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Acordul care se va înclitia cu Bulgaria va fi i

PRll^LTCATAT ~ 
al Republicii Populare Române

Eliberate de sub juțțul fas
cismului cu ajutorul glorioa
selor Arrnate Sovietice, po
poarele din această parte a 
lumii au înlăturat dominația 
moșierilor și a exploatatori- 
loi șt și-au instaurat regimuri 
democratice care să le con
ducă destinele pe drumul lu- 
tnin s al frăției Intre ele îm
potriva încercărilor reacțiunii 
de a folosi din nou Balcanii 
pentru interesele lor exploa
tatoare.

Poporul bulgar, merge ast- 
f.l dela 9 Septembrie 1944 
— dată la care și-a luat des
tinele în mâinile sale proprii 
- «lin victorie în victorie. 

Dela 23 August 1944 popo
rul român mergând pe acelaș 
drum face acelaș lucru.

Drumul lor nu e ușor. El a 
fost presărat de greutăți puse 
ia cale de reacțiunea internă 
slugă a imperialismului de 
peste ocean. Ele au reușit 
>nsâ ca și celelalte popoare din 
Sud Estul Europei, să zădărni
cească aceste manevre nete
zind calea spre o frățească cola 
boi are între ele, să-și desvoite 
legimurile democratice înain
tând cu pași uriași pe dru- 
n ui democrației populare îna- 
inie spre socialism.

Sub semnul acestor lupte 
si acestor biruinți, așteptat cu 
un sentiment de încredere și 
deosebită însuflețire de întreg 
poporul muncitor din această 
tară, Miercuri 14 Ianuarie a. 
c. a sosit în Capitală luptă
torul neînfricat pentru cauza 
democrației și progresului, 
fruntașul luptei împotriva fas
cismului și imperialismului, e- 
roul poporului bulgar Ghiorghi 
Dimitrov,

împreună cu Domnia Sa, 
au sosit în țara noastră și alți 
membri ai guvernului bulgar, 
pentru a încheia — după Cum 
teese din însăși declarațiile 
făcute >a microfon de cei doi 
premieri — un acord de co
laborare și asistență mutuală 

care să garanteze împreună 
Cu celelalte acorduri îmheiate, 
indrpendența șl suveranitatea 
naționala a țărilor din această 
parte a Europei.

Nu este pentru prima dâtă 
Când țara noastră înclrie tra
tate cu țările din Sud Est. In 
afară de acordurile economice 
pe care le avem cu toate ță
rile din jurul nostru, România 
a încheiat o serie de acor 
duri culturale cu Iugoslavii, 
Bulgaria, Ungaria și C' hoslo- 
vacia, iar acordul de colabo
rare pe care givernul nostru 
îi va încheia cu Bulgaria este 
precedat de cel încheiat cu 
Iugoslavia acum câteva săp
tămâni. El este însă primul 
tratat pe care îl va încheia 
tânăra noastră Republică

B Someșfeleanu
(Continuare in PHi 4-a)

Sa miaturain
prăfuitele relicve...

Nu de mult primul mi
nistru rememora mulțimii I 
adunate in Piața din cen
trul orașului nostru, tragi
cul morțil legendarului Crai 
al munților regiune] noas
tre, viteazul Decebel, care 
□'a putut accepta să cadă 
viu tu mâinile cotropitorilor 
imperiali dela Roma.

Pe drept cuvânt exemplul 
acestuia era expresia con
științei incapabile de a su
porta lanțul unei captivi
tăți umilitoare, peste care 
trufia Romei imperiale a- 
vea să treacă ușor, pentru 

j a lărgi hotarele dominației j 
ei militare, in dauna po
poarelor subjugate.

Desigur expansiunea Ro
mei a fost o realitate dău
nătoare în totul popoarelor 
căzute sub dominația ei.

