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Adînc îndurerat, poporul 

romîn și-a luat rămas bun 

de la devotatul său fiu.
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Funeraliile nationale ale tovarășului 
dr. PETRU G R OZ A

guvernului 
Groza

In drum spre catafalcul din Plaja Republicii conducătorii partidului și 
dr. Petru

poartă pe umeri sicriul cu corpul neînsuflețit al

DOLIU

Cuvîntarea tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Vineri, 10 ianuarie, zi de doliu 
al întregului nostru popor. Lo
cuitorii Capitalei și delegați 
din întreaga țară și din stră
inătate au condus pe ultimul 
său drum pe tovarășul dr. 
Petru Groza, eminent om po
litic și' de stat, fiu devotat al 
poporului romîn, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne.

In sala funerară a Palatului 
Republicii, unde se află depus si
criul cu corpul neînsuflețit al to
varășului dr. Petru Groza, răsună 
solemn acordurile imnurilor de 
doliu.

Sînt de față conducătorii parti
dului și guvernului, membrii Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
membrii delegațiilor și reprezen
tanții de peste hotare desemnați 
să participe la funeralii.

Lîngă catafalc se află membrii 
familiei defunctului.

Ora 8. Începe serviciul religios 
de înmormîntare oficiat de Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Romî
ne, Justinian, înconjurat de mi
tropolitul Moldovei și Sucevei Ju- 
stin Moisescu, mitropolitul Ardea- 
ului Nicolae Colan, de episcopi 

și un sobor de preoți și diaconi. 
Răspunsurile la serviciul religios 
sînt date de corala Patriarhiei 
condusă de prof. Nicolae Lungu.

După serviciul religios rostesc 
rugăciuni șefi ai cultelor din Rej 
publica Populară Romînă, după 
ritualul cultului respectiv.

Mitropolitul Ardealului, Nicolae 
Colan a rostit apoi o cuvîntare 
omagială în numele Bisericii Or
todoxe Romîne și al celorlalte 
culte din R.P. Romînă.

Ora 9,45. Se schimbă ultimele 
gărzi. Fac de gardă reprezen
tanții la funeralii din R.P. Alba
nia, Argentina, R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.P. 
Mongolă, Egipt, Finlanda, R.D. 
Germană, R P F. Iugoslavia, R.P. 
Polonă, Suedia, Sudan, R.P. Un
gară, Uniunea Sovietică, R D 
.Vietnam.

Fac apoi de gardă tovarășii: 
'ladimir Gheorghiu, Al. Bîrlă- 

ueanu, Gherasim Popa, Anton 
Moisescu, Gh. Stoica, D. Balalia, 
Istvan Nagy, Irimia Pardău, 
acad. Raluca Ripan, Maria Zi- 
daru.

Se schimbă ultima gardă. Ca
tafalcul este străjuit de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, gene
ral de armată Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
general colonel Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pirvulescu, Ștefan Voitec.

Ora 9,55. Sicriul cu corpul neînsu
flețit al tovarășului dr- Petru Gro
za, purtat pe umeri de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, general 
de armată Emil Bodnăraș, Petre 

«•ilă, Nicolae Ceaușescu, general 
iei Alexandru Drăghici, A- 

-u Moghioroș, Constantin 
■i, Ștefan Voitec, gene- 

Leontin Sălăjan, Ja- 
Vladimir Gheor- 
Birlădeanu, Ghe

MITINGUL DE
rasim Popa, este scos din sala 
funerară a Palatului Republicii.

Un grup de generali ai forțe
lor Armate ale Republicii Popu
lare Romîne pășesc înaintea si
criului purtînd pernele de catifea 
purpurie pe care se află înaltele 
decorații ale marelui dispărut.

In urma sicriului se află fami
lia defunctului și membri ai Co
misiei de stat pentru organizarea 
funeraliilor.

In Piaja Republicii și pe stră
zile învecinate s-au strîns zeci de 
mii de oameni aj muncii din Ca
pitală și reprezentanți ai tuturor 
regiunilor țării, veni(i să aducă 
un ultim omagiu iubitului tovarăș 
dr. Petru Groza.

In acordurile grave ale marșu
lui funebru, sicriul acoperit cu 
drapelul tricolor este depus pe 
catafalcul, îmbrăcat în catifea 
purpurie, care se află în mijlocul 
pieții. Fac de straja patru ofițeri 
superiori.

In tribuna ridicată lîngă cata
falc iau loc conducătorii partidu
lui și statului : Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, general de armată Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, general colonel Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo
ghioroș,- Constantin Pirvulescu, 
general-colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Vladimir Gheor
ghiu, Janos Fazekaș, Al. Bîrlădea- 
nu, Gherasim Popa: membrii 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne : Anton Moi
sescu, Gh. Stoica, D. Balalia, M. 
Gh. Bujor, Ludovic Csupor, acad. 
P. Constantinescu-Iași, Filip Geltz, 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, Ist
van Nagy, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, Irimia Pardău, acad. M. 
Ralea, acad. Raluca Ripan, Ma
ria Zidaru, Romuîus Zăroni; mem
brii guvernului : Avram Bunaciu, 
M. Florescu, Gh. Gaston Marin, 
A. Joja, dr. V. Marinescu, Ion 
Gh. Maurer, I. Mineu, Marcel Po- 
pescu, A. Vijoli.

in tribună se află de asemenea 
membrii delegațiilor și reprezen
tanții de peste hotare care parti
cipă la funeraliile președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale : delegafia Republicii Popu
lare Albania, în frunte cu Hadji 
Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Alba
nia ; reprezentantul special al 
președintelui provizoriu al Argen
tinei — A. Constanzo, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Argen
tinei la București ; ambasadorul 
cu misiune specială al guvernului 
federal austriac — Albert Filz, 
însărcinatul cu afaceri al Austriei 
la București; reprezentantul Maje- 
stății Sale Regina Elisabeth II 
a Angliei — A. A. Dudley, mini
strul Marii Britanii la București; 
ambasadorul cu misiune specială 
pentru a reprezenta pe Majesta 
tea Sa Regele Baudouin al Bel 
giei —- Jean Leroy, însărcinatul 
cu afaceri al Belgiei la București-; 

.delegația Republicii Populare Bul 
garia în frunte cu Encio Staicov, 
membru în Biroul Politic al C. C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului Național 
al Frontului Patriei; delegația Re-

publicii Cehoslovace în frunte cu 
Rudolf Barak, ministrul Afacerilor 
Interne; delegația Republicii 
Populare Chineze în frunte cu 
Go Mo-jo, locțiitor al președinte
lui Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, locțiitor al preșe
dintelui Comitetului Național al 
Consiliului politic consultativ al 
poporului chinez,' președintele Co
mitetului Popular pentru Apăra
rea păcii din întreaga Chină și 
președintele Academiei Chineze 
de Științe; delegația Republicii 
Populare Democrate Coreene în 
îrunte cu Kim Ben Dik, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.D. Coreene la Bucu
rești ; reprezentantul guvernului 
danez — Niels Haugsted, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Da
nemarcei la București ; reprezen
tantul președintelui Republicii 
Egipt și reprezentant al președin
telui și guvernului Siriei — dr. 
Hussein Chawky, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Egiptului la București ; trimisul 
special și șef al delegației 
elvețiene — Pièrre François Brug- 
ger, ministrul Elveției la Bucu
rești ; ambasadorul cu misiune 
specială Gunnar Palmroth, mi
nistrul Finlandei la București ; re

prezentantul guvernului Franței 
— Jean Deciry, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Franței la 
București ; delegația Republicii 
Democrate Germane în frunte cu 
dr. Johannes Dieckmann, preșe
dintele Camerei Populare a R.D. 
Germane ; N Diamantopoulos, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Greciei la București ; reprezen
tantul guvernului indian — 
Anand Sarup Dhawan, prim-se- 
cretar al Ambasadei Indiei la Bu
curești ; reprezentantul președin
telui statului Israel, ambasadorul 
cu misiune specială — dr. Arieh 
Hare l, ministrul Israelului la 
București ; reprezentantul preșe
dintelui Italiei — dr. Francesco 
Lo Faro, ministrul Italiei la Bu
curești ; delegația Republicii Po
pulare Federative Iugoslavia în 
frunte cu Vladimir Simici, vice
președinte al Scupscinei Populare 
Federative a R. P. F. Iugosla
via ; delegația Republicii Popula
re Mongole în frunte cu Delgîr- 
jab, ministrul Comerțului ; dele
gația Republicii Populare Polone 
în frunte cu Boleslaw Poded- 
worny, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Stat ; reprezentan
tul special al președintelui Sta-

(Continuare în pag. 2-a)

Tovarăși șl prieteni,
Stimați reprezentanți de ipeste 

hotare,

Cu adîncă durere poporul nos
tru, Partidul Muncitoresc Romîn 
și guvernul Republicii Populare 
Romîne se despart azi de un mare 
fiu al țării, de scumpul nostru 
prieten și tovarăș Petru Groza, 
luptător pentru libertatea și pro
pășirea patriei, pentru dreptate 
socială, eminent 
stat unul

conducător de 
din constructorii de 

frunte ai Romîniei socialiste, mi
litant devotat cauzei păcii și prie
teniei între popoare.

Figură luminoasă de democrat 
și patriot înaintat, strîns legat de 
mase, contopindu-se cu năzuințele 
de eliberare socială și națională 
ale poporului, Petru Groza a în
țeles care sînt forțele sociale în 
stare să aducă poporului romîn 
sfîrșitul suferințelor îndurate de 
veacuri. El a tras concluziile juste 
din dezvoltarea istorică a țării în 
decursul ultimilor decenii, din pro
fundele conflicte social-politice 
între forțele progresului și forjele 
reacțiunii. Om politic clarvăză
tor, animat de dorința sinceră de 
a milita pentru dezvoltarea și în
florirea patriei, Petru Groza s-a 
ridicat împotriva politicii antina
ționale și antipatriotice a celor 
mai reacționare cercuri ale bur
gheziei și moșierimii.

Petru Groza s-a alăturat forțe
lor sociale înaintate în perioada 
luptelor eroice din februarie 1933 
ale ceferiștilor șt petroliștilor care 
au dat o lovitură puternică pla
nurilor reactiunii de aruncare a 
greutăților crizei economice din 
1929—1933 pe umerii maselor 
populare, de aservire a țării ca
pitalului străin și de transformare 
a Romîniei într-o bază a agresiu
nii antisovietice.

In aceste împrejurări istorice, 
cînd masele din ce în ce mai largi 
ale țărănimii se ridicau la luptă 
împotriva mizeriei, a sărăciei și 
nedreptăților tot mai accentuate, 
Petru Groza a întemeiat Frontul 
Plugarilor, organizație izvorîtă 
din năzuința țărănimii pentru pă- 
mînt și libertate- El a cunoscut 
bine istoria luptelor țărănești îm
potriva robiei feudale și exploa
tării capitaliste, a Știut că ori de 
cîte ori țărănimea s-a ridicat îm
potriva exploatării moșierești Și

păși 
noi.

cele 
do-

capitaliste fără un aliat credin
cios și conducător sigur a fost 
zdrobită. El a înțeles că țărăni
mea poate înfăptui năzuințele sale 
drepte numai în alianță și sub 
conducerea clasei muncitoare. Da
torită făuririi alianței muncito- 
rești-tărănești în lupta pentru în
făptuirea reformei agrare, țără
nimea, după eliberarea tării, a de
venit stăpînă pe pămîntul pe 
care-1 muncește și a putut 
pe calea construirii unei vieți 
socialiste.

In perioada cînd vîrfurile 
mai reacționare ale claselor 
minante pregăteau instaurarea 
dictaturii fasciste și arunca
rea tării >n războiul antisovie- 
tic, Petru Groza a văzut în 
Partidul Comunist Romîn luptă
torul cel mai hotărît și con
secvent pentru apărarea liber
tăților democratice ,a independen
tei naționale, pentru pace. In ac
țiunile politice desfășurate în tară, 
acolo unde s-a înfăptuit frontul 
comun al forțelor patriotice popu
lare cuprinzînd Partidul Comunist 
Romîn. Frontul Plugarilor și alte 
organizații democratice, fascismul 
a fost înfrînt.

In timpul celui de-al dădea răz
boi mondial Petru Groza a adus 
o mare contribuție la lupta forțe
lor patriotice sub conducerea Par
tidului Comunist pentru scoaterea 
tării din războiul 
trecerea ei 
ristă.

antisovietic și 
în coaliția antihitle-

Tovarăși și prieteni,

După 23 
tara noastră 
mișcare populară 
chilor rînduieli social-politice și a 
încercărilor reactiunii de a men
ține poporul romîn în lanțurile a- 
supririi, dr. Petru Groza, credin
cios intereselor poporului, s-a si
tuat în primele rînduri ale for
țelor patriotice democratice, care, 
sub conducerea Partidului Comu
nist, acționau pentru dezvolt»,-ea 
tării pe o cale nouă, calea demo
crației și progresului social.

Infrîngînd împotrivirea forjelor 
reacționare, oamenii muncii de la 
orașe și sate au adus la cîrma 
tării, la 6 martie 1945, primul gu
vern democratic din istoria Ro- 
mîniei — guvern prezidat de to
varășul Petru Groza.

Unul din menitele deosebite ale

August 1944, cînd în 
avea loc o uriașă 

împotriva ve-

sini- 
deo- 
țara

lui Petru Groza este contribuția 
sa la înfăptuirea Republicii Popu
lare Romîne, la făurirea și întă
rirea continuă a statului nostru 
democrat-popular.

Petru Groza a știut să privea
scă înainte, înfelegînd că numai 
pe calea arătată de partidul cla
sei muncitoare Romînia poate de
veni o țară prosperă, capabilă să 
asigure fiilor săi un nivel de trai 
și de cultură din ce în ce mai ri
dicat.

Petru Groza și-a cîștigat 
patia oamenilor muncii fără 
sebire de naționalitate din 
noastră ca luptător pentru înfră
țirea tuturor celor ce muncesc, 
pentru dezvoltarea economică și 
culturală a poporului romîn și a 
minorităților naționale, pentru în
florirea Repubicii Populare Ro
mîne-

El și-a pus cu dragoste cunoș
tințele și forțele sale în slujba 
măreței opere întreprinse de Par
tidul Munictoresc Romîn și sta
tul nostru democrat-popular pen
tru ridicarea maselor munci.toare 
la lumina culturii, pentru dezvol
tarea patrimoniului creației popu
lare și a tradițiilor înaintate ale 
culturii noastre, pentru înflorirea 
literaturii, artei, științei în patria 
noastră socialistă.

