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„Poporul român ca și poporul bulgar, 
înțeleg foarte bine că fără inde
pendență și suveranitate na
țională nu poate exista nici 
democrație populară, nici bună
stare, nici viață demnă“.

a declarat
d. Dr. PETRU GROZA

JLnuntuiiiid

Lei 5
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Imheerea ursul tratat de prietenie,
colaborare și asistentă mutuală

între KoMKÂniîa șî 1H»«>
„Prin pactul încheiat popoarele noastre se leagă să-și unească, voința, puterile, 
toate mijloacele, pentru a apăra republicile noastre populare, democrația 

noastră, libertatea noastră, independența noastră, împotriva oricui ar îndrăsni să le atace“
— a declarat tov. Ana Pauker la deschiderea mărețului meeting din Capitală în cinstea conducătorului poporului bulgar GH. DIMITROV —

Vineri la orele 12 a avu' Inc in Capitală un uriaș meeting popular pre
zidat de tnvarâșa Ana Pauker, ministrul Afacerilor Extvrne,

Sutele de mii de cetățeni ai Capitalei, armeni ai muncii din fabrici și 
birouri, țărani din satele și comunele înconjurătoare au venit să vadă, aă sa- 
Iute, să asculte cuvântul marelui luptător antifascist GHEORGHI DIMITROV, 
conducătorul iubit al poporului bulgar. Au venit să-și manifeste dragostea 
adâncă, frățească și caldă f ță de poporul vecin de peste Dunăre și ea ex
prime boțârirea nestrămutată a întregului popor român de a participa alături 
de forțele păcii din aceasta parte a lumii la lupta împotriva imperialismului 
agresor și incendiator de războaie.

Deschizând mestiugul, tovarășa
ale mulțimii a declarat:

Iubiți cetățeni și cetațene 
Dragi tovarăși și tovarășe! 
Cu nespusă bucurie salutăm 

azi în mijlocul nostru pe oas
peții Rcpubacii Populare Bul
gare, sa.uUuu iu injlocul no
stru pe solii viteazului popor 
bulgar în frunte “cu marele lor 
iui4ător și conducător 'Ghior- 
ghi Dimitrov. (urale, aplauze 
entuziaste). 1

Cetățeni și cetațene, 
Tovarăși și tavarășe 
Acum numai câteva un nute 

s’a semnat de către delegați 
din partea Republicii “Populare 
Bulgare Gh.eorghi Dimitrov iar 
din partea Republicii Populare 
Române Petru Groțzia u« pact 
de prietenie, de colaborare și 
de asistență mutuală intre cele 
doua republici populare ale 
■oastre. (Urale aclamați en
tuziaste, aplauze). ț

„Nu îngăduim nimănui și nici întrun fel 
amestecul in treburile noastre interne

— Cuvântarea D-!ul Dr. PETRU GROZA —
Cetațene și cetațeai ai Re 

(Biblicii Populare Române!
Z<ia în care am sr rimai tra

Matul de prietenie, colaborare) 
și asistență mutuală între Re 
publica PopulaiS Bulgară și Re 
publica Populară Română, va 
ramfâne înscrisă ca o'dată diepi 
sebit de importantă în istoric 
relațiilor dintre două țâri I 
C^Prui acest tratat, cele doua 
ftșuverne ale noastre și au luai 

/•serie deobligații reciproce'pt.
asigurarea integrității terkoria 
le a țărilor noastre, a stivera, 
nității și independenței noastre 
naț.onale.

Prin tratatul nostru servim cauza 
într&gei omeniri progresiste

Stipulațiunile tratatului nu 
sunt expresia unor interese e 
goiste ci ele izvorăsc din co« 
ceiiția fermă a consolidării pă
cii intre popoare și a promo 
varii condițitinilor de desvolta 
ac a democraței populare.

I Prin tratatul nostru servim 
deci o cauză mare, aare esta a 
întregii onneuiri progresiste
Pentru aeeast» «urii s au jer

ANA PAUKER in aclamațiile entuziaste
1

Prin pactul încheiat popoare 
le noastre se leagă să-și uneas 
ca voința, democrația noastră, 
libertatea noastră, independența 
noastră, împotriva oricui ar în
drăzni sa. le atace.

Prin pactul încheiat se mă
rește cercul legăturilor noastre 
ale poporului român cu țările 
noastre vecine După pactul pe 
care l-am; încheat cu Republica 
Populară Jugoslava se întăre
ște lagărul păcii în fruntea că
ruia stă Marea Uniune Sovieti

că în frunte cu generalissimul' 
S.talin. (Aclamați îndelungi, 
muiț mea scandează numele ge 
neralissimului Stalin).

Pactul'încheiat, ho ărîre sfân 
ta luată, urmează s’o împlinim; 
noi toți fiii și t'îîce.e ițărîî noa 
stre. De aceea, prim i care iau 
la 
lui

cunoștință încheerea pactu 
sunteți voi dragi cetățeni șî

Dr. Petru Groza

ie eu vitejii soldați ai Armatei 
Sdvietice(urale, mulțimea scaii 
dează URSS) care și-au vărsat 
sângele atât pen tru eliberarea' 
poporului român cât §i pentru 
eliberarea poporului bulgar.

Tov. Ana Pi uker
Ministru al Afacerilor Streine

cctățcne ai Capitalei Republicii 
noastre Populare

Pentru a lua cunoșt nță de 
acest legământ ca si de proto 
colul economic și delcolaborare 
încheiat, declar deschis acest 
măreț meetmg alTiostru și dau 
cuvântul primului ministru -.1 
nostru Dr. Petru Groza.

Trecutul istoric al popoarelor 
noastre arată că ele au avut 
de-veacuri nâzuinți comune

Priin jertfa acestor eroi ai 
păcii și ai progresului, istoria 
a cimentat în plus legăturile) 
româno-bulgare'd n 1877 când 
sângele ostașiilor ruși sa a- 
mestecat cu acel al ostașilor bul 
gări și români “pentru aceeaș 
năzuință comună, libertatea și

Continuare in pag 4-a —

FESTIVALUL ARTISTIC; 
organizat de Asociația romano-bulgară 
în cinstea delegației^bulgare a

Joi, la orele 20 Asociația Ro- 
mâno-Bulgară a organizat în o- 
noaraa delegației bulgare un bo
gat festival artistic. Au asistat 
membrii delegației bulgare în 
frunte cu Ghiorghl Dimltrov, 
membrii înaltului Prezldlum al 
Republicii Populare Române,

„Noi unim forțele noastre nu ca să 
devenim agresori împotriva altor popoare 

ci pentru a feri popoarele 
noastre de un nou incendiu1, 

Cuvântarea Iul GHEORGHI DIMITROV
Preștdintelc Consiliului de Miniștri ai Bulgariei

Cetațene și cetățeni ai Ca
pitalei.

“Dragi tovarăși 1
In acest moment am semnat 

cil guvernul Dvs. sin tratat 'de 
alianță pentru prietenie, cola
borare și asistența mutuala in 
tre Republica Popularii Bulgară 

Gh. Dimitrov

și Republica Populară Română 
(Urale, aplauze entuziaste).

Am semnat deasemcnea un 
protocol special pentru colabo 
rarea economica intre ambele 
țări ale noastre. (Aplauze).

Cu aceasta noi încheem o 
veche pagină rușinoasă care a 
fost scrisă, în 5 toriaifioaștra ce 
către clicile dominatoare cin

membrii guvernului român în 
frunte cu d. Dr. Petru Groza |i 
numeroase personalități din viața 
noastră artistică și culturală. Fes
tivalul s'a bucurat de un succes 
desăvârșit, contribuind attftl la 
cunoaștarea folclorului celorjdoul 
popoare prietene și vecine,. 

lim

r> - u*
uri

trecut, de către regi ;i țari • 
la no: i Dvs Noi putem spuae 
cu hotarirc ca am curățat pt 
totdeauna g.moaek din tari* 
noastre.
Democrația populură — 

bajul comun al celor 
două popoare

Axtlzi dciehidem o pagini 
m rrlaț unde noastre ca 
vecine și ca țari -urori. In d ua 
șed.nțe seurte, noi am'putut re
glementa toate chestiunile <.« 
d.nte intre țările noastre cu uni 
tate -;i cu fericire f iindcă înirr 
noi bulgarii în Republica Po
pulară Bulgară și intre voi ro 
mânii in Republica Populară Ro 
mana. există un singur limbaj. 
Acesta este limbajul româno- 
bulgar <i bulgaro român al de 
nnocraței populare
Minciuna și ipocrizia cercu

rilor imperialiste

Tratatul nostru de al auțS nu 
conțîie nici o clauza secretă 
și nu conține nici o clauză era 
sa se îndrepte împotriva altor 
țari. Aceasta alianță siincera se 
irrehee în fața opinie lumii ia 
tregi.

Democrația populoft in ca
re poporul este stăpân al « 
stinului sau, nu are nevoe <!e 
o diplomație secretă nu are ne 
voe de minciuni sau Je ij ocri 
7-ie Aceasta este mo ojolul im
perialiștilor, al clicilor capitali
ste care vor să cucerească și să 
exploateze popoaiele, Aceasta 
este o specialitate a cercurilor 
imperialiste ipocrite care spun 
că vor să salveze dc foame po 
poarele dar care se fol >sesc 
de minciuni și -de ipocrizie pt 
a le exploata Mare țara a So 
cialismului, Uniunea Sovietică, 
țari cu democrațe populară ca 
Bulgaria, Româna Jugoslavia. 
Cehoslovacia. Polonia ca ți tari 
democratice d,n A;u, ca l nga 
i -a, nu au nevoe dc astfel Hc 
metode.

(Continuar* iu ș.a)



agricolă din Bulgaria
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Gh, Pleșu

ciezare acestor svo

Plugărimea hunedoFeană a pornit cu avânt cadre

la reconstrucția satelor

aspect

actual o are pent u ridica 
satelor cât șt pr'n munca 
lămurire și mobilizare du
de comun-ști rn rândurile

In hirta pe c.are Partidul Co 
înlinivt Român o'duc* rcntru ri

•săteni, in 
miyitul agitooj.

și întărirea Republicii Populare 
Române

Cucpiratia are u mare importanță m ridicarea sive 
lului de trai al plugârimei munci oare. O*svnllănd și intâ 
rind cooperativele 8 tești prin înlăturarea elementelo'* ne 
cinstite dela conducerea lor contribui ti la desființarea spe 
culei și cucerirea unui trai mai bun pentru voi

Nici un sat fftrâ cooperativă.

tăi gul de At ercim dm 
m ani întâlnit cu vut i hl 

din (.'ustur" vechili ciinos 
vorbii jdespre 

neca/llrilc din sa

Monarhia a ținut plugârimea în întuneric și suferință 
timp de 81 de ani

Muncind și luptând strâns unită cu clasa muncitoare 
plugârimea truditoare își asigură bunăstarea și desvolta- 
rea sa în viitor.

u pțugT^i^cu 
pti e'T *<*n "pfu*

I )vv a 
gar 
cut. care ini a 
bucuriile i 
tul său.

