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Vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale,

ANTON MOISESCU

București, 8 Ianuarie 1958.

Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale,

GHEORGHE STOICA

FAC DE GARDA LA CATAFALC CONDUCĂTORII PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI

Un ultim omagiu 
marelui dispărut

Sosirea unor delegații
care vor participa la funerariile Pimigurl de doliu

Cu inimile îndurerate de greaua 
pierdere suferită prin încetarea 
din viață a doctorului. Petru 
Groza, oamenii muncii vin la-ca
tafalcul iubitului fiu al poporului 
romîn pentru a-și lua rămas bun.

Cu mult înainte de Ora anun
țată pentru începerea peleriniju- 
lui la Palatul Republicii, pe Ca
lea Victoriei s-a format un lung 
șir de cetățeni ai Capitalei care 
așteptau să aducă ultimul oma
giu eminentului om politic și de 
stat. Pe frontispiciul clădirii se 
află un mare portret cernit el 
dr. Petru Groza, în jurul 
căruia flutură drapele tricolore 
și roșii îndoliate.

In mijlocul vastei săli a Pala
tului se află catafalcul străjuit' 
de stema R.P. Romîne îndoliată. 
Lumina candelabrelor se cerne 
prin pînza neagră în ‘ care sînt 
îmbrăcate. Răsună acordurile so
lemne ale muzicii funebre. In ju
rul catafalcului sînt nenumărate 
coroane de flori. Sînt aici coroa
nele depuse din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Miniștri, 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, din partea familiei defunctu
lui, corpului diplomatic acreditat 
la București, Academiei R.P.R., 
Consiliului Central al Sindicate
lor. Uniunii Tineretului Muncitor, 
A.R.L.U.S.. Comitetului orășe
nesc P.M.R. șl Sfatului popular 
al Capitalei și altele.

De o parte și de alta a cata
falcului pe perne purpurii sînt 
prinse înaltele decorații, ordine 
și medalii romlnești și străine 
cu care a fost distins tovarășul 
dr. Petru Groza.

La ora 9 și 15 minute se for
mează în jurul catafalcului prima 
gardă de onoare din care f>ac 
parte tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceaușescu. 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvules- 
cu, Leontin Sălăjan.

Conducătorii partidului și gu
vernului exprimă condoleanțe so
ției și celorlalți membri ai fami
liei dr. Petru Groza.

Garda se schimbă. In jurul 
catafalcului fac de gardă to
varășii : Ștefan Voitec, Janos 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Anton 
Moisescu, acad. Petre Constan- 
tinescu-Iași, Ludovic Csupor, 
acad. N. Gh. Lupu, acad. Mihail 
Ralea, acad. Raluca Ripan.

Apoi fac de gardă membrii Co
mitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn,' membrii gu
vernului, conducătorii instituțiilor 
centrale, ai . organizațiilor de 
masă, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, delegați ai muncitori
lor din marile întreprinderi, ge
nerali și ofițeri superiori, oameni 
ai artei și culturii. Prin fața ca
tafalcului se perindă continuu 
numeroși oameni ai muncii. Pri
viri îndurerate se opresc pentru 
ultima oară pe chipul drag al dr. 
Petru Groza.

La ora 12 sosesc membrii 
corpului diplomatic: N. Vujano- 
vici. ambasadorul R.P.F, Iugo
slavia, Miha Lako, ambasadorul 
R.P. Albania, Ke Bo-nian, amba
sadorul R.P. Chineze, A. A. Epi
șev, ambasadorul Uniunii Sovie
tice, Ivan Rohail llkiv, ambasa
dorul R. Cehoslovace, Ferenc 
Kelety, ambasadorul R.P. Ungare, 
Georg Stibi, ambasadorul R.D. 
Germane, C. T. Karasapan, am
basadorul Turciei, Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, doc
tor Hussein Chawky, ambasado
rul Egiptului, Janus Zambrowicz, 
ambasadorul R.P. Polone, Fran- 
cesco Lo Faro, ministrul Italiei, 
A. A. Dudley, ministrul Marii 
Britanii, Arieh Harell, ministrul 
Israelului, P. F- Briigger, mini
strul Elveției, Albert Filz, însărci
natul cu afaceri al Austriei, Jean 
Leroy, însărcinatul cu afaceri al 
Belgiei, Matti Pyykk3, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Fin
landei, Phan Van Su, însărcina
tul cu afaceri ad-i.nterim al R.D. 
Vietnam, Niels Haugsted, însărci
natul cu afaceri ad-înterim al 
Danemarcei, Jean Deciry, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Franței. Anghel Hubenov, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Bulgaria, H. B. Wells, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al S.U.A., N. Diamantopoulos, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Greciei, A. Constanzo, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Argentinei.

Membrii corpului diplomatic se 
opresc în fața catafalcului și se 
înclină în semn de omagiu, apoi 
adresează condoleanțe membrilor 
familiei defunctului.

Pelerinajul oamenilor muncii a 
continuat la ora 17. Mii de oa
meni ai muncii au continuat să 
treacă prin fața corpului neîn
suflețit al tovarășului dr. Petru 
Groza, luptător neobosit pentru 
înflorirea și propășirea țării.

In coloane nesfîrșite se aflau 
muncitori din întreprinderile Ca
pitalei, delegații de țărani mun

citori din regiunea București, 
funcționari din instituții, ofițeri 
și ostași, elevi și studenți, lucră
tori din institutele ae cercetări 
științifice, reprezentanți ai uniu
nilor de creație. Gărzile se schim
bă mereu. Fac de gardă activiști 
ai C.C. al P.M.R. și ai Comitete
lor orășenesc, regional și ale ra
ioanelor din București ale. P.M.R., 
ai C.C. al U.T.M. și ai comitete
lor orășenesc și raionale U.T.M., 
ai Consiliului Central al Sindica
telor, reprezentanți ai Academiei 
R.P. Romîne, Consiliul General, 
regional și orășenesc București 
ale A.R.L.U.S., -Comitetului orga
nizatoric central al femeilor, C.C. 
al Crucii Roșii, Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă; Societății Științelor 
Medicale, cadrelor didactice din 
învățămîntul superior, Asociației 
științifice a inginerilor și tehnicie
nilor, Uniunii Artiștilor Plastici, 
Asociației Oamenilor de Artă, U- 
niunii Arhitecților, Uniunii Zia
riștilor din R. P. Romînă, Aso
ciației Studenților, Asociației Ju
riștilor din R. P. Romînă, Asocia
ției pentru Națiunilor Unite, Cen- 
trocoop, Uniunii pentru Cultură 
Fizică și Sport, Asociației vo
luntare pentrui sprijinirea apă
rării patriei, Societății pen
tru răspîndirea științei și cul
turii, delegați ai muncitorilor, 
unor mari întreprinderi din Capi
tală — Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“, Uzinele „23 Au
gust“, „Mao Țze-dun“, „Tudor 
Vladimîrescu“, fabrica de confec
ții „Gh. Gheorghiu-Dej“ și alte
le, delegați ai oamenilor muncii 
din regiunile Ploești, Pitești, Cra- 
iova, Timișoara, Iași, o delegație 
de țărani muncitori din regiunea 
București și alții.

In cursul zilei au mai. fost de
puse coroane de flori din partea: 
uzinelor „Grigore Preoteasa“, 
„Timpuri Noi“, Ministerului Mi
nelor, Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
ziarului „Scînteia“, Uniunii Scri
itorilor, Uniunii Compozitorilor, 
Uniunii Ziariștilor, Uniunii Ar
tiștilor Plastici ctc.

Șirul celor veniți să-și ia ră
mas bun de la dr. Petru Groza 
e nesfîrșit. Mii și mii de oameni 
ai muncii aduc un pios omagiu 
neuitatului tovarăș dr. Petru 
Groza care și-a închinat viața 
luptei pentru înflorirea și propă
șirea țării, pentru progresul ma
terial și cultural al poporului, 
pentru prietenie și pace între po
poare.

tovarășului
Miercuri seara a sosit în Capi

tală delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice țjumită de C.C- 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Consiliul 
de miniștri aî U.R.S.S. pentru a 
participa la funeraliile tovarășului 
dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne.

Din delegație fac parte: Frol 
Kozlov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., membru 
al Prezidiului' C.C: al P.C.U.S., 
Piotr pospolov, membru supleant 
al Prezidiului Q.C. al P.C.U.S.', 
secretar al C.C. al P.C.U.S., Nico- 
lai Patolicev, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
Din delegație face parte de ase
menea A. A. Epișev, ambasado
rul U.R.S.S^ în Republica Popu
lară Romînă.

La sosire, pe aeroportul Bă-

★

Miercuri după amiază a sosit 
în Capitală delegația Republicii 
Populare Chineze care va partici
pa la funeraliile tovarășului dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne.

Delegația este compusă din: 
Go Mo-jo, locțiitor al președinte
lui Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților popu

lari din întreaga Chină, locțiitor 
al președintelui Comitetului na
țional al Conferinței politice con
sultative a poporului chinez, pre
ședintele Comitetului popular 
pentru apărarea păcii din întrea
ga Chină și președintele Acade
miei Chineze de Științe, Burhan 
Shahidi, locțiitor al președintelui 
Comitetului național al Conferin
ței politice consultative a poporu
lui chinez, locțiitor al președinte
lui Comitetului naționalităților al 
Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, președin
tele organizației religioase isla
mice din China. Din delegație face

★

Miercuri la amiază a sosit în 
Capitală delegația R. P. Albania 
care va participa Ia funeraliile 
președintelui Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne, dr. Petru Groza.

Delegația este alcătuită din 
Hadji Lleshi, președintele Prezi
diului Adunării Populare a R. P. 
Albania, Behar Shtylla, ministrul 
Afacerilor Externe, Cirjaco Harito, 
membru în Prezidiul Adunării 
Populare. Din delegație face parte 
de asemenea Miha Lako, amba
sadorul R. P. Albania în R. P. 
Romînă.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii: Constantin

Petru Groza
rieasa delegația guvernamentală 
a Uniunii Sovietice a fost .întîm- 
pinată de tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă
raș, Alexandru Moghioroș, Anton 
Moisescu, Iun Gheorghe Maurer, 
Simion Bughici, generalii-locote- 
neriți Floca Arhlp și Constantin 
Verdeș și alții.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul. Uniunii Sovietice la 
București și membrii Ambasadei.

Pe aeroportul Băneasa era ali
niată o companie de onoare cu 
muzică și drapel. Fanfara a into
nat imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și R.P. Romîne. Tova
rășul Frol Kozlov și tovarășul 
Chivu Stoica au trecut în revistă 
compania de onoare. Cei de față 
au primit apoi defilarea compa
niei de onoare,

★

parte de asemenea și Ke Bo-nian, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Chineze la 
București.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au fost 
«alutați de tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu - Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Mo
ghioroș, Anton Moisescu, Ion 
Gheorghe Maurer, A. Bunaciu, ge- 
neralii-locotenenți I. Tutoveanu și 
C. Verdeș, acad. M. Beniuc și 
alții.’ '

Au fost de față membrii Amba
sadei R. P. Chineze la București 
în frunte cu ambasadorul Ke 
Bo-nian.

Pe aeroport era aliniată o com
panie de onoare care a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P. Chineze și R. P. 
Romîne. Tovarășul Go Mo-jo, în
soțit de tovarășul Chivu Stoica, 
au trecut în revistă compania de 
onoare.

Cei prezenți au primit apoi de
filarea companiei de onoare.

★

Pîrvulescu, Gh. Stoica, I. Gh. 
Maurer, A. Vlădoiu, C. Mateescu, 
general-locotenent I. Tutoveanu, 
generali, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii Am
basadei R. P. Albania la Bucu
rești, în frunte cu ambasadorul 
Miha Lako.

O gardă militară a dat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Albania și R. P. Romî
ne. Tovarășul Hadji Lleshi, însoțit 
de tovarășul Constantin Pîrvule
scu, au trecut în revistă compania 
de onoare. Apoi membrii delegației 
și persoanele venite în întîmpina- 
re au primit defilarea companiei 
de onoare.

L a
Academia R«P«R.

Puține sînt sentimentele 
po fețele oamenilor urme 
dînci, maî greu de ascuns 
rerea, mîhnirea. Și urmele 
încercate la pierderea unui 
drag, se puteau vedea pe fețele 
zecilor do academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei R.P.R. 
și cercetători științifici ai institu
telor Academiei adunați în după 
amiaza zilei de ieri să cinstească 
într-un miting de doliu amintirea 
devotatului fiu al poporului ro
mîn, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne — tovarășul Pe
tru Groza.

Peste sala de festivități, unde in- ’ 
telecțuali de frunte ai țării noastre 
au cinstit de-a lungul anilor me
moria marilor cărturari ai poporu
lui, răsună cuvintele pornite din 
inimă ale acad. Iorgu Iordan care strucții mecanice a uzinelor „23 
vorbește despre viața, lupta, crea
ția fiului meleagurilor Hunedoa
rei, ce și-a dăruit din anii tine
reții talentul și munca luptei pen
tru eliberarea și fericirea poporu
lui său iubit.

