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Există în istoria popoarelor 
date însemnate, a căror ac
tualitate șl măreție crește în 
conștiința oamenilor simpli, 
cu toate că, timpul Ce se 
scurge mărește distanța ce 
desparte aceste evenimente 
de prezent. Aceasta se dalo- 
rește șl faptului, Că până mai 
eri, în țara noastră au existat 
forțe care au împiedicat cu
noașterea adevăralui istoric.

24 Ianuarie 1859 ziua U- 
nirii Principatelor și eveni
mentele care au urmat după 
acest măreț act istoric, pre
cum și 24 Ian. 1905 ziua re
nașterii mișcării muncitorești 
din țara noastră se încad
rează perfect în linia gânduri
lor exprimate mai sus.

Astfel, pentru prima dată 
în istoria poporului nostru — 
prin Înlăturarea monarhiei — 
se poate arăta in adevărata 
sa lumină nu numai lupta Ce 
s’a dat între moșierimea re
acționară și burghezie — pe 
atunci o forță progresista — 
sprijinită de massele de ță
rani și orășeni pentru Unire, 
dar și faptul, Că 5 ani după 
acest eveniment, reacțiunea 
aroșirească a reușit prin ma
nevrele sale să alunge dela 
domnie pe domnitorul A, 1. 
Cdza și să aducă în țară un 
principe strein, de origină pru
sacă reacționară care să i a- 
sigure până la 6 Martie 1945 
conducerea in Stat, iar duoă 
aceâstă dată și până la 30 
Dec. 1947 să formeze pie
dica cea mai serioasă în ca
lea desvoltării democrației 
noastre populare și un reazim 
continuu pentru aceleași cer
curi reacționare interne și in
ternaționale,

Deasemenea evenimentul 
cu răsunet Internațional al 
unificării celor două partide 
muncitorești intr’o singură for

I

ță tocmai în preajma an ver- 
sării refacerii mișcării rmci- 
toreștl — refacere > are a 
trebuit să aibă loc a urma 
trădării „generoși1, i“ — ne 
face să tragem învățăminte 
din acel trecut, învățăminte pe ! 
tare clasa muncitoare nu le a | 
tras după primul război mon j 
dial. Acelea de a combate cu 
toată hotărirea elementele so 
cial democrației de dreapta 
cari atât pe plan național, 
Cât și pe cel internațional nu 
sunt altceva decât „Calul 
troian1' în rândurile mișcării 
muncitorești trimise acolo de 
cercurile Imperialiste.

B. Someșfeleanu
(Continuare în pag. 2-a) 
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...„Țărani și lucrători 
noi suntem"...

I
Nlci unde melodicele |1 
deopotrivă fermele cadențe 
■le imnului care lDBufle- 
tejte lupta clasei munci
toare de pretutindeni pen
tru pace trainică, pentru 
democrație populară, n'a 
trezit un ecou mai adine 
decât acel care, tn atmos
fera de cordială tovărășie, 
a strâns laolaltă muncitorii 
din uzine și pe truditorii 

de pe ogoare, la deschide
rea primei școale de cadre 
țărănești a comitetului P.C. 
R. Deva Hunedoara.

Am văzut pe fața tutu
ror, îndreptățită mândrie 
de-a f! fost dintre cei primi 
pe care satele județului 
nostrn i a trimis să se Înar
meze cu tnvățătura mar
xism-leninismului, pentru a 
asigura victoria proletaria
tului in lupta de inlăturare 
a exploatării omului de că
tre om.

I» adevăr așa cum au a- 
rătat-o .directorul școlii șl

M. Mih.
(Continuare în pag, 4-a)
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un inel foarte important în sistemul tratatelor 
de alianță între democrațiile populare

_  Declarațiile făcute presei de către GHEORGHI DIMITROV, președintele 
consiliului de miniștri al Bulgariei —

Iu ziua de 17 Ianuarie iu 
trenul special cu care delega 
ția guvernamentala l ulgaia că 
lătorea dela Bucure ti, ia Giur 
gin, Gheorghi Dîmiirov a făcut, 
importante declaraț pre ei ro 
mâne i corespondenților pielei 
străine.

După ce a vorbit despre pil 
tenrica impresie pe care î a 
Lisat-o vizita In România și 
primirea cordială făcută 'de po 
porul român, șeful guvernului 
bulgar a răspuns la diferit le In 
trebări puse de ziari ti.

La întrebarea: Ce mal trebue 
făcut pentru întărirea fromului 
antiimperialist în ce e două ț iri 
semnatare a e tratatului încheiat 
la Bucure ti. Dimitrov a arătat, 
că pentru întărirea acestui front 
cele două popoare trebue să! 
meargă și mai h’oEirit, șî mai 
consecvent pe drumul salvator 
al adevăratei democrații popu 
lare, pe care ele au 'pornit și 
care duce „la edificarea unui 
nou sistem1 social - a sistem uj 
lui socialist’ Tot în acest scop; 
ele trebue să,-și d-a ajutor ie 
ciproc în consolidarea econo 
miilor lor naționale, la întări
rea forței lor de apărar», t 
fel ca pe viitor să nu mai dep 
pindă de capitalul internațio
nal și, în special de dolarul a- 
merican. Tot pentru aceasta 
se impune stingerea înlăunituj

GHEORGHI DIMITROV

României și Bulgariei a foca 
reior fasciiste, ale rej țîunii șî 
agenturilor imperialiste reedu
când massele largi în sr>rit 1 dd 
mocrației populare -î a frăției

Standardul de viață dinainte de 
război a fost depășit în U. R. S. S.

Vineri, 23 Ian. 194#

intre popoare. In acest st s, 
popoareic trebue sa- r meiiți*. 
ne t’rljit' curajul și sentime.i.ul 
demniuții.

Ra.iișizjnd a intijeteapa du 
ca se ca crea in curând 
derație sau o Confederație, ca 
re sa cuprindă toate regiunile 
din E.-tui Ț Sud-Estul EuiO 
pian, (aheorgni Dimitrov a ara- 
tat câ o asemenea chestiune fc 
ste „cu totul prematura .; Cârd 
ca insa se va caaoe i ei se 
va coace mtr o bura zi - ptui.c» 
popoarele noastnc - a spus tCali. 
Dimitrov - popoarele democra 
ț ei populare - România, Bulga 
ria, Jugoslavia, Albania, Cela» 
slovacia, Polonia, Ungaria, Cre 
cia, - vor hotărî ce M va 
trebui sa fie aceasta f ederațe 
sau Confed< rat e, piecum i n.» 
mentul în care ea va strebui sa 
capete forma politica, de Srat, 

'corespunzătoare Si corci-.ic »rd 
in aceasta privi ța primul mi
nistru bulgar a sub.i lat ci ,în 
momentul când s> va |fi la 
crearea unei asemerea Fe er.țât 
sau Confederații popoarele : o 
stre nu vor asculta d- 'imperia-

— Continuare in pag. 4*a—

Reluându și activitatea, Adunarea Deputați’or a ratifica

«le praefiemîej cel«al»©r«are 
șa «Bsâsleaa|â mulualsa 

încheiate cu Jugoslavia și Bulgaria și 
convenția culturală Româno - Ungară

Succesul măsurilor pentru redresarea și desvoltarea 
economiei sovietice luate de guvern

BUCUREȘTI, 20 (Radio)... 
Adunarea Deputaților ri-a re-i 
hiat azi după amiază lucrările 
după o vacanță de'31 zile.

