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COMUNICAT
In ziua de 22 martie 1965 a avut loc ședința plenară a 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.
La propunerea Biroului Politic, plenara a ales în unani

mitate în funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn’pe tovarășul Mcolae Ceaușescn.

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

Au fost aleși ca secretari ai Comitetului Central tovarășii 
Le on te Răutu, membru supleant al Biroului Politic, Paul 
Nieulescu^Mizil și Ilie Verdef, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărît să propună Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne drept candidat pentru funcția de pre
ședinte al Consiliului de Stat pe tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

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

II OII It I IC I A
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Romîne

Pentru eternizarea memoriei tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Populare Romîne,

HOTĂ
1. Se vor edita lucrările tovarășului 

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

Gheorghe Gheorghiu«Dej.
3. Statuia tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu«Dej va fi ridicată în orașele 
București și Cluj.

4. Bustul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu»Dej va fi așezat la Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Marea Adunare Națională a Republicii 
Populare Romîne, clubul C. F.R. „Grivița 
Roșie" din orașul București și la Casa de 
Cultură din orașul Galați.

5. Pe clădirile legate de activitatea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu»Dej în 
perioadă ilegalității vor fi așezate plăci 
Comemorative.

6. La Muzeul de Istorie a Partidului 
dir orașul București se va organiza o sa» 
lă memorială, consacrată vieții și activită» 
ții tovarășului Gheorghe GheorghiwDej.

Comitetul Central 
al 

Partidului Muncitoresc Romin

OMAGIU PROFUND
înir-o adevărată „vale a bucuriei".

Printre cei care trec în îndurera
tul pelerinaj sînt oameni venifi de 
la sute de kilometri depărtare, oa
meni ai Reșiței sau Hunedoarei, de

Luni, primele ore ale dimineții au 
găsit pe arterele ce duc spre Piața 
Republicii zeci de mii de oameni. O 
mare și unită familie, cetățeni de 
toate vîrstele și de cele mai felurite

In piața din fața Palatului Con
siliului de Stat domnește aceeași tă
cere gravă. Porțile palatului se des
chid la ora 7. Printre cei care pă-

se desprinde, înlăcrimatăL, o pionie
ră și depune pe marginea catafal
cului cravata ei roșie. Alături, un 
alt pionier așează o foaie de hîrtie pe

șese pragul palatului sînt muncitori 
din marile uzine bucureștene „Gri-
vița Roșie", .,23 August", .„Republi
ca". „Vulcan", sosiți direct din schim-
burile de noapte. In fața catafalcu
lui. ei își opresc privirile îndurerate 
pe chipul aceluia care, în fruntea 
partidului și statului, a condus po
porul pe drumul victoriilor sale și 
a căror amintire o vor cinsti prin 
noi înfăptuiri pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului în patria 
noastră. „Neabătuți, așa cum a fost
totdeauna tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. vom face zid de neclintit 
în jurul conducerii partidului" — 
stă scris pe panglica coroanei de
puse din partea colectivului Uzinei 
„Grivița Roșie" Aceasta, ca și in
scripțiile de pe alte coroane, stau 
ca o mărturie emoționantă, ce ex
primă gîiidurile unui întreg popor.

Sosiți în cursul nopții, cu trenul, 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
cunoscută citadelă revoluționară, mi
neri din I.ppeni, Petroșani, Petrila, 
Loneă. Uricăni aduc, un ultim oma
giu tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. In inimile și cugetele lor 
trăiește nepieritor chipul conducăto
rului iubit, care în primii ani de du
pă eliberare a venit în Valea Jiului, 
pe atunci „Valea . plîngerii", che- 
mîndu-i ca, sub conducerea partidu
lui, să transforme această regiune

care a scris cu mina tremurîndă i 
„Vei trăi veșnic în amintirea noas-
tră, în visurile și înfăptuirile noas
tre viitoare".

Ofițeri superiori ai forțelor noas
tre armate fac de strajă la catafalc. 
Sînt depuse în continuare numeroa
se coroane de flori din partea insti
tuțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, a colectivelor din fabrici, 
uzine și instituții; bărbați, femei și 
copii aduc buchete de flori.

Dintr-un moment în altul se schim-
bă gărzile. Fac de gardă la cata
falc activiști de partid și de stat, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, vechi mflitanți 
ai . mișcării muncitorești, muncitori' 

.ai Griviței Roșii, oameni . de știință 
și cultură, generali și' ofițeri superiori.

De la 7 dirrjineața, de, cînd s-au 
deschis porțile palatului, și pînă 
noaptea tîrziu, într-o tăcere desăvîr- 
șiță, solemnă, zeci: de mii de oameni 
ai muncii s-au scurs prin sala cer
nită a Coftsiliulur de Stat, 

memoria tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Trecînd prin fața catafal
cului, ei își înving tristețea fără 
margini, călind în durere voința de 
a lupta mai departe sub steagul 
partidului spre a dărui patriei noi 
și noi victorii în măreața operă de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

(Agerpres)

RiS(i
7. Se va institui bursa republicană 

„Gheorghe Gheorghiu»Dej“, care va fi a» 
cordată celor mai merituoși studenți.

8. Șe va atribui numele „Gheorghe 
Gheorghiu»Dej" ;

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

pe Argeș
d) . Combinatului chimico»metalurgic 

din Baia Mare
e) . Institutului Politehnic din București
f) . Casei de cultură a studenților din 

Cluj
g) . Unei șcbli medii de cultură gene» 

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

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

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

Consiliul de Stat 
al 

Republicii Populare Romîne

Din partea comisiei 
pentru organizarea funeraliilor 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Comisia de partid și de stat pentru organizarea funeraliilor tovară

șului Gheorghe Gheorghiu-Dej comunică:
1. Mitingul de doliu închinat memoriei tovarășului Gheorghe Gheor

ghiu-Dej va avea loc miercuri, 24 martie a.c. la ora 11, în Piața Repu
blicii.