Poporul nostru prețuiește în mod 
deosebit contribuția de seamă pe 
care a dus-o Petru Groza la înfăp
tuirea politifii Republicii noastre 
Populare, de apărare a păcii și de 
micșorare a încordării internațio
nale, hotărîrea cu care el s-a ri
dicat întotdeauna împotriva pla
nurilor războinice ale cercurilor a- 
gresive, eforturile pe care le-a de
pus pentru dezvoltarea colaborării 
între state, fără deosebire de sis
tem social. Prin aceasta dr. Petru 
Groza a devenit o personalitate 
prețuită și iubită nu numai în 
țara noastră, ci și peste hotare.

Petru Groza a fost un adept 
sincer și devotat al prieteniei în
tre poporul romîn și popoarele so
vietice și a militat cu convingere 
șî hotărîre pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor frățești și a 
prieteniei cu Uniunea Sovietică, 
cu China Populară, cu toate ta
rile socialiste. In întărirea conti
nuă a unită{ii lagărului țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică el vedea pe drept cu- 
vînt chezășia cea mai puternică 

a apărării păcii și una din condi
țiile esentale ale independenței și 
suveranității țării noastre, ale con
struirii cu succes a socialismului.

Dr. Petru Groza nu a fost mem
bru al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, dar în el clasa muncitoare, 
partidul nostru, au avut un mare 
și credincios prieten. Legăturile 
irainice de strînsă și frățească 
conlucrare ce au existat între co‘- 
muniști și tovarășul Petru G'Oîa 
sînt un simbol al unității de voin
ță și de acțiune care sudează in
tr-un bloc pe membrii partidului 
nostru și pe toți oamenii muncii,, 
pe toți pairiotii din țara noastră.'»

Tovarăși și prieteni,

In numele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, .al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și al guvernului, în numele 
întregului popor romîn îndoliat 
aduc un ultim salut dr. Petru 
Groza, fiu vrednic și credincios al 
poporului romîn.

Aducem mulțumirile noastre tu
turor celor care împărtășesc ală
turi de noj pierderea dureroasă 
pe care a suferit-o țara noastră, 
tuturor reprezentanților țărilor 
care participă la această tristă 
solemnitate, șefilor de state, gu
vernelor. parlamentelor, partide
lor, organizațiilor și persoanelor 
care au trimis delegați sau au ex
primat condoleanțe.

Clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare, intelectualitatea, po
porul romîn și naționalitățile con
locuitoare din țara noastră vor 
păstra neștearsă amintirea ljmi- 
noasă a celui care a fost dr. 
Petru Groza-

Omagiul cel mai de preț pe 
care-1 putem aduce memoriei sale 
este acela de a munci cu si mai 
multă energie pentru victoria cau
zei poporului muncitor căreia to
varășul Petru Groza i-a consa- 
Cllat cu abnegație toate eforturile 
pînă în clipa cînd a încetat să-i 
bată inima nobilă. Strîns uniți 
în jurul partidului și guvernului 
tărij să ne intensificăm eforturile 
pentru dezvoltarea economiei ȘÎ 
culturii patriei noastre, pentru 
întărirea puterii populare, pentru 
apărarea păcii în lume, pentru 
făurirea unei Romînii socialiste 
înfloritoare, tară a belșugului și 
fericirii celor ce muncesc.

Adio scump prieten și tovarăș 
de luptă 1
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Cuvîniarea tovarășului Frol Koxlov 
președintele Consiliului de Miniștri al R. S. F. S. Ruse, 

membru în Prezidiul C. C. al P. C. U. S.

Cuvîniarea tovarășului Gro Mo-jo 
locțiitor al președintelui Comitetului permanent 

al Adunării Reprezentanților populari din întreaga Chină
Dragi tovarăși și prieteni,
Din însărcinarea Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a guvernului sovietic 
și în numele întregului popor 
sovietic permite{i-mi să exprim 
profunda noastră durere și con- 
doleanțele noastre în legătură cu 
pierderea grea pe care a sufe
rit-o poporul romîn: încetarea 
din viață a tovarășului Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, marele 
prieten al Uniunii Sovietice.

împreună cu oamenii muncii 
din Republica Populară Romină, 
oamenii muncii din toate țările 
socialiste, oamenii progresiști din 
lumea întreagă sint profund în
durerați de încetarea din viață 
a tovarășului Petru Groza.

Tovarășul Petru Groza a stră
bătut un drum lung și glorios 
de slujire a poporului său. El a 
fost un patriot vrednic al țării 
sale, fiu credincios al poporului 
romîn.

incepîndu-și activitatea politi
că în rîndurile unui partid bur
ghez, tovarășul Petru Groza, ca 
reprezentant al părții celei mai 
bune și progresiste a intelectua
lității, sub influența dătătoare de 
viață a marilor idei ale Revolu
ției Socialiste din Octombrie, a 
înțeles cu mintea și cu inima 
noile căi ale istoriei, a înțeles că 
numai sub conducerea partidului 
marxist-leninist al clasei munci
toare pot fi asigurate înflorirea 
și progresul patriei sale.

El a pășit pe drumul luptei re
voluționare democrate consecven
te pentru interesele oamenilor 
muncii din Romînia, iar mai tîr- 
ziu a fost un participant activ 
și unul din conducătorii construc
ției socialiste în țara sa.

In perioada marilor prefaceri 
istorice din viața poporului ro
mîn Petru Groza a fost întot
deauna împreună cu poporul, îm
preună cu avangarda poporului. 
Partidul Muncitoresc Romîn, for
ța conducătoare a transformărilor 
socialiste.

Tovarășul Petru Groza a înțe
les profund că numai prin fău
rirea alianței de luptă a munci
torilor și țăranilor muncitori, sub 
conducerea clasei muncitoare, pot 
fi învinse forțele reacțiunii, poa
te fi ridicat nivelul material și 
cultural al țăranilor și al între
gului popor.

In 1933 el s-a situat în frun
tea organizației țărănești „Fron
tul Plugarilor“, care în anii grei 
ai reacțiunii fasciste s-a alăturat 
luptei Partidului Comunist îm
potriva transformării Romîniei 
într-un complice la agresiunea 
hitleristă. In 1943 el a fost întem
nițat pentru această activitate 
patriotică

Petru Groza a desfășurat e 
intensă activitate în cadrul Fron
tului Național Democrat organi
zat în toamna anului 1944 din 
inițiativa Partidului Comunist 
Romîn.

El și-a legat indisolubil soarta 
de construirea Romîniei demo- 
crat-populare.

MITINGUL DE DOLIU
(Urmare din pag. l-a)

telor Unite ale Americii — H. B. 
Wells, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Statelor Unite ale Ame
ricii la București; reprezentan
tul guvernului Sudanului — Mo- 
hamed Hamad El Nil, ambasado
rul Sudanului la București; re
prezentantul guvernului Suediei, 
ambasadorul cu misiune specială 
Rolf Sohlmann, ministrul Sue
diei la București; reprezentantul 
guvernului turc, delegatul extra
ordinar — Celal Tevfik Karasa- 
pan, ambasadorul Turciei la Bu
curești ; delegația Republicii Po
pulare Ungare în frunte cu Ist- 
văn Dobi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al Adunării de 
Stat a R.P. Ungare; delegația gu
vernamentală a Uniunii Sovietice 
în frunte cu Frol Kozlov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S-; delegatul Re
publicii Democrate Vietnam — 
Nguyen Van Kinh, ambasadorul 
R. D- Vietnam la București.

Membrii familiei defunctului 
iau loc în tribună.

De o parte și de alta a tribu
nei se află membri ai C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale, conducătorii organizații
lor de masă, oameni de știință 
și artă, generali și ofițeri supe
riori, delegații de oameni ai 
muncii din regiunile țării, prin
tre care și cei de pe plaiurile 
hunedorene, locul natal al mare
lui dispărut, delegații de munci
tori din marile întreprinderi ale 
Capitalei, capii Bisericii ortodoxe 
romîne și șefii cultelor.

Sint prezenți atașați militari 
ai misiunilor diplomatice acredi
tate la București, alți membri ai 
corpului diplomatic, ziariști stră
ini.

Ora 10 Batalionul format din 
ostași de infanterie, aviație și 
marină dă onorul.

Văzduhul este străbătut de su
nete de sirene. In întreprinderi și 
instituții lucrul încetează.

Se oprește circulația vehicule
lor și pietonilor.

Este clipa solemnă în care a-

In persoana tovarășului Petru 
Groza oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă au pier
dut un eminent om de stat și po
litic, care a depus multă forță 
și energie pentru construirea Ro
mîniei noi, democrate, mai întîi 
în postul de președinte al Con
siliului de Miniștri, apoi în cel 
de președinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

Petru Groza ne-a părăsit în
tr-un moment cînd Republica 
Populară Romînă a realizat suc
cese considerabile în construirea 
socialismului, în dezvoltarea eco
nomiei și a culturii, în ridicarea 
nivelului de viață al poporului.

Tovarășul Petru Groza a mun
cit fără răgaz pentru cauza pă
cii și a securității popoarelor.

Sute de milioane de oameni 
din toate țările îl cunosc ca pe 
un luptător înflăcărat pentru pace, 
pentru colaborarea internațio
nală.

Tovarășul Petru Groza a fost 
un prieten credincios al Uniunii 
Sovietice, un prieten al poporu
lui sovietic. încă în cursul celui 
de-al doilea război mondial el 
a luptat pentru ca Romînia să-și 
ocupe locul în frontul antihitle
rist. După eliberarea Romîniei 
tovarășul Petru Groza a făcut 
mult pentru a consolida prietenia 
romîno-sovietică, pentru întărirea 
colaborării multilaterale și rodni
ce dintre statele noastre. Acum 
10 ani, în numele guvernului Re
publicii Populare Romîne, el a 
semnat tratatul sovieto-romîn de 
prietenie, colaborare și ajutor re
ciproc. El vedea în consolidarea 
prieteniei romîno-sovietice cheză
șia sigură a independenței și su
veranității naționale a patriei 
sale.

Tovarășul Petru Groza a avut 
prilejul să facă cîteva mari călă
torii prin Uniunea Sovietică și 
pretutindeni oamenii sovietici l-au 
întîmpinat cu căldură și dragos
te, văzînd în el un fiu eminent 
al poporului frate romîn.

In remarcabila sa carte „Am 
văzut cu ochii Țara Păcii“ Petru 
Groza a închinat multe pagini, 
scrise cu căldură, poporului so
vietic. El vorbea cu un sentiment 
profund de admirație despre mă
rețul eroism al poporului sovie
tic, arăta că oamenii sovietici „au 
înscris nu numai în istoria țării 
sovietice, dar și în istoria întregii 
omeniri o luminoasă pagină a 
dragostei de libertate, a puterii 
însuflețite de înaltul patriotism 
sovietic, pagini pline de minuna
te învățăminte pentru toate po
poarele*'

Este știut ce luptă de mare 
amploare pentru cauza păcii, de
mocrației și a socialismului au 
dus și duc gloriosul Partid 
Muncitoresc Romîn, clasa munci
toare și întregul popor romîn.

Cu puțin înainte de încetarea 
sa din viață, tovarășul Petru 
GrOza scria despre interesul pro
fund al Romîniei în men
ținerea păcii, saluta cu însufle
țire unitatea frățească a partide
lor comuniste și muncitorești care 
au adoptat în noiembrie 1957 
Declarația și Manifestul Păcii.

dînc îndurerat, poporul romîn își 
ia rămas bun de la devotatul său 
fiu, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, dr. Petru 
Groza. Zecile de mii de oameni 
ai muncii aflați în piața Repu
blicii și pe străzile învecinate, se 
descoperă, își pleacă frunțile.

Fanfara intonează Imnul de 
Stat al Republicii Populare Ro
mîne.

începe mitingul de doliu
Mitingul este deschis de tov. 

Florian Dănălache, prim secretar 
al Comitetului Orășenesc Bucu
rești al PJV1.R.

Ia cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

In numele delegației guverna
mentale a U.R.S.S., vorbește Frol 
Kozlov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., mem
bru în Prezidiul Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

In numele delegației R. P. Chi
neze ia cuvîntul Go Mo-Jo, loc
țiitor al președintelui Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, locțiitor al președintelui 
Comitetului Național al Consiliu
lui Politic Consultativ al Poporu
lui Chinez, președintele Comitetu
lui Popular pentru Apărarea Pă
cii din întreaga Chină și preșe
dintele Academiei Chineze de 
Științe-

In numele delegației R. P. Un
gare și al delegațiilor tuturor ce
lorlalte țări socialiste ia cuvîntul 
Istvăn Dobi, președintele Consi
liului Prezidențial al Adunării de 
Stat a R.P. Ungare.

Vorbește apoi scriitorul Nagy 
Istvăn, membru al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

In apoi cuvîntul tovarășul Ro- 
mulus Zăroni, membru al Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

Mitingul de doliu ia sfîrșit. Con
ducătorii-partidului și guvernului 
ridică pe umeri sicriul cu corpul 
neînsuflețit al tovarășului dr. 
Petru Groza și îl depi 1 p* un 
afet de tr~.

„Iată de ce Manifestul Păcii a- 
doptat la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova — 
scria Petru Groza — a găsit un 
ecou atît de puternic în rîndurile 
poporului romîn. Iată de ce pro
punerile Uniunii Sovietice cuprin. 
se in hotărirea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în problemele politicii 
externe a guvernului sovietic, cît 
și în mesajele guvernului U.R.S.S. 
.șînt întrutotul sprijinite de gu
vernul Republicii Populare Ro
mîne, ca unele care corespund pe 
deplin intereselor vitale ale tu
turor popoarelor și contribuie la 
înlăturarea pericolului unui nou 
război, la întărirea păcii și a co
laborării internaționale“

Iubiți tovarăși și prieteni,

Cu profundă mîhnire ne des
părțim astăzi pentru totdeauna 
de gloriosul fiu al poporului ro
mîn, Petru Groza, care a făcut 
atîta pentru întărirea prieteniei 
frățești a popoarelor din țările 
socialiste.

