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Trăiască în veci prietenia 
între poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice, 

chezășia Independenței 
și propășirii țării noastre!

SEMNAREA TRATATULUI
DE PRIETENIE, COLnaDHflRE SI DSIETENȚ9 MUTUiUB
între Republica Populară Română și Uniunea Sovietică

In cursul ultimilor zile au 
avut Ioc la Moscova tratative 
Intre I, V. Stalin, Preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.RS.S. și V. M. Molo- 
tov, Ministru al Afacerilor 
Stiăine al U.R.S.S., pe de o 
parte, și d. Dr. P. Groza, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Române, tov. A. Pauker, Mi- 
aistru al Afacerilor Strâine al 
României, tov. Gh Gheorghiu- 
Dej, Ministru al Industriei și 
Comerțului, tov. Lotar Râdă- 
eeanu, Ministru al Muncii și 
Asigurărilor Sociale și tov. V. 
Luca, Ministru de Finanțe, pe 
de altă parte, asupra înche
ierii unui Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală între Uniunea Sovietică 
și România. Aceste tratative 
au afirmat tendința neclintită 
a celor două țări de a întări 
și desvolta legăturile de prie
tenie și colaborare între ele 
precum și dorința lor de a 
colabora în scopul asigurării 
păcii generale și a securității 
popoarelor.

TT R A TT A TT
du prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica 
Populară Română și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice

Prczidiumul Republicii Popu
lare Române și iPrezjdiumul So 
vie.tului Suprem al Uniunii Re 
^oblicilor Socialiste Șovietice.

Dorind sâ consojideze papor 
Virile prietenești dintre România, 
și Uniunea Sovie<jqă. I

In -dorința de a întreține 
strânsa colaborare dintre ele, 
in interesul întăririi ige'tterak- și 
securități generale, în. conformi 
tute cu scopurile jși principiile 
Organizației Națiunilor Un te.

Încredințați cjft întreținerea 
prietenie» și a bunei vecinătăți 

j Aut. e România și (Unniunea So 
viietică corespunde intereselor 
vitale ale popoarelor ambelor 
state și \a contribui în'.chipul cel 
■ui bun la (des volta rea lor 'eco
nomică.

Au hoțărît în acest scop să 
încheie prezentul Tratat și au 
numit în calitate fcle împuterni
ciri ai lor: l ,

Prezidiumul Republicii Popu
lare Române pe (d Dr. <P. Ciro
za, Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Române;

PreznUumul Sovietului Su 
prent al Uniunii RepUbtclor So 
cjatiste Sovietice, pe |d. iV.aceslavi 
MihaH«vici Molotov, locț i or al

Tratativele, care au decurs 
înti’o atmosferă de cordiali
tate și de înțelegere recipro
că, s’au încheiat prin semna
rea la 4 Februarie în Krem
lin a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asitență mutuală 
între Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Româna.

Tratatul a fost semnat din 
împuternicirea Sovietului Su
prem al U R.S.S. de către 
V, M. Molotov, locțiitor al Pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U R S S. și Ministru 
al Afacerilor Străine, iar din 
împuternicirea Prezidlumului 
Republicii Populare Române 
de către d-nul Dr. P. Groza, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Române.

La semnarea Tratatului a 
fost de față 1. V. Stalin 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.SS.

Din partea Republicii Po
pulare Române au fost de 
față tov. A. Pauker, Ministru 
al Afacerilor Străine, tov. Gh. 
Gheorghlu-Dej, Minisjru al In

Președintelui Consiliului de IMi- 
niiștri ți Ministru al Afacerilor 
Străine al Uniunii iR. S. <S 
care, după ce hu schimbat de- 
pliinele puteri, găsite în bună! 
și cuvenita- formă, au convenit 
cele ce urmează:

ARTICOLUL I

lnalie[e Părții Contractante se 
obliigă să ia în comun toate 
măsurile care se (află la (dispo 
zipa lor, pentru înlăturarea ori
cărei amenințări de repetare a 
agresiunii 'din partea Germaniei 
sau -oricărui alt (stat care b’ar 
uni cu Germania, (direct sau 'iu 
oricare altă formă.