2. După mitingul de doliu cortegiul funerar se va îndrepta spre „Mo
numentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru so
cialism", unde va avea Ioc înhumarea rămășițelor pămîntești ale tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

3. In semn de omagiu, la ora 14,30, timp de 3 minute, se va în
trerupe lucrul în toate întreprinderile și instituțiile din țară (cu excepția 
acelora unde condițiile de producție nu permit întreruperea lucrului): pe 
timpul întreruperii lucrului vor suna sirenele întreprinderilor, locomotivelor, 
vaselor fluviale și maritime; se va opri circulația trenurilor, automobilelor, 
altor vehicule și a pietonilor.

4. Mitingul de doliu și intreaga desfășurare a funeraliilor vor fi 
transmise de toate posturile de radio șî televiziune ale Republicii Popu
lare Romîne.

Consiliul de Miniștri 
al 

Republicii Populare Romîne
Sediul Comitetului orășenesc de partid Petroșani: Sute de oameni ai 

muncii trec in șir prin fața portretului îndoliat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.
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GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
IINIfl SI» STEAGUL PAPTIDIILUI

Dăruire de sine
Am aflai cu adineă durere, vestea 

încetării din viață a tovarășului 
Gheorghe Ghedtbhiu-Dej, fiu devotat 
al poporului nentru, conducător în
cercat al clasei muncitoare, militant 
de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Prin întreaga sa activitate, tova
rășul Gheorghe Oheorghiu-Dej ne-a 
dat un exemplu strălucit de înalt pa
triotism. de principialitate și clarvi
ziune politică, de nesecată energie, 
putere de muncă și dăruire de sine.

Cadrele didactice, studenții Insti
tutului de mine, prefund îndurerați 
de pierderea iubitului nostru condu
cător, sînt hoțărîți să-și strîngă și 
mai puternic rîndurife în jurul parti
dului, să-și consacre întreaga lor pu
tere de muncă, pregătirii temeinice 
profesionale și politico-ideologice, să 
lupte neabătut pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră.

Conf. Ing. ARON POPA 
rectorul Institutului de mine Petroșani

Exemplul său 
ne va călăuzi

Lucram în inima pădurii. Dar nici 
brazii seculari, cu desimea lor de 
cetini, nici fagii uriași n-au putut 
Zăgăzui trista veste a încetării din 
viață a scumpului și încercatului 
nostru conducător de partid și de 
stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cînd mi aflat dureroasa veste, 
toți membrii brigăzilor noastre s-au 
oprit pentru cîteva momente din lu
cru. Ecoul ferăstraielor mecanice 
l-a Ițiat locul pentru cîteva clipe 
tăcerea împietrită a unei tristeți ne
mărginite. Ortacii au făcut eu toții 
rogtă în jurul nostru exprimîndu-și, 
fiecare în felul său, dragostea și 
recunoștința față de scumpul și Iu- 
ЫМ nostru conducător, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, regretul 
profund din inimj pentru pierderea 
deosebit de grea

După cîteva momente de recule
gere, an» început din nou munca. Cu 
toții afntem pătrunși de unul și a- 
selași gînd. Să muncim cu rîvnă și 
abnegație, așa cum ne învață parti
dul, așa cum ne-a dat în nenumărate 
rinduri exemplu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru a contribui 
la înflorirea continuă a patriei 
«toasta* dragi.

ROBA DUMITRU 
și ROBA NICQLAB, 

șefi de brigadă 
la exploatarea forestieră 

Cîmpu lui Neag

A CASKET «M FIE
Л căzut un tiu ai clasei mele.

Na purtăm durerea sa ре-мп aiMf.

Bârnă aninată de drapele

Pentru emul cel neepue de drag.

A căeut un tiu el datei mele

Șl «prea Iul cinstiră, pltnsul Zrtot 

&МГ PMftul țârii acri» pe mheh 

Poate da mlanra vieții tal.

A căzut un Hu al cllwl mala

Netfafrea neutri e grartlt;

Vam aprinde vflvătăf de ațele 

Cauzei cfauh I a-a dăruit.

1. CfOCLFJ

Omagiul meu marelui conducător
Nu găsesc cuvinte prin care »ă-rn{ 

exprim durerea pe care o simt în a- 
caste momente grele, elnd cel mai 
iubi! fiu a) poporului nostru, a tre- 
opt dincolo de granițele vieții.

Dacă copilul fără nipi o perspec
tivă, care eram odată eu, este as
tăzi Inginer aceasta se datorește con
dițiilor de muncă și învățătură pe 
care partidul și statul nostru le-a 
creat tineretului: partidul în fruntea 
căruia a fost tovarășul Gheorghe 
GheorghiivDcj.

Voi păstra vie în inima mea ima-

Un imbold pentru noi toii
Cuvintele sînt parcă neputincioa-;. 

se pentru a exprima profunda noastră 
durere pentru pierderea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care în 
fruntea Comitetului Central al parti
dului și a Consiliului de Stat ne-a 
călăuzit cu atîtâ înțelepciune și dra. 
goste pașii spre o viață nouă, demnă.

Durerea din inimile noastre este 
imensă. Inima iubitului conducător 
a încetat să mai bată, dar înțelep
ciunea, dragostea sa față de patrie 
și de popor, activitatea sa neobosită 
pînă în ultima clipă a vieții, vor ră- 
mîne un imbold pentru noi toți.

Prețuiesc mult încrederea ce na-a

Nu-I vom uita niciodată
Dureroasa veste a încetării din via

ță a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ne-a produs o profundă durere. 
Alături de ceilalți oameni ai muncii 
djn țara noastră, noi, minerii încer
căm în ațesle zile triste sentimentul 
unei mari pierderi.

Qîndul că cel mai Iubit fiu al po
porului. cel mai stimat conducător al 
partidului și statului nostru nu mai 
este printre noi e greu de acceptat. 
Personal am avut ocazia să-l cunosc 
și să-i vorbesc. Prima oară în anul 
1945 cu prilejul unei ședințe ținute 
la București mi-a spus: „Pentru mi
neri trebuie să facem tot ce ne stă 
în putință deoarece, pe frontul mun
cii, exemplul și tăria lor sînt demne 
de admirat’1. Ceva mai tîrziu, pentru 

ginea sa luminoasă, devotamentul ne
țărmurit și exemplul de înalt pa
triotism de care a dat dovadă cel 
mai credincios și cel mai iubit fiu 
al poporului nostru — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In acest moment de grea încer
care pentru poporul nostru, mfi an
gajez să muqcese cu toată forța și 
pasiunea tinereții mele pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor tra
sate de partid.