_Poporul romîn este îndreptățit 
să se mîndrească cu un om de 
stat și politic eminent cum a fost 
Petru Groza. Amintirea lui o vor 
păstra pentru vecie, împreună cu 
oamenii muncii din R.P.R., po
poarele Uniunii Sovietice și în
treaga omenire progresistă.

Adio, scumpe prieten și to
varăș I

Aspect de la tribuna din piața Republicii

In sunetele marșului funebru 
cortegiul funerar se pune în miș
care.

încet pornește afetul de tun pe 
care se află sicriul acoperit cu 
drapelul tricolor. El este urmat 
de soția, copiii și ceilalți membri 
ai familiei marelui dispărut, prie
tenii săi apropiați, de conducătorii 
partidului și guvernului, membrii 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, membrii delegațiilor și re
prezentanții de peste hotare.

Intr-un grup numeros pășesc 
membrii Comitetului Central al 
P.M R., miniștri, deputați ai Ma
rii Adunări Naționale, conducă
torii organizațiilor de masă, oa
meni de știință și artă.

Cu pași rari, trec ostașii bata
lionului de onoare purtînd în 
frunte drapelul patriei îndoliat și 
un mare detașament al gărzilor 
muncitorești.

Zeci de mii de cetățeni ai Ca
pitalei cu drapelele tricolore și 
roșii cernite însoțesc pe doctorul 
Petru Groza pe ultimul său drum.

La balcoanele și ferestrele ca
selor de pe traseul parcurs de 
cortegiul funebru, locuitorii au 
arborat drapelul de stat al R.P 
Romîne și steaguri roșii îndolia
te, precum și portretul cernit al 
dr. Petru Grdza.

In piața Teatrului Național o 
formație a gărzilor muncitorești 
prezintă onorul.

In dreptul Facultății de științe 
juridice și al Institutului medico- 
farmaceutic. un mare număr de 
studenți au ținut să aducă ulti
mul lor omagiu marelui dispărut.

La piața Elefterie cortegiul fu
nebru s-a oprit. Se oficiază o 
slujbă religioasă.

De-a lungul bulevardului Ar
dealului pînă în piața Suvorov 
sute de pionieri din Capitală cu 
steagurile detașamentelor pionie
rești îndoliate au adus un ultim 
salut celui care le-a fost un pă
rinte drag.

Pe platoul din fața Acade
miei militare generale, în dreptul 
Monumentului „Eroilor Patriei“ 
se afla aliniat un batalion de 
ostași și ofițeri cu drapel și mu
riră. In momentul trecerii corte

Dragi tovarăși. șl prieteni.
Partidul Comunist Chinez, Co

mitetul permanent al adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, guvernul Republicii 
Populare Chineze și întregul po
por chinez, alături de poporul 
frate romîn. încearcă o durere 
nemărginită la încetarea din via
ță a conducătorului iubit al po
porului romîn, prietenul apro
piat al poporului chinez, dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne. So
sind în capitala Republicii Popu
lare Romîne — București — de
legația guvernamentală a Repu
blicii Populare Chineze îsi ex
primă adîncile sale condoleanțe 
pentru această pierdere suferită 
de poporul romîn.

Tovarășul Petru Groza a fost 
un fiu devotat și un eminent om 
politic al poporului romîn. un 
apropiat tovarăș de luntă al to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cîteva decenii de-a rîndul, 
neținînd seama de condițiile gre
le și de primejdii, tovarășul Pe
tru Groza, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn. a 
adus cu devotament o mare con- 
tibuție la cauza eliberării și inde
pendenței patriei sale, cauzei cons
truirii socialismului, cărora le-a 
consacrat întreaga sa viață.

giului funebru răsună comanda 
de onor aducînd ultimul omagiu 
al militarilor Forțelor noastre 
armate, marelui om de stat dis
părut.

Ora 14. Convoiul funerar s-a 
oprit la cimitirul Ghencea.

La intrarea în cimitir o gardă 
militară de onoare cu drapelul 
cernit prezintă onorul.

Carul mortuar se oprește în 
fața criptei de marmură albă, 
deschisă. De o parte și de alta a 
sicriului fac de gardă ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate. 
Lîngă sicriu se află conducătorii 
partidului și guvernului, membrii 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, delegații și reprezentanții de 
peste hotare care participă la fu
neralii, atașații militari străini, 
membrii familiei defunctului.

Patriarhul Justinian, asistat de 
înalți ierarhi, oficiază, serviciul 
religios de înhumare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne, Chivu Stoica, rostește apoi 
ultimul cuvînt de rămas bun.

Răsună grave acordurile imnu
lui funebru. Sicriul este coborît 
de pe afetul de tun și purtat pe 
umeri spre criptă de conducătorii 
partidulu’ și guvernului nostru.

Solemn răsună acordurile Im
nului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne. In semn de omagiu 
adus memoriei marelui dispărut 
se trag 24 de salve de artilerie. 
Sicriul este coborît în criptă. Pe
ste cripta, străjuită de Stema 
Republicii Populare Romîne, se 
lasă lespedea de marmură, în care 
este săpată inscripția „Dr. Petru 
Groza 1884—1958“.

Tăcere adîncă. Cei prezenți 
aduc un ultim omagiu memoriei 
eminentului om de stat romîn, 
credincios fiu al poporului său, 
neuitatul tovarăș dr. Petru Groza. 
Durerea pentru pierderea unuia din 
constructorii de frunte ai Romî
niei socialiste călește voința și 
hotărîrea poporului nostru care, 
strîns unit în jurul partidului și 
guvernului, va dobîndi noi suc
cese pentru dezvoltarea economiei 
și culturii patriei noastre, pentru 
întărirea puterii populare, pentru 
apărarea păcii în lume.

Tovarășul Petru Groza a de
pus în permanență mari eforturi 
pentru întărirea prieteniei dintre 
Romînia și Uniunea Sovietică, 
pentru întărirea si consolidarea 
unității și colaborării dintre ță
rile sistemului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru a- 
părarea păcii în întreaga lume.

Tovarășul Petru Groza a iubii 
poporul chihez, s-a interesat tot
deauna de revoluția și construc
ția socialistă a poporului chinez, 
de prietenia dintre poporul chi
nez si poporul romîn. Vizita pe 
care a întreprins-o în 1954 în 
China a însuflețit poporul chi
nez, care era în plină desfășu
rare a revoluției și a construc
ției socialiste. In timpul acestei 
vizite el a împărtășit poporului 
chinez experiența revoluției so
cialiste a poporului romîn. dînd 
astfel un ajutor prețios în mun
ca de transformare socialistă din 
țara noastră. întors în țară, deși 
bolnav, fără să-și cruțe forțele, 
a terminat cartea sa cu un bo
gat conținut „In țara celor 600 
de milioane", carte care prezintă 
cu mult adevăr China eliberată 
popoarelor lumii

Sentimentele de adîncă și 
strînsă prietenie pe care le-a nu
trit tovarășul Petru Groza față 
de poporul chinez vor rămîne 
neșterse în inimile oamenilor din 
China.

Cuvînfarea tovarășului 
Romulus Zăroni

Dragi tovarăși și cetățeni,

încetarea din viață a dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a provo
cat o adîncă durere în inimile 
noastre.

Născut și crescut în mijlocul 
poporului muncitor de la sate, în 
ținutul Hunedoarei și Severinului, 
dr. Petru Groza a fost totdeauna 
strîns legat de masele populare-

Din fragedă tinerețe s-a mani
festat ca luptător pentru elibera
rea Ardealului de sub asuprirea 
monarhiei habsburgice. După pri
mul război mondial a avut prile
jul să cunoască îndeaproape gu
vernările reacționare, dezmățul 
partidelor burgheze din Romînia, 
stăpînirea despotică a regilor și 
exploatarea celor ce muncesc. Dr. 
Petru Groza s-a indignat profund 
de aceste stări de lucruri și în 
urmă cu 25 de ani a întemeiat 
organizația țărănească Frontul 
Plugarilor, îndrumînd țărănimea 
pe calea firească a alianței sale 
cu clasa muncitoare, în lupta 
dusă sub conducerea Partidu
lui Comunist împotriva asupritori
lor, pentru o țară liberă și inde
pendentă.

Ca unul care am colaborat în 
luptă cu dr. Petru Groza, l-am 
cunoscut de aproape ca mare pa
triot, înflăcărat și curajos. Ares
tat și persecutat pentru activita
tea sa în slujba poporului, urmă
rit de represiunea fascistă, el s-a 
ascuns în casele țăranilor din 
munți încurajindu-i și spunîndu-le 
adeseori: „Mai bine mor pe pă- 
mîntul țării mele în luptă cu duș
manii poporului, decît să mă în
chin lor“.

Dr. Petru Groza a adus o mare 
contribuție la eliberarea țărăni
mii de sub stăpînirea moșierilor, 
sprijinind-o pentru organizarea 

încetarea din viață a toyară; 
șului dr. Petru Groza constituie 
o mare pierdere nu numai penii u 
poporul romîn, ci și pentru toate 
popoarele țărilor socialiste si 
pentru toți oamenii muncii din 
lumea întreagă. Figura lui -de 
revoluționar strîns legat de po 
por, simplu, modest și devoi-.t 
cauzei poporului va rămîne de-a 
pururi în amintirea noastră * 
tuturor.

Să transformăm durerea noas
tră în forță I Sîntem convinși că 
poporul romîn își va strînge și 
mai mult rîndurile în jurul Par
tidului Muncitoresc Romîn și al 
Guvernului Republicii. Populare 
Romîne, depunînd și mai multe 
eforturi pentru desăvîrșirea o 
perei de construire a socialismu
lui.

Unit pentru totdeauna cu po
porul romîn, poporul chinez va 
depune în mod consecvent efor
turi susținute pentru dezvoltarea 
și mai departe a colaborării fră
țești dintre popoarele noastre, 
pentru întărirea lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică și pentru apărarea păcii în 
lumea întreagă.

Măreața contribuție adusă de 
tovarășul Petru Groza ne va în
sufleți totdeauna în mersul nos- 
stru înainte 1

Vom păstra amintire veșnică 
tovarășului Petru Groza !

unei noi forme de viață, fără ex
ploatatori și exploatați. El a sus
ținut cu pasiune lupta clasei mun
citoare. sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru unita- 
tea tuturor forțelor progresiste din 
țară — muncitori, țărani, intelec
tuali — în vederea întăririi ne
contenite a statului democrat- 
popular și a ridicării nivelului 
material și cultural al poporului.

Credincios ideii de frăție și prie
tenie dintre poporul romîn și na
ționalitățile conlocuitoare, a lup
tat din răsputeri pentru înfăptui
rea acestui crez. De altfel, încă 
înaintea celui de-al doilea război 
mondial, dr. Petru Groza, în cali
tate de președinte al Frontului 
Plugarilor, a contribuit la reali
zarea unei colaborări strînse cu 
organizația revoluționară „Ma- 
dosz“.

Iubindu-i pe oamenii muncii, 
prețuind valorile spirituale ale o- 
menîrii, dr. Petru Groza a fost 
un luptător perseverent pentru 
pace și înțelegere între popoare. 
Ca fiu devotat al poporului său, 
el nu a pregetat o clipă să-l facă 
să se ridice alături de popoarele 
înaintate ale lumii.

Astăzi cînd ne despărțim cu du
rere de acest mare și scump prie
ten, țărănimea muncitoare îm
preună cu întregul popor, îi adu
cem ultimul omagiu de recunoș
tință. Nu vom șovăi, prieten 
scump, să-ți urmăm și de aci în
colo sfaturile înțelepte pe care ni 
le-ai dat în timpul vieții. Așa cum 
ne-ai sfătuit, vom întări necontenit 
alianța frățească cu clasa munci
toare, chezășia forței și propă
șirii patriei noastre.

Neuitată va rămîne memoria ta 
în inimile noastre și cinstit va fi 
numele tău întotdeauna de către 
poporul muncitor.

Adio, prieten scump 1

Cuvintârea tovarășului 
Istvău Dobi 

președintele Consiliului Prezidențial 
al Adunării de Stat a R. P. Ungare

Stimată adunare îndoliată,

Întreaga familie a țărilor so
cialiste este adine îndoliată în 
urma încetării din viață a tovară
șului Petru Groza, preșeoin.ele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romî
ne, luptător eminent pehtru pro
gresul omenirii, pentru pace și 
prietenie între popoare.

Durerea poporului romîn este și 
durerea tuturor popoarelor țărilor 
socialiste, durerea tuturor oame
nilor cinstiți din lume cărora le 
este dragă cauza păcii.

In persoana tovarășului dr. Pe
tru Groza Republica Populară Ro
mînă a pierdut un mare om de 
stat și un înflăcărat patriot. Ță
rile socialiste frățești, popoarele 
care luptă împotriva robiei colo
niale, pentru independența națio
nală și partizanii păcii au pierdut 
în persoana lui un mare prieten.

Cu un sfert de veac în urmă, în 
anii întunecați ai asupririi, Petru 
Groza a găsit drumul spre clasa 
muncitoare din țara sa și spre 
partidul revoluționar al acesteia. 
Partidul Comunist din Romînia. 
De atunci Petru Groza a luptat 
neobosit pentru strîngerea rindu- 
rilor țărănimii și ale intelectuali
tății în jurul clasei muncitoare, în 
lupta ei istorică pentru crearea 
unei noi societăți lipsite de orice 
fel de exploatare de clasă si asu
prire națională.

Exemplul vieții tovarășului Pe
tru Groza a luminat departe, pe
ste granițele țării sale. Lupta sa 
pentru dreptatea poporului mun
citor. pentru libertăți democratice, 
pentru egalitatea în drepturi și 
frăția poporului romîn și a mino
rităților naționale, lupta sa îm
potriva barbariei fasciste, a urii 
de rasă și a războiului tîlhăresc 
— hitlerist constituie pentru noi o 
scumpă moștenire.

Prin această luptă, Petru Groza

Cuvîniarea 
Maigry

Tovarăși,

Cu adîncă emoție ne luăm ră
mas bun de la tovarășul dr. Pe
tru Groza, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, fiu 
eminent al poporului romîn, prie
ten credincios al naționalităților 
conlocuitoare din patria noastră. 
Aceste cuvinte nu sînt dictate 
numai din obișnuitele sentimente 
de cinstire a memoriei defunctu
lui. Numele doctorului Petru 
Groza, fața lui veșnic zîmbitoare, 
figura lui bine cunoscută au lă
sat încă din vremuri grele o ima
gine de neșters în inimile noa
stre.