Iar bine cunoscuta statue 
a pruncilor și a legendarei 
lupoaice cărei-a hrănit pen
tru faima fundării Romei, 
ne-a adus — dacă ne a- 
mintim din trecutul nostru 

M. Mih.

(Continuare in pag. 4-a)
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Venim ca ambasadori ai poporului bulgur 
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O ALIANȚA TRAINICĂ 
„Sarcina noastră unică este să hotărâm in comun apărarea comună 
a libertății noastre, a independenței noaste, a teritoriului nostru, 

împotriva oricărei agresiuni ori de unde ar veni ea“ _
— a declarat marole luptător antifascist GHEORGHI DIMITROV la sosirea în Capitală —

Miercuri a sosit !n țrra noastră e delegație a 
bulgar tn frunte ou mirele luplător Gheorghi Dimitrov 
tindeni pa unde aleșii oaspeți au străbătut țara 
București, populații satelor și orașelor li-a eșit 
în haine de sărbătoare.

Citți în pag. lV-a
Cuvântarea lui Gh. Dimi 
trov la sosirea în Capitală

guvernului 
Pretu- 

in drum spre 
in Întâmpinare

La Giurgiu, in Întâmpinarea 
Imlților oaspeți au sosit din Bu
curești tov. Teoharl Georgeicu, 
ministrul Afacerilor interne, d. 
Octav Livezeanu, tov. Ion Pas, 
Dumitir Ganev, ministrul Bulga
riei la București, tov. A. Buna- 
ciu, prof. Constantinescu- lași, 
președ. Asociației de prietenie 
Româno-Bulgare, Grigore Preo
teasa, Mihail Fiorescu, Chivu 
Stoica dir. g 1 C. F. R , lorii 
Chișinevschi, Andrei Neagu din 
Comitetul Central al P.C.R. ș. a.

•
Pe peronul gării Băneasa fru

mos pavoazată cu drapele bul
gare, sovietice și române și por
tretele conducătorilor celor trei 
popoare, se aflau membrii guver
nului in frunte cu d. Dr. Petru 
Groza, președintele Consiliului de 
Miniștri, membrii corpului diplo
matic șl reprezentanții de frunte 
ai vieții noastră politice și cul
turale.

La orei* 12,35 a sosit in gară 
trenul special in* care se aflau

Vineri, 16 lan, 1911

lnalțli oaspeți. După Intonarea 
imnului național bulgar și a mar
șului României Libera, Ghiorghi 
Dimitrov însoțit de Dr. Petra 
Groza și de tov. Emil Bodnăraș, 
ministrul Apărării Naționale, au

Dr. PETRU GROZA 
trecut în revistă compania de 
onoare ce se afla pe peronul 
gării.

In ovațiile entuziaste ale mul
țimii a luat apoi cuvântul d. prim 
ministru Dr. Petru Groza salu
tând inalțli oaspeți. Dsa a spas 
printre altele:

I Note din călătorie

Munca voluntară factor important în 
ridicarea Republicii Populare Bulgare

Poporul român primește vizita delegației Republicii Popu
lare Bulgare, având in frunte pe Gheorghi Dimitrov, animatorul 
$1 conducătorul iubit al poporului vecin șl prieten, care intr'un 
măreț efort reconstruește și ridică noua lui Patrie prim demo
crația populară, pe drumul luminos al socialismului.

Aspectele acestei uriașe Întreceri patriotice în munca de re
clădire și Înflorire a țării vecine, strălucit exemplu pentru poporul 
nostru aDgajat hotărât pe acelaș drum, sunt redate in fragmen 
tul de mai jos. extras dlntr'o conferință a d rel Mia Groza, mem
bră a C. C. a U. F. A. R.-ulni, cuprinzând impresii da călătorie 
din țara prietenă din dreapta Dunării.

Cuvântarea d. prim-ministru Dr. P. Groza

Ceea ce stârnește admirația 
oricărui strein, este'munca 
voluntară, care aduce un așa 
de mare aport la redresarea e 
cononnică a Bulgariei, Funcționa* 
rii din diferite instituții, sau 
chiar funcționari înalți d n Mi
nistere, muncitori, meseriași, 
liberi profesioniști, medici, sau 
altși studenți sau'e'evi, formea

ză Duminicile și în sărbători, 
echipe cari pleacă p.e sate să 
dea ajutor la munca câmpului, 
sa repare uneltele agricole, să 
dea consultații sau ajutor sa
nitar. sau cu toții împreună ,a 
o lucrare mai mare ur.de se 
simte lipsa manei tde lucru, de 
exemplu: construirea vre urrut 
bara}, a unei șosele. La fel 

sunt apoi brigăzile 'de voluntar, 
pe cari le organizează elevi 
și studenții în timtpul vacanțe
lor, sau tineretul muncitoresc.

