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„Democrația sovietică sau prole
tară a creat, pentru prima oară 
în lume, democrația pentru mase, 
pentru cei ce muncesc, pentru 
muncitori și pentru mici țăranii 

(V. I. Lenin Opere alese) flHBSa 3L P. C. B. PEMTEU JUDEȚUL HUHEBDaHl

Se împlinesc azi 21 lan. 
a. c. 24 de ani dela inoart-a 
marelui Lenin, făuritorul mă 
rețului Partid Comunist (bol
șevic) al U R S.S., învățăto
rul proletariatului mondial, 
creatorul primului stat socia
list din lume, mărețul gândi
tor și om de acțiune legat 
prin toate fibrele sale de 
massele cele mai largi ale 
pextrulul.

Dela sfârșitul secolului tre
cut și începutul acestuia ome
nirea a intrat înlr’o nouă e- 
tapă, cea imperialistă. Sat
ana uriașă a conducerii lup
tei pentru apărarea interese 
lor clasei muncitoare și a ex
primări lor știin(lfice a fost 
înfăptuită de Lenin, continua
torul și discipolul genial al 
lui Marx.

.Leninismul este marxism ti 
epocii noastre, epocii capita
lismului intrat în putrefaclîe, 
când lupta pentru răsturnarea, 
caoitalismului este în mod 
practic pusă ia ordinea zilei 
în lupta revoluționară a cla
sei muncitoare și a partidului 
său de avanfgardă, Partidul 
Comunist."

Înarmat cu învățătura le
ninistă proletariatul rus, având 
in fruntea sa partidul bolșevic 
călit și educat de Către Le
mn și Stalin a răsturnat în 
1917 puterea țarismului și a 
burgheziei ruse și a creat 
primul stat socialist din lume, 
iar apoi popoarele sovietice 
au învins împotrivirea gărzi
lor albe și intervenita străină.

Sub conducerea lui Lenin 
și apoi mai departe sub cea 
a lui Stalin colaboratorul lui

cel mai apropiat, U. R. S S. a 
devenit dinti’o (ară înapoiată 
o care stă azi în fruntea

popoarelor din lumea întreagă 
Au fost înfăptuite planurile 
cincinale, care au desvoliat 
Statul Sovietic din toate punc
tele de vedere fâcându-l ca-
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în corpul ziarului

0 pagină închinată 
memoriei lui
V. I. LENIN
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REZULTATUL VIZITEI DELEGAȚIEI*

guvernamentale bulgare in România
COMIL'WICA.T<JI_

sie fifiisușîm n©ul

a nivelului de trai 
muncesc dela fora e

proielariatul r<»

spartl
Prm făurirea Republici1 Po

pulare Romane, în lața oainc 
nilor muncii dm țara i astră u 
fost ridicate o serie de 'sar
cini noui, de o importai ța liota 
ritoare pentru consolidarea ,j 
ccstei mari cuceriri a pop ruliu 
iio.tru. pentru ărgirea bazei u 
•i de existența

In cadrul acestora, ca s>r 
( in*  de bază stă ridicarea pro 
ductilității mumii, mijloc prin 
cipal de întărire a bazei <co 
nomice a democrației populare, 
de ridicare 
al celor ce 
și sate.

Astăzi 
mân, datorită luptelor sale vi 
ctorioase conduse de P.C.R., 
deține o serie de importante 
puncte de pârghie, dintre ceh 
inai importante ale vieții npa 
sire economice. Aceste cuce
riri trebue ,c lărgite până când 
vor fi cucerite șt ultimile i ozi 
ții aflate in mâinfe celor ce 

mai exploatează munca popo 
rului. Ori aceasta nu se poate 
f«ce decât prm noui eforturi 
și noui lupte, printr’un nou fel 
de a privi sarcinile ce n revin 
fiecăruia în acest ansamblu, 
prîntr’o nouă a itudine față de 
muncă, din partea celor ce muu 
cesc.

In articolul publicat în Nr. 
4 al organului Biroului Infor
mativ dela Belgrad al Partide 
lor Comunistei, - care de.i scris 
înainte de proclamarea Repub 
lidi Populare Române, con-ti 
tue un puternic isvor de indru 
mare pentru poporul no
stru muncitor, - tțov. Gheorghc 
Gheorghiu-Cej, secretarul ge. e

:eral al l’.C.R ar. ta 11 cit. 
Iul in care trebue a și ia.su 
șeasca muncitorimea loniâm*  
sarcinile ți mai ^(es irlul ia 
( are trebue dai viațH acestar 
sarcini

..Actualul ritm al producția 
nu corespunde nici celor mai 
acute necesitați economice ale 
țarii și nici sarcinilor pe rare 
ni le pune in față. iu domeniul 
economic ra[ida desvoltare de
mocratica a României. El corn 
stitue o piedici in calea iri-ua 
strunii pe bazti de planificare « 
industriei romanești " apur.e 
articolul citat.

Sarcina înlăturării acestei i «e 
clici retine oamenilor muncii 
din tara noastră.

,,Posedam togați materi le 
imense Atent un sol f■ rt‘l ti un 
subsol ltogat in zăcăminte <ie 
petrol, cărbune, minereu d<- 
fier..."

Trebue încordare i munca 
Munca noua, atfel decât cea 
de pârtii acum, efectuata ia alt 
spirit.

In trecut din car./d expioatft 
rii sângeroase Ia care ^ra -u 
pusa muncitorimea a avut fa 
ța de munca un simțământ de 
rcpugnare. de infrânare. Simț*  
mânt îndreptățit în acele tiu» 
puri Astăzi insa, când rond» 
țiunile nu numai politice dar 4 
economice au fost radical sdtim 
bate, când exploatarea dacă nu 
a fost încă complect înlăturată 
este to u>i mult lestrânsă, (.'ari 
poporul a inceput să fie sta 
pun al său și al bogățiilor s*  
le, atitudinea sa față de mu»a 

i. husneac.
(Continuare In pag. 4-a)

Intr e atmosferă de entuziasm însuflețit asupra hotărîrilur luate în urma tratativelor româno-bulgare
Comuniștii și Social-Democrații 

din jud. Hunedoara an pornit la înfăptuirea 
efectivă a Partidului Unic Muncitoresc

Alegerea delegaților la adunarea județeană a P. U. M.
încheind cu succes, nw'Jvft*  

iHftatea de lămur rP s" însuți 
*r*  a Platformei P U. Al., ir:*m-  
hrli celor două partide munci 
ferești din orașele gi centrele in 
dustriale dn j d hunedoara 
au pom t cu iun enluz asml re 
revoluț onar spord. la alegp rea 
oomitetelor comune de P.ÎJ.Mm 
și a delegaților 4a conferi.ița 
județeană.

Crisciui* : lu im!* Arineulci 
,Gh. Gheorghiu-Dej*  din Gura- 
barza-Criumor, ia cadrul ședinței 
plenare ou membrii P. C. R. și 
P S. D, a luat cuvântul tov. 
Ba» k Pmeric delegatul comitetu
lui județean P. U. M. Hunedoara- 
D-’va. arătând îawmnitstea uni
ficării celor două partide mun
citorești.