Petru Groza a înțeles încă de 
la începutul ofensivei fascismului 
că partidele istorice și guvernele 
lor împing țara spre o mare pri
mejdie și li s-a împotrivit. El 
și-a dat seama că eliberarea po
porului romîn și a naționalități
lor care suferă laolaltă nu poate 
fi înfăptuită decît prin lupta cla
sei muncitoare unită cu țărăni
mea muncitoare, cu intelectuali
tatea progresistă, avînd ca forță 
conducătoare Partidul comuniști
lor. In calitatea sa de președinte 
al Frontului Plugarilor el a fost 
încă din 1936 un partizan neo
bosit al unirii forțelor democrate 
irt Frontul Popular, inițiat de 
Partidul comuniștilor. El s-a 
grăbit să fie primul care să în
cheie un acord de luptă cu 
Madosz-ul, Uniunea oamenilor 
muncii maghiari. Nici pericolul 
sporit al prigoanei, nici închi
soarea nu l-au putut îndepărta 
de la cauza frontului popular de. 
mocratic. In ultimii ani ai răz
boiul criminal antisovietic dicta
tura lui Antonescu l-a aruncat 
și pe el în închisoare. Noi, care 
în acel timp am suportat în 
Ardealul de Nord jugul fascis
mului Horthyst, ne-am gîndit cu 
îngrijorare la soarta dr. Petru 
Groza și la ceilalți antifasciști 
romîni care au suferit împreună 
cu el. Am fost cuprinși de o 
bucurie nemărginită aflînd că a- 
ceste suferințe au luat sfîrșit da
torită victoriilor Armatei Sovie
tice și luptei duse de poporul ro
mîn sub conducerea Partidului 
Comunist pentru răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste și alătu
rarea Romîniei la coaliția anti- 
hitleristă.

Bucuria noastră nu era numai 
expresia sentimentului nostru 
față de eminentul om politic 
progresist, ci și față de omul de 
stat, intelectual de mare cultu
ră, care a cunoscut bine, a apre
ciat și a sprijinit în aceeași mă
sură cultura naționalităților con
locuitoare și tradițiile lor revolu
ționare ca și ale poporului ro
mîn.

Personalitatea cuceritoare și 
poziția hotărîtă a dr. Petru Gro
za de sprijinire a politicii parti
dului și a guvernului în proble
ma națională a avut în 1945 un 
mare rol în atragerea oamenilor 
muncii de la sate și a intelectua- 

a cîștigat stima și dragostea po
porului ungar și a tuturor po
poarelor frățești.

Tovarășul Petru Groza, împreu
nă cu forțele cele mai progresi
ste din țara sa.. sutJ1 Conduce ea 
comuniștilor, a contribuit ia rea
lizarea actului prin care poporul 
romîn a întors armele împotriva 
ocupanților hitleriști, alăturîr.du- 
se glorioasei armate sovietice eli
beratoare.

Petru Groza, după eliberarea ță
rii sale, a luptat neclintit împo
triva uneltirilor reacțiunii, a lup
tat pentru crearea regimului j de 
democrație populară, devenind 
președintele primului guvern de- 
mocrat-popular.

Petru Groza a luptat neobosit 
pentru asigurarea dezvoltării so
cialiste a țării sale, pentru întări
rea unității și solidarității țări
lor socialiste. în frunte cu Uniu
nea Sovietică

Petru Groza a întărit perma
nent prietenia romîno-ungară. îm
potriva tuturor tendințelor șovi- 
niște care ținteau la dezbinarea 
frăției popoarelor noastre. F.1 a 
fost un continuator demn al tradi
țiilor comune de luptă a maselor 
populare romîne și maghiare, ne-a 
fost un exemplu în ce privește 
prețuirea culturii unui popor de 
către celălalt

Petru Groza. marele luptător 
pentru progresul social, pentru 
prietenia și pacea între popoare, 
pentru unitatea de nezdruncinat a 
țărilor socialiste, pentru coexi
stența pașnică a țărilor cu siste
me sociale diferite, va continua să 
trăiască în inima poporului ro
mîn, în inima fiecărui adept al 
socialismului și al păcii.

Exprim omagiul tuturor țărilor 
socialiste frățești, care luptă ală
turi de Uniunea Sovietică și Re 
publica Populară Chineză, me
moriei nepieritoare a tovarășului 
Petru Groza.

scriitorului 
Istvăn
Iilor naționalităților conlocuitoa
re de partea clasei muncitoare, 
care a luptat cu avînt și fără șo
văire pentru instaurarea unui 
guvern democratic sub preșe
dinția lui Petru Groza.

Dr. Petru Groza a știut să se 
adreseze naționalităților conlocui, 
toare în spiritul lui Petofi, Băl- 
cescu și Ady, continuînd în con
diții noi tot ceea ce reprezeniau 
tradițiile răscoalelor de la Bo- 
bîlna, ale lui Gheorghe Doja, 
Horia, Cloșca și Crișan, precum 
și ideile progresiste ale moște
nirii literare a lui Eminescu, Ca- 
ragiale, Ady sau Coșbuc.

Contribuind la înfăptuirea po
liticii de partid și de stat, dr. 
Petru Groza s-a ostenit mult 
pentru dezvoltarea culturii și în- 
vățămintului atît în interesul po
porului romîn cît și al naționa
lităților conlocuitoare. Tocmai de 
aceea corpul didactic și studenții 
Universităților „Bolyai“ și „Ba- 
beș“ din Cluj regretă din toată 
inima că Petru Groza nu mai poa
te apare în mijlocul lor. nu-i mai 
poate însufleți cu bogate exem
ple sugestive și de o adîncă sem
nificație luate din cultura și 
poezia ambelor popoare deopotri 
vă iubite de el. Regretăm cu a- 
dîncă durere pierderea neuitatu
lui dr. Petru Groza, exemplu ad
mirabil al intelectualului care-și 
iubește deopotrivă propriul său 
popor și naționalitățile conlocui
toare, pentru fericirea cărora 
și-a închinat întreaga sa viață. 
Lucrările sale închinate aminti
rilor din închisoare, despre im
presiile adinei adunate în călă
toriile făcute în Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Chi
neză, vor rămîne opere de veș- 
nică valoare ale literaturii noas
tre constituind o vie mărturie a 
sentimentelor sale prietenești față 
de popoarele sovietice și față de 
sutele de milioane de chinezi.

Alegătorii din Cluj, care acum 
un an l-au reales ca deputat al 
lor în Marea Adunare Națio
nală, își iau rămas bun prin mine 
de la deputatul lor iubit. Acum, 
cînd conducem pe dr. Petru 
Groza pe ultimul său drum, du
rerea noastră este alinată de 
convingerea fermă că acest drum 
nu se sfîrșește la mormîntul 
fiilor noștri mari, pierduți prea 
timpuriu, ci duce mai departe în 
viitorul apropiat și mai îndepăr
tat spre triumful păcii și socia
lismului care unesc pe oamenii 
muncii de pretutindeni.

Mulțumim tovarășului dr. Pe 
tru Groza pentru că a fost ală
turi de noi tocmai în partea cea 
mai grea a drumului nostru. Am 
încercat o pierdere mare prin 
dispariția lui timpurie. Dar a 
mintirea lui și exemplul dat de 
el ne însoțesc și mai departe și 
ne însuflețesc la și mai mari rea. 
lizări, deoarece Partidul Munci
toresc Romîn ne călăuzește strîns 
unit spre scopul nostru final.
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Ciivintarea tovarășului
Chivu Stoica ia mormîntul lui Petru Groza

Este deosebit de grea această 
clipă în care poporul romîn se 
desparte pentru totdeauna de 
unul din fiii săi cei mai devotați, 
vrednici și iubiți.

Cu adîncă înțelegere politică și 
puternic spirit de răspundere, Pe-

tru Groza în momentele istorice 
hotărîtoare ale luptei duse de po
porul muncitor, sub conducerea 
Partidului Comunist, pentru o Ro- 
mînie liberă și prosperă, și-a îm
pletit destinul propriu cu destinul 
poporului, căruia i s-a dăruit cu

tot elanul puternicei sale persona
lități.

Figura lui de mare cetățean, de 
patriot devotat pînă la capăt cau
zei nobile a celor ce muncesc, va 
rămîne mereu luminoasă și pil-

duitoare, îndemn în lupta pentru 
pace și socialism.

Neuitată va fi amintirea lui Pe
tru Groza în inima poporului ro
mîn.

Adio drag și neuitat tovarăș de 
luptă.

TELEGRAME Telegrame de condoleanțe

Mitinguri de doliu în tara
L a Deva L a C o ș t e I

Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

din țară și străinătate

DEVA 10 (Agerpres). —- Deva 
— centrul administrativ al regiu
nii Hunedoara în care s-a năs
cut, a trăit și a luptat mulți ani 
ai vieții sale tovarășul dr. " 
Groza — e îmbrăcată în 
cernite.

îndoliați, locuitorii plîng 
derea tovarășului dr. Petru 
za, președintele Prezidiului 
Adunări Naționale.

Ora 10. în piața din fața clă
dirii sfatului popular regional 
s-au strîns mai mult de 10.000 de 
cetățeni din Deva și Simeria, Hu
nedoara, din satele și comunele re
giunii. Cei mai mulți l-au cunos
cut personal. în clipele de răgaz 
dr. Petru Groza poposea adesea 
în orașele și în satele regiunii, se 
sfătuia cu muncitorii și țăranii, 
se bucura împreună cu ei de suc
cesele obținute în construirea vie
ții noi, le asculta părerile și pă
surile și găsea întotdeauna un sfat 
înțelept, un cuvînt de îmbărbă
tare.

Sirenele fabricilor, uzinelor și 
locomotivelor sună acum prelung. 
Capetele sînt descoperite, plecate.

Mitingul de doliu este deschis 
de tov. Ion Hențiu, președintele 
sfatului popular orășenesc. Ia cu- 
vîntul tov. Ion Cozma, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul Agri
culturii și Silviculturii.

Vorbitorul a amintit despre pe
rioadele principale din aotivitatea 
politică a dr. Petru Groza, mun
ca lui pentru înfăptuirea politicii 
partidului, de transformări demo
cratice revoluționare, de refacere 
și dezvoltare a economiei țării, 
construire a socialismului.

Mulți dintre dv. — a spus 
continuare I. Cozma — l-ați 
noscut personal pe tovarășul 
Petru Groza. El va rămîne pentru 
totdeauna în amintirea noastră fi
gura luminoasă a omului politic 
talentat, energic, optimist, intelec
tual de vastă cultură care a înțe
les să-și pună în întregime ca
pacitatea sa creatoare în slujba 
poporului, fiind profund încreză
tor în forța creatoare a maselor.

Tov. Ilie Verdeț, prim-secretar 
al Comitetului regional P.M.R., a 
evocat personalitatea dr. Petru 
Groza, pildă de dragoste și devo
tament față de popor.

Vom cinsti memoria scumpului 
nostru tovarăș dr. Petru Groza — 
a spus în încheiere tov. Ilie Ver
deț — îndeplinind neabătuți poli
tica de pace și progres promovată 
cu înțelepciune de partid și gu
vern.

în satul 
veste tristă

Petru 
haine

pier-
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Marii

de
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nostru a pătruns o 
— a spus apoi Aron
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DEVA 10 (Agerpres). 
semn de adîncă durere, 
din comuna natală a dr. 
Groza, Băcia, au arborat 
guri îndoliate. Vineri la orele 10
au început să sune sirenele uzi
nelor Victoria din Calan, Combi
natului siderurgic din Hunedoara, 
locomotivelor din depoul și stația 
Simeria.

La adunarea de doliu au parti
cipat sute de țărani muncitori 
colectiviști, întovărășiți și cu 
gospodării individuale din satele 
Băcia, Simeria Veche, Totia, 
Tîmpa, Petreni, Batiz, muncitori 
ceferiști de la stația și atelierele 
C.F.R. Simeria.

In fața casei îndoliate și a 
portretului tovarășului dr. Petru 
Groza, fanfara clubului C.F.R. 
Simeria a intonat imnul de doliu. 
Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

A luat apoi cuvîntul tov. loan 
Bodea, prim vicepreședinte al 
sfatului popular regional, care 
evocînd personalitatea ilustrului 
decedat a subliniat dragostea pe 
care acesta a arătat-o permanent 
față de locurile unde s-a născut, 
dragostea pe care i-o poartă 
muncitorii și țăranii muncitori 
din regiunea Hunedoara ca și 
acei din întreaga țară.

Tov. Samoilă Momeu, secretar 
al comitetului regional Hunedoa
ra al P.M.R., a relevat printre 
altele că, tovarășul dr. Petru 
Groza a cunoscut încă din copi
lărie viața grea a țărănimii mun
citoare, îndemnînd-o la luptă 
pentru o viață măi bună. Convins 
de justețea cauzei căreia s-a 
consacrat, tovarășul dr. Petru 
Groza a militat în permanență 
pentru înfrățirea între poporul 
romîn și naționalitățile conlocui
toare. Prin întreaga sa activitate, 
tovarășul dr. Petru Groza s-a do
vedit un înflăcărat luptător pen
tru pace și înțelegere între po
poare.

Bun cunoscător al sufletului o- 
menesc, tovarășul dr. Petru Groza 

-a apropiat cu căldură de oa- 
'i, a știut să-i atragă spre el. 

vorba lui caldă și priete
ni a știut să lămurească, 

sul tuturor, drumul pe

G.A.C. „ViațăAndrășel de la
Nouă“ din comuna Sînandrei — 
vestea morții tovarășului nostru 
drag, dr. Petru Groza.

îmi aduc aminte de parcă ar 
fi acum, de prima întrunire 
care am participat împreună 
tovarășul dr. Petru Groza, cu oca
zia înființării organizației țără
nești de iuptă — Frontul Pluga
rilor. Era în 1933. Atunci el ne sfă
tuia ca să ne înfrățim toți într-un 
mănunchi, romîni, maghiari și sași 
că doar aceleași nevoi și amaruri 
ne bat Ia ușă.