DUMITRU ALBESCU 
inginer — E.M. Vulcan

acordat-o nouă, femeilor, partidul. în 
frunte cu cel mai iubit fiu al po
porului — tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — considerîndu-ne cetate- 
ne demne și participante active la 
construcția vieții noi. In aceste clipe 
grele pentru întregul popor mă an
gajez, . ca alături de toți cetățenii 
patriei noastre să-mi dăruiesc toată 
puterea mea de muncă cauzei nobile 
a socialismului și păcii — așa cum 
ne-a îndemnat tovarășul Gheorghe 
Gheoigniu-Dej.

ECATERINA BIDEA 
gospodină — Lupani

minerii din Valea Jiului au sosit ali
mente, textile și încălțăminte.

Nu de mult l-am avut în mijlo
cul nostru la Lupeni. îndemnurile sale 
părintești ne stăruie și acum în min
te, Șl iată că inima tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a încetat să 
mai bată. Ochii se împăienjenesc de 
lacrimi, glasul se îneacă de durere 
dar în inimile noastre vor sălășlui tot
deauna cuvintele, îndemnul și exem
plul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Uniți în jurul partidului și a Co
mitetului său Central тот transpune 
în fapte cu și mai multă hotarîre, 
cu și mai multă dragoste sarcinile 
desăvîrșîrîi construcției socialiste.

CRISTEA ARON
Lupeai

LA MINA ANINOASA
Pe frontispiciul clădirilor din A- 

ninoasa sînt arborate steaguri roșii 
și tricolore îndoliate. Sirena a vestit 
sfîrșitul schimbului. Șiruri de oameni 
se îndreaptă spre clubul din locali
tate pentru a participa la mitingul 
de doliu. Se află în sale mineri, in
gineri, gospodine, elevi. Sala s-a do
vedit neîneăpătoare pentru mulțimea 
de oameni care dorea să participe 
la miting. Privirile celor din sală 
se îndreaptă spre tabloul cernit al 
marelui dispărut, Chipurile oameni
lor sînt împietrite, durerea dăltuită 
pe fețe e grea și tăcută.

Mitingul de doliu este deschis de 
tovarășul Barna loan, secretarul co
mitetului de partid al minei.

Se păstrează un moment de recu
legere.

— L-am cunoscut și l-am iubit 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ca pe an părinte bun Cînd am

Mitinguri și adunări 
de doliu

LA PREPARAȚIA PETRILA
Sala de ședințe a preparației din 

Petrita devenise nelnoăpătoare pentru 
numărul mare de muncitori, ingineri 
și maiștri, bărbați, femei, majorita
tea veniți aici în haine de lucru di
rect de la locul de muncă. •

Oamenii ascultau Iritr-o tăcere a- 
păsătoare pe cei care se perindau ta 
tribună. Ochi înlăcrimați se ridicau 
pentru a privi portretul îndoliat al 
marelui dispărut, gxprirnînd gloduri
le celor prezenți, lăcătușul Perdi Ște
fan a spus ■ „Vestea stingerii din via 
ță a scumpului nostru conducător, 
a înflăcăratului patriot și neobositului 
luptător pentru fericirea poporului rh- 
mîn ne-a umplut inimile de o pro- 
Tundă șl nemărgipiță durere. Gel ce 
ne-a fost drag și iubit conducăto' 
nu mai este printre noi. dar el vs fi 
veșnic viu în inimile noastre. Amintirea 
lui va trăi neștearsă în memoria și 
sufletele noastre.

La termocentrala Paroșeni
Luni după-amiază, in sala cine

matografului din Paroșeni sute de 
energeticieni s-au întîlnit într-o a- 
dunare de doliu pentru a aduce o- 
magiul lor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Rwnîn, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Roniîne, care 
a încetat din viata.

După deschiderea adunării de do
liu de către tovarășul Karda Sultan, 
secretar al comitetului de partid al 
termocentralei, mai fflulți muncitori, 
tehnicieni șl ingineri au evocat cu 
emoție figura marelui dispărut.

xspect ae ta adunarea de doliu din Petroșani.

aflat triata veste a încetării sale 
din viață inimile noastre s-au um
plut de o nemărginită durere. Știm 
că tot ce s-a făcut ta țara noastră 
în cei peste 20 de ani de 1a elibe
rare, este legat de numele său. De 
aceea, amintirea lui va rămîne veș
nic în inimile și mințile noastre. In 
aceste clipe de grea încercare pentru 
întregul nostru partid, pentru toți 
oamenii muncii, ne angajăm să strîn- 
gem și mai mult rîndurile în jurul 
Comitetului Central al partidului, să 
muncim cu abnegație pentru a tra
duce în viață ceea ce ne-a învățat 
marele nostru conducător.

Vorbește maistrul Bodor Emerte 
de la sectorul VI ai minei Aninoasa 
și cuvintele lui sini expresia senti
mentelor tuturor.

Cu aceeași durere dar și eu hotă- 
rîreg de a munci mai bine, mai eu 
арог. ѵогімес togiatrul Dumitra»

Nu vom putea . uita niciodată gțija 
' arătată de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej pentru întărirea și înflori
rea patriei noastre, pentru bunăsta
rea întregului popor, pentru pace în 
lumea întreagă. In aceste zile grele 
glodurile noastre se îndreaptă spre 
Comitetul Central al partidului nos
tru în jurul căruia vpm stringe și 
mai mult rîndurile. Ne angajăm aă 
muncim cu și mai multă rîvnă pen
tru înfăptuirea idealurilor cărora to
varășul Gheorghe Ghorghiu-Dej le-a 
închinat întreaga sa viață.” ■-

In aceeași grea tăcere au fost as-t 
•uitați inginerul Tudor Mihai, func
ționara Zabor Eleonora, inginerul 
Elorea Sabin, șeful preparațiej, care 
și-ац exprimat profundul regret pen
tru marea pierdere pe care a sufț- 
rit-o partidul și poporul nostru.

F. V,

— In aceste clipe de adîncă du
rere pentru partidul și poporul nostru, 
a spus Pătrașcu Gheorghe, inginer 
șef adjunct al termocentralei Paro- 
șeni — ne plecăm frunțile cu adîncă 
recunoștință în fața memoriei celui 
care a devenit pentru noi un simbol 
al luptei pline de abnegație și de
votament pentiru bunăstarea poporu
lui, pentru socialism șl pace.