Lrna din lucrările mari cari 
se fac nurriai în brigăzi de vo- 
1 intar este și cons trui'-ea că i 
ferate care leagă cel mai mare 
centru carbonifer din Bulgaria 
Pernik, cu linia simplonului la 
Bojuriște, lucrare de importări 
ță deoseibtă .asigurând tran
sportul cărbunilor. Am vizitat 
unul din șantie e la care lucrau 
brigăzi întregi de studerți. 
dela toate univen itățile dn Buil 
garia. Comandantul batalio
nului pe care il vizitam! iș care 
avea ca patron pe Hristo 'Bq 
tef. ce, mai mare poet revolți

MIA GROZA
— Continuare în pag 2-a —

Salutăm cu țoală dragostea 
in mijlocul nostru pc marele 
imățător si luptător al popo
rului bulgar , Gheorghi Dțt- 
mitrov (orale aplauze entuzia 
ste). ) . .

Această vizită a marelui r.o 
stru prieten împreună cu inso 
țitorii săi delegați ai guvernu 
lui Republicii Populare Bulga 
re este pentruutoi' o inifane sari ă 
toare fiindcă ea face ca această 
întâlnire să aibe loc astădată 
între reprezentanții Rep. Populare 
Bulgare și între reprezentanții 
și poporul Republicii Populare 
Române.

Această pri.mîre a Domi-iilor 
Lor azi aici' clin paitea poporu 
lui român așa cum s’a prezen 
tat masiv și însuflețit, face ca 
sa vedem și să cunoaștem cu 
toți in această țară, să cunoas 
că cu toți și dincolo ide grani 

fele țarii.noastre ca.de . st,dată 
nu este vorba tic <> iutii,lire 
protocolară ci de întâlnirea fra 
ților dornici do'"* se cunoaște 
tot mai mulv.Jn .1 .-.labora 
in domeniul cr,|epumic cultural 
politic de a-și uni pentru vecii 
vecilor eforturile per,tiu j-șk 
apara libertatea națională, in
dependența -i suveranitatea ’ 
pentru apara pacea si apă
rând împreuna pacea lor, ace 
ste popoare să apere și pa
cea in aceasta parte a Euro
pei și în definitiv pacea mon
dială turale).’

In numele poporului român 
in numele guvernului tinerei Re 
publici Populare Române și in 
numele meu personal, vă spu» 
dragi oaspeți, BINE AȚI VE
NIT!

, — Coatiauarc ia paj 4 a —

ur.de
ca.de


4 ZORI NOI

se v k: iw k mk ® ,rv t îs a. se zilei
Venim ca ambasadori ai poporului bulgar ca să I 
încheem cu guvernul R. P. R. o alianță trainică

Cuvântarea lui GHEORGHI DIMITROV
QELEGilTIfl ROMfiNO

a sosit la Moscova
Urmară JiD pap. l-a

<-'rați și surori,
«Tovarăși t-.i tovarășe!
Noi veiljml in ‘mijlocul Dvs. 

neutru a vă prezenta salutul 
cel litri cordial tji cel mai cald 
5» frățesc 'lin paitea guverna 
lui Republicii Populare Pulpa 
re și din partea poporului no 
stru (tirale, aplauze entuz aste).

Poporul nostru s’a bucurat 
nespus de mult de proclamarea 
României ca Republi' ă 1 Popula
ra. Acest eveniment istoric (te 
mare însemnătate nu numai că 
asigură desvoltarca progresii 
lui poporului Dvs. idar neteze-

Să înlăturăm 
prăfuitele ddicve...

