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liniște răscolitoare și-a în- 
aripile peste incăpătoarea 
Profesori cu părul cărunțit

cunoscută. 
Sălăgeanu vorbește 

neobosita putere de mun- 
tovarășului Petru Groza, 
atenția cu care înregistra 

Am

și conștiința poporului
Cu moartea doctorului Petru 

Groza a dispărut un fiu cre
dincios al poporului nostru, 
un mare om de stat, un în
țelept prieten al tineretului.

Numele dr. Petru Groza 
evocă figura acelui eminent 
om politic care și-a închinat 
viața înfloririi patriei, care a 
sprijinit cu focul inimii și lu
ciditatea rațiunii sale lupta 
înnoitoare și neobosită a par
tidului clasei muncitoare pen
tru un progres rapid, material 
și cultural al poporului nos
tru, pentru liniștea, prietenia 
și pacea lui cu celelalte po
poare.

Numele dr. Petru Groza a 
fost pe buzele generației noa
stre din clipa în care am do- 
bindit o conștiință politică, în 
zorile sau amiaza adolescen
ței.

Noi știm că atît înainte de 
eliberarea țării, cit și după 
23 August, cind masele mun
citoare conduse de Partidul 
Comunist au instaurat primul 
guvern democrat, tovarășul 
Petru Groza s-a dovedit un 
slujitor devotat al poporului. 
El s-a legat trup și suflet de 
politica partidului de construi
re a socialismului în țara 
noastră.

Noi l-am văzut slujind cu 
uri nemărginit devotament 
cauza celor mu'ți; lupt’nd 
pentru doborîrea stilpilor pu
trezi ai reacțiunii; militînd cu 
clocotitoare energie pentru 
transformări democratice, pen. 
tru construirea socialismului; 
ascultînd atent glasul oame
nilor muncii ; muncind neobo
sit pentru ridicarea prestigiu
lui și afirmarea țării noastre 
pe plan internațional ca forță 
activă în lupta pentru pace.

Cei mai în virstă decit noi 
ne-au vorbit despre lupta sa, 
desfășurată cu decenii in 
urmă, alături de toate forțele 
democratice. Tinerețea sa a 
fost străbătută de patosul lup
tei împotriva asupririi națio
nale care făcuse cunoscut im
periul habsburgic ca o închi
soare a popoarelor; Dr. Petru 
Groza a luptat pentru elibe
rarea Ardealului și, în același 
timp, pentru deplina egalitate 
între oamenii muncii aparți- 
nind tuturor naționalităților, 
împotriva otravei șovinismu
lui. A fost înalt demnitar și, 
din interiorul forurilor care 
conduceau țara după primul 
război mondial, a văzut pră
pastia care separa partidele 
burgheze de masele largi ale 
poporului. Reacțiunea avea să 
cunoască în dr. Petru Groza 
un adversar decis, neimpăcat- 
In vremuri tulburi, pline de 
demagogia nerușinată a poli
ticienilor burghezi pe tema 
țăranilor „talpa țării“, — talpă 
pe care regimurile de. atunci 
o lăsase întotdeauna desculță 
— dr. Petru Groza a organi
zat Frontul Plugarilor. El a 
înțeles că numai alianța cu 
clasa muncitoare, sub condu
cerea acesteia, poate aduce 
țărănimii perspectiva unei vieți 
mai bune. Iar cind fascismul 
a întunecat cerul patriei noa
stre, dr. Petru Groza, preșe
dintele Frontului Plugarilor 
s-a aflat în rîndul întîi al pa- 
trioților veniți să se înregi
menteze sub steagul luptei 
populare condusă de Partidul 
Comunist Romîn, pentru do
borîrea dictaturii miîitaro-fas- 
ciste, pentru trecerea țării în 
coaliția antihitleristă, pentru o 
Romînie liberă. Acestea i-au. 
aduS persecuții din partea or
ganelor represive ale statului 
burghezo-moșieresc.

A fost un om clarvăzător, 
sigur de izbînzile pe care le 
tobindește lupta poporului pe 

umul socialismului. Un om

care a fost mîndru de uriașa 
zestre și de forțele creatoare 
ale poporului romiti șl s-a 
străduit, ca intelectual de 
frunte și publicist patriot, să 
le pună în lumină, spre cu
noașterea și aprecierea lor in 
lumea întreagă. A iubit cultu
ra înaintată și a militat fără 
preget pentru înfăptuirea po
liticii partidului de creare a 
unei culturi noi, socialiste în 
țara noastră, 
creatoare 
tului, de 
cultural 
Un om 
energiile 
prietenii 
te pentru poporul
— prietenia Țării Sovietice
— în care a văzut o che
zășie a dezvoltării economice 
și social-culturale a țării, a 
consolidării independenței și 
suveranității noastre naționale. 
El a contribuit la întărirea« 
unității și coeziunii țărilor so
cialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie frățească'în
tre aceste țări. In pagini fier
binți a descris el „Țara păcii“
— Uniunea Sovietică, și țara 
celor 600 de milioane — Chi
na populară. întors dintr o 
călătorie, scria : „lată-ne, în 
sfîrșit... îmbogățiți cu un te
zaur de cunoștințe, acumulate 
de-a lungul lungului nostru 
drum de Ia Dunăre pînă la 
Oceanul Pacific. Nu vom în
chide în sufletele noastre acest 
tezaur prețios. II vom dărui și 
altora, căutînd astfel să con
tribuim la cunoașterea mari
lor realități din China nouă 
și din țările prietene pe care 
le-am străbătut“.

Nouă, celor tineri, 
Groza ne-a oferit 
unei vieți puse în 
unor țeluri mărețe, 
intelectualului legat 
devotat fără margini luptei 
pentru construirea socialismu
lui. Tovarășul Petru Groza 
este pentru generația noastră 

a 
cu 

oa- 
tu- 
ră- 
de 

pentru

de valorificare 
a moștenirii trecu- 

ridicare a nivelului 
al întregului popor, 
care și-a închinat 
sale ‘întăririi unei 
mari și neprețui- 

nostru

■ un exemplu de împletire 
unui fierbinte patriotism 
nobilele idei ale înfrățirii 
menilor muncii aparținînd 
turor naționalităților. Va 
mine pentru noi o pildă 
dăruire generoasă 
cauza poporului.

Dr. Petru Groza iubea tine
retul și la 70 de ani trecuți

tinerețea nu-1 părăsise. Ținem 
minte cuvintele dr. Petru Gro
za în salutul adresat partici- 
panților la grandiosul Festival 
de la București: „Poporul ro
mîn este bucuros să găzduias
că această mare și pașnică 
întî'lnire a tinerilor din toate 
țările lumii, așa cum este 
bucuros să-și dea întreaga 
contribuție la orice manifesta
re și la orice acțiune pusă în 
slujba păcii și a prieteniei în
tre popoare... Pe toți vă unește 
dorința comună de pace și 
prietenie, dorința de a vă trăi 
fericiți tinerețea, de a vă bucu
ra de frumusețile pămintului 
și de comorile culturii, de bu
curiile dragostei și de însu
flețirea întrecerilor sportive“. 
Regăsim și în aceste cuvinte 
optimismul profund care-1 ca
racteriza pe acest mare prieten 
al celor tineri, încrederea in 
victoria nobilei cauze a păcii, 
convingerea nestrămutată în 
triumful vieții.

Tovarășul Petru Groza 
ne-a părăsit cu o mo
destă înăbușire a propriei su- 
ferinți. Pînă la ultimele cea
suri, boala, cu . care se lupta, 
n-a izbutit să-I culce. A fost 
prezent la foarte recenta se
siune a Marii Adunări Națio
nale. Ne sună încă în auz me
sajul de Anul Nou 1958 ro
stit de el, la posturile noastre 
de radio, cald salut adus vii
torului : „Intrăm în primul an 
al celui de-al doilea deceniu 
al Republicii noastre, într-un 
nou an de muncă pașnică, 
plini de încredere in destinele 
patriei noastre scumpe, în vii
torul luminos pe care și-1 hă
răzește prin muncă spornică 
poporul romîn“.

Ne despărțim de dr. Petru 
Groza unindu.ne mai strîns 
rindurile în jurul partidului, 
în aceste zile dureroase. El va 
rămîne o prezență vie în mij
locul nostru, căci și-a conto
pit definitiv numele cu acela 
al Republicii noastre. Ati.ta 
vreme cit brazii își vor legăna 
cetinele, cit sondele vor ex
trage țițeiul, cit holdele vor 
da spice îmbelșugate, stema 
care a înmănunchiat simbolu. 
rile acestor bogății sub o stea 
roșie, va păstra curată și vie a- 
mintirea neștearsă a vieții și 
numelui său.

In mitinguri de doliu,poporul îi cinstește memoria
Complexul j.Grivița Roșie“ a 

îmbrăcat haine îndoliate. Peste 
tot drapele cernite, portrete ale 
doctorului Petru Groza îndolia
te, chipuri îndurerate. Alături 
de întregul nostru popor, mun
citorii „Griviței Roșii“ au sufe
rit prin încetarea din viață a 
doctorului Petru Groza o grea și 
dureroasă pierdere. Ei l-au pre
țuit, l-au stimat și iubit din toa
tă inima pe eminentul condtscă- 
tor de stat, pe luptătorul consec
vent pentru binele poporului.

Cinstind . memoria devotatului- 
fiu al poporului, mii de munci
tori ceferiști au participat ieri 
după-amiaza la mitingul de do
liu din hala mare a atelierelor. 
Au participat reprezentanți ai 
generației greviștilor din februa
rie 1933, ca și reprezentanții ti
nerei generații de muncitori 
crescută în anii regimului popu
lar-democrat. Și unii și alții 
l-au cunoscut pe tovarășul Petru 
Groza. El a fost întotdeauna ală
turi de ei.

— A fost un om — a spus 
tov. Ion Turcu, președintele co-

mitetului de întreprindere, vor. 
bind despre personalitatea dr. 
Petru Groza — un om care și-a 
închinat întreaga sa energie cau
zei construcției socialiste, ca sin
gur drum care poate asigura po
porului nostru viitorul luminos 
și fericit.

Vorbesc apoi alți muncitori. 
Bîzgă Vasile, muncitor la sec
ția a Il-a montaj-locomotive. bă- 
trînul maistru fierar Pitulice, de 
la vagoane; oameni simpli, 
muncitori care l-au cunoscut pe 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, ca pe un to
varăș de-al lor, luptător înflă
cărat pentru înflorirea patriei, 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului de transformări democra
tice, revoluționare, de construire 
a socialismului.

— Noi, tinerii muncitori și in
telectuali crescuți de partid, de 
regimul nostru democrat-popular 
— răsună în hala mare cuvin
tele tînărului inginer Traian Ro- 
gojan — cinstim memoria tova
rășului Petru Groza unindu-ne 
mai strîns în jurul partidului, 
punînd întreaga noastră putere 
de muncă pentru aceeași cauiă 
pe care neuitatul fiu al poporu
lui nostru a servit-o toată viața.

Aceleași sentimente le împăr
tășesc toți muncitorii. Chipul Iu-, 
minos al tovarășului Petru Groza 
va rămîne veșnic în inima 
conștiința muncitorilor de 
complexul „Grivița Roșie“, 
cum va rămîne și în istoria 
perului nostru.

Exemplu pentru 
tlnâra Intelectualitate

Muncitorii, inginerii și funcționarii uzinelor „Republica“ din Capitală păstrează un incmrnt 
de reculegere.

O 
tins 
aulă, 
și ani mulfi de prezență la cate
dră și studenți tineri ce abia au 
pășit in universitate păstrează a- 
ceeași tăcere profundă. Liniștea 
aceasta este o frîtitură din dure
rea țării întregi. Cu o zi inainte 
am fost la uzinele „23 August'1 
și, dincolo de decorul industrial, 
am înregistrat in atitudinea oa
menilor sentimente ca acelea pe 
care~le. percep astăzi, aci, în aula 
universitară. Identitatea de sen
timente pe care o constați pretu
tindeni reflectă părerea generală 
de rău pricinuită de 'încetarea 
din viață a tovarășului nostru 
iubit, doctorul Petru Groza.

Un om mai in virstă, profesor, 
își deapănă amintirile sale des
pre marele dispărut. Cuvintele ii 
sint ascultate cu atenție, lîtulți 
dintre tinerii ce populează sala 
l-au cunoscut. Cile ar putea să 
povestească ei despre eminentul 
om de stat a cărui dragoste față 
de tineret era unanim

Prof. N.
despre 
că a 
despre 
părerile oamenilor simpli, 
pierdut un tovarăș modest, prie
tenos, un mare om.

Un mare om... Cuvintele ros
tite la tribună de prof. E. An- 
gelescu evocă trăsăturile perso
nalității dr. Petru Groza, intelec

tual cu dragoste de patrie și po
por, exemplu pentru tînăra inte
lectualitate pentru devotamentul 
cu care s-a consacrat cauzei socia
lismului.