în aceste zile de 
nostru, al țărănimii 
îndreaptă plin de 
către marele nostru 
rut, iar memoria lui 
neștearsă în inimi. Ne vom stră
dui ca să muncim în așa fel încît 
satul nostru să înflorească și să 
ajungă așa cum l-a gîndit și l-a 
dorit tovarășul dr. Petru Groza.

îmi aduc aminte — a spus Ion 
Păcuraru, maistru oțelar la Com
binatul siderurgic Hunedoara — de 
vizitele făcute de tovarășul dr. 
Petru Groza la turnătorie, furnale 
și oțelărie unde discuta cu mun
citorii asupra producției, asupra 
condițiilor de muncă create în ul
timii ani și asupra felului nostru 
de viață.

Vom cinsti cu toții memoria sa 
9trîngînd rîndurile în jurul parti
dului și guvernului, muncind 
neobosit pentru dezvoltarea 
combinatului nostru siderurgic, 
pentru a da patriei noastre mai 
multă fontă, oțel și laminate.

Tov. Iosif Szekely, președintele _ . _ _ .... - Deva
El a

la
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recunoștință 
prieten dispă- 
ne va rămîne

G.A.C. „Petofi Sandor“ din 
a vorbit în limba maghiară, 
spus printre altele :

Ne aducem aminte că în 
grelei opreliști a guvernelor 
ghezo-moșierești, în acele vremuri 
apuse pentru totdeauna, dr. Petru 
Groza a venit printre noi și ne-a 
sfătuit ca împreună, strîns uniți 
cu țărănimea romînă să luptăm 
alături de muncitorii de la orașe 
pentru construirea unei vieți noi. 
Tovarășul dr. Petru Groza a ple
cat pentru totdeauna din rîndurile 
noastre. Nu-1 vom uita, el va trăi 
veșnic în memoria noastră.

In numele intelectualilor din 
Deva a vorbit tov. Emil,Laslău, di
rectorul Școlii medii „Decebal“.

în încheierea mitingului tov. 
Ion Gorea, secretar al sfatului 
popular regional, a dat citire unei 
telegrame de condoleanțe trimisă 
de cetățenii orașului Deva, C.C. 
al P.M.R., Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne și 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne.

ă c i a

anii 
bur-

care trebuie să pășească țărăni
mea muncitoare.

De la tribuna îndoliată a luat 
apoi cuvîntul țăranul întovărășit 
Ferencz Benj din Băcia. care a 
copilărit împreună cu tovarășul 
dr. Petru Groza. In numele cetă
țenilor din Băcia, — a spus el 
— îmi exprim la acest miting de 
doliu durerea adîncă în legătură 
cu încetarea din viață a iubitului 
nostru prieten și tovarăș, dr. Pe
tru Groza. Pentru noi, care am 
trăit împreună cu el, ca și pentru 
întregul popor muncitor din țara 
noastră, moartea tovarășului dr. 
Petru Groza este o grea și dure
roasă pierdere, dar noi sîntem ho- 
tărîti să strîngem și mai mult 
rîndurile în jurul partidului și 
guvernului, să luptăm cu și mai 
multă hotărîre pentru Victoria de
plină a socialismului în scumpa 
noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă.
^Ferencz Beni a încheiat spunînd 

că amintirea figurii luminoase a 
dr. Petru Groza va rămîne veșnic 
vie în inimile locuitorilor comu
nei Băcia.

In numele intelectualilor din 
comuna Băcia, învățătorul Petru 
Simu a adus un ultim și îndure
rat omagiu iubitului luptător pen
tru prosperitatea și fericirea pa
triei noastre, pentru cauza păcii 
în lumea întreagă. In școala grea 
a vieții vremurilor pe care le-a 
trăit în trecut — a spus vorbito
rul — dr. Petru Groza a învățat 
să urască asuprirea și nedreptă
țile sociale și să iubească cu în
flăcărare poporul și patria sa.

Locuitorii comunei Băcia și cei
lalți participanți la miting au tri
mis o telegramă de condoleanțe 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Miniștri și familiei dr. Petru 
Groza, priti care își exprimă pro
funda durere pentru pierderea a- 
cestui eminent om de stat și con
ducător al poporului, angajîndu-se 
să muncească mai departe cu mai 
multă hotărîre, uriiți în jurul par
tidului și guvernului pentru con
strucția socialismului și apărarea 
păcii. Numeroși locuitori din sat, 
elevi și pionieri ai școlii elemen
tare au depus coroane de flori.

R. Cehoslovacă, Consiliul Central 
al Sindicatelor Poloneze, Federa
ția Generală a Sindicatelor din 
Siria, Secretariatul F.D.l.F. Co
mitetul femeilor sovietice, Comite
tul femeilor cehoslovace, Uniunea 
femeilor din R. P. Polonă, Consi
liul Central al femeilor mongole, 
Consiliul național al femeilor un
gare, Comitetul Central al Uniu
nii Democrate a femeilor coreene, 
Consiliul de femei din județul 
Borsod (R. P. Ungară), Uniunea 
femeilor albaneze, Federația In
ternațională a Rezistenților, Aso
ciația juriștilor din R. P. Ungară, 
Asociația de prietenie ungaro-so- 
vietică, Uniunea Tineretului Mun
citor din R. P. Albania, Academia 
de Științe din R. Cehoslovacă, or
ganizația de pionieri din Pirna 
(R.D.G.) și altele.

S-au mai primit telegrame de 
condoleanțe de la ambasada R.P. 
Ungare, Legația Belgiei și Lega
ția Statelor Unite ale Americii.

S-au primit telegrame de la 
Institute ale Academiei R. P- Ro
mîne, cadre didactice din institute 
de învățămînt superior, din școli 
medii și elementare, asociații și 
organizații ale oamenilor de ști
ință și artă, de la cămine cultu
rale și alte organizații culturale 
de masă.

In telegramele trimise, Oamenii 
muncii din patria noastră își ex
primă hotărîrea de a se uni rriai 
strîns și mai puternic în jurul 
partidului și guvernului, de a 
lupta cu fermitate pentru victoria 
cauzei mărețe căreia dr. Petru 
Groza i-a închinat energia și ca
pacitatea sa — cauza socialismu
lui și a păcii.

La Prezidiul Marii Adunări Na- 
țiotiale a R. P- Romine, la Comi
telui Central al P.M.R., la Consi
liul de Miniștri al R.P. Romîne, 
sosesc mii de telegrame de con
doleanțe în legătură cu moartea 
tovarășului dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne.

S-au primit telegrame de la 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, Consiliul U- 
niunii. Asociației Studenților din 
R. P. Romînă, Asociația Foștilor 
Deținuți și Deportați Politici An
tifasciști din R. P. Romînă, Mi
nisterul Construcțiilor și Materia
lelor de Construcții, Societatea de 
Științe Naturale și Geografie din 
R. P. Romînă.

Continuă să se primească tele
grame din partea a sute de fa
brici, uzine, șantiere, mine, de la 
țăranii muncitori dintr-un mare 
număr de sate, comune, din gos
podării agricole de stat, gospo
dării agricole colective, întovără
șiri agricole, stațiuni de mașini 
și tractoare, centre mecanice, or
ganizații cooperatiste de la sate, 
din partea organizațiilor de par
tid. regionale, raionale, orășenești, 
comunale, comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale, 
raionale, orășenești și comunale 
din partea organizațiilor sindicale, 
de tineret, de femei, unităților For
țelor Armate ale R.P.R., consiliilor 
F.D.P. comitetelor de Cruce Ro
șie etc

Pe adresa Consiliului Central 
al Sindicatelor și a altor organi
zații obștești din R. P. Romînă 
s-au primit telegrame de la Con
siliul Central al Sindicatelor din

Tovarășului CHIVU STOICA, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne

Am simțit o mare durere și un profund regret aflînd de moartea 
tovarășului Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a RP- Romîne.

In numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Guver
nului, al Adunării Naționale și al întregului popor din Republica 
Democrată Vietnam, vă adresăm dumneavoastră, precum și între
gului popor frate din Romînia, condoleanțele noastre sincere.

In persoana tovarășului președinte Petru Groza, poporul Repu
blicii Populare Romîne a pierdut un fiu glorios, un conducător 
eminent, devotat de-a lungul întregii sale vieți, cauzei poporului 
romin, poporul vietnamez a pierdut un mare, bun și foarte sti
mat prieten.

Exprimind sincerele noastre 
poporul frate romîn în lupta 
lism.

Vă rugăm să transmiteți cu 
tovarășului președinte Petru 
funde.

figura și meritele dr. PetruTIMIȘOARA 10 (Agerpres), — poi
Groza, în cuvinte calde, numeroși 
vorbitori printre care țăranul 
muncitor Ion Orlovan, Drăghici 
Sava, vicepreședinte al sfatului 
popular comunal, învățătorul Pe
tre Laza, bătrînul Valeriu Mun- 
teanu. In telegrama adresată Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de 
Miniștri, țăranii muncitori din 
Coștei scriu că vor păstra pentru 
totdeauna în inima lor memoria 
marelui om politic și de stat dr. 
Petru Groza, angajîndu-se ca să 
lupte pentru înfăptuirea politicii 
partidului și pentru propășirea 
țării.

La .aceeași oră în care în întreaga 
țară s-a întrerupt lucrul, în co
muna Coștei, îndoliată, unde dr. 
Petru Groza a trăit aproape 15 
ani, sătenii s-au adunat într-un 
miting de doliu, bacă sala cămi
nului cultural ar fi fost de zece 
ori mai mare și tot ar fi devenit 
neîncăpătoare pentru mulțimea de 
oameni. Mitingul a fost deschis 
de Iana 'Marin, președintele sfa
tului popular comunal. Milan Io- 
vanovici, vicepreședinte al sfatu
lui popular regional, a vorbit des
pre viața nobilă a ilustrului dis
părut. S-a păstrat apoi un mo
ment de reculegere. Au evocat a-

L a Cluj
Vineri ora 10, în vechiul oraș 

Cluj, oamenii muncii romîni și 
maghiari aduc un ultim omagiu 
dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

Ceferiștii de la atelierele „16 
Februarie“ și Depoul de locomo
tive din acest oraș care au ales 
pe dr. Petru Groza deputat 
Marea Adunare Națională în 
cumscripția lor electorală, au 
sat pentru 3 minute lucrul 
păstrat, cu adîncă durere,

L a

Și

în 
cir- 
lă- 
au 

mo-

B
încă 

mineții 
nai Bacău, unde era așezat por
tretul îndoliat al tovarășului dr. 
Petru Groza, străjuit de drapele 
cernite, se îndreptau grupuri de 
muncitori și muncitoare din între
prinderile orașului pentru a face 
de gardă în fața portretului ma
relui dispărut. Din gărzile munci
torești 
omagiu 
romîn
Teodor 
fabrica 
tiu și Dumitru Popa de la fabrica 
,Partizanul“,

de stat.

din primele ore ale di- 
spre Sfatul popular regio-

care au
marelui 

au făcut 
Temelie,
„Proletarul“, Mihai Vizi-

adus un ultim 
fiu al poporului 
parte muncitorii 
Din Piron de lă

Și

L a

activiști de partid

regrete, vom strînge unitatea cu 
pentru pace, democrajie și socia-

acest prilej prea stimatei familii a 
Groza condoleanțele noastre pro-

HO ȘI MIN
Președintele Republicii Democrate Vietnam, 

președintele Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam

FAM VAN DONG 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Vietnam
TON DIK THANG

Președintele Prezidiului Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam

mente de reculegere. Timp de 3 
minute s-au oprit mașinile și ben
zile rulante ale marilor uzine 
„Janos Herbak“, au încetat să mai 
lucreze strungarii și montorii <îe 
la uzinele „Unirea“ și „Tehno- 
frig“, s-au oprit mașinile de tri
cotat ale fabricii „Varga Cătălin“ 
au rămas nemișcate zeci de au
tovehicule din piețile Libertății, 
Mihai Viteazul și altele, s-au 
prit 
care

o- 
din mers miile de pietoni 

se aflau pe străzi.

a c â u
semn de ultim omagiu adus

Excelenței sale, domnului Președinte 
al Consiliului de Miniștri 

CHIVU STOICA
București

Cu ocazia încetării din viață a domnului Președinte dr. Petru 
Groza, vă rog să primiți din partea guvernului federal austriac 
și din partea poporului austriac cele mai sincere condoleanțe.

IULIUS RAAB 
cancelar federal

memorieiCinstirea 
tovarășului dr. Petru Groza 

peste hotare

în 
memoriei președintelui Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne pietonii din toate ora
șele și satele regiunii și-au întrerupt 
circulația. Laminoriștii de la Ro
man, constructorii hidrocentralei 
de la Bicaz, petroliștii și mine
rii din Moinești și Comănești au 
oprit lucrul timp de 3 minute, 
păstrînd momente de reculegere.

în întreprinderi și instituții, 
școli, cămine culturale, oamenii 
muncii din regiunea Bacău au or
ganizat audiții colective la ra
dio ascultînd transmisia funeralii
lor din

Orașul
„Ernst Thalmann“

con
care

La uzinele 
din Orașul Stalin harnicii 
slriietori, lîngă mașinile 
s-au oprit pentru cîteva clipe, au 
rămas tăcuți cu chipurile îndu
rerate, cu gîndurile îndreptate 
spre patriotul și luptătorul pen
tru pace și prietenie între po- 
pOate ' "
va fi

dr. Petru Groza care le 
mereu pildă vie.

mii

Capitala țării.

Stali n

Excelenței Sale Domnului CHIVU STOICA 
Președintele Guvernului Republicii Populare 

Romîne
București

Rog pe Excelența Voastră să transmită guvernului romîn condo 
leanțele sincere ale 
ședintelui Groza.

Luxemburg

guvernului din Luxemburg cu ocazia morții pre-

JOSEPH BECH
Președintele Guvernului 

Luxemburg

Excelenței Sale Președintelui Consiliului 
de Miniștri CHIVU STOICA

Am onoarea să exprim Excelenței Voastre sincerele condoleanțe 
ale guvernului norvegian cu prilejul decesului Excelenței sale, pre
ședintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne.

topitorul Nicolae
Danciu Raveica, 

inovator din țara noastră, 
Mihai de la uzinele de

Dima, 
prima

Prim 
maistra 
femeie 
Matei
tractoare au declarat că în aceste 
clipe de grea încercare, ei vor 
strînge și mai mult rîndurile în 
jurul partidului și guvernului.