(Urmară din pag 1) 

du prea îndepfirtnt — mai 
multe neajunsuri decât am 
fi meritat pentru, dealtfel 1 
nerâvnita „mândrie1* de-a fi 
socotiți urmașii Romei șan- i 
geroase. p&r£stți de cetatea j 
mamă imediat ce securita- ■ 
tea imperiului a cerut o, 
pentru o rațiune pe care 
latoria imperiului de atunci, 
evită s'o numească propriu. 

Astăzi, mi e îngăduit s'o 
afirm, prezenta unui basso- 
relief, reprezentând aproxi
mativ legenda celor doi ge
meni fondatori al celei mai J 
sângeroase epoci din Isto- | 
ria omenirei, rămâne o prM- ț 
fuită relicvă, a unor tot a- 
tât de prăfuite timpuri, care , 
se cer uitate in mai șui tâ
năr al societății omenești, I 
înainte spre bună stare și 
progres.

Prăfuită ți inutilă relicvă, j 
atât timp cât o viată de ' 
noi dimensiuni face să stră- ■ 
lucească astăzi realitatea a- I 
celei forme avansate a Re
publici Populare, instaurată 
Ia noi prin Înlăturarea mo
narhiei, permanentă piedi
că in calea desvoltăril noas
tre spie forme noi de viață 
ți muncă.

Realitate menită să facă 
în egală măsură inutile și 
imag'nile celor doi de Ho- 1 
kenzolern-Slgmarigen, uitați 
in fața Palatului Justiției, 
unde in curând Poporul va 
instala pc primii asesori 
chemați să slujească altă 
Justiție, decât acela legată 
la ochi a regilor ți „a prea 
supușilor ți plecatilor lor 
servitori** de ieri.

Este cert că aceste relic
ve trebue să dispară, așa 
cum an dispărut ți factorii 
care le-au Ingădwt, luând 
drumul pe care de curând 
l’au parcurs însemnele care 
nu mai spuneau nimic pe 
frontonul Palatului Admi
nistrativ, eliberat astăzi de 
purpură ți coroană.

Pe frontonul Republicii 
Populare, pe care munca 
în'regului popor o ridică 
spre noul forme deviată în 
folosul celor care muncesc, 
adevărata istorie va săna 
monumentele măreții lupte 
prin care mulțimile, având 
în frunte clasa muncitoare, 
și-au c&țtigat dreptul de a 
hotărî singure asupra pro
priului lor destin, alegân- 
du-ți libere forma de or
ganizare a societății con
form cu Idealul lor de viată.

M. Wlih.

ște și diurnul pentru consolida 
rea legaturilor noastre și . un 
tril prosperitatea noastră. A 
clini1, 'vom putea cousol da mai 
ușor ‘și cu [mai multă 'fermitate 
reiat iniile ‘de prietenie j cidru 
vecii vecilor, relațuni iccproce 
de frflț e intre Republica Popit 
larii Română și R» publica l’opd 
Iară Bulgară. între poporul ro 
mân și poporul bulgar. I

Poporul nostru recunoscă 
tor nu va uita niciodată ajuto 
rid pe care poporul r miân 1 a 
dat poporului bulgar in tre
cut în lupta luii'dc liberat*.- de 
sub jugul otoman. Pop'omî 
bulgar păstrează vie '-memoria 
fiilor glorioși ai 'Rom iniei cate 
au căzut la Griviț'J, pentru ,< li 
berarea Bulgarei de sub ju 
gul ide veacuri al otomani
lor.