Luptător încă de pe băncile uni
versității împotriva asupririi națio
nale, pentru egalitatea în drepturi 
între națiuni, pentru eliberarea Ar
dealului de sub dominația impe-

ce Iasă 
mai a- 
ca du- 
durerii 
tovarăș

August", dar totdeauna mă copie- fine‘ Da[ ,n ele am 
șea zgomotul. Acum era o tăcere mea eențhnentelor pe care în a- 
desăvîrșltă. Se auzea doar glasul 
unui bărbat care vorbea de la tri
buna improvizată pe o pasarelă. 
Un portret al tovarășului Groza, . 
încadrat de pînză neagră, fusese 
așezat în apropiere. Oamenii pri
veau mereu portretul. Cu cîteva 
minute înainte auzisem doi mun-

v . — citori, cu paltoanele puse peste
nu ui~ austro-ungar,* viața dr._ Fetru ^„p^ care mărturiseau cu o

sinceritate ce emoționează că nu
1 le vine să creadă
1 Petru Groza 
’■ totdeauna.
1 „Moartea
■ este o grea 

porul nostru
' Emilian Florea, secretarul comite

tului de partid.
Aceeași tăcere apăsătoare, 

petele descoperite se pleacă 
minut întru cinstirea marelui 
părut. Directorul uzinelor, C. Pu- 
tinică, citește necrologul tovarășu
lui Groza. Pagina aceea de ziar o 
citiseră mulți încă de dimineață. 
Ascultau însă încă odată îndure
rați și frazele le evocau zile de 
luptă sub conducerea partidului. 
Cîți din ei nu ieșiseră în stradă 
înfruntând mitralierele lui 
descu pentru a cere 
democrat în , frunte 
Groza ?

Marin lonescu, sudor la 
vagoane, cere cuvîntul. 
doar cîteva cuvinte. Vorbește 
despre durerea pe care poporul o 
încearcă și asigură partidul că va 
cinsti memoria tovarășului Groza 
muncind cu și mai multă abnega
ție pentru socialism. Un angaja-

Groza a fost o luptă îndârjită, neo
bosită, pentru poporul pe care l-a 
iubit cu pasiune. Vorbitorul scoate 
în evidență marile calități ale dr. 
Petru Groza, care în anii ce au 
urmat eliberării patriei, a muncit 
cu hotărîre pentru înfăptuirea po
liticii partidului, de transformări 
democratice, revoluționare, de re
facere și dezvoltare a economiei 
țării, de construire a socialismu
lui.

Asistența ascultă în continuare 
cuvîntul acad. I. S. Gheorghiu care 
vorbește despre aportul pe care 
l-a adus doctorul Petru Groza în 
evidențierea rolului pe care l-a 
jucat Traian Vuia în istoria știin
ței și tehnicii contemporane, des
pre entuziasmul și optimismul de 
care era în permanență animat 
dispărutul.

Rînd pe rînd alți oameni de 
știință prezenți la mitingul de do
liu, vorbesc despre marea durere 
pe care o încearcă poporul nostru 
la moartea eminentului om de stat, 
îndrumător sincer al oamenilor de 
știință și litere, luptător entuziast 
pentru culturalizarea maselor popu
lare — doctorul Petru Groza.

La sfîrȘitul adunării de doliu, 

acad. prof. Șt. Milcu dă citire unei 
telegrame adresată Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
Comitetului Central al P. M. R., 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
prin care oamenii de știință își a- 
firmă din nou hotărîrea de a-și 
strînge și mai mult rîndurile în 
jurul partidului, de a-și dărui toate 
forțele luptei pentru făurirea ma
rilor idealuri pentru care a muncit
Ș» a luptat doctorul Petru Groza.

I. SAVA

La
„23

uzinale
August“

Hala imensă a fabricii devenise 
locul unui miting trist. Mașinile 
stăteau împietrite. Oamenii la fel. 
Am mai fost aici, în hala de con-

că tovarășul 
ne-a părăsit pentru

tovarășului Groza 
pierdere pentru po- 

muncitor" — rostește

Ca- 
un 

dis-

Ră- 
un .guvern 
cu Petru

secția 
Spune

ment rostit simplu, dar plin de 
simțire.

Inginerul Cezar Aramă evocă 
figura lui Petru Groza, intelectual 
patriot care a înțeles rolul istorie 
al clasei muncitoare și a servit cu 
abnegație poporul. Inginerul Ara
mă amintește de întîlnirea to
varășului Groza cu oamenii 
simpli, a căror prezență era pen
tru el o necesitate. Pe stradă îl 
întîlneai deseori pe Petru Groza 
stînd de vorbă cu cetățenii, glu
mind sau schimbînd păreri.

Muncitorul turnător Alexandru 
Voicicovschi a dat glas sentimen
telor de profundă durere ale celor 
din uzină în legătură cu moartea 
■tovarășului Groza și a subliniat că 
muncitorii se vor strînge și mai 
mult în jurul partidului și guver
nului spre a duce la victorie 
cauza socialismului.

Cuvîntări scurte, cu fraze pu-

ceste zile le încearcă 
întreg.

un popor

E. OBREA

Comunicat
Comisia de stat pentru organi

zarea funeraliilor tovarășului dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii, Adunări Naționale .a 
Republicii Populare Romîne, co
munică :

>. Mitingul de doliu închinat me
moriei dr. Petru Groza va avpa 
loc vineri 10 ianuarie la ora 10, 
în Piața Republicii.

De la ora 10 pînă la ora 10 și 3 
minute — pe baza Hotărârii Pre-i 
zidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliu-i 
lui de Miniștri al Republicii Popii-1 
lare Romîne cu privire la organi« 
zarea funeraliilor tovarășului dn 
Petru Groza — se va întrerupe 
lucrul în toate întreprinderile și 
instituțiile din țară (cu excepția 
acelora unde condițiile de pro-' 
ducție nu permit întreruperea lui 
crului) ; în același timp vor suna 
sirenele tuturor întreprinderilor, 
locomotivelor, vaselor flotei mari
time și fluviale ; in orașe, se va 
opri timp de 1 minut circulația 
vehiculelor și a pietonilor.

După terminarea mitingului de 
doliu cortegiul funerar va porni 
spre cimitirul militar Ghencea.
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DC la lucrarea
în cercul științific
la intrarea de stat

PROBLEME

In timpul studenției, am a- 
flat de la cadrele didactice, 
de la diverși colegi de faculta
te sau prieteni de la alte fa
cultăți că reușita lucrării sau 
proiectului pentru examenul 
de stat depinde de faptul dacă 
ai pregătit-o din timp.

Prima greutate pe care o ri
dică această lucrare este, după 
părerea mea, alegerea temei. 
De aceea, chiar de la începu
tul anului IV am început să 
studiez pentru lucrare. Activi
tatea in cercul științific din 
facultate, lucrarea pe care o 
prezentasem la Conferința 
științifică pe facultate — „Cri
tica logicii relațiilor“ făceau 
să nu mă simt chiar dezarmat 
cînd am pornit să-mi aleg te
ma. Mi-am ales deci tema : 
„Dialectica categoriilor — 
concret, abstract — în proce
sul cunoașterii“. Am început, 
desigur, timid, să iau contact; 
prin traduceri, cu lucrări din 
operele lui Negel; Marx, En- 
gșls, Lenin și să consult mate
rialul mai recent. Trei sau 
patru luni nu am făcut decît 
să-mi culeg material, să-mi 
dau răspuns la o mulțime de 
probleme ce-mi apăreau necla
re, să concep un plan al lu
crării. Ce este concretul, ce e 
abstractul, dar unitatea dintre 
ele ? Ce e conținutul logic și 
conținutul gnoseologic — iată 
unele din întrebările cărora 
trebuia să le răspund. Și, 
pe olt de simple i s-ar părea 
aceste lucruri unui cititor... a- 
mator, pe atît de dificile i se 
par unuia, care vrea să întoc
mească o lucrare cu concluzii 
interesante și pe cît posibil, 
personale.

Prima emoție și prima veri
ficare, a fost ședința de cerc 
în care am prezentat lucrarea. 
Cum a fost ? N-aș putea spu
ne exact. Cert este că lucrarea 
a fost propusă de membrii cer
cului și de tovarășul conducă
tor științific din partea cate
drei de materialism dialectic, 
să fie prezentată la Conferința 
științifică pe universitate.

M-am apucat din nou de lu
cru, am rectificat și adăugat, 
am dezvoltat și interpretat alte 
pasagii. Conferința științifică 
pe universitate a fost a doua 
etapă în această muncă pe cît 
de pretențioasă, pe atît de fru
moasă. Din nou discutată și 
premiată, lucrarea mergea spre 
finisare.

Așa cum arăta ea atunci, nu 
era decît un capitol sau două 
din lucrarea pe care intențio
nez să o prezint la examenul 
de stat. In timp de exact un 
an de zile multe semne de în
trebare s-au șters, altele au 
apărut.

Problema cunoștințelor cît 
mai profunde, mai distincte, 
mai complecte trebuie să și-o 
pună, după părerea mea, fie
care student și e de dorit ca 
nu numai în ultimul an sau 
ultimele luni ale facultății, cînd 
se apropie examenul de stat. 
Este mai ușor, în general, să 
continui un drum decît să-l în
cepi în pripă. Este mai ușor 
să-ți complectezi materialul, 
să ți-l ordonezi, decît să în
cepi de-abia cu două luni

înainte de exa
men, strîngerea 
lui. Iată ce n-ar 
trebui să uităm 
nici unul dintre 
noi.

VOICULESCU 
MIRCEA 

anul V, Faculta
tea de filozofie 

București.

In laborato- 
biochi-rul de
tehno-mie și

logia
de la Institutul

lapteiui

politehnic Ga

lați.

profesionale și științifice 
în dezbaterea studenților clujeni

Consiliul asociațiilor studenților din centrul universitar Cluj a 
inițiat do curînd o consfătuire în cadrul căreia s-au dezbătut proble
mele privind îmbunătățirea pregătirii profesionale a studenților și 
activității cercurilor științifice studențești. Consfătuirea s-a bucurat 
de prezența unor cadre didactice cu bogată experiență pedagogică 
cum sînt: prof. univ. I. M. Aldan, prof. univ. Takacs Lajos, prof. 
univ. AL Roșea, prof. univ. I. Negruțiu, prof. univ. Păcuraru Flo- 
rian și alții.

Au participat de asemenea studenți fruntași la învățătură și în 
munca științifică, activiști ai Uniunii Asociațiilor Studenților și 
ai organizațiilor U.T.M. din orașul Cluj, activiști ai comitetului exe
cutiv U.A.S.R., activiști de partid. In cadrul consfătuirii au fost pre
zentate 7 referate care au abordat diferite aspecte ale procesului de 
învățămînt.

Referatul susținut de asistentul C. Codreanu șeful comisiei profe
sionale științifice a consiliului U.A.S.-Cluj a dezbătut „Aspecte și pro
bleme ale muncii, profesional-științifice în centrul universitar“. 
După menționarea unor acțiuni cu un bogat conținut, care au con
tribuit la stimularea interesului studenților în pregătirea profesională, 
ca organizarea expoziției cercurilor științifice pe centrul universitar, 
înființarea unui cerc științific comun format din studenți romîni și 
maghiari pentru studierea folclorului din regiunea Cluj ; organizarea 
unei serii de conferințe de cultură generală, lecții de istoria artei, 
întâlniri între absolvenți și studenți, referatul releva și câteva neajun
suri existente în această direcție. Așa de pildă, lipsa analizelor me
todologie a desfășurării anului de învățămînt precedent creează în 
anumite facultăți situații care pun corpul profesoral în imposibili
tatea de a acționa suficient spre direcții în care se vădesc lipsurile 
principale.

Referatul a mai scos în evidență faptul că activitatea cercurilor 
științifice care în prima parte a anului universitar este redusă se 
intensifică abia în semestrul II. El a combătut formalismul manifes
tat în practica muncii unor asociații și organizații U.T.M,, lipsa 
unei preocupări serioase pentru a creia o opinie de masă sănătoasă 
în sprijinul muncii profesionale.

Un alt referat, prezentat de către studentul Viorel Pop, președin
tele asociațiilor studențești de la Institutul politehnic, a dezbătut 
problema organizării practicii în producție a studenților. Făcînd o 
analiză a modului de desfășurare a practicii studenților, referatul a 
instistat asupra lipsurilor ce se manifestă în acest domeniu. După ce 
a fost exemplificată această idee, se arăta mai departe: „Noi cre
dem că problemei controlului și îndrumării permanente a studenților 
în timpul practicii nu i se acordă suficientă importanță. Delegații 
uzinelor, repartizați pentru conducerea practicii noastre, sînt de 
obicei inginerii șefi ori șefii de servicii care pe lîngă saroinile lor 
profesionale mai primesc și îndrumarea practicii a 30—40 de studenți. 
Este normal că nu poate fi vorba de o îndrumare continuă. Astfel, 
ajutorul uzinelor se reduce uneori la semnarea carnetelor de prac
tică. Socotim de asemenea că s-ar obține rezultate bune dacă fie
care grupă de practică ar avea îndrumător permanent din partea in
stitutului“.

Tov. Pavel Marian, secretar al comitetului orășenesc U.T.M., a vor
bit despre unele probleme ale întă
ririi disciplinei în centrul univer
sitar Cluj. El a accentuat asupra 
faptului că unii studenți dau do
vadă de atitudini dăunătoare, huli
ganice, că mulți nu întrebuințează 
cu folos timpul pentru învățătură. 
Pentru îmbunătățirea acestei situa
ții, tov. Marian propunea ca orga- 
nizațile U.T.M. și Asociațiile stu
dențești să-și îndrepte în mod deo
sebit atenția asupra disciplinei, a- 
supra comportării tuturor studen
ților.

Referatele prezentate, discuțiile, 
numeroasele și valoroasele propu
neri au ridicat substanțial, nivelul 
consfătuirii. Problemele la care 
s-au referit mai mult vorbitorii au 
fost acelea ale ridicării conștiin
ței sociale a studenților, a creării 
unei opinii hotărâte împotriva chiu
langiilor și a elementelor indisci- 
plinate. în ansamblu consfătuirea 
de la Cluj a reprezentat o verigă 
de șeaifiă pentru continua îmbună
tățire ă nivelului învățământului 
în

Un aspect din laboratorul de înaltă tensiune de la Facultatea de electro-tehnică 
din Craiova
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Spicuiri din propunerile 
adoptate ia consfătuire

institutele clujene.