Pe bordul navelor
de kilometri depărtare 
echipajele vaselor ma- 

fluviale ale flotei noa-

om politic și de stat to- 
dr. Petru Groza.

dimineața, la ora cînd 
muncii din Capitală, a-

La 
de patrie, 
ritime și 
stre comerciale au împărtășit ală
turi de întregul popor romîn du
rerea grea pricinuită de pierderea 
marelui 
vatășul

Vineri 
oamenii
dunați în marele miting de doliu 
din Piața Republicii, aduceau un 
ultim omagiti memoriei ilustrului 
decedat, pe bordul navelor, mari
narii au întrerupt pentru un mo
ment activitatea, păstrînd un 
moment de reculegere pentru to
varășul dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale. Timp de trei minute si-

renele au sunat solemn, ducînd 
veste despre greaua încercare pe 
care o trăiește poporul romîn.

Aducînd un ultim omagiu me
moriei eminentului om de stat, 
echipajele navelor flotei noastre 
comerciale își manifestă totodată 
hotărîrea de a strînge și mai 
mult rîndurile în jurul partidului 
și guvernului, pentru prosperita
tea patriei, pentru cauza păcii.

Echipaje ale unor nave au a- 
dresat Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Miniștri 
și Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, condo
leanțe în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului dr. Petru 
Groza.

(Agerpres)

Oslo

EINAR GERHARDSEN
Președintele Consiliului de Miniștri

Excelenței sale domnului Președinte 
al Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Am aflat cu cel mai adînc regret știrea decesului preșe

dintelui Petru Groza și vă adresez, în numele Adunări, Naționale 
Egiptene și în numele meu personal atît dumneavoastră cît și 
membrilor Marii Adunări Naționale din Romînia, cele mai sin
cere condoleanțe pentru această grea pierdere.

ABDEL LATIF AL BAGDADI
Președintele Adunării Naționale

a Republicii Egipt

La Prezidiul Mirii Adunări Naționale
Republicii Populare Romîne au continuat 

să sosească telegrame:
In numele țării mele și al meu persbnal țin să transmit sin

cerele mele condoleanțe pentru doliul care a cuprins Republica 
Populară Romînă prin moartea președintelui Petru Groza.
Roma

a

GIOVANNI GRONCHI

★ ♦

Am aflat cu profund regret știrea decesului domnului președinte 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale, Petru Groza. Vă rog să 
primiți expresia condoleanțelor mele cele mai sincere.
Ankara

CELAL BAYAR

MOSCOVA 10. — De la co
respondentul Agerpres : Pentru 
cinstirea memoriei marelui patriot 
și om de stat dr. Petru Groza 
și în semn de adincă prietenie 
față de poporul romîn, la 10 ia
nuarie la Moscova ca și în în
treaga Uniune Sovietică au fost 
arborate drapele roșii cernite. 
Ziarele centrale din Moscova pu- 
b.ică știri și reportaje de la co
respondenții lor speciali din 
București.

In dimineața zilei de 10 ianua
rie la ambasada R. P- Romine a 
avut loc un miting de doliu în 
memoria doctorului Petru Groza. 
Au fost prezenți colaboratorii am
basadei, ai Agenției economice 
rotriîne la Moscova, studenți și a- 
spiranți romîni care învață la 
Moscova.

Mitingul a fost deschis de Mi
halț Dalea, amasador al R. P. Ro
mîne la Moscova, după care 
Traian Șelmaru, consilier de am
basadă, a evocat personalitatea 
celui ce a fost președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne. Apoi asistența a 
păstrat un minut de reculegere.

La ora 12 la sediul ambasadei 
a sosit M. A. Suslov, L. I. 
Brejnev, A. 1. Kiricenko, N. G. 
Ignatov, N. A. Muhitdinov, E. A. 
Furțeva, — membri ai Prezidiului 
și secretari ai C. C. al P.C.U.S., 
M. G Pervuhin, A. N. Cosîghin— 
membri supleanți ai Prezidiului 
C. C. al P.C.U.S., precum și N. P. 
Firiubin, ministru adjunct al A- 
facerilor Externe al U.R.S.S.

Delegația Comitetului Central 
al P.C U.S a fost întîmpinată de 
Mihail Dalea, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, D. Coliu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P. M. R., Gheorghe 
Cioară, reprezentant permanent 
la Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, consilierii Traian Șel
maru și Ion Kuhn și colonelul 
Romuliis Baciu, atașat militar.

După ce asistența a păstrat un 
minut de reculegere, tov. M. A. 
Suslov a exprimat ambasadorului 
Mihail Dalea profunde condo
leanțe pentru pierderea suferită 
de poporul romîn. Apoi delegația 
a «»mnat în registrul de doliu.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Secretariatul O.N.U. a luat hotă
rîrea ca la 10 ianuarie, ziua fune
raliilor dr. Petru Groza, să fie 
arborat drapelul Organizației Na-

țiunilor Unite tn bernă la Sediul 
O.N.U. din New York, cît și la 
toate unitățile O.N.U. din întrea
ga lume.

Pe adresa Misiunii R. P. ROmî- 
ne la O.N.U. au sosit scrisori și 
telegrame de condoleanțe din 
partea reprezentanților perma- 
nenți ai Misiunilor statelor mem
bre ale O.N.U.

★
CAIRO 10. Trimisul special 

Agerpres transmite: In tot cursul 
zilei de 9 ianuarie numeroase 
personalități oficiale egiptene și 
locuitori din capitala Egiptului au 
vizitat Ambasada Republicii Popu
lare Romîne, prezentîhd condo
leanțe pentru dureroasa pierdere 
suferită de poporul romîn prin în
cetarea din viață a dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine.

Au prezentat condoleanțe: Aii 
Sabri, ministru de stat pentru 
Afacerile Președintelui Republicii, 
Abdel Moneim El Kaissuni; mini
strul Finanțelor și Economiei, Sa- 
led Halii, ministru adjunct al 
Afacerilor Externe, Abdel Haled 
Hassuna, secretar general al Li
gii Arabe, ș.a.

La ambasada R.P. Romine s-au 
primit de asemenea telegrame de 
condoleanțe din partea .patriarhu
lui Alexandriei și al întregii 
Africi, Christophoros II.

★
COPENHAGA 16 (Agerpres).— 

La 8 ianuarie, la Legația R.P-R- 
din Copenhaga au prezentat con
doleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a dr. Petru Groza, Has- 
veningsen secretarul general al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Danemarcei și Kristense, directo
rul Protocolului, în humele mi
nistrului de Externe Hansen care 
se află în prezent în străinătate.

★
PARIS 10 (Corespondentul A- 

gerpres transmite) : In ziua de 
10 ianuarie, la amiază, a avuț loc 
la Legația Romînă din Paris o 
ceremonie solemnă în memoria 
dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne.

In cadrul ceremoniei, la care au 
participat membri ai corpului di
plomatic, ministrul R. P. Romine 
în Franța, M. Bălînescu, a evocat 
viața, activitatea politică și socia
lă a dr. Petru Groza, precum și 
activitatea sa de scriitor și publi
cist.

Aspect de ta mitingul de dotta (Mn piața Republicii

è Ì



4:
4

tineretului lumii j
4
4

Din viata

★

Persecutarea
★

tinerilor

patriofi francezi
Ziarul „L’Humanité“ relatea-* 

ză că la 7 ianuarie a fost are-, 
stat Pièrre Meinard, unul din* 
cei 150 de tineri ai căror pd-4 
rinți — participant la mișca-, 
rea de rezistență, au fost îm- * 
pușcați de hitleriști în timpul* 
ocupării Franței și care au n-4 
dresat președintelui Franței oi 
scrisoare în care declară că re-ț 
fuză să slujească sub comanda * 
fostului general hitlerist Spei- 4 
del. Ziarul menționează că au * 
fost arestați încă zece tineri f 
francezi din acest grup. 4

Exp'ostarea muncii ♦ 

copiilor în agricultura*

Angliei ♦
t Revista lunară „Transport ț 
4 and General Workers Record“ I 
4 a publicat un articol al depu-1 
* latului laburist Healey carer 
I condamnă cu vehementă folosi-±

rea copiilor în muncile agricolei 
din Anglia. In articol se arată* 
că în goana lor pentru mîna deș 
lucru ieftină fermierii englezi* 
folosesc intens munca copiilor, 4 
In multe cazuri copii sub 131 

fani îndeplinesc munci peste î 
I puterile lor. Acești copii lu- f 
ț creară la tractoare, autocamion-^ 
♦ ne și alte mașini agricole corn- j 
Z plicate care necesită munca I 
luntti om matur. Autorul scrie | 
4 că adesea în aceste cazuri nu 4 
Z este asigurată nici protecția I 
I muncii. Potrivit datelor, citatei 
4 în articol, în cursul anului tre-ț 
4 cut în toiul muncilor agricole x 
Iîn Anglia au murit 153 de oa-l 
Tmeni, printre care 28 de copii* 
4 sub 15 ani. Healey arată că au-1 
ltoritățile engleze cunoscând a-T 
Tceastă situație nu întreprinde 
4 nimic pentru a îndrepta situa- ț 
lțîa existentă. |

Există toate condițiile 
pentru întîlnirea conducătorilor statelor 

în jurul aceleiași mese

12 ani de la proclamarea R. P. Albania

Din realizările poporului albanez

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite : N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.RS.S., a adresat lui D. Eisen
hower, președintele S.U^Ă., și lui H. Macmillan, primul ministru al 
Marii Britanii, mesaje în problema convocării unei conferințe a 
conducătorilor statelor membre ale Uniunii Atlanticului de Nord și 
ale organizației Tratatului de la Varșovia, precum și ai unor țări 
care nu fac parte din grupările puterilor menționate mai sus.

Mesajul adresat de N. A. Bulganin 
lui D. Eisenhower

In mesajul care a fost înmînat 
la 9 ianuarie de către ambasada 
U.R-S.S. în S.U.A. Departamen
tului de Stat al S.U.A. pentru a 
fi transmis președintelui D. 
Eisenhower, N. A. Bulganin 
amintește considerentele guver
nului sovietic privind măsurile 
inițiale posibile pe care trebuie 
să le ia statele în vederea lărgi
rii colobarării internaționale și 
consolidării păcii generale expuse 
în scrisoarea sa anterioară din 10 
decembrie, precum și propunerile 
conținute în hotărîrea din 21 de
cembrie 1957 a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. N. A. Bulganin subli
niază că nu numai poporul sovie
tic și cel american, ci și pretu
tindeni în lume se așteaptă din 
partea guvernelor celor două țări 
eforturj curajoase și căutarea 
unor căi noi pentru destinderea 
încordării în relațiile dintre state 
și încetarea pregătirilor militare 
care au luat proporții atît de gi
gantice cînd LIMITA INTRE 
„RĂZBOIUL RECE“ ȘI RĂZ
BOIUL IN ACCEPȚIUNEA CEA 
MAI GROAZNICA A ACESTUI 
CUVINT ESTE NESTABILA, 
ȘUBREDA ȘI POATE DISPARE 
IN ORICE ZI.

In mesaj se arată în continuare 
că deși hotărîrile recentei sesiuni

a Consiliului N.A.T.O. conțin de
clarații că această uniune nu va 
fi niciodată folosită în scopuri a- 
gresive, totuși orice acțiune prac
tică a Uniunii Atlanticului de 
Nord, unde, după cum se știe, 
influența hotărîtoare o au SU.A., 
este îndreptată spre menținerea 
și chiar agravarea încordării in
ternaționale, spre continuarea și 
chiar intensificarea cursei înar
mărilor.

In mesaj se spune că IN PRE
ZENT S-AU FORMAT TOATE 
CONDIȚIILE PENTRU CA CON
DUCĂTORII STATELOR SA SE 
INTILNEASCA IN JURUL ACE
LEIAȘI MESE ȘI SA-ȘI UNEAS. 
CA EFORTURILE PENTRU A 
DETERMINA O SCHIMBARE 
HOTARITOARE ÎN SITUAȚIA 
INTERNAȚIONALA IN DIREC
ȚIA ÎNSĂNĂTOȘIRII EL Odată 
cu această scrisoare, arată N. A. 
Bulganin, vă trimit propunerile 
guvernului sovietic în problemele 
slăbirii încordării internaționale 
în care se prevede convocarea în 
cursul viitoarelor 2—3 luni a unei 
conferințe a conducătorilor state
lor membre ale Uniuni Atlanticu
lui de Nord și organizației Trata
tului de la Varșovia și ai unor 
țări care nu fac parte din grupă
rile de puteri menționate mai sus.

După, ce amintește că . în ceea 
ce o privește Uniunea Sovietică a 
întreprins numeroase acțiuni pen
tru pacificare și lichidarea „răz
boiului rece“ și după ce enumera 
aceste acțiuni, N. A. Bulganin de
clară : Dacă și țările occidentale 
ar întreprinde acțiuni similare, 
acestea ar constitui o contribuție 
importantă în vederea începerii 
lichidării „războiului rece“ și 
reglementării problemelor litigioa
se, pentru a ajunge la rezolvarea 
cardinală a problemei reducerii 
forțelor armate ale tuturor țărilor 
și la dezarmarea totală.

In încheierea mesajului se 
spune : Dîndu-ne seama în urma 
întîlnirilor noastre de la Geneva 
cît sînteți de preocupat de soarta 
lumii, sînt sincer convins că dv. 
personal veți acorda propunerilor, 
guvernului sovietic o atenție se
rioasă și că propunerile guver
nului sovietic în legătură cu con
vocarea conferinței conducătorilor 
statelor și cu măsurile urgente 
necesare pentru slăbirea încordă
rii internaționale existente se vor 
bucura de o atitudine binevoitoa
re din partea guvernului dv.

Mesajul adresat de N. A.Bulganin 
lui H. Macmillan

In mesajul adresat primului mi
nistru al Marii Britanii, H. Mac- 
millan, care a fost înmînat la 9 
ianuarie de către ambasadorul 
U.R.S.S. lui S. Lloyd, ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, N. A. Bulganin amintește 
considerentele guvernului sovietic 
expuse intr-o scrisoare recentă cu 
privire la cauzele evoluției primej
dioase pentru pace a evenimente
lor internaționale și la anumite 
propuneri a căror traducere în 
fapt ar contribui la slăbirea în
cordării internaționale.