— Tovarășul Groza ne inspira 
dragoste pentru tradițiile noastre 
progresiste. Cu cită pasiune a 
strîns documente despre zborul 
lui Vuia, cită mîndrie patriotică 
sălățluia în această pasiune... 
M-ant întilnit cu dînsul în urmă 
cu vreme și mi-a vorbit cu o 
bucurie nereținută despre docu
mentele noi descoperite în legă
tură cu Vuia...

Savantul aflat la tribună po
menește de atașamentul nedes- 
mințit al tovarășului Petru Groza 
față de cauza celor mulți, despre 
legăturile sale cu țărănimea mun
citoare, despre faptul că a înțeles 
menirea istorică a clasei munci
toare de care s-a apropiat cu 
mulți ani în urmă și pe care a 
slujit-o cu dragoste și devota
ment.

— Tovarășul Petru Groza a în
țeles sensul profund al momente
lor prin care trece poporul și 
și-a dăruit toată energia sa neis
tovită cauzei socialismului...

Au mai fost vorbitori. Cuvin
tele lor au fost ascultate în 
aceeași dureroasă tăcere. Univer
sitatea „C. I. Părhon“ a cinstit 
figura marelui dispărut. Dar cel 
mai de preț omagiu adus memo
riei lui Petru Groza il găsim in 
servirea devotată a cauzei socia
lismului pe care o dovedesc pro
fesorii și studenții, universității.

E. O. 1

Joi, 9 ianuarie, încă din pri
mele ore ale dimineții, în fața 
Palatului Republicii, îndoliat, aș
tepta o uriașă coloană formată 
din mii de oameni din Capitală 
și din țară veniți să aducă un 
ultim și pios omagiu eminentului 
om politic și de stat, tovarășului 
dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Mării Adunări Națio
nale.

La ora 9 porțile Palatului se 
deschid. Prin fața catafalcului 
trec necontenit muncitori din u- 
zine și fabrici, activiști de partid, 
intelectuali, funcționari, militari,., 
studenți, cetățeni din cartiere, 
îndurerați privesc pentru ultima 
oară chipul iubit al tovarășului 
dr. Petru Groza, luptător devo
tat pentru democrație și progres 
social, pentru înflorirea patriei, 
pentru pace și prietenie între 
toate popoarele lumii.

In tot cursul dimineții și pînă 
seara tîrziu coloana celor ce vin 
să se încline în fața catafalcului, 
să aducă un ultim omagiu tova
rășului dr. Petru Groza se perin
dă nesfîrșită. In jurul catafal
cului gărzile se schimbă din cinci 
în cinci minute. Fac de gardă 
membri ai guvernului, membri ai 
Comitetului Central al P.M.R., 
membri ai Prezidiului Consiliului 
Central al Sindicatelor, ai C.C. 
al U.T.M., deputați ai Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii, Ministerului 
Afacerilor Externe, Afini,sterului 
Justiției, Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum, Ministeru
lui Construcțiilor și Materiale
lor de. „Construcții, /.............. ...
Comerțului, Ministerului Trans-, 
porturilor și Telecomunicațiilor, 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Comisiei Controlului de Stat, 
Academiei R.P. Romîne, Tribuna
lului Suprem, Uniunii Scriitorilor, 
Uniunii Ziariștilor, .Uniunii Com
pozitorilor, Uniunij Centrale pen
tru cultură fizică și sport, gene
rali și ofițeri superiori, studenți 
ai școlilor superioare de partid și 
din instituțiile de învățămînt 
superior, activiști ai comite
telor raionale de partid și ai 
sfaturilor populare raionale, 
delegați ai muncitorilor de 
la întreprinderile„Republi
ca“,' „7 Noiembrie“, „Boleslaw 
Bierut“, „Steagul Roșu“, „Armă
tura“, „Steaua Roșie“, „Indus
tria Bumbacului A“, „Electroapa- 
rataj“, „Vasile Roaită", „21 De
cembrie“, „Industria Bumbacului 
B“, „Ilie Pintilie", „Flacăra Ro
șie“, „Bela Breiner“, „Mătasea 
Populară“, „Manotehnica“, moara 
„Constantin David“, întreprinde
rea poligrafică nr. 2, și altele. 
Fac de gardă delegați a; locuito
rilor din comuna Băcia, regiunea 
Hunedoara, comuna natală a to
varășului dr. Petru Groza, dele
gați ai oamenilor muncii, ai co
mitetelor de partid și sfaturilor

populare din regiunile București, 
Constanța, Cluj, Hunedoara, 
Galați, Suceava, Stali-n, Regiunea 

'Autonomă Maghiară,'o delega
ție a cetățenilor din circumscrip
ția electorală nr. 28 Cluj 
a fost ales deputat al Marii 
nări Naționale tovarășul 
Petru Groza.

Venind să aducă ultimul 
iubitului lor. tovarăș dr. 1 
Groza, numeroase colective 
oaemni ai muncii din Capitală 
și din întreaga țară depun co
roane de flori la catafalc.

— Este depusă de asemenea o co
roană de flori din partea Sino
dului Bisericii Ortodoxe Romîne 
și. Adunării Naționale bisericești. 

Însemn de omagiu pentru 
personalitatea ilustrului dispărut 
au fost depuse coroane de flori 
din partea delegației R.P. Alba
nia, guvernului Argentinei, dele
gației R.P. Bulgaria, președin
telui R. Cehoslovace, delegației 
R. Cehoslovace, delegației R. P. 
Chineze, Ambasadei R. P. Chi
neze la București, din partea pre
zidiului Adunării populare a 
R.P.D. Coreene, a Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene și ai 
C.C. a Partidului Muncii din Co
reea, guvernului Danemarcei, din 
partea președintelui Republicii 
Egipt, Gariial Abdel Nasser, Con
siliului Federal al Elveției, pre
ședintelui Republicii Finlanda, 
guvernului Finlandei, delegației 
R.D. Germane, președintelui Re
publicii Islănda, guvernului Is
raelului, președintelui R.P.F. Iu
goslavia, losip Broz Tito, Pre
zidiului Marelui Hural, Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mongole 

Ministerului, și C.C. al Partidului Popular Re- 
, .. .. . Ambasadei

R. P.
Suediei,

voluționar Mongol, au 
R.P. Mongole, delegației 
Polone, Ambasadorului 
delegației R.P. Ungare, delega
ției guvernamentale a 
Sovietice;. Ambasadei Uniunii So
vietice, delegației R. D. Vietnam, 

în cursul după-amiezii la cata
falcul președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, dr. Pe
tru Groza, au făcut de gardă 
delegația R.P. Albania, în frunte 
cu Hadji Lleshi, reprezentantul 
Argentinei Atilo Constanzo, re
prezentantul Austriei, Albert Filz, 
delegația R.P. Bulgaria, în frun
te cu Encio Staicov, delegația R. 
Cehoslovace, în frunte cu Rudolf 
Barăk, delegația Republicii Popu
lare Chineze, în frunte cu Go 
Mo-jo, reprezentantul R.P.D. Co
reene, Kim Ben Dik, reprezentan
tul Danemarcei, Niels Haugsted, 
reprezentantul Egiptului, Hussein 
Chawky, reprezentantul Elveției, 
Pierre François Brugger, repre
zentantul Finlandei, Matti Pyyko, 
delegația R.D. Germane, în frun
te cu dr. Johannes Dieckinann, 
reprezentantul Indiei, Anand Sa-

(Urmare In pag. IV-aj
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Nu-l vom uita niciodată Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne.

La 7 ianuarie, moartea a răpit 
din mijlocul nostru, pe iubitul 
nostru tovarăș, dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Repubjicii 
Popuianr Romîne, unul din marii 
luptători pentru fericirea poporu
lui țiostru. Strălucit conducător 
politic, legat de interesele po- 
portfțoi nostru, doctorul Petru 
Groza și-a dăruit din tinerețe 
toatfe,'-forțele luptei pentru pro-o' 
greșul țării, pentru propășirea 
poporului.

acestea de durere, de a- .
dîncă mîhnire, îmi reamintesc Groza și-a dăruit zi de zi, în- 
unele din clipele petrecute în treaga energie înfăptuirii măre- 
ultimii 25 ani alături de doctorul țelor idealuri ale clasei munci- 
Petju Groza. . t„1. f_ ,i’ h' .1,

îmi amintesc clipele din anii unei vieți noi, socialiste, 
dinaintea celui de-al doilea răz
boi mondial cînd dr. Petru Groza, 
președintele Frontului Plugarilor, litică, hotărît și perseverent în

a răspuns chemării Partidului 
Comunist Romîn de unire a for
țelor democratice și a militat •: 
pentru înfăptuirea frontului popu. 
Iar,, pentru scoaterea Romîniei 
din' criminalul război anti-sovietic;, i 
pentru răsturnarea dictaturii tni- 
litaro-fasciste, pentru trecerea 
Romîniei în coaliția antihitleristă.

In anii de după război, in cli
pele marilor lupte pentru demo
cratizarea țării am avut nenumă
rate prilejuri de a-1 cuncaște, .de 
a lucra împreună, de a primi 
sprijinul său. Doctorul Petru

urmărirea unor acțiuni de inte
res statal, popular și prietenos, 
strîns legat de tradițiile poporu
lui, militant permanent pentru în
tărirea frăției dintre poporul ro
mîn și minoritățile naționale, 
prieten vechi și atașat al Uniu
nii Sovietice, doctorul Petru Groza 
a fost un reprezentant de mare 
valoare al poporului nostru.

O moarte năprazț|ică l-a răpit 
din mijlocul nostru. Vechii săi 
colaboratori și prieteni apropiați, 
alături de întregul nostru popor, 
nu-i vom uita niciodată. Vom 
purta în permanență in suf.'e ul 
riostru luminoasa sa amintire.

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne

toare, ale partidului ei, făuririi

Om de o profundă erudiție, în
zestrat cu o mare clarviziune po-

,, Academician profesor
P. CONSTANTINESCU-IAȘ1 
membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

La moartea unui mare îiu
popo ui

Comitetul Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor și Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica Populară Romînă, 
în numele tineretului și studenților țării noastre exprimă adînci 
condoleanțe în legătură cu moartea dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne.

împreună cu întregul nostru popor, tineretul și studenții simt o 
profundă durere pentru pierderea grea suferită de patria noastră 
prin încetarea din viață a tovarășului dr. Petru Groza, fiu devotat 
a: poporului romîn, eminent om de stat, luptător pentru 
milenarelor năzuințe de libertate și pace ale poporului 
Pilda vieții dr. Petru Groza care s-a alăturat cu hotărîre 
Partidului Muncitoresc Romîn, închinîndu-și întreaga sa 
cauzei construcției socialiste, singurul drum ce poate 
poporului nostru viitorul luminos și fericit, va călăuzi și însufleți 
tineretul la muncă neobosită pentru înflorirea patriei, pentru feri
cirea poporului.

Tineretul patriei noastre va cinsti memoria tovarășului Petru 
Groza, unindu-se și mai strîns în jurul Partidului în frunte cu Co
mitetul său Central, luptînd cu mai multă hotărîre pentru cauza 
construirii socialismului, pentru apărarea păcii, pentru realizarea 
mărețelor idealuri pentru care a muncit și a luptat iubitul nostru 
tovarăș dr. Petru Groza.

făurirea 
nostru, 
politicii 
energie 
asigura

De trei ori am avut prilejul să-l 
întîînesc.

Prima oară la București, la se
rata scriitorilor maghiari din anul 
1916. Am citit atunci o nuvelă a 
mea pa tema luptei antișovme. 
Seara ne-a invitat pe toți Ia masă. 
La un moment dat s-a' întors spre 
mina și mi-a spus: „Mai trebuie 
să se scrie mult despre prietenia 
înîre popoare“- Apoi a continuat: 
„Nu există sarcină scriitoricească 
mai frumoasă decît lupta pentru 
prietenia popoarelor".

Istă ce-a fost el: un luptător 
pentru prietenia dintre. popoare.

AI \dirilea prilej 
seară în care adu___ .„ 
rul său pe mulți dintre scriitorii 
maghiari. Ne-a vorbit cu însuflețire 
despre Traian Vuia, pionieru! avia
ției romînești și mondiale, despre 
oameni mari ca Eminescu, Grigo- 
rescu, Creangă, Bălcescu... Apoi 
a vorbit cu multă dragoste despre 
Petofi, Arany, Ady, Ni> s-a mul
țumit să le înșire numeie ci ne-a

a fost într-o 
tunase în ju-

recitat din poeziile lor. Chiar se 
întrecea cu noi scriitorii de lim
bă maghiară în a recita strofe din 
cele mai reprezentative lucrări ale 
acestor mari scriitori.

„Trebuie să ne ținem la loc de 
cinste tradițiile ca să putem pro- 
păși, ca să putem construi viitorul“ 
— îmi spunea dînsul. Iată cum 
era: cult, înțelept, oblăduitor al 
tradițiilor, om cu exigența progre
sului.

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

CONSILIUL UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR DIN R.P.R.