Noi veninii acum ambasado 
ri ai -poporului bulgar nu irr-u- 
nuin'ai ca să întoarcem vizita |pe 
care delegația guvern uneiita-1 
lă româna a făcut o anul re 
cut în frunte cu prutul mini
stru român Groza în Bulgaria 
și nu numai 'ca sa. (întărim acor 
durile de mare preț pe care 
le-am iscălit in vechiul palat 
Bistrița, nu departe de Sofia. 
Delegația guvernamentală bul 
gară a venit 'aici ca 'să închee 
cu guvernul Republicii Pop(U 
lare Romlâne o alianță trainică, 
o alianță care Inu poate fi de
strămată, o aliapță pentru co
laborare, prietenie și ajutor re 
ciproc. ‘

Noi ne întâlnim cu guvernul 
Dvs. astăzi mu ca siă vorbimj 
despre planuri agresive împo
triva altor popoare și țări. Sar 
cina noastră unică este să hotă 
rîmi în comun apărarea comu 
nă a libertății fnoastre, a 'stive 
ranității noastre, a independen 
ței noastre, a teritoriului no 
stru, împotriva oricărei agresiu 
ni orideunde ar veni tea.

După ce s’au încheiat acor 
duri de alianță între'Bulgaria șî 
Jugoslavia, intre România și 
Jugoslavia, între Jugoslavia și 
Albania, între Polonia și Alba
nia, actualul acord de alianță 
între Repun! ca Populară 'Bul
gară și Republica'Populară Ro 
mână va fi o oo tribuțe pre 
țioasă la asigurarea 'indepen
denței noastre aomune pentru ai 
reaLza o pace trainică în 
Balcani, în bazinul dunărean și 
în toată lumea.

După cum vă este cunoscut 
democrațile populare sunt strei 
ne de orice agresiune. Demo

A apărut Nr. 4 al ziarului!

„Pentru pace trainică pentru 
democrație populară!“

A apărut iu limba română Nr, 4 al ziarului „Prntru pace 
tra’nică, pentru democrație populară 1“ Organ al Biroului Infor
mativ al Partidelor Comuniste, Belgrad,

Sumarul cuprinde :
Articolul de fond „Spre noui victorii ale taberei democratice"
Gheorghiu-Dej CONSOLIDAREA REGIMULUI 
DE DEMOCRAȚIE POPULARĂ IN ROMÂNIA; 
raportul lui Lulgi LoDgo — „Despre activitatea Comitetului 

Central al Partidului Comunist Italian*;
articolul lui A. Berey — Consolidarea Economică a De

mocrației Ungare* ;
convorbirea cu secretarul generai al C. G. T. Benoft Fra- 

chon cu privire la „Rezultatele grevelor din Franța";
„In luptă cresc forțele ți organizarea clasei muncitoare din 

Franța*':
articolul lui Ștefan Endrikovs — „Polonia democratică pe 

drumul desvoltării economice independente".

crațiile no-ultr- n'au nevoe de 
asemenea agresiuni.. I’opo. re, 
le noa-.tre -au reuș.t săisj. 
destmeje iu 'maniile 'Im- pio 
pin eh- au devenit gospodine 
m casele lor. Ele clădesc azi 
prosperitatea i opoaielor lor . 
ier cirea copiilor lor.

Acum, popoarele democra 
ției împreuna cu marea Uuiu 
nea Sovietică, ț ira socialismu 
lin au nevoe nlijii'ai de { ace 
si de pace.. Popoarele noastre | 
împreună cu ce eialte popoare 
ale democraților populare ?î 
cu Uniunea Sovietica, j>ihic in
teresate să asiguie șecurilatea 
lor pentru a putea clădii, i en 
tru a putea merge ina nte jn 
construirea nou.ui sistem șo 
cial in care fiecare'muncitor (va 
prinți ceea cc îi t ebue pre 
fericirea lui. Acesta este tova 
răși și tovarășe, țelul adevarat 
«t vizitei delegației guverna 
mentale bulgare aci în Bucure 
ști. ;

Eu sunt profun)d fconv nrf 
că guvernul nostrii împreună 
cu guvernul Dvs. ndeplinind 
voința popoarelor noaitre, voiri 
reuși să făurim'opera pentru ca 
re am venit'aci, cu Itoate intrigi 
le cercurilor imperialiste >i 
amenințările acestor cercuri. 
Sunt convins că viom' reuși ii 
consolidăm1 rcl'țiile dintre noi 
și împreună cu Uniunea Soviet? 
tică și conducătorul ei gem.-o 
generar’ssimul Stalin, vom mer 
ge, înainte pe drumul prosperi 
lăț i, pentru a mfrA'ci orice To- 
care de război, orice focare de 
confl cte în toată luniea și în 
special în Balcani'și.pentru a rî 
mici orice focare ale fascismu 
lui și ale reacțiiinîi la noi în 
Balcani ca și în celelalte țari.