Reluarea lucrărilor actualei 
sesiuni făcându-se sub șemnul 
noului regim al Republicii Pq 

.milare Române care deschide 
drumul unor mărețe realizări, 
este plină de perspective rodnî 
•e prin legiferarea unor refor
me de structură în folosul tu
turor celor care muncesc cu bra 
țul și cu mintea.

Ședința a i'iost deschisă la o- 
rele 17,35 sub președinția d-luî 
vicepreședinte Miron Belea fiind) 
prezenți miniștrii, Ana Pauker, 
Florica Bagdazar, Lucrețiu Pa- 
irașcanu, Nicolae Pro.'iri, Stan- 
•iu Stoian, Octav Livezeanu 
ten Pas, Romulus Zărom ș. a.

După cetirea sumarului șe
dinței precedente, se da cuvântul 

Ah» Pauker, ministrul A- 

faceriiior Ex erne. D-sa depune 
următoarele proecte de legi:

- Pentru ratificarea tratatului 
de prietenie, colaborare ți asi
stență mutuală între România 
și Repub.ica Feder tivă Popula 
ră Jugoslavă, semnat la Bucure 
ști la 19 Decembrie 1947; 1

- Pentru rat ifearpa tra 
fătului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între 
Republica Populară Română ,i 
Republica Popul ră Eulgară 
semnat la București la 13 ta 
nuarie 1948;

- Pentru ratificarea conven
ției de colaborare culturali în
tre Republica Populară Româ
nă și Republica Ungară semnat 
la 25 Noembrie 1947, la Bucu
rești. '

C.erând extrema urgență, A 
dunarea aprobă.

la apoi cuvântul tov. Litere 
țiu Patrașcanu, ministrul Justi
ției , care propune proectul de 
lege pentru reglement, rea si
tuației juridice a bunurilor con 

fiscate intrate în patrimo..iul Stai 
tului. 1

După ce s’a făcut o seric de 
comunicări din partea unor 
deputați, tov. Ana Pauker lu 
ând cuvântul în aplauzele en 
tuziaste ale Adunării, a sub- , 
liniat semnificația tratatelor în 1 
cheiate cu țările veche și im 
portanța lor în lupta pentru con 
solidarea păcii și democrații
lor populare în bazinul dunărean.

A fost apoi votată în unani 
mitate legea pentru ratiificarea 
convenției culturale cu Unga
ria, legea pentru ratificare^ tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiat 
între Repub'ica Populară Româ 
nă și Republica Federativa Po
pulară Jugoslavă, precum și le 
gea pentru ratificarea tratatu
lui de prietenie colaborare și ia- 1 
sistență mutuală încheiat între 
Republica Populară Română î 
Republica Populară BuIgasZ

Viitoarea ședință sa fixat 
pentru Miercuri 21 Ian. a. r,

MOSCOVA. - Comunicatul 
dat de către Comisiuueu de 
Stat pentru planificare a U- 
niunii Sovietice asupra executa 
rii planului pentru redresarea 
și desvoltarea economiei națio 
nale în 1947, dovede te că ună 
șurile energice luate de guver
nul sovietic penfru a lest.bili ;i 
depăși standardul de vi ța .ina 
inte de război au dat rezultate 
bune.

In anul 1947, producția alî 
mentară și a articolelor de ma 
re consum a crescut in mod sim. 
țitor. Sumele mari cheltuite de 
către guvern pentiu a stimula 
progresul în aceste ramuri in 
dustriale, arată - tenția si eria- 
lă de care ele se bucură.. In 
timp ce volum. 1 industriei gre 
le a crescut cu 10 ,1a sutt, în 
comparație cu 1946, cheltnelile 
consimțite în acelaș interval de 
timp pentru industriile ii oare și 
alimentară au crescut cu 3o ia 
sută.

Oititî
a

în corpul ziarului
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Astfel în timp producția 
globala a producției s-.,vi<tîca 
a crescut cu 22 la sjuti în «rn 
parație cu 1946, producția in
dustriilor textilă i ușoară a 
crescut cu 33 la suta, 'cea a 
încălțămintei cu 4 1, >ută <tc. 
Producția de zahăr a rrec 
de 2 jum. ori față (de a ui t;e 
cut, cea a Uleiurilor vegetale cu 
24 Ia sută, cea a untului cu 1 kt 
-sută.

Faptul că guvernul sovicti« 
a reușit să treacă peste urmă 
rile secetei din 1646 (una Jîri 
cele mai grave din Istoria ță.îlf 
și să obție o recolta ’e cer. le 
care poate fi comparată cu cea 
din anii cei ma, buni '■ dîna'n 
te de război, ca ri succe ele 
obținute în desvolt rea înnu- 
striei de mare coiioim. au '*er 
mis realizarea în 1)41 a unuia 
dintre sarci îk imiortai.Ce ale 
planului cincinal cupă război - 
suprimarea raționalizării ali
mentelor și a aiticcle! r î-du- 
strialeși trecerea Ia ■ omc.țnl li
ber în magazine de Stat.

Ministerul de comerț al UR 
Ss a calculat ca dacă ft-. puiuți 
va consacra cumpărării alinei 
telor fie numai șî trei ‘sferturi 
din economia realizată ca ur
mare a suprimării cartele
lor, alimentația va ati ge in W 
RSs nivelul în calorii de dmati 
te de război.



FEMESî
—i —rrwi w—-Lsr. r r. m«. — ixu . .v^ _  « «au.*. u*.--... . .*—r*... ** jim

M«1

'----------- -

■ Ife

MM MM .«■■■■■MSM-t-Utf

ana

Femeile de după cortina occidentala
legile (acute dc coțoui 

satorii englezi pentru uzul in- 
<|iu cililor din Africa de Sud, fe 
muie sunt socotite ființe infcț 
tioare. De aceqa trebue să tir 
totdeauna sub tutela juntii menii 
bru diu faniiâa soțului ci, iDacă 
io văduvă sau femeie părăsită! 
se zbate Î11'nevoi si se ndiCsea; 
4t asigurărilor sociale, i isc răs

punde că tutor. le trebuie s.l pcarte 
de grijă copilului. Și atunci 'fe 
meia indigienă trebue să se lin 
toarcă în satul ci de 'băști.iă șf 
să devie (emilia rudei celei , 
mai apropiate. Acutul ți copiii 
devin proprietatea noului of, 
care are dealtm'nfeiri dreptul 
să-i ia tot ce poseda. I

La aceste legi, s« adaug# per 
secuția și exploatarea sâpgȚet- 
roasa din partea 'albilor „civili 
jați’,’.
iViața negri or d111 Africa de Sud 
nu e cu nimic mi_Ji îericjtăl 
decâ,t a frațiior lor din Sta eie 
Unite. Și aci, s’au născocit itot 
telul de opreliști care despart 
pe albi de negri. i

Dacă viața populației de „cu 
toarc” cum 'li se 'opune ndș 
grilor, - e grea, apoi ,cu atit 
mai mult se restrânge acifasta 
vitregie asupra negreselor. I a 
ca întreaga populație de culoa 
re duce o viață de câine, e ka 
ne de înțeles cu cfiț întâi grea 
e viața femeilor din colonii. 
Deși europenii din colonii au, 
linventat tot felul 'de metodq 
de a izola populația de cu
loare de albi, totuși in gospo
dăriile lor nu se codesc isă a-! 
ducă negrese panțru toate în
deletnicirile casnice și nu piC 
getă să-și lase copiii în [seama 
acestor femei, care-i ciesc de 
când s’au născut până sie fad 
man. ] |

Ca și în America, neg'îi fnu 
pot locui în apropierea albilor

In spiritul nouii concepții a democrației populare 
despre asistența copilului șl a mamei

Sun Valea JTiBnHiBă vom- fi
în curând deschise 41 centre de lapte pentru copii

După un program care ur
mează a fi cunoscut în curând, 
in Valea Jiului comitetul dei 
plasă C.N.C, va inaugura cen
trele de lapte pentru copii î fe-i 
mei gravide, orașul Pctroșe ,î 
cuprinzând un număr de 16 
cantine-centre.