O delegație din comuna Băcia, depune o coroană de flori la catafalcul tovarășului 
dr. Petru GrozaIn mitinguri de doliu,

Un prieten
al tineretului

Noi, profesorii, ascultîndu-l îm
preună cu tinerii, îl consideram 
un neîntrecut dascăl, dăruit cu 
cele mai prețioase însușiri ; învă
țătura bogată, darul de a expu
ne și căldura sufletului capabilă 
de a cuceri și duce cu sine pe 
auditori.

Ne era drag tuturor
El îndemna tineretul patriei

Știrea marții tovarășului Petru 
Groța ne-a Zguduit pe toți, pri- 
cinuindu-ne profundă întristare. 
Știam că eră suferind și împărtă- 
șe-rn cu firepscă îngrijorare dure
rea pentru suferințele sale fizice, 
dar credeam cu tărie in restabili
rea lui curîndă.

Și acum, în fața catafalcului, 
ne este greu să-ne închipuim că ___ __ _ _______ ____
el nu mai este printre noi. Tine- noastre să-și consacre toate forțele 
retul. și mă refer în special ța “ 
tineretul universitar, se deprinsese 
cu luminoasa lui figură. îl soco
tea nedespărțit de realitatea vie, 
clocotitoare, a vieții noastre socia
le. economice și culturale.

îl văzusem de atîtea ori in ora
șul nostru, la universitățile din 
Cluj, în sălile de curs, în institu
te. în mijlocul studențimii, la ma
nifestările sportive și culturale ale 
acestui tineret care-i era atât de 
drag, atît de apropiat marelui dis
părut.

Figura energică a tovarășului 
Petru Groza, optimismul lui ro
bust, înțelepciunea sa, îmbărbătau, 
mobilizau, întinereau.

luptei conduse de partid pentru 
construirea socialismului, care asi
gură poporului și țării perspective 
nelimitate de dezvoltare, care dă 
posibilitatea înfăptuirii celor mai 
îndrăznețe visuri ale tinerei noas
tre generații.

De aici și neuitata amintire pe 
care întregul tineret, 
toți oamenii muncii, 
neștirbită tovarășului
a

alături de 
o va păstra 

iubit care 
fost dr. Petru Groza.

Academician profesor
CONSTANTIN DAICOVICIU 
rectorul universității „Victor 

Babeș" din Cluj

★

A treia oară l-am întîlnit în 
cartierul Iris din Cluj. Eu locuiam 
acolo, dînsul, deputat, venise să-și 
vadă alegătorii. Era vesel și bine 
dispus. A făcut o vizită familiei 
Varadi care avea 6 copii, apoi a 
trecut pa Ia familia Buzecskj. Ru
gat de ei, a acceptat cu plăcere să 
fie nașul fetiței lor, nou născută.

Muncitoarele i-au adus flori, iar 
el a dăruit cel mai frumos dintre 
mănunchiuri, în chip da omagiu, 
Măriei Kocsiș, mamă a 10 copii.

A stat prietenește la sfat cu oa
menii. Cei din cartier l-au rugat 
să se fotografieze în mijlocul lor. 
Le-a îndeplinit dorința cu plăcere. 
Se simțea bine în mijlocul popo
rului. Era un fiu devotat al aces
tui popor pe pare l-a slujii cu ab
negație tot timpul vieții sale. Era 
un luptător îndîrjit pentru ferici
rea celor mulți, pentru consolida
rea regimului de democrație popu
lară și construirea socialismului, 
un militant ferm pentru înfrățirea 
poporului romîn cu naționalitățile 
conlocuitoare, un înverșunat vrăj
maș al șovinismului și naționalis
mului. Vom cinsti memoria Iui, 
ducînd Ia victorie cauza căruia și-a 
dedicat toată viața sa.

poporul îi cinstește memoriaA*

Condoleanțe prezentate la palatul 
Marii Adunări Naționale

cursul zilei de joi, la pa- 
Marii Adunări Naționale a 
loc solemnitatea prezentării

ASZTALOS ISTVAN 
scriitor.

laureat al Premiului de Stat

Cinstim memoria tovarășului Petru Groza 
muncind cu abnegație pentru socialism

încetarea din viață a tovarășului 
dr. Petru Groza m-a întristat pe 
mine ca și pe întreg tineretul țării 
noastre. In persoana tovarășului 
Petru Groza am pierdut nu numai 
un eminent om de stat dar și un 
prieten sincer al tineretului, un 
îndrumător înțelept al tinerei ge
nerații.

Sînt un tînăr a cărei dezvoltare 
a devenit posibilă datorită condi
țiilor ce mi-au fost create de re
gimul de democrație populară. In 
marea uzină în care lucrez am în
vățat meseria, am devenit un om 
folositor societății. Tineretul nostru 
are azi toate posibilitățile pentru 
valorificarea aptitudinelor sale. 
Or, acesta este un rod al anilor de

democrație populară, al politicii 
partidului și guvernului, politică 
care a găsit în tovarășul Petru Gro
za un entuziast și devotat slujitor.

Am pomenit în cîteva cuvinte de 
transformările petrecute în viața 
tineretului pentru că aceste trans
formări sînt legate și de activita
tea tovarășului Petru Groza. El iu
bea mult tineretul și nu pierdea 
nici o ocazie să-i sfătuiască pe cei 
tineri să-și consacre toate forțele lor 
cauzei poporului, cauzei partidu
lui. Viața tovarășului Petru Groza 
este o pildă de slujire devotată a 
țării, a poporului, de apărare a 
intereselor celor mulți, de luptă 
pentru construirea socialismului.

Această viață este un exemplu pen
tru tînăra generație. Nimic nu 
poate fi mai presus decît drago
stea de patrie și de popor. In nu
mele acestei dragoste trebuie să 
luptăm pentru socialism, pentru 
înflorirea Republicii noastre, pen
tru bunăstarea celor ce muncesc.

La moartea tovarășului Petru 
Groza îmi afirm hotărirea de ai 
cinsti memoria muncind cu abne
gație pe frontul socialismului.

Nu-l. vom uita .niciodată pe to
varășul Petru Groza, acest mare 
prieten al tineretului.

TUDOR DUMITRU 
strungar la uzinele

„23 August“

„Tovarășul Petru Groza 
a cunoscut viața minerilor“
din Valea Jiului au tat al său. Noi, minerii din Pe- 
adîncă durere vestea trila, vom ciristi memoria tova-

dr. rășului Petru Groza muncind cu 
mai multă abnegație pentru a da 
patriei cărbune mai mult, mai 
bun și m.ai ieftin“. In cuvîntul 
său inginerul miner Albu Bujor 
a arătat că încetarea din viată 
a tovarășului dr. Petru Groza 
este o mare pierdere pentru mi
nerii Văii Jiului. Născut într-o 
regiunea minieră, a arătat el, tdv. 
dr. Petru Groza a cunoscut bine 
viața grea a minerilor în trecut 
și a luptat neobosit pentru rea
lizarea politicii partidului de ri
dicare a nivelului lor dte trai, t’e 
transformare a Văii Jiului și a

Minerii 
primit cu 
încetării 
Petru Groza. La toate minele 
din acest important bazin car
bonifer al patriei noastre au 
avut loc astăzi mitinguri de do
liu.

La mina Petrila peste 600 de 
mineri și tehnicieni au ascultat 
cuvîntul tov. Iosif Orban, pre
ședintele comitetului sindical al 
plinei, care a evocat figura ma
relui dispărut. Au vorbit apoi 
numeroși mineri. „Poporul nos
tru muncitor — a spus mine
rul fruntaș Molnar Alexandru— 
a pierdut în persoana tovarășu
lui dr. Petru Groza un fiu devo-

din viată a tov.

celorlalte așezări miniere din re
giune.

Participanții la miting au a- 
doptat o telegramă de condolean
țe adresată Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P. Ro- 
mîne

La mitingul de doliu de la mi
na Lu.peni la care au luat parte 
circa 1.000 de mineri, tov. Albu 
Carol, secretarul comitetului sin
dical al minei, în cuvîntul sau 
a înfățișat viața și activitatea 
tov. dr. Petru Groza.

Astfel de mitinguri au mai 
avut loc și la minele Aninoasa, 
Lonea, Vulcan și Uricani.

Un mare iubitor al culturii noastre
Jbî 

dului 
mare 
dacton ai revistelor 
salariați ai Uniunii 
dirt R. P. Romînă 
pentru a-și exprima profunda du
rere provocată de greaua pierdere 
care a încercat poporul romîn — 
încetarea din viață a tov. dr. Pe
tru Groza.

Adunarea de doliu a fost des
chisă de scriitorul Aurel Mihale, 
secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R. P Romînă.

Poetul Radu Boureanu a vorbit

după-amiază, în sala Fon- 
Literar din Capitală un 
număr, de scriitori, poeți, re- 

literare și 
Scriitorilor 

s-au adunat

despre viața, lupta și creația to
varășului dr- 
torul a scos 
calități ale 
anii de după
stre — continuînd crezul pentru 
care a luptat zeci de ani și pen
tru care a avut de suferit în Ro- 
rnînia burghezo-moșierească — a 
muncit cu hotărîre pentru reali
zarea politicii partidului de trans
formări democratice, revoluțio
nare, de dezvoltare a economiei 
naționale, de construire a socia
lismului.

Petru Groza. Vorbi- 
în evidentă marile 
defunctului care în 
eliberarea tării noa-

Vorbitorul a subliniat marea 
prețuire pe care tovarășul dr. Pe
tru Groza a dat-o creatorilor de 
valori culturale și științifice, dra
gostea sa adîncă pentru patrimo
niul culturii poporului romîn și 
naționalităților conlocuitoare.

In încheiere participanții la a- 
dunarea de doliu au adoptat o te
legramă de condoleanțe adresată 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale Comitetului Central, al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne.

Militant pentru înfrățirea 
tuturor naționalităților

ORADEA 9 (Agerpres). —
Oameni ai muncii romlni și 

maghiari, înfrățiți în munca de 
construire a socialismului în pa
tria noastră, împărtășesc depo- 
trivă durerea pricinuită de înce
tarea din. viață a tovarășului dr. 
Petru Groza. împreună în mitin
guri' de doliu ei aduc un ultim 
omagiu eminentului om de stat, 

’sprijinitor 
partidului 
oamenilor 
nalitățile'

în fața

înflăcărat al politicii 
nostru de înfrățire a 
muncii de toate națio-

In fața sutelor de muncitori 
participanți la mitingul de la

Atelierele C.F.R. a luat cuvîntul 
maistrul Lazăr Tăutu care a 
evocat viața și lupta neobosită 
desfășurată pentru binele și pro
pășirea patriei de către tov. dr. 
Petru Groza. Au mai vorbit ing. 
Teodor Bran, lăcătușul Frantz 
Drozd și fierarul Gh. Torja.

„Vom păstra neștearsă în ini
mile noastre memoria neuitatului 
nostru tovarăș de muncă și lup
tă dr. Petru Groza și sîntem ho- 
tărîți — a spus fierarul Gh. Tor
ja — să întărim prin noi și noi 
fapte mărețul edificiu al socia-

Hamului pe case îl construim cu 
propriile noastre mîini“.

La sfîrșitul adunării cei pre- 
zeriți au hotărît în unanimitate 
trimiterea unor telegrame de 
condoleanțe adresate Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, C.C. 
al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri.

Asemenea adunări au mai a- 
vut loc și în alte întreprinderi 
printre care fabrica de mașini și 
unelte „înfrățirea“, fabrica de 
produse alimentare „Avîntul“, 
fabrica de încălțăminte „Solida
ritatea“.

„Am văzut cu ochii Țara Picii“ 
se intitulează amintirile de călă
torie din Uniunea Sovietică, scrise 
de tov. Petru Groza, din care al 
doilea volum a fost recent tipărit. 
Interesul cu care a fost primită 
și citită această carte se datorește 
nu numai prestigiului de care se 
bucură în rîndul maselor regreta
tul autor ci și faptului că activi
tatea sa publicistică, de om de 
cultură era binecunoscută ca o 
componență de seamă a personali
tății sale multilaterale. Publicului 
cititor îi sînt cunoscute paginile 
memoriale ale tovarășului dr. Pe
tru Groza despre anii întune
cați ai dictaturii fasciste, de
scriind episoade din lupta îm
potriva asupritorilor poporului, 
îi este cunoscut interesantul vo
lum „Prin țara celor șase sute de mi
lioane“ evocînd vizita prieteneas
că făcută în Republica Populară 
Chineză și împărtășind din bogata 
experiență în construirea socialis
mului a marelui popor chinez, ca 
și mărturiile deosebit de prețioase 
despre viața și activitatea apre
ciatului savant romîn Traian Vuia.