In mesaj se arată ci primejdia 
actualei linii politice a statelor 
membre ale N.A.T.O. o atestă 
declarațiile celor mai zeloși apo
logeți ai războiului rece și ai po
liticii de pe poziții de forță care 
îndeamnă la așa-numitul război 
preventiv.

Subliniind că toate acestea nu 
pot fi trecute cu vederea dacă se 
tinde în fapt spre destinderea în
cordării internaționale și spre în
cetarea „războiului rece“, N. A.

Bulganin scrie în continuare : 
„Dacă privim adevărul în față, 
chestiunea se prezintă acum astfel : 
sau conducătorii guvernelor se vor 
întîlni în jurul aceleiași mese ți 
vor stabili căile slăbirii încordării 
internaționale și rezolvării proble
melor litigioase care frămîntă lu
mea, sau primejdia războiului ato
mic va continua să crească tot mai 
mult cu toate consecințele ei în
grozitoare“.

In mesaj se arată de asemenea 
că guvernul sovietic a primit cu 
satisfacție declarația din 4 ianua
rie a lui H. Macmillan în spriji
nul ideii încheierii între țările res
pective a unui pact solemn de nea
gresiune și că Uniunea Sovietică a 
mai propus în repetate rînduri ca 
în interesul asigurării securității 
în Europa să se încheie un astfel 
de pact de neagresiune între sta
tele care fac parte din Uniunea 
Atlanticului de Nord și statele 
membre ale Tratatului de la Var
șovia.

Propunerile guvernului sovietic 
pentru slăbirea încordării internationale

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Situația interna
țională actuală, se spune în pro
punerile guvernului sovietic, se 
caracterizează, pe de o parte, 
prin continuarea „războiului 
re6e“, prin cursa tot mai intensă 
a înarmărilor, mai ales în do
meniul producției armelor atomi
ce și cu hidrogen și prin amenin
țarea directă a păcii generale, a 
soartei întregii omeniri. Pe de 
altă parte, ea se caracterizează 
prin creșterea gigantică a forțelor 
care luptă pentru pace și securi
tate.

Guvernul sovietic, se spune în 
continuare în document împăr
tășește întrutotul părerea unor 
guverne și cererea tot mai insis
tentă a cercurilor largi ale opi
niei publice internaționale că o 
conferință a oamenilor de stat la 
nivel înalt ar contribui la lichida
rea primejdiei unui război.

GUVERNUL SOVIETIC PRO
PUNE CA IN CURSUL VIITOA
RELOR DOUAȚREI LUNI SA 
SE ORGANIZEZE O CONFE
RINȚA A CONDUCĂTORILOR 
DE STATE LA NIVEL ÎNALT 
LA CARE SA PARTICIPE ȘEFII 
GUVERNELOR.

La conferință ar putea fi dis
cutate în primul rînd probleme a 
căror reglementare ar coresounde 
năzuințelor popoarelor și ar con
stitui o inițiativă importantă pen
tru schimbarea radicală a situa
ției internaționale și pentru înce
tarea „războiului rece“.

La conferință ar trebui să fie 
examinată propunerea privind în
cetarea imediată, cel puțin pe o 
perioadă de doi-trei ani, a expe
riențelor cu armele atomică și cu 
hidrogen. Necesitatea acestei mă
suri este evidentă.

Firește, se spune în continuare, 
că la conferință s-ar crea și posi
bilitatea unui schimb de păreri a- 
supra altor aspecte ale problemei 
dezarmării, cu atît mai mult cu 
cît în prezent tratativele asupra 
problemelor dezarmării au înce
tat și deocamdată nu există con
diții pentru reluarea lor în orga
nismele O.N.U.

Propunerea guvernului Repu
blicii Populare Polone cu privire 
Ia crearea unei zone denucleari

Intr-o atmosferă
de divergente :

Conferința Consiliului permanent N.A.T.O.
PARIS 10 (Agerpres). — La 

Paris continuă lucrările Consiliu, 
lui permanent N-AT.O. care au 
început la 8 ianuarie a.c. In ca
drul ședinței din 9 ianuarie a fost 
discutat în mod exclusiv conți
nutul răspunsurilor la mesajele 
primite de guvernele occidentale 
în decembrie 1957 din partea lui 
N. A. Bulganin. Agențiile de pre
să occidentale subliniază că cu 
prilejul discutării acestei proble
me s-au manifestat divergențe 
serioase.

Astfel, după cum relatează a- 
genția France Presse, Statele 
Unite au adoptat o poziție ferm 
negativă față de propunerea 
U.R.S.S. cu privire la convoca
rea unei conferințe la nivel înalt, 
în timp ce „părerea Angliei și a 
Canadei este cu totul alta“. 
De asemenea s-au manifestat 
divergențe în ce privește planul 
guvernului polonez de creare a 
unei zone denuclearizate în cen

trul Europei. Statele Unite au 
respins pur și simplu acest plan, 
afirmînd că el nu ar fi accepta
bil pentru țările N.A.T.O., în 
timp ce Anglia și Franța consb 
deră că propunerea ministrului 
de externe polonez Rapacki nu 
poate fi respinsă fără o exami
nare prealabilă cît se poate de 
atentă.

Divergențele manifestate în ca
drul actualei conferințe a Con
siliului permanent N.A.T.O. sînt 
relevate de numeroși corespon
denți de presă occidentali.

Ziarul englez „Scotsman“ re
levă de asemenea existența unor 
serioase divergențe în sinul Con
siliului permanent al N.A.T.O.

Ziarul scrie că guvernele An
gliei, Canadei și Franței nu îm
părtășesc punctul de vedere al 
Departamentului de Stat ameri
can, dar că aceste guverne nu 
îndrăznesc să ignore „sfaturile“ 
Washingtonului.

zate în Europa Centrală, se arată 
în document, a atras atenția gu
vernelor și a cercurilor largi a'.e 
opiniei publice din multe țări, în 
special europene.

In document se spune că 
IN PREZENT EXISTA PREMI- 
ZELE NECESARE PENTRU CA 
PROPUNEREA PRIVITOARE 
LA CREAREA UNEI ZONE DE
NUCLEARIZATE IN EUROPA 
CENTRALA, DIN CARE SA 
FACA PARTE INIȚIAL CEL PU
ȚIN PATRU STATE, SA DEVINĂ 
OBIECTUL UNEI DISCUȚII 
IMEDIATE LA O CONFERINȚA 
A CONDUCĂTORILOR STATE
LOR .

EXAMINAREA LA CONFE
RINȚA A PROBLEMEI ÎNCHE
IERII INTR-0 FORMA SAU 
ALTA A UNUI ACORD DE NE
AGRESIUNE INTRE STATELE 
MEMBRE ALE UNIUNII AT
LANTICULUI DE NORD Șl STA
TELE MEMBRE ALE TRATATU
LUI DE LA VARȘOVIA AR CO
RESPUNDE INTERESELOR ÎN
CETĂRII „RĂZBOIULUI RECE" 
Șl CURSEI ÎNARMĂRILOR.

Uniunea Sovietică ca și toate 
celelalte țări membre ale Trata
tului de Ia Varșovia, ținînd seama 
de marea importanță a unei ast
fel de măsuri, a declarat în repe
tate rînduri că este gata să în
cheie un asemenea acord multila
teral.

Este greu de negat, se spune în 
continuare, uriașa importanță po
litică ce ar avea-o pentru însănă
toșirea atmosferei în Europa — 
și nu numai în Europa — reduce
rea efectivului trupelor străjne 
staționate pe teritoriul Germaniei, 
pe teritoriul celorlalte țări mem
bre a'.e N.A.T.O. și ale țărilor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, și cu atît mai mult retra
gerea totală a acestor trupe. Ți
nînd seama că o înțelegere asu
pra retragerii totale a trupelor 
străine de pe teritoriul statelor 
sus-amintite întîmpină, după cum 
a arătat experiența, dificultăți 
serioase, după părerea guvernului 
sovietic ar fi necesar ca statele 
interesate să cadă de acord cel 
puțin asupra reducerii efectivului 
trupelor lor pe aceste teritorii sau 
pentru început măcar pe teritoriul 
Germaniei.

Nu trebuie considerată ca epui
zată nici posibilitatea unui acord 
asupra problemelor legate de pre- 
întîmpinarea unui atac prin sur
prindere și asupra problemelor 
respective de control în privința 
măsurilor de dezarmare, asupra 
carora s-ar putea realiza chiar în 
viitorul apropiat o înțelegere cu 
condiția ca statele interesate să 
dorească acest lucru.

In această ordine de idei, după 
cum se subliniază în document, 
este necesar șă se discute o sere 
de măsuri și anume: instituirea 
de puncte de control la nodurile 
de cale ferată, în porturile mari 
și pe autostrăzi pentru a împie
dica concentrarea camuflată de 
trupe și tehnică militară care ar 
putea fi folosite pentru pregăti- 
unui astfel de atac prin surprin 
dere. Ținînd seama de importan
ța pe care anumite guverne o 
acordă fotografierii din avion a 
teritoriilor statelor, se propune 
să se cadă de acord asupra sta
bilirii unei zone de 800 km. de 
ambele părți ale liniei care des
parte grupările militare opuse din 
Europa unde să fie admisă foto
grafierea din avion. Ținînd sea
ma de faptul că pe teritoriul 
Germaniei există o concentrare 
de forțe armate și de tehnică mi
litară. anormală pentru timp de

pace și că armatele principale
lor grupări militare de state stau 
aici față în față, ar fi indicat ca 
statele respective, inclusiv Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală Germană, să 
cadă de acord asupra organizării 
pe teritoriul Germaniei a unor 
forme mai largj de control asu
pra măsurilor care ar putea con
stitui de pe acum obiectul unui 
acord. Aceste măsuri pot privi, 
de exemplu, reducerea efectivu
lui trupelor străine de pe teri
toriul celor două părți ale Ger
maniei, iar pe viitor — retrage
rea totală a acestor tru.pe din 
Germania, precum și crearea 
unei zone denuclearizate țn baza 
unei înțelegeri între statele res
pective.

In document se arată în con
tinuare că ar fi indicat ca la 
conferință să se examineze și 
posibilitatea lărgirii legătur'lor 
comerciale internaționale care 
constituie baza firească și cea 
mai sigură pentru dezvoltarea 
contactului pașnic între state.

In document se subliniază de 
asemenea că la conferința pro
pusă ar trebui să se ajungă la o 
înțelegere cu privire la măsurile 
pentru încetarea propagandei de 
război dusă în prezent în anu
mite țări.

O întîlnire între conducători de 
state ar permite să se facă un 
schimb de păreri asupra mijloa
celor de slăbire a încordării în 
Orientul Apropiat și Mijlociu și 
să se încerce să se cadă de a- 
c.ord ca marile puteri să nu facă 
nici un pas de natură să încalce 
independența țărilor din această 
regiune și să renunțe să folo
sească forța în rezolvarea pro
blemelor legate de Orientul A- 
propiat și Mijlociu.

După părerea guvernului so
vietic, soluționarea problemelor 
enumerate mai sus nu este nu
mai actuală, ci și urgentă. La 
conferință ar putea fi discutate 
și alte propuneri constructive de 
natură să contribuie la încetarea 
„războiului rece“, propuneri care 
pot fi prezentate și de ceilalți 
participanți la conferință. S-ar 
putea conveni asupra probleme
lor ce ar urma să fie examinate 
în etapa următoare a tratative
lor dintre state atît în cadrul 
unor conferințe similare, cît și 
în cadrul O.N.U.

Se știe, de pildă, că acum gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii 
nu vor să accepte interzicerea 
armei nucleare, scoaterea ei din 
armamentele statelor și distruge
rea stocurilor existente, ceea ce, 
la rîndul său, împinge în impas 
și rezolvarea problemei încetării 
producției materialelor fisionabile 
în scopuri militare. In aceste îm 
prejurări nu rămîne nimic altce
va de făcut decît să se amine 
chestiunile legate de rezolvarea 
radicală a problemei dezarmării 
pentru o etapă ulterioară a tra
tativelor, după ce se va fi reali
zat o înțelegere asupra proble
melor mai puțin complexe.

După cum rezultă din declara
țiile oficiale ale guvernelor pu
terilor occidentale, se pare că în 
prezent nu se poate.conta că ță
rile membre ale Uniunii' Atlanti
cului de Nord vor accepta pro
punerile privind :

— reducerea considerabilă a 
forțelor armate și armamentelor 
și încheierea în acest scop a unui 
acord internațional corespunză
tor ;

— retragerea totală a forțelor 
armate străine de pe teritoriul 
statelor membre ale N.A.T.O. și

membre ale Tratatului de la Var. 
șovia, lichidarea tuturor bazelor 
străine de pe teritorii străine ;

— înlocuirea grupărilor mili
tare existente în Europa printr.un 
sistem de securitate colectivă.

în prezent există puține teme
iuri de a spera că examinarea 
acestor probleme la o ase nenea 
conferință va de rezultate pozi
tive. Ulterior, cînd vor fi reali
zate măsurile convenite la confe
rința propusă și astfel va fi creat 
un anumit minimum de încrede
re internațională necesar, se vor 
crea condițiile prielnice unor 
măsuri mai radicale, inclusiv în 
domeniul dezarmării.

In prezent, cînd se impun mă
suri de natură să creeze o coti
tură în evoluția situației interna
ționale, tocmai convocarea unei 
conferințe la nivel înalt cu par
ticiparea șefilor de guverne ar 
corespunde intereselor consolidă
rii păcii. Ținînd seama de carac
terul problemelor care ar trebui 
examinate, ar fi indicat ca la o 
asemenea conferință să participe 
reprezentanții tuturor statelor 
membre ale Uniunii Atlanticului 
de Nord și ale Tratatului de la 
Varșovia.

Dacă dintr-un motiv oarecare 
s-ar întîmpină dificultăți în pri 
vința înțelegerii asupra pârtiei 
pârii la conferință, guvernul 
U.R.S.S. nu va obiecta nici îm
potriva unei componențe mai re- 
strînse a participanților.

Dat fiind că s-a propus ca în 
cadrul unei asemenea conferințe 
să fie discutate probleme ca : 
dezarmarea, încetarea propagan
dei de război, promovarea co
merțului internațional și alte 
probleme care privesc un cerc 
larg de state care nu fac parte 
din nici o grupare, guvernul so
vietic consideră utilă participarea 
la conferință a unor state ca de 
exemplu India, Afganistan, Egipt, 
Iugoslavia, Suedia și Austria.