I 
)

un buletin 
se publice 
științifice

Talentul
nu presupune

ÎNFUMURARE

Informări 
politice

Studenții Facultății de Istorie 
a Universității „C. I. Parhon“ 
acordă o deosebită importanță 
informărilor politice, pe ani de 
studii.

Pentru buna desfășurare a in
formărilor politice organizația 
U.T.M. a întocmit un plan de 
muncă pentru primele cinci Juni 
ale anului 1958.

In această perioadă vț>r fi .dez
bătute probleme ca : „Ce este co
lonialismul ?“, „Criza din Orien
tul apropiat“, „Ce este N.A.T.O. 
și cui folosește“, „De la doctri
na Monroe la doctrina Eisen
hower“, precum și alte nume
roase teme de actualitate.

Informările vor fi ținute de 
către valoroase cadre didac
tice ale Facultății: conferen
țiarii E. Campus, V. Hurmuz, 
I. Gheorghiu, D. Almaș, lectorii 
A. Petrie, D. Rozenzweig, y. 
Sîrbu, asist. Gheorghe Cazan și 
alții.

Fără îndoială că aceste infor
mări politice vor contribui efica
ce la o cît mai justă orientare 
politică și la ridicarea nivelului 
ideologic al studenților Facultă
ții de istorie a Universității 
„C. I. Parhon“.

L. DUNAJECZ
student

IAMCHETA HOAfînA
IN LEGAI URA CU

PREGĂTIRILE
PENTRU

prinderilor la oare sînt repar
tizați pentru practică studen
ții mai multor centre univer
sitare să existe un singur 
coordonator al practicii pe 
toată durata desfășurării ei. 
Să se adopte încă din acest an 
universitar propunerea ca co
locviile de practică să se dea 
în întreprinderea sau institu
ția respectivă și nu în cadrul 
institutelor, în așa fel incit Ia 
aceste colocvii să participe și 
tovarășii ingineri din între
prinderile respective. Să se 
creeze posibilitatea ca practica 
în producție a studenților a- 
nului I de la Facultatea de 
consțrucții să se efectueze pe 
un șantier propriu Ia cons
truirea unui cămin studențesc 
sau alt obiectiv cultural-social 
studențesc sau de tineret.

■ Patronarea anului I de 
fiecare facultate de către

E Să se editeze 
periodic în care să 
lucrările cercurilor 
studențești din centrul univer
sitar Cluj.

■ Să fie organizate con
cursuri profesionale, sesiuni 
științifice studențești pe spe
cialități. Se va extinde meto
da formării cercurilor științi
fice studențești comune ale 
studenților romîni și maghiari 
nu numai pentru studierea 
folclorului regiunii Cluj ci și 
pentru studierea și întocmirea 
unei monografii asupra istori
cului mișcării democrate stu
dențești din Cluj.

■ Pentru stimularea stu
diului in institutele de învă
țămînt superior se va institui 
cartea de onoare a asociațiilor 
studenților din centrul univer
sitar Cluj.

■ Practica în producție a 
studenților să se efectueze 
numai în cadrul grupelor de 
învățămînt și să fie îndrumate 
în permanență de cadrele di
dactice de la catedrele de 
specialitate. In cadrul între-

MUNTEANU MIRCEA 
corespondentul „Scìnteli 

tineretului“ pentru 
regiunea ClujI

an.

Prima sesiune

la 
o 

catedră, sub toate aspectele, 
învățătură, activități extra- 
școlare etc.

■ Se propune înființarea u- 
nei librării studențești de unde 
studenții să-și poată procura 
chiar și în rate unele materiale.

EW1EXE
In institute atmosfera e specifică zilelor premergătoare exa

menelor : febrilitate, studiu intens, grijă pentru ca fiecare minut 
să fie folosit cu rost.

Examenele rămîn de fapt mereu aceleași: profesorii exami
nează, studenții răspund sinterizind materia unei perioade de 
studiu. Este nevoie de calm, de' gîndire, dar mai ales de cunoș

tințe profunde pe care studen ții să și le fi însușit zi de zi. Doar 
au avut condiții, posibilități și timpul necesar s-o facă.

O scurtă anchetă în rîndul unor cadre didactice și a unor 
studenți ne-a prilejuit să aflăm cîteva aspecte legate de pregă
tirile pentru sesiunea de examene. Publicăm cîteva răspunsuri 
la ancheta noastră:

Unii spun că ceea ce l-a dus pe 
Puiu Niculescu, talentatul volei, 
balist al anului 111 silvicultură de 
la Institutul politehnic din Orașul 
Stalin, pe panta înfumurării au 
fost... aplauzele publicului.

Cum ? Aplauzele 2 Aplauzele ar 
fi trebuit doar să-i dea imbold, 
dragoste de muncă, perseverență. 
Ei, nu! Aplauzele l-au transformat 
pe Puiu, dlntr-un băiat așezat, mo. 
deșt, cuviincios, intr-un înfumu
rat, un arogant, un egoist... „Sal
tul catitatlv“ s-a produs cu clteva 
luni tn urmă, cu ocazia meciului 
final disputat între campionii ins
titutului : anul III silvicultură și a. 
nul IV mecanică. Atunci i s-a pă. 
rut, talentatului sportiv că ar. 
birtul, profesorul lui de educație 
fizică, tov. Diaconescu, n-a fost 
destul de obiectiv și, cu toate că 
majoritatea colegilor din echipă 
s-au opus părerii lui, Puiu i-a pri
vit de sus. I-a privit de la înălți
mea sprintenelor lui negre, ridicate 
anume a semn de întrebare, pen. 
tru a fi și mai ironice, i-a privit 
așa cum privește un elefant către 
niște bieți șoricei care se joacă la 
picioarele lui și pe care i-ar putea 
strivi lntru> clipă.

— Mă mir că nu vă duceți să.i 
pupați mtinile. O să vedeți voi 
ce-o să.i fac eu acuma.

Șl, în fața spectatorilor care nu 
se împrăștiaseră încă de pe teren, 
în fața sutelor de studenți, în fața 
cadrelor didactice, Puiu nu 
s-a sfiit să-și apostrofeze astfel 
profesorul care, nu uitați, l-a cres
cut, a petrecut Ungă el zile șl seri

lungi de antrenament, n-a precupe
țit nici un efort pentru a-i Impar, 
tăși cele mai prețioase sfaturi — 
privire la tainele voleibalului, 
care a „îndrăznit" să-l întrebe 
el, talentatul institutului, „cum 
simte".

— Dar cine ești dumneata 
vrei să știi tot ce-i pe sufletul 
meu 2

Profesorul se făcu alb. întreba, 
rea îl uimise. Se uită în jur. Cum? 
Lui îi era adresată ?

Unii au socotit întlmplarea drept 
o... „ciudățenie", o „ieșire" ner
voasă a lui Puiu, alții drept un act 
de curaj, de independență. Cei mai 
mulți însă, au socotit că e picătura 
care umpluse paharul. Asemenea 
„ieșiri“ mai avuseseră loc in viața 
sportivului Puiu. La Alba Iulia in. 
jurase un arbitru, la București 
provocase scandal pe teren. Și fap
tele nu-i fuseseră judecate prea as
pru. Biroul U.T.M. purtase cu el 
clteva discuții amicale, tovărășe. 
ști, arătlndu-i pericolul înfumu
rării. Talentul i se urcase insă la 
cap. Se purta cu colegii ca o mare 
somitate și nu pierdea prilejul de 
a.i jigni la orice pas pe cei mai 
slabi decît el. Intre talentul lut 
real și caracter era o mare discre
panță. Ai fi zis că în persoana lui 
Puiu există doi oameni: un spor
tiv talentat și un egoist, un înfu
murat. Ce trebuia făcut ca să dis. 
pară egoistul, înfumuratul și să 
rămînă sportivul ?

...La sediul organizației U.T.M. 
s-au adunat secretarii celor două 
facultăți, secretarul pe institut, 
președintele și secretarul asocia
ției studențești.

— Ce facem cu el ? Cu mustrările 
nu mai merge.

cu
Și 
pe 
se
de

— Să-l excludem din echipă. 
Să.i ținem un timp de o parte de 
sport. Să vadă că putem face trea
bă și fără el.

Adunarea generală U.T.M. a a- 
probat cu mare majoritate de vo
turi propunerea biroului.

Din ziua aceea Puiu a început 
să se simtă singur. Ii era greu țâra 
colegi, fără tovarăși de echipă, 
fără mingea de volei, fără a- 
plauzele mulțimii, afurisitele ace
lea de aplauze, care-i strecuraseră 
tn sînge otrava înfumurării. Acum 
nu mai tînjea după ele. Ar fi vrut 
să vadă măcar sala unde cei din 
anii mai mici făceau antrenament. 
Atît. Dar îi era rușine să intre.

Tntr.o zi, se apropie sttngaci și 
sfios de ușă. Nimeni nu-l băga în 
seamă. II știa toată lumea cît era 
de arogant, de înfumurat. Băieții 
se simțeau prost in fața lui, mai 
ales că toți erau la primii pași tn 
ale sportului. Unul azvîrli mingea 
atît ae sus că o lovi de tavan. A- 
tunci Puiu se apropie de el:

— Nu, nu-i bine așa! Cam în 
felul ăsta, îi spuse el simplu, cu 
căldură, aruncind mingea, nu fără 
emoție, peste plasă...

Din ziua aceea Puiu venea cu 
regularitate la toate antrenamen. 
tele celor mai mici, fără să fie 
chemat de nimeni. Le vorbea sim
plu, cuviincios, cu modestie și tra
gere de inimă.

★’
Măsura a fost bună, cu timpul a 

dispărut înfumuratul și a rămas 
talentul.

Biblioteca In
stitutului poli
tehnic din Galați 
are peste 65.000 
volume, iar sala 
de lectură are o 
capacitate de 
120 locuri. Demn 
de relevat este 
faptul că biblio
teca primește 
periodic cărți și 
publicații din 

străinătate, care 
însumează peste 
100 titluri.

Studentul Vițan Viorel, ne-a 
spus printre altele : în rîndul 
studenților anului I al Facultății 
de electrotehnică din Institutul 
politehnic-Timișoara domnește o 
oarecare neliniște, neliniștea 
primei încercări, a primei se
siuni de examene din viața de 
student.

Veniți de pe băncile școlii me
dii sau din producție, au făcut 
mai greu cunoștință cu metodele 
de muncă din institut.

La început neobișnuiți cu me
toda de studiu, unii s-au delă- 
sat. Un număr destul de mare de 

-studenți lipseau de la cursuri și 
seminarii, sau dacă veneau erau 
pasivi. De asemenea, n-am înțe
les suficient rolul consultațiilor 
și din acest motiv participarea 
noastră era foarte slabă. Tovară
șii profesori ne așteptau la con
sultații, iar noi le evitam, unii și 
pentru faptul că nu studiaseră în 
mod curent materia. Astfel, pri
ma noastră lucrare de control s-a 
soldat, cum era și firesc, cu re
zultate nesatisfăcătoare.

Situația aceasta nu a durat mult 
însă. Tovarășul decan de an, ing. 
T. Nămăloiu, împreună cu bi-

STELA NEAGU
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roul organizației U.T.M. de 
au luat în discuție munca noas
tră. Ni s-a arătat pericolul care 
ne amenință dacă vom continua 
cu acest sistem de muncă, ni s-au 
dat soluții, ni s-au indicat me
tode.

Studenții au început de atunci 
să frecventeze cu regularitate 
cursurile și seminariile, numărul 
absențelor scăzînd brusc și în ca
drul seminariilor activitatea a de
venit din ce în ce mai intensă. 
Consultațiile au început să fie a- 
preciate și folosite de către stu
denți, răsplătind prin aceasta bu
năvoința tovarășilor profesori care 
s-au oferit să ne stea la dispozi
ție pentru lămurirea unor pro
bleme mai dificile. Mai mult, pen
tru studenții veniți din producție 
s-au organizat consultații speciale 
la materiile mai dificile. Din lu
crările de control ce au urmat 
s-a observat o simțitoare îmbună
tățire a nivelului de pregătire a 
studenților. Rezultatele ne mulțu
meau și pe noi și pe cei care ne în
drumau activitatea. Și de unde 
pînă atunci o parte din studenți 
treceau cu ușurință peste materia 
predată, în anul nostru studenții 

au început să 
studieze biblio
grafia recoman
dată, documen- 
tîndu-se mai 
profund pentru 
seminarii, 
gindu-și 
ștințele.

Zilele 
au mai 
pînă la examene 
pot fi numărate 
pe degete. Chiar 
dacă sîntem e- 
moționați, un 
lucru ne este 
clar : vom obți
ne rezultate bune 
pentru eă am 
fost ajutați să 
evităm din timp 
pericolul siste
mului de mun
că în asalt.

între- 
cuno-

care 
rămas

Cheia succesului: 
activitate ritmică

Intre două ședințe, tovarășul profesor inginer 
SERGIU RAȘEEV, rectorul Institutului de petrol, 
gaze și geologie din București, și-a făcut timp să 
răspundă anchetei noastre.

— Voi urmări o singură problemă — a început 
prof. S. Rașeev, și anume ceea ce este nou anul a- 
cesta în desfășurarea procesului de învățămînt.

Am început anul școlar după noile programe care 
cer un nou sistem de muncă din partea cadrelor 
didactice și mai ales a studenților. In primul rînd 
acest sistem presupune o conștiință mai ridicată, o 
muncă independentă, din partea studenților, un stu
diu cu mai multă perspectivă și mai ritmic.