Avînd ocazia să cunoască in mai 
multe rînduri Marea Patrie a So
cialismului, tovarășul dr. Petru

„Am văzut cu ochii Țara Păcii“ 
de dr. Petru Groza

UN MARE PRIETEN
al Tării Păcii și Socialismului

Groza a așternut pe hîrtie 
impresiile culese despre țara ve- 
oină și prietenă, despre harnicul 
ii popor. „Mintea și sufletul, se 
spune în prefață, îmi cereau însă 
si scriu neapărat despre cele vă
zute cu ochii mei în Țara Sovie
telor. si aduc această contribuție, 
aricit de modestă, la cunoașterea 
adevărului despre U.R.S.S. — a- 
devăr de care se tem ca de foc 
dușmanii fericirii omenirii, adevăr 
care înseamnă pildă măreață și 
îndemn înțelept pentru popoare.. 
Am legat această datorie a mea de 
zilele de acum, zile de creștere a 
luptei țărilor lagărului democratic 
pentru întărirea păcii și securi
tății. Dorința mea cea mai vie 
este ca aceste rînduri despre ma
rea Țară a Păcii să aducă un a 
port în lupta întregului nostru 
popor, hotărît să apere cauza pa-

cii. cuceririlor sale democratice și 
munca sa constructivă“, intr-ade
văr. in ciuda nenumăratelor sar
cini și obligații ce-i reveneau to
varășului dr. Petru Groza și-a în
deplinit această datorie 
cele două volume ale cărții 
aduc o prețioasă contribuție la

scriind 
ce 

cu-

noașterea Uniunii Sovietice și 
întărirea prieteniei dintre poporul 
romîn și popoarele sovietice.

Ceea ce atrage atenția de la 
început în lectura cărții este ma
rea varietate a peisajului parcurs 
și descris, multitudinea aspectelor 
relevate despre viața ce pulsează 
în U.R.S.S. : frumusețile naturii,

la

impunătorii giganți industriali, o- 
dihna oamenilor sovietici, avîntul 
agriculturii colhoznice, monumen
tele istorice, bogata activitate cul
turală, chipul prietenos al omului 
sovietic, dragostea și ospitalitatea 
de care se bucură musafirii repre- 
zentînd poporul romîn ș.a.m.d. 
Notele de drum încep cu descrie
rea călătoriei aeriene pînă la Mo
scova, continuă cu transmiterea 
impresiilor despre marele oraș, 
despre vestitul Kremlin, despre 
spectacolele dovedind înalta măes- 
trie la care a ajuns teatrul sovie
tic. Ni se povestesc apoi fapte și 
date interesante despre renumita 
universitate „Lomonosov“ de pe 
colinele Lenin — un adevărat 
oraș al științei, despre vizitele la 
un bogat colhoz și la uzinele

„Triohgornaia Manufactura“, des
pre celebrele galerii de tablouri 
de la „Tretiakov“ și „Ermitaj“, 
despre localitățile și monumentele 
de la Petrodvoreț și Pușkin, apoi 
frumosul drum spre Crimeea, spre 
minunatul litoral ce are ca perlă 
vestita stațiune de odihnă orașul- 
grădină Soci, spre Canalul Volga- 
Don și orașul-erou Stalingrad și 
apoi înapoierea în patrie.

O altă trăsătură a paginilor cu
prinse în cele două volume ale 
lui : „Am văzut cu ochii Țara 
Păcii“ consta în faptul că autorul 
face profunde reflexii filozofice și 
politice care converg spre o con
cluzie esențială comparind neînce
tat ceea ce vede azi cu ceea ce 
știe că a fost ieri, realizările 
din Uniunea Sovietică, succesele

poporului sovietic drept răspunsuri 
categorice și de cea mai mare e- 
ficacitate date propagandei burghe
ze. Autorul notează : „în ciocni
rea acestor două concepții asupra 
rostului vieții, de o parte concep
ția acelora care vor să dăinuiască 
sclavia, neștiința maselor și ob
scurantismul, și de altă parte, con
cepția acelora care luptă pentru 
eliberarea și ridicarea acestor 
mase, biruința fiială va aparține 
desigur acestora din urmă.

Tot ceea ce am văzut pe teren 
și, în nod concret, tot ceea ce a 
produs marea experiență a vecini
lor noștri din răsărit, ne întărește 
în această convingere ; fără acea
stă certitudine, perspectiva viitoru
lui omenirii ar fi tristă și mamele 
n-ar trebui să mai nască copii“.

Dar nu, spune fiecare rînd 
al acestei cărți, mamele trebuie să 
nască copii, perspectiva viitorului 
omenirii este optimistă fiindcă în 
fruntea luptei pentru acest viitor 
stau milioanele de oameni ai Țării 
Păcii al cărei prieten credincios a 
fost cel care va rămîne în amin
tirea oamenilor noștri : eminentul 
om politic și de stat, fiul devotat 
al poporului romîn, tovarășul dr. 
Petru Groza. i

MIRCEA andrei

In 
latul 
avut 
de condoleanțe din partea dele
gațiilor și reprezentanților de 
peste hotare care vor participa 
la funeraliile tovarășului dr. Pe
tru Groza, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne.

Au prezentat condoleanțe de
legația Republicii Populare Al
bania î.n frunte cu Hadji Lleshi, 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare a R.P. Albania; 
reprezentantul special al preșe
dintelui provizoriu al Argentinei 
— A. Constanzo, însărcinatul cu 
afaceri ad-interyn al Argentinei 
la București; delegatul special 
al guvernului federal austriac-'- 
d*r. Albert Filz, însărcinatul cu 
afaceri al Austriei la București.

Exprimînd condoleanțe, re
prezentantul Majestății Sale Re
gina Elisabeth Il-a a Angliei — 
dl. A. A. Dudley, ministrul Ma
rii Britanii 1-a București, a dat 
citire unui mesaj în care se spu
ne : „Am fost însărcinat de că
tre Majest-atea Sa Regina Eilisa- 
beth II, Suverana mea, să ex
prim condoleanțele Majestății 
Sale pentru pierderea suferită 
de Ro-mînia prin moartea preșe
dintelui Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, dr. Petru Groz-a. 
Rog ca aceste condoleanțe să fie 
transmise Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și familiei dece
datului președinte“.

De asemenea, au prezentat 
condoleanțe delegația Republicii 
Populare Bulgaria în frunte cu 
Encio Staikov, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P-aftidul-ui 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului Național al Frontului 
Patriei, care a s-pus printre alte
le : „Ne exprimăm cele mai a- 
dînci condoleanțe pentru greaua 
pierdere suferită de poporul ro
mîn. Prin moartea lui Petru Gro
za căruia poporul bulgar îi va 
păstra o luminoasă amintire, po
porul romîn pierde un eminent 
om politic și un credincios fiu 
al său, iar noi împreună pier
dem un vajnic luptător pentru 
apropierea și înfrățirea dintre 
cele două popoare ale noastre“.

A prezentat condoleanțe dele
gația Republicii Cehoslovace în 
frunte cu Rudolf Barak, ministrul 
Afacerilor Interne.

A exprimat condoleanțe dele
gația Republicii Populare Chine
ze în frunte cu Go Mo-jo, locții
tor al președintelui Comitetului 
permanent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, locțiitor al președintelui 
Comitetului Național al Confe
rinței politice consultative a 
poporului chinez, președintele 
Comitetului popular pentru apă. 
rarea păcii din întreaga Chină 
și președintele Academiei Chi
neze de Științe. „In numele to. 
varășului Mao Țze-dlun personal, 
al guvernului R.P. Chineze și al 
Adunării Reprezentanților popu
lari din întreaga Chină — — 
prim cele mai sincere 
leanțe în legătură cu greaua 
pierdere suferită de R.P ”— 
prin încetarea din vi>ață _ ___
rășului dr. Petru Groza“, a spus 
tovarășul Go Mo-jo.

Au prezentat condoleanțe de
legația Republicii Populare De
mocrate Coreene în frunte 
Kim Ben Dik, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene la București; re
prezentantul guvernului danez — 
Niels Hau-gsted, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Danemarcei 
la București.

Reprezentantul președintelui Re
publicii Egipt — dr. Hus- 
sein Chawky, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Egiptului la București, exprimfnd 
condoleanțe a spus: „Sînt însăr
cinat de președintele Republicii 
Egipt, Gamal Abdel Nasser. să 

i exprim sincerele sale condolean- 
I țe și_ sentimentele sale de pro- 
I fundă durere la marea pierdere

suferită prin moartea președin
telui dr. Petru Groza. Exp im 
aceleași sentimente guvernului și 
poporului romîn. Pentru întreaga 
omenire moartea acestui mare 
patriot, luptător pentru apărarea 
păcii, este o pierdere grea“.

De asemenea au prezentat con
doleanțe trimisul special și șef 
al delegației elvețiene— dr. Pierre 
Francois Brugger, ministrul El
veției la București; reprezentan. 
tul președintelui și guvernului. 
Repuolicii Finlandeze — Gunnar 
Palmroth, ministrul Finlandei la 
București.

Dr. Johannes Dieckmann, pre
ședintele Camerei Populare a 
R.D. Germane, conducătorul de
legației Republicii Democrate 
Germane a spus între .altele; 
„In numele președintelului R.D. 
Germane, al Camerei Popularej 
al guvernului și al Frontului 
Național al Germaniei Democra
te, vă exprim cele mai sincere con
doleanțe pentru greaua pierdere 
suferită de poporul romîn — în
cetarea din viață a eminentului 
om de stat dr. Petru Groza. 
Moartea lui Petru Groza consti
tuie o grea pierdere pentru în
tregul lagăr al țărilor socia
liste, iar poporul german pier
de prin el un mare prieten al 
său“.

Au prezentat condoleanțe re
prezentantul guvernului indian— 
Anand Sarup Dhawan, prim-se- 
cretar al ambasade] Indiei la 
București; reprezentantul preșe
dintelui statului Israel în calitate 
de ambasador cu misiune spe
cială — dr. Arieh Harell, mi
nistrul Israelului la București; re
prezentantul președintelui Ita
liei — dr. Francesco Lo Faro, 
ministrul Italiei la București; 
delegația Republicii Populare Fe. 
derative Iugoslavia în frunte cu 
Vladfanir Simic, vicepreședinte a! 
Scupșcinei Populare Federative 
a R.P.F. Iugoslavia; delegația 
Republicii Populare Mongole în 
frunte cu Delgîrjab, ministrul 
Comerțului; delegația Republicii 
Populare Polone în frunte cu 
Boleslaw Podedworny, locțiitor 
al președintelui Consiliului de 
Stat; reprezentantul președinte
lui și guvernului Siriei — dr. 
Hussein Chawky, ambasadorul 
Egiptului la București; reprezen
tantul special al președintelui

va ex- 
tondo-

Romînă 
a tova-

CU

Statelor Unite ale Americii—H. B. 
Wells, însărcinatul cu afaceri 
ad-ințerim al Statelor Unite ale 
Americii la București; reprezen
tantul guvernului Sudanului — 
Mohamed Hamad El Nil, amba* 
sadorul Sudanului la București ț 
reprezentantul guvernului turc în 
calitate de delegat extraordinar 
— Celal Tevfik Karasapan, am
basadorul Turciei la București ; 
delegația Republicii Populare Un-' 
gare în frunte cu Istvan Dobi, pre
ședintele Prezidiului R. P. Ungare 

Exprimînd condoleanțe, Frol 
Kozlov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
conducătorul delegației guverna
mentale a Uniunii Sovietice a 
spus : „In numele Comitetului 
Central al P.C.U.S., al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., al gu
vernului sovietic și al întregului 
popor sovietic vă exprim sincere 
condoleanțe și sentimente de du
rere la marea pierdere suferită 
prin încetarea din viață a tova
rășului dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne. Prin 
dispariția tovarășului dr. Petru 
Groza, patria mea pierde un sin
cer și devotat prieten“.

De asemenea, a prezentat con
doleanțe delegatul Republicii 
Democrate Vietnam — Nguven 
Van Kinh, ambasadorul R.' D.

! Vietnam la București.
După ce au prezentat condc 

leanțe, delegațiile de peste hota 
au păstrat cîteva momente 
reculegere în fața portretului 
doliat al tovarășului dr. P 
Groza și ap șepinaf apoi ‘r 
gistrul de condoleanțe.I



TELE G R A M E
țț:

Delegația R. P. F. Iugoslavia Reprezentantul Sudanului
Joi dimineață a sosit în Capi

tală delegația R- P. F. Iugoslavia 
care va participa la funeraliile 
președintelui Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R- P- Romîne, 
dr. Petru Groza.

Din delegație fac parte : Vladi- 
mir Simic, vicepreședinte al 
Scupșcinei Populare Federative a 
R. P. F. Iugoslavia, Nikola Min- 
cev, membru în Vecea Executivă 
Federativă a R. P. F. Iugoslavia. 
Din delegație face parte de ase
menea Nikola Vujanovici. amba
sadorul R. P- F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă.

La sosire, in G?ra Băneasa. în 
întîmpinarea membrilor delega
ției se aflau tovarășii Constantin

Pîrvulescu, Tijă Florea, ing. M. 
Florescu, Petre Drăgoescu, gene
ralii locotenenți I. Tutoveanu și 
C. Verdeș, generali și ofițeri su
periori și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față N. Vujanovici, 
ambasadorul R. P. F. Iugoslavia 
la București și membri ai Amba
sadei.

Pe peronul gării era aliniată o 
companie de onoare care a dat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P. F. Iugoslavia și 
R. P. Romîne.

Tovarășul Vladimir Simic, în
soțit de tovarășul Constantin Pîr
vulescu, au trecut în revistă com
pania de onoare.