Astfel am aflai cala coopcui 
iiva clin -Crisltu treaba ‘uei 
gc binș s'iui adus sateiuioi
mărfuri suficiente. doar ii-
iâlț.uuiiite.1 nu s’a'iica ajun 
că, Primarul i-i gospodari te 
cum frebtie comiunJ și i lugar.i 
au sărbătorii cu bucurie inia 
furarea monarhiei și întti.t.i 
rea R»_ iUikc |‘"p"l ne I " -• 
ne. VCiî 'HI , tld >

Dar i rietemil n,ea care este 
im plugar riditat pliyșpe.tat au 
«ar, nu a Vo.bit cu o'sliâlă vri- 
tabilâ țî v-UM'.c svoaiirilu pe 
care zluștnat^i plugărimei >?i ai 
regimului lu ikfepâiidușC pm.tre 
•săteni în Itg.ihuil tn iceensa*

i i 1 | ‘J f
1 rr sătul ilbd U umblă svo 

nul că, i ecensământul Sc fade 
cu scopul de a bti t|e maltj umâu 
tul, vitelje și ce mai tivem pe 
lângă gospodăriile noastre, 
și ototu a tăcut parcă ru.i.iat 
ca a trebuit să mi spița aseme 
nea lucruri.

Și țăranii din satul d-tale 
cc zic ? Dau
nuri"

D’apoi 
care știu că

plugarii de Ireală 
guvernul luptă ipen 

tru binele poporului muncitor 
nu dau nici Idouă parale pe a 
stfel de sto.rniri, (dâr to.u.i 
sunt si din acei lesne crelă ori 
care iau de bițr.'e toate i oVe ti 
1© băbești.

Nu nbâ' mirat prea mult spu 
sele prietenului in eu'plugar, fiiiț 
du-mi bihd cunoscut acest pro 
cetteu vechili și mârșay, al ce 
lor ce nu pai^priv.l cu .ochi buni 
ridicarea pfugărimiei.

Și fiindcă omul mi-a destai. 
nuit prezența molimei care bân 
tue la el in [sat, m’am simțit'da 
tor să-l lămuresc'asupra nece i 
tații și impoitanței re^essămân- 
tului.

Bade Pavjel cine poate cie 
de că guvernul urmare te prin 

recensământ să vă rnvjeatari e 
ze pământurile ca apo. să ni 
le ia, când însuși ei vi le a 
dat și va ajutat cu cele necijsa 
re- să-l' puteți mdnjcl £i rodi ? 
Se știe că în țară sunt încă muf 
țe lipsuri. Intr’mi sat nu este 
școală jar jn altui este vcoală 
dar nu este învățător. Șuii, plru 
muri stricate, te.enuii pioase 
sau mlăștinoase, care prin asiu 
nare ar putea ddven'i ar„b le. 
Răzobiul după care și seceta 
a bântuit doi ani ide zie țaraifau 
provocat distrugeri uria?e. Da
torită lipsei de date precise s’a 
văzut ce greutăți au fo^t crea

•n

Nu dați ascultare svonurilor mincinoase răspân 
dite de dușmanii democrației ci veghiați ca nimeni 
să nu dea declarații mincinoase la recensământul 
din 25 Ianuarie a. c.

Statul vrea să cunoască în mod precis greută
țile voastre pentru a vă putea ajuta la înlăturarea 
lor deci ajutați-l și vui, răspunzând exact ta între- 
bările recensământului. 

P^TRU
De vorbă cu plugariiDe vorbă cu plugarii

te cu ocazia colectai dur <le 
cartofi alâi administrative it 
și plugarilor producători, care 
au fu. t iimuiși p.'diaza statistul 
lor vechi

(j'inoscându-se n nod pe 
cis icalitățile prinți lin ie cu 
ammt sincer și clar, guvernul 

va putea iuti veni 4 mLatura 
țoale greu ăț lie caic sljiu U>. 
calei îeloitstrmț'el < i rogr.su 
Im nostru Se- vor putea trimitu 
une'te ag.ico e’ și vit acolo un 
de ncvpia icbtc Snai tnăi'i © 
vor acorda cred te plugar.loi 
care au absolută ttiev.ne. se 
vor construi școli, S|it le, diș 
pensare, firman, aclplo unita 
Iii sesc'ăstlzi. (lur.iJsciiîduțv c- 
xact numărul popul iței și om 
iiaț iinea priîxipa’ă 4b va țnitea 
face o d capta iinipărț re a 
piudusil T ndustii ie și -e vor 
asigUia j o>il i ităț de munca i 
in j-OacC1 de existență per,tru fie 
c.uc. Se va hoțărîț a li- 
cltiUarfa aWlfâfl ciismuhii î se 
vadidoemi un 'plări de țfiz'dst’ii 
re și desvoltare a agriculturii 
care să penniita mărirea 'pro 
ducței agri.o e

lată eci iecensământul sf fa
__ _____ ' ______________

•)rl.»l> .11) . < I

Spiritul de elan și muu ă 
creatoare a rnuncito iloi "dela o 
rașe, dovedit cu ocazia întrece 
rilor patriotice pentru mărirea 
producței și îgconstrucția țării, 
a pătruns în rândurile plugă 
rime, muncitoare, care cu ace.aș 
entuziasm a pornit la reoon 
strucția satelor.

*
Este cunoscut nivelul înapo 

iat în care se găsea (comuna 
llia sub regimurile reacționare, 
care nu au purtat nici Iun in © 
res pentru satele șiplugărimea 
țarii noastre. , (

Prin conducerea înțeleaptă ș 
grija deosebită pe 'ca e guver 
nul 
rea 
de 
să 
plugărimtei. comuna llia încadra 
tă efectiv pe bnia realizați,or 
democrate capătăl un 
nou.

Astfel zilele trecute 
țiativa organizației de 
P. C- R., s’a constituit io comi
sie 'de electrifica.e, însărcinată! 
cu procurarea cetor necesare 
pentru intioducerea lum nei ie=. 
lectrice. 

klin iri- 
plasă a

laie Ro i .mc lup.a i 1 
d u g eutaț le trcciitiiiiu, 
zâiidu-i mrgi | o;ii il lăți 
vullai e

Datoria noaslra v-.le 
ițe da lol pata c*»Uj ieu IU buna 
ren? ta a ieci nsanijiitiihii. - 
eumbatând -a demascând pe 
puitațiirii vo.iunio.- otrăvitoare 
-i veghind ca lîecare cetățean 

a dei dr ă..tț i câr< i adev.i-

tste în iute emil fhtgînlor 
de a nu sx lașa papal ț Jl* 
xpliMitsto ii lor‘d< teri d vtușifia 
nu de azi, care simt ' ă le luge 
le. c-iuride sub i c oare pierzând 
una cate iun ’poz ți e de pe cu 
ie în tre ut j'.-fui.iit niassek- 
muncitoai e.

l a de | irție am putut con 
stata o mu ț.imirc adâ uă a ță 
ianulai c.î ■ fost lămurit su 
pra recea ăni.intului. spul. e 
rând minciuni.e riisi ând te cu 
dușmănia diaboje i de st igoîi 
trecutului re vor fi. i i iciți de 
oamenii munci în marșul lor 
măreț spre victoria dcinocra- 
ț ej.

Pentru realizarea acestui 
iscop comisiujiea a hotărât con 
tractareâ unui împrumut amor 
tizâb.’l mțî’un timp mai îndelun 
gât, ă[âldrea la contribuția ce 
tățenilor îii raport cu-starea lor 
materială u măr n..u-»e ca 
greutatea s& fie 'su'portatH de < 
către cei cu posibilități mai 
mari și solicitarea ungi ajutor, 
dela Stat din resursele prevuzu 
te electrificării rurale.

De remarcat că conusiunea 
dispune deja de material per. 
tru electrificare și că se hor 
afecta în parte și veniturile 
comunei pentru grăb'rea ace
stei acț uni.

Tineretul utemist Va putea 
dovedi cu această .ocaze că e 
ste pătruns? de spiritul constr 
strucbv al tinerilor brigadieri 
dela Agnita>Hot|orea.

O altă înfăptuire îmbucură 
toare în cornii 11a IIia este bilan 
țul-fle-feîLaarl obținute'în Vid 
tirul prest ț țor obștești exe- 

’Jcdfat&iîi inie-vaiui .Jala 8 - 2o 
Decembrie 1947, a câțor valoa 
ri sC ridica 'la 2.6o4.55o Ici.

in cadrul muncitor volun 
tare s’au curățit: islazul, șan 
țurile, s’au repara), drumiufje 
și podețele p c.uin( și diferite 
edificii publice ale comunei. ' 

Toate acestea dovedesc s,i 
ritul nou de care su.it însufle
țiți locu.tjo.ii comunei llia, în 
munca de rid.care a poporuțții

de producție
| ara v.oa-tra v-te vizii ti 

<Je .- delegație a kc;.ubkaU l V 
I ularv liuțg'aie'. Li fiUr.t" 'U 
maici luptațur au^ta-uVit 
(jheorphi Dlrmlrov f>re • iiiîte 
ie (U4u»d|ui dl Mmi l.i Ud 
gar.

Pentru a ne | utea da sțMiua. 
de mărețe.e uifăptiuii ale V'ien 
iiicuiui popor bulgar i'.J'/atc 
sub conducerea ir.țe ca ti a 
frontului l'aturt vom și'i 
mai jo una dm ■ nccrnbi - I lug« 
rimei bulgare coup- i;>t v • le. 
agricole

Prm lefurina agrară din 
toamna anului >94 au jOst im 
(■ropiiețai iți in Bulgaria 
mii de țărani, care au devenit 
jiropriet ni a unor loturi de i;. 
t-* l 3 Aae.te mici m. rif 
tați mi le îngăduiau insă 
muncă sporni a i o recolta m 
df-tuUtparig i ăiu 1 ‘fld a .ost 
p .ia>ll inij ocul i iti ii o > vptoa 
tare mai lațo.iala exj loatarea 
I v.i li La i it U h U ni tun] «ciulitp 
grieole.

Astăzi ct-țe >o> de oxjpcrati 
ve agricole dm Bulgara cu
prind pesta 2o0<> o ha., tu d* 
ștațiuni de ina-jim agricole • 
iructdâi't' care tlhu lâ >zA

1

Deschiderea primei scoale de cadre 
țărănești pe lângă comitetul Județean Valea Jiului a P.C.R.

<• ti >r •

hl a
i. sul

*
In urma ploilor din toamna 

aceasta, drumul din satul Boz., 
devenise impracticabil- (jropilci 
și noroiul, erau un adevărat 
chin pentru locuitorii satului.

Situaț a de plâns a drumului 
sătesc, era o rușine pentru po 
pulația locală Dar aceast jru- 
șîiie a fost''ștearsă, pnn Înițîat- 
va comuniștilor diiu sat, cari 
după ce au lămurit plugari de 
spre necesitatea repa ar i zdru 
mului, au ieșit 'cu carele' și bra 
țele la lucru.'

Prin intnicti un ta a plugari

lor din satul Boz. drumul satu
lui a fost în scurt 'timp reparat 
și pietruit, gropile 'astupate și 
șanțurile desfundate, pc o por
țiune de 2 3ao mtr

Acțiunea de muncă volunta 
ră a plugarilor din Boz .înec 
pută prin repararea drumului să
tesc, va fi continua ă prin con- 
construirea celor două p.rdur 
depe șoseaua județeară, pe tru 
a căror construcție a și, fost 
procurat iemnul necesar.