Trăiască frăția între popoa, 
rele slave și popoarele nesla 
ve, popoare iubitoare ide liber 
,'tate și de democrație, împotriva 
agresiunii imperialist-’, nnpotri’ 
va incendiatorilor la un nou răz| 
boi.

Trăiască și înflorească în 
veci frăția româno-bulgară.

Să trăiască și să înflorească 
Marea Uniune Sov.etică, ocro'î 
toarca noastră, in'frunte cu ge 
nialul ei conducător, 'generali 
ssimul losif V. Stalin.

Trăiască și să 'se conșolide 
ze Republ ca Populară Ror. âi’ăl 
și guvernul ei popular în run 
te cu amicul nostru sincer Idr. 
Petru Groza.

Trăiască Repub'ica Populară 
Română.

MOSCOVA, — Delegafia Gu- 
veinamtntelă a R. P. R„ con
dusă de tov, Vasile Luca, minis
trul Finanțelor, a sos t la Mos
cova in ziua de 11 Ianuarie.

Delegația a fost salutată la gară 
de: Seuilclajncy, ministrul ad
junct de Comerț al Uniunii So

IMPORTANTE LAMURiBI
în legătură cu efectuarea recensământului

Pentru a putea Afirma <e 
titorii noștri, aeupia Uadaduț 
iii care se afla pregătirile- ne 
censamâiitului, ne ani adresat 
conrtsiei județene de recs-nsă 
inânt care ne a dat următoarele 
lămuriri.

Lucrurile :de p egătire ale re 
ceusarnântului unul in t iu reiijindii-ge 
chiar dcța-.irea plenului iniția! 
de lucru.

Astfel in z na de 2 Janua 
ric a fost onsli ui ă comisia ju 
dețeana de rece 11 amant, iar f 
n i pe ziua de 13 Ianuarie au 
fost constituite celelalte co
misii ale orașelor 'de reșeji, ța 
și nerc-edințj, pKților, comu 
uelor și sectoarelor sătești, tot 
în acest timp ’făcâiidu-se i ve 

censare necesar c 'misiilor de 
cruțarea person .iiillui de re 
recensământ. După const.tuire 
imediat, s’a trecut la instituirea 
comisiilor șî dclimitirea secto.i 
relor la orașe, urmând ca până 
pe 'data de 16 Ianuarie instnic 
ț ia. să fie terminată si făcut 5 
prima viz.tă, de către recensori 
in sectoarele ce'le-auTost atri
buite. i

La plăși s’a început instrui 
rea personalului de recensă

Primul tratat al R.P.R.
— Urmare din pag. 1 —

Populară. De aceea, primul 
nostru ministru a putut dec
lara cu mândrie, că de asfâ- 
dată salutăm tânăra Repub
lică Populară Bulgară în nu
mele Republicii Populare Ro
mâne. Este o mândrie pe care 
a subliniat o în discursul său 
și tribunul luatei antifasciste 
mondiale Ghiorghi Dimitrov, 

Frăția dintre popoarele ro
mân și bulgar care datează 
încă de pe timpul când se 
aflau sub jugul imperiului o- 
toman și care a fost între
ruptă de regimurile reacțio
nare „istorice" din trecut, va 
putea de acum înainte să se 
desvolte fără nici o piedică. 
Pentrucă, după cum a decla
rat Ghioi ghi Dimitrov, democ
rațiile populare au nevoe de 
pace pentru a șl putea clădi 
un viitor fericit.

Popoarele noastre vor fi 
insă vigilente pentru a res
pinge orice încercare de imix
tiune în treburile lor Interne, 
de a respinge cu hotărîre 
orice încercare a imperialiști
lor de a deslănțui un nou 
război,

încercările ațâțătorilor la 
război se vor lovi de zidul de 
nepătruns al lagărului antiim- 
perilist și democratic în frun
tea căreia se află Marea Ța
ră a Socialismului, prietena și 
sprijinitoarea popoarelor ro
mân și bulgar.