Joi la amiază a sosit la Bucu
rești dl. Mohamed Hamad El Nil, 
ambasadorul Sudanului în R. P. 
Romînă, care va participa la fu
neraliile președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale dr. Pe
tru Groza, ca reprezentant al gu
vernului Sudanului

La sosirea pe aeroportul Bă
neasa dl. Mohamed Hamad EI 
Nil a fost întîmpinat de A. Joja. 
E. Mezincescu, Nădejde și alții.

Pe aeroport era aliniată o com
panie de onoare care a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Sudanului și R. P. 
Romîne. D. Mohamed Hamad El 
Nil, însoțit de Atanase Joja au 
trecut în revistă compania de 
onoare.

Cei prezenți a primit apoi defi
larea companiei de onoare.

Reprezentantul Suediei

Delegația R. P. Polone
Joi la amiază a sosit în Capi

tală delegația Republicii Popu
lare Polone care va participa la 
funeraliile președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne. dr. Petru Groza.

Din delegație fac parte Boles
law Podedworny, locțiitor al pre
ședintelui Conciliului de Stat, 
Roman Nowak, membru al Con
siliului de Stat, general Janusz 
Zarevcki, adjunct al ministrului 
Apărării Naționale. Din delegație 
face parte de asemenea Janusz 
Zambrowicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

La sosirea pe aeroportul Ră- 
neasa membrii delegației au fost

întîmpinați de tovarășii Constan
tin Pîrvulescu, Al- Birlădeanu, 
Marcel Popescu, generalii loco
tenent! I. Tutoveanu și C. Ver
deș și alții.

Au fost de față J. Zambrowicz, 
ambasadorul- R.P. Polone la 
București și1 membrii ambasadei.

ComDa-nia de onoare aliniată 
pe aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale R.P. Polone și R.P. Romîne. 
Tovarășul Boleslaw Podedwornv 
însoțit de tovarășul Constantin 
Pîrviilescu au trecut în revistă 
compania de onoare

Cei prezenți au primit apoi de
filarea companiei de onoar»

Joi la amiază a sosit în Capi
tală dl. Rolf Sohlman, ministrul 
Suediei la București, care va par
ticipa la funeraliile președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, dr. Petru Groza, în calitate 
de ambasador cu misiune spe
cială.

La sosirea pe aeroportul Bă
neasa reprezentantul guvernului 
Suediei a fost întîmpinat de A. 
Joja, A. Mălnășan, C. Nădejde și 
alții.

Au fost de față reprezentanți 
ai Legației Suediej în R. P. Ro
mînă.

Pe aeroport era aliniată o com
panie de onoare care a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Suediei și R. P. Ro
mîne. Dl. Rplf Sohjman. însoțit 
de Atanase Joja au trecut în re
vistă compania de onoare.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiei de onoare.

Reprezentantul R.D. Vietnam

Delegația Republicii Cehoslovace
Joi la amiază a sosit în Ca

pitală delegația Republicii Ce
hoslovace care va lua parte la 
funeraliile tovarășului dr., Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P 
Romîne.

Delegația este alcătuită din to
varășii : Rudolf Barak. membru 
ai Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Cehoslovac, ministru al A- 
facerilor Interne, conducătorul 
delegației, Josef Tesla, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Cehoslovac. Jo
sef Valo, vicepreședinte al Adu
nării Naționale a Republicii Ce
hoslovace.

Din delegație face . parte de

asemenea dr. Ivan Rohall Illkiv, 
ambasadorul Republicii Ceho
slovace la Bucureștii

La sosirea, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii general co
lonel Alexandru Drăghici, Ște
fan Voitec, Gheorghe" Stoica, A- 
lexa Augustin, Emil Popa, gene
ral locotenent Arhip Floca Și 
alții.

Pe aeroport era aliniată o 
companie de onoare

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Cehoslovace 
și R.P Romîne. Tov. Rudolf Ba
rak, însoțit de general colonel A- 
lexandru Drăghici. au trecut în 
revistă compania de onoare.

Cei prezenți au primit apei de
filarea companiei de onoare.

Joi după amiază a sosit în Ca- Bîrlădeanu, D. Simulescu. C. Pa- 
pitală Nguyen Van Kinh. amba- raschivescu-Bălăceanu și alții, 
sadorul R. D. Vietnam, care va Au fost de față membrii Amba- 
reprezenta C.C. ( al Partidului sadei R- D. Vietnam la București. 
Muncii și Guvernul,.R. D.’ Viet- Re perotiul gării era aliniată o 
-----t--------------i . .. *■*--_ onoare care a pre

zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale R. D. Viet
nam și R. P. Romîne. Ambasado
rul Nguyen Van Kinh, însoțit de 
tov. Al. Bîrlădeanu,- au trecut în 
revistă compania de onoare.

Muncii și Guvernul,.R- D.. Viet- Rg peronul 
nam la funeraliile președintelui • companie de 
Prezidiului Marii Adunări 
nale a R. P. Romîne, dr.
Groza.

La sosire, în Gara de 
ambasadorul Nguyen Van Kinh a 
fost întîmpinat de tovarășii: Al.

Națio-
Petru

Nord,

Ddegația R. P. Bulgaria

Delegația R. P. Ungare
Joi la amiază a sosit în Ca

pitală delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Ungare 
care va participa la funeraliile 
tovarășului dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Națională a R.P. Romîne.

Din delegație fac parte tovară
șii : Istvan Dobi, președintele 
Prezidiului Republicii Populare 
Ungare, Ferenc Munftich, prim 
vicepreședinte al guvernului re
voluționar muncitoresc-ț ărănesc 
al R.P. Ungare. Din delegație 
face parte de asemenea Ferenc 
Keleti, ambasadorul R.P. Ungare 
la București.

La Gara Băneasa delegația 
guvernamentală a R.P. Ungare

Delegația F

a fost întîmpinată de tovarășii: 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Moghioroș, Anton 
Moisescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Constantin Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, M. Mujic, general colo
nel Iacob Teclu, general loco
tenent C. Smirnov și alții.

Au fost de față Ferenc Ke- 
leți, ambasadorul R. P. Ungare 
la București. și membrii amba
sadei.

Pe peronul Gării Băneasa era 
aliniată o companie de onoare. 
Fanfara a intonat imnurile de 
stat ale R- P. Ungare și R. P. 
Romîne. Tovarășii Istvan Dobi și 
Chivu Stoica au trecut în revistă 
compania de onoare

. P. Mongole

Joi seara a sosit în Capitală 
delegația R.P. Bulgaria care va 
participa la funeraliile președin
telui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, dr. Petru Groza.

Din delegație fac parte tova
rășii : Encio Slaikov, membru. în 
Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului Național al Fron
tului Patriei, Nikola Gheorghiev, 
vicepreședinte al Biroului Aduf 
nării Populare, dr. Petăr Kola: 
rov, ministrul Sănătății și Preve
derilor. Sociale.

La sosirea în gara Băneasa 
erau prezenți tovarășii: Gheor
ghe Apostol, dr. Voinea Marines-

cu, Gh. Vasilichi și V. Cristache.
Au fost de față membrii Amba

sadei R.P. Bulgaria în frunte cu 
A. Hubenov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim; precum și mem
brii delegației culturale și ai Aca
demiei de Științe a R.P.'Bulga
ria. în frunte cu acad. Sava Ga- 
novschi, care se află în țara 
noastră. . .

Pe peron era aliniată o com
panie de, onoare care a prezen
tat onoruî.' Au fost intonate im
nurile de stat ale R-P. Bulgaria 
și R.P. Romîne. Tovarășul Encio 
Staikov, însoțit de tovarășul 
Gheorghe Apostol au trecut în re
vistă compania de onoare.

Delegația R.P.D. Coreene la funeraliile 
tovarășului dr. Petru Groza

Pentru a-1 reprezenta la fune
raliile tovarășului dr. Petru Gro
za, guvernul R.P.D. Coreene a 
numit o delegație formată din : 
Hen Cil Zon, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P.D. Coreene, Kim In Ghi, 
ministrul Muncii și Kim Ben

Dik , ambasadorul R.P.D. Co
reene în R.P. Romînă.

Intrucît primii doi membri ai 
delegației nu au putut ajunge la 
București la timp, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Kim 
Ben Dik, reprezintă guvernul co
reean la funeraliile tovarășului 
dr. Petru Groza.

In cursul după amiezii de joi a 
sosit în București, delegația gu
vernamentală a R. P. Mongole 
care va lua parte la funeraliile 
tovarășului dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R- P- Romîne.

Delegația este compusă din Del- 
gîrjab, ministrul Comerțului, Du- 
ghersuren, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe și Ravdan 
Sandavyn, ambasadorul R. P. 
Mongole în R. P. Romînă-

La sosirea pe aeroportul Bă-,

Delegația R.

neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Atanase 
Joja, Aurel Mălnășan, V. Sterio- 
pol, Iacob Coțoveanu, Costin Nă
dejde și alții.

Pe aeroport era aliniată o conț- 
panie de onoare cate a prezentat 
onorul- Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P. Mongole și R. P. 
Romîne. Tovarășul Delgîrjab, în
soțit de tovarășul Atanase Joja 
au trecut în revistă compania de 
onoare.

Cej prezenți au primit apoi de
filarea cofnpaniei de onoare. '

D. Germane

Delegația elvețiană la funeraliile 
tovarășului dr. Petru Groza

Consiliul Federal al Elveției a 
numit pe minisțpul Elveției la 
București, Pierre“.François Brüg
ger, în calitate de trimis special 
și șef al delegației elvețiene la

funeraliile președintelui Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și pe 
Ernest Gubier, secretar al lega
ției Elveției la București, ca 
membru al delegației.

Reprezentanți ai statelor străine la 
funeraliile tovarășului dr. Petru Groza

Joi după amiază a sosit în Ca
pitală delegația Republieii Demo
crate Germane care va participa 
la funeraliile președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale a
R. P. Romîne. dr. Petru Groza-

Din delegație fac parte dr. Jo
hannes Dieckmann, președintele 
Camerei Populare, dr. Lothar
Bolz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe, Paul Scholz, vicepreșe-

te al Consiliului de Miniștri. 
Opitz, secretar de Stat la 

cefaria Prezidențială a Preșe- 
'ui Wilhelm Pieck, Peter Flo. 
^eședintele Comisiei de po- 
^xternă a Camerei Popu-

pe aeroportul Bă-

neasa membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Petre Bo- 
rilă, Ștefan Voitec. acad. P- Con- 
stantinescu-Iași, Filip Geltz, A 
Breitenhofer, A. Mălnășan, gene
rar locotenent C. Verdeș, și alții.

Au fpst de față Georg Sttbi, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București și. membrii Ambasadei 
R. D. Germane.

Compania de onoare aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul- Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
R. D. Germane și R. P. Romîne. 
Tovarășul dr. Jòhannes Dieck 
mar.n, însoțit de tovarășul Petre 
Borilă au trecut în revistă Compa
nia de onoare-

Cei prezenți au primit defilarea 
companiei de onoare.

La funeraliile președintelui Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, dr. Petru Groza, 
și-au anunțat participarea :

Reprezentantul special al pre
ședintelui provizoriu al Argenti
nei, Atilio C( ' 
cu afaceri ad,,, 
nei la București”;

Delegatul special, al guvernu
lui Federal al Austriei, Albert 
Filz, însărcinat cu Afaceri al Aus
triei la București;

Reprezentantul președintelui 
statului Israel, în calitate de am
basador cu misiune specială, dr. 
Arieh Harell, ministrul Israelului 
la București;

Reprezentantul special al pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame- 
ricii, H. Bartlett Wellș, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Statelor 
Unite la București;

Reprezentantul guvernului Tur
ciei în calitate de delegat extraor- la București.

" ,V .? ta*.”. J.” •

dinar, C. T. Karhsapan, ambasa
dorul Turciei la București;

★
Reprezentantul guvernului Da

nemarcei, Nîels Haugsted, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Da-

onstanzq, însărcinat nemarcei la București ;
1-intterim al Argenti» Reprezentantul președintelui 
ești; - - - ■ ~ -- -— . Și

guvernului Republicii Finlandeze, 
Gunnar Palmroth, ministrul Fin
landei la București;

Reprezentantul guvernului Re
publicii Franceze, Jean Deciry, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Franței la București;

Reprezentantul guvernului In
diei, Anand Sarup Dhawan prim 
secretar al Ambasadei Indiei la- 
București;

Reprezentantul președintelui 
Italiei, dr. Francesco Lo Faro, mi
nistrul Italiei la București;

Reprezentantul președintelui și 
al guvernului Sirifeij dr- Hussein 
Chawky, ambasadorul Egiptului

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare
* >7 Romîne.

Tovarășului CONSTANTIN PÎRVULESCU
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
Tovarășului CHIVU STOICA

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Scumpi tovarăși, ♦ . ♦
Vestea încetării din viață a președintelui Prezidiului Marii Adu

nări Naționale, dr. Petru Groza, devotatul luptător pentru pace, de
mocrație și progres social, ne pricinuiește adîncă durere.