*
Plugarii din satul răgcțel Do 

bra, au prestat muncă volunta
ră, reparând drtunul ți podu
rile satului, care deveniseră de 
fieîntrebuiuțit. t

In fruntea ace tu a.ț uni Lu 
dabile, stau membrii celulei din 
Făgețel.

țij plUgaril-a • . e.zT n 
Ni .. UI I I gal iul ■- .IV 

,îi.iu jă ifltir in io .,n- ativ-l 
JijU-ie lr- pU>gardor «u i * »-K
puțin'tund bl a r'zov de n. 
ivjdll Un, țic ut •
Hi uu mare avânt

ing* i ,r< o t ■ ■» ■» 
ratn j râindiH- pr*’
... ițt.u ul iotului au arend.it ■ o 
perativ.. iar munca sr nepe 
ne laola.tă eu i -p ,it< un • 
1, ați in i-.Oj-erativa Ei șț (• 
lo e: ilc mveiil irul propriu 
,d , luganii’r - a -,i de ■ vi «î 

î ițitșui.oz le nia uU agr c de, 
cir ăirăi’ț^ sulei-țonat.' I - 
sld pu u 11 ii- iz ț ■ le . atee 
țoape aii a

• iu: tigul iTălizal se mn arte 
tuturor a-p O dU|a mamai
ficrlruia în piu> de aoa-t- 
fiecare mai ( r>mc t ■ <>' urnă e 
.' I.a . neam |C,4 li,|~*Uka: X& 
siu «i o aka suma f»u*Uu 
,ent.iruf pgn.ol pxrs la dispoz» 
7ați.t torntz?i>L-i

< -■ er to i ț- agriujlr ual 
i i itiTrtnnent puternic in mua 
'4 ’, . P I'Kh4o»M«U
holgare, care* -

- (C diurnul, larg yl
îi.otizt măTațir-i spre rr’iâTiH’-H. “

diearea nivetuhu joliți. i 
logic al ; Op,-ruli i ’mr 
mare ati i-ți' este acordată 
I lug riiirei mimc t -o- 
‘ <-st s =ip pe întreg cu 
țării au fost înființate nunie- 
ioa-e «rol, de 
țărănești in c.ire sunt educaie 
și ridicate ek-mcntc-k j lugăre 
ști urc* 
ștințcle

apo înarma'.© cu crui»
I oLtice ale p ir idului 

să din ă l.urd ia la -ate, luptând 
holărite' perț ru cuceriiea și ap* 
rartj drepturilor plugarimvt ’ 
intineitoire.

Iu ziua de'S lanuar-c a. ca 
avut Io. la Vulcan disdiide;<a 
prime, roii de cadre ță.’â .e 6, 
de pe lângă Comitetul 
țean Valea Jiului ai P

La deichiderc a luat

Jude 
4_- R. 
cură» 

tul tyv Tcri. eanu -j ere arul Sec 
ției de CtiuTiț c- Ki»r,_â a ' d 
miletului Juucțcan, care a a a 
Uzat sarcwik- ce revin munci 
Idnior'din u.-.ne și ’ogo.fre. i 
munca de r.ttrire a Ri mbiu • 
Populare Române.

Tov. Hol .ură Ștefan ir.sj.uc 
tor județean a sul*h:aat h4 
acestei ș<ol. în munca rentru 
ridicarea nivelului poli ti.* af 
plugărîme. muncitoare.

Tov. Bcrcu C- in r.urnele eic 
vilor, și-a luat aiigajamentul de 
a depune tot efor.ui ;v tru in 
sușipea ciin< șbr.Ț.-lor ..u date >■ 
școală, per.truca la nfâTÎtul -ur 
surilor fiev.re • -. să șo>t •
duce cuvântul parbduh: în î •* 
jlocul plugărimei mbucito n e.’ In 
incheerc pre-pune ca oala 3 
poarte numele celor i ei mar
tiri ai cauzei țărar.eti: Horea 
Cloșca si Crișan, - propunere 
care a fost acceptata dc loți 
cei prezenț'.

Școala de cadre țăr asca 
funcționează cu 31 , e ■ Ie i -i 
eleve.

Cetiți și răspândiți ziarul ,

„ZORI NOI- '

rogr.su
arend.it


Trăiască prietenia dintre popoarele român și bulgar
ZORI NOI ________________ ____________________2_

'P>alada tui SHeorgfii cDimitrou
(Fragment)

NOTE DE CĂLĂTORIE
_____  II. _____de AUREL EARANGA

Te știu de rnult, tovarășe, 
Din anii grei 
Nouăsutetreizecltrel
Când lumea o tmpâmeau căpușt'e 
Șl-ti ferecau mâinile cătușele. 
Te știu de mult,
Nimeni dintre noi nu te-a uitai
Când in zilele procesului
Ridicat ca un stâlp de foc
Ca un semn al furtunii ce se apropie
Ca un năpraznlc șl implacabil avertisment 
Al luat cuvântul în numele nostru al tuturora

Acum
Pământul dospește de vlagă
Risipită darnic peste țarina întreagă
Un cântec, vuiet, vijelie
Crește o nouă geografie
Urcă spre vârfurile munților 
Cântecul ochilor șl al frunților
Crește cântecul minierilor scormonind măruntaiele 

pământului
Crește cântecul sondorilor In vinele petrolului 
Crește cântecul tâmplarului prtntre traverse și grinzi 
Cântecul suflătorilor in sticlă șl oglinzi 
Cântecul zidarilor ce ridică cetăți șt minuni 
Cântecul corăblerllor ce înfruntă furtuni 
Cântecul tăietorilor de lemne in păduri 
Cântecul ctsmarilor ce fac ghete pentru cei mulțl 
Pentiu cel mulțl șl desculți
Câ tecul ostașilor veghilnd liniștite hotare 
Cântecul lui
Gheorghl Dlmltrov
Și al Democrației Populare.

Personalitatea membrilor delegației guvernului bulgar 
care vizitează tara noastră

VASIL COLAROV
Vicepreședintele Consiliu 
lui de Miniștri și Ministrul 

de “Externe
în 3/16 Iulie 1877 
dintr’o familie de

S’a născut 
și se trage 
muncitori cismari. încă de tânăr 
activează in cercurile socialiste. 
Termină facultatea de D.ept în 
Elveția, uude face cunoștință cu 
socialistul rus Plehanov. După ce 
activează în cercurile ilegale șco
lărești socialiste, ca secretar al 
organizațiilor de partid și furni
zor de pașapoarte ilegale, apoi 
ca delegat la Congresele din anii 
1902—1903, Vanii Colarov este 
apreciat de Comltetut Central, 
drept cel mai activ membru al 
partidului, pentru care moliv eitv 
transferat in marele Centru mun
citoresc din PlJvdiv. la anul 1908 
participă la greva muncitorilor dela 
căile ferate șl este condamnat 
la trei ani închisoare. In 1907— 
1910. Vasil Colarov reprezntă 
pe socialiștii de stânga le Con
gresele Internaționale dela Siutt 
gard și Copsch.'ga, unde au par
ticipat Lenin și Roza Luxemburg. 
In anul 1919, Vasil Colarov o- 
cupă postul de secretar al Comi
tetului Central al Partidului.

la anii exilului de după răz- 
boiu, Colarov este colaboratorul 
cel mai intim a lui Gh, Dimltrov. 
El scrie și publică o serie de 
articole, cărți, etc.

După Întoarcerea sa în Patrie, 
Colarov participă activ în lupta 
pentru construcția statului bulgar 
pe noul baze economice sociale. 
Ales deputat în cea de a 26-a 
Adunare Națională, Vasil Colarov 
este desemnat tn unanimitate 
președinte ai acesteia. Aici Vasil 
Colarov dă dovadă de imensa sa 
experiență politică.

Vasil Colarov este ales repre
zentant al guvernului bulgar la 
Conferința de pace din Paris. 
După proclamarea Republicel 
Populare Bulgare a fost ales pre
ședinte provizoriu al Republice!.

TRAICIO COSTOV 
Vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și pre
ședinte al Comitetului 
Guvernamental pentru 
chestiuni economice șl 

financiare
Născut la 17 Iulie 1897 la So

fia, fiu de muncitor de la căile 
ferate. Traiclo Costov a avut o 
copilărie grea, în care a cunoscut 
lipsuri și mizerie. A absolvit liceul 
și s’a înscris' la facultatea de 
Drept din Sofia.

In partidul muncitoresc este 
încadrat din anul 1920.

Până In anul 1934 este secrer 
tar al Uniune! Tineretului Comu
nist din Sofia, iar în anul 1924 
este locțiitorul secretarului Comi
tetului Ctntral.

In Octombrie 1944, Traiclo 
Costov este arestat și maltratat 
crunt ia Direcția Politiei, dar nu-și 
trădează tovarășii. El Isbutește să 
saiă dela etajul patru și să ră
mână în viată. Din 1931, până 
in ziua [de azi, Traiclo Costov 
lucrează tn "cadrul Comitetului 
Central.

Din anul 1924 până la 9 Sep
tembrie 1944, Traiclo Costov este 
sau în închisoare, sau In ilegali
tate, sau la emigrație, dar nici
odată nu se desparte de viața 
partidului comunist, participând 
în mod activ la ridicarea acestuia.

Ziua de 9 Septembrie a anului 
1944 fi găsește la închisoarea din 
Plevna de unde 11 eliberează mun
citorimea. De atunci el este unul 
din secretarii partidului muncito
resc bulgar (comunist). La 31 
Martie anul 1945 este numit vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al electrificatei.

Gheorghl Dumitrov un nume 
care trezește adânci ecouri în sufletele 

oamenilor din lumea
Deosebită atenție se dă in Bul

garia creșterii șl educației copii
lor, Intr’uua din zile, exprimându- 
ini această dorință, am vizitat îm
preună cu Roza Dlmltrova, soția 
conducătorului Bulgariei Oh. Di- 
mltrov, care conduce in cadrul 
Frontului Patriei, secția de ocro
tire a copilului ca președintă, mal 
multe colonii de vară pt. copii 
dtn jurul Sofiei. Am pornit pe va
lea râului lscra și am vizitat trei 
din cele 70 de colonii ce au fost 
organizate pentru 13 000 de copii 
din Sofia, Intre 7 și 14 ani la 
Pancereve, Samacov și Bitlaia 
lscra. Entuziasmul cu care Roza 
Dlmltrova era primită peste tot 
năvala pe care o dădeau copiii 
când ea apărea, fiecare dorind 
să-i strângă mâna sau să-l s ună 
vre-un cuvânt, nu erau decât do
vada dragostei cu care ea Îmbră
țișează această muncă.

Acești copil mici, erau la cu
rent cu vizita delegației Guvernu
lui R o m â n la Sofia și după ce

ANTON JUGOV
Ministrul de Interne

S’a născut în satul Carasuli- 
Macedonia, în anul 1904.

In anul 1918 participă în ma
nifestația dela 1 Mal a socialiști
lor de stânga (tesni soțialisți). El 
participă in mod activ tn toate 
grevele, Încă dela vârsta de 14 
ani. In anul 1920, Jugov devine 
membru în sindicatul muncitori 
lor de tutun. In acelaș an devine 
membru ai Comsomolului. In 
1930—34. V. M. R. O , grupul 
lui Mihaliov, îl condamnă la 
moarte. In actlaș timp poliț a ii 
urmărește neîncetat.

