoritățile iS£ud-vietnămeze împotri
va R. D. Vietnam.

La 24 martie, ora 00,15, trei nave 
de război au pătruns în apele teri
toriale ale R. D. Vietnam și au bom-

Greva generală a oamenilor muncii
din Veneția

ROMA 24. Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite:

La Veneția a avut loc o grevă ge
nerală a oamenilor muncii care au 
protestai împotriva concedierilor, re- 
vendicînd sporirea salariilor. Datori
tă grevei, portul ■ Veneția, în care 
se aflau 18 nave ce urmau să fie în-

Congresul Uniunii generale 
a muncitorilor algerieni

ALGER 24. — Corespondentul A- 
gerpres. C. Benga transmite:

La' Alger s-a deschis cel de-al doi
lea Congres al Uniunii generale a 
muncitorilor algerieni (U.G.T.A.). la 
care participă 562 , de delegați . și 
peste 60 de invitați de peste ho- 
tpre. Participants la congres vor 
discuta rapoartele prezentate de se
cretarii U.G.T.A.. vor adopta statu
tul Uniunii, precum și o serie de 
rezoluții în probleme economice, so
ciale, organizatorice etc.

La prima ședință a congresului au

PUTERNICE INCIDENTE ÎN MAROC
RABAT 24 (Agerpres).
Corespondentul agenției France 

Presse anunță că în cursul zilei de 
marți, la Rabat și la Cașablanca au 
avut loc puternice manifestații și 
ciocniri cu forțele polițienești. Ele 
au urmat gfevei declanșate încă de 
luni de către elevii liceelor și co
legiilor . marocane din localitățile a- 
mintite. în semn de protest împotriva 
unei recente hotărîri a Ministerului 
Educației Naționale care stabilește

In c î
NEW YORK. Reprezentanții a 

11 țări membre ale O.N.U. au în
ceput marți la. sediul Organizației 
Națiunilor Unite din New York 
dezbaterile privind elaborarea 
proiectului ordinei de zi a sesiu
nii inaugurale a Comitetului pen
tru comerț și dezvoltare care va 
avea Ioc luna viitoare.

MOSCOVA. La Moscova a fost 
semnat un acord între guvernul 
U.R.S.S. și guvernul R. S. F. Iu
goslavia cu privire la acordarea de 
asistență economică și tehnică din 
partea U.R.S.S. la construirea de 
către partea iugoslavă a sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
de la ..Porțile de Fier".

BELGRAD. La 24 martie. Iosip 
Broz Tiro. președintele R.S.'F. Iu
goslavia, l-a primit pe Josef Klaus, 
cancelar federal însărcinat cu 
funcțiile președintelui federal al 
Republicii Austria. Agenția Taniug, 

. relatează că a avut loc un schimb 
de păreri cu privire ia relațiile 
dintre cele două țări și la proble
me internaționale actuale. 

bardat localitatea Cam Binh, din 
provincia E'a Tinh. La riposta forțe
lor de apărare, navele inamice s-au 
retras spre sud.

In aceeași zi, ora 14,50, grupuri 
de avioane cu reacție ale forțelor ae
riene americane și sud-vietnameze au 
violat spațiul aerian al R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind zone 
populate din regiunea nordică a pro
vinciei Quang Binh. Forțele locale 
au doborît două avioane inamice.

cărcate sau descărcate, a fost blo
cat. Principalele întreprinderi din 
oraș, printre care Breda", „Ital- 
Sider" și „Edison" și-au încetat ac
tivitatea. Pe străzile centrale ale 
orașului a avut loc, de asemenea, o 
manifestație la care au participat 
peste 10 000 de persoane.

luat parte președintele Algeriei, B-n 
Bella, președintele Adunării Națio
nale, Hadj Ben Alia, membri ai Bi
roului Politic al F.L.N. și ai guver
nului și deputați. In cuvîntarea ros
tită la deschiderea lucrărilor congre
sului. președintele Ben Bella a sub
liniat că principala sarcină care 
stă in prezent în fața sindicatelor 
muncitorilor este aceea de a întări și 
lărgi neîncetat sectorul socialist al 
economiei' ’’naționale.