Viața scumpului dispărut este indisolubil legată de lupta poporu
lui romîn împotriva fascismului și războiului. închisoarea și perse
cuțiile nu l-au infrînt pe dr. Petru Groza care a continuat să mili
teze, folosind marea sa influență, pentru realizarea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare- «

In timpul celui de-al doilea război, mondial el a depus toate efor
turile pentru răsturnarea dictaturii fasciste.

După eliberarea Romîniei dr. Petru Groza a militat neobosit, ca 
eminent om politic și de stat, pentru transformarea democratică, 
pentru întărirea regimului democ.rat-popular și pentru apărarea in
dependenței patriei sale.

El și-a cîștigat stima și dragostea celor mai largi pături ale po
porului romîn ca apărător al intereselor patriei sale,- ca luptător 
neobosit pentru pace și prietenie între popoare, pentru colaborare 
frățească cu țările lagărului sdcialîst, în frunte cu Uniunea So
vietică.

In persoana dr-ului Petru Groza poporul german pierde un prie
ten sincer, care a sprijinit totdeauna forțele patriotice, iubitoare de 
pace din Germania în liipta lor pentru o. Germanie unită, iubitoare 
de pace, democratică.

Oamenii muncii din Republica Democrată Germană dep.lîng ală
turi de oamenii muneji din Republica Populară Romînă pierderea 
devotatului fiu al poporului romîn. care totdeauna s-a simțit strîns 
legat de oamenii muncii din întreaga lume.

In numele Republicii Democrate Germane și tuturor germani
lor iubitori de pace vă exprimăm dumneavoastră, scumpi tovarăși, 
și prin dv. poporului romîn, profundele noastre condoleanțe.

Cinstim memoria scumpului decedat pățind strîns uniți pe dru
mul luptei noastre comune pentru pace, democrație și socialism.

Președintele Republicii Democrate 
Germane,

WILHELM PIECK
> ■ Președintele Camerei Populare

a Republicii Democrate Germane 
Dr. JOHANNES DIECKMANN 

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 

O. GROTEWOHL 
Comitetul Central a! Partidului 
Socialist Unit din Germania 

W. ULBR1CHT

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

București
Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Comunist Cehoslovac vă exprimă 
d-voastră 'și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Ro
mînă sincere condoleanțe cu prilejul morții marelui fiu al poporului 
romîn, dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale

Doctorul Petru Groza și-a consacrat toate eforturile eauzei luptei 
împotriva fascismului, pentru crearea Republicii Populare Romîne 
și pentru viata fericită a poporului romîn. Noi apreciem mult ma
rile sale, merite în dezvoltarea și adîncirea prieteniei și colaborării 
frățești între popoarele țărilor noastre. Fie luminoasă memoria lui.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST CEHOSLOVAC

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Dragi tovarăși,
Cu adîncă durere am aflat vestea despre încetarea din viață a 

președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, eminent om de stat și prțpten.scump al poporului 
cehoslovac, dr. Petru Groza- In persoana luă Petru Groza întregul 
popor muncitor din Republica Populară Romînă pierde pe unul 
din luptătorii fruntași pentru Romînia detpocrat-pojwlară și , socia
listă. Moartea lui este o pierdere grea șF pentru p’opoțrele Ceho
slovaciei, precum și pentru Întrfegiîl lagăr ăl socialismului. Sînt 
convins că poporul frate romîn va strînge și mai puternic rîndurile 
sale, va întări și mai mult unitatea lui. în momentul greu șl dure
ros pentru dv., dragi prieteni, vă rog să primiți expresia sincerilor 
condoleanțe și asigurarea prieteniei noastre de nezdruncinat.

ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Cehoslovace

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși 1

București

Permiteți-mi, în numele întregului popor cehoslovac și al guver
nului Republicii Cehoslovace, precum și în numele meu personal, 
să vă exprim condoleanțe frățești cu prilejul pierderii dureroase 
care a lovit țara dv. — încetarea din viață a președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale, fiu credincios al poporului romîn. 
dr. Petru Groza.

Eminent om de stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul 
Petru Groza a adus o contribuție însemnată la înflorirea economică 
și culturală a țării. In calitate de prieten sincer al poporului ceho
slovac el a contribuit la întărirea prieteniei frățești și colaborării 
strînse între popoarele noastre. Memoria lui luminoasă este pentru 
noi un îndemn ca, în spiritul principiilor internaționalismului pro
letar, si consolidăm prietenie;, alianța.' și colaborarea Mntre 
popoarele noastre,' șă pășim îtțainte pe-drumul-.construlrii socialis
mului și al luptei pentru întărirea -păcii în întreaga lume.

IAROMIR DOLANSKY 
președintele ad-interim al guvernului 

Republicii Cehoslovace

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Dragi tovarăși.
Membrii Adunării Naționale a Republicii Cehoslovace au primit 

cu adîncă durere vestea despre încetarea din viață a marelui fiu al 
poporului romîn, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, dr. Petru Groza.

In dr. Petru Groza, poporul romîn pierde un luptător neobosit 
pentru indepedența sa națională și socială, iar întreaga lume demo
cratică regretă moartea marelui om de stat și luptător neobosit 
împotriva fascismului și pentru pace în lumea întreagă.

Stimați tovarăși, vă rugăm să primiți în numele Adunării Na
ționale a Republicii Cehoslovace și în numele meu personal expre
sia celei mai adinei dureri. Fie ca marea operă a alianței și priete
niei de nezdruncinat dintre popoarele noastre căreia marele dis
părut i-a dedicat toate forțele sale, să trăiască în veci.

ZDENEK FiERLINGER
Președintele Adunării Naționale a Republicii CehoiloviM

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, -

București

Adînc îndurerat de trista veste a încetării din viață a tovară
șului dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Pcpulare Romîne, vă exprim, dragi tovarăși, 
precum și poporului romîn frate cele mai profunde condoleanțe, :în 
numele poporului polonez, al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, și al meu personal.

Poporul polonez cinstește memoria tovarășului Petru Groza ca 
eminent om de stat al Republicii Populare Romîne, luptător pen.ru 
socialism și pace, prieten sincer al Poloniei populare.

ALEXANDER ZAWADZK1
Președinție Ccnsiliului de Stat 
al Republicii Pcpulare Polone

Tovarășului CONSTANTIN PÎRVULESCU 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Seimul Republicii Populare Polone a primit cu adîncă durere 
știrea încetării din viață a președintelui Prezidiului’ Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne, doctor Petru Groza.

In numele Seimului și al meu personal, vă rog dragă tovarășe și 
totodată, și Marea Adunare Națională, să primiți condoleanțe în 
legătură cu această dureroasă pierdere.

CSESLAW WYCECH 
Mareșalul Seimului Republicii 

Populare Polone

Reprezentantul permanent al R. P. Romîne 
la O.N.U. a primit următoarea telegramă :

Țin să vă exprim dV. și guvernului dv. condoleanțe și compa
siunea mea în legătură cu încetarea din viață a președintelui dv.

DAG HAMMARSKJOELD

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București

Doresc să vă exprim calda meă compasiune cu ocazia morții 
președintelui Petru Groza.

PAUL
Regele Greciei 

Atena

Excelenței sale Dl. CHIVU STOICA 
Prim-Ministru

București

Cu adîncă părere de rău am aflat despre moartea Excelenței 
sale, dr. Petru Groza, președinte al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R-P.R- Trimitem sincerele noastre simpatii și condoleanțe 
Dv. și familiei președintelui.

ÎMPĂRATUL HAILE SELLASIE
i - ______________

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București

Mișcat de încetarea din viață a Excelenței Sale, domnul pre
ședinte al_ Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne. dr. Petru Groza, vă transmit dv. și poporului 'romîn 
sentimentele de durere ale poporului și guvernului argentinian și 
ale mele personale pentru pierderea ireparabilă.

PEDRO E. ARAMBURU
Președintele provizoriu al Argentinei

Buenos Aires

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne.

■ București
i i B

Profund mișcat de vestea tristă a morții Excelenței Sale preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări Naționale vă rog să primiți cen- 
doleanțeie meț cete mai sincere,; precum și pe cele ale poporului 

. sirian m) I l.t ?
* ȘUKRI KUATLI

Președintele Republicii
_ Siria
Damasc.

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

■ . București
Profund mișcat de încetarea din viață a regretatului doctor ne- 

tru Groza, președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, prezint poporului romîn în numele meu 
Și în numele guvernului și al poporului egiptean cele mai sincere 
condoleanțe ale mele-și expresia simpatiei mele cele mai adinei-

GAMAL ABDEL NASSER
_ Președintele Republicii Egipt

Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne 
Comitetului Central al P.M.R.

București
Prezidiul Marelui Hural Popular, Consiliul de Miniștri al RP 

Mongole și Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol exprimă condoleanțe profunde cu prilejul încetării din 
viața a președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, eminent om de stat și politic al Repu. 
blicii Populare Romîne, tovarășul Petru Groza

populäre și pentru cauza păcii între popoare, pe prietenul său 
devotat care a adus un mare aport la cauza stabilirii, dezvoltării 
și întărim continue a relațiilor cu adevărat frățești între R P 
Mongolă» și R.P, Romînă.

Memoria luminoasă a scumpului' nostru tovarăș Petru Groza 
va ii veșnic vie în inimile poporului muncitof din R.P. Mongolă.

Prezidiul Marelui Huraf Popular al R-P. Mongdle, 
Consiliul de Miniștri al R.P. Mbngole,
Comitetul Central al P.P.R. Mongol.

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Profund mișcată de moartea marelui democrat Petru Groza- per- 
miteți-mi să vă exprim dv. și întregului popor romîn cele mai sin
cere condoleanțe pentru dureroasa pierdere care lipsește Romînia 
de uriul din oamenii săi cei mai luminați.

Cu respect
DOl.ORES IBARRURI

secretar general al Partidului Comunist Spaniol

pen.ru


T EL EG R AME
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Partidului Muncitoresc Romîn

■ Prezidiul Adunării Populare Supreme și Cabinetul de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Coreene și Comitetul Central al Par
tidului Muncii din Coreea, în numele întregului popor coreean ex
primă profunde condoleanțe cu ocazia încetării din viată a emi
nentului om de stat și politic al Romîniei, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Nqționa'.e a Republicii Populare Romîne, dr. Petru 
Groza. Fiu credincios al poporului romîn, dr. Petru Groza și-a de
dicat toate puterile sale luptei pentru libertate și fericirea poporu
lui romîn, pentru înflorirea și dezvoltarea Republicii Populare Ro
mîne, pentru întărirea prieteniei și a unității între popoarele țărilor 
lagărului socialist, pentru pace.

încetarea din viață a dr. Petru Groza a provocat o profundă 
durere nu numai poporului frate romîn, dar și poporului coreean și 
tuturor oamenilor progresiști. Poporul coreean îi dorește din suflet 
poporului frate romîn să realizeze sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn succese și mai strălucite în lupta pentru construirea 
«ocialisrhului în țara sa, pentru întărirea continuă a unității și 
Coeziunii dintre popoarele țărilor lagărului socialist în frunte cu 
(Uniunea Sovietică, pentru o pace trainică în întreaga lume.

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
KIM IR SEN

Președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene și președintele 

Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Comitetul Central al Partidului Comunist Francez se Înclină tn 
fața corpului neînsuflețit al înflăcăratului apărător al păcii și prie
teniei între popoare, mare prieten al Franței, Petru Groza, preșe
dinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne și adresează Partidului Muncitoresc Rotnîn și poporului 
romîn condoleanțele sale sincere și expresia prieteniei frățești a 
clasei muncitoare și a poporului francez.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST FRANCEZ

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Poporul romîn pierde în persoana lui Petru Groza pe unul-' din 
conducătorii săi cei mai iubiți și stimați. Profundul său spirit anti
fascist și puternicele legături cu poporul ale tovarășului Petru 
Groza l-au făcut unul din cei mai mari animatori ai luptei de eli
berare și ai luptei pentru constituirea Republicii Populare Romîne. 
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Italian vă 
exprimăm cele mai profunde condoleanțe din partea comuniștilor 
italieni.

PALMIRO TOGLIATTI

La Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne s-au primit de asemenea 

următoarele telegrame:
1 Statul indian a aflat Cu profundă mîhnire despre moartea 
Excelenței Sale dr. Petru Groza. In numele guvernului, al poporu
lui indian și al meu personal vă trimit dv., guvernului și poporului 
romîn cele mai profunde condoleanțe și sincere regrete. Vă ru
găm să transmiteți condoleanțele mele și familiei lovite.

RAJENDRA PRASAD 
Președinte cl Indiei 

Aew Delhi.

* *
Cu ocazia morții președintelui Prezidiului Marii Adunări a Re

publicii vă exprim sincera mea compasiune.
GUSTAV ADOLF 

Regele Suediei 
Stockholm.