Pentru aceasta s’a primit 
diin partea C-C. al G, N, G,-uliii 
următoarele: 3.30o kg. lapte 
praf, 1.2oo kg. zahăr, 159o -kg, 
grăsime, 55o kg. marmelada, 
680 kg. pastă pe te și 1 75o kg, 
fasole.

Au mai fost repartizate țî 
sunt în curs de sosire 2 vag. 
porumb și 4.000 kg. a te,

Pe lângă toate aceste comite 
tul de plasă C- N. C, a mă co 
lectat o serie de materi.de, n 
acelaș scop.

Activitatea desfă.urstă de 
comitetul de plasă Petro e i a! 
C. N. C,- ului se p; ațe iședer 
și din acțiunile deslășurafe cu 
Ocazia Crăciunului, când rum i 
la Petroșeni au fost tlist ibuite! 
următoarele daruri, ci.1 colec
tele realizate de cehi; ele comi
tetului :

124 costume haine pentru co
pii până la 7 ani;

28o costume haine pentru co 
pii deia 7-12 rafii; ' '

86 costume haine pentru 
copii de a 12-15 ar.lr.

94 costume haine pentru pr- 

nici în orașe și nici la tara Inj 
orașe simt îngrămădiți ia „glie 
tto” uri, iar la țara sunt (iz fațt 
pe un petec de pământ, departe 
de orice așe/arc omemas ă. La 
lohaiinesburg, 80000 ilc înyi 
trăiesc in corturi făcute din 
pânză și saci vechi.

Dar să nu vă închipuiți cti, 
iu celelalte colonii, viața iudi 
genilor e mai bună- in .marile 
orașe din Alge.ia, Miioc, Tu
nisia silit cartie e întregi, nu 
mite: „Bid.ouv ilk" 1 e .truca ă 
sunt construite din bijparu 
vechi sau dn cutii 'c e c 1 c. 
Zeci de mii de oame ii ,tr.iicsd 
astfel fără lumină, fără mobile, 
câte 4 - 5 inși Și chiar mai 
inuiți într’o cocioabă.

in astfel de adăposturi sa 
nasc și mor sute de ;mii, mili
oane de sufk-te. Nici un fel de 
ajutor nu se dă lehuzui. I ia. 
unele triburi, nu li sq îngădui* 
femeilor să nasca sub acoperi 
șui colibei in care locuiesc 
Când se apropie ratare 1, fe
meia este isgonită i trebufie 
să se refugieze în deși urî.8 
cactus, tinde trebuie, să tea 
câteva zile. Nu se ia inid un 
fel de măsuri pdntru prote :ția 
sănătății populației, bă.tii așe. 
Deaceea chiar pier lo :o 1» 
sută, diin cop'i în primul an al 
vieții.

Această li p ă de măsuri soni 
tare se rdfrânge dureros asu 
pra copiilor în general, cari . 
lipxsiți de îngr'jire, de orîcd 
binefacerii a civilizaț ei, mor cu 
miile de tifos lixantematic, ho
leră, tuberculoză ți câte al e 
molime. Dar și starea sănătă
ții celor vârstnici nu e mai bu 
nă. Copiilor rămași în viață fi 
se rezqrvă o viață de pruncă 
grea înjositoare. Ne fii. d lisați 
să înv'ețe o meserie calificată! 
ajung niște declasați. I 

fani de război și 198 costume 
haine pentru văduva 1 și pa,.s.o 
nari.

Alimentele colectate au fost 
di stribuite la 94 copii, 48 t 4- 
duve, orfani și invalizi de ăz 
boi și 146 pensionari mi eri ine; 
voiași.

Tot la Crăciun a;u fost dLtri 
buite jucării executate de A. 
C. P. și Școala’Tehnică, cate au 
revenit unui număr de 256 io 
pii și s’au împărțit circa 8< o ico-i 
lăcei di n gr ja fem ilor ufarîste.

Acțiuni asemănătoare s’c.u 
desfășurat și la centrele Vulca«, 
Lupeni, Ar.inoasa, Petrili i Lo 
nea, cu următoarele rezult.te; 
La Lupeni s’au realiz t î.i să
ptămâna copilului £1.345 Iei si 
436,95o kg. alimente; Vulca» 
I6.000 lei ți alimente; AninoasJ 
6245 lei și zio ,75 kg. (al me; f .'; 
Petri.a 11.290 Iei și 6!5,93o 1 gn 
alimente; Lonea 58.655 fiii și 
1.5o2 kg. alimente, din ace-te 
colecte reușindu-se, cu prilejul 
sărbătorii Crăciunul i să ’ie a- 
jutați cu alimeite și efecte .de 
îmbiăcămiiite un nun ăr de co 
pii dn fiecare centru, procuiâaț 
du se și \a_seie necesare eieschî 
derii centrului de lapte, la ,Vul 
can. !

In curând urmează să aibă 
ioc deschiderea centrelor de la
pte, a căror repartiție sa fă
cut după cum urmzează: la

Au purtat de griji guver
nanți Africei de Sud ca (10- 
pulația ba tina-e sa ori acuie 
în i. tunei teul nrtinței d car 
te, psntruca să alba mân* /.le 
lucru mai ieftina.

Deși femd.e din Africa de 
Sud ș< din ceielaltq colonii num 
cesc pe ogoare, plantații < e Ceai, 
cafea, orez, bumbac, tutun; în 
mine, in industria textilă, țesu
tul oov oarelor ețc., ele nici că 
pot să se gândească să ifie piu. 
fite măcar cât un barbat indi 
gen Pâiii ă copii sunt exploa 
uiți tâlhăre-te de lacomii colo 
Jd?ti.

Dar 1 aici ca i pietutinde.i 
femeile se trezesc la viață țno.ia 
și lupta pentru liberarea tor,, 
pentru recun-oa ti-rea lor ca om 
între oameni.FE4EIA ALBANEZA, 
forță dinamică în clădirea patriei sale noi

In răstimpul scurt de nu 
mai 2 ani de când țființea.R, tâ 
uăra Republiaă Democratică Al 
baneză a făcut pași mia.4 îna
inte, pe toate tărâmurile.