Înaltele Părți Contractannte 
declaiă că ele lintent-omază să 
participe în modul bel mai (sin
cer la toate 'acțiunile internațio
nale, având drept (țel asigura
rea păcii și (securității popoare
lor și vor (aduce întreaga lor 
contribuție la realizarea acestor 
înalte sarcini. i

« “ L
ARTICOLUL 2

In'cazul când (Una din Inalțefe 
Părți Contractante va li antre
natei îwtr’un conflict armat cu 

dustriei și Comerțului, tov. L. 
Rădăceanu, Ministru al Mun
cii și al Asigurărilor Sociale, 
tov. V. Luca, Ministru de Fi
nanțe, G. Vlădescu-Răcoa- 
sa, Ambasadorul României 
în U.R.S S. și tov. E. Mezin- 
cescu, șeful Diviziei Pobtice 
din Ministerul Afacerilor Stră
ine. Din partea Uniunii So
vietice au fost de față 
A. I. Vâșinski și V. A, 
Zorin, locțiitorii Ministrului A- 
facerilor Străine al U R.S S., 
S I Kavtaradze, Ambasado
rul U R.S.S. in România, A. 
A. Lavriscev, șeful Departa 
meniului Țărilor Balcanice din 
M.A.S. al URSS, F. Moloci- 
kov, șeful Departamentului 
Protocolului din M. A. S, al 
URSS.. M, A. Buev, locțiito
rul șefului Direcțiunii Juridice 
și al Tratatelor din M. A. S. 
al U.R.SS.

După semnarea Tratatului 
V. M. Molotov și d nul 
Dr. P, Groza au pronunțat 
discursuri.

Dăm mai jos textul Trata
tului.

Germania, care ar încerc# sa 
reînoiască politica sa ide agre
siune, sau cu ipricare alt stat, 
care direct sau în oricare altă 
formă fe’ar uni cu Germania îk 
politica sa agresivjă, atunci cea
laltă înaltă Pane Contractantă 
va da imediat 'l'lă.ții Contra, 
tante antrenată in taonflict aju
tor militar și de al ă țiatuiă, prin 
toate mijloacele aliate !6 dispo
ziția sa. t ....

Prezentul Tratat va fi i nfip- 
tuiit în concordantă (cu princi
piile Chaitei Organizației Na
țiunilor Unite.

. ‘ 1 
ARTICOLUL 3

Fiecare 'dintre haltele P-ifrți 
Contractante se oblică să nu ’in- 
cheiie 'nici io alianță și (să (nu ia 
paite la nici |o coaliție 'și'nicîla 
acțiuni sau măsuri îndreptate 
împotriva celeilalte Înalte Părți 
Contractante.

ARTICOLUL 4
înaltele Părți Contractante s< 

vor consulta între -ele cu privîr» 
la toate chestiunile (internaționa
le imțoitanfe, care ating inte
resele ce}or două) (țări.

— Continuare în pag 4i-

Cil v».nt lux
W. Alolotov

Domnule Prim Ministru.
Domnilor,
Tratatul de prietenie colabo 

rare și asistența ImuțuaM, sem
nat acum constitue .un jalon 
semnificativ in istoria relațiilor 
intre popoarele Uniunu Sovieti
ce și ale României. In 11 rezent ă 
devenit posibil Tratatul so\i to- 
roinân de prietenie ?i asistență 
mutuală, când intre statele noa
stre șunt lichidate (toate cheșțiu- 
ni.e lițigioase cu privire la (gra
nița când Roin.inia ja intrat in 
rândurile statelor democ a ice ,î 
este pătrunsă ca și Uniunea So
vietică de năzuință în anrii pă
ții și a colaborării bazate te lm 
na vecinătate. In țara noastră 
toți privesc acest fapt drept țin 
nou succes al (politicii externe 
staliniene și drept p importanța 
întărire a forțelor internați nale 
ale păcii și 'dem icrației