•k ★

Aflînd astăzi în mod oficial de trista veste a morții Excelenței 
Sale domnul președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne. doctorul Petru Groza, primiți mărtu
ria celui mai profund regret, în numele guvernului și poporului din 
Uruguay și în numele meu personal, precum și din partea Consiliu
lui Național al guvernului Republicii orientale Uruguay pe care vă 
rog să-l transmiteți guvernului și poporului din Republica Populară 
Romînă prietenă,

ARTURO LEZAMA 
Președintele Republicii Uruguay 

Montevideo.

•k ★

Am aflat cu emoție vestea morții președintelui Petru Groza. 
în această tristă Împrejurare vă rugăm să primiți, mărturia com
pasiunii noastre. Vă rugăm de asemenea să transmiteți poporului 
romîn cit și tamiliei îndurerate sincerele noastre condoleanțe.

MOHAMED V 
Regele Marocului 

Rabat.

★

Profund mișcat de încetarea din viață a Excelenței Sale dr. 
Petru Groza, președintele Prezi diului Marii Adunări Naționale, 
vă exprim dv, precum și familiei defunctului, profundele și sin
cerele mele condoleanțe.

MOHAMED REZA PAHLEV1
■ Șahinșahul Iranului

Poporul islandez și eu personal vă exprimăm sincere condoleanțe 
cu ocazia morții Excelenței Sale dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului.

ASGE1R ASGEIRSON 
președintele Islandei 

Reykjavik

Cinstirea memoriei tovarășului 
Dr« Petru Groza peste hotare

Moscova
MOSCOVA 9 (de la corespon

dentul Agerpres), — Marea du
rere încercată de poporul romîn 
prin încetarea din viață a preșe
dintelui Prezidiiilui Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, dr. 
Petru' Groza, este împărtășită în 
mod sincer de Întregul popor so
vietic. Oamenii muncii din uzine 
și fabrici, din instituții, .funcțio
nari ai diferitelor instituții de 
stat, studenți din Moscova — în 
grupuri sau personal—încă din zo
rii zilei de 9 ianuari'e s-au prezen
tat la sediul Ambasadei R.P. Ro
mîne din Moscova spre a-și ex
prima regretul profund pentru 
moartea Dr. Petru Groza.

Ambasada romînă a fost de a- 
semenea vizitată de ambasadorul 
S.U.A. la Moscova, L. E. Tomp- 
son, care, a exprimat ambasado
rului romîn condoleanțe și .a sem
nat în registru.

★

MOSCOVA 9.—Corespondentul 
Agerpres transmite : In tot cursul 
zilei de joi sediul Ambasadei 
R.P.R. la Moscova a devenit un 
loc de trist pelerinaj pentru oa
menii munci din capitala Uniunii 
Sovietice.

în atmosfera solemnă a sălii 
unde se află expus portretul fiu
lui devotat al poporului romîn, 
oamenii se înclină ațdînc, păs- 
trînd un minut dă reculegere; fie-

Edițiile ziarelor centrale de la 
Moscova din 9 ianuarie a.c. publi
că pe prima pagină hotărîrca 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ca în ziua de 10 ianua
rie să fie arborat în întreaga U- 
niune Sovietică drapelul de stat 
îndoliat. De asemenea, toate zia
rele de joi publică necrologul dr. 
Petru Groza. Ziarele „Krasnaia 
Svezda“ și . „Sovetskaia Rossia“ 
însoțesc necrologul cu fotografii 
din București, reprezentînd corpul 
neînsuflețit al dr. Petru Groza pe 
catafalc și mulțimea de oameni ai 
muncii ce își iau rămas bun de la 
marele dispărut. Ziarale Pravda“ 
și „Komsomolskaia Pravda“ ca și 
celelalte ziare publică corespon
dențe speciale din Bucureștiul în
doliat.

Ziarul „Pravda“ publică de ase
menea un mare articol redacțional 
întitulat: „In memoria tovară
șului Petru Groza“.

★

care semnează apoi tn registrul 
de condoleanțe.

La ora 14,30 tovarășul J. Țe- 
denbal, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole a pre
zentat tovarășului Mihail Dalea, 
ambasadorul R.P.R. la Moscova, 
condoleanțe în numele guvernului 
și poporului mongol. Au mai pre
zentat condoleanțe gen. col. I. 7- 
Susaikov, gen. let. rezervă V. Vi
nogradov, studenți și profesori ai 
universității' „Lomonosov“ și alții.

Pekin

Praga

' Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Comitetul Central al Partidului

Muncitoresc Romîn
în numele Comitetului Central și al tuturor membrilor Partidului 

Comunist din Indonezia exprim condoleanțe cu ocazia încetării din 
viață a președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale a. Repu
blicii Populare Romîne, tovarășul Petru Groza.

împărtășim acest mare doliu alături’de poporul romînși de clasa 
muncitoare internațională.

Secretar General al Partidului 
Comunist din Indonezia 

D. N. AIDIT

Vă rugăm să primiți sincerele mele condoleanțe cu ocazia înce
tării din viață a președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne.

Vă rog să transmiteți d-nei Groza profunda mea simpatie.
1ZHAK BEN-ZVI 

președintele statului Israel 
Tel Âviv

•ir *

Tn numele Președinției Scupșcinei Populare Federative și al meu 
personal primiți cele mai sincere condoleanțe în legătură cu moar
tea președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale, Petru Groza.

PETAR STAMBOLIC1 
președintele Scupșcinei Populare Federative 

Belgrad

■ir ★

Senatul belgian ia parte la doliul care lovește Marea Adunare 
Națională a Republicii Populare Romîne prin moartea președintelui 
dr. Petru Groza și vă exprimă sincerele sale condoleanțe.

GILLON 
președintele Senatului 

Bruxellei

PEKIN 9 (Agerpres). — In 
ziua de 8 ianuarie a continuat 
prezentarea la ambasada R.P.R. 
din Pekin pentru a exprima con
doleanțele poporulții chinez în le
gătură cu marea pierdere suferită 
de poporul romîn prin încetarea 
din viață a dr. Petru Groza a nu
meroase personalități ppliiice, 
conducători de. instituții și orga
nizații de masă, oameni de ști
ință și cultură. De asemenea în 
grupuri numeroase s-au perindat 
în. față .portretului îndoliat al de
functului, și au depus zeci de co
roane de flori, reprezentanții oa
menilor muncii, instituțiilor de 
stat, armatei, organizațiilor so
ciale și culturale • din orașul

Pekin. Tn tot cursul zilei șirurile 
neîntrerupte ale celor ce-și aș
teaptă rîndul să intre la ambasa
dă, se întind pe străzile înveci
nate. Numărul celor care au vizi
tat Ambasada R.P.R. în zilele de 
8 și 9 ianuarie se ridică la peste 
20.000. Presa chineză continuă 
să publice informații în legătură 
cu pregătirea la București a fu
neraliilor dr. Petru Groza. „Jen 
minjibao“ continuă să publice re
latări despre personalitatea 
dr. Petru Groza „Pekinjibao“ 
reproduce două fotografii înfățî- 
șîndu-1 pe dr. Petru Groza cu 
ocazia vizitei sale în 1954 în 
R.P. Chineză.

PRAGA 9. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La amba
sada R.P. Romîne din Praga în 
tot cursul zilei de joi, lungj și
ruri de oameni într-un pelerinaj 
impresionant au trecut prin sala 
drapată în pînză cernită pe fun
dalul căreia se află portretul în
doliat al tovarășului dr. Petru 
Groza.

Miniștri, membri ai corpului

P a
PARIS 9 Corespondentul Ager

pres transmite :
In tot cursul zilei de miercuri 

numeroase personalități din viața 
politică și culturală franceză pre
cum și membrii corpului diploma
tic ău prezentat condoleanțe și 
au semnat în registrul deschis la 
legația R.P.R. din Paris.

Au prezentat condoleanțe re
prezentantul d-lui Le Troquer, 
președintele Adunării Națio
nale Franceze, șeful proto
colului din Ministerul de Ex
terne francez, De La Chau- 
viniere, reprezentînd pe ministrul

R o
ROMA 9 (Agerpres). —
Numeroase persoane, printre 

care cunoscuți oameni politici, de- 
putați și senatori, conducători 
sindicali, reprezentanți ai guver
nului, membri ai corpului diplo
matic au vizitat sediul legației 
Republicii Populaie Romîne da 
la Roma pentru a prezenta con
doleanțe și a semna în registru.

Președintele Republicii,' preșe
dintele Camerei deputaților, pre
ședintele Senatului, primul minis-

diplomatic, conducători ai orga
nizațiilor de partid, activiști de 
frunte ai organizațiilor de masă, 
delegați din ministere, școli și 
organizații sindicale, delegații 
din numeroase uzine și fabrici 
au venit să-și exprime sentimen
tul lor de regret în legătură cu 
moartea eminentului om de stat 
romîn.

r i s
de externe, prof. Andrei Langevin 
din partea Asociației Franța-Ro- 
mînia, Lahillonne, prefectul poli
ției din Paris, deputatul Lucien 
Begouin, președintele grupului de 
prietenie franco-romîn de pe lîngă 
Adunarea Națională, senatorul 
Castellanni, președintele grupului 
de prietenie franco-romîn de pe 
lingă Consiliul Republicii, depu
tatul comunist Raymond Guyot, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Francez, 
senatorul Leon Daix, membru în 
Biroul Politic al C. C. al Parti
dului Comunist Francez și alții.

m a
tru, ministrul Afacerilor Externe, 
precum și numeroase personali
tăți politice și culturale care au 
vizitat țara noastră și au avut 
prilejul să-l cunoască personal pe 
tovarășul dr. Petru Groza au tri
mis condoleanțe.

La 7 ianuarie, toate edificiile 
publice, de la palatul Quirinal 
pînă la parlament și senat, minis
terele, au arborat drapele în 
bernă.

Helsinki
HELSINKI 9 (Agerpres). — 

In urma încetării din viață a to
varășului dr. Petru Groza la 7 
ianuarie ministrul Afacerilor Ex
terne al Finlandei P. J. Hynnie- 
nen, împreună cu secretarul de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne T. O. Vahervouri și directo
rul Protocolului din Ministerul A- 
facrilor Externe H. von Knopring 
au făcut o vizită la Legația

R. P. R. din Helsinki, exprimînd 
condoleanțe din partea guvernu
lui Finlandei. Apoi înalții dem
nitari au semnat în registrul de 
condoleanțe al Legației.

Presa finlandeză a publicat 
ample informații privind încetarea 
din viață a tovarășului Petru 
Groza, însoțite de portretul de

functului.

Atena

Telegrame de condoleanțe
din tară și străinăiate

Pe adresa Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului de Mi
niștri au continuat să sosească 
telegrame de condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viață a 
tovarășului dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

Au trimis telegrame Consiliul 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă, Uniunea Scriitorilor din 
R.P. Romînă, Comitetul Femeilor 
Democrate din R. P. Romînă, 
Consiliul General A.R.L.U.S., Co
mitetul Național de Luptă pentru 
Pace din R.P. Romînă, Societa
tea pentru răspîndirea științei și 
culturii din R.P. Romînă, Asocia
ția pentru Națiunile Unite din 
R.P. Romînă, Comitete regionale, 
raionale și orășenești de partid, 
comitete executive ale sfaturilor 
populare, regionale, raionale, oră
șenești și comunale.

De asemenea s-au primit tele
grame de la numeroase întreprin
deri, unități socialiste din agri
cultură, precum și de la țărani

muncitori și oameni ai muncii 
din numeroase comune și sate.

Au mai trimis telegrame'■ con
silii regionale, raionale și orășe
nești F.D.P, consilii regionale, 
raionale și orășenești À.R.L.U.S, 
Au mai trimis telegrame și alte 
organizații obșteș.i și de masă 
și instituții.

Pe adresa Comitetului Național 
de Luptă pentru Pace al R.P.R. 
au trimis telegrame ; Frederic 
Joliot Curie, Comitetul pentru A- 
părarea Păcii din U.R.S.S, Co
mitetul Chinez al Păcii, Comite
tul Național al Păcii din Bulga
ria, Mișcarea italiană pentru pa
ce, Consiliul Ungar al păcii. Co
mitetul Cehoslovac al Partizani
lor Păcii, Comitetul Mongol al 
Păcii, Comitetul pentru Pace 
din Austria.

La Consiliul General A.R.L.U.S. 
au fost primite telegrame din 
partea : Asociației Unionale pen
tru legăturile culturale cu străi
nătatea din U.R.S.S., Conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
polono-sovietică, Comitetului pe 
țară pentru prietenia bulgaro-

sovietică, Secretariatului condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie romîno-sovietice, condu
cerii Asociației uzbece pentru le
găturile culturale cu străinătatea.