Schimbările puoduse in si
tuația femei sunt semnificative 
în această direcție. t (

lu anul trecut, pește 165.000 
de femei depuneau muică vo 
luntara în timpul lor liber ipc 
diverse șarfiere, e.o.iomisiid 
statului albanez 3 000 oo° de 
franci. Circa 1 2o,o de femei (ac 
parte din brigăzi .deisoc și, când

Petroșeni 16 centie, ia Lupani 
li centre, Vulcan 4 centre, .Ani 
noasa 2 cântic, Lonea 4 centre.

In cadrul activități acesto
ra, vor (• distribuite 9,000 Ide 
porții zilnic, se va serv» lapte- 
mă.ai, marmeladă, ețc. co, iilor 
șl femei or gravide.

Pornit! la drum cu hotar re 
pentru acțiuni rodnice, în folo. 
sul ajutorării copiilor .secundând 
opera guvernului», în concepția 
nouă pe cart realit tea Repu
blicii noastre populare o imk 
primă operii de asist nțî a io 
pilului și mamei, activ t tei or 
ganelor locale ale C.N C.ului 
trebue ridicată la nivelul u ui 
permanent îndrept r în muncă; 
pentru celelalte organizații care 
activează în dome iul : sistențiî 
pentru o strânsă și eficientă Co
laborare. t ,

Comisia de Pregătire a Or
ganizației Unice de Femei, 

organizează

Intrarea benevolă

un festival artistic 
în zlu» de 25 Ianuarie 1948 
ori 4 p. m. ia sala festivă 
* U T. M ului, (fost cer | 

cui civllo-militar, etaj.)

Femeia asesor popular
o nouă cucerire a democrat ei noastre populare

Alegerile de asesori popu
lari au luat sfârșit in județul 
nostru, unde oamenii inunc i n 
cadrați 111 asoci țiile piofUșio 
nale și sindicale, au ales la o- 
rașe pe cei de mm de a 1 «pre
zenta in justiția noua spiri ul 
democrației populare, menit să 
faca din justiție un organism 
care să apere cucer Irite pepo 
rului și șă pedepsească 1#ra 1.ru 
țâre pe cei care ar sta 111 «j- 
lea propășirii Im.

Cu acelaș prilej, noua con
cepție isvorîtă d 11 nalt țile 
unui regim democratic de t p 
nou în care femeia ia Cuce
rit prin munca drepturi «gaj>- 
cu cele ale bărbaților, a 'iacuf 
ca și in justiția 1 opulira, să 
fie reprezentată in riport cu 
rolul ei in societatea noastră ide 
astăzi.

Publicam mai jos nuinaln fe 
meilor alese asesoti populari 
în Deva și câteva centre 'din jtt 
deț: 

ba 1 Mai trețeut a (ost torni fe.'» 
campanie pentru un mai mare 
randameit în muncă, au răs
puns numai in 3 districte 25.24 « 
femei. Mulf- din eie au lo t di 
stinse du decorații a premii 
Numeioase femei lucn-a/fe in a 
dministrațiile dd st.it i coo era 
tive, și parte din cele care au 
luptat în rânduri.e 'partizanilor,, 
în timpul războiului, au (o t 
alese in Parlament

Foarte populara printre fe- 
me .e albanez'© e Naj.i.ia Hod t 
gea, conducătoarea mi. Carii 
democratice femeni. e. In 1948, 
Najmia Hodgea a fost aleasă 
în unanimitate președintă a 
Consiliului general al Ligii F* 
meilor Antifasciste din Alba
nia. 1

A apărut Flacăra Nr. 3. 
cu un bogat și select material 
în-hinat memoriei celui mal mă
r»ț gânditor a! omtnirll, Lenin. 
Figura genială șt lupta creatoare 
a lui Lenin sunt puternic evocate 
in articolul, „Sub steagul Leninis
mului" semnat do tov, N Mo 
raru, editoarialul .Lenin" semnat 
de Iov M. Breslașu. .Chipul lui 
Len'n in creația populară* Lelia 
Rudascu și „Operele lui Lenin" 
tov. Marcuson.

Concepția realistă în artă a lui 
Lenin, o ilustrează desăvârșit ar 
tico ul „Ltniu despre libertatea 
creației."

Revista mai cuprinde două 
fragmente diu Parhomenco care 
sub semnăta lui Vesvolod Ivanov, 
conture zi momente din lupta 
revoluționară a Iul Lenin $i ver
suri închlnare lui Lenin de Fio 
rin Tornea, Ștefan Canji, N. Măr 
gineanu, Alexandru Jar și Nina 
Cassian.

in restul revistei mai semnează 
articole: M. Novicov „Trei luni 
dela Congres", Harry Brauner, 
„Regele d nastla și țăranii”, Eu 
g n Marian „Imperialismul des
compune arta americană" Ște 
fan Tița „Monarhia dușmană cra
sei democrata", V. Mândra „Ui 
buletin de școală vecha", M 
Veacuri „Semnificația uaei păreri 
critice*, etc.

Judecăforia mixtă Deva: Pleter 
Marla, Buiciul M-ria, Ghilea Cor
nelia. Parchet: KerUtz Aurelia. 
Tribunal: Cumin Rozalia, Mari- 
niuc Tamara, MoLm-anu Lliaa- 
brta. Gcrendl Elena; Curtea de 
Apel Bota Caroliaa, Nistor Vers, 
Nuien Elena, Simeria: Suaana 
Ciijairoski, Piranda Muscalagiu 
Hunedoara; Car* Rozalia, Talani 
Ana, Popesou Eiena, llie Valerla 
șiHauer Margareta. Călao: Egy-d 
Ana, Laszko Marla și Trufaș Her
mina, B ad; David Lucrtția, Ma- 
ria Mtiacek, Natașa Sârba, Na- 
talta Dpșenko, Rozalia Stângă și 
Marfa Tudorean. Orăștle: Mart* 
Oiga, Lobonț Gbeorghița Blrbu- 
lescu Ana, Sârbu Sefta, Faur 
Elisabeta, Pascu Margareta, Ciur- 
dâreiCL Miria șl Răteanu A ex- 
andrina. Ccgir: Bonoloc Marla, 
D-ibleș Floarea, Roșea Bucura, 
Bercean Marla și Bercean Ele**. 
Ghelar: Mersici Clara, Alic Cria- 
t na Benghlu, Stanca Elesna lui 
Ghiulea, Dăvânca Gh'zel* și Rad* 
Cosana.

Intr’un număr viitor al zbi
rului ‘lostru vom da ruma e X 
tor femei alese asesori rogp 
lari, în alte centre din judoțefe 
nostru.

Fapte diverse
Îl ziua de 14 Ian. a. c, ia 

fața cârciumei H rsch din Deva, 
iodieidul Suciu Petru originar 
din comuna Nevoiaș, in urm* 
unei certe violente cu Barba 
Emil din Deva, i-a aplicat o pu
ternică lovitură cu cuțitul cau- 
zându i o tăietură adâncă Iu 
dreptul inimei.

In stare gravă victima a 
fost internată la spitalul lecui 
iar criminalul a fost arestat și 
înaintat parchetului.

■
Ia acei «ți zi organele poliție

nești din Deva, au arestat în 
piața orașului o hoață de bu
zunare, prinsă iu momentul când 
încerca să sustragă banii din bu
zunarul unui cetătexn,

Cu aolele dresate, a fost pre
dată parchetului.