Lucrările congresului vor dura cinci 
zile.

limita de vîrstă (17 ani) pentru a fi 
admis la cursurile ciclului al doilea 
din învățămîntul Secundar. Potrivit | 
unui comunicat al Uniunii marocane 
a muncii, incidentele s-au soldat cu 
morți și mai mulți răniți, precum și 
cu pagube maieriale. Marți seara, 
la Casablanca au fost mobilizate im
portante forțe polițienești și armată 
Atît la Rabat, cît și la Casablanca; 
de Ia orele 21, au fost instituite res
tricții de circulație.

t e v a r î
TEGUCIGALPA. Adunarea na

țională a Hondurasului a confir
mat, marți alegerea colonelului 
Oswaldo Lopez Arellano, șeful 
guvernului militar in postul de 
președinte al Hondurasului.

WASHINGTON. Nava cosmi<9 
americană „Mariner-4" a parcurs 
jumătate din drumul său de 228 
de zile spre Marte. Lansată cu 
114 zile în urmă, la 28 noiembrie 
1964, „Mariner-4" urmează să 
treacă lă 14 iulie în apropiere de 
Marte și să transmită pe Părnînt 
21 de imagini televizate ale pla
netei.

GENEVA. La 23 . martie, W. 
White, secretarul executiv al 
G.A.T.T. a fost numit director ge
neral al G.A.T.Ț. In cursul ace
leiași ședințe, părțile contractante 
au examinat acordul privitor la u- 
nitatea economică a țărilor arabe, 
acord intrat în vigoare la 30 a- 
prilîe 1964.

ROMA. In cursul unor manevre 
ale forțelor militare navale italie
ne în fața coastelor Galabriei, va
sul de transport Etna s-a ciocnit

Dtitllhna seiimii 1ШІ 
Hatimle a R.!. Minuni

PRAGA 24 (Agerpres).
La 24 martie s-au deschis la Fra

ga lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Adunării Naționale a R. S. Cehos
lovace . a actualei legislaturi. Pe or
dinea de zi se află raportul Prezi
diului Adunării Naționale eu pri
vire la activitatea Prezidiului și a 
comisiilor Adunării Naționale, pre
cum și raportul de activitate al gu
vernului.

Christophe Gbenye 
despre alegerile organizate 
de Chombe în Congo

KHARTUM 24 (Agerpres).
La plecarea sa din capitala suda- 

neză, președintele guvernului revo
luționar congolez, Christophe Gbe
nye, a făcut o declarație în care a 
arătat că actualele alegeri organi
zate dă ’ Chombe în Congo sînt o în
șelătorie. El a chemat întregul po
por congolez să boicoteze aceste a- 
legeri. „Poporul congolez condamnă 
această farsă electorală și își rezer
vă dreptul de a judeca, cînd va sosi 
momentul, pe toți trădătorii care au 
acordat sprijin mercenarilor albi și 
altor elemente străine în acțiunile 
împotriva congolezilor", a arătat șe
ful guvernului revoluționar. A boi
cota alegerile organizate de guver
nul lui Chombe, a spus Gbenye, în
seamnă a te solidariza cu revoluția.

In legătură cu problema cipriotă
NICOSIA 24 (Agerpres).
Guvernul cipriot a dat miercuri pu

blicității un comunicat oficial în 
care anunță că acceptă înlocuirea, 
la sfîrșitul acestei luni, a unei părți 
a contingentului turc aflat în insulă. 
In comunicat se arată că președintele 
Makarios l-a informat pe reprezen
tantul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Cipru. Carlos Ber- 
nardes, despre acest consimțămînt.