La sfîrșitol adunării s-a dat ci
tire unei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîo, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale R.P. Ro- 
mîna

Ioan, maistrul miner Velea Vasde; 
muncitorul Marinescu Nicolae și pen
sionarul Bara loan. Oamenii rostesc 
cuvinte puține. Dar aceste cuvinte 
cîntăresc greu. Cinstind memoria to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ei se angajează să urmeze neobosițj 
drumul ce l-a trasat iubitul condu
cător.

Este tocmai ceea ce a exprim?» 
colectivul de muncă de la mina A- 
ninoasa în telegrama adresată C.G, 
a] P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului, de Miniștri, căreia i-a 
dat citire toy. Ledrer Iosif, șeful 
exploatării, în oare minerii de ta 
Aninoasa se angajează al strîngă 
și mai mult rîndurile îh jurul parti
dului și guvernului, să lupte cu pu
teri sporite pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului, pentru conti
nua înflorire a patriei noastre.

FR VETRO
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GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Conducătorii de partid fi de stat la catafalcul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dei.

Telegrame de condoleanțe

Delegații de peste hotare la catafalcul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Delegațiile de partid și guverna
mentale " ~
dusă de 
Biroului 
C.C. al 
reea, șj 
de Rita 
Politic, 
lui Muncii din Albania, delegația 
Partidului Comunist din Grecia, con-

X

Omagiul corpului diplomatic

din R.P.D. Coreeană, con- 
Pak Kîm Cel, membru 
Politic,

Partidului 
din R. 
Marko, 

secretar

al 
al 

din Co- 
condusă 
Biroului 
Partidu-

vicepreședinte 
Muncii 

P. Albania, 
membru al 
al C.C. al 
Albania, delegația

dusă de Apostolos Grozoș, președin
tele C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia, și delegația de partid și gu
vernamentală din Cuba, condusă de 
Manual Yepe Menendez, ambasado
rul Republicii Cuba la București, au 
venit, luni după-amiază, la Palatul 

: Consiliului de Stat, pentru a aduce 
un omagiu memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au fost de țață tovarășii Alexan
dru Drăghici, Dumitru Coliu, Leon- 
tin Sălăjan și Ștefan X oitec. Dele
gațiile au prezentat condoleanțe 
membrilor familiei tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

După ce au depus coroane de 
flori, delegațiile au făcut de gardă 
la catafalc.

Qp prilejul încetării din viața a 
tovarășului Gheorghe GheorgbiU’Dej, 
oontiuuă sa sosească telegrame de 
condoleanțe din străinătate.

Au adresat telegrame Consilului 
de Stat al R. P. Romine Arturo li
fta, președintele Argentinei; Humber
to de Alencar Castello Branco, pre
ședintele Republicii Statele Unite ale 
Braziliei; arhiepiscopul Makarios, pre
ședintele Republicii Cipru; Hans Pe
ter Tschudi, președintele Confedera
ției elvețiene; Haile Sellassie 1, im 
paratul Etiopiei; Heinrich Lubke, pre 
ședințele Republicii Federale Germa 
ne; Kwame Nkrumah, președintele 
Republicii Ghana; regele Constantin 
al Greciei; mareșal Abdul Salam 
Mohammed Aref, președintele Repn 
blicii Irak; Mohammed Reza Pahlevî, 
șahul Iranului; Charles Helou. pre
ședintele Libanului; Hassan al Il-lea, 
regele Marocului; lullana, regina 0- 
landei; Zalman Sazar, președintele 
Izraelului; Mohammed Ayb Khanh. 
președintele Pakistanului; Leopold 
Sedar Senghor, președintele Republi
cii Senegal; general Amin Hafez, 
președintele Consiliului prezidențial al 
Siriei; Luigi Adwek Bong, președin
tele Consiliului Suprem de Stat al 
Republicii Sudan; Abdulah al-Sallal, 
președintele Republicii Arabe Yemen.

La Consiliul de Miniștri au fpșt 
primite telegrame adresate de ; Petar 
SțamboF’ci, președintele Vecri sveeu- 
tive federale a R.S.F. Iugoslavia; dr. 
Mohammed Iusuf, primul ministru al 
Afganistanului: AII Sabry, prim-mi- 
nislru al Republicii Arabe 
J. Krag. primul ministru al 
mareei; 6. Papandreu, primul 
tru al Greciei; Taber Yahya, 
ministru al Irakului; Amlr

ri Urguplu, primul ministru pi Tur- 
oiei.

Comitetului Central al P.M.R. i-au 
fost adresate telegrame de către 
Comitatul Central al Partidului Co
munist din Austria; Rodney Arismen- 
di. prim-secretar al Partidului Co
munist din Uruguay; Luigi Lungo, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Italian; TuIIîq Veechiet- 
ti, secretar general al P.S.I.U.P.: 
Comitetul Național Executiv al Parti
dului Comunist din Canada; Luis 
Corvalan, secretar general al Parti
dului Comunist din Chile; Ernest
Burnelle, președintele Partidului Co
munist Belgian; Irekias Рарйіоап- 
nou, secretar general al X К E.L. din 
Cipru: Comitetul Cenircl ai Partidu
lui Muncii din Elveția; Iannis Pas- 
-alidis, președintele E-D./X.: Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Finlandez; S. A. Dange, președinte, 
și C. Rajesmara Rao. secretar gene
ra) al Consiliului Național al Parti
dului Comunist din India; D. N. Ai- 
dit, președintele Comitetului Central 
a P. C. din Indonezia; Comitetul 
Centrai ai Partidului Popular Iranian; 
S. Mikunis, secretar general al Co
mitetului Centra! al Partidului Co
munist din Izrael; AII Vata, prim- 
«eeretar al C.C. al P.C- Marocan: 
Paul de Grool, în numele Partidului 
Comunist din Olanda; Paul Verges 

î Bruny Payet, în numele Partidu
lui Comunist din Insula Reunion; 
Gusperoni, in numele Partidului Co
munist din Sari Marino; U. 
prim-secretar al Comitetului 
al Partidului Comunist Turc;
do Gallegos Mancera, în
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Venezuela: Kawakanri 
Jutaro, președintele Partidului Socia
list Japonez; Einar 
ședințele Partidului 
din Islanda. A fost 
menea, o telegramă 
cărea de eliberare 
Rhodesia de sud.