24 Ianuarie
— Urmare din pag. 1 —

Poporul ro®ân a arătat ci 
a tras invăprnintele necesare 
Si într’un timp relativ scurt 
— dupl Consfătuirea Celor 
nouâ parîide comuniste dii 
Septemvrie — a reușit sâ îrir 
fâptuiască multe din sircrile 
care-i st^u în Lți contribuind 
prin aceasta la cinstirea tne- 
mori.'i acelora cari sau jertfit 
oentru cauza poporului formând 
totodată un facor activ In t - 
bara antiimperialis’â și dt- 

.mocratkă care luptă peatrw 
pace și progres.

B. Someșfeleanu

Cetiți și răspândiți ziarul„ZORI NOI"

materi.de
1.ru
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însuflețiți de noul spirit al muncii

Lucrătorii Ma Uzina Electrică Vulcan 
lucrează voluntar pentru a veni în sprijinul minerilor din Aninoasa

Colțul învățământului

Pagina învățătorului

Animali de noua ;.t tuiline 
ta|a de munca, izvor ifĂ|Uiin con 
«ingerea ca toate eforturile ce 
a< depun pentru ridicarea pio- 
Wiicției sunt în folosul i oporui 
lui muncitor, în mailte întreprin 
deri muncitorii lucrează voi 
•luntarii > ia i 'ujnjai pentru a 
«îdica producția în uzina lor 
tfar și pentru li veni în spri
jinul muncitorilor din fllte sec 
foare ac industriei, a căror .mi 
•oitințâ este mai mure..

Astfel, lucrători l z nei Ei 
lectrice Vulcan, căzând ca mî 
•erii dela nuna Aniroa a în
tâmpină mari gieut ți în muu 
ea .or din cauza lij«ei dle 
aiampoane (cuie de ține) aif 
toolărît ca în timpul liber. în 
n»od voluntar, să facă cuie de 
»1ne pentiu a nu stagna produc 
1»a de cărbuni. Până în prer 
^ent.ei au executat l.ooo fcramJ 
■Ovine, continuând munca voi n 
liară și pe mai d parte ifiind con 
știenți că în felul acești (sprij:- 
«esc e orturile muncitor l r uii- 
•eri pe tru ridicarea continuă a 
■reducției de cărbune.

lata numele acestor vrednici 
tovarăși:

■poth Ludovic, Fancsali Eerdî 
«and, Mexim.'ciuc Oheorghe, 
Nicolescu Emil, Lauron Le3 de 
rlu, Jurca Victor, Baba loan; 
Pozsgal Ludovic, Lăuran Mii ai, 
Somkereki Francisc, Lauran N., 
Pârdos Dinca, Toma loan, Jurca 
•rfloolae, Roman Sabin, Csegezi 

Desld.riu f JtJruko Gh«orgtie.

Publicat iune
lu ziua de 12/Februarie JM8,, 

*ra II, la Direcția VIII, (Rcgio( 
»a.ă Silvică din sebeș jud. jAlba1. 
se va țme .icit.ț.e publită cu lo-' 
feric închise, urm.tă de licita
ție ora®, pentru vânzarea pd 
unitate de produse fasonate de 
«umpărător a 19.ol3 ari ori de 
«io id din cari vor rezulta fcea. 
8.457 m. c, lemn rotu. d ide cl.ei 
festea, 3.274, m. 'c, lemn Ide 
anină și 93 a ml c. jlemn de ce
luloză, (ctul N r 52 A, pădurea 
Bleșa, dm hotarul corn. Uricar.i- 
Câmpul lui Ne>g jud. Hune-, 
<toara, pendi te de Ocolul Silvic 
4JAPS Petioșcni..

Vânzarea se face conform' 
t.C-.P, și Regulamentului de li 
«tații, cu aplicarea Condiț dop 
geieiae de expo.ta ei .pa u- 
rl or Stati lui, public te in rro i 
torul Oficial nr. 101 din 12 Au 
trust 1912 și a Condicilor sre 
«iale, cari se pof vedea la Dir. 
Silvică Sebeș și Ocolul Șilvic 
CAPS Petioșeni. ț

Estimația d.n oficiu este de 
177 lei /m. c. lemne de ga
ter, 156 lei /m. c. iemn de 
iarnă ț.i 136 le>,m. c lemn de1 ce 
lutoză, în total l.oUo o,lei,

Garanția provizorie este de 
63.7oo lei. i

Ofertele telegrafice, tel.foni 
«e, supraoferte și oferte cendi,io 
nate nu se primesc.
In cazul că Lcitaț a la termenul 
de mai sus nu va aveai rezul 
*at, se va ține a doua 1 citație 
in ziua de 22 Februarie 1948'j 
la aceeaș oră, in aceiaș loc și 
condiții. i

Firma Suac lacob Biber
PEIROȘENl, Piața Unirii Nr. 3

A primit pentru distribuire pe 
tarele cu puncte următoarele 
produse raționalizate :

600 per ciorapi mătase
90 0 m americă 
88j,30 m mătase p»ntru lin- 

gene
612 m. șeije de dame.
260 m serje băi bătaie.

Inițiativa lor lăudabilă tre- 
bue. sa const‘tue un îndemn 'pen 
tru toți oamenii muncii 'dor
nici de a vedea tânăra inoastra

Alegerea delegaților P. U. M.
la I, IM. S. Hunedoara

Joi 15 Ianuarie a avut loc la 
IMS to cadrul unei adunări oo- 
mune a membrilor P. C R. ș> P.
S. D., alegerea delegaților care 
vor participa la adunarea jude
țeană a Partidului Unic Munci
tor* ao,

Ș dința a fost deschisă de tov, 
Tecov După ce a arătat impor
tanța unificării partidelor munci
torești, a dat cuvântul tov, Șer-

1 Obligațiile contribuabililor
( față de legea pentru sancționarea 

evaziunilor fiscale
Legea pentru sancționarea e- 

vaziunilor fiscale intră în vi-
■ goare în ziua de 1 Februariie 

a. C. '....
Obligațiunile conți ibuabilî-

. lor cari s'au sustras dela plaia im» 
pozitelor sau au sustras) o parte 
din impozitele pe care le dato
rau sunt:

Să facă declarați de impozi 
tele datorate și apoi după ce 

I organele fiscale au veri.Lat a- 
ceste declarați să achite impo- 

I ziteie.
Declarațiile trebuesc făcute 

până la 26 Ianuarie 1948, lin- 
clusiv.

La această dată vor trebui fă 
cute și depuse declarațiile de 
impunere (pentru cazul că nau 
plătit nimic fiscului) sauideclara 
țiunile suplime tare (pei.tru că
zui că au plătiit la fisc, dar nu 
mai o parte din impoz.tele da
torate, sustrăgând astfel p par 
te din dreptuii.e fiscului pen 
tru următoare,e impozite;

Agricol, r.e clădiri, mobiliar, 
comercial și industrial, pro.e- 
sional, global, pe be.ieiiciile și 
și câștigurile de războ', de e- 
chivalent, succesoial pe automo 
bile. ....