Au lamas de domeniul trecu
tului acele vremuri când du« - 
manii păcii și ai progresului îm
piedicau stabilirea rdațLlor sie 
prietenie între statele \ ecine - 
Uniunea Sovietică si România 
și căutau împotriva 'voinței și 
inteieselor roporului român, ă 
transforme România in r'un fo
car al intrigilor antisovietice. A 
venit țimpul când in urma sdro- 
birii fascismului german 'Ro
mânia a căpătat posibilitatea de 
a duce o politică independentă tji 
de a construi reiațiile s.l tu al
te state în corespundere cu in
teresele reale ale roporului ro
mân. Poporul sovietic va întâm
pina cu multă Satisfacție acest 
Tratat, care pune 'capăt neînțe
legerilor perioadei | ecute • i cai

Cuvunta 
d-lui P. &i-oza

Semnarea acestui Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Popu
lai® Româna și ic niunea Repu- 
biicuor Social ste Sovietice este 
un eveniment de maie insemnă|- 
tate în is.oria toporului nostru.

Noi consolidăni astăzi' relațiu- 
nile de amiciție, colaborareși a - 
sistența mutuală, care s’au sta
bilit între țările inoasLre în tim 
pul războiului împotriva Ger
maniei hitleriste, precum și în 
anii de după războiu.

Acest Țiatat exprim,* năzuin
ța popoarelor noastre (de a rea
liza o conlucrare pentru totdea
una prevenind împrejurările m 
care am fi amenințdți tde (o'nou8 
agresiune din parțea Germani
ei sau a celor parc arf face cauză! 
comuna cu ea. 

soiideaza aceh relații (te i ri«tn 
nie și bună ivecinatate care fc’au 
închegat din timpeu! luptei co 
inune im, otriva hitlei isinulu i 
stabilirii temeliilor democratice 
in România, deven.*a Jn pr, 
zent icpublica populara Acest 
[ ratat creiaztâ tem iii isol d 
tru dezvoltarea ultc oara a I 
gaturi.or politce, ecuniotnio i 
cu.țaiaie intre l ntuji a Sov.t* 
ca și România -democrata. i 

Popoarele Uniunii SoM<t>cx. 
preocupate d realizarea panu
lui cincinal -tal.n.ot MC duiă i.ia 
boi, și poporul român care • 
cordji atenția i rmcipaJL refaex- 
iii și a.ântuiui cc-momiei sai' 
sunt in mod Mtal iniCrdsafe '« 
menținerea păcii generate și a 
securității popoarelor. Este in in
teresul statelor noar re ca și a 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace de a tace tot te de41Hide.de 
ele pentru a inbtura orice pri
mejdie de repetare a agresiunii 
din partea Germaniei sau I . ni- 
caruii alt stat, care s’ar uni iu 
Germania in politica tle agr-fit- 
uiie.

In prezentul Tratat soi ut» 
român este in mod clar expri 
mată năzuință l i. unii Sovieti 
ce și a României de a colabor» 
in conformitate cu principiile 
Organizației Națiunilor L nite iu 
scopul asigurării padi G seca 
rităfii popoarelor voința lor de 
a-și aduce aportul ,|a cauză re
alizării acestor sarcini mărețe. 
Deaceca Tratatul sovieio-româM 
va fi întâmpinat cu satisfacție 
nu numai de popoarele Un ut» 
Soxietice și ale (României ci și 
de toți prietenii adexăraț ai pa-

— Continuare în paj]. 4-a —

Tratatul acesta reprezintă m 
acelaș timp hotarîrca no's ră da 
a desvoîta aceasta, prietenie și ca 
laborare urmând principiile res
pectului reciproc față de »ndep>e« 
dența și suveranitatea fiecăruia 
dintre state, principat pe care U- 
niunea Republicilor Social ste 
Sovietice și Republica Popular# 
Română le_au pus1 1a baza po
liticei l-or externe. '

Poporul român care și a da( 
de curând o 'nouă forma kle'stit 
ce întărește reg.mul maistru d« 
democrafiie popularii, este h.- 
tărît sa contribue idin toate pu
terile sale la făurirea unței pa«l 
durabile în lumea îtireagi spre 
folosul tuturor popoarelor iubi
toare de libertate și d« Ipace.

de41Hide.de
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Conferința taerală A. R. L. U. S.
de ADRIAN BOSSIE

* Secretar Giucial al Aflu»-ului Filiala DsVa.ltuusdoara

In zilc.e de >29 Ianuarie 1 
I ebruar c 19X8, a avut loc la 
București, uonier.ftța gem rață 
A.R.L.US, la țâre au participat 
și delegații lnialei I oa fre.