Măsura ar fi putut avea un dublu efect. Pentru 
studenții sîrguincioși să constituie un stimulent; 
mai mult timp liber însemnînd pentru ei mai mult 
timp pentru munca individuală. Pentru cei ohiș- 
nuiți să învețe numai înainte de examene măsura 
putea constitui o încurajare a lenei, a pierderii de 
timp, a muncii în asalt. Or, noi tocmai acest lucru 
am căutat să-l evităm.

Desigur, măsurile luate nu exclud cu nimic con
trolul activității studenților. Dimpotrivă, el trebuie 
accentuat pentru a-i obișnui pe studenți cu studiul 
ritmic al materiei, în întreg anul școlar. Si atunci am 
recurs la cîteva soluții. In primul rînd, am trans
format lucrările de control în lucrări obligatorii, pe 
care studentul trebuie să le promoveze. Lucrările 
sînt mai puțin numeroase, mai de sinteză și numai 
la materiile principale. Studentul are astfel posibi
litatea să-și sintetizeze materia pe capitole, să o re
vadă de mai multe ori pînă la examene.

Am socotit insă, că și prin alte mijloace poate fi 
stimulată activitatea școlară a studenților. De pildă, 
prin îmbunătățirea predării cursurilor și a desfășu
rării seminariilor. Am urmărit prin aceasta ca inte
resul studenților pentru curs și pentru a participa la 
dezbaterile din seminar, să crească. Un curs și un 
seminar bun deschide curiozitatea studenților.

Studenților le este clar acum că examenul nu în
seamnă o simplă interogare din partea examinato
rului. Profesorii vor examina finind seama de munca 
fiecărui student în timpul semestrului. Cei care au 
obținut rezultate bune la probele de control și au 
desfășurat o muncă activă în seminar vor fi exami
nați mai mult pe probleme de sinteză și nu de amă
nunt. Pentru cel care a muncit, deci, examenul va 
fi mai ușor. Este și acesta un stimulent.

Această primă sesiune de examene (care se des
fășoară după noul regulament al Ministerului Învă
țământului și Culturii) ne poate aduce și surprize 
neplăcute. Noul regulament prevede că studenții se. 
pot prezenta la examene și colocvii la alegere — în 
cele trei sesiuni ale anului. Am surprins tendința u- 
nora din ei de a îngrămădi toate examenele în ulti
mele sesiuni și mai ales tendința de a se prezenta 
la colocvii odată cu examenul la acea materie, (pen
tru a nu face efort dublu). Or, colocviul are scopul 
de a-l ajuta pe student să recapituleze părți de ma
terie, de a-i ușura munca. Altfel colocviul va deveni 
formal.

Cred că noul sistem de studiu, prin asigurarea 
unei activități ritmice din partea studenților, nu va 
duce la scăderea numărului de promovați. Pentru 
aceasta trebuie muncit însă foarte mult cu fiecare 
student.

Cinci studente 
despre metodele 

de învățătură
Cînd am deschis ușa dormitoru

lui celor cinci studente, prietene 
și colege le-am găsit ascultînd-o 
atente pe Maria Lungulesei care 
citea din Pușkin. Ne-am amintit 
atunci că tot așa, pe toate cinci, 
le-am văzut după sesiunea trecută 
pe panoul evidențiapilor... Maria 
Lungulesei, Aurica Ghimpu, Ma- 
rilena Constantin, Sandu Gherghi
na și Verteș Eva din anul III al 
Facultății de filozofie, grupa 215.

Fiecare ne-a împărtășit cite ceva 
din metodele lor de învățătură.

— La început, cînd am intrat 
pentru prima oară în facultate, 
aveam fiecare felul nostru de a în
văța. Și cu toate că locuiam în a- 
celași dormitor și făceam parte din 
aceeași grupă cînd era vorba de 
învățătură ne despărțeam. Ne 
luam cartea sau caietul și ne îm- 
prăștiam pe la bibliotecă, în sala 
de lectură, sau rămîneam în dor
mitor și acolo învățam singure. 
Tîrziu, cînd ne adunam. începeam 
să discutăm, la început în gene
ral, despre cele studiate. Fiecare 
ne spuneam părerea, argumentam 
sau comentam o problemă. Și fără 
să ne dăm seama, lămuream a- 
tunci, prin acele discuții, toate pro
blemele, încă neclare. încetul cu în
cetul discuțiile noastre s-au tran
sformat în metodă de învățătură. 
Primele examene din anul I și 
primele emoții le-am trecut parcă 
mai ușor. învățasem toate îm
preună, sistematic, amănunțit, pen
tru fiecare examen. Roadele ne-au 
adus mulțumire și surprize. Toată 
camera noastră — cu cinci fete 
—a luat la examene numai „bine“ 
și „foarte bine“.

Experiența anului 1 am folosit-o 
și în anii următori, pentru fiecare 
seminar, colocviu sau examen.

In afară de calificativele bune 
pe care le-am luat d.e fiecare dat-ă, 
constatam că am deprins o ușu
rință in a vorbi, logică și limpezi
me in expunerea problemelor. 
Acum sîntem în pragul celei de 
a cincea sesiuni de examene din 
viața noastră de facultate. O aș
teptăm cu seninătate, fără teamă. 
Pentru examenul de literatură 
rusă am început să citim de la 
începutul anului. Acum mai avem 
doar cîteva opere de citit. în a- 
propierea examenului vom reciti 
și analiza ceea ce am rezumat 
după fiecare lectură. în felul a- 
cesta vom proceda la fiecare ma
terie“...



Mitinguri de doliu
La uzinele „Timpuri Noi“ 

din Capitală
Nu i-am vizitat pentru prima 

^ară pe muncitorii uzinei „Tim
puri noi“. Mi-a fost dat să-i în- 
tîlnesc de nenumărate ori. Să-i 
văd bucuroși și plini de mîndrie 
în urma unor succese de seamă 
în producție, frămîntați sau 
chiar necăjiți cînd lucrurile nu 
mergeau tocmai bine.

Ieri către ora 14,30 i-am reîn- 
tîlnit adiuna(i în hala mare a. 
uzinei. Păstrau o adîncă tăcere. 
Oamenii aceștia, masa prezidiu
lui străjuită de o parte și de alta 
cu drapele îndoliate totul de 
aici e mărturia momentului greu 
prin care trec, alături de între
gul nostru popor, muncitorii a- 
cestei uzine.

A început mitingul de doliu.
Ioan Marinescu — secretar al 

organizației de partid al uzinei— 
evocă momente din viata celui 
dispărut. Apoi dă citire necrolo
gului publicat în ziare.

...Un minut de. reculegere în 
memoria celui care ne-a părăsit.

Muncitorii cer cuvintul. Pri- 
.ul a vorbit tînărul strungar 

xon Moldoveanu.
— L-am îruiîlnit pentru ultima 

oară cu cîteva zile în urmă la 
sesiunea jubiliară a Marii Adu
nări Naționale. Deși bolnav, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale nu ș)-a îngăduit 
să lipsească de ia lucrările sfa-> 
tului suprem al tării noastre. 
Este una din multele dovezi ale 
devotamentului acestui om care 
și-a slujit jara, poporul pînă în 
ultima zi a vieții sale. Sînt tînăr 
și, pentru prima oară deputat în 
organul suprem al tării. Nu o 
singură dată m-a sfătuit cum

să-i ascult pe alegători, cum să 
rezolv doleanțele lor. Prieten și 
dascăl a fost pentru toți.

Și-ar fi avut mult de spus tî
nărul strungar Ion Moldoveanu. 
In asemenea momente grele 
însă, oamenii vorbesc puțin, dar 
din suflet. II ascultam pe ingi
nerul Vasile Tudor:

— Zidurile închisorii sînt mici 
în fafa țelurilor drepte ale oa
menilor. De asta m-am convins 
cu 14 ani în urmă. Lucram în- 
tr-o uzină aflată pe timpul răz
boiului la Deva. Pe atunci docto
rul Petru Groza era întemnițat. 
Atunci am văzut pentru prima 
dată de cîtă prețuire se bucură 
între muncitori și țărani. Anii 
care au urmat ne-au confirmat 
tuturora că prețuirea aceasta i-o 
datorăm pentru munca sa plină 
de abnegație în slujba cauzei 
mărețe a poporului nostru. S-a 
stins din viată un om deosebit.

Asemenea inginerului Vasile 
Tudor au vorbit și alți munci
tori. Fiecare trăiește un moment 
de profundă durere.

‘„Vom cinsti memoria regreta
tului nostru tovarăș, străduindu- 
ne să obținem rezultate și mai 
valoroase în munca de fiecare 
zi“.

Sînt doar cîteva cuvinte din 
telegrama de condoleanțe tri
misă de muncitorii acestei uzine 
către Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, C.C. al P.M.R. și Con
siliul de Miniștri.

Este în fond Un angajament. 
Și muncitorii de la uzinele 
„Timpuri Noi“ știu să-și res
pecte cuvântul dat.

V. RANGA

acad. prof. Octav Mayer a dat 
citire unei telegrame adresate 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, C.C. al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
prin care lucrătorii științifici ai 
Filialei Iași a Academiei R. P. 
Romîne își exprimă adînca durere 
la încetarea din viață a tov. dr. 
Petru Groza și se angajează să-i 
cinstească memoria prin intensi
ficarea muncii pe tărîm științific, 
prin unirea tot mai strînsă cu

toți oamenii muncii din patria 
noastră în jurul P.M.R. și al gu
vernului țării.

La adunarea de doliu de Ia 
fabrica „Țesătura“ a vorbit mun
citoarea fruntașă Ruxandra Go- 
neac.

Asemenea adunări de doliu au 
mai avut loc miercuri la Direcția 
regională C.F.R., la Institutul 
Politehnic și alte întreprinderi și 
instituții ieșene.

LA DEVA

LA CLUJ
Oamenii muncii romîni și ma

ghiari din orașul și regiunea 
Cluj au aflat cu adîncă durere 
vestea încetării din viată a emi
nentului om de stat, fiu devotat 
al poporului muncitor, dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R P. 
Romîne.

Pretutindeni, pe frontispiciile 
clădirilor au fost arborate stea
guri tricolore și roșii îndoliate. 
In întreprinderi și instituții s-au 
tinut mitinguri de doliu.

Miercuri, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii Com
plexului C.F.R. „Dej-Triaj“ s-au 
adunat într-un miting de doliu 
pentru a aduce omagiul lor tova
rășului dr. Petru Groza. Tov. 
Szekely Vasile, inginer șef al 
stafiei C.F.R. „Dej-Triaj1“ a în
fățișat personalitatea doctorului 
Petru Groza. Apoi, cei prezenți 
au păstrat un moment de recu
legere.

La adunarea de doliu a cadre
lor didactice, studenților și perso
nalului Institutului Politehnic, 
prof. Alexandru Domșa, rectorul 
institutului a evocat figura tov. 
dr. Petru Groza, eminent om po
litic și de stat, neobosit luptător 
pentru cauza păcii și prieteniei

între popoare. Au luat apoi cu- 
vîntul conf. univ. Vasile Bru- 
maru, prorectorul institutului, 
studentul Szentanoi Arpad, func
ționarul Viorel Boanfă și conf. 
univ. dr. Felszegi Eduard. Ei au 
înfățișat amintiri despre ilustrul 
dispărut, pe care l-au. cunoscut 
personal — ca și mulți oameni ai 
muncii romîni, și maghiari din 
Ciut

„Tov. dr. Petru Groza, a spus 
printre altele Szentanoi Arpad, 
s-a manifestat încă din vremea 
studenției ca un dîrz luptător 
împotriva asupririi naționale, 
pentru egalitate în drepturi între 
națiuni. Astăzi, oamenii muncii 
romîni, maghiari și cei aparți- 
nînd altor naționalități conlocui
toare, pășesc sub conducerea par
tidului strîns uni{i pe drumul 
construcției socialiste“.

Participanții la mitingul de do
liu au păstrat un moment de re
culegere.

Mitinguri de doliu în memoria 
tovarășului dr. Petru Groza au 
mai avut loc miercuri la Direc
ția regională C.F.R., uzinele 
„Janos Herbak“, Institutul Agro
nomic din Cluj și alte întreprin
deri și. instituții din regiune.

Vestea încetării din viată a to
varășului dr. Petru Groza. preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne a ajuns 
pe calea undelor în ziua de 7 ia
nuarie și în comuna Băcia, comu
na natală a ilustrului dispărut. 
Ea a întristat profund pe toti 
locuitorii comunei. In cursul ace
leiași zile, o delegație de țărani 
muncitori din comună a plecat la 
București pentru a participa la 
funeralii.

„Mergem să ne luăm ultimul ră
mas bun de la scumpul nostru 
prieten — a spus înainte de ple
care Aron Groza, președintele în
tovărășirii agricole din Băcia. No} 
îi sîntem recunoscători pentru sfa
turile prețioase primite de la el. 
De cîte ori sosea în regiune me
reu venea în mijlocul nostru“.

Tot în ziua de 7 ianuarie, a ple
cat pentru a participa la funera
liile dr. Petru Groza o delegație 
de oameni ai muncii din regiunea 
Hunedoara, condusă de tov. Du
mitru Dejeu. președintele comite
tului executiv al sfatului popular 
regional. Siderurgiștii hunedoreni 
au ales pentru a face parte din 
delegație și pentru a depune con- 
doleantele lor pe primul furna- 
list Victor Pali. Din partea moți
lor din Munții Apuseni a plecat 
la funeralii țăranul muncitor Pe
tru Lup din satul Lunca, raionul 
Brad, deputat în Marea Adunare 
Națională, care a activat împreu
nă cu dr. Petru Groza la orga
nizarea Frontului Plugarilor în 
1933.