In baza declarațiiilor de m i 
sus pentru impunerei la u 
nul sau mai multe diin impozi
tele enumărate, contribuabilii 
voi trebui să plătească impozi 
tele datorate până la 31 Ianuarie' 
a. c., care este ultimul itermen

Publicațiime
Se aduce la i’UD-aștlnța publică 

că la Spitalul de Stat din Bala 
de Criș Județul Hunedoara, in 
ziua de 5 Februarie 1948, era 
11 a. m. s« va ținea tratare prin 
bună învoială pentru lucrările 
de reconstrucția acoperișului de 
la acest soital, în valoare după 
deviz 300 060 1*1

Concurențil vor depune oferte 
închise șl sigilate, împreună cu 
garanția de 5 la sulă prevăzută 
de L,C P. din valoarea oferită.

După deschiderea ofertelor, se 
va proceda și la tratare verbală,

Biia de Criș 20 lan. 1948 
Medic primar de spital,
0r. Sabin Risculița 

Administrator!
C Mladin

Republica Populară p tirie * efi 
lor ca muncesc bogați șl feii 
cită. ‘ ....'

ban G. șl Lăscăn N, care au a- 
nnllzat împrejur1 rlle Istorice în 
care se produce această un ficare.

Marele număr de membri pre- 
zeDți șl-a manifestat entuziasmul 
pentru Partidul Unic Muncitoresc 
el pentru Republica Populară, 
luându-șl argajamentul de a lup
ta ou toată vigoarea pentru în
tărirea acestor doi factori.

prevăzut de legei pe.it. u saneflic» 
narea evaziunii fiscale.

Tot până .a 31 Ianuarie ja. c. 
se vor piăti ți impozitate ie li 
zate din salarii, care nu iau fost 
achitate până în prezie t ți pen 
tru care nu s’au dresat acte de 
contravenție. i

Tot până la 31 Ianuarie a- 
c., se vor depune declarațiile jde 
domiciliu fiscal..

In termen de lOyzile Id'ela sfat 
șitul Iunei pentru care este ‘cuve 
nit venitul, se va achita fiscu
lui impozitul pe venitul din sa 
larii. I LI ■. ' 'Iii

In termen de 3 'zțle dela pi ta 
salariilor (săptămânale, ciienzu e 
le, lunare) se va aclnta io cotă 
de 8o Ia sută din impozit, ur
mând ca restul să fie achitat 
în termen de 10 zile tela sfâr
șitul lunei.

POȘTA REDACȚIEI
llieșiu losif, Baru«Mare. Din re

portajul trimis se vede, că avefl 
înclinație pentr« scris Insă sub
iectul tratat nu coresounde ce- 
rințelor noastre Ne-ar interesa 
eă scriți despre viața muncitori 
lor din acest important centru 
forestier, da-pre eforturile lor în 
muncă, d'spre nevoile lor. Tri
miteți deasemeni, coresponde țe 
scurte sl concrete privind reali
zările democratice din localitatea 
Dvs

J. Negoțiu, Cugir. „Inițiativa" 
dvs ar fi fost foarte bună de 
publicat dacă ar fl venit cu date 
mai amănunțite și concrete. Aș
teptăm să ne scrii despre munca 
tineretului muncitore sc din Cugir.

Rușeț vasile Prob'etna tra'aiă 
de dvs. a fost desbătută In co
loanele ziarului nostru in cadrul 
problemelor generale. Dacă do
riți să m-i acriți, ocupaii vă de 
probleme concrete legate de viața 
locală.

Preschimbarea carnetelor : 
de identitate CFR. pentru 

învățători
începând dela 1 lan. 1948, se 

pot s himb. carnetele de Iden- 
ti'ate o i reducere de 50 Io rută 
pe CFR numai a căror valabili
tate expiră

Ia acest scop ne veți înainta ; 
cerere, 2 fotografii, chitanța C, 
F.R., timbrată bgal, pentru a In
terveni pe lângă regiunea școlară 
Sibiu, spre «liberare.

Cu începerea de azi zia
rul „Zori Noi“ ne pune la 
dispoziție o pagină a învă 
țămâutului, pagina în care 
se vor difuza toate ordi
nele oficiale, susținerea 
doleanțelor învățător ești 
și a tuturor problemelor ce 
interesează învățământul.

In acest scop, toate școa- 
lele primare, se vor abona, 
cu plata dela Comitetele 
școlare. Ordinele comuni 
cate având caracter ofi 
cial, se vor înregistra și 
executa — Buletinul ofi
cial — apărând numai în 
ediții speciale. Abonamen 
tul lunar este de lei 100 și 
se va plăti anticipat, pe 
cel puțin trei luni, plata se 
va face direct Administra
ției ziarului. Pentru a con
tribui la opera de cultura

Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara—Deva
Nr. 324-948. Deva, la 20 lan. 1943.

Ordin circular
către toate școalele grimare, grădini de copii și Comitetele 

școlare din orașe și județ
Vi se face cunoscut s; re ur

genta executare, ce.e cc ur
mează :

1. Toate tablourile privind
fosta monarhie, steme, stati.e.e-, 
etc. vor fi predate Notariate 
lor respective cu proc.-s Ver- ■ 
bal. ■•••’

2. Bibliotecile școlare, a Că 
minelor culturale și manualele 
elevilor vor ii cercet .terîn modl 
amănunțit, înlaturându-se tot 
ce-i cu caracter monarhic.

Aceste toate, se vor preda 
deasemenea Notariatelor cu pro 
ces verbal. In ace-t sens ș’au 
dat dispozițiuni teklo ice Ia 31 
Decembrie 1947. <
3. Ștampilele școalelor și ja Co 

mitetetor școlare se vor folosi 
cele vechi, până la confecționa
rea cetor noui, însălse va înlătu 
ra stema din mijloc.

4. In sălile de clasă, vor fi 
afișate tablouri democrate.

5. In cancelarii și săli de cla 
să, vor fi afișe te obligatoriu, ta 
blouri'e d'r. Parhon, preșe .i.te 
le lua t-'lui prezidiu și Gh. Ște 
re, secretarul înaltului Prezi
diu.

Deasemenea în car.celarii ta
bloul primului Mi î t u dr. Pe
tru Groza și Gh. Vasilicl.î mini 
strul școalelor.

Acest a, se vor comcnda 
prin Inspectoratul șool ,r, al că
ror cost este foarte mic.

6. In să.ile de c'asă se vor 
afi,a numai luc.ările deșilor r.e

Prețul cataloagelor și matricolelor școlare
Difuzarea la școli a cat loa- 

gelor și mat icolelor (necesara 
învățământului primar, »e via. 
face numai pii.i inspecta atela 
șco are județene res. ective.

Prețurile ci.t loage.or i ma 
tricolelor sunt următoarele: 
catalogul pentiu 51 elev , 28' 
lei, matricola pentru ’l'o ekvî 
73 Iei iar m tricola pentru 3i5p> 
elevi 116 lui. <

Costul ambalajului timbrelor 
și expediției este cuprins în lpie| 

lizare a maselor, rugăm pe 
toți aceia care dorese a se 
adânci în problemele șco
lare și în special colegii, 
să I aboneze, făcând abo
namente și printre locuitori.

In convingerea că toți 
colegii vor înțelege să spri 
jine acest ziar care în pa
ginile sale, face operă de 
culturalizare, informare și 
ținere la curent cu eveni
mentele politice, economice 
și sociale, îi rugăm a co 
labora dovedindu se și 
aici că învățătorimea spri
jină toate acțiunile regi
mului democrat tinzând 
spre un viitor mai bun și 
fericit al poporului in noul 
stat „Republica populară 
Română.