Au fost aleși apoi următorii 
delegați la adunarea județeană: 

Bascb Emeric, Cod 
rin C.-tin, Albu I» Popa Ioan lui 
Maxim, Popa V-, Flore*  Teodor, 
Crișan N,, Mlclău? N., Pasca P., 
Banriu I., Stana, 1„ Almășau Ion 
Iul A',, Crișan Moise, Șturec L , 
Lazăr P,, Sârbu Marcu, Dără- 
boi.ț I„ Groza P., Clej V., Hur- 
dea Tr., Crețu I, Luțcscu I., 
Birih» Deslderlu, lancu Asparch , 
Bogaru Solomon, Sava Teodor, 
Popa Gh, Boldura Remus, O- 
meta Gh., Bexa Petru, Rcslga 
N., șl Rusu Timoftei

Cupir: In cadrul ședinței ple
nare a membrilor P. C- R. și P,

— Continuare în paji, 3-a —

Comunicatul asupra liotărîrî 
lor luate cu ocazia confeiințeț 
dintre Delegațiile Guvernamania 
lă Bulgară și 'Română, a to4 
dat publicității odată cu textul 
tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală înche 
iat între Republica Populară Ro 
mână și Republica Popular*  
Bulgară.

In acest comunicat se arata; 
ca:

T.ratatul de Prietenie, Cola
borare și Asistență Mutuală în 
tre Bulgaria și România ea și 
Tratatele semnate în acela? 
scop separat de către fiecare 
din cele două țări cu (Re; ublj 
ca Federativă Populară 'Jugo- 
slavă, constituie o gara ț e ptn 
tru integritatea teritorială, 
bertatea și independența 'cc-lor 
două popoare, a crăror relațiuni 
sunt pătrunse de o prietenia 

— frățească și de ies; ect reciproc.
In acelaș timp el deschide dru
mul unei colaborări politice, e- 
conomice și culturale 'durabile 
și strânse între Bulgaria și / 
România, ceeace va cnntiibui

la progresul și la prosperita
tea popoarelor lo . <

Conferința a connstatat cu 
satisfacție ca Protocolul dela 
Bistrița, prin care toate chestiu 
nile pendinte intre Bulgaria' 
și România au fost cu desăvâr 
șire lichidate în spiritul in 

țclegerii reciproce, a fost execu 
tat în cel mai scurt timp. I« 
cursul discuțiunilor s’a căzut 
de acord ca podul peste I un» 
re prevăzut în art. 14 a! Proio 
coiului dela Bistrița sa fie c.... 
struit in sectorul ( <>rabia- Ght

Cc>ntinu*r«  in n», 4 .

ia.su
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‘C/adirnir fjt’ici /Benin
de V. Malakovski

(fragmente)
Toată piatra 

aicea 
știe l-a văzut 

pe Lenin,
când

a tropăit 
în Octomvrte 

năvala 
cea dintâi.

Ș'eogurl multe
se perindă;

scris este pe toati
gândul Iul,

porunca Iul.
Șl aici

auzit-a pe l.tnln
fiecare turn fi turn,

f

pentru el
erau 

gata si răzbată
prin foc șl fum.

Șl aici 
pe Lenin îl știe 

muncitor din orice loc, 
Inima șl o așterne

în frunzișul verde
în frunziș de brad.

El în luptă a dus,
izbândă a vestit,

șl proletarul
pe a lumii bunuri

stăpân a devenit.
In scriptură nu-l

nume sfânt
nume ca al Iul,

în tntmi {Hrănești 
resfrânt1.

pământul
hărăzit

nouă ne-a fost, 
implhltu-s’a visul, 

de strămoșii 
blclulțl

în morminte
năzuit.

Doctrina leninistă de educație a tineretului•
fie puse în slujba interesullui 
general, In aceasta constă edu
cația comunistă”.

Caracterizând morala corn» 
nistă - morala de luptă activă 
pentru triumful a ceeav® e te 
nou, miorala care se bazea-ă i « 
atitudinea conștientă față ide 
muncă, față de proprietatea sp 
cialistă și de lupfă pentru con 
so.idarea și realizarea comunis
mului. Lenin socotea absolut 
necesar ca toți tinerii să fie edu 
câți dle mici 'copii în țspiritjJ 
unei munci conștiente și dis
ciplinate, pentru ca mai târziu 
să dea dovadă de inițiativă în 
orice activitate.

Îndrumările date dc marele 
Lenin la cel ide al 3-lea congres 
al consomolului din R usia 
au stat și stau la bază întregit 
activități a poporului sovietic 
și a Partidului Bolșevic în Ic ea 
ce privește educația tineretului 
în spirit comunist, Stalin a dinț 
mai departe și a desvoltat d|O 
ctrina lui Lenin, indicând căile 
și mletodele de educație a ma 
sselor în perioada socialismu
lui.

Numai în cei 10-12 ani pre
mergători celui de al doilea 
război mOndiaț cu fost ridica
te mai mult de 6o mu școli

viitoarei Repub- 
pentru acest vii 
tineretuf să se

In 192o, s’a ținut cel de al 3- 
ka congres al Uniunii Tineietu 
Iui Comunist din toată Rusia

Lenin a desvoltat vastul pro 
gram de activitate viitoare al 
Partidului Comunist și al ajuto 
rului său imediat - comsomolfull 
- cu privire la problemele edu
cației comuniste.

Luptele încă nu se termina 
seră pe fronturile războiului 
civil.

Privirile pătrunzătoare ale 
lui Lenin străbateau însă dimo 
lo de lipsurile și greutățile a- 
celui moment El vedea clar ta 
bloul măreț al 
lici Sovietice și 
tor e. îndemna 
pregătească.

Terenu, a fost curățat, spu 
nea Lenin, și pe acest teren nouă 
generație comunistă trebue să’ 
construiască societatea comuni
stă”.

Pentru a îndeplini însă cu 
succes acesată uriașă și nobilă 
misiune, era nevoe înainte de 
toate de cunoștințe. Lemn a fî- 
fixat sarcina comsomolului, în 
tr’un singur cuvânt: învățătură-

Lenin arăta că problemele dd 
educare a omului nou trebue 
să fie rezolvate în strânsa '!e 
gătură cu lupta generală dusăl 
de oamenii muncii. Omul nou 
se naște numai în luptă, în ca
drul uriașului proces de tran 
sformare a ordinei sociale.

„A fi membru al comsom.olu 
lui - spunea Lenin - înseaintrăl 
a-ți conduce acțiunea în ața fel 
încât munca și forțele tale să

Leain și transformarea economică a U.R.S.S.
Prof. Universitar GotovsM

Utră a rai unc , : IcjIu e d«w 
zeci de niiiioane de |oamerii-

Astăzi a fost demonstrat <u 
o deiasebita putere rujul ru> 
reț al înalt • noa>t e ‘>rg*  » 
zări economice, de- ;.re ■ arc 
scria Lesiin cu tui fert dc ve^a 
ni urmă La începutul r»z 
boiului împotriva l. l<Ss ’hitla 
riștiî, stăpânind apro..'i>e trea 
ga Eurojiă, ne i tiece.u cu 
mult și în ie pri'. te >ri . r~ -fc 
dc populație și în ie pri,- te 
mijloacele matci-ale. I ar fun
damentul rrostiu < <o..iomi.. 
sistemul socialist .4 eavumnef, 
proprietatea oole tiva asrpra 
mijloacelor dc iroJucție re a 
asigurat o folo.-ire mult rrrai 
efectivă a resurselor. Muli.umriik 
acestui fapt starul tio-tru a a 
juns la victoria economica a m 
pra Germaniei l'.itlei iste, oii t a 
te greutățile ucinar.azute.