☆

ANKARA 24 (Agerpres).
Adunarea Națională a Turciei a 

ținut marți o ședință închisă în 
cadrul căreia primul ministru Ur- 
guplu a prezentat o expunere asu
pra situației din Cipru și a politicii 
guvernului în acest domeniu. Nu a 
fost cunoscut conținutul cuvîntării

n d u r ■
cu fregata Castore. Ministerul Ita
lian al Apărării a anunțat că pa
tru marinari sînt dați lipsă și 11 
au fost răniți. Unități ale marinei 
și avioane caută pe cei dispăruți.

STOCKHOLM. Ministrul apărării 
naționale al Austriei. Georg Pra- 
der a sosit într-o vizită la Stoc
kholm, unde va avea convorbiri cu 
Sven Andersson, ministrul apără
rii al Suediei.

ROMA. Cu ocazia celui de-al 
7-lea centenar de la nașterea ma
relui poet italian Dante Alighieri, 
în librăriile italiene a apărut o 
nouă ediție a operei sale celei 
mai cunoscute — „Divina com- 
media“. Această ediție este ilus
trată cu 92 de planșe ale renumi
tului pictor al Renașterii italiene 
Sandro Botticelli.

ALGER. Un comunicat dat pu
blicității la Alger anunță că Ait 
Ahmed, căpetenia grupărilor contra
revoluționare din Kabylia, și o par
te din complicii săi au fost defe
riți parchetului algerian de către 
poliția judiciară.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Ceylon

COLOMBO 24 (Agerpres).
Rezultatele definitive ale alegerilor 

parlamentare care au avut loc Ia 22 
martie în Ceylon, arată că victoria 
a fost obținută de Partidul național 
unit, principala grupare, politică din 
opoziție, care a cîștigat 66 de man
date din cele 151 cîte există în parla
ment. Dar, deși a ieșit victorios, Par 
tidul național unit nu deține totuși 
majoritatea absolută, și deci îi va fi 
greu să formeze un guvern care să 
se bucure de sprijinul deplin al parla
mentului.

Locul doi a fost ocupat de Parti

Conferința „mesei rotunde" de la Khartum
înlr-o fază dificilă

KHARTUM 24 (Agerpres).
După cum se anunță din Khartum, 

Conferința mesei rotunde pentru re
zolvarea problemei sudului țării „a 
intrat într-o fază dificilă". Ședința 
de marți după-amiază a avut loc cu 
o mare întîrziere, deoarece observa
torii țărilor africane, invitați la 
conferință, au avut nevoie de timp 
pentru a stabili contacte cu repre
zentanții provinciilor de nord și cu 
cei din sudul Sudanului. Aceasta, 
ca urmare a faptului că propunerile 
delegației din sud au fost respinse. 
Discuțiile au fost reluate apoi pe 
baza propunerilor făcute de către 
partidele din nordul țării. Deși în
cheierea conferinței a fost prevăzută 
pentru 25 martie, există posibilitatea' 

primului ministru. Vicepremierul turc, 
Demirel, a declarat în fața grupu
lui parlamentar al Partidului dreptă
ții că Turcia este hotărîtă să facă 
uz de dreptul de a trimite trupe în 
Cipru, în baza sistemului de rotație.

☆

ANKARA 24 (Agerpres).
Ziarele din Ankara publică infor

mații în care relevă că toate unită
țile celei de-a 39-a divizii de infan
terie a armatei turce au fost puse în 
stare de alarmă în regiunea Iskan- 
derun (situată în apropierea coaste
lor cipriote)'. Ziarul „Aksam" infor
mează că unități blindate turce au 
fost deplasate în Tracia, la frontie
ra turco-greacă.

AMĂNUNTE DESPRE ZBORUL
NAVEI COSMICE .GEMINI"
NEW YORK 24 (Agerpres).
Agențiile de presă transmit amă

nunte despre zborul din 23 mar
tie al cosmonauților Virgil Grisson și 
John Young la bordul navei „Ge
mini", care a constituit primul zbor 
al unei nave cosmice americane cu 
doi oameni la bord.