Inspector Școlar Hunedoara

Anghel D. Mangiurea

mai fiind admgi at material di 
dactic.
7. La Căminele culturale se 

institui câtei o ctimtsie, din în
vățători, primari, notar, etc. 
cum și din membrii resionsa 
bili din iociLt .te.

Comisiunca va avea de gnjM 
cercetarea și e.immarea t..turo« 
cărților d in bibliot-cile fostu 
lui Cămin cultural, cari su t cu 
efigia fostei Fundaț i Regalq 
administrează toate bunurile 
Căminului până la alte dispoziți

Se atrage atențiunea tuturor 
celor chemați a exocuta a.e-t 
ordin că la verificările ce se vow 
face, dacă se vor dovedi |Că nu 
s’au conformat, vor fi asțpru 
sancționați.
Inspector școlar județean

Anghel D. Mangiurea 
Iosoector de tadrumari 
Popa Zamfirache

*

In conformitate cu ordinul Mi' 
niaterului Educației Naționale nr. 
7131 | 948, transmis cu ordinul 
nr. 430 | 948, al Onor Inspec
toratului acolar Regional Sibiu, 
recenzarea neștiutorilor de carte, 
se va face cât mai obiectiv și 
exact, conform circularei șl si
tuației nominale ca vi s'au trimis 
Si uațllle se vor inalnta până la 
termenul acordat, fără niclo a- 
batere. Cursurile de analfibeți 
nu șl vor întrerupe activitatea.

țul arătat- Inspectorii școhri 
vor totaliza numărul imprim te- 
lor necesare și suinele, după 
care vor face comenzi, ust cl C t 
până la 15 Ianuarie a. c, to.,t? 
școlile să aibe cataloage și 
matricole noui.

învățători le vor complecta 
cu date.e corespunzătoare Fa
nă la t'imestrul d i, neadmițârș 
du-șe până la elita de mai sus, 
școli fără legistre sau cg regi
stre vechi. j
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Tratatul Româno-Bulgar 
un inel toarte important în sistemul tratatelor 
de alianță

Urmare din pag. l-a

nu vîor lua în considera, 
ție ♦bîexțiunile lor; ele vor 'Iiq 
târî asupra acestui lucru plo
uând numai dela interesele lor 
proprii în legătură cu colaborai 
rai internațiională necesară ’.

Răspunzând la o aliă între 
b«re, primul ministru al Btilga 
riei arata diferența i rotundă din 
lire vechile organisme interna 
ționale, ca , ;Mica Antantă”; țf 
legttu rile de alianța întie re
publicile pjopulare. Spre deosc 
toire de înțelegerile din trecut, 
■taspărate de puterile imperia
liste, care aveau teluri de ța a- 
uapai* totul în Bazinul DUi.ță,1-, 
rean. tratațale încheiate întie da 
««orațiile populare su i instiu

...„Țărani și lucrători 
noi suntem“...

(Urmare din pag 1) 
membrii biroului județeau 
ia prezenta cărora a avut 
loc deschiderea cursurilor, 
aid tu atmosfera de stărui
toare muncă închinată a- 
profuadării cunoștințelor teo 
retlce, despre care Lenln, 
dascălul de geniu al ome
nirii, a afirmat că devin 
forță materială de Îndată ce 
cuprind massele, se cimen
tează indestructibila alianță 
intre muncitori șl țărăni
mea muncitoare.

Partidnl nostru, au spus 
vorbitorii urmăriți cu inte
res de noii elevi, venlți din 
lumea satelor șl de cel mai 
Înaintați în muncă ai școa- 
lei medii de cadre „Filimon 
Sârbii** care instruește a- 
cum a treia promoție, a lup
tat deopotrivă pentru elibe
rarea țărănimii muncitoare 
de aub jugul aceluiaș ex
ploatator meschin și hrăpăreț

Era firesc să fie aceiași 
lnptă, Impusă do identitatea 
de interese care să uneas
că sub aceleaș roșu steag, 
pe truditorii de ieri din fa
brici și pe cei de pe ogoa
re, pentru libertate, pentru 
pace, psntru • viață mai 
bună.

Democrația noastră popu
lară rod al luptei dusă de 
clasa muncitoare și de a- 
llații ei firești, desăvârșind 
reforma agrară a Îngăduit 
țărănimii muncitoare o nouă 
etapă in desvoltarea ei, cu 
noi perspective deschise as 
tăzi luminos înainte prin 
Înfăptuirea Republicai Popu
lare Române, patria tuturor 
celor care munoesc cu bra
țele sau cu mintea, dela 
orașe șl sate.

Chemată să ducă la bun 
sfârșit marile sarcini ce-i 
stau înainte, țărănimea mun
citoare luptă astăzi pentru 
ridicarea nivelului ei poli
tic la înălțimea doctrinei 
Partidului de avanfgardă al 
clasei muncitoare, menită 
să facă din aceasta factor 
activ șl conștient in efortul 
care ridică întregul popor 
sub conducerea clasei mun
citoare, pe drumul socia
lismului, Înainte spre for 
mele descătușate ale vieții, 
muncii șl crâațiel.

IW. Mih.

O ncua wîclowîe
electorala a Sarla Ju*

între democrațiile populare
ineiite l>ciitni evitarea uiiornoiiii 
războaie mondiațe.

Răspunzând la întrebai'a a- 
supra metodelor dk colaborară 
economica dintre România și 
Bulgaria, (iheorghi Dmiitrov 
subliniază ia guvernul bulgar 
este pentru statornicirea undi 
colaborări cât mai strânse în
tre cele doua țâri. Premici'iil 
bulgar arată că se va lurmări 
o coordonare între planar.le e 
conoinice ale țarilor democra
ției populare și coordonate a 
activității or pe scară inter 
națională- Se va tinde ;î in- 
faidui uniunea vamală.. Vor 
bind apoi despre relațiile e o- 
nomice, comerciale și cultnralu 
cu țările din Apus, Gheorghli. 
Diinitnov subliniază ca ixipoa 
rele Europei de Est doie.c le
gături pe toate tărâmurile cu 
Apusul cu condiția ea e!|e să 
fie bazate pe principiul egali
tății și al respectului reciproc, 
al intereselor părților partici
pante. j

La întrebarea dacă se va 
crea o uniune vamală româno- 
bulgaro - jugoslaiv(oi albaneză,! 
Ghoorghi Dim țrov a răspuns 
tă , cu toate greutățile prin 
care trec popoarele respective 
se merge totuși către crearea, 
unei asemenea uniuni*, vamal®. 
Este însă nevoie ide o pregă
tire mare pentru realizarea a- 
cestui deziderat, care ,;ioate 
contribui temeinic la deși ci

tarea i-opoarelor no tic’.
Întrebat a upra rolului <oo- 

perației, bulgar* ți a u, ra ni
lului țărănimii coopera țiz„te 
pentru adânciiea demarați i 
populare, Gheorglii I iiiiitn v 
face un istoric al coo.erației in 
Bulgaria, in special, in |tna 
da după 9 Septembrie 1 41 lin
și t ind mai ales asupra u..ui ele 
ment Qt iii mi.caiea coo;*rat* 
sta bulgara - coopeiutiivele de 
munca agricola, care su t cooi e 
perative pentru lucrarea pamân 
tului in comun, pentru exțdoa 
tarea lui mai r tonali 1 i 
Răspunzând Ia o ultimă întreba 
re asupra importanței trat ciulii 
Româno-Bulgar în si-1 mul de 
alianțe încheiate, în ultjnva vie 
me intre statele din Estul Euro 
pei, șeful guvernului bulgar în 
cheie astfel:

„Tratatul Biilgaro-Român 
apare ca un inel foarte unpor- 
tant în sistemul tratatelor de a- 
lianță între democrațiile iopu- 
lare. In prezent în ace^t sistem, 
cu tratate de bază in .Balcani, 
întră tratatele între Bulgaria i / 
Jugoslavia între România i 
Jugoslavia, între România și 
Bulgaria, i traț ule JugosLivi 
ei, Bulgariei și Albaniei, im, otrî 
va amestecului străin și | Batru 
o desvoltare completă, în dome 
aiul economic, politic î cultu
ral, ca și pentru apărarea liber 
tații șt Independenței naționale 
a popoarelor noastre’.