Demir. 
Central 
Eduar- 
numele

din București
In cursul zilei de luni au depus 

coroane de flori la catafalcul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej re 
prezentanți ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București: R. P, Bul 
gariei — arpbasadorul Gheorghi Bog
danov; R.P.D. Coreene — ambasado
rul Giăn Du Hoan; R. P. Chineze -• 
ambasadorul Liu Fan; R. D. Ger 
mane Însărcinatul cu afaceri ad- 
interirrj dr, Siegfried Bock; R.S.F

sadorul Wieslaw Sobierajski; R. P. 
Mongole —■ ambasadorul Togoociin 
Ghenden; Finlandei — ambasadorul 
Martti Johannes Salomies, care a de
pus 0 coroană de flori și din partea 
guvernului danez; Suediei — amba
sadorul Olof Gustav Bjurstrom; Indo
neziei — însărcinatul cu afaceri ad- 
interim Wisiiu; Argentinei — amba
sadorul Jose Marin Alvarez țk Tole
do: Ghanei — ambasadorul Emma-

misiuni 
gardă 
ghe Gheorghiu-Dej.

diplomatice au tăcut 
la catafalcul tovarășului Gheor-

de

(Agerpres)

Unite; 
Dane- 
minis- 
primul 
Abbas

Hoveyda, primul ministru al iranului; 
Aldo Moto, președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei; Abdullah al-Sa- 
lim al-Sabah, primul ministru al Ku
weitului; O. Borg Olivier, primul mi
nistru al Maltei; Tage Erlander, prl- 

I mul ministru al Suediei; Suad Hay-

Olgeirsson,
Socialist 

primită, de 
trimisă de 
Zimbabwe

pre- 
Unit 
ase- 
Miș- 

die

CINSTESC MEMORIA MARELUI FIU 
AL POPORULUI ROM IN

Iugoslaviei —, consilierul Ante Giu- 
dina: Uniunii Sovietice — ambasa
dorul I. K. Jegalin; R. S. Cenas 
lovace — ambasadorul Jaroslav Sy- 
kera; R. P, Ungare -*• ambasadorul 
Jozaaf Vince; R. P. Polone •— amba-

Condoleanțe prezentate 
ambasadelor ți legațiilor romîne

Conducători de state și de guver
ne, conducători de partid și organi
zații obștești, membri ai corpului di
plomatic, deputați și alți cetățeni 
prieteni ai Romîniei, au continuat să 
viziteze ambasadele și legațiile Re
publicii Populare Romîne din dife
rite țări pentru a prezenta condo
leanțe șefilor misiunilor diplomatice 
ale R. P. Romîne și a semna în căr
țile de condoleanțe deschise în le
gătura cu încetarea din viață a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La Belgrad au prezentat condo
leanțe I. B. Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, E. 
Karddi, președintele Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, membru 
al Comitetului Executiv și secretar 
al C,C. al U.C.I., precum și alți 
conducători de partid și de stat La 
Roma au semnat în cartea de con
doleanțe președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Aldo Moro, vice
președintele Senatului italian, Sechia 
Renato Bjtoșsj, președintele Federa
ției Sindicale Mondiale, precum și 
Carlo Grano, în numele Papei Paul 
«1 VI-leg. La Ankara au exprimat 

nuel Kodjoe Dadzîe.
Au mai lost depuse coroane de 

flori din partea Secretariatului 
C.A.E.R. și a reprezentanței corner 
eiale a R. F. Germane.

După depunerea coroanelor, șefi de 

condoleanțe primul ministru al Tur
ciei, Suad Hayri Urguplu, și ministrul 
de externe, Jsîk Hasan Esat, secre
tatul general al președinției repu
blicii, Nasîr Zeitinoglu în numele 
președintelui Republicii Turce, Cemal 
Gursel; la Viena, în numele cance
larului federal ai Austriei, dr. J 
Klaue, care exercită funcția de pre
ședinte ad-interim al Republicii 
Austria, a semnat în registrul de 
condoleanțe dr. Ka-rl Trescher, direc
tor de cabinei al Cancelariei pre
zidențiale, precum și dr. Alfred Ma- 
leta, președintele Consiliului Națio
nal, dr. Bruno Kreisky, ministrul a- 
facerjlor externe; la Londra vicema- 
reșalul Corpului Diplomatic, Mal
colm, din partea Casei Regale a 
Marii Britanii, reprezentanți ai. Mi
nisterului Afacerilor Externe; la 
Moscova au semna* A, A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., E. A. Furțeva, ministrul 
culturii al U.R.Ș.S. și alte persoane 
oficiale; la Berna, ambasadorul 
Pierre Micheli, secretar general al 
Departamentului politic federal; la 
Atena P. KanelopouJos, liderul parti
dului E.R.E., PIpinelis, fost prirn- 
OTkiiateu al Greciei.

U.R.Ș.S.

MOSCOVA 22. Corespondentul A- 
gerpres, Silviu Podină, transmite:

Pentru eternizarea memoriei tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Comitetul Centra] al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au ho- 
iărît ca orașul Liski, din zona cen
trală a U.R.S.S., să fie denumit O- 
rașui Gheorghiu-Dej, iar una din 
străzile Moscovei, Școala tehnică de 
cale ferată din Rostov și una din 
navele maritime în construcție să 
primească numele eminentului con
ducător al Romîniei.

S-a hotărit, de asemenea, ca la 24 
martie, ziua funeraliilor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în întrea
ga Uniune Sovietică să fie arborate 
steaguri îndoliate.

La 21 martie, postul de televiziune 
din Moscova a prezentat portretul 
îndoliat al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și. i-a informat pe te
lespectatori că în cursul zilei repre
zentanți ai vieții publice, ai unor 
organizații de masă și numeroși ce
tățeni au prezentat condoleanțe la 
Ambasada R. P. Romîne din Mos
cova. De asemenea, au fost prezen
tate aspecte din sala Palatului R. P. 
Romîne, catafalcul cu corpul neînsu
flețit al tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu Dej, garda de onoare și oa
meni ai muncii venițî să-și la ulti
mul rămas bun de la iubitul tor con
ducător.