Când Lenin a murit, produe 
ducția industriei noastre o.i» 
liste nu atmgea ăUi;uci, nij 
mătate dm nivelul scăzut al • 
producției din 191'3, Sub oo..du
cerea lui Stalin, d-n ace! im»- 
incnt i pană .a începutul R <jS 
boiulu. de Apărare a I’atr dl 
producția industriei noastre jt 
crescut mai muit de îo (de ori. 
Iar victoria și întărirea regirnli 
lui colhoznic au ttons'ormat * 
gricuitura noastră Î<1 cea m*  
mare și mai mecanizată eca^ 
mie agricola din ‘lume

Așa au fost create principi 
lele condiț i pentru faptele gl» 
rioase ale Armatei Ro.ji.

Întreaga măreție a transfor
mării economice a l RSs apare 
și mai clară în lumma trduci 
tcior victorii aie l RSs in Raz 
boiul de Apărare a l’ tr.e..

Rusia țari,ta, iii ce privește 
nievlul ei i.e dezvoltare tehui 
că si economi ă, se găse i ,cu o 
sută de ani în urmi ( riior 
înaintate dm Europa i a USA.

In decursul primului războiu, 
mondial, țarismul a adus eco 
nomia țârii la ruina cumplita.

In 1918, când puterei sovie
tică făcea abia primii ei ’pașî. 1 <a 
nin într’o schiță de plan n ac 
tivității (eluiico șliii țiiîce a fixat 
liniile principale ale trnasforn ă 
rii economice a Statului nostru 
Lenin a pus în fața vco.ioiniet 
sovietice o problemă grandios, 
să, de a lichi la distribuția ex 
trem de nerațion; la a iorț lor 
productive ale Rusiei ț ri te. 
în care centrele industriale pti 
țin numeroase, asemenea mor 
oaze în pustiu, erau despărțite 
prin mii ele kilometri e iz io re 
le de materii prime, coinbusti 
bil, energie.

Lenin a foi mul' t în primăva 
ra, anului 1918, principiile eseu 
țiale ale distribuției foițelor 
de producție „I.istrituțta iaț:o| 
nală a industriei în Rusia, in 
punct de vedere al apioprierii 
materiei prime și al poribi.îtă; 
ților de pierderi minimale de 
muncă, cu ocazia t'ecerii dela 
prelucrarea materiei prime la 
toate celelal.e stadii de i relua 
crare a semifabricatelor inclu 
siv până la fabricarea produ 
sului finit”

Principiile Leniniste de 'di
stribuție a producției au fost 
strălucii întruchipate în viață 
prin pianu ik cindn le Sta. î 
niște- C1 urmare a lor au că-i 
pital riiță îesurse naturale gî 
gantice, care pâiă atunci .j eau 
în paragină, au 'fost descope
rite izvoare mari de econom e a 
resurselor național economice, 
au fost create centre industria 
le formidabile în Răsărit, pe baț 
ea cărora Uniunea Sovietica a 
putut da lovituri năprasnice ar.

noui, număru; Ipr total atin
gând dfra de 2oo mii .In ceea 
ce privește nu nărui elenilor 
ce frecventează șco.i e, acesta 
s’a mărit de 5 ori față de epo 
ca dinaintea Revoluției. Un a- 
vânt și mai mar.e a luat des- 
vpltarea rețelei de școli supe 
rioare. Din 91 câte erau 'înainte 
de Revoluție, numărul școli 
lor superioare în URSs, s’a ii 
dicat la 8oo, iar numărul de 
studenți s’a mărit dela 112 mii 
ia 67o mii, adică mai mult de 
cât și școlile din toate ță.iie 
Europei luate la sin loc.

Tineretul sovietic și detașa
mentul de frunte al acestuia -> 
conte omoli tii - răspunde prin 
muncă devotată grijei pe care 
Partidul si guviemul le-o poar 
tă.

Doctrina Leninistă de educa 
ție comunistă a masselor este 
o armă puternică astăzi, când 
oamenii sovietici își refac eco 
nomia distrusă de ecupanți fas 
oiști germani, ducând technioa 
spre noui culmi ale progresu
lui. Pe baza acestei doctrine, 
poporul sovietic își făurește 
cadre de oameni culți și cu o 
conștiință înaltă, capabili să 
ducă la bun sfârșit construirea 
societății comuniste în URSs.

Mișcarea muncitorească trebue să de
vină obiect de inspitație artistică.

Lenin

de

matcloi germano fasciste 'lot 
odată a devenit posibilă lichida 
rea stării de înapoere e-ano 
nuca și culturală a i ci ublicilor 
noastre naționale periferic 
au fost create condițiuni mate 
riale pentru înflorirea pilele l- 
ei și frăț ei dintre popoarele l 
RSs.

Elaborând planul i emuntor 
ale eleitrifiiării Rusî'.i. J eniu 
a indicat calea ndustrializ.ar.î 
țării. Tot sistemul de iei.iz.re 
a eh ctrificarii țarii. Lenin î( 
considera ca o creare a unei iui 
dustrii de mașini moderne m ri 
și puternice, înzestrate cu teh 
nicacea mai avansată i î/i stare 
să reorganizăm toată eco omia 
naționala, inclusiv agricultura.

Triumful planului Lini ist du 
electrificare îl constt te slrâlu 
cita victorie a politicii dc mdu 
strializare socialista, crea ei a- 
celei formidabile inel: sirii mari, 
care a reorganizai tehnica Litre 
gei economii rațiq ale, inc.usiv 
agricultura.

Lenin a descoi erit transfer 
marea radicală a caracterului 
cooperației în societatea sovie 
tică, prefacerea ei într’un t.p 
sociali t de economie. El a des 
coperit rolul transformator al 
industriei sociali te f, ță de eio 
nomia și însăși psihologia țâ 
ranului mic proprietar indi
vidual. [

In douăzeci de uni a fost 
transformat radical tot stilai 
de viață, psihologia celei mai 
numeroase clase din țara roa

SLKSrWMrW despre alianța dintre 
muncitori și țărani

doliu ale anu- 
a jurat solemn

In zilele de 
lui 1924, Stalin 
sa îndeplinească cu sfințe, ie 
testamentul po i ic, al lui Le- 
nin. Prinție altele acesta conți 
nea indicația de a întări Iniax'i- 
mal alianța muncitorilor cu țâ 
rănii.
Bolșevici care și-au pus drept 

scop să conducă proletari dul 
în lupta de răsturnare a bur
gheziei și de cucerire a j uterfî 
nu puteau să nu se intereseze 
de chestiunea a iatului în lupta

. pentru putere. Pe acest al at 
Lenin îi vedea în țărănime.

Lenin, arată că forța mot icăi 
principală a revoluției care tre 
bue să răstoarne autocrația și 
să instaureze republica demo 
cratică, este proletariatul rus.

Lenin considera massele mun 
citoare ale țărănimii ca pe a- 
liatul proletariatului în lupta 
pentru putere și edificare a jsccie 
tații socialiste. Leninismul a 
formulat trei lozinci principale 
în chestiunea țărăr.eiscă, co es- 
punzătoare celor trei etape ale 
revoluției.