S-au primit telegrama din par
tea președintelui Institutului de 
relații culturale din R.P. Unga
ră, Asociațiilor Italia-Romînia, 
Franța-Romînia, Austria-Romînia 
precum și din partea Institutului 
de marxism-leninism din U.R.S.S. 
al C.C. al P.C.U.S., Academiei 
de Științe Sociale din U.R.S.S., 
delegația de vechi membri ai 
P.C.U.S. care a vizitat Romînia, 
Institutul de istorie a Partidului 
din Cehoslovacia, Colegiului Mi
nisterului Sănătății din U.R.S.S., 
Colegiului Ministerului Teleco
municațiilor din U.R.S.S., Minis
terului Sănătății din R.P. Bul
garia, Uniunii Scriitorilor din 
R.P. Bulgaria, Uniunea Scriitori
lor din R.P. Ungară, Consiliului

Central al Sindicatelor din R.P. 
Mongolă, Comitetului Democrat 
al Femeilor din Bulgaria, Orga.- 
nizației P.C. Leuca (Italia), C.C. 
al Uniunii Tineretului Dimitrovist 
din R. P. Bulgaria, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Coreea, Ligii Greco. 
Romînă, Asociația Olanda-Romî- 
nia, președintelui Curții internațio
nale de justiție, Radhakrishnan, 
vicepreședintele Indiei, Zaki 
Moudarres, deputat în parlamen
tul sirian, Edmond Sylvian, re
prezentantul permanent ăl Haiti 
la O.N.U., Luther Evans — 
U.N.E.S.C.O., Institutului de re
lații culturale cu străinătatea 
din R.P.D. Coreeană.

Au mai trimis telegrame amba
sadele și legațiile străine de la 
București, R. Cehoslovace, Su
dan, R.D. Vietnam, R.P. Bulga
ria, Turcia, R.P. Polone, Olandei.

S o
SOFIA 9 (Agerpres). — Pi> 

porul bulgar împărtășește dure
rea poporului romîn la moartea 
președintelui Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, a R.P.R., dr. 
Petru Groza.

La 8 ianuarie conducători ai 
partidului, guvernului și Adu
nării Populare a. R.P, Bulgaria 
au vizitat Ambasada R.P.R. din 
Sofia și au prezentat condoleanțe 
ambasadorului R.P.R., Mihai Ro- 
șianu.

In registrul de condoleanțe au 
semnat tovarășe.-i Anton Iugov, 
președintele Consiliului. de Mi
niștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist' Bulgar, Raiko Damianov, 
prim locțiitor al președintelui 
Consiliului de Miniștri, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Ivan 
Mihailov, locțiitor al președinte-

f i a
lui Consiliului de Miniștri, mem
bru al Biroului Politic al C.C. ’al 
P.C. Bulgar, Vîlko Cervenkov, 
locțiitor al președintelui Consi
liului de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, Encio S.taikov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului Național al Frontului Pa
triei și alți reprezentanți ai vieții 
publice din R.P. Bulgaria.

De asemenea au prezentat con
doleanțe șefii misiunilor diplo
matice acreditate la Sofia.

In după-amiaza zilei de 8 ia
nuarie, Ambasada R.P.R. din So
fia a fost vizitată de numeroase 
delegații care au prezentat con
doleanțe.

Toate cotidianele din Sofia pu
blică pe prima pagină materiale 
în legătură cu încetarea din via
ță a tovarășului dr. Petru Groza.

ATENA 9 (Agerpres). — Știrea 
despre încetarea din viață a to
varășului dr. Petru Groza a fost 
publicată de toate ziarele din A- 
tena. Numeroase personalități au 
vizitat ambasada R. P. Romîne 
pentru a prezenta condoleanțe. In 
registrul de condoleanțe al Amba
sadei au semnat mareșalul Levi- 
dis din partea Palatului Regal ; 
Ronduriotis, directorul Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne ; din partea guvernului grec, 
Skeferis, subsecretar la Ministe
rul Afacerilor Externe; Matsos, 
director politic în Ministerul Afa

cerilor Externe; Poumpouras — 
ambasadorul Greciei la București; 
Batrinos, primul vicepreședinte al 
Parlamentului; ambasadorii
U.R.S.S., Angliei, Egiptului, Iu
goslaviei ; miniștrii Poloniei, Au. 
ștriei, Ungariei, Cehoslovaciei ; 
însărcinați cu afaceri ai Etiopiei 
și Norvegiei; Leon Maccas, fost 
ministru ; Termiass, vicepreședin
tele Ligii de prietenie greco-ro- 
mîne ; Manolis Glezos însoțit de o 
delegație a Partidului ED.A. și a 
ziarului „Avghi“ șl alte persona
lități din viața politică, economi
că și culturală din Atena.

Ankara

Tirana

LA CATAFALC

TIRANA 9 (Agerpres). - Po
porul albanez ia parte la doliul 
poporului romîn. In cursul di
mineții de 8 ianuarie au prezen
tat condoleanțe la sediul Amba
sadei R.P. Romîne membrii Pre
zidiului Adunării Populare a Re
publicii Populare Albania în 
frun'.e cu Hadji Leshi, președin
tele Prezidiului, membrii guver
nului în frunte cu tov. Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri, și membrii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.A. în frun
te cu tov. Enver Hodja, prim st

rana șl membri ai cerpului di
plomatic. In cursul zilei au mai 
prezentat condoleanțe numeroase 
delegații ale instituțiilor de stat 
și ale organizațiilor de masă.

★
TIRANA 9 (Agerpres). — ATA 

transmite: Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Albania a 
hotărît ca ziua de 10 ianuarie 
1958, ziua funeraliilor dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, fiu cre
dincios al poporului romîn și prie
ten sincer al poporului albanez, 
să fie declarată zi de doliu națio
nal iar pe toate edificiile publice

ANKARA 9 (Agerpres). — A- 
genția oficială de presă și prin
cipalele ziare au publicat. comu
nicatul cu privire la încetarea din 
viață a dr. Petru Groza.

Ministrul de Externe al Turciei 
Fatin Zorlu, însoțit de secretarul 
general al Ministerului de Exter
ne ' al Turciei, Esenbel, și alți 
funcționari superiori din minister 
au vizitat Ambasada R.P-R. din 
Ankara și au exprimat, în numele 
guvernului turc, condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a

dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului 'Marii Adunări Naționale 
a R.P.R.

Au mai prezentat condoleanțe 
guvernatorul Ankarei, reprezen
tantul președintelui Marii Adu
nări Naționale a Turciei, nrecum 
și șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Ankara.

Toate ministerele și instituțiile 
din Ankara, precum și misiunile 
diplomatice au arborat drapelul 
în bernă.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam
HANOI 9 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al R. D. Viet
nam a hotărît că la 10 ianuarie, 
ziua funeraliilor președintelui Pre
zidiului Marii Adunări Naționale

a R. P. Romîne, tovarășul dr. Pe
tru Groza, toate instituțiile pu 
blice din Hanoi vor arbora dra
pelele în bernă.

Delegația Uniunii Sovietice 
a prezentat condoleanțe 
tovarășului Chivu Stoica

în ziua de 9 ianuarie 1958, ore- publica Populară Romînă, a pre- 
lț 13, la Consiliul de Miniștri, de- zentat condoleanțe .... tovarășului 
legația Uniunii Sovietice compusă Chivu Stoica, președintele Consi- 
di» tovarășii : Frol Kozlov, pre- lijilui de Miniștri al R.P. Romîne 
ședințele Consiliului de Miniștri în legătură cu greaua pierdere su- 
al R.S.F.S.R. membru al Prezidiu- ferită de poposii romîn prin incu
lui, Comitetului Central al tarea din viață: a dr. Petru Groza, 
P.C.U.S., conducătorul delegației, președintele Prezidiului Marii A- 
Piotr Pospelov, membru supleant dunări 'Naționale a Republicii 
aî Prezidiului Comitetului Central Populare Romîne.
aî P.C.U.S., secretar al C.C. al Ă participat tovarășul general 
P.C.U.S., Nikolai Patolicev, ad- de armată Emil Bodnăraș. vice- 
jiinct al ministrului Afacerilor. președinte al Consiliului de Mi- 
Externe al U.R.S.S. și A. A. Epi-’ niștrt 'dl Republicii’ Populare Ro- 
șev, ambasadorul U.R.S.S. In Re- mina.

(Urmare din pag. l-a) . raș, Petre BOrilă, Nicolae. Ceau- 
șescit; Alexandru Drăghici, A- 

rup Dhawan, reprezentantul îs- țexandru Moghioroș, Constantin 
raelului, Arieh Harell, delegația pîrvulescu, general colonei Leon- 
R.P.F. Iugoslayia, în fr“nt* cu tin Sălăjan, Ștefan Voitec, An- 
Vladimir Si'mie, delegația Repu- țon Moisescu, vicepreședinte al 
blicii Populare Mongole în frun- Prezidiului Marii Adunări Națio- 
te cu Delgîrjab, delegația R. 1 . națe À1. Bîrlădeanu, vicepreșe- 
Polone, în frunte cu Bo eslaw dinte aj Consiliului de. Miniștri, 
Podedwornys reprezentaptuE Su-. membri ai' guyerhdiui', membri .ăi 
danultti, Mohamed' HànTad El’Niî, Pfézidiüïui Marii Adunări Nâțio- 
reprezentantul Suediei Rolf na;e membri ?j C-C. al P.'M.R. 
Sohlman, delegația R.P. Ungare^ Stema / Republicii .și drapelul 
în frunte cu Doby Istvan, -,-U'n'H tricolor ce străjuiesc catafalcul 
unii Sovietice, în frunte cu. Frol președintelui Prezidiiilui Marii 
Kozlov, reprezentantul R.D. VieU -Adunări -Naționale, dr. Petru 
nam, Nguyen Van Kinh. , Groza sînt îndoliate. E doliul 

împreună cu membrii delegați- întregului popor, pe care-1 poartă 
ilor dç posté hotare au făcut de în suflet miile și miile de oameni 
gardă tovarășii : Gheorghe care într-o tăcere solemnă tre-
Gheorghiu-Dej,■ Cljivu Șțpjtă, 'ceau. necoptertiț prin’ fața catafal- 
Gheorghe Apostol, Emil Bodriă- ' cuiul.' ■

cretar al C.C. al P.M.A. Au sem
nat de asemenea în registrul de 
condoleanțe al Ambasadei R.P.R. 
din Tirana reprezentanții Mims-', . ,
terului de Externe, i.șefii misiuini- din R. P. Albania să fie arborate 
lor diplomatice acreditați la Ti- drapele în bernă.

Belgrad

Omagiul adus de senatul Belgiei
BRUXELLES 9 (Agerpres),. — al Curții j vizitat legația R.P. 

Miercuri dupa-amiază, senatul Romîne,. unde a prezentat con- 
Belgiei a adus un omagiu me- doleanțe din partea regelui B iu- 
moriei dr. Petru G 
dintele Prezidiului 
nări f. Naționale a 
Populare Romîne.

De asemenea, marele mareșal tatea mărelui dispărut.

roza, preșe- doujn,
MaRepubhcii. Presa be,giană publică articole 

și știri .în legătură cu. personali-

WBACTTA ABMTWÎSTSATIA : BoesraiU. Hat« „SetaWf. Tai. 740.».

BELGRAD 9 (Agerpres). — cretar de stat al Finanțelor și alți 
La sediul Ambasadei R.P.R. din înalți demnitari ai R.P.F. Iugo- 

; Belgrad au exprimat .condoleanțe slav-ia. •
pen-lru pierderea, dr. Petru Groza, : însoțiți de ceilalți membri ai 
conducători de stat și de partid misiunii, au exprimat de aseme- 
din R.P.F.I., și membrii corpului, nea condoleanțe ambasadorii 
diplomat.ic acreditați la Belgrad. U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. P. 

lin nutfteie Vecei Executive Fede- Polone, R. ■ Cehoslovace, R. P. 
irăiive A R.P.F.I. a exprimat1 con- Chineze, R. 'D, Germane, R. P. 
țdo'leanțc" vicepreședintele I Alex- Ungare și R. P, Albania la BeL- 
Fafidr Rancovici însoțit do/'Vladi- grăd. Au -njai. exprimat condor, 
rrtir STfnici, vicepreședinte : ,al. lea-nțe șefii misiunilor dipioma- 
Scupșcinei Populare Federative,- tîce ai Franței, Elveției, S.UA., 
Kocea Popovici, secretar de Stat • c .. .
pentru, Af.acerilq Exterpe, Slavko ^rmanie! Ărgenlmei, . Suediei, 

IKojngr, .nienjljju al Vec.el „EXecur. Iranului, Angliei, Siriei (și alți 
tive Federative, Avdo Humo, se- membri ai corpului diplomatic.

Au -rpat exprimat condo-

IO ianuarie — zi de doliu 
în Argentina

BUENOS AIRES 9 (Ager- tatea politică și de stat a defunc. 
Rres). — Ziarele argenținiene 
„La Prensa“, „Clarin“, „Demo- 
cracia“, „Critica” au publicat prezentat reprezentanți 
știrea despre încetarea din viață" mafiei 
a președintelui Prezidiului Marii argenținiene pentru a exprima 
Adunări Naționale a Republicii cdțidpjeanțe a semna in regis- 
Populare Romîne, dr. Petru Grp-

tului.
La sediul legației R.P.R. s.au 

dipiO- 
și diverse personalități

trul de condoleanțe.
. .. .. .. ... . Guvernul argentinian a. hotă-

za, însoțind știrea de fotografii rț^.ca zju,a der10,ianuarie să 
și note biografice despre activi- zi de doliu.
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