In luna Octombrie 1934 trece 
clandestin frontiera șl emigrează 
in Uniunea Sovietică unde ră
mâne 15 luni. Prin luna Februa
rie 1936 se reîntoarce în Bulga
ria, intră în depozitul de tutun 
al Băncii Cooperative Agricole 
Bilgare din Plovdlv și organi
zează greve.

Partidul 11 apreciază și în anul 
1937 Anton Jugov este încadrat 
în Biroul politic, fiind de atunci 
și până scum membru al B. P. 
In anul 1940 este autorizat de 
Comitetul Central să organizeze 
marea grevă a muncitorilor de 
tutun, căreia i se alătură șl mun
citorii dela industria textilă, de 
cauciuc și cei metalurgică.

11 anul 1941,1a Începutul răz
boiului antifascist, Jugov este 
prins pe stradă și internat in la
gărul de concentrare Gonda Vodă. 
Dar Iugov fuge din lagăr șl se 
îndreaptă spre Plovdlv. După 
căderea Comitetului Central, în 
anul 1942, este condamnat la 
moarte în contumacie. Până la 
9 Septembrie 1944 Anton Jugov 
lucrează ca conducător al secto
rului militar și membru in Ma
rele Stat Major al armatei de 
partizani.

După 9 Septembrie 1944 i se 
încredințează postul de ministru 
al Afacerilor interne, La 18 No- 
vembrie este ales deputat tn cea 
de a 26-a Adunare Națională.

Roza Dlmltrova le-a spus că eu 
sunt din România m’au primit cu 
un Dasivejl Petru Groza, strigat 
in cor, din suflet. Veseli comuni
cativi, sănătoși, viol, fără pic de 
sfială.

Peste tot copiii ne-au prezentat 
câte un mic program artistic, cu 
Imnuri, marșuri de brigadieri, mar 
șuri de partizani, poezii, ca de ex. 
la Blelala lscra, un băețaș de vreo 
8 ani a declamat o poezie Închi
nată Rozei Dlmltrova, scrisă de el 
împreună cu alți 3 prieteni al Iul

Camerele copiilor sunt foarte 
bine întreținute, și pere|il Împo
dobiți cu lozinci ca de ex. „unul 
pentru toți șl toți pentru unul* 
toată speranța este tineretul nostru 
sau ,nu există o crimă mai ma
re pt. poporul nostru decât când 
nu se muncește*, etc. apoi cu 
fotografii ale revoluționarilor 
din vremea asupririi turcești, sau 
a cotropirii germane, jurnale de 
perete, variate și pline de fante
zie, întocmite chiar de copil.

Educația acestui tineret se face 
in spiritul care asigură țării, ce
tățeni conștient! In viitor, cari să 
scutească poporul de noul aven
turi, Și aici m’am izbit de solii 
muncii gratuite. In câte o colonie 
nu sunt decât una, cel mult două 
persoane salarizate, femela de 
serviciu, cu toate că numărul 
copiilor variezâ intre 80 și 150. 
Restul dela directoare la educa
toare, medici, surori, sunt Învă
țătoare, doctorițe sau elevi din 
cursurile superioare, caii iși pet
rec vacanta In aceste colonii, re- 
creindu-se și el pe de o parte ți 
aducând totodată un așa de fru
mos aport la desvoltarea carac
terului și fizicului generației ti
nere.

In drumul nostru pe valea Is- 
krel, am trecut prin stațiunea 
climaterică Cram-Kurie, situată 
la 1000 m. altitudine, muntele 
Rlla, unde o serie de case, vile 
mari confortabile, trecute In pro
prietatea Statului, au fost tran
sformate în case de odihră pentru 
muncitori șl funcționari. Ială o 
serie Întreagă de exemple din 
marile realizări ale guvernului 
popular democrat a 1 bul
gariei, pe tărâmul 6oclal.

Pe teren economic, cooperati
vele ocupă un loc de frunte și 
distribuirea tuturor articolelor de 
primă necesitate și a produselor 
alimentare se face prin aceste 
cooperative, pe bază de bonuri 
și cartele, urmând ca cei cari nu 
au cartele, adică cei ce nu mun
cesc, să primească doar atunci 
când stocurile depășesc nevoile 
populației muncitoare.

Industriile mari, băncile mari, 
au fost naționalizate.

Rezolvarea problemei naționale

Pe teritoriul Republicii Popu
lare Bulgare locuesc, in afară de 
bulgari, alte zece minorități națio
nale care reprezintă 16,8’/0 din 
întreaga popuia|ie. Deși acest nu
măr este mic, totuși problema 
națională nu-și pierde Însemnă
tatea sa politică, Întrucât este 
vorba de drepturile cetățenilor 
unui stat democratic de tip nou.

In Bulgaria monarhistă, mlno-

întreagă
Înainte de a termină ceace ars 

de spus asupra Bulgariei, trebue 
iă mă opresc o clipă asupra per
sonalității lui Gheorghl Dimltrov, 
primul ministru al Bulgariei și 
conducătorul de astăzi al poporu
lui bulgar, pe care am avut fe
ricirea să I cunosc personal. Dra
gostea șl respectul ce l poartă 
poporul bulgar, este rezultatul 
luptei pe care a dus toată viața 
pentru binele acestuia. Este un 
nume care trezește ecouri adânci 
n subetele oamenilor din lumea 

întrefgă, fiindcă el din tinerețe 
s’a înrolat io lupta pentru apărarea 
drepturilor acestora și pentru prie
tenia Intre popoare. Activitatea 
iul este cunoscută in dec.st bl In 
urma Procesului dela Leipz g când 
a foit acuzat de iacendierea Reich
stagului In 1933, proces In c*i« 
dio acuzat ce era, se transformă 

, la acuzator, in avocat at omeni
rii, acuzând depe atunci condu
cătorii fasciști de teroarea să.ba- 
tecă asupra poporului muncitor. 
Gh. D mltiov crează Frontul Pa
triei, care concentrează toate for
țele cu adevărat democratice din 
Burgaria și apoi deschide B gâ
rlei drumul spre democrația popu
lară.

El are multă simpatie pentru 
poporul român, cu toate că îm
preună cu fostul Președinte Pro
vizoriu al Republicel populare Bul
gare, Vasalii Kolarov In 1929, tre
când prin România, au fost găz- 
duiți de oligarhia română de atunci 
în închisorile șl 
Constanța- Ei știu 
s’a făcut d g vina 
mân șl de aceea 
pentru apropierea 
popoare în spiritul dorinței sin
cere a popoarelor noastre.

Fericiți de a fi găsit noul prie
teni, de a fi simțit prietenia lor 
sinceră, după trei zile de ședere 
la Sofia, cari s'au scurs ca un vis 
frumos, plecăm spre casă. Li Rus- 
cluc, Bulgarii s’au strâns să ne 
salute de bun rămas, iar prin 
mulțimea imensă din piața din 
f ița portului, am desprins o co
loană de copilași bine fmbrăcați, 
bine hrăniți, caii nu erau alții 
decât micuții noștrli Moldoveni 
îngrijiți de Bulgiri, într’ua cămin 
din Rusciuc.

Trecând D mărea am simțit un 
adânc regret de a mă despărți de 
acești noi și scumpi prieteni, dar 
mă mângâiam la gândul, că ceeace 
s’a spus atât de des In timpul 
șederii noastre în Bulgaria, că de 
acum Dunărea ou va mal des
părți aceste popoare el le va uni 
pentru totdeauna — este un ade
văr, care va face posibil să-i în
tâlnim mai des.

MIA OROZA

lagărele dela 
ci aceasta nu 
poporului ro- 
luptă fnalate 
acestor două

de A. VICTOROV

rilățlle naționale nu se bucurau 
de drepturi egale. Este semnifi
cativ faptul că vechea Constituție, 
numărând 163 articole, nu pome
nea prin nici o frază despre drep
turile popoarelor minoritare.

Transformările din Septembrie 
1944, au modificat fundamental 
situația minorităților naționale. 
Noul legiuitor — puterea tnunoî-

— Coatlnure In pag, 4 —
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In spiritul măreței acțiuni dela Agnita Botorca

Tinerii muncitori din Aninoasa
au înființat ,,ABATAJUL TINERETULUI**

Urmând acest exemplu, tinerii deschid abataje 
speciale la toate minele din „Valea Jiului**

„N’o ni 'poate face unare 
lucru”.. I I

- s& «iu se facă ele 
râs".

- „Sunt ei'băeti de treabă, 
harnici, prlcepuți. dar parca o 

sfi fie in stare să facă singuri 
față, fara noi, âvtia vechi.•

Cam1 in felul acesta conien 
tau unii dintre minier i vechi 
$lin Aninoasa propunerea tov. 
loan Cosmia, de'a fee înliinfi un 
abataj al tineretului la aceste 
mine, un abataj în care, mineiiă 
ajutori mineri, vagonetari, să 
fi» uuinai tineri.'

Părerile „bătrânilor” nu au 
descurajat tine elul din contră 
i-a îndârjit și mai taro fin a pu 
ne în vi. ță propunerea po care 

au însușii o.
- ,)C) să dovc'd nr că (suntem 

capabili de muncă și singuri”. 
- răspundeau tinerii.

- .Da’ce 1 Mundmi pentriTpi i> 
ma dată în mină? N'anr fost 
woi de atâtea ion oanieni de nă
dejde ! Vom! fi ți acum”. <.

... In sfârșit, propunerea Io 
varășului Cosma a cap: tat via 
ța abatajul 12 a Trist atribuit ti 
neretului căpătând numele de 
„Abatajul Tineretului”. Și cu 
rând „bătrânii” au fost nevoițî 
să-și schimbe părerea despre 
tineret.

- „Bieți capabili "tovarășe. 
Muncesc nu glumă”.'

-„Cine credea l’a /început că 
vor f» în'starețe ceea co tac?”

Exemplul tinerilor din Ai.i- 
noasa a fost urmat de indita 
de tinerii brig dei .Ștefan Pla 
văț” din Aninoasa, da tineretul 
tu) din Petrila, 'care a deschis 
un abataj în 'sectorul unu, IJe 
cei din Petroșeni cu un abataj 
în sectorul 4, urmând ca cei 
din Lupeni să deschidă 3 aba
taje, iar cei 'din Lonea fi.

Muncește tineretul din Va 
loa Jiului nil glumă.

In „Abatajul Tineretului'*
Când am coborît la „Abata 

jul Tineretului” munca 'era în 
plină desfășurare.

La capătul dinspre „11” tov. 
Hisem Achim, șeful schimbu 
lui, cu Alexandru Bok, li ma 
șina de perforat „bat” găuri 
pentru împușcat. Lângă ei, Med 
veș Carol se luptă să pună un 
„miclu” (un picior la grindă) 
pentru împușcare. Sunt negri 
și cu pielea brăzdată de su 
doare, pe față liotărîrea de 
muncă le e 'adânc întipărită! 
Știu că avem' atâ.ea nevoi de 
îndeplinit și că ‘e datoria fiecăJ 
ruia să lupte pentiu indeplini 
rea lor. t

La celălalt capat spre abata

SaSariații comunali din Munții Apuseni 
salută proclamarea R.P. R.

In sala festivă a Primăriei 
orașului Brad, a avut loc Dumi 
nică 11 Ianuarie a. c., adunarea 
generală a salariaților comu 
nali din Munții Apuseni.