BIRMAN1A

RANGOON 22 (Agerpres).
Ziarele birmane publică numeroa

se știri In legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheor

ghiu-Dej. Ziarul „The Burman” pu
blică o amplă biografie a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, însoți
tă de o fotografie. „Ca exponent al 
aspirațiilor și voinței poporului ro- 
tnîn, scrie ziarul. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a fost preocupat de promo
varea ideilor păcii și progresului, 
de dezvoltarea relațiilor prietenești 
și a colaborării internaționale cu 
toate țările Indiferent de sistemul 
lor soetal, sprijinind lupta de eli
berare națională a popoarelor colo
niale'*.

DANEMARCA

COPENHAGA 22 (Agerpres).
Presa centrală daneză publică ar

ticole în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Ziarul „Berlingske Tidende", 
după ce trece în revistă principalele 
date biografice, subliniază marea con
tribuție a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la consolidarea inde
pendentei de stat a Romîniei și la 
dezvoltarea rapidă a economiei tării.

S.U.A.

NEW YORK 22 (Agerpres).
încă de vineri la sediul Misiunii 

permanente al R. P. Romîne de pe 
lingă O.N.U. au început să sosească

Sosiri de delegații de peste hotare
Luni au început să sosească dele

gații de peste hotare care vor parti
cipa la funeraliile tovarășului liheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

In cursul zilei, au sosit delegația 
de partid și de stat din R.P.D. Co

telegrame de condoleanțe din partea 
unor tliplomați acreditați la O.N.U. 
și a unor cetățeni americani. Sem
natarii telegramelor subliniază ca 
împărtășesc marea durea® a poporu
lui romîn pentru greaua pierdere su
ferita prin încetarea din viață a 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne.

Ziarele newyorkeze continuă să 
publice articole consacrate persona
lității condueătorului Partidului Mun
citoresc Romîn și statului romîn, 
subliniind rolul tovarășului. Gheor- 
ghiu-Dej în consolidarea politică și 
economică a R. P. Romîne, în creș
terea prestigiului ei internațional. 
Ziarul „New York Times'* își infor
mează cititorii despre mitingurile de 
doliu care au loc în aceste zile în 
Romînia subliniind durerea poporu
lui față de pierderea grea suferită.

ANGLIA

LONDRA 22 (Agerpres).
Ziarele „Daily Mirror", „Daily Te

legraph11 și „Daily Worker" au pu
blicat materiale în legătură cu în
cetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Sub titlul „Romînia îl deplînge 
pe Gheorghe Gheorghiu-Dej" „Darly 
Worker1' publică un material despre 
marele doliu al poporului romîn.

reeană, delegația de partid și de stat 
din R. P. Albania, delegația de 
partid și guvernamentală din Cuba, 
delegația Partidului Comunist din 
Gratia.



STEAGUL ROȘU

Noi acfiuni agresive 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 22 (Agerpres).
' Misiunea de legătura a înaltului 

comandament al armatei populare 
vietnameze a adresat președintelui 
Comisiei internaționale de supra ve
ghere și control din Vietnam un pro
test împotriva unor noi acțiuni agre
sive întreprinse de S.U.A. si autori
tățile din Vietnamul de sud împotri
va R. D. Vietnam.

In nota de protest se spune că 
„la 22 martie, ora 12,00, numeroase 
avioane de luptă aparținînd S.U.A. 
și Vietnamului de sud au bombar
dat și mitraliat regiunea Nam Сап, 
din vestul provinciei Nghe An. Ul
terior, la ora 15,30, alte avioane de 
luptă au bombardat și mitraliat tre- 
cătoarea Deo Ngang, . din . provincia

HANOI

Miting cu prilejul Zilei de lupta 
a poporului vietnamez

HANOI 22 (Agerpres).
■La 21 martie, în capitala R. D. 

Vietnam a avut loc un miting ou 
prilejul Zilei de luptă a poporului 
vietnamez împotriva imperialismului 
american. A luat cuvîntul Hoang 
Quoc Viet, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului Pa
triei din Vietnam.

Apelul „Frontului nafional de opoziție" 
din Venezuela

CARACAS 22 (Agerpres).
„Frontul național de opoziție" 

(format din partidele Avangarda 
pppuJară națională, Mișcarea revolu
ționară de stingă. Partidul. Comu
nist, precum și din lideri sindicali, 
deputați și alții) a dat publicității 
un apel adresat poporului Venezue
lan în care cheamă la organizarea 
urgentă „a unui nou cadrul politic" ba
zat pe o acțiune unitară. Sarcinile 
acestei noi organizații politice ur
mează să fie: obținerea unei am
nistii politice depline; respectarea 
libertății presei și a constituției; le
galizarea partidelor politice în pre
zent declarate ilegale; măsuri eco
nomice eficiente care să promoveze 
dezvoltarea economică independentă 
a țării, să combată costul ridicat al 
vieții; stabilirea de relații cu toate 
țările lumii.

In apel, „Frontul național de o- 
pozibe" „salută și sprijină mișcarea 
crescîndă din rîndul maselor de 
muncitori, țărani, liber profesioniști

Acțiuni greviste 
în Argentina

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
fn Argentina se desfășoară în 

prezent mai multe acțiuni greviste. 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, greva învățătorilor de la 
școlile secundare din provincia Bue
nos Aires continuă de cinei zile. în
vățătorii au anunțat că în cazul în 
care această grevă proiectată pentru 
zece zile nu va avea succes, vor în
cepe o nouă acțiune grevistă de 15 
zile.

Scopul călătoriei lui Stonehouse 
în Orientul Apropiat
LONDRA 22 (Ag'erpres).
După ctim anunță ziarul „Daily 

Express". Stonehouse, locțiitor par
lamentar al ministrului aviației ci
vile ăl Angliei, a plecat în Orientul 
Apropiat. El va face o escală la 
Beirut pentru a discuta cu Societatea 
libaneză de transporturi aeriene po
sibilitatea vînzării către aceasta a 
șapte avioane engleze de călători.