„In raionul Brad nu există fa
milie care să nu fie îndurerată de 
trista veste“—a spus Petru Lup.

Aflînd de plecarea celor două 
delegații la București țăranii 
muncitori colectiviști romîni și 
maghiari din satul Jeledinți, raio

nul Orăștie și cei din colonia de 
ciangăi a orașului Deva au cerut 
să fie transmise și condoleanțele 
lor, pentru pierderea eminentului 
om de stat care și-a dat contri
buția pentru cîștigarea drepturilor 
egale ale tuturor naționalităților 
conlocuitoare din țara noastră.

Pe plaiurile hunedorene unde 
s-a născut și a trăit fiul devotat 
al poporului romîn, dr. Petru 
Groza, totul este în doliu- Pe clă
dirile instituțiilor și în întreprin
deri sînt arborate steaguri roșii 
și tricolore îndoliate. La Deva, 
în sala festivă a sfatului popular 
regional, se află înconjurat de 
flori portretul tov. dr. Petru 
Groza, încadrat în pînză neagră- 
In jurul portretului stă de strajă 
garda de onoare. Alături se află 
registrul de condoleanțe. In pri
mele 3 ore, de la permiterea ac
cesului în sală, au și trecut prin 
fața portretului și au semnat în 
registrul de condoleanțe peste 
1.500 de oameni ai muncii din 
oraș.

Gărzi de onoare sînt formate 
în jurul portretului tov. dr. Pe
tru Groza la toate sediile sfatu
rilor populare raionale din regiu
nea Hunedoara.

Miercuri numeroși siderurgiști 
din combinatul siderurgic Hune
doara s-au adunat în sala cine
matografului „'Maxim Gorki“ din 
Hunedoara într-un miting de do
liu consacrat memoriei tovarășu
lui dr. Petru Groza.

Mitinguri de doliu ale oameni
lor muncii au mai avut loc 
miercuri în regiunea Hunedoara 
la întreprinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara, la uzinele 
din Cugir, la exploatările miniere 
Lupeni. Ghelar, Țebea, și în ora
șele Petroșani și Simeria.

Vom urma mai departe 
îndemnul tovarășului 

PETRU GROZA

LA IAȘI
Vestea încetării din viață a e- 
inentului om de stat, dr. Petru 
roza a îndurerat profund pe ce

tățenii orașului și regiunii Iași.
Toate întreprinderile și institu

țiile au arborat drapelul de stat 
cernit. La sfatul popular regio
nal, la sfatul orășenesc, la Atelie
rele C.F.R. „llie Pintilie“, la Di
recția regională C.F.R., la Fabri
ca de antibiotice și la alte între
prinderi și instituții din Iași con
ducătorii acestor întreprinderi și 
instituții, muncitori fruntași, teh
nicieni, ingineri fac de gardă la 
portretul îndoliat al tovarășului 
dr. Petru Groza.

In numeroase întreprinderi și 
instituții din Iași au avut loc 
miercuri adunăti de doliu în a- 
'intirea dr. Petru Groza.

La adunarea de doliu de la 
Filiala Iași a Academiei R. P. 
Romîne au luat parte academi
cieni, membri corespondenți ai 
Academiei, cercetători științifici 
și colaboratori ai filialei. . Cei 
prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în memoria ilustru
lui dispărut. A luat apoi cuvintul 
acad. prof. dr. Vasile Rășcanu, 
acad. prof. dr. Vasile Mîrza, 
prof. Mendel Haimovici, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, prof. Teofil Vescan, di
rectorul Institutului de fizică al 
filialei Iași a Academiei R.P. Ro
mîne care au evocat personalita
tea tovarășului dr. Petru Groza, 
subliniind ajutorul neprecupețit 
pe care ilustrul dispărut l-a dat 
dezvoltării șrtiintifiice și culturale 
a lașului. La sfârșitul adunării

Alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, noi cărturarii 
îndeobște și scriitorii în mod 
special, luăm parte la greaua du
rere care ne-a încercat prin pier
derea iubitului nostru tovarăș 
doctorul Petru Groza.

Pentru aceia dintre noi care 
am avut prilejul — în diferitele 
munci ce ne-au fost încredințate 
— să cerem ajutor în rezolvarea 
problemelor obștești de la acest 
însemnat dregător al treburilor 
țării, figura lui rămîne ca un lu
minos exemplu de înțelegere și 
bunăvoință, de simplitate în ra- 
parturile cu oamenii. In cabinetul 
de lucru ca și acasă la dînsul, ne 
întîmpina ca pe niște tovarăși și 
ca pe niște prieteni, risipind cu 
zâmbetul stingherelea unor, toni- 
ficînd pe fiecare cu acel optimism 
robust care pare-ai fi fost trăsă
tura principală de caracter, în
dreptarul în viața întreagă.

La Congresul de constituire a 
Uniunii Sindicatelor de Artiști 
Scriitori, Ziariști, în august 1945, 
la numai cîteva luni de la sfîr- 
șitul războiului, ne spunea :

....trăgînd învățămintele potri
vite din tot ceea ce am văzut; 
poate că vom ajunge cu toții la 
hotărîrea de a pune plugul min
tii noastre în ogorul binelui, în 
ogorul frumosului, în ogorul artei 
și al nobleței sufletești.

Buruienile acestei sălbăticii care 
a fost si nu trebuie să mai fie și 
care se numea fascismul, hitleris- 
mul, rasismul, șovinismul au cres

cut mari — aproape pînă fa ce
ruri. Aveți ce plivi dragi prieteni 
ziariști, artiști și scriitori ro
mîni...“

De atunci au trecut mai bine 
de doisprezece ani și deși cărtu
rarii din Republica noastră au fă
cut multe pentru a-și împlini no
bila misiune la care îi chemau 
cuvintele doctorului Petru Groza, 
îndemnul lui își păstrează forța 
mobilizatoare în munca noastră 
a tuturor pentru pace, pentru în
frățire între popoare, pentru o 
cultură și o artă puse în slujba 
maselor.

El însuși intelectual cu temei
nică pregătire, legat profund, 
prin toate fibrele, de interesele 
poporului, de lupta clasei mun. 
citoare pentru socialism, ca și 
de idealurile înaintate ale ce
lorlalte popoare, doctorul Petru 
Groza ne-a lăsat în cîteva volume 
de însemnări observațiile și im
presiile sale, ridicate la viziuni de 
largă generalizare, asupra anilor 
de luptă a poporului înainte de 
eliberare (In umbra celulii) și a 
călătoriilor sale prin U.R.S.S. și 
marea Chină populară. Aceste căr
ți constituie nu numai documente 
asupra celor văzute și trăite de 
tovarășul nostru, ci și mărturie a 
unei vieți de militant, a unui om 
care și-a consacrat întraga exis
tență poporului pe care l-a iubit 
și care-i va cinsti cu pietate me
moria.

Marcel Breslașu

Telegrame de condoleanțe
Pe adresa Prezidiului 'Marii A- 

dunări Naționale, a Comitetului 
Central al P.M.R., a Consiliului 
de Miniștri, a Ministerului Afa
cerilor Externe, au sosit un mare 
număr de telegrame de condo
leanțe în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului dr. Petru 
Groza-

S-au primit telegrame din par
tea comitetelor regionale de par- 
tid Bacău, București, Galați, Hu
nedoara, Constanța, Regiunea 
Autonomă Maghiară, comitetelor 
raionale de partid Novaci,' Be- 
rești, Odorhei, Reghin, Gheor- 
ghieni, Sîngeorgiu de Pădure, 
Ciuc, Tg. Secuesp, Sf. Gneorghe, 
Toplița, Tg. Mureș, Cristurul Se- 
cuesc, Pecica, Slobozia, precum și 
din partea .Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei 
și a comitetelor executive ale sfa
turilor populare rezonate Bucu

rești, Bacău, Oradea, Regiunea 
Autonomă Maghiară, Constanta, 
și ale comitetelor executive ale 
sfaturilor populare raionale Brăi
la, Odorhei, Reghin, Tg. Secuesc, 
Gheorghienf, Negrești, Tg. Mureș, 
Gătaia, Pecica, Slobozia, Zeletin, 
Satul Mare, Iași.

Au trimis telegrame colectivele 
de muncitori de la Complexul 
C.F.R. Dej, Fabrica de Ciment 
Dej, Steaua Roșie Bacău, uzinele 
Gabor Aron din Vlhaița. Fabrica 
de teracotă Deva, țăranii colecti
viști din comunele Bălăcită (Vîn- 
jul Mare), Nazîru, satul Mu
chea (Brăila), colectivele de la 
G.A.S.-Dumbrăveni. G.A.S. Valea 
lui Mihai, Centrul școlar agricol 
Calafat, Sindicatele locale ale 
muncitorilor din agricultură și 
silvicultură din Baia Mare, și 
Cluj-

Și-au exprimat regretul pentru 
greaua pierdere suferită de po
porul nostru consiliile regionale 
F.D.P- Cluj, Hunedoara, Baia 
Mare, Timișoara, Constanța con
siliile regionale și orășenești 
A.R.L.U.S. Suceava, Cluj, Galați, 
Baia Mare, Comitetul organizato
ric al femeilor din Baia Mare, 
Constanta, Iași, colectivele redac
ționale ale ziarelor Romînia li
beră, Steagul Roșu-Bacău, Zori 
Noi-Suceava, Neuer Weg, Utunk- 
Cluj, ale revistelor: Tînărul Leni
nist și Tineretul Lumii.

S-au maj primit telegrame din 
partea : Prezidiului Academiei 
Republicii Populare Romîne, U- 
niunii Compozitorilor din R. P. 
Romînă, Comitetului de conducere 
al Uniunii Arhitecților din R, P. 
Romînă, Filialei din Tg- Mureș a 
Uniunji Scriitorilor, Uniunii Zia
riștilor din R. P. Romînă, TeatFU-

lui Armatei din București, I M F.- 
ului din București, I.M.F.-ului din 
Tg. Mureș, Institutului de Speo
logie din București, Institutului de 
Artă Teatrală și Cinematografică 
din București, Operei de Stat din 
Timișoara, Institutului Agrono
mic „N. Bălcescu“ București, 
Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Romîne, șef rabinului dr. 
Moses Rosen, dr. Kiss Elek. epis
cop unitarian-Cluj, episcopului 
Aron Marton parohia romano-ca- 
tolică-Alba Iulia, dr. Olas, episco
pul patriarhiei reformate-Oradea, 
Filialei A.S.I.T. Baia Mare, Sec
ției de științe Sociale Sibiu a A- 
cademiei R. P. Romîne, Spitalului 
unificat raional Filiași, Muzeului 
de artă populară a R. P. Romîne, 
Filialei Iași a Academiei R. P. 
Romîne, Filialelor S.R.S.C. Ga
lați, Baia Mare, Institutului „Vic
tor Babeș“.

Desemnarea reprezentantului
! guvernului Suediei la funeraliile 

dr. Petru Groza
Guvernul Suediei a desemnat calitate de ambasador cu misiune 

pe ministrul extraordinar și ple- specială la funeraliile președinte- 
î i 'ui Prezidiului Marii Adunări Na-mpotențiar al Sued ei la București tionale & R p Romîne dr Petru 

Rolf Sohlman sa-1 reprezinte in Qroza.

Desemnarea reprezentantului 
președintelui Republicii Egipt 
la funeraliile dr. Petru Groza

Președintele Republicii Egipt 
Gamal Abdel Naser a desemnat 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Egiptului la 
București dr. Hussein Chawky

să-l reprezinte la funeraliile pre
ședintelui Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne 
dr. Petru Groza.

Desemnarea reprezentantului
M. S. Reginei Angliei 

la funeraliile dr. Petru Groza
'Majestatea Sa Regina Elisabeth raliile președintelui Prezidiului 

II a Angliei a desemnat pe mi- .... ., _
nistrul său Ia București A. A. Marn Adunărl Naționale a R- P. 
Dudley ca reprezentant la fune- Romîne dr. Petru Groza.

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, Partidului Muncitoresc Romîn

Am aflat cu durere știrea despre încetarea din viață a dr. 
Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, Profund Îndurerați, vă transmitem 
în numele poporului chinez și prin dv. întregului popor romin, 
cele mai sincere condoleanțe.

Dr. Petru Groza a fost un fiu cinstit al poporului romin. El șl.a 
consacrat întreaga sa viață luptei dusă de poporul romîn pentru 
pace, democrație și socialism. Moartea sa este o mare pierdere 
nu numai pentru poporul romîn, ci și pentru toți oamenii iubitori 
de pace din întreaga lume.

Dr. Petru Groza a cărui amintire va dăinui veșnic în inimile 
noastre a fost un prieten apreciat al poporului chinez.

COMITETUL PERMANENT
< AL ADUNĂRI! REPREZENTAN

ȚILOR POPULARI DIN ÎN
TREAGA CHINA

CONSILIUL DE STAT 
AL R. P. CHINEZE

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

CHINEZ

Prezidiului Marii Adunări Naționale
a Republicii Populare Romîne.

Dragi tovarăși, dragi prieteni,

Cu adîncă durere am aflat de marele doliu care a cuprins po
porul Republicii Populare Romîne în legătură cu încetarea din 
via(ă a tovarășului dr. Petru Groaza, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne. Poporul 
ungar a respectat și iubit pe dr. Petru Groza ca eminent om de 
stpt care în întreaga sa activitate a fost indisolubil legat de 
poporul său și a luptat împreună cu cele mai progresiste forțe ale 
poporului romin în perioada întunecată de asuprire. El a luptat cu 
fermitate pentru eliberarea oamenilor muncii romîni, iar după 
eliberarea țării — pentru construirea societății socialiste.