Adunarea s’a deschis sub 
președinția tov. Benea Sabino 
președintele Secției sindicale, a 
salariaților comunali, care în- 
tr’o cuvântare bine documenta 
ta, descrie evoluția luptelor du 
se de clasa muncitoare din 
România, încheind cu bilanțul 
frumoaselor înfăptuiri săvârșite 
in anul 1947, care a culminat cu 
ce* mai mare biruință înlătura 
re* monarhiei. i

A mai luat cuvântul tovară 
șui Burtea Alexandru președin 
t»lo Comisiei Locale a Sindi 
»aț»lo» Unita Brad, c»re a dat 

jul 13 iu'timpfce Abela ( arol și 
Puncs Alex. încurca de zor iar 
bunele in vagoiicte, 'i rzm Ru 
dolf se luptă cu stratul We pia 
tra ce brazda -peretek de car 
bune.

„Șțu tovarășe îmi spune 
insoți.orul meu, tov. 1. Cosma, 
reglementar, nu pot împușca 
decât separai piat.a și cărbit 
■iele. In cazuri Ale acestea, Ire 
buc să scoți mai întâi 'piatra 
altfel le Iove te Ia randament”.

50 tone într’un „șut“
Când lucrările de pregătire 

pentru împușca.e au fost termi 
nate artificie.ul a încărcat gău 
iile cu cartușe. Ne retragem 
in orizont. O explozie înăbuși 
ta, o sguduitură: „I. ■ 2 ; 3;,;
II.., I5::i” In 'total sunt 10 car 
tușe. Ultimul nu exploadează 

„ Ce o fi?... Nu mai a> 
teptăm. Haideți ă vedem ce 
e”.

Fitilul nu fusese bine aprins 
și cărbunele aruncaț de prima 
explozie 1 a stins. In față iun 
maldăre de cărbune. Sunt trase 
vagonetele. Se întărește plafo 
nul și... lopețile intra in acțiu 
ne. I

„De acuma se poate socoti 
munca noastră dinți'un șut 
spune tov. Hisem. cocoțat in

COOi»JEK A TI VEÎLE 
din Valea Jiului au

In ultimul timp1 cooperative 
le din Valea J.ului, cari își ex 
tind activitatea din ce în ce 
mai mult au distribuit prin 
mandat, textile și încălțăminte 
în valoare de 5.721869 lei și 
sunt în curs de distribuire £7 
vagoane de cepe,ale. - In afaiă. 
de acestea ele au 'mai distribuit 
mărfuri - în comerțul liber 
în valoare de 3.44o.7o2 lei. i

La Pețroșeni, Coope.ativa 
„Minerul” are un magazin de 
textile și Încălțăminte, 2 maga 
zine de coloniale, unul de ali
mente și două ateiiere de cioi 
torie care au 'confecționat co 
stume și paltoane pentru mem; 
brii cooperativei. Se proectează 
înființarea unui ale,ier de cismă 
rie. 1 i

La Petrila qoopreativa are 
un magazin de coloniale și''n- 
telier de croitorie, la fel și la 
Lonea care are și măcelărie.

La Lupeni. Vulcan și Anî- 
noasa cooperativele au magazi 
ne de coloniale și manufactură.

O sarcină grea a căzut asu
pra cooperativelor din Valea 
Jiului' în perioada stabilizării, 

lămuririle necesare cu privire 
la recensământul general și al 
te probleme de ilnteres local.

întreaga asistență manife
stează spontan pentru Republi 
ca Populară Română, luându ți 
nagajamentul de a munci din i 
răsputeri pentru dezvoltarea de 
mocrației populare, spre soda 
lism.

S. B. corest» 

zorTnoT 
primește mică și mare 
p u b I icîtate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii 

vârful grămezii de dărubn», 
de ui.de batea lin „mi. Iu”.

* I
Când schimbul următor a in 

(ral in lucru giupi tov’. Iii- | 
sein termina ., de Lansportat 
cărbunele scos.. Avea 51 de i 
tancuri ad.ră 5<) tone într’un 
schimb.. Simt to na ncniu ț i j 
iniți ar fi vrut bă școala i mai 
mult

Doua nume înfrățite in 
istoria reconstrucției țării

Am plec if Din ;dte orizon 
turi i alte abataje, pâcâiiiluii 
le [:ikham,erilor ajung |ână 
la noi. Sunt sgoiiiote atât i.lr , 
cunoscute minerilor. De a tă 
date sunt parca altfel Sunt s li 
de chemare la muncă, la împli 
nirea sarcinilor pe t u noua via. , 
ța in care a [râșil i oj orul ro • I 
mtîn

Dealungul galeriilor, < ouă i 
nume mi s’au întipărit în inin 
te: Agnita Bo orca ‘i Valea Jiiu 
lui. Două locuri unde tineretul 
și-a revărsat «i își revarsă 'pt 
terea de muncă în slujba ridi 
călii popo u ui. Doua nume ca 
re vor îămâne 'înscrise ca o pa 
gină de glorie în istoria recon 
ștrucției țării r.oast e 1

I. Husneac

realizări frumoase

In această perioada secția co 
operatistă a Consiliului Șindl 
cal Local a rdu-it să 'mobi
lizeze aufo-camioanie cu care 
s’au adus alimente și zarzava
turi dela sate, ajutând prin p- 
ceasta in mod considerabil pc 
muncitorii din Valea Jiului.

Acum cooperativele duc o 
muncă intensă de a înscrie 
:âți mai mulți membri . pentru 
mărirea puterii îor de acțiune 
in o mai buna aprovizionare 
a oamenilor muncii din Valea ■ 
liului.

I. Homari coresp.

Dela Consiliul Sindical Județean
Biroul Consiliulu’ Județean 

al Sindicatelor Unite Deva, con 
voacă în ședința de lucru la se
diul Cons. Jud. Sind Deva, ur 
maiorii:

Marți 2o Ian.: Secretarii qo 
misiilor Locale și a Sindicate 
lor.

Miercuri 21 Ian.: Secretarii 
secției organizatorice și resp. 
resort cadre. ■

Joi 22 Ian.: Secretarii sec 
ției educație și cultură.

Vineri 23 Ian. : Secretarii sec 
ției economice și resp. coopera 
ției. I

Sâmbătă, 24 lan.: Secretarii 
secției legislației și Asigurări 
Sociale.

Luni 26 Ian.: Secretarii educ 
ție fizică, sport, femei și tineret.

Anunț
Biroul I.O.V.R, Deva-Huned 

doara, face cunoscut lumei I.O. 
V.R.. că se poate aprovizio 
na cu lemne dela Ocoalele Sil 
vtce CAPS, la prețul oficial de 
492 lei sterul.

Doritorii se pot adresa di 
rect Ocolului Silvic cel mai a 
propiat.

Manifestându și adânca dragoste fată de 
poporul bulgar și conducătorul său iubit 

Muncitorimea hunedoreană a trimis 
marelui luptător antifascis!

CjstIikî cai/ffițlai F.>iBBBB<Jr*<. -v 
numeroase daruri

Poporul lomân care i a 
laurii acum câteva zile o noua 
formă de Stil ..Republica Po
pulara Româna” are pnlej de 10 
nouă sărbătoare, in care cu 1 
mina piu ă dc bucurie il 1 lime 
-te pe (iheorghi Dimilrov.

Muncitorii huiiedo eiă din 
fabrici și uzine au pregătit 'ma 
rclui luptător pentru pace și de 
iiKKrațe daiuri di 1 prode u| 
mumii lor. ca -emn de orna 
piu, de pr.clenie ți dragoste fa 
ți de el -i poporul bulgar.

O delegație compusă din t> 
vi,; Speriosu Iran deia l M.S, 
Hunedoara i Varga Iul u dela 
Uzinele (.ălan ambii muncit <ri 
cvidcnțiați in mumii au plecat 
la București spre a înmăna îmi 
tului oaspe dai unic o,irite de 
muncitorii dela CMC, (jtigf r 
care au dăruit o 11 un ojasă trusă 
dc sudură care parcă ar vrea 
să însemne o sudură puternica 
și pe veci intre popoiul român 
și poporul bulgar, dela l zi 
ne|e 1 M.S, care au trimis 111a

Rezolvarea problemei naționale în Bulgaria
— Continuare in pag 3-a —

torilor și țăranilor din Frontu 
Patriei — pornește dela idee* că 
apartenența ia o naționalitate tau 
alta nu poate fi în nlciun c»z un 
motiv pentru știrbirea drepturilor 
cetățenești ți îi joslrea demnității 
umane. Această nobilă politică de 
prietenie între popoare se oglin
dește în Constituția Republicii 
Populare Bulgare adoptată recent.

Articolul 3 din Constituție spune 
că toți cetățenii bulgari, fără deo
sebire de sex, naționalitate, rasă 
religie, nivel cultural, profes’une, 
origină socială și avere au drep
tul de a alege și de a fi aleși- 
Astfel s’a asigurat tuturor mino
rităților naționale posibilitatea de 
a participa în mod activ la viața 
politică a țării.

Articolul 62, primul din capi
tolul referitor la drepturile și obli-

Se precizează că ședințele 
vor începe la orale'9 fix.

Duminică 1 Februarie a. c., 
orele 8 dimineața se va ține în 
sala festivă a .Prefecturii, Pic 
nara Consiliului Județean al Sin 
dicatelor Unite, la care sunt r 
convocați membru delegați de 
Sindicate în Consil u. preșcdbi 
ții și secretarii de sindicate.

Poșta Redacției
Alex. Stamatoiu: Reportajul 

trimiis este scris qu râvni in
să are o se ie de lipsuri

Când scrii un rep.ot'j de 
spre munca bravilor b igadieiî 
trebue să ții seama în primul 
rând de elanul lor constructiv și 
să sesizezi dragostea pe care 
aceștia și-o manifestă fați 
de muncă din dorința de a clă 
di o patrie al acelor ce muncesd 
cât mai bogată și înfloritoare

Un asemenea reportaj tre 
bue să fie plin de 'viață și ma 
bilizator, tocmai ceea ce lip*» 
ște în rândurile scrise de d-t». 
T* rusttuj să n» mai seni. 

cheia unui turna or din bronz 
care prin <J:î:zenia expresiei 
feți ,.i mae-t.ic u 1 'ie mU Iu 
erata viea a d"\vde isca ca ai
ci in Sud l ta I ur<»p< i s luai 
na o noua forma de o țj , de 

ia Uzii.-.-lfc Calan <_a e au irio.h o 
st.itue a din bronz a lui Kan 
Mar a invâțatoiul i alajizitorul 
clasei mum.iluaie, dela l Zinc 
le „Astra' <)fâ ie caic au tri 
m>ș o mostra de olo'omu pio 
du al secț ei Chimice i a e 
sv lubrică pentru | rima dala 1 
noi in țaia.i ar d ia muncitorii 
delj Mi c e de ur din Mu țps 
Apuseni, o machetă cu t> mo 

slră de nir fin. Sunt daruri po - 
mie din ,utl> :el<- inanu.>'>il >r 
din județul nostru Sunt " 11 ăr 
turie sincera a 1 ncteniei pe 
care 1 opo ul i o tril 1 rea s'o ui 
chege odatfi 1 e tru ot.ieauna 
cu popo ul bulgar -i cu țoale 
popoareie iubitoa e de pa t o 
progres in frunte cu Marea l 
niunea Sov,etică

Vasile Vintitescu

gațllle fuDdamertale ale cetățeti 
or, sublialtză șl mal puternic 
egalitatea naționalităților. El arată 
că fiecare om care locuește pe 
teritoriul Bulgariei, are dreptul 
aă-și stabilească singur aparte
nența sa națională.