In sfîrșit, se poate admite ca 
la tratative, cel puțin în prima 
etapă, să participe două-trei țări 
din partea fiecăreia din grupă
rile sus-amintite, sau chiar cîte 
o singură țară, dacă se va rea
liza un acord în acest sens.

După părerea guvernului so
vietic, conferința ar putea avea 
loc la Geneva cu asentimentul 
guvernului Elveției.

Referindu-se la propunerea de 
a se convoca o conferință la ni 
velul miniștrilor Afacerilor Ex
terne, guvernul sovietic arată ca 
nu există certitudinea că aceste 
tratative vor avea rezultate pozi
tive.

Guvernul sovietic consideră că 
încetarea „războiului rece“, în
cetarea cursei înarmărilor, stabi
lirea încrederii necesare în reia 
țiile dintre state, crearea condi 
(iilor pentru o pace trainică și 
durabilă, toate acestea ar putea 
fi obținute mai ușor la o confe
rință la care ar participa direct 
șefii de guverne. Este de la sine 
înțeles că ulterior ar fi ind'cat 
să se organizeze o conferință a 
miniștrilor Afacerilor Externe 
pentru examinarea, pe baza înțe
legerii realizate, a problemelor 
corespunzătoare și pentru pregăti 
rea acordurilor necesare.

„Propunerile guvernului sovie. 
tic pentru slăbirea încordării in
ternaționale“ au fost remise gu 
verne'.or statelor membre ale 
Uniunii nord-atlantice, precum și 
înaintate guvernelor tuturor sta
telor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite și guvernului El 
veției, care nu este membră a 
O.N.U.

In anii care trecut de la proclamarea Republicii, oamenii muncii din Albania au obținut t 
succese însemnate pe drumul construirii socialismului. S-au construit fabrici, căi ferate, școli, 
hidrocentrale.

In fotografie: Privire generală asupra fabricii de ciment din orașul Vlara.

Demisia cabinetului 
venezuelian

CARACAS 10 (Agerpres). — 
La 10 ianuarie s-a anunțat ofi
cial demisia întregului cabinet 
venezuelian, precum și a guver
natorului districtului Caracas. A- 
genția United Press anunță din 
surse oficiale că generalul Perez 
Jiamez va efectua „schimbări 
drastice“ în formarea noului ca
binet. Potrivit unei știri care cir- 
culă la Caracas este vorba de în
locuirea guvernului civil printr-o 
junta militară. Cercuri autorizate , 
— spune United Press — afirmă 
că Laeano Vallemilla, ministrul 
de Interne, Armando Tamayo, ,i 
ministrul Agriculturii și Pedro 1 
Estrada, directorul securității, au ] 
fugit din țară; In jurul palatului i 
prezidențial se semnalează o pu- " 
ternică concentrare de trupe și 
tancuri. Circulația în fața pala- i 
tului a fost interzisă.

Cercurile diplomatice din Wa
shington au primit știri anunțînd 
că în portul La Guiara, din apro
piere de Caracas, a avut loc o 
demonstrație a flotei navale în
dreptată împotriva guvernului. 
Agenția Associ-ated Press anunță 
că generalul Jimenez a avut o 
lungă întrevedere cu conducătorii 
armatei.

Pentru crearea unui „Front 
antiimperialist al Africii“

CAIRO 10 (Agerpres). — Zia
rul „Al-Ahbar“ anunță că repre
zentanți ai mișcării de eliberare 
națională din țările Africii, care 
luptă pentru eliberarea de sub 
jugul imperialismului francez și 
american, examinează în prezent 
problema creării unui „Front 
antiimperialist al Africii“, în 
scopul intensificării luptei pentru 
libertate și independență.

Ziarul scrie că la Cairo a avut 
loc o întîlnire a conducătorilor 
mișcării de eliberare din Maroc, 
Camerun, Mauritania și Senegal.

PI SCURT
PHENIAN. — După cum anunță 

Agenția Telegrafică Centrală Co
reeană, zilele acestea au trecut în 
Republica Populară Democrată Co
reeană nouă soldați din armata Ii- 
sînmanistă.

TOKIO. — La Tokio a avut loc 
o ședință a C.C. al Partidului Co
munist din Japonia în cadrul că
reia a fost adoptată hotărîrea de 
a se amina convocarea celui de.al 
Vll-lea congres al partidului. A- 
ceastă hotărlre a fost adoptată a. 
vlndu-se în vedere posibilitatea 
dizolvării parlamentului și ținerea 
unor noi alegeri.

PARIS. — Ziarul „Paris Jour- 
nal“ relatează că pentru prima 
oară de peste 20 de ani, în această 
săptămînă în Portugalia an fost 
prezentate două filme sovietice : 
„Othello“ șl „Don Quijotte“. După 
cum arată ziarul, cele două filme 
au fost întîmpinate cu căldură de 
spectatorii portughezi.

PARIS. - La 8 ianuarie auto
ritățile franceze au arestat încă 
doi tineri patrioți care au refuzat 
să-și facă serviciul militar sub 
comanda fostului general hitlerist 
Speidel.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE. In 1957 pro
ducția industrială a Albaniei 
populare a crescut de 14 ori 
față de anul 1938. înainte de 
război nu existau în Albania 
decît cîteva ateliere, iar ex
ploatările miniere erau rare. 
Pe vremea aceea numărul 
muncitorilor nu trecea de 
3.000.

In anii puterii populare în 
Albania numărul muncitorilor 
a crescut considerabil. La 
sfârșitul anului trecut numărul 
muncitorilor se ridica la 
150.000. Pîqă în anul 1960 cla
sa muncitoare albaneză va 
crește cu încă 15.000 per
soane.

Statul acordă o deosebită 
grijă calificării profesionale a 
muncitorilor. In anii primului 
plan cincinal în R.P. Albania 
s-au calificat 41.000 muncitori, 
iar pînă în 1960 se vor cali
fica încă 70.000.

NOI PROSPECȚIUNI. Anul 
trecut geologii albanezi au ob
ținut succese importante în do
meniul prospecțiunilor. Astfel a 
fost descoperită o nouă zonă 
petroliferă, la Marința. O altă 
zonă a fost pusă în valoare și 
au început lucrările de forare 
la mare adîncime. In ceea ce 
privește minereul de cupru a- 
nul trecut au fost depășite sar
cinile de descoperire și punere 
în valoare o rezervelor pentru 
al doilea plan cincinal.

Prospecțiunile întreprinse 
pentru descoperirea de zăcă
minte de crom au dus la re
zultate care prezintă un deo
sebit interes.

Anul acesta vor fi date în 
exploatare alte două zăcămin
te de fier, iar în 1960 se vor 
produce 200.000 tone de fier- 
nichel. Cu ajutorul specialiș
tilor cehoslovaci se fac cer
cetări și în alte regiuni pentru 
descoperirea zăcămintelor de 
fier.

CREȘTEREA SUPRAFEȚE- 
LOR CULTIVABILE. In cei 
13 ani de existență a pu
terii populare în R. P. 
Albania au fost valorifi
cate aproximativ 180.000 h>a. 
de pămînturi fertile care îna
inte nu erau utilizate. In pre
zent suprafața cultivabilă a 
R.P. Albania a crescut cu 80 
la sută față de anii antebelici.

Cel de.al doilea plan cinci
nal prevede creșterea supra
fețelor cultivabile pînă la 
450.000 de ha. Acest program 
se înfăptuiește cu succes. A- 
nul trecut au fost valorificate 
21.000 de ha.

SUCCESE OBȚINUTE IN 
1957. Pînă la 1 decembrie 1957 
numărul cooperativelor agrico. 
le de producție din R.P. Alba
nia a crescut de peste două 
ori față de aceeași perioadă a 
anului precedent, înglobind ( 
48,1 la sută din totalul gos- ( 
podăriilor țărănești din Al- 
bania Suprafețele cultivate ! 
în cooperativele agricole au j 
crescut la 60 la sută din tota- , 
Iul suprafețelor cultivabile ale 
țării. ;

In întreaga țară au fost ob- j 
ținute recolte bune de cereale j 
și de plante industriale — 
bumbac, tutun și sfeclă de za- ) 
hăr. Producția Ia hectar a ( 
crescut la bumbac de la 2—4 
chintale la 7 chintale, iar pro- j 
ducția de tutun a depășit 7 
chintale la ha. De asemenea v 
s-a obținut o bogată recoltă ' 
de sfeclă de zahăr de 
1.000.000 chintale. (

O REGIUNE IN ÎNTRE
GIME COOPERATIVIZATA. 
In prezent în fiecare sat din ■ 
regiunea Vlora există cîte o. 
cooperativă agricolă de pro- i 
ducție. In aceste cooperative ; 
au intrat 90.1 la sută din nu
mărul gospodăriilor țărănești, 
deținînd 86,5 la sută din to
talul suprafeței arabile din a- 
ceastă regiune.

Calomniile la adresa Indoneziei 
nu servesc cauzei păcii

Declarația Ministerului
DJAKARTA 10 (Agerpres). — 

Postul de radio Djakarta a trans
mis la 8 ianuarie declarația Mi
nisterului Informațiilor al Indo
neziei în legătură cu interviul a- 
cordat de primul ministru al 
Olandei, Drees, locțiitorului șefu
lui secției pentru Europa al a- 
genției United Press, în care 
Drees s-a referit la relațiile 
olando-indoneziene.

In esență, arată Ministerul In
formațiilor al Indoneziei, aceasta 
declarație nu este altceva decît 
o continuare a calomniilor mur
dare ale cercurilor reacționare 
din Olanda la adresa Republicii 
Indonezia.

Tuturor le este cunoscut că 
Olanda a făcut tot posibilul pen
tru a se eschiva de la rezolva
rea acestei probleme, că tocmai 
Olanda a închis ușile pentru 
tratative.

informațiilor al Indoneziei
In declarația lui Drees se spu

ne că Indonezia a acaparat prin 
forța armelor întreprinderile o- 
landeze de pe teritoriul Indo
neziei, pricinuindu-le mari pre
judicii. Înfăptuind măsurile in 
legătură cu întreprinderile olan
deze din Indonezia, guvernul 
indonezian a stabilit un control' 
asupra lor. Toate aceste măsuri 
se iau în conformitate cu legea 
privind decretarea stării excep
ționale și urmăresc asigurarea 
ordinei și a unei activități de 
producție neîntrerupte a între
prinderilor...

Dacă Olanda va continua și pe 
viitor aceeași politică pe care a 
expus-o primul ministru Drees 
în interviul său. aceasta nu va 
duce decît la complicarea regle
mentării conflictului olando indo. 
nezian in problema Irianului de 
vest.

Mesajul lui Eisenhower
„Cu privire la starea Uniunii“

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— TASS transmite: După cum 
s-a mai anunțat la 9 ianuarie, 
președintele Eisenhower a citit 
in ședința comună a celor două 
Camere ale Congresului S.U.A. 
mesajul tradițional „Cu privire 
la starea Uniunii“.

Președintele a repetat vechile 
afirmații despre pretinsa „ame
nințare sovietică“ pentru a jus
tifica cursa înarmărilor in 
S.U.A El a declarat că S U.A. 
trebuie să-și sporească în ritm 
„rapid“ puterea militară mai cu 
seamă în domeniul celor mai mo
derne tipuri de armament. In 
prezent, a declarat președintele, 
după părerea generală Statele 
Unite au rămas probabil întrucît- 
va în urma Uniunii Sovietice în 
mai multe domenii ale dezvoltă
rii rachetelor balistice cu rază 
mare de acțiune.

Statele Unite, după spusele 
lui Eisenhower, trebuie să-și spo 
rească numărul bazelor militare, 
să înfăptuiască în ritm accelerat 
programele de creare a unor 
„sisteme de rachete eficiente“, 
inclusiv rachete cu rază mare de 
acțiune, să construiască mai 
multe submarine și crucișătoare 
atomice și să-și creeze „toate ti

purile necesare de unități mobile, 
care în caz de nevoie să poată 
duce războaie locale“.

In mesaj • președintele a cerut 
continuarea și intensificarea fai
mosului program de asigurare a 
securității reciproce și întărirea 
grupărilor militare create de Sta. 
tele Unite

Creșterea cheltuielilor pentru 
rachete, nave atomice, energie 
atomică, dezvoltarea științei și 
învățămîntului, fondul special 
destinat pentru eventuale desco
periri tehnologice —- a declarat 
președintele — vor necesita o 
sporire generală a bugetului pe 
1959 (de la 1 iulie 1958 pînă la 
31 iunie 1959) cu aproximativ 4 
miliarde de dolari.

Referindu-se la „programul de 
pace“, Eisenhower a declarat că 
lumea trebuie să înceteze actua
la ei tendință de a crea arme de 
război tot mai distructive și să 
pășească ferm spre o pace trai
nică. Recunoscînd că popoarele 
din întreaga lume vor pace, 
Eisenhower a declarat că reali, 
zarea păcii impune anumite mă
suri practice. In primul rînd, a 
spus el, referindu-se la Uniunea 
Sovietică și Statele Unite, po
poarele noastre trebuie să se cu
noască mai bine reciproc, iar

pentru aceasta pot servi ca bază 
tratativele cu privire La lărgirea 
contactelor, tratative care se des
fășoară în prezent la Washing
ton între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite.

Arătînd că măsura cea mai 
importantă pentru realizarea unei 
păci adevărate este realizarea 
unui acord in domeniul dezar
mării și declarînd din nou că 
este gata „să meargă încă o 
milă împreună cu oricine pe pă- 
mînt dacă acest lucru va ajro- 
pia pacea reală, președin
tele Eisenhower nu a făcut to
tuși nici un fel de noi propuneri 
concrete în domeniul dezarmă
rii și a cerut adoptarea olanu
lui puterilor occidentale în acest 
domeniu

In mesajul său președintele 
Eisenhower a vorbit foarte pe 
scurt de stuația economică a ță
rii și a cerut poporului american 
„noi sacrificii“.

Comentînd mesajul lui Eisen, 
hower „Despre starea Uniunii“, 
adresat Congresului, agenția 
Associated Press scrie că Eisen
hower nu a sugerat în domeniul 
dezarmării „nici un fel de pro
cedură nouă sau propunere esen
țială îndreptată spre lichidarea 
impasului existent“,
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