îndată după treceiea pu
terii în mâinile Sovietelor, au 
fost adoptate, decretele cu pri 
vire la pace și pământ. Puterea, 
Sovietica a înfă. tuit programul 
leninist de naționalizară a pă
mântului. Țăranii au primit de 
la puterea sovietică peste 15o 
milioane deseafine de [ămân- 
turi noui, ce se aflau înainte \ re 
me în mâinile moșierilor și ale 
burgheziei. Ea a scutit pe ță 
răni de plățile arenzilor anuale 
către moșieri - în valoare de 
5oo milioane ruble a,ur. Cea mai 
numeroasă pătură la sate a 
devenit țărănimea mij.ocașă.

Astfel în f ăcările Iu; tei ne 
cruțătoare împotriva contra-re 
voluției interne și a întervenț!i.£ 
lor s’a format și întărit train*ca  
alianță politîco-miLtară a munci 
torilor și țăranilor. Temelia a- 
cestei alianțe o constituia faptul 
că puterea sovietica a dat țâra 
nului pământ Odată cu termi 
narea războiului civil o ast.el 
de temelie a alianței deve-

I

V

de A. GRIGORENCO
nea deacum îr,suficienta- Ța
ra intra într’un ata.e s adiu de 
largă construcție, care recebit- 
împărtășirea la construcția .» 
cialismului a zeci de milio ne 
de oameni dela sate. Trebuii 
creată o baza r.oiă economici 
pentru muncitori si țărani. In
troducând in anul 1921, noua 
politică (NEP), înlocuind ,pr» 
drazviorstka” prin impozitul ca 
tural și aoordând țăr nilo- k 
bertatea de a vinde surplusN 
rile lămase după acliri rea im 
pozitului - puterea sovietică a 
sigură prin acesta o alianța « 
conomică trainică intre orașe Ț 
sate.

Desvoltarea agriculturii, 
nea Lenin, trebue să meargă p» 
calea desvo.tarii în massă la 
sate a cooperației sprijinite de 
stat, pe calea introducerii i» 
agricultura a principii or oole • 
'iste mai întâi în sfera desfa 
cerii, iar apoi în sfera producțî 
ei agricole. •

Deacum in 1924, sc puteau ob 
serva la sate fenomene noi în 
legătură cu cooperația agreo- 
lă. La data de ! Ianuarie ) 2i, 
erau cooperafizate Lloo ooo de 
gospodării țărănești. Au hr.t 
ființă mari organizețd coopc- 
ratiste în diferite ramuri agri
cole (in ulei vegetat, cartofi etc. 
Una din ele - cooperația cula 
valorilor de in - reunind iun în*  
treg sistem de asociații țără.re 
ști producătoare de in - ,e apr» 
viziona cu instrumente c.e pi o 
ducție, semințe, cumpără, < eja 
ele producția lor și o desfăcea 
pe piață, asigurând țăranilor 
participarea la beneficii.

Cauza lui Lenin a dcsvoi it 
o și tradus o în viață St Țin.

In alianță fraternă cu clasa 
muncitoare și cu i.itclectuaiiî, ță
rănimea sovietica luptă acum 
pentru o cât mai grabnică icfa 
cere și desvoltaie a economiei 
țării sovietice, pentru inllarirta 
URSs. ■ (

A

A

A
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Comuniștii și Social-Democrații din jud. Hunedoara 
au pornit la înfăptuirea efectivă a P.LI.M.

Acțiunile de muncă voluntară
ale tineretului din Valea Jiului se intens ficâ

Urmare din pag. l-a

S. D. del*  Uzinele C. M C- și 
Fabrica de Cherestea C. A. P, S 
cc a avut Joc în localul cantinei 
F.A. după ce au vorbit tov. Vlad 
pi Budai despre sarcinile ce re
vin membrilor P.U.M., au fost 
■Ieși urmitoril delege ți:

Vlad Alexandru, Sâlâ- 
jc » Teodor, C&rbuDaru Vasile, 
Dismacec Carol, Pervain Fran- 
eisc, Sereș Al., Fercău Gheorghe, 
Bondoc Stellan, Micu Avram, 
Martin Valcriu, Opriț*  Gh., Aibu 
Nicolae, Sebeș 1., Albu Meria și 
Radovlci 1.

Câlan: La Călim, in cadrul je- 
dinței plenara ce a avut loc in 
sala Caslnoului Muncitoresc, au 
iost aleși următorii:

Vasllie Florie», Lupan 
Gheorghe, Șuteu Vasile, Covacs 
Martin, Delemla Ioulf, Rădulea 
Iile, Șelaru Emil, Olteenu loalf, 
Lazlr Arcadte, Bretfeld Francisc 
șl Vasas Ș’efan.

Simeria In codrul adunării care 
a avut loc în sala cinematogra
fului „Ilie Pfntil'e", au fost aleși 
următorii delegați:

Simeria: Drăghicl Alex., Du
duia Andrei, Mihailescu Aurel, 
Moța loan, Gram» Vaslle, Hălă- 
lae Petru, Muntean Laurențiu, 
Bodea loan, Cara Nicolae, Crl- 
vinars Petru, Ftilop Ștefan, Căs- 
lâlan loan, Cooard Vasile, Gheor- 
ghlu Nicolaie, Toma Ștefan, Sevu 
Gh, Crișan Teodor, Deac Remus, 
Maier Dumitru, Terne» Nicolae, 
Moldovan loan. Grlgorovici Za- 
haria, June Tralan, Horvath Zol- 
tmn, Dehelean Teofil, Moldovan 
Francisc, Gyulay losif, F ore an 
SimioD, Copândean loan, Băgă- 
ie»n loan, Lucaci loan, Ghiara 
Vasile, Bozdog Aurel, Medruț 
losif, Moța Floiica, Borza S.

In acelaș spirit entuziast, da 
Înaltă ținută muncitorească și de-

Vom Supta cu îndârjire contra 
dușmanilor clasei muncitoare...

Angajamentul luat de minerii din Valea Jiului cu ocazia 
alegerii delegaților pentru Congres

lntr'o atmosferă de entuziasm 
deosebit de Însuflețit e'a desfă
șurat alegerea delegaților P. U. 
M în localitățile din Valea Jiului.

La Petroșeni, Aninoasa Petrila 
Vulcan, Lupeni, Lonea, în cadrul 
adunărilor ce au avut ioc cu a- 
eeat prilej, marele număr de par- 
Ucipanți și au luat angajamentul 
de a lupta necontenit pentru în
tărirea Partidului Unic al clasei 
muncitoare și pentru consolida
rea și desvoltarea Republicii Po
pulare Române.

lată câteva din moțiunile adop
tate ce acest prilej.

MOȚIUNE
Noi, membrii al P. C. R- și P. 

S. D, din Lupeni, întruniți astăzi 
16 ianuarie 1948 io ședința Par
tidului Unic Muncitoresc ne luăm 
angajamentul că vom întări Par
tidul Unic Muncitoresc și vom 
lupta pentru întărirea Republicii 
noastre Populare prin mărirea 
producției, contribuind astfel la 
consolidarea regimului nostru de 
democrația populară.

Vom lupta cu îadârjire contra 
dușmanilor clasei muncitoare, lo
vind fără crnțare in aceia care 
ar căuta să Împiedice eforturile 

plină înț degere, au avut Joc adu- 
năr și In celelalte centra din ju
deț, unde membrii celor două 
partide și-au alea delegații co
muni după cum urmează :

Hunedoara; Săbău Gh , Bernat 
Tibtriu, Cor ine seu loalf, Peglsan 
llie și Zeanl Audrai.