Acest lucru eate foarte impor
tant, căci înseamnă că fiecare ce
tățean, din orice minoritate na
țională, ca și bu'garll înșiși, au 
dreptul legal de a-șl determina 
în mod cu totul liber apartenența 
or națională, garantându-li-se că 
aceaata nu le va atrag* nici o 
neplăcere.

Articolul din Constituția bul
gară, care acordă drepturi de li
beră determinare a apartenențll 
naționale, tubiiaitză în partea a 
doua că nimănui nu i se acordă 
privilegii pe baza națlon. ilității| 
originii, confesiunii, averii. Ma- 
mu'.t, acest articol arată că orice 
propovăduire de ură de rasă, na
țională sau religioasă este pedep
sită de lege.

Posibilitățile desvoltării cultu
rilor naționale sunt asigurate prin 
art. 70 ai Constituției: .Minori
tățile naționale au dreptul să în
vețe în limba lor maternă șl să-șl 
desvolte cultura lor națională, 
studiul limbii bulgare fiind obli
gatoriu". Ultima fraiă a acestui 
citat oglindește fără îndoială Inte
resele specifice ale minorității 
naționale deoarece de pildă, fie
care turc, grec sau atmean este 
interesat ca fiul sau fiica sa să 
cunoască nu numai limba maternă 
ci șl limba țării în care șl-a gă
sit patria.

In țară au fost desch'se de pe 
acum multe școli primare, în care 
învățămâațul se face In limba 
maternă a naționalltâț lor ce trăesc 
aici. In afară de școli primare, a 
fost deschisă pentru turci o școală 
pedagogică.

Se publică în numeroase ediții 
ziare, reviste și cărți In limbile 
turcă, armeană, rusă, greacă și 
altele.

Marea Adunare Națională (par
lamentul) este astfel formală incit 
reprezintă toate naționalitățile ce 
trăiesc în Bulgaria.

Poporul bulgar respectă drep
turile șl demnitatea celorlalte 
națiuni.

ui.de
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Intr'un meeting uriaș care a avut loc Joi 15 lan, a. c. pentru unificare

Femeile din toate organizațiile democratice din Deva 
și-au luat angajamentul să lupte cot la cot pentru 
consolidarea păcii și a Republicii Populare Române 
strâns unite în organizația unică a femeilor U.F.D.R.

Telegrama trimisă delegației bulgai e în frunte cu GHEORGHI DIMITROV

Femeile democrate din România, dândașl s««m« 
acțiunile lor vor fi mult rari eficace au hotărlt de h 

Sca Intr’o singură șl puternică orgsnizsțle care să se 
Uniunea Femeilor Democrate din România

barurile IrîmiBe 

lui ©îiwiilrew
de muncitorimea din Valea Jiului

In cadrul negata toi . dc. mu 
tu-caie a avul.loc Joi l'i ianuarie 
a c , la Deva în ■sala cinema 
ik>)‘iahtlui ..Progresul1 . un Inia 
re meeting organ zat 'rie că re 
O«ii sia Județeană «le i tegatlpC 
a vrganizaț e, l .1 .D.R.

Sala fiumos iiiir-o.lob iii cu 
sleagU.i -i lonindl deM'iiisi'. ne- 
mcrii'âtoarv pentru inaroip nu 
mur de femei icnliE eu un eu 
*u>asiu ztv ruidasi: ia sa a par,I 
.țe' la | riibli adunare eoniunif

Cuvântarea 
prietenei Eva Dragomir 

’Meeiingul a fost deșclvs da 
■dătre pnetena Eva 'Dragoni'iiț 
secretara Comisiei, care în cu 
fvtnte puj ne insă pline tiv ion 
^nut, a agitat necesitatea un 
flcării tuturor femeilor demo
crate într'o singură organ za 
lU care are ca scop ‘ihtăr rea 
frontului iacii. încordarei lor 
in nunta luptă pentru libertate o 
ș> independența popoarelor, in 
ăfcrirea colaborării cu Marca 
noastră vecină (Mia Ra'sSfr (, Par 
ăria Soc alismului, bast on al i>o 
îitei ard'iasciste și anti-drjipeîîa! 
<kste, lupta.oa;ea cea m’.ii con- 
sedventă pcuLu ,o paie dreapta, 
n trainica, precum' și *îipta coiî- 
*nua pentru întărirea tinerdt 
noastie Rei ubl cli Populare Ro

In Platforma p. U M. prob
lemele femenine ocupă un 

loc de frunte
In continuare ia cuvântul priq, 

teița Ileana Dima, taie îndemn 
nă femeile sindiicaîișțe si foto 
'tos'easoa uxjOBjcțta s.ndicali 
pentru lămurirea masselor de 
femvi în vederea redi^sări 
econom <>■ [rin mariicâ produc 
jjiei in folosul pelor ce muncesc,

Mai departe vorbitoarea ara ’ 
ta ba in Platforma 'Part du 

im Unic caie se va inii nța 
și ef îrt curând) problemele și 
revendicările femenine sunt 'pu 
se la loe de frunte

Populația conlocuitoare este 
alături de poporul român

iVorbeșțe. șipoi asistesței prie 
<ena Dany EEsabeta în limbai 
m'aghiară în numele femeilor 
din Uniunep țPopulaja'Maghia/ 
rât arătând sat.sfacția și bucu
ria de a puțea lua parte în a- 
ceasta organizație unică de le- 
atei îdatoiită actualului regim' 
democratic'din țara î.oastiă, do 
Vedind că pbpulațația tdnldcuf 
toare este alături ide poporul 
român și va iurta tot la i 
cot pentru întărirea Republicii 
Populai e Române.

Vorbește prietena Vi- 
du Ana care tratează partea 
din Platforma U.F.D.R privi 
loare la muncitoare’e dela sate.

Vom sprijini democrația 
noastră

A luat apoi cuvântul priete
na Halinoș Livia, caie a evi 
vklențiat colabo.area .frățească) 
întremționaliiâțile conlocuitoare, a 
rătând pe scurt falșa democra 
:ție a regimurilor trecute cât ți 
bestialele fapte săvârșite Jde 
fasciștii în timpul guvernării 
lor asupra poporului evreu.

că unit» 
se uni 

numească

,.A/i una când. i egiptul afle 
văial democrat, ny a a^ gural 
dreiâuri legale, ni S’ail des 
chit. toate ■ căile icatni a M 
creia un intui fi-uciL nouă 1 
cogiilor .mx.tr> m.iiiU '-cgvl'le 
ma intri .lițcritclc naționali ățt, 
cohtoctilipare im înai are ie 
căuta in rfîntliir le noastre In 
acest sco, noi femeile doino ra 
te din România, iii a deosebi 
re du națoiuliialie, rouui . ion 
main tm zid i nternii' al forțe- 
lor adevărat cțeniocrate si ne 
Inrlnî atibajamviitid, că vom 
sprijini <lvmocrtiț;:i noastră' 1n 
lupta sa pentru asigurai ea ui,ei 
14,-i ț'uituce, ți d.urqbj.c icjtrți 
înflorirea linei pi 110 ițite Re,.u 
blibli lto| nlaî’c Roinâiie”.

Prietena Alexandrina MuiQr 
Stăîiescu dupii ce face un scurt 
expozeu'despre felul mii'n to»ft| 
ț.nută feiiuria m trecui t|e 'gu
vernele istoriei',, tre e in, rea 
stă în setul j tpicipalvlc ppn 
efe djn Platfo.ma 1/ninnil Te 
iutilor' DemvWa'te 'clin' Româ
nia.

La sfârșitul meefingului a 
fost trimisă următoarea Moțiune 
Comisiei Centrale pentru uni
ficare :

MOȚIUNE
Noi femeile gospodine, inte

lectuale și țărance din Deva, a- 
duoate la meetingul ținut io ziua 
de 15 Ianuarie 1948. ne luăm 
angajamentul să luptăm cot la 
cot strânse in Uniunea Famellor 
Democrate din România, pentru 
consolidarea păcii, întărirea și 
deavoitarea Republice! Populare 
Române, pentru Îmbunătățirea 
gospodăriilor dela orașe șl sate,

I Concursurile Regionale de Ski de pe Muntele 
Straja din Lupeni

PEtROȘENL - lin ziua de 11 
lan. a. c., s’au ținut ila Lupeni 
concursul ile regionale; de sky. 
la care au 'luat parte peste 
2.00 tineri,

Numărul mare de participau 
ți arata activitatea pe care a 
depus-o secția sportiva a sin 
dicatului Minier din Lupeni. 
precum și Importanți pe care 
muncitorimea de aid iofcă spor, 
tului, mijloc dei recreere și- 
întărire fizici a oamenilor mun 
cfi.

Desfășurate intr’un spirit a- 
devărat popular, conctirsu ile 
s’au terminat cu următoarele, re 
zultate technice:

Slalon i coborîri combinate. 
Senior: Ianiașek Mihai;

Alegerea noului birou 
al organizației 
U.T. M. Hațeg

In seara zilei ide 8 Ian a. 
c., a avut loc la Hațeg în fa 
ța unei asistențe extremi de nu 
meroase alegerea r.oului corni 
tet al organizații UTM. Ha 
țeg în care auzint at între alții;

Moise Ciura, Mihai Schi du 
Nicu Sbuehea, Maria Neme.,, 
Mihai Vaideș, Eugen Nicul ci, 
.Taian Budi'U, și Uscar Adolf. 

să luptăoi pentru strângerea prie
teniei latre popoarele Iubitoare 
de pace șl libertate in frunte cu 
Uniunea Republicilor Socialiste 
Sovietice.

Deasemeni a fost expediată ur
mătoarea telegramă lui Ghrorgbl 
Dlmitrov :

TELEGRAMĂ:
Femeile democrate din Deva, 

întrunite tntr'o mare adunare In 
vederea unificării lor Vă trimi
tem salutul nostru cald, asigu- 
răndu-Vă de adevărata noastră 
prietenie față de femeile demo
crate din Bulgaria șl față de de
mocrația poporului bulgar luân 
dune angijimmtul de a lupta 
alături de Dumnevosstră in ve
derea consolidării democrației 
populare.

Ccmiflii Județeiui! de pre
gătire b org jnizației U.F.D.R 
*■ Ch • •

Meetingul a luat sfârșit prin- 
tr'un festival artlstic-cultural al 
cărui program a cuprins recitări,
— In limba română și maghiară
— bncăți muzicale, dansuri și 
cânteae precum și nn tablou viu 
minunat, raprezenlând Înfrățirea 
celor ce muncesc cu brațele și 
ou mintea dela orașe șl sate,

•
Uniunea I umi'.iJor DcmO|cra 

tv din Rpmama. lorgmiizațic. ca 
re va hja in curan.u fi nțâ și 
cart Am cuprinde toate' lemeile 
inuncifoai e, țSiance, mtefedtuâle 
și gospodine democrate diu ța 
ra noastră, va put .a lupta <_u 
puțeri, sporite pustiu pace ți 
libertate, 'pentru -liuistea unu 
nuiilor pentru făunrea u 
nui viptorimai bimi'^ipulor 
cât'șî pent.u zadarnicifeâ'planu 
ritor războinice aje imicriaiis 
inului anglo american. >

M. Mihail

Resiga loan Cioflica Simion,; 
(Minerul).