La o conferință de presă care a 
avut loc la Cape Kennedy, condu
cători ai Administrației naționale pen
tru problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (NA.S.A.) au 
vorbit despre elementele noi als 
acestui zbor. S-a arătat că este pen
tru prima oară cînd cosmonauții mo
difică viteza precum și dimensiunile 
și planul orbitei navei. O altă nou

După vizita lui 
în S. U. A.

NEW YORK 24 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Marii Britanii, Michael Stewart, a 
părăsit miercuri New Yorkul îndrcp- 
tîndu-se spre Londra dtipă o vizită 
de două zile în S.U.A. în cursul că
reia a avut întrevederi cu președin
tele Johnson, cu secretarul de stat, 
Dean Rusk și cu secretarul general 
al O.N.U. U Thant. La plecare, 
Stewart a refuzat să facă vreo de- 

dul libertății (Sri Lanka Freedom) 
condus de d-na Sirimavo Bandara- 
naike, actualul șef de guvern, care 
a obținut 41 de locuri față de 75 
cîte avea în vechiul parlament. Cel 
de al doilea partid al coaliției gu
vernamentale, Lanka Sama Sama], a 
obținut 10 mandate.

Se așteaptă ca Sirimavo Bandara- 
naike să-și prezinte demisia ge
neralului William Gopallawa, gu
vernatorul general al țării, care 
îl va însărcina pe Dudley Senanay- 
ake, liderul Partidului național unit 
să formeze noul cabinet.

ca ea să ia șfîrșit miercuri seara. 
Se speră găsirea și apoi publicarea 
unei soluții în problema discutată, 
pînă vineri.

Noul guvern 
al Pakistanului

RAWALPINDI 24 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță3%ă ma

reșalul Ayub Khan, reales președin
te al Pakistanului, a format la 24 
martie, parțial, noul guvern. Au fost 
numiți: Muhamad Shoaib, ministru 
de finanțe, Zulfiqar Aii Bhutho. mi
nistru al afacerilor externe, Khan 
Sabur Khan, ministrul comunicați
ilor, Khawaja Shabuddin, ministrul 
informațiilor. După cum s-a aflat din 
cercuri pakistaneze bine informate, 
cabinetul va fi completat pînă la 
mijlocul lunii aprilie, după reîntoar
cerea președintelui Ayub Khan din 
călătoria în U.R.S.S.

Comunicatul comun
iunisiano-iranian

TEHERAN 24 (Agerpres).
In capitala Iranului a fost dat pu

blicității comunicatul comun tunisia- 
no-iranian, în urma convorbirilor care 
au avut loc între președintele Tu
nisiei, Habib Burghiba, și șahul Ira
nului, Mohammed Reza Pahlevi.

Comunicatul arată că în cursul con
vorbirilor s-a constatat o-identitate 
de vederi asupra necesității ca cele 
două țări să militeze în comun pen
tru destinderea situației internațio
nale și pentru stabilizarea ei.

tate a constituit-o folosirea unul sa
telit artificial — „Syncom-2“ — pen
tru comunicațiile dintre echipajul na
vei și punctele de urmărire de pe 
Părnînt. S-a menționat, de asemenea, 
că două avioane supersonice au reu
șit să urmărească și să filmeze la- 
za inițială a zborului vehiculului spa
țial. Pe de altă parte, conducăto
rul programului ..Gemini", Kraft, a 
arătat, ca punct negativ al zborului, 
faptul că nava a aterizat la aproxi
mativ 60 de mile maritime de punc
tul prevăzut.

Cei doi cosmonauți au fost felici
tați de președintele Lyndon Johnson 
care a anunțat că ei vor fi primiți 
vineri, într-un cadru festiv, la Casa 
Albă. '

Stewart

clarație corespondenților de presă. 
După cum relatează agenția Așso- 
ciated Press, se consideră că în 
cursul convorbirilor, ministrul en
glez și interlocutorii săi au. discu- 
tat principalele probleme internațio
nale actuale, printre care situația 
din Vietnam, problema dezarmării, 
probleme ale O.N.U. și chestiuni le
gate de activitatea N.A.T.O.
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