Ilia : Iuga Iint'n șl Oprean losif.
Baia de Criș: Dogaru Gh. șl 

Ruț AL
. Certojul de Sus: Buda Victor, 
Bârfea Iulian, Noiogan Lszăr, 
Halga Vichtnte, Nclega Sabin, 
Florea losif, Florlan N., Nelega 
Miron, Chiria losif ;i Muntolu 
Constantin.

Teliuc : Ardeleanu Victor, Va- 
slnca Anton, Vlad Simion-Mihuț, 
Orășanu Armin, H<-rban Măria 
și Vlad Abel Petru.

Dobra: Gonjean lullu și Groza 
losif.

Brad : Borza Avram, Popa I,, 
Supureanu V., Farcaș losif și 
lancu P.

Geoagiu: Rusan losif și Melente I, 
Orăștie: TudorEmi), Ilinca To

ma, Săcui Manole, Nasta Olga și 
Lobonț Gh.

Astra«Orăștie: Dancu Petru, 
Drăgsn D tru, Călugăru Gh , Sco 
dlgor Eftimie, Lutău I., Lazăr 
Gh, Suciu Luorețla, Puia Fio 
rea, Barza Ion și Popovlci Flo- 
rlcan.

Bălța : Popovlci Eugen, Adam 
1. șl Georgescu C.

La Deva

In ziua, de 15 Ianuarie a. c., 
in sala teatrului „Progresul’5 
din Deva, in cadrul ședinței iple 
nare a membrilor P. C. IR... 
și P. S. I>., au fost a.e?i iurmăto 
rii delegați pentru adunarea P. 
U. M. lui din județul Huncdoa. 
ra‘: , • > ...

Dragoi Anton, Dobroiu Va-, 
sile, Eva Dragomir, dr. lîoiovicii 
Ivan, Nagy loan, Biro Erne.t, 
și Pălcuț Ion,

nou st re pentru ridicarea nivelului 
de trei al masselor muncitoare.

Vom ridica nivelul nostru Ideo
logic și cultnral spre a servi cât 
mai bine interesele poporului 
nostru pentrn a ajunge cât mai 
repede la desăvârșirea democra
ției noastre populare care va 
deschide calea spre socialism.

Trăiască Partidul Unic Munci
toresc I

Trăiască Republica Populară 
Română I • 

Moțiune:
Noi, muncitorii CFR.-iștl din 

Petroșani și jur organizația, P.C, 
R, și P.S D. adunați azi 16 Ia
nuarie 1948 în adunarea gene
rală. alegâadu ne conducătorii 
noștri și delegați cari să ne re
prezinte la adunarea Județeană

Motociclete
se fabrică în serie ia

La uzhele I. A. R, Brașov 
a început fabricarea în serie 
a motocicletelor de tip româ
nesc Aceste motociclete au 
fost experimentate în toamna 

a P, U, M., ne luăm cu toții an
gajamentul de a duce o luptă 
hotărită pentru îocheg&rea in 
bune condițîuni și consolidarea 
Partidului Unic Muncitoresc.

Vom lupta împotriva tuturor 
dușmanilor claselmuncitoare,pen
tru ridicarea productivități muncii 
și vom depune tot efortul nos
tru pentru rldlcarta ntvdului 
ideologic al tuturor membrilor de 
partid. Ne luăm angajamentul să 
contribuim la terminarea liniei 
ferate BumbeșU Llvezenl până 
la 7 Noembrle 1948

Trăiască Republica Populară 
Română,

Trăiască Partidul Unic Mun
citoresc,

In acelaș sens se exprimă șl 
moțiunile adoptate de adunările 
care au avut loc la A.C P, Pe
troșani, Petrila, Visează, Lupeni, 
Vulc»D, Lonea, Anlnoas», Sarmi- 
segetuza, Pul, B»ru-Mare «te.

In spiritul solidarității oamenilor muncii de pretutindeni

Delegația muncitorilor hunedoreni prezintă 
oaspeților bulgari darurile oamenilor muncii din jud. nostru

Delegația consiliul. • județean 
al sindicatelor unite din Dcva- 
Huncdoara compusa di.i tov 
Varp/a Iu u și Spăriosu Ion a 
înmânat »a Bucuie.t,, în cadrul 
festivii t>io care au avut loc 
cu prilejul vizit i delegaț eî gu 
veritamer.talc bulgare condusă 
de Gheorghi Dini trov, marele 
erou al luptei antifasciste și 
iubit conducător al poporu'ui 
vecin și prieten, cu care R.P R. 
a încheiat rece tul Ița at de prici 
tenie, colaborare și asiste ță 
mutuală, darurile muncitori 
lor din județul Hunedoara, 
despre care ziarul nostru a I 
scris la timpul potrivit. ' 1

Delegația de muncitori a fo t| 
primită de Gheorghi Eimitrovl, 
în prezența celorlalți membri 
ai delegației bulgare și a imemf 
brilor guvernului R.P.R. repre 
zentanț i muncitorilor, din toate 
colțurile țării, venițî să arate ( 
spiritul lor de'solidaritate'cu oa 
menii muncii de pretutindeni 
și marea lor dragoste-pentru 'sol 
ții poporului ve in.

Marele conducător al munci 
tori or de pretutindeni, 'lup ă o 
rul neînfricat Gheorghi Timit 
rov, a mulțumit călduros oa 
menilor muncii deta noi pentru 
darurile făcute, multe din ele 
reprezentând adevărate ope
re de aită și a (subliniat realîta; 
tea strânsei legături dintre mun 
corimea română ți bulgară pen 
tru asigurarea răcii în Balcani 
și în întreaga lume, în >folosul| 
propășirii celor care muncesc, 

pupă cuvântarea Iui Gheor 
ghi Dimitrov. delegațiile ide 
muncitori au luat par e la festi 
valul care a avut loc lîn sara 
Ateneului, în cinstea delegației

Comitetul județean Huredoa 
ra-Deva a P.C R. -mulțumește! 
pe această cale tuturor tovarăși
lor și prietenilor săi carî J-au 
trimis felicitări cu ocazîa Pro 
clamării Republicii PopuLre Ro 
mâne și a Anului Nou.

COMITETUL

de tip românesc 
uzinele I A.R. din Brașov 
trecută și sau obținut rezul
tate excepțional de bune aiât 
în Ceiace privește viteza cât 
și puterea motrică și rezis
tența.

Acțiunile de mumă voluntar,, 
ale tinerelului din Valea Jiu 
lui au început din zi în zi să 
fie tot mai ’ldese și mai (mobiliza 
toare. Duiă terminarea >oi clor 
lor de munca in mine lat 1 ere, 
birouri, an după terminare i cur 
surilor, ținerii munci ori tune 
ționari, elevi, constituiți in bri 
gâzi de munca pic t ază vo
luntar munci de interes ob tesc, 
general

Astfel in ziua de 11 Ianuarie 
a. c._ 27o Tineri dm centre 
le Văii Jiului s’au deplasat la 
mina de curând deschisa din 
IJricani, unde, in decur. de -1 
ore jumătate au încărcat in va- 
goncte- 335 tone cărbune, L5, to 
ne piatră, III in. c-, h-mn -, etc.