Juniori: Rusu loan, Maer 
Victor; Moldovan Sica, (Mine
rul).

Cocoșei: l.uca Kelemcn;
Guia T.ibCriu ; Kato Berci.

Fete- Tesar Elisaebta; He 
singer Malviua.

1. Herman coresp.

Noua conducere 
a Crucii Roșii 
din Deva

Regionala Transilvania a 
Crucii Roșii Roțnane, a dizol 
vat vechiul comitet de conduce 
re a Filialei Deva și a insttuît 
următoarea Comisie Interima 
ră-‘ Dr. Vasile Bretan, p.ie.e 
dinte. Mia Groza, viicepreșe- 
dinta; Siilvia Flocl, secre 
tară-, dr. loan Moza„ dr. Victor 
Popovici, E, Molțoreanu și Elisa» 
beta Dani, membrii ■

Noul sediu al Filialei este i 
în totalul Primăriei O-ațului 
Deva, unde cei interesați s’e vor 
putea adresa pent u orice che- 
sțițini in legătură cu Crucea 
Roșie.

Doi ntftierl dintre cri mai buni 
diq Valea Jiului, Iov. Meilac Pe
tru dela rr.irla Prtrfla șl VIJrfitL«cu 
Zalurla d.-ia m'na Lupeni au pri
mit delegație din partea S ridicate
lor miniere din VJ-a J ului pentru 
a înmâna Iul Gheorghl Dlmitrov 
președintele Consiliului de Mini
ștri al Bulgariei, soi t la Bucure
ști, două daruri din partea munci
torilor din Valea Jiului,

Unul die cadouri reprezintă un 
miner încărcând un v«g>net cu 
căibune, minierul, vagonet I șl li

O delegație de muncitori 
în frunte cu tov. Dumitru Săracu mem
bru în Comitetul Executiv al C. G M 
a predat lui Ghiorghi Dimitrov darurile 
trimise din toate colțurile țârii

In cursul zilei de Jaf, primul 
rnlniitru bulgar Ghiorghi Dlmit
rov împreună cu tor. Ana Pau- 
ker, ministrul afacerilor externe 
a primit o delegație de munci
tori din România care au pre
zentat oaspeților bulgari nume
roasa daruri.

Tov. Dumitru Săracu, membru 
in comitetul executiv al C G. M. 
luând cuvântul a arăt st, că da
rurile pe Care oamenii muncii 
din țara noastră le-au prezentat

Muncitorii de toate categoriile 
salută proclamarea R. P. R.

Intr’o Lorespoud£; tă pnnuia 
din Brad, -1 ceiațeni, niundto

Știri din Brad
Iii cadsiț! pregătirile ■ pentru 

efeetnarefr' rece;|ainântului a 
UiaLțunța la:JJrari>o comi-îe de 
plash pentru lamuri ea popula 
ției din oraș și sate, piecuni 
și o școală pe teie.i care va lu 
era în această direcție.

Dm inițiat va 1*. C> R. rt 
a Sind. I 'Uit Miner, Cri ctor. 
cu concursul tov. Jir. Pizo 

fostul Ateneu 'Mica din Gu 
ra Barza va purta niunele de 
Ateneul popular „Gh. tiheor 
ghiu-Dej’>.

COMITFTWL ȘCOLAR 
dA oe lângă

L1CFUL TEORETIC ds FETE dm DEVA 
Convoacă

ADUNAREA GENERALA
Pe data d: 18 Ianuarie 1948, urs iO a. m, iu cancelarie 

școalel, având urmit >area o-dine de zi;
1. Dsscărzare de g-stlunea financiară 1845 1947
2. Aprubare proec u,ui de buget pe exercițiul financiar 1947 

1948.
3. Diverse.
In caz că, la data de mal sui, tln se întrunește numărul le

gal de membri, adunarea se amână pe dita de 25 J umane a. c, 
in acelas loc, ia aceiași oră și cu acecnși ordine de zi și se va ți
ne ind f rent de număml membrilor prezerați.

VIZA BULEHNELOR 
de înscriere la 
Biroul Populației

Poliția de reședința Deva, 
face cunoscut ca începând cu 
data de 1 Februp.ic până li T 
Martie 19-J8, se face la Biroul 
Populației, Deva, \iza anuală 
a buletinelor de îdeatitate li 
preschimbarea bu etir.etor expi 
rate: h Viza buletinelor ieste 
bligatorie pentru toatp. popula 
ția orașului iar cei. găsiți fură 

.iCCastă xiiă după terminarea o- 
perațiunilor de vizare, vor fi 
deferiți justiției.

nia ferată fiind ntotfire pe un 
blo« de Că'buOe.

AI doilea cadou este o lampă 
de ma6i, pe acelaș postament cu 
o statuietă de miner turnată din 
Bronz care itâ In picioare cu un 
tâ'Dă:op In mână, având lângă 
el o lopată de mină in miniatuiâ.

Cei doi mineri vor tiansauiin 
Condu Storului poporului Repu
blicii Populare Bulgare Gh. Dmi- 
trov, salutul muncitorimii miniere 
încadrată In cele 6 sindicate mi
niere din Valea Jiului.

inalțijor oaspeți bulgari, reprezintă 
expresia sentimentelor de priete
nie și dragoste și totodată a ho- 
tărtril lor de a colabora eu po
porul bu’gar pentru consolidarea 
păcii și democrației populare.

Ghiorghi Dimitrov a m*l|uinM 
pentru darurile primite șl a ară
tat, că se va face lnterpietai fra- 
moaselor setimente de prietenie 
exprimate de reprezeutanȘiă pe* 
porului român față da popotă 
bulgar.

rul La/uu Petru din Brad irjj 
nerul Nii-I • lîvtru din Lrâ^or 
funcționarul Timbiuș < oriuEi^ 
dela biroul central al Soc , Ml 
ca” ri muncitoarea Lit,bâlci M* 
ria iși exprimă bucuria pentru 
actul înLaturarn nioaarlJei ș a 
proclamării RvpublcL ad care a 
umplut cu justiiica-ă mândrto 
inimile celor ce mui.cisc cu bra 
țul sau cu mii,tea dela orașe i 
sate.

Top subliniază Cx icin in li tu 
rărea monarhiei a căzut uitima 
piedică din calea desvoltar» ță 
rii noastre Spre socialism pentru 
infrațirea poțx)arelor, desfimțâ 
rea exploatării omului de către 
om

Cooperativa „Victoria“Huo«doar<

Publicațiune
Coop. „Victoria" din Hune

doara a primit iu cursul lunei 
Decembrie și Ianusrie 1948 m- 
măloarale articole de îmbrăcă
minte dirijste:

Bocanci 2424 per.
Ghete și pantofi 
Ciorapi

2200 .
800 .

Americă 25C07 mir.
Ață 5 0 mos.
Finet 
Bsrchet

5006 mtr.
5008 „

J
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„Nu îngăduim nimănui și nici într’un tel 
amestecul în treburile noastre interne“

Cuvântarea d. Dr. Petru Groza

yțlScpcarele ncuslre lrel>uc sca 

fa«2 conțlîenle «le ualcureu Ier pveprit"
— Declarațiile făcute de Gheorghi Dimitrov —

Urmară din pag. l-s

ludcienderiț i naționali, a popitai 
retor ripastre

După ce a fiacvt altoi P înclin 
siucc ia tstoriia celor dona io 
poare a ’intiud de relațiile pro 
icnești ' 1 trecutul mai indcuân 
t’.it Dr. Petru Groza u cionti 
nlrit: ....

Dm uekridre regimurile con 
ducătoare din trecut ale celor 
dou» țări au căutat sa înăbușă 
tradiția de prietenie și cohboi 
rare a celor doua popoare ale 
noastre, înv rajbindu le și aruri 
•audn le unul împotriva calui 
la 11 in războiul Balcanic din 
1913, și apoi in primul război 
mondial In ciuda afirmațiilor 
poporului muncitor din Hulga 
na și România pentru prietenia 
diafre țările noastre, regimuriile) 
reacționare și șovine dela Bucii, 
serfi ca și cele dela Sofia, une 
te ale puterile inrpt riabste, a- 
vând in fruntea lor regi ide a-, 
«ceaș origine, ce ascultau de la- 
eclaș imperialism german, nu 
Setau altceva decât jocul sân 
geros al cercurilor imperialiste 
mtreținând în cele două popoa 
re spiritul de ură și Wușmăniq 
«u toate oansec.nțele dezastru, 
oase pentru ele ;
Eliminarea uneltelor imperialiste 
din mijlocul celor două popoare 
a pus capăt trecutului întunecat

‘Acestui trecut întunecat, joj 
i»oarel£ român și bulgar i au 
pus ca pat odată cu eliberarea 
lor de sub jugul cotropitori
lor hitlțleriști și cu atât inaii 
vârtos după eliminarea diin mij 
tocul tor a principalelor unei, 
te ale iniper a'iștilor ațâță ori cd 
iaâ și uneltitor la noui răjzboa 
ie.

Popoarele noastre s’au apro 
piat mai mult în lupta 'pentru 
eliberarea lor de sub d.ctatura 
sângeroasă a lui Firtler. Sân
gele vărsat alături de ostași 
Armatei Sovietice i-a înfrățit 
pentru totdeauna.

Etapele următoare pe carq 
ie-au parcurs cele două poposi 
re pe drumul idemocraț ei pia 
pulare, le-au dat certitudinea) 
că și-au luat cu adevărat soar 
ti în propriile lor mâini.

Colaborarea dintre cele două 
democrați populare

Marile succese ale democra, 
|iei populare m Bulgaria sunt 
urmărite cu o caldă simpatie 
de poptorul nostru. Acordul cui 
ttiral semnat în 'Mai anul tre 
«pt de cjltre guvernele noastre 
a constituit un pas important pe 
drumul colaborării romano.bul 
fiare, între știința, arta și li Ier,a 
tura noastră.

Modul în care ami fost apoi 
primiți cu prilejul vizitei de
legației noastre Guvemamen-ta 
le la Sofia, a,demonstrat cât )de 
solide erau temeiurile acestui 
acord și cât de bogată- ar putea 
fi colaborarea și ajutorul no
stru reciproc în toate domlenii 
le de activitate.' ' |

Popoarele noastre nu mai pot fi 
oprite din calea lor

fată deoe salutam1 cu atâta! 
căldură semnarea tratatulu :de 
prietenie și asistență mutuala, 
iată dece manifestam cu atâta 
entuziasm! bucuria de a \ edea 
>■ mijlocul nostru oaspeții bul 
Sari «î poporului și Guvernului 
neutra, Guvern care este într’a 
devir expres e vie a poporului.

Căci, acum și la noi ca șl In 
Bulgaria, nu se mal află suverani, 
regi prlvellglați și nici clici con
ducătoare. Poporul român, ca șl 
poporul bulgar șl-a luat soarta în 
proprile râie mâni și nimeni nu 1 
mal poate opri de pe calea pe 
care a pornit cu atâta elan creator.