In clipele grele ale acestui doliu profund, Prezidiul Republici) 
Populare Ungare, guvernul revoluționar muncitoresc-țărănesc și 
întregul popor ungar împărtășesc marea durere a poporului romîn 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului dr. Petru Groza. 
In persoana tovarășului dr. Petru Groza, poporul ungar deplînge 
pierderea unui adevărat prieten al său și mare făuritor al prie
teniei ungaro-romine.

In numele Prezidiului Republicii 
Populare Ungare

ISTVAN DOBI

In numele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc- Țărănesc Ungar

JANOS KADAR

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 

Consiliului de Miniștri și Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Dragi tovarăși,

Prezidiul Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Bulgar și întregul popor bulgar 
au primit cu adîncă durere știrea încetării din viată a doctorului 
Petru Groza, fiu eminent al poporului romin. militant neobosit 
pentru cauza oamenilor muncii romîni, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne.

Patriot înflăcărat și fiu devotat al poporului romin, tovarășul 
Petru Groza a muncit neobosit pentru construirea noii Rominii 
socialiste, pentru întărirea prieteniei poporului romîn cu popoarele 
Uniunii Sovietice și cu toate popoarele țărilor socialiste.

Poporul bulgar nu va uita sentimentele sincere de prietenie pe 
care dr. Petru Groza le-a nutrit față de țara noastră și contri
buția sa activă la întărirea și mai puternică a prieteniei bulgaro- 
romîne, la apropierea frățească și mai strînsă în lupta comună 
pentru pace și socialism.

Primiți, dragi tovarăși, condoleanțele noastre cele mai sin
cere cu prilejul grelei pierderi a marelui prieten al poporului bul
gar, Petru Groza, iubit de noi toți. Durerea voastră este și du
rerea noastră și vom păstra împreună cu voi amintirea lumi
noasă a doctorului Petru Groza, care a muncit cu abnegație pen. 
tru victoria cauzei păcii și a socialismului.

PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE A REPU
BLICII POPULARE BULGARIA, CONSILIUL
DE MINIȘTRI, COMITETUL CENTRAL AL PAR

TIDULUI COMUNIST BULGAR

Prezidiului Marii Adunări Naționale
a R. P. Romîne,

Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne,
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc

Romîn
Prezidiul Adunării Populare, Consiliul de Miniștri al R.P. Al

bania și Comitetul Central al Partidului Muncii din Albania au 
aflat cu adîncă durere încetarea din viață a scumpului tovar.tș 
Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne.

Trista veste a îndurerat profund poporul albanez, care a sti
mat și prețuit pe tovarășul Petru Groza, prieten drag care a con
tribuit considerabil la adâncirea prieteniei intre Albania și Rcmî- 
nia, atît ca remarcabil conducător al poporului frate romin, cit 
și ca luptător neobosit pentru consolidarea prieteniei între pope are 
și menținerea păcii în lume.

Ca președinte al Consiliului de Miniștri și mai tîrziu ca pre
ședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine, tovarășul Petru Groza a luptat cu fermitate pentru 
apărarea libertății și independenței naționale a poporului romin, 
pentru stringerea unității și solidarității frățești a popoarelor la
gărului socialist in frunte cu Uniunea Sovietică.

in numele întregului popor albanez va transmitem, dragi to
varăși, cele mai sincere condoleanțe pentru marea pierdere care 
a lovit poporul romin frate.

PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE A R P.
ALBANIA, CONSILIUL DE MINIȘTRI, COMI
TETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCII

DIN ALBANIA

Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R.

In numele popoarelor Iugoslaviei și in numele meu personal 
exprim profunde condoleanțe poporului romîn și Prezidiului Mirii 
Adunări Naționale a R.P.R. cu prilejul grelei pierderi — moartea 
tovarășului președinte Petru Groza, mare om de stat și eminent 
fiu al poporului romîn.

IOS1P BROZ TITO
Președintele Republicii Populare 

Federative Iugoslavia

Tovarășului CHIVU STOICA, președintele
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare

Romîne

Ne-a mișcat profund știrea despre moartea președintelui Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine, 
tovarășul Petru Groza, renumit și merituos om de stat al po
porului muncitor romin și mare prieten al Iugoslaviei noi.

In numele guvernului Republicii Populare Federative Iugoslavia 
și în numele meu personal vă rog pe dumneavoastră și guvernul 
Republicii Populare Romîne să primiți sincerlle noastre condo
leanțe.

IOSIP BROZ TITO

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Aflînd de încetare* din viață a Excelenței Sale dl. dr. Petru 
Groza, vă exprim sincerele mele condoleanțe pentru pierderea 
care lovește poporul romîn

RENE COTY
Președintele Republicii Franceze

Pe adresa Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne s-au primit urmă
toarele telegrame:

Vă rugăm să primiți în numele guvernului italian și al meu per
sonal cele mai profunde condoleanțe pentru marele doliu care 
a lovit națiunea romînă.

ADONE ZOLI,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italia
8 ianuarie 1958.

★ ★

Sincerele mele condoleanțe în legătură cu doliul adine care a 
lovit poporul romin — decesul Excelenței Sale, dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale.

URHO KEKKONEN,
Președintele Republicii Finlanda

Prezidiului Marii Adunări Naționale
a Republicii Populare Romîne

Am aflat cu regret vestea încetării din viața a d-lui dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Repu. 
blicii Populare Romîne, și vă exprim compasiunea vie a Con
siliului Federal al Elveției față de doliul care lovește țara dum
neavoastră.

TOMAS HOLESTEIN
Președintele Confederației Elvețiene

8 ianuarie 1958

In legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale s-au 
primit telegrame de condoleanțe 
din partea Ambasadelor R. P. 
Chineză, R. P. Albania, R.D. Ger
mană, R.P.D. Coreeană, R.P.F. 
Iugoslavia și Republicii Egipt, 
precum și din partea lega
țiilor Franței, Marii Britanii, Fin
landei, Austriei, Statelor Unite 
ale Americii, Elveției, Israelului, 
Argentinei etc.

Au mai trimis telegrame Ștefan 
Toncev în numele Uniunii Agrare

* ------------------

din R- P. Bulgaria, Colegiul Mi
nisterului Transporturilor din 
U.R.S.S., C.C al Uniunii Tinere
tului Revoluționar Mongol, 
Gianni Dolino. în numele secției 
din Torino a Asociației partizani
lor italieni, deputatul grec llias 
Ilion, George Vocilă din partea 
redacției ziarului „Romlnul ame
rican“ (S.U.A.), Federația Fe
meilor din întreaga Chină, Sindi
catul lucrătorilor din poligrafie 
din R.P. Ungară, Societatea pen
tru Răspîndirea Științei și Cui-, 
turti din R. P. Ungară.



Doliu în țările prietene
MOSCOVA 8. — (Corespon

dentul Agerpres transmite): Știrea 
despre pierderea grea și dure
roasă suferită de poporul romîn 
prin încetarea din viață a tov. 
dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a îndurerat profund inimile oa
menilor sovietici. In dimineața 
zilei de 8 ianuarie ziarele cen
trale din Moscova, în frunte cu 
ziarul „Pravda“ publică în prima 
pagină comunicatul C.C. al 
P.C.U.S., al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și al Con
siliului de Miniștri al U.R;S.S., 
prin care anunță cu adîncă în
tristare oamenilor muncii din U- 
niunea Sovietică încetarea din 
viață a tovarășului dr. Petru 
Groza, remarcabil om politic și 
de stat al Romîniei, prieten cre
dincios al Uniunii Sovietice.

La sediul ambasadei R.P.R. la 
Moscova au fost arborate drapele 
cernite. în sala de primire, se 
află un mare portret îndoliat al 
dr. Petru Groza. In jur, flori și 
steaguri roșii și tricolore cernite.

Președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. K. E. 
Voroșilov, însoțit de M. P. Gheor- 
gadze, secretarul Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., F. F. Moloci- 
kov, șeful protocolului Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
au vizitat ambasada R.P.R. în 
ziua de 8 ianuarie. După ce pă
strează un moment de reculegere 
în memoria dispărutului, în nu
mele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., al C.C. al 
P.C.U.S. și al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. K. E. Voroși
lov a exprimat condoleanțe pen
tru pierderea grea suferită de po
porul romîn prin moartea tovară
șului și prietenului drag, tov. 
dr. Petru Groza.

în numele comsomoliȘtilor și 
al întregului tineret sovietic tov. 
A. Axionov, secretar al C.C. al 
Comsomolului leninist al U.R.S.S. 
și-a exprimat condoleanțele fră
țești față de tineretul și întregul 
popor romîn.

La 8 ianuarie la Biblioteca U- 
nională de Stat pentru literatură 
străină din Moscova a fost inau
gurată o expoziție consacrată 
memoriei tovarășului dr. Petru 
Groza președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a hotărît ca în ziua de 10 ia
nuarie, ziua funeraliilor președin. 
tșlui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, Petru Groza, să se arbo
reze drapelele îndoliate.

★
PEKIN 8 (Agerpres). — China 

nouă transmite: Mai mult de 
7.000 de persoane au vizitat am
basada R.P.R. la 8 ianuarie pen
tru a-și exprima durerea cu oca
zia încetării din viață a tovară
șului dr. Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne. Oameni de stat, miniș
tri, membri ai Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină și ai Consiliului Consul
tativ Politic Popular, reprezen
tanți ai Partidului Comunist și 
ai partidelor democratice, con
ducători ai organizațiilor de 
masă, ofițeri superiori, studenți 
și funcționari, au adus ultimul 
lor omagiu președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. Diplomații străini acre
ditați la Pekin au vizitat de ase
menea ambasada romînă.

La ambasada R.P.R. au fost 
depuse coroane de flori de către 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez, Consiliul de 
Stat, de Comitetul permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, de Con
siliul Consultativ Politic Popular 
și alte organizații.

PEKIN 8 (Agerpres). — China 
Nouă transmite:

Consiliul de Stat al R. P. Chi
neze a hotărît ca ziua de 10 ia
nuarie — ziua funeraliilor dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne — 
să fie declarată zi de doliu na-

Intense pregătiri 
în vederea alegerilor de deputați 

în sfaturile populare
In regiunea Galați continuă 

pregătirile în vederea desfășurării 
în bune condiții a campaniei elec
torale. Pînă la 6 ianuarie, în toate 
cele 12 raioane, precum și în ora
șele regiunii, în adunări ale oa
menilor muncii au fost constituite 
consiliile raionale și orășenești 
ale Frontului Democrației Popu
lare în care au fost aleși activiști 
de partid și de stat, muncitori, 
țărani muncitori fruntași, oameni 
de știință, artă și cultură. De 
asemenea, în 10 raioane și în ora
șele Galați și Focșani au fost 
alese comisiile electorale raionale 
și orășenești, iar în 200 de comu
ne s-a terminat alegerea comisiilor 
comunale,

ir
In regiunea Constanța s-au ținui 

pînă la 7 ianuarie, 155 adunări de 
constituire a birourilor comunale 
F.D.P., în care au fost aleși 1.261 
oameni ai muncii din toate dome

țional. In această zi serviciile de 
stat, unitățile militare, fabricile, 
minele, întreprinderile, școlile, or- 
ganizațile populare și vapoarele 
din port vor arbora drapelele în 
bernă.

★
PRAGA 8 (Corespondentul A- 

gerpres transmite) :
Poporul cehoslovac deplînge 

pierderea suferită de Romînia 
prietenă prin încetarea din viață 
a președintelui Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne, dr. Petru Groza.

Nenumărate personalități de 
seamă, conducători ai partidului 
și guvernului cehoslovac, fruntași 
ai vieții politice și obștești, dele
gații de oameni ai muncii, repre
zentanți ai corpului diplomatic a- 
creditat la Praga s-au prezentat 
la Ambasada R. P. Romîne din 
capitala Cehoslovaciei în cursul 
zilei de astăzi și au exprimat con
doleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului dr. Petru 
Groza-

In registrul de condoleanțe de 
Ia Ambasada R P.R. au semnat 
Jaromir Dolansky, membru al Bi
roului Politic al C. C. al P. C. 
Cehoslovac, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vaclav 
Kopecky, fnembru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Cehoslovac, 
Ludmila Jankovcova, Karol Pola- 
cek, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri; Jiri Hendrych, Bruno 
Köhler, Vratislav Krütina, 01- 
drich Cernich, secretari al C.C. al 
P-C. Cehoslovac,

Au semnat de asemenea dele
gații ale organizațiilor de masă 
și ale muncitorilor de la marile 
uzine din Praga.

în marele bazin carbonifer 
Chomutov minerii brigăzii care 
poartă numele „Brigada prieteniei 
cehoslovaco-romîne“ de la exploa
tarea „Drina“ s-au adunat la ter
minarea lucrului, într-un miting 
de doliu și au evocat în cuvinte 
emoționante personalitatea tova
rășului dr. Petru Groza.

La Bratislava se află vasele 
romînești „Alba Iulia“ și „Timi
șoara“. Pe aceste vase și pe șle
puri a fost coborît în bernă dra
pelul R. P. Romîne. Tn după a- 
miaza zilei de miercuri marinarii 
romîni aflați în portul Bratislava 
și colectivul Agenției Navrom 
Bratislava s-au întrunit într-un 
miting de doliu pe vasul „Alba 
Iulia“.

Un miting de doliu a avut loc 
de asemenea pe vasul „Cloșca“ a- 
flat în portul cehoslovac Ko- 
marov,

★
VARȘOVIA 8. — Coresponden

tul Agerpres transmite : întreaga 
presă poloneză de miercuri a pu
blicat la loc de frunte fotogra
fia îndoliată a doctorului Petru 
Groza, însoțită de vestea tristă 
a încetării lui din viață.