In aoqlaș interval de timp ti
nerii au balustrat linia ferata 
pe 5o m. lungime, săpând B5 nr. 
c. pământ

Piir.t e cei 27o lineri volun 
tari au fost și tov. Marin Nko- 
lae din C. C. al G. G, M Dro 
can din C. C. al iUTM, Kovacs 
Plus, comandai.tul brigăzilor 
de voluntari din Valea Jiului, 
membrii Comitetului Județean 
Valea Jiului al UTM, etc.

bulgare, după care s’au întors 
la locurile lor ide muncă, pț. 
a împărtăși tovarășilor lor 
impresiile culese cu prilejul a- 
celui de neuitat moment, care 
le-a îngăduit să 'cunoască pe . 
marele conducător ți prieten al 
clasei muncitoare ți al ioporii 
lui nostru.

1 Să ne însușim noul spirit de muncă
Urmare din pag l-a

trebue să fie alta, noua. 'El tre- 
bue să lucreze mai bine, juni, 
hotărît, cu toată conștiincioși 
tatea pentrucă lucrează pentru 
sine, pentru popor nu pentru 
exploatatorii de pâră acum.

In noua formă de Stat, mun. 
citorimea trebu e fă fie perma
nent preocupa a de marina pro 
ducti.i'-ății muncii sa'e.

Spiritul acesta, al muncii 
noui, a început a fi însușit de 
muncitorimea județului nostru.

Avem- exemplu tineretul din 
Valea Jiului, cu acțiunile sale 
de voluntariat din Aninoasa, 
Petrila, Petro,eni, Lupeni, l ri 
câni, etc.. i

La fel au dat dovadă de acea 
sta o serie de echipe fruntașe 
de mineri din Lonea, Petrila, 

Aninoasa, etc- Astfel, la 
Lonea, echipele de'mai jos și-au 
depă it programe'e de produc
ție, la zi, între 2 și 14 Ianuarie 
a. c., cu următoarele procente

Hcrța Ion: 2,28; 22; 14 2; 
4,57.

Boți Alex; 12; 10; 8,57; 18; 
47.1 ; 18 5.

Carașca M'hai: 28,28; 38 ; 34 8 ; 
104; 4 2; 52,2; 37,1; 428; 17,14 
și 25 71.

Unrich Ștefan; 51,66; 49; 10,5, 
25; 20; 12; 45 53,

Colda Iile: 66 66; 20; 27,7 ; 
26; 13; 14; 22; 183; 78,33; 
45; — precum și ech pelt Bo- 
cftnlcl Dumitru, Edenad Anton, 
M hăllă Ion, Rusu Aurel, B igdan 
Anton, Rojnlc Ioslt și altele.

La Petrila și au depășit pro
gramul echipa Pali losif cu oânâ 
la 90 Pop Ludovic 8O’/o,i 
Schiiller Grlgore 40%, Berlnde, 
Kiss Ștefan, Florea Cornel, ctc

Dar mărirea productivității 
muncii nu poate fi ie lizati da
că nu se curmă din rădăcină a-

In munca prestată s’au evi
dențiat iov. Dalooș, ut miri din 
Petroșeni, care a încăncat F' 
tancuri de piatra d>pă ind noi
ma cu 4 tancuri; Mătasar-eanu 
Ion, Poenaiu Ion, Gavril Lec» 
nida din Lupem, precum și "1 
brigadieri din brigada 
Luca” încărcând Io-, tor.e d» 
cărbuni. t# țfl

Tot in ziua de II Ianuarie a 
c., la Petroșeni, 2ăo tineri au 
acoperit voluntar un șanț pe*  

tru cablu telrfo: ic pe o di-tai 
ța de 6oo m lungime.

Constituirea
subfilialei Petroșani CER» 
Asociației „prietenii Scânteii* 4

In cadrul muncii de difuzare 
a ziarului „Scânteia”, imUnJto 
rimea dela unitaț'le C. F. R. 
din Petroșeni a procedat 1j oon 
stituirea subtili l i Petro eni 
C. F. R. a Asociațe> „Primenit 
Scânteii”.

In ședința d- constituire, du 
pj aratarea sarcinilor ce re\t> 
prietinilor Scânteii, țî alege 
re i unu secretariat însărcinat 
cu stiângerea abonamentelor >1 
o.giniiarea difuzării zîaru 
Iu- i ‘v. ma jos. arătați >;i-au 
m t ani’.njamentul d a mări 
ni;:, vul afonamentelor h ui I 
ti’-.e clin car< fac parte, ide*  
28o la 36o numere, în cursul 
lunei Februarie a. c., la î e,«out 
de locomotive, Câța Gheorghe; 
Mișcare , Nichi Giuorghe-, 
Atei de zonă, Ardeleanu llifc; 
Serv. Lucrări Specale, Albon 
loan și Copăcescu Nicolae; R*  
vizia de vagoane, Gavriliu VA 
sile și Recepția de cărbuni, Sii« 
Nicolae. i i

numite practici și atitudini, r« 
miniscențe a.e trecutului, dacți 
nu se întărește disciplina în 
mu că i ... (

Cum ar putea fi mărită bu- 
noaiă și mai mu t producța ți 
productivitatea muncii în Va 
lea jiului, dacă par-lel cu ac

țiunile de voluntariat ți de mă
rire, a producției mai pot îi 
găsite pe fișele de ponta) ab
sențe nemotivate, dacă mai sunt 
care practică încă sistemul fa» 
fotei fără rost în timpul progra 
inului, dacă mai sur.t inconșticn 
ți - din fericire puțini -la nu
măr - care părăsesc serviciul 
atunci când cred și vor ei, ne 
ținând seamă ca prin ace ta im 
piedică desfășurarea în bune 
condiții a muncii celorlalți.

E adevărat ca munca inten 
să și eforturile continui ale ce
lor mulți îndre, tajeic asigura
rea îndeplinirii programului da 
producție. i

Pentru înlăturarea absențe
lor, a „schimbului” și a pără
sirii serviciului, neajunsfurî cu 
efecte grave asupra producți
ei, trebue dusă o luptă hotă- 
rîtă.

Trebue lămurit fiecare de iu 
seninătatea muncii sale și ca 
astăzi munca nu mai e o robie 
d o muncă noua, pentru po
por, pentru cei ce muncesc

Trebue ca toți să se incor 
deze în acest efort, în inunca 
nouă. Republica Populară Ro 
mână și celelalte mari cuceriri 
ale poporului nostru trel;uesc 
consolidate, ;e tru a put a mer 
ge mai departe pe drumcl -. i: 
torii.or populare, pe drumul im 
bunătațirii standardului <_e via 
ță a oamenilor 'muncii, al în
tăririi independenței noastre e- 
conomice ri po! ti.e. drumul 
transformării României iutr'o 
țară înaintată și înflori.oare, 
patrie fericită a muncitori lot 
săi. —

1 * I

I. Rusneac
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aducerea in fruntea unor mi
nistere importante a celor mai 
iubiți fii ai clasei muncitoare, 
tov. Ana Pauker, Vasile Laca, 
Etnii Bodnăraș, Gh. Vasiiicta', 
încheierea acordurilor de prie
tenie colaborare și asistenți
mutuală cu Jugo-Slavia și 
Bulgaria și cea mai importantă 
dintre toate Înlăturarea ro«- 
narchiei și proclamarea Re
publicii Populare Române fac 
ca, clasa muncitoare, poporal 
muncitor din această țară să 
poată întâmpina ziua come
morării morții lui Lenin ca 
încredere și cu conștiirța da
toriei imp'inite, conștiirță ge
neratoare de noui puteri și 
indemn la noui acțiuni mărețe 
pe linia trasată de marii das
căli ai proletariatului printre 
cari un loc de frunte îl oaa 
pă, Lenin.