Pe drumul acesta sare este a 
păcii trainice și al democrației 
populare, el se simte de azi Îna
inte mai hotărit, urmărind, potri
vit tratatului, să se apropie tot 
mal mult de poporul bulgar cu 
experiență șl năzaințl asemănă
toare.

Uniunea Sovietică — chezășia păcii

Contribuția Republicii Populare 
Române ca factor efectiv fn la
gărul păcii și d> mocrațlel va fl 
de azi înainte șijmai rodnică după 
ce la tratatul semnat nu de mult 
cu Republica Federativă Populară 
Jugoslavă se alătură acum acel 
semrat cu Republica Populară 
Bulgară.

Acțiunea noastră de consolidare 
a păcii are sprijinul matei șl pu
ternicei Uniuni Sovietice de sub 
conducerea marelui Învățător ai 
popoarelor 1. V. STALIN.

Această puternică patrie sovie
tică și conducătorii ei sunt în lu
ptă necontenită in fruntea lagăru
lui democratic contra imperialis
mului și ei constitue chezășia su
premă a reușitei noastre pentru 
apărarea suveranității șl Indepen

nu ca să devenim agresori împotriva altor popoare, 
ci pentru a feri popoarele noastre de un nou Incendiu" 

(Urmare dla pag, 1)

Sarcina noastră principală este 
de a asigura popoarelor noastre 
condițiuni pentru munca ere 
atoare, punând capăt focare

lor de război

Credincioși voinței popoare
lor noastre, uo,i aml avut grijă 
ca într’o atmosferă' frățească să 
realizăm 'năzuințele comune pen 
tru propășirea lor pentru conso 
lidarea integrității tei*toria!e îmi 
potriva "oricărei agresiuni ori'de 
unde ar veni ea, deasetneneaț 
pentru a garanta suveranitatea 
și independența noastră națio
nală. Și noi împreuna cu Dvs. 
putem1 fi mândri c;ă ami adus 
o contribuție prețioasă la rea 
lizarea unei păci demne într’un 
moment când forțele imperiali 
ste subminează temeiurile ace
stei păci. Bineînțeles, sarcina 
noastră principală este să asi
gurăm pentru popoarele noa
stre, pentru Balcani, condițiunv 
pentru munca creatoare1 care ne 
va aduce prosperitatea.

împreună cu toate țâr le prie 
tene, în primul rând cu Jugos- 
lavia, mai departe cu Ungaria, 
cu Cehoslovacia, cu Polonia și 
înainte de toate cu Marea Uniu 
ne i Sovietică (urale entuziaste), 
bravele noastre prietene, să pu 
nem capăt focarelor de război 
care ar exista. , ’

Amestecul imperialiștilor 
streini în Balcani

Pentru asigurarea acestei 

denței noastre naționale, pentru 
apărarea păcii, bunul cel mal de 
preț al înttegei umeDirl progre
siste.

Vsm păzi ca lumina ochilor iude* 
pendența și suveranitatea naționala

Vom merge deci Împreună pe 
calea marilor Înfăptuiri pentru 
propășirea economică și culturală 
pentru securltatra țărilor noastre 
pentru a ne făuri un viitor mti bun.

Dar mal presus de orice, vom 
merge împreună pentru a păzi ca 
lumina ochilcr noștri Independența 
șl suveranitatea noastră națională.

Nu tngddulm nimănui șl nici 
Intr'un fel vrt-o Imixtiune, vre un 
amestec în treburile noastre In
terne. Căci, poporul român ca șl 
poporul bulgar, înțeleg foarte 
bine ca fără Independență șl su
veranitate națională nu poate t- 
xista nici demo rație populară, 
nici bunăstare, nici viață demnă.

in acest sens, cu aceste con
vingeri, salutăm încheerea trata
tului de pretenie, colaborare șt 
asistență mutuală tntre Republica 
Populară Bulgară șl Republica 
Populară Româră.

In acest sens, cu aceste con
vingeri, urăm din toată inima sA 
ptopășească ‘în veci prietenia și 
strânsa colaborare dintre popoa
rele bulgar șl român.

Trăiască Republica Populară 
Bulgară șl Republica Populără 
ROMÂNĂ!

opere'ia parte rîn acest moment 
și viteazul popor gre_’ care lu 
ptă pentru independența sa na
țio, tiaiă, iau parte ți popoarele 
din Europa, iau parte și po
poarele de dincolo de Ocean 
Noi nu putem s.i uităm că nu 
departe de ișoi în Balcani, exi
stă un focar de conflicte raz 
bonice. Dacă n’ar fi fost ame 
stecul strein în Balcani, Grecia 
ar fi fost astăzi liberă, demo 
erată și ar fi mers cu noi ca 
aliată în lupta pentru democra 
ție.

Aceste cercuri imperialiste 
care au trimis armata lor in 
Grecia, care trimit și azi mii șî 
nnii de ofițeri americani, acq 

ste cercuri imperialiste oe acuză 
pe noi bulgarii, pe Albania Iți 
Jugoslavia, poate și pe Româ
nia, că noi suntem cauza războ; 
iului civil din Grecia,care durea! 
ză de trei ani/de zile. Aceste a- 
cuzații sunt numai un pretext î 
pentru a justifica amestecul lor 
strein în treburile Greciei.
Cui folosește răzbniul civil 

din Grecia?
Ceea ce se întâmplă în Gre

cia este o amenințare pentru, 
pace în Balcani. Astăzi este ti ml 
pul de a pune capăt acestui iz 
vor de noui'conflicte războinici 
în sectoruL acesta înecare tră m| 
noi, aici în Balcani. Fiindcă ,o 
menirea nu mai poate suferi ți 
popoarele noastre nu m|ii pot 
suferi această situație de a 
sângera pentru interese strei

La dtjunul oferit de Asociația 
Româno-BulgkrA In clnstra dele
gației guvernamentale a Repub
lic I Populare Bulgare, Ch'orglii 
Dimitrov președintele Consiliului 
de Miniștri al Bulgariei a rostit 
un important discurs In legAturi 
cu prietenia dlLtre popoarele 
bulgar și român.

Dsa a subliniat amiciția tra
dițional* dintre cele douA po
poare cum și lupta comună con- 
trn asupririi turcești. Deasetuenea, 
eonducitoral poporului bulgar a 
amintit despre lupta de eliberare 
de sub jugul fascist, luptă con
dusă de Marea Uniune SovietlcA.

După ce a arătat scopul vizi
tei delegației guvernamentale 
bulgare In România, Ghiorgbl 
Dimitrov a spui :

Popoarele noastre trebue iA ac 
diabăreze de două rele : Primul 
cate dependința economică sau 
mai bine zis dependenta de do
larii americani de .doctrina Tru- 
msn* și .planul Marshall." Al 
doilea punct 11 constitue faptul, 
cA popoarele noastre s'au sub
estimat in domeniul culturii șl al 
calităților lor.

Popoarele noastre trebue iă 
fie conștiente de Importanta lor 
istorică șl de valoarea lor proprie. 
Dacă ele an rămas înapoiate față 
de alte (Ari, aceasta nu bb dato
rează decât guvernelor care la-au 
împiedicat In tracul eă-șl dez
volte calitățile. Noi nu trebue să 
privim numai spre apus, ci tre

ne. Popoarele noastre se în
treabă pe drept cuvânt, ce cau 
tă aici în Balcani armata englej 
ză, ofițeri englezi, ofițerii ame 
ricani? Bincînțe'es, lăspui sul 
va fii că nu caută bine'ele pen 
tru noi in Balcani. Pentru ce -e 
cheltuesc sute de m.Ioane de 
dolari pentru a susține războ
iul civil in Grecia? Ce folos 
poate avea muncitorul ameri
can, fermierul american, inund 
torul englez, țăranul en 
glez de pe urina/cclor ce se în
tâmplă azi în Grecia? Aceasta 
nu este nici in interesul păcii, 
nici în interesul cultură popoj 
rului american nici în în inte
resul prosperități poporului a 
merican Aceasta este dăunător 
păcii, dăunător culturii, dăuna 
tor progresului Întregii omeni 
ri progresiste.
Luptând împotriva amestecu
lui strein în treburile noastre 

asigurăm pacea

Noi unim azi forțele noastre nu 
ca să devenim Agresori împotriva 
altora, ci pentru a feri popoarele 
noastre de un nou Incendiu czre 
poate să se producă aci și să se 
întindă în țările noastre.

Asigurând independența și su
veranitatea noaitră, luptând îm
potriva oricărui amestec strein fn 
treburile noastre Int.rne.uoi asigu
răm și contribuim la clădirea unei 
păei trainice în lume.

bue să căutăm orizonturi nour 
spre marfa Moscovă

Vorbind apoi de entuziasmul 
cu care a fost primit de poporal 
romăo, conducătorul Bulgirlei a 
subliniat, că acest entuziasm tre
bue să f'e firul conducător m 
activitatea reprezentanților căi
turi!, științei și oamenilor munca 
din Bu'gsria șl România piatra 
desăvârșirea prieteniei comaae a 
a celor două popoare.

Generalul Marschall și 
agenții lui cheltuiesc 
degeabadolariiinFranța

Secretarul general al Con
federației Generala a Muncit, 
d. Benoit Franchon, arata 
Miercuri în L’Humanite, că 
grupul dizident „Force Ou 
vrire1' nu a oblinut majorita
tea decât în cinci din y5 de 
conduceri ale Uniunilor Sin 
dicale, dar și membri acestor 
conduceri au fost înlocuift 
Imediat prin membri rămași 
credincioși Confederației Ge
nerale a Muncii.

„Generalul Marshall și a 
genții lui din Franța — scrie 
d. Frachon — câre urmăresc 
cu atât interes spargerea nai- 
tății muncitorești din (ara no 
astră, își vor da seama, cA 
speranțele lor sunt zadarnice 
și câ își cheltuesc dolarii fără 
nici un folos pentru ei."

Cu credință profundă în tartele 
noastre populare, noi merșe» 
mereu înainte ca să clădim feri

cirea popoarelor noastre

Asemenea p< poare ca ale noastre 
cu un asemenea entuziasm, cu 
asemenea energie și crediașă !■ 
viitorul lor, nu vor îngenuochla 
niciodală în fața dușmanilor noștri. 
Cu credința aceasta profundă ta 
forțele noastre populare, cn cre
dința și devotamentul prietenilor 
noștri mici și mari, noi mergm 
înainte, mereu înainte ca să clă
dim progresul în țările aoaatre, 
ca să clldlm cultura, ca să pro
ducem buauri materiale și culhi- 
rale, ca să clădim prosperietatca 
popoarelor noastre. (Urale, aplaisee 
însuflețite).

Trăiască în veci frăția r»- 
mâno-bulgară, fr;ța bulgar» 
română!

Trăiască Rvi>ublica Popuknâ 
Româna! 'fit

Trăiască guvernul Re, o blid 
Populare Române iar fniatw ca 
Dr. Petru Groza !

Trăiască conducători dev» 
tați și credincioși ai |-oporukâ 
român ca Gh. Gheorgh u Dej 
Ana Pauker, Teohari ( eorges 
cu, Vasile Luca, Bodn .ras șj 
toți ceilalți, i>e care nu i v»i 
enumera aici, cari coaduc R« 
publ'ca Populara Româna sp«« 
rropășire!

Traască poporul româtat

im; ilmcisi Juttoțufui Hmeflowâ hiv»