Ziarele publică de asemenea 
telegrama de condoleanțe trimisă 
Prezidiului Marii Adunării Națio
nale al R.P. Romîne de către 
Alexander Zawadski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Po
lone.

La ambasada R.P.R. din Var
șovia, pe frontispiciul căreia flu
tură drapelul romînesc cernit, 
continuă să vină numeroși oa
meni de stat polonezi, deputați 
In Seimul R.P. Polone, mem
bri al corpului diplomatic, acre
ditat la Varșovia, cetățeni ai 
Varșoviei, cit și cetățeni romlni 
aflați in Polonia.

In cursul zilei de miercuri 
ambasada R.P.R. a fost vizitată 
de Ștefan Jendrechowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., de o delegație a 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Socialist, de ambasa
dorii U.R.S.S., Ungariei, Ceho
slovaciei, R.P.D. Coreene, Chinei, 
Olandei etc.

* 3
TIRANA 8 (Agerpres}. — 

A.T.A. transmite: Poporul alba
nez a primit cu adîncă durere 
vestea morții tovarășului Petru 

niile de activitate. In întreaga re
giune s-a terminat alegerea mem
brilor comisiilor electorale ale ora
șelor de subordonare regională și 
raională si a celor comunale. In 
prezent, în regiune se țin adunări 
pentru constituirea comisiilor elec
torale de circumscripții. Comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare au început întocmirea și afi
șarea listelor cu delimitarea cir
cumscripțiilor electorale,

★

Tn regiunea Suceava au loc în 
aceste zile adunări pentru desem
narea membrilor comisiilor electo
rale ale circumscripțiilor în vede
rea alegerilor de la 2 martie. In 
cele 6,377 circumscripții electorale 
comunale, au fost aleși peste 19.000 
de membri.

Totodată au fost stabilite 439 
secții de votare. In prezent au 
loc adunări în întreprinderi și 
instituții, în cartiere și la sate 

Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne. Ziarele 
din 8 ianuarie au publicat foto
grafia dr. Petru Groza și arti
cole despre viața și activitatea 
acestui fiu devotat și conducător 
remarcabil al poporului romîn. 
Poporul albanez — scrie ziarul 
„Zeri I Populit", l-a cunoscut pe 
dr. Petru Groza ca pe un luptă
tor înflăcărat, fidel idealurilor 
și intereselor poporului romîn. 
întreaga activitatea a dr. Petru 
Groza — scrie ziarul — este le
gată de eforturile poporului ro
mîn în lupta sa pentru cuceri
rea independenței naționale și 
apoi pentru o viață mai bună, 
pentru progres social. Petru 
Groza a fost un dîrz apărător al 
păcii și socialismului.

Poporul albanez — încheie 
ziarul — l-a considerat pe Petru 
Groza ca pe un sincer prieten 
al său, un luptător al cauzei co
mune. Neuitată va fi activitatea 
sa pusă în slujba păcii și so
cialismului.

★
PHENIAN 8 (Agerpres). — 

Președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Kim 
Ir Sen, vicepreședintele Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, Kim Cian Man, 
președintele Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, Tei 
Von Taik, și alți înalți demnitari 
ai R.P.D. Coreene au prezentat 
condoleanțe la ambasada R.P.R. 
din Phenian.

Au fost depuse coroane în fața 
portretului tovarășului dr Petru 
Groza din partea Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene și a C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea.

Presa franceza 
despre personalitatea 
doctorului Petru Groza

PARIS 8. — Corespondentul A- 
gerpres, transmite : Toate ziarele 
franceze din seara de 7 ianuarie 
fi din dimineața de 8 ianuarie 
publică ftirea despre încetarea 
din viață a tovarășului dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

Ziarul „Paris Presse“ însoțește 
aceste telegrame de o fotografie a 
defunctului.

„Libération" publică pe prima 
pagină o fotografie îndoliată a dr. 
Petru Groza însoțită de o amplă 
biografie a defunctului.

Ziarul „L’Humanité“ publică o 
amplă relatare a corespondentului 
său la București, în care se face o 
trecere în revistă a meritelor deo
sebite ale dr. Petru Groza în lupta 
poporului romîn pentru socialism, 
pentru pace și prietenie între 
popoare.

„Dr. Petru Groza — subliniază 
în încheiere corespondentul — a 
fost un mare prieten al Franței“.

Cele mai profunde 
condoleanțe 
din partea 

președintelui Nasser
CAIRO 8 (de la trimisul special 

Agerpres). Vestea încetării din 
viață a doctorului Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne a fost primită 
cu profundă tristețe la Cairo. Zia
rele egiptene de limba arabă ca 
„Al-Ahbar“, „Al-Șaab“, „Al-Gum- 
huria“, precum și ziarele „Le 
Bourse“ și „Progres Egyptien" 
publică note biografice și fotogra
fii ale dr. Petru Groza.

In ziua de 8 ianuarie la amba
sada R.P.R. din Cairo a prezentat 
condoleanțe în numele președinte
lui Nasser, marele șambelan Aii 
Rașid, care a rugat pe însărcinatul 
cu afaceri al R.P.R. să transmită 
guvernului romîn cele mai pro
funde condoleanțe din partea pre
ședintelui Nasser.

pentru desemnarea membrilor 
comisiilor secțiilor de votare. La 
sfaturile populare din regiune se 
lucrează la înscrierea cetățenilor 
în listele de alegători.

★
Tn cele 217 comune din cuprin

sul regiunii Bacău au fost con
stituite pînă acum toate birourile
F. D.P. precum și comisiile elec
torale comunale în care au fost 
aleși 3.100 de cetățeni, colecti
viști, muncitori din S.M.T. și
G. A.S., țărani muncitori cu gos
podării individuale, fruntași ai 
recoltelor bogate, activiști. La a- 
ceste adunări, care au avut loc 
în cuprinsul regiunii au partici
pat peste 50.000 de oameni ai 
muncii. ■

Consiliul regional al F.D.P. 
pregătește numeroase materiale 
propagandistice ca albume, foto
montaje, broșuri și afișe în care 
sînt ilustrate’ realizările din cu
prinsul regiunii.

„Stimate d-le Russel I

mult in- 
deschisă 
Statelor 
mie. In

In Uniunea Sovietica vor fi lansați

cu aparatură și mai complexă
MOSCOVA 8 (Agerpres).—IN 

CADRUL PROGRAMULUI ANU
LUI GEOFIZIC INTERNAȚIO
NAL URMEAZA SA FIE CON
TINUATA LANSAREA DE SA
TELIȚI AI PAMTNTULUI, ECHI
PAȚI CU APARATURA ȘI MAI 
COMPLEXA DECIT A PRIMI
LOR DOI SATELIȚI SOVIETICI, 
scrie la 8 ianuarie în ziarul „So- 
vetschi Flot“ inginerul K. Mallu- 
tin. Succesul acestor lansări, sub
liniază autorul, depinde de reali
zările obținute în domeniul con
strucției de rachete sovietice. El 
arată că specialiștii sovietici au 
realizat pentru lansarea sateliți
lor rachete de o înaltă perfecțiu
ne constructivă.

După cum se știe, sateliții so-

Tratative între organizațiile de tineret 
din U.R.S.S. și Anglia

LONDRA 8 (Agerpres) — TASS transmite: Timp de cîteva 
zile Ia Londra s-a aflat o delegație a Comitetului organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S. care a dus tratative cu organizațiile de ti
neret din Anglia în problemele schimbului de delegații studen
țești și de tineret dintre Anglia și Uniunea Sovietică.

In timpul tratativelor s-a ajuns la un acord prevăzînd măsuri 
pentru schimbul de delegații studențești și de tineret.

Activitate subversivă 
împotriva Indoneziei

DJAKARTA 8 (Agerpres). 
Ziarul „Bitang Timur“ din 7 Ia
nuarie relatează că baza militară 
britanică de la Singapore este 
folosită de blocul militar 
S.E.A.T.O. pentru activitate sub
versivă împotriva Indoneziei.

Ziarul arată că tot ce este ne
cesar pentru organizarea acestei 
activități este cumpărat în Tai-

In favoarea îmbunătățirii 
climatului international

PAMRAT* Spre diminuarea divergențelor dintre 
uuiiiijh i_« țările Răsăritului și Apusului

PARIS 8 (Agerpres). —■ In țrresa 
franceză apar tot mai des articole 
în . care se. pune cu acuitate pro
blema coexistenței pașnice a țărilor 
cu sisteme sociale diferite. Ziarul 
„Combat“ a publicat uh articol pe 
această temă semnat de A. Arman
goult membru în Consiliul Repu
blicii al Franței. ț

Autorul subliniază în primul rînd 
că remarcabilele succese ale.Uniu
nii .Sovietice în domeniul științei 
și tehnicii au produs o uriașă im. 
presie în Occident și în special în 
S.U A. Caracțerizînd schimbarea 
stării de spirit a americanilor Ar
mangoult scrie : „In acest an âm 
văzut oameni neliniștiți. America
nii care timp îndelungat credeau în 
superioritatea definitivă a econo. 
miei capitaliste, a „liberei iniția
tive", a modului american de a 
gîndr, constată acum că în 
U.R.S.S. economia marxiită ob
ține peste tot'succese".

' Autorul subliniază că „adevăra
tele eforturi ale oamenilor din ge. 
nerația noastră trebuie să fie în
dreptate spre diminuarea : diver
gențelor dintre țările Răsăritului și 
Apusului" șl spre preînlîmpinarea 
unui nou război distrugător".

Armangoult relevă în continuare 
că divergențele ideologice nu pot 
justifica folosirea fot*ței și cheamă

OMENIREA 
trebuie să iie eliberată de primejdia 
unui război atomic

Scrisoarea lui N. S. Hrușciov adresată lui B. Russel
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite : 

După cum s-a mai anunțat filozoful englez Ber
trand Russel a adresat o scrisoare deschisă iul 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower al cărei text a 
fost publicat în revista engleză j.Ncw Statesman“ 
din 23 noiembrie 1957.

La 9 decembrie, N. S. Hrușciov a adresat re
dactorului revistei mai sus menționate răspunsul

la scrisoarea deschisă a lui Russel, al cărui text 
a fost publicat în numărul din 21 decembrie 1957 
al aceleiași reviste.

Revista „Mejdunarodnaia Jizni" nr. 1 din 1958 
publică de asemenea scrisoarea de răspuns a lui 
N. S. Hrușciov.

Urmează textul scrisorii:

Am luat cunoștință cu 
teres de scrisoarea dy. 
adresată președintelui 
Unite ale Americii și 
scrisoarea dv. atingeți cele mai

— van. Singapore, subliniază zia
rul, nu este numai cartierul ge
neral al bandelor Dar-ul-lslam, 
ci și centrul de unde se trans
portă prin contrabandă arme în 
anumite regiuni din Indonezia. 
La Singapore se editează revista 
„Kalam“, care publică materiale 
pline de ofense la adresa preșe
dintelui Indoneziei.

decembrie, 
, deschid

Ar fi o
nesoco-

W Lîmmian* 1 Să revizuim unele scorniri princi- 
n. fai|j|niia!i ■ pale aie politicii noastre externe

importante probleme ale situației 
internaționale actuale care de 
multă vreme frămîntă adine pe 
oamenii din întreaga lume. Noi. 
oamenii sovietici, înțelegem , și 
ideea principală a scrisorii dv. 
care ne este apropiată: eliberarea 
omenirii de primejdia unui război 
cu folosirea celor mai groaznice 
mijloace de exterminare pe care 
le-a cunoscut vreodată lumea, 
asigurarea păcii generale și pros
perității pe baza coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme sociale 
diferite și în primul rînd prin re
glementarea relațiilor dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii.

Guvernul și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, exprimînd 
voința popoarelor țării noastre,

vietici au fost lansați cu ajutorul 
unor trenuri de rachete balistice.

Pe treapta inferioară a acestor 
rachete sînt instalate stabiliza
toare și cîrme aeriene exterioare, 
prin intermediul cărora racheta 
este dirijată pînă la înălțimi de 
30 49 kilometri. La mari înălțimi 
în spațiul extraatmosferic dirija
rea se realizează cu ajutorul cîr- 
melor cu gaze executate din alia
je refractare. In unele construcții 
ale rachetelor se folosesc motoare 
instalate pe articulații la un unghi 
de 5-7 grade în raport cu axa 
longitudinală a rachetei. Datorită 
acțiunii forței reactive, racheta 
poate fi îndreptată în direcția do
rită.

ca în relațiile dintre state să se 
renunțe la faimoasa politică „de 
pe poziții de forță“.

„Dacă există divergențe de pă
reri — și de data aceasta ele sînt 
serioase — scrie el — este imposl. 
bit ca ele să fie rezolvate prin fo
losirea forței sub semnul unei noi 
cruciade..."

„Propunerile prezentate de gu
vernul sovietic tn i 
subliniază Armangoult, 
drumul spre noi tratative, 
crimă ca acestea să fie 
tite".

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Comentînd planurile de sporire a 
alocațiilor militare ale S.U.A., ob
servatorul ziarului'„New York He
rald Tribune“, Lippman, scrie că 
deși Congresul va aproba chel
tuieli mai mari pentru scopuri mi
litare „nesiguranța situației. noa
stre nu poate fi înlăturată numai 
cu ajutorul Pentagonului, oricît ar 
fi el de reorganizat, perfecționat, 
unit și ori cum ar fi el finanțat.

fac și vor face totul pentru a îm
piedica dezlănțuirea unui nou 
război. Sîntem convinși că în ac
tualele condiții nu există o inevi
tabilitate fatală a războaielor, că 
războiul poate fi preîntîmpinat 
dacă toți cei care sînt pentru 
menținerea păcii vor lupta activ 
și strîns uniți pentru cauza păcii.