B. Someșfeleanu 

vietice, Peskonov, ministru ad
junct a) Finanțelor, Finog-^no», 
reprezentantul comercial ui Uni
unii Sovietice in România tio. 
precum ți d. Gheorghe Viădee- 
cu Răcoasa, ambasadorul Româ
niei, împreună cu membrii »■- 
bisatei României la Moscova.

inâiit, - ii birocn.r «imunale ■< 
a iLctoan l >r alr ,rr aiora lr t 
fost d rtribuit -i m itcr.alul .« 
ee.sar.

In prezent £’iu intensî'T** 
-ed nțeie de in-trui:c culci* 
eonicsiile iiin ;u- eț, un/ând 1 -ar
ca [>âna pe dat ■ de 21 lani ar e 
a. C-, fieiare i cen<oi i a -a u 
noasca in mod tcTiicinii ■ ec*» 
nil re,,pertu ,i metode c'e ■ 
cru.

In z ua de 21 Ianuarie a. l , 
recen-orii \or trezie din cast « 
casa, șrpre a aimple.ta in I o; 
deroiil (jeneral al lecennui: ia 
liilni; datele re'e.îioare la: «ț 
Numele -trazi, b) Numărul ca 
sei, c) Numele < pronumele 
fiecărui cap de go.-podarie a 
numele mem'br.b >r cale 
pun gospodăria.

Cu două zile înainte dr da 
ta recensământului, . dică la 
Ianuarie a. c., rccensorii \or r 
zita dm nou liecar? goș[aodjtrie 
dui sector -i ror <->mplecl.i ior 
mularele privind mensamaB 
tul ciad rilor.

Pentru complc-ctarea acestui 
formular dorin. <^. L.) acest* 
vor intra personal, nu nuniai 
în fiecare clădire, dar și ia 
fiecare încăpere a -Tadtrei ,au 
a ap„rtanientului.

Asemenea formulare se \or 
complecta numai pentru - oșp-> 
dar,a propriei uului cladirei, nd 
mmistratorului, giram sau chi
riașului princ.p l. adică per- .>»- 
jici care are in,grija in jid il, « 
diferent de calttaic-. -a.

fn cazul clad.rîlor cu mat 
mulți [jr-'priita ri locuind in i- 
ceiași curte, acest formulai \ a 
fi complectai pe numele i . • 
urietarului care arc Jcleg.iție 
de a conduce adm«i.istrațh m 
brlului.

începând din ziua de 25 la-, 
nuarie a. c . reciiiișo-ti s vor 
prezenta la ț.i.c gospodărite 
din sectoarele lor pentru a (»m 
plecta formularul A. P. <agrt 
col populație), in care v r R 
trecute toate dateie refer,toS 
re la populaț e, proprietăți ă 
exploatări agricole.

Tot cu aceasta ocaz e se , a 
complecta cel de ăl treilea fior 
muiar, denum t R.A.N. (recensă 
mântui analfabcț or ddi 7 m« 
in sus). , '

Se face un qâlduros apel câ 
tre țoale organizațiile si șocia 
țiunilc progresiste, de a sp:ii 
jini efectiv această o[tci țiune 
cu caracter documentar ș sia- 
t stic, tund în 'interesul fiecâ 
rui dintre noi de a se d i ,ăs 
punsuri clare i sincere, i-gea 
prevăzând pedei>se pentru ei 
ce tor face declarați neadevă 
rate.

Datele culese in cadrul re
censământului tor ii folosite 
interes statistic • legea gara* 
teaza secretul ceelaraț ior :ăcu 
te de fiecare persoana. ,

Pentru ca scopul r< eusa 
mântului să fie alins, re unso
rii trebue să fie primiți cu bu 
nă t o nță tiându li-se posib«< 
tatea de a complecta exact -i 
corect formulai eie de recensă
mânt.

hnpruuerta Judecim H«Pedaara Dev«

f