Totuși, nu acesta este scopul prin
cipal al călătoriei sale. După cum

Quang Binh. Forțele antiaeriene ale 
armatei populare vietnameze au ri- 
postat doborînd două avioane ina
mice și avariind numeroase altele".

In notă se subliniază că în cursul 
lunii martie avioanele și navele ІЙ 
război ale S.U.A. și Vietnanfttlul 8« 
sud au bombardat de nouă ori te
ritoriul R. D. Vietnam.

Nota de protest a misiunii de le
gătură cere ca S.U.A. și autoritățile 
sud-vietnameze să pună capăt IMie- 
di.at actelor lor de agresiune împo
triva R. D Vietnam și războiului 
agresiv din Vietnamul de sud. să-și 
retragă toate trupele și armele din 
această regiune și să respecte cu 
strictele acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

La miting a tost adoptată o rezo
luție : care condamnă intensificarea 
de către S.U.A. a războiului din 
Vietnamul de sud și acțiunile, agre
sive întreprinse împdtriva R. D. 
Vietnam. Rezoluția face ape) la toa
te popoarele iubitoare de pace din 
lume să sprijine iupia de eliberare 
a Vietnamului de sud și unificarea 
pașnică, a Vietnamului.

și studenți pentru revendicările lor 
economice și drepturile lor demo
cratică"? "

FRANȚA

Miile ale celui de-al 
al alegerilor шііій

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres, George Dascal, transmite:

Duminică a avut loc în Franța cel 
de-al doilea tur de scrutin al alege
rilor municipale. Rezultatele cunos 
cute pînă în prezent confirmă ten
dința manifestată săptămîna trecută, 
în cadrul primului tur de scrutin. Ele 
se caracterizează printr-un regres al 
partidului guvernamental U.N.R. și un 
succes remarcabil al Partidului co
munist și al listelor Uniunii Demo
cratice (comuniști și socialiști). 
Contrar speranțelor sale, U.N.R. nu 
a obținut majoritatea în Consiliul 
municipal din Paris, unica depla
sare de forțe fiind o reducere a in
fluenței centrului în favoarea U.N.R. 
Cele 90 de locuri ale Consiliului muni
cipal al capitalei franceze au fost re
partizate astfel; Uniunea Democra
tică — 38 de locuri, U.N.R. — 39 
și partidele de centru — 13 locuri.

La Marsilia, Gaston Defferre, be
neficiind de sprijinul unor partide de 
dreapta, a reușit să-și mențină pos
tul de primar. Lista pe care o con
ducea a obținut 41 de locuri în Con
siliul municipal, din cele 63 ale Con
siliului municipal. Dar această majo
ritate diferă substanțial de cea an
terioară. Sccîaliștii conduși de Def
ferre nu dețin decît 18 locuri, cele- 

precizează „Daily Express", Stone
house pleacă în Arabia Saudită pen
tru a vinde acolo avioane de război 
și rachete în valoare de pînă la 20 
milioane lire sterline. Pentru a de- ; 
vansa concurentul său american, care 
are și el interese pe această piață, 
Anglia a oferit Arabiei Saudite 20 
de avioane de vînătoare cu reacție 
de tip „Lightning" la prețuri foarte 
scăzute.

Grevă în subteran 
la două mine din Belgia

BRUXELLES 22 (Agerpres).
Minerii de la minele carbonifere 

„Batterie" (din apropiere de Liege) 
și „Sainte Eugenie" (provincia Hai
naut), care au declarat la 17 martie 
b grevă în subteran, continuă să re
tail Ы lăsă din mine.

Ei luptă împotriva intenției gu
vernului de a închide aceste mine 
iub presiunea organelor de condu- 
feSWl ale Comunității europene a căr
bunelui și oțelului (C.E.C.O.).

Conferința 
„mesei rotunde** 
de la Khartum

KHARTUM 22 (Agerpres).
După precizarea punctelor de ve

dere, cele două părți — partidele 
din nordul și sudul Sudanului — au 
ajuns astăzi, în cadrul lucrărilor 
„mesei rotunde" de la Khartum des
tinate rezolvării problemei regiunii 
meridionale a țării la un acord, ale 
cărui detalii nu au fost însă dezvă
luite, relata agenția Reuter, fn ace
lași timp, cîțiva delegați sudiști s-au 
declarat însă nesatisfăcuți de acor
dul intervenit între părți. Agenția 
Reuter se referea la opoziția liderilor 
Frontului sudului, grupare politică 
avînd o anumită influență în sudul 
țării. în rîndul funcționarilor. Aceasta 
a amenințat, ca .încercare de. pre
siune asupra Conferinței de la Khar
tum, cu declanșarea unei greve.

Іи 0 иіаііо
lalte 23 ale listei sale aparținînd al
tor grupări cu care Defferre a stabilit 
o alianță electorală. Restul de 22 de 
locuri din Consiliu au fost atribuite 
listeî comune a comuniștilor și a 
unei fracțiuni socialiste. Se știe că 
disputa electorală din Marsilia căpă
tase o semnificație deosebită, dată 
fiind intenția iui Defferre de a can
dida în viitoarele alegeri preziden
țiale. Se remarcă faptul că U.N.R. 
nu a obținut nici un loc în Consi
liul municipal din Marsilia, al doilea 
oraș ca mărime din Franța.

V1ENA. Luni s-a deschis ta 
Viena Intilnirea internațională a 
oamenilor de teatru, autori și cri
tici. Din partea tării noastre parti
cipă Lioiu Ciulei și Horia Lovi- 
nescu.

BAGDAD. La invitația președin-
telui Irakului, Abdul El-Salam 
Mohammed Aref. emirul Kuweitu
lui. Abdulah As- 
Salim al Sabah, 
a sosit luni dimi- 
mineață la Bagdad 
pentru o vizită oficială 
zile.

ROMA. Luni s-au deschis la Ro
ma lucrările unei conferințe pre
gătitoare, la care participă repre
zentanți din 60 de țări, avînd 
drept obiect studierea modalități
lor de înființare a unui „oraș ști
ințific international’', pentru apli
carea mijloacelor audio-oizuale in 
scopuri didactice.