Să interzicem producția 
și folosirea armei atomice

Constatăm cu plăcere că dv, lua ți 
atitudine pentru încetarea cursei 
înarmărilor, cursă ce nu poate 
decît să apropie catastrofa mili-' 
tară^ Dy. cereți să se pună capăt 
răspîndirii armei nucleare pentru 
a se împiedica dotarea cu această 
armă a armatelor acelor state 
care în prezent nu dispun încă de 
ea. Aceasta ar fi .desigur, un pas 
înainte, în special dacă se are în 
vedere că există planuri de a 
transmite arma nucleară, de exem
plu Germaniei occidentale, al că
rei guvern proclamă fățiș preten
țiile sale teritoriale în Europa, și 
că pe teritoriul statelor vest-euro- 
pene membre ale N.A.T.O. se sto
chează arme nucleare aduse de 
peste Ocean.

Știți fără îndoială că Uniunea 
Sovietică a propus în repetate 
rînduri să se renunțe la stocarea 
armei nucleare în afara frontie
relor teritoriilor naționale ale sta
telor care dispun de această armă, 
și că a propus în mod special câ 
S.U A„ Anglia și U.R.S.S. să 
convină să nu stocheze arme nu
cleare pe teritoriul Germaniei oc
cidentale și al celei răsăritene. In 
ceea ce-1 privește, guvernul Repu
blicii Democrate Germane a pro
pus guvernului . Republicii Fede
rale Germane să acționeze împre
ună în această direcție pentru ca 
pe teritoriul Germanie, să nu 
existe arme nucleare, nici germa
ne nici străme. Guvernele polonez 
și cehoslovac au declarat că dacă 
între R. D. Germană și R. F. Ger
mană va fi realizată o astfel de 
înțelegere, Polonia și Cehoslova
cia nu vor produce nici ele arme 
nucleare și nu le vor stoca pe 
teritoriile lor. După cum vedeți, 
statele socialiste fac tot ce de
pinde de. ele pentru a împiedica 
răspîndirea continuă a armei nu
cleare. Din păcate, aceasta nu gă
sește deocamdată un răsunet po
zitiv din pai tea puterilor occiden
tale.

Totuși, chiar dacă s-ar reuși să 
se preîntîmpine răspîndirea con
tinuă a armei nucleare pe glob, 
aceasta nu ar înlătura de fel pri
mejdia dezlănțuirii unui război 
nuclear. Chiar și în prezent, cînd 
numai trei puteri posedă arma 
nucleară, această primejdie este 
foarte mare. Uniunea Sovietică 
consideră că primejdia unui răz
boi atomic va fi lichidată pe de
plin numai atunci cînd producția 
și folosirea armei atomice și cu 
hidrogen vor fi în general inter
zise și stocurile ei distruse.

Părțile să recunoască 
statu-quo

Noi, oamenii sovietici, preocu
pați de construirea societății co
muniste — orînduirea socială în 
cadrul căreia, în afară de reali
zarea belșugului material pentru 
toți, se vor desfășura pentru pri-

Chemarea 
unui profesor 
vest-german

BONN 8 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Westfalische 
Rundschau", prof. Karl Bechert de 
la Universitatea din Mainz, depu
tat în Bundestag din partea 
P.S.D.G., a chemat pe profesorii 
din școlile de învățămînt superior 
să ia atitudine în favoarea propu
nerii Poloniei cu privire la crearea 
în centrul Europei a unei zone 
denuclearizate. Bechert a subliniat 
că „oamenii politici occidentali 
trebuie să studieze cu seriozitate 
acest plan".

Faptul că am rămas în urmă în 
această cursă este rezultatul decli
nului în activitatea noastră intelec
tuală și a slăbirii energiei statului 
nostru“.

„Este necesar ca noi să revizuim 
unele scopuri principale ale politi
cii noastre externe, declară Lipp- 
man, avînd în vedere că nu mai 
dispunem de superioritate în do
meniul militar". , . 

ma oară liber în întreaga lor di
versitate, bogățiile spirituale ale 
omului, înțelegem deosebit de bine 
indignarea dv. față de politica 
criminală a militarismului care ri
sipește fără rost resursele mate
riale ale societății, care schilo
dește omul din punct de vedere 
spiritual, care duce la educarea 
oamenilor în spiritul fricii și al 
urii. Este imposibil să accepți o 
astfel de perspectivă, cu atît mai 
mult în prezent, cînd descoperirile 
minunate ale științei au dat omu
lui o putere atît de mare asupra 
forțelor naturii. Cu adevărat, în 
prezent nu există limită pentru 
posibilitatea transformării forțe
lor elementare ale naturii, pentru 
folosirea bogățiilor naturale în 
vederea asigurării prosperității tu
turor popoarelor pe baza colabo
rării prietenești între state.

Dv. ca filozof umanist, sînteți 
profund îngrijorat de anomalia 
actualei situații internaționale, în
țelegeți bine pe ce cale trebuie 
căutată ieșirea din situația crea
tă. „Singurul lucru care este ne
cesar, scrieți dv„ este ca Răsăritul 
și Apusul să recunoască drep
turile lor reciproce, să recunoas
că că fiecare din ei trebuie să în
vețe să trăiască qlături de celă
lalt și ca în încercările de a răs- 
pîndi ideologia sa să înlocuiască 
forță prin argumente. Nu este ne
cesar ca o parte sau cealaltă să 
renunțe la credința în învățătura 
ei. Este numai necesar ca ea să 
renunțe la încercările de a răs- 
pîndi credința ei prin forța arme
lor“.

Sînt gata să subscriu aceste cu
vinte, deoarece ele corespund pe 
deplin concepției coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme sociale 
diferite, concepție pe care statul 
nostru își întemeiază politica sa 
externă încă din prima zi a in
staurării puterii sovietice. Este 
limpede că aș fi bucuros să aud 
că aceste cuvinte ale dv. au fost 
aprobate și de guvernul american.

Pentru „a trăi alături de celă
lalt în mod pașnic“ adică pentru 
a asigura coexistența pașnică, 
este necesar ca o parte și cealaltă 
să recunoască, după cum spun 
politicienii, status-quo, să recu
noască situația actuală. Fiecărei 
țări trebuie să i se recunoască 
dreptul de a se dezvolta așa cum 
o dorește poporul acelei țări. Nu 
este îngăduit să duci „războiul 
rece“ și să te dedai la amenințări, 
să urmărești modificarea frontie
relor statelor, să te amesteci în 
treburile interne ale altor țări 
pentru a schimba orînduirile lor 
sociale. „Războiul rece“, cursa în
armărilor vor duce la un nou răz
boi și încă unul foarte sîngeros.

Reglementarea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Firește că dv. aveți toată drep
tatea cînd spuneți că una din cau
zele principale care provoacă ac
tuala stare de încordare în rela
țiile internaționale și tot ceea ce 
este numit în mod obișnuit „răz
boi „rece“ o constituie caracterul 
anormal al relațiilor care s-au 
stabilit între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Amerlcil. Regle
mentarea acestor relații pe baza 
rezonabilă a coexistenței pașnice 
și a respectării drepturilor și in-

MOSCOVA. — Din Inițiativa u- 
nor activiști de seamă pe tărîm so. 
cial, oameni de știință și de cul
tură, printre care Cunoscuții scrii
tori Mihail Șolohov și Konstantin 
Fedin, în U.R.S.S. a luat ființă 
Asociația pentru prietenie și relații 
culturale sovleto-germană.

VARȘOVIA. — La 7 Ianuarie, la 
Invitația Institutului polonez pen. 
tru problemele internaționale, tn 
Polonia a sosit cunoscutul publi
cist și om politic englez, Richard 
Crossman, membru tn Comitetul 
Executiv al partidului laburist și 
deputat în Camera Comunelor.

MOSCOVA. — La 7 ianuarie a 
început în U.R.S.S. propunerile de 
candidați pentru Comisia electorală 
centrală în vederea alegerilor pen- 
tru Sovietul Suprem al U.R.S.S.

BERLIN. — Consiliul municipal 
din Wuppertal a hotărît să ridice 
un monument pe locul unde se afla 
casa in care s.a născut Friedrich 
Engels.

PEKIN. — Ziarul „Jdnminjibao“ 
a publicat la 7 Ianuarie una din 
recentele poezii ale președintelui 
R. P. Chineze. Mao Țze-dun. scri
să la ii mai 1957 în amintirea de- 
funcților tovarăși de luptă — Liu 
Clji-Siun și Ian Kai-Huei.

TIRANA 8 (Agerpres) ATA 
transmite. — La Tirana s-a anun
țat că un avion militar de vînă- 
toare american . cu reacție, de 
tipul „T-33“ a violat spațiul ae
rian al Albaniei în regiunea fron
tierei de sud și și-a continuat zbo

tereselor reciproce ar duce fără 
îndoială la îmbunătățirea gene
rală a situației internaționale. 
Uniunea Sovietică a năzuit întou 
deauna și continuă să năzuiască 
tocmai spre o astfel de reglemen
tare a relațiilor cu Statele Unite. 
Am luat numeroase măsuri con
crete in această direcție. Dv. ț. 
neți minte, desigur printre altele, 
că în ianuarie 1956 guvernul so
vietic a propus guvernului S.U.A. 
încheierea unui tratat de priete
nie și colaborare între cele două 
țări.

Această propunere a noastră 
rămine în vigoare. Am năzuit și 
riăzuim să restabilim legăturile 
comerciale sovieto - americane 
întrerupte de guvernul S.U.A. și 
vrem să punem la punct schimbul 
cultural și tehnico - științific cu 
Statele Unite. Tocmai acum au 
loc la Washington tratative, în
cepute din inițiativa părții sovie
tice, cu privire la lărgirea legă
turilor culturale dintre țările noa
stre.

Conducătorii Uniunii Sovietice 
au acordat și acordă o mare im
portanță contactelor personale cu 
oamenii de stat ai celorlalte țări, 
considerîndu-le unul din mijloar 
cele eficiente de îmbunătățire a 
relațiilor

Sprijin 
dv. d-le 
U.R.S.S.

internaționale.
pe deplin propunere 
Russel ca conducător 
șl S.U.A să se intilnea- 

scă și să discute in mod deschis 
condițiile coexistenței.

Sîntem pentru o întîlnire a con
ducătorilor S.U.A. și Uniunii So
vietice. Prin urmare, de conducă
torii Statelor Unite ale Americii 
depinde dacă această întilnire va 
avea sau nu va avea loc.

Este necesar aportul 
tuturor statelor

I

Fără îndoială că slăbirea în
cordării în relațiile internaționale 
nu depinde numai de U.R.S.S.’ și 
■S.U.A. La această cauză trebuie 
să-și aducă aportul și celelalte 
state, inclusiv, firește, și Marea 
Britanie. Din păcate, nu se poate 
spune că actuala politică a gu
vernului Marii Britanii contribuie 
la rezolvarea acestei probleme 
foarte importante. Cu greu s-ar 
putea afirma că transformarea in
sulelor britanice într-o bază a- 
mericană pentru arma nucleară 
și arma rachetă ar fi favorabilă 
cauzei păcii internaționale și se
curității Angliei.

In ceea ce privește Uniunea So? 
vietică, ea se pronunță pentru 
eforturi comune ale statelor în 
lupta pentru slăbirea încordării 
internaționale.

Situația în lume este astăzi atît 
de serioasă. îneît toți cei care 
pot face ceva pentru a micșora 
primejdia războiului, pentru a în
depărta primejdia războiului, tre
buie s-o facă.

Scrisoarea dv. este o chemare 
la acțiune în lupta pentru pace, 
îmi permit să exprim speranța 
că această chemare va înmulți nu
mărul luptătorilor pentru 
Anglia și în celelalte 
lumii.

împărtășind pe deplin 
chemare, colegii mei și 
am vrea să sperăm că dorința dv. 
fierbinte ca relațiile dintre state 
să se îmbunătățească va fi spri
jinită și de conducătorii altor 
state.

pace în 
țări ale

această 
cu mine

Cu sinceră stimă,
N. HRUȘCIOV“

7 decembrie 1957
(Text prescurtat. Subtitlurile fi 

sublinierile aparțin redacției).

rul deasupra orașelor Premeti, 
Klisura, Berat în direcția Tirana.

Avioane ale forțelor militare a- 
eriene ale R P. Albania au obli
gat avionul american să aterizeze 
pe un aerodrom albanez. Orga
nele albaneze de resort efectuează 
cercetările corespunzătoare.

Succesul orchestrei 
simfonice „George 

Enescu" la Kiev
KIEV 8 (Agerpres). — In ziua 

de 7 Ianuarie, orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“ care se află în turneu in 
Uniunea Sovietică a dat primul 
concert în sala coloanelor a Fi
larmonicii de Stat din Kiev-

Concertul a constituit un mare 
succes. Publicul a ovaționat în
delung pe membrii orchestrei sim
fonice romînești și pe dirijorul ei, 
artistul poporului George Geor
gescu.

La concert au asistat reprezen
tanți ai vieții publice din R S.S. 
Ucraineană, numeroși oameni de 
cultură și artă.

In numele oamenilor de artă 
din Kiev, compozitorul K. F. 
Dankevict, artist al poporului al 
U.R.S.S. președintele Uniunii 
Compozitorilor din R.S.S. Ucrai
neană, a adresat solilor artei ro
mînești un cuvint de salut.

A răspuns dirijorul George 
Georgescu.
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