La Ministerul de Externe a avut loc Joi

Schimbarea instrumen
telor de ratificare 

a acordului cultur&J româno-jugoslav
Azi dimineața în localul Mi 

nistențlui de 'Externe a avut 
loc schimbarea instrumentelor 
de ratificare a acordului cultu 
ral românoi-jugoslav încheiat cu 
ocazia vizitei delegației (guver, 
namențale române Ia Belgradj 
Au fost de față fd'. Iprimministrui 
dr. Petru Groza, membrii gri 
vemului, membrii ambasadei ju 
goslave, reprezentanții presei și 
funcționarii superiori din Mînî 
sterul Afacerilor Externe.

Luând cuvântul d. dr. P®

PEDEPSE ASPRE 
pentru trecerea frau

duloasă a frontierei
In Monitorul Oficial a apărut 

legea pentru modificarea arti
colului 267 din codul [ e al ica, 
re pedepsește trecerea fraudu 
loasă de frontieră, îidesnireat 
trecerii frontierei și 'tentativa 
de trecere frauduloasă, a fron 
tierei.

Prin această modificare pe 
deapsa care era până acum de 
3 luni închisoare corecțională 
va fi de azi înainte de 3 până 
la 10 ani închisoare corecționlâ 
lă și amendă Idela 4.000 până 
la 4o.ooo lei.

tru Groza, tov. Alia 'Pa ut er, i i 
Golubovici ambasadorulRepubE 
cii Federative Populare 'Jugos 
slave în România, care nu sUblI 
niat însemnătatea acordului în
cheiat. 1

•

Schimbarea instrumen
telor de ratificare a 
tratatului de prietenie 
colaborare și asistență 

mutuală UNGARO- 
JUGOSLAV

IMJarți a awț loc la 'Belgrad 
schimbarea instrumentelor de 
ratificare a tratatului de pr.e 
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republiica 1 e 
derativă Popu'ară Jugoslavă • 
Republica Ungară, încheiat la 
8 Decembrie 1947.

Ministrul de externe al Ju- 
goslaviei, Simici șî ministrul 
plenipotențiar al Ungariei la, 
Belgrad, au arătat cu această 
ocazie importanța istorivă a a- 
cestui tratat subliniind că liber; 
tatea și independența popoare
lor lor sunt în strânsă 'legâțuț 
ră cu relați.le prietenești din
tre democrațiile noiuî și 
marea țară a socialismului, U 
niunea Sovietică.

lua Uomums! francez
In alegerile municipale din cartierul pariziaa 
Malakoff comuniști au obținut aproape 50 la 
sută din voturi, învingând pe gauiiști și „forța 

treia“ -- Semnificația deosebită 
a rezultatului alegerilor

PARIS. - ,,l mine Pies e1 
transmite:

Duminica au avut Joc la 
Malal.offs un eaițier al Pariau 
lui alegeri municipale. (bouri 
le politice au acordat o vmpor 
tanța deosebita acestor al 
geri prin faptul ca pentru prima 
data in departamentul Se,.ei 
s’au înfruntat in alegeri 11 
sta partidului Comjunist li 
sta Gaullt-ța, ‘ 1 sta ceclei d«

„a tieia foițe , icoalția 
liștilor de dreava cilM. F. F .

Rezult.de sUi.t: voturi 
mate. 13x»j9. Nule l-i«

ComunUui au oLțiut i/» 
voturi ~i B mantiile; RPf-W 
laitidul hu de 'râulle 4 211 »• 
turi ;-i9 mandate • rea de ,a (r*ș 
forța 2 417 voturi -, 7 mm 
date.

Bevin este gata să facă totul oa Spania 
lui Franco să fie inclusă în planul Marshall

LONDRA. Ziarul Daily Wor- 
ker relatează că ministrul de ex
terne englez Bevin este gat* si 
facă totul pentru c* Spania lui 
Franco ai fie inclusă în «planul 
Marshall-.

Temându-se că Înrolarea di

rectă a Spaniei franchlste la 
„planul Marshall*1 ar prov«c* ue- 
mu'țumiri in rârdul celorlUt* 
state din Apusul Europei, grv*.- 
nul american dorește aă rea*- 
zeze acest plan prin inter* 4M 
guvernelor englez șl francez.

In ce constă „ajutorul" american
ANkAPA. Guvernul tur, o 

l»une serio^e împotriviri prog 
ramului american de așa zisa u- 
jutorare a Turciei, in forma în 
care a fost propus Congresului. 
Programul american , revede 
Turcia să finanțeze ca însăși <• 
chipamentul agricol,' minier i 
de transporturi pe care urm a

ză să»l primeasejr ur o» uitotl 
tia Americei ar consta . unea 
diintr’un ajutor militar .■ vatec 
re dr 100 milioane dofari. J 

Guvernul america , a i r.
in schimb ca Turca -a i ^e«e 
de o baza aeriana, fireiaU* 
Smirna.UNIFICAREA 

Frontului Plugarilor 
cu Partidul Țărănesc

Biuroul Cvntral al Partidului 
Țărănesc șl Secretariatul Comi
tatului Central al Frontului Plu
garilor, dau Împreună următorul:

Comunicat
O delegație in frunte cu D. 

Anton Alexandreacu, a prazentat 
Luni, 12 Ian, 1948 D-lui Dr. 
Petru Groza, președintele „Fron
tului Plugarilor", propunerea Bi
roului Central al Partidului Ță

rănesc de unificare a celor deai 
partide politice.

D. Dr. Petru Groza fiind de 
acord in principiu, a comuaieat 
pro-iunerea Comitetului Ceatral 
«Frontul Plugarilor."

Marți, 13 Ian. 1941, delegați 
ai celor două partide au avat • 
ședință comună, pentru a st*hiii 
modul da lecru in vedere* uni
ficării.

Tratativele au rămas In een- 
tinuare.

BUCUREȘTI, 21-Radio— 
Azi a plecat la Budapesta o 

delegație guvernamentală în frunte cu 
d. prim-ministru Dr. Petru Groza, 
compusă din tov. AnaPauker, mi
nistrul Af. Streine, Teohari George- 
scu, ministrul de Interne, Luerețiu 
Patrașcanu, ministrul Justiției și Lo- 
tar Rădăceanu ministrul Muncii.

impriracha Județului De va 797—^947,
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