f

asupra hoiărîrilor luate în urma tratativelor româno-bulgare
(Urinaie dla pa^. 1) 

xhcaj Iv>1>iind)uc <■ 0 ouini 
>»c si 0 nuxapa iucrji.it;
fc. in cei ina' scurjt (Ujnpi i 
^emU'U • btaLiii aiupl^apiKntjUl

Un pruloooj nopnrat â k/fcț 
acuiiiat cu privire la ootabo a, 
10a eUXtoJuLĂ între cele doua, 
W»

jyatatul nichelat <jor<si muta 
M întregime princijuișor Orga' 
■izatie’ Natiu.ni.10r Unite «î are. 
Vept soop si inlemeasciă. opc 
ia dc pace ți copp.erare Inter 
■ațitiuaui, pe care cele doua, Iun 
Herne sunt gata s’o întărească, 
oichieind tratate ascmanatoaru 
de aceleași scopuri t?» cu alt» 
țari cu respectul libertății ta 
sarvieranifcății B.ujgariri șî Rch 
mftniei.

Iu cursul conferinței s'a con 
utatat p devină unitate ți p 
iiertectfi înțelegeie recii rocă în 
toate problemele cu privire la 
sijuația internațipiiAiă ți în spe 
aal La situația în ILalcanj.l

Cele două delegații au evi
dențiat cu satisfacție feuccesc, 
le popoarelor lor pe calea iade 
vârâtei democratizări a Statelor 
lor. Hotarîte sa urmeze ți pe 
viitor aceiași cale, Buligaria și 
România se situează de partea 
forțelor păcii, a democr; ției și 
a colaborării internaționale, îm' 
potriva ațâțătorilor la iun nou 
rdzboiu. /

Guvemefe celor două țări 
declară că nu-și v|or cruța efor 
turile pentru întărirea și desvof 
tarea legăturilor prietenești, ca 
re ie unesc cu Marea Uniune a 
Republicilor Socialiste Sovietice 
ca si cu celelalte țări de demo
crație populară și cu toate jpo- 
piaarele iubitoare de libertate

Cele două delegațiuni au 
iost pe deplin de acord (pentru 
a constata că imixtiunea străină. 
Vt intervenția militară constî 
tuie, o piedică pentru consolida' 
rea definitivă a păici 'în jEalcanî, 
care nu va put-a fi realizată 
atâta timp cât ieroicul popor i 
grec nu-și va avea si țel asigura, 
ta libertatea și independența sa 
națională. (

Cele două delegații au expri 
mat acordul deplin al Guverne
lor lor de a colabora în toate 
chestiunile importante a politi 
os internaționale și îndeosebi 
în ceeace privește chestiunile 
care 6unt în legătură directă] 
ai cele două țări. Apărând rin-t 
dependența națională a țărilor 
lor, cele doui Guverne sm| 
hotă rit e să nu admită în «uciuii 
ai ca Tratatele de Pace sem1 
nate la Paris, să ^servească drej t 
pretext anumitor Guverne pen 
tru a leza suveranitatea Buf 
garieî și României. Cele două 
delegații au hotărit în unanimi 
late să-și expt ime convingerea 
lor, că admiterea Bulgariei și 
României la O.N.U., așa cum; 
.'a convenit în (Tratatele de ■ 
Pace este în interesul p^iî in 
ieruaționale, și ele constată cu 
părere de rău că anumite (mari 
puteri, la ultima sesiune a Oon’^t 
țiului de Securitate, au fă
cut cu neputință admiterea lor 
șt prin aceasta șpau călcat |oblâ 
gația sOiemnă asumată prin Tra 
tatiil eh*  Pace.

Cinema „PROGRESUL»
Luni, M»rți și Miercuri 

Prezintă ;

Marele film sportiv 
sovietic

3 CAMPIONUL
BOXULUI III

Conferința s'a desfășurat în- 
tr’o atmosferă dintre cele m 1 
cordialii, iar oi>era ei oglinde te 
sentimentele adinei ale poporu 
lui bulgar și ioinân șl liotăirî 
rea lor neclintită de eoliliorard 
frățească- Cele dW»uă Guvcrnq 
vot lua toate măsurile 1 entru 
a pune în aplicare Tratatul în
cheiat Î11 interesul celor doua 
popoaref și a urni 1 ăei dui abile 
și democratice. ) ț

In introducerea, tratatului se 
exprimă convingerea că: prie 
tenia tradițonală intre rxiporul 
român și poporul bulgar con 
stitue o bază solida pentru

Tratatului de Prietenie, Colaborare și 
Asistență Mutuală, Româno-Bulgar

ARTICOLUL I 
înaltele Ljirți Contractante 

vor colabora strâns îpe viitor 
în toate domeniile și se ivor 
consulta asupra tuturor cliestm 
nilor privitoare la soarta popea 
relor lor și a raporturilor lor 
reciproce, spre binele celor 
două țări, într’un spirit de lp 1 ie 
tenie frățească între cele doua 
popoare.

ARTICOLUL 11 
Înaltele Părți Contractante 

vor lua de comun acord (toatei 
măsurile cele necesare pentru, 
a garanta securitatea, indepcu 
dența națională și integritatea 
lor teritorială- In acest scop de 
se vor înțelege asupra tuturor 
chestiunilor internaționale îm 
portante care ating interesele 
celor două țari sau interesele 
păcii și ale colaborării interna 
ționale și vor acționa, în ispi 
ritul Chartei Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 111
In cazul când Germania sau 

un al treilea Stat ar săvârși o 
agresiune împotriva uneia din 
Înalte Părț Contractante în 
scomP de a 1 primejdui inde 
pendența națională, de a o a ci’ 
vi sau dc a-i răpi p parte din- 
teritoriu, cealallă Înalta 'Pajrle, 
Contractantă va acorda fără în
târziere părț'1- atacate ajutor mî 
litar sau de orice alta natură 
prin toate mijloacele de cara 
dispune.

ARTICOLUL IV 
înaltele părți contractante s® 

angajează sa nu încheie vreo 
aianță n’ i să participe la vreoj 
acțiune care ar fi .ndieitată ,îm1 
potriva celeilalte înalte Părți 
Contractante.

ARTICOLUL V 
înaltele Părți Contractante 

se angajează în interesul de^ 
volta r.i lor economice genera-, 
le, să realizeze p (colaborare dini 
cele mai strâns® în toate idioț. 
mediile vieții economice, In a- 
cejt scop ele își vior (coordona 
planurile lor economice, vor 
lut toate măsurile pentru a fcx 
tinde cât mai mult cu putirță 
schimburile reciproce de măr 
furi, vqr pregăti înfăptuirea u- 
ne« uniuni vamale ți vor cădea.

de acord asupra măsuri 
lor comune de luat cu ’privire 
la schimburile comerciale cu al 
te țări.

ARTICOLUL VI \ 
Înaltele Părți Contractante 

vor lua roate măsurile ne.esaro 
în re tai ea asigurară colabora 
rii cele mai strânge în toate do 
meniile cufturii materiale Ț iute 
lectuale, vor sprijini șt încuraja 
din toate punctele de \erere |ort 
ce inițiativă în acest sens.