MEXICO. Acțiunile revendicative 
ale fumaliștilor de Ia Compania 
mexicană de stat „Altos Hornos de 
Mexico" s-au încheiat cu succes 
— conducerea companiei a hotă-

Lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului

GENEVA 22 (Agerpres).
La Geneva s-au deschis luni lucră

rile Comisiei O.N.U. pentru dreptu
rile omului, la care participă repre 
zentanți a 24 de țări. La propunerea 
fostului președinte al Comisiei. En
rique Ponce Carbo (Ecuador), dele
gații au păstrat un minut de recule
gere în memoria președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne. 
Gheorgne Gheorghiu-Dej.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează elaborarea unui proiect de

Ședința cabinetului cipriot
NICOSIA 22 (Agerpres).
La Nicosia a avut loc luni dimi

neața o ședință extraordinară а cabi
netului cipriot, prezidată de preșe
dintele Ciprului Makarios. La sfîrși- 
tul ședinței nu a fost dat publicită
ții nici un comunicat în legătură cu 
conținutul discuțiilor. De asemenea, 
în cursul nopții de duminică spre

ALABAMA
-■ ■ - ii—

Continuă marșul spre Montgomery
NEW YORK 22 (Agerpres).
Participanții la „Marșul spre 

Montgomery" au - petrecut duminică 
o noapte în camping la capătul pri
mei etape a marșului. Ceea ce pă
rea la început o promenadă colec
tivă, fără prezența trupelor, scrie co
respondentul agenției France Presse, 
a devenit, pe parcurs, un marș veri
tabil. Coloana demonstranților, avînd 
în frunte pe liderul populației de 
culoare din S.U.A., Martin Luther 
King, Ralph Bunche. adjunct al se
cretarului general al O.N.U., și alți 
militanti integraționiști se întindea pe

Lansarea în direcția Lunii 
a navei cosmice „Ranger-9“

NEW YORK 22 (Agerpres).
La 21 martie, la Cape Kennedy a 

fost lansată în direcția Lunii, cu aju
torul unei rachete „ Atlas-Agena", 
nava cosmică „Ranger-9". După 65 
de ore de zbor — miercuri după- 
amiază — cînd „Ranger-9“ se va 
afla la aproximativ 1 700 de km de 
Lună, cele șase camere de televi
ziune instalate la bordul navei vor 
intra în funcțiune și vor transmite 

гй majorarea salariilor muncitori
lor.

NEW YORK. Primarul New 
York-ului a aprobat, duminică, 
planurile pricind ridicarea unui 
monument închinat memoriei fostu
lui președinte John Kennedy, în 
cartierul Brooklyn, Monumentul va 
consta dintr-o construcție din mar
mură albă, deasupra căreia va 

In cîteva rînduri
de patru arde permanent o flacără.

PARIS. In după-amiaza zilei de 
22 martie s-a deschis la Stras
bourg sesiunea Parlamentului vest- 
european, care va ține pînă vineri. 
Pe ordinea de zi a primei ședințe 
se află alegerea prezidiului și 
constituirea celor 13 comisii ale 
parlamentului.-

BONN. La 22' martie s-a des
chis la Frankfurt pe Main cel 
de-al XVI-lea Congres al Partidu
lui liber-democrat. Președintele 
partidului, Vicecancelarul Erich 
Mende, a prezentat un referai.

declarație a O.N.U. privind înlătura
rea discriminării în domeniul dreptu
rilor politice, lichidarea discriminării 
rasiale, precum și elaborarea unei 
convenții a O.N.U. privind neadmite- 
rea discriminării în domeniul religiei 
sau a convingerilor ateiste. Partici- 
panții au ales în unanimitate ca 
președinte al Comisiei, pentru anul 
1965, pe Salvator Lopez, fostul mi
nistru de externe al Filipinelor. Lu
crările sesiunii vor dura pînă la 15 
aprilie.

luni, președintele Makarios s-a îhj 
treținut cu ministrul apărării al Gre
ciei, P. Garufalias, care a sosit la 
Nicosia duminică seara. Potrivit ob- ' 
servatorilor din capitala Ciprului, 
discuțiile s-au axat în special asu
pra problemelor privind rotarea unei 
părți a contingentului turc, staționat 
în insulă, și situația care domnește 
în localitatea Lefka.

o distanță de peste un kilometru sub’ 
escorta elicopterelor și a armatei.

Cu toate că nu s-au semnalat in
cidente, demonstranții mărșăluind 
pașnic, elemente rasiste au, încercat 
să producă dezordine. Cîteva gru
puri de huligani, aflați în camioane 
ce treceau de-a lungul coloanei de < 
demonstranți, afișau pancarte pe ca
re se citeau slogane rasiste. Potri
vit agențiilor americane de presă, 
în primele ore ale dimineții de luni, 
demonstranții și-au reluat marșul 
spre Montgomery.

spre Pămînt cîteva mii de im^binî 
ale suprafeței satelitului nostru natu
ral. Ultimele imagini vor fi luate cu 
o fracțiune de secundă înainte de 
prăbușirea navei pe Lună.

Prin imaginile ce vor fi transmise 
de „Ranger-9" urmează să se stabi
lească locul unde ar putea aluniza 

otul ..Surveyor", a cărui lansare 
este proiectată de specialiștii ameri
cani.

LONDRA.

TEL AVIV. La Ierusalim s-a a- 
nunțat că primul ministru al Iz- 
raelului, Levi Eshkol, va pleca 
miercuri la Londra. într-o vizită 
oficială de o săptămînă. In timpul 
șederii sale în capitala britanică, 
Eshkol va avea convorbiri cu pre
mierul Harold Wilson și cu alți 
membri ai cabinetului englez.

Averell Harriman, 
ambasadorul cu 
misiuni speciale 
al președintelui 
Johnson, a sosit

la Londra, în fruntea unei dele
gații americane alcătuite din opt 
persoane. In cursul șederii sale de 
trei zile in capitala britanică, Har
riman va avea convorbiri cu ofi
cialități engleze.

MONROVIA. Seku Ture, preșe
dintele Republicii Guineea, a fă
cut o vizită de o zi în Liberia. La 
22 martie el a părăsit Monrovia, 
plecînd spre Freetown (Sierra 
Leone). In cursul vizitei între 
Seku Ture și președintele Liberiei, 
Tubman a avut loc un schimb de 
păreri asupra problemelor afri
cane.
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