ARTICOLUL -VII
Prezentul tratat nu aduce 

nici o atingere (obligațiunîloif 
asumate de Republica Populară' 
Romană și de Republica I-’iopu 

staiblirea miei eolalioiaii trai 
nice, pentru menținerer iude 
pendenței politice a Rcpubliiîi 
Populare Române Ț a Repu 
blicii Populare bulgaria și p n 
tru consolidarea păcii în Bal 
crini și in Bazinul Dunărean, <a 
și pentru stabilirea păcii înter 
naționale”.

Și dorința celor doua po , 
poare dea și apăra in viitor, în 
comun libertatea, democrația 
lor populaiă, independența și 
integritatea teritorială

Textul Țiatatnhii are urmata 
rtil cuprins: < 

lai a Bulgara față de un al t <• 
lea Stat, Înaltele Părți contiaa 
tante vor aplica acest tra ât m 
spiritul Chartei Națiunilor UM 
te și vor spripni orice înițjîa 
tivâ tinzând să suprime focal 
rele de agresiune și <ă jasiguref 
menținerea păcii și secur.ttții 
mondiale.

ARTICOLUL Vili
Prezentul tratat are o valabi 

litatc de 2o am, cu începere 
dela data semnării Hui

In cazul când una din Innal- 
tele părți Contractante nu vă 
fi notificat cu L2 luni /înainte1 
de expirarea termenului de 2o 
ani, dorința sa dea Idenur.ța pre 
zentul tratat, validitatea lui va. 
fi prelungită pe înncă 5 ftn! 
și așa mai departe, până pândi 
una din Înaltele Părți Contrac 
tante nu-și va fi exprimat în 
scris intenția de a-1 denunța 
cu 12 luni înainte de expirarea 
perioadei de 5 ahf în (curs.

Prezentul Tratat va intra Î11 
vigoare din ziua semnării lui 
și va fi ratificat. Instrumentele 
de ratificare vor fi schimbate 
la Sofia. I ;

Drept care plenipotențiarii au 
semnat prezentul Tratat ți au 
aplicat Sigiliile fpr. '

Tratatul ieste redactat în 2 
exemplare în limba lomâ ă ți 
bulgară ambele texte având ace 
iași valoare.

Pentru Republica 
Populară Român.

Dr. PETRU GROZA
Pentru Republica j ( '■ [

Populară Bulgară-
GHbORGHI DIMITROV

— Urmare din pag. 1 —

pabil să reziste cu dârzenie 
atacului furibund deslănțuit de 
cotropitorii fasciști înfrânți în 
propriul lor bârlog de eroica 
Armată Roșie creația lui Le
nin și Stalin.

Terminarea celui de a! doi
lea război mondial și împăr
țirea lumii in două lagăre — 
lagărul antiimperialist și de
mocratic în frunte cu U RS.S, 
care luptă pentru a surpa din 
temelii orânduirea putredă a 
capitalismului, pentru pace 
între popoare și lagărul impe
rialist și antidemocratic care 
vrea să ține mai deDarle în 
jug popoarele, să deslântuie 
un nou război pentru a eși 
din noua criză economică ce 
baie la porțile lumii capita
liste — face mai actuală ca

Recepția oferită de V. Molotov 
în onoarea delegației Guvernamentale Poloneze 

care vizitează Uniunea Sovietică
Au participat și membrii delegației comerciale romane 

în frunte cu tov. VASILE LUCA
MOSCOVA, 18. (Radio). 

La 17 Ianuarie, V. M. Molo
tov vicepreședinte a) consiliu
lui de miniștri și ministrul A 
facerilor Externe al U.R S.S. 
a dat o recepție o în onoa
rea delegației guvernamentale 
poloneze care se află în Ca
pitala URSS.

Din partea Poloniei au par
ticipat, primul ministru Ciran- 
kieviez, Gomulka, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri 
și ceilalți membri ai delega
ției poloneze,

Deasemenea, au mai par
ticipat membrii delegației co
merciale a Repub icil Popu

Delegația guvernamentală bulgară 
care a vizitat România s’a înapoiat la Sofia

SOFIA. 18 (Radio) Azi dim. 
la ora II a sosit la Sofia d»l«- 
gația guvernamentală bulgari ve
nind dela Bucurați!, unde a sem
nat tratatul istoric de prietenie, 
colaborare țe asistență mutuală 
cu Republica Populară Română.

In gară delegația a fost în

Guvernul francez
a dus țara la haosul economic

PARIS, 19 (Rauto), Maurice 
Thorez, secretarul general al 
Partidului Comunist Francez 
vorbind aseară la un mare 
tnerting în cadrul campanie*  e- 
lectorale a spus între alte e 1

Guvernul francez a dus țara 
la haosul economic i la impo 
sibiiitatea de a se reface cu 
mijloacele ei proprii.

Referindu-se ajoi la plai uf 
american de înrobire rt aservire 
a Franței, Thorez a declar t:

Comuniști n’au refuz; t i icîo 
dată ajutorul strein dar au i 
nut intotde^arv*.  3<iama de 'u i 
de vine și ce oondițiuni Șe pun 
pentru ca aceasta șă nu pună

oricând învățătura leninistă. 
Ea luminează calea pe care 
trebue să meargă poDoarele 
în frunte cu Partidele lor Co
muniste — partide de tip 
nou — pentru a le duce la 
victorie, să combată în rân
durile lor orice încercare de 
a le abate de pe acest drum, 
învățând din lupta dărză pe 
care au dus o bolșevicii îm 
potriva oportunismului, să 
combată tendințele burgheze 
mascate sub firma social de
mocrației de dreapta agentură 
a imperialismului in sânul cla
sei muncitoare.

Pe plan intern realizarea 
unității politice ideologice și 
organizatorice a clasei munci
toare, precum și celelalte în
făptuiri, mărețe din ultimile 
luni ca: eliminarea din guvern 
a reprezentanților burgheziei, 

lare mongole aflată în trezeai 
la Moscova, membrii dele
gației comerciale a Re
publicii Populare Româ
ne în frunte cu tov. Va
sile Luca ministrul finan
țelor, precum și membrii de
legațiilor comerciale ale Be 
glei și Luxemburgului, aflate 
în prezent la Moscova.

Din partea Uniunii Sovie
tice au participat numereși 
membri ai guvernului, repre
zentanți ai vieții publice, zie- 
riști și artiști.

Recepția a decurs într'o 
atmosferă de prietenie car- 
dială.

4

W

tâmpinată de membrii cocsilltiiel 
de miniștri și al prezidiumulal 
Repub icil Populare Bulgare.

Ghlorghl Dimitrev a rostit apoi 
un important discuta din baloe- 
nul Președinției Consiliului de 
Miniștri in fața unei asistențe nu
meroase.

în primejdie independent» »< 
țională.

In încheere Thorez a invit A 
pe toți republicani», sa uie.», 
că pentru a se opure aștf^ 
laclre*  or americani ca dfe < iaul 
le și alții, care pentru ța-și reali 
za planurile lor antipopulare 4 
anti democratice nu se jerna.B 
de a se servi de toalițiik- «a 
cele mai monstruoase.

Cetiți și răspindiți ziarul

„ZORI NOI“
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