Iu tmip ,ce (clasa niuuiito.iic 
își strânge rânduri e (OigaiuzEn- 
zln se intr’un singur iur,id 
de avautgdjda al lepimului mo 
stru i ațpnlar. ,,Partiuju|l l i.fd 
Muncitoresc’, ciend i rin acea 
sta acțiune prenuzeie viitorului 
regim socialist pe care ii (așteap- 
pta toți oamenii (muncii mânu 
ale și intelectuale, în timp ice 
massele populare desăvârșești io- 
pera de democratizare și recon- 
structe a țarii, Asociația Ro 
mâna pentru strângerea legi- 
iurilor cu Uniunii Sovie.kă1’ 
și-a ținut cea |ue a patra con- 
ferința generală.

Conferința a elogiat cu acea 
sta ocazm puternica persona- 
Jitalea I9c.edmtel.ii A. R. L.U, 
S -ului Or. C. Parhon, Președin
tele Piczidiumalui Provizoriu al 
Republicii Populaie Române.

A.R.L.U.S, este astăzi |o mare 
organizație 'de massă. totalizând 
un număr de peste t.OG.GLiG' 
membri Influența |crgai.‘izafț>ieî 
m massele largi î.opJalre 
crescut endrm in ultimul timp; 
o dovadă în iplus că 'mărețe c 
principii pentru care militează 
astazi mai ea noastră prietenă 
Uniunea Sovietică, sunt < , re- 
șia voinței tuiuior acelora c ri 
irude.c cu brațe e sau cu 'min 
tea la orașe și sate.

Va trebui ca j rin munca tnoa- 
stra să cuprindem Organizato
ric și ideologic onarea mulțime 
care se încadrează țmtăzi in (or
ganizația noastră, contribuind la 
promovarea ideilor de apropie
re sinceră dintre poporul no
stru ți ropoare.e Sovietice. Tar 
pentru ca să ipufem înfăptui la- 
cest lucru, a spus d. N. Pope -

Conferința d. insp ad tiv Colfescu despre

Planificarea muncii în U.R.S.S.
Pub.Lul devean, care a um

plut saia ciiiemdograiului Pro
gresai cin lOcal.tate lână la țre- 
tuz pent.u a viziona mmeu dinu 
sovi.et.c voibit în timba roma
nă „Salut Moscova dat sub 
auspiciile A.R.L.u,S, ului 1 il ala 
Deva-biunedoara, a a\ut ocazia 
să audieze conferință despre 
„Planificarea muncii ,n U niunea 
Soviet ca ’, uesvoitam de d. insp. 
adm. Colfescu, p.eșidintue A-R- 
LUS-uiui i iliala Șibiu.

Conferința a îost 11 ecedată d 
un cu.ânt mtioduc.iv, rosdt ce 
d. judecător Bosie Adrian, se
cretarul general al A.R.L.U.S, u- 
lui, Eiliara Deva - hunedoara, 
care a sub.iniat 'rolul important 
ceri i ev me Asociației în munca 
de lămurire asupra 'marilor rea
lități și rea.izări dm Patria So
cial. smidui, piecum și aoâncirea 
și lărgirea spir.ti.ui de priete
nie și colaborare cu U R.S $,

Luând cuvântul, d. insp. adm. 
Colfescu, a făcut o prezentare 
generală geografică, a E.R.S.S, 
a bogățiil0r solului și subsolu
lui, precum și o privire rdros 
pectivă asupra regimurilor ța
riste arătând com, licita ei ța 
rilor capitaliste din Apus aț ță 
toare la un nou război cui mi 
exploatat munca muncEoriEr și 
a țăra: i.or ruși'precum i a î a- 
(ionalituților conlocuitoare , ân'i 
la înființarea St itului Socialist.

Sub regimul s ciali-t - .o - 
tinuă conferențiaiul munca . 
sțe ridicată la rangul de J?to- 
rie la rangul de onoare. Această 
nouă conce; ție a muncii s ai- 
lă înscrisă în loc de frunte în 
Consti tuția S alinis ă e re si u 
ne: Cime nu niunce.te nu mă
nâncă. 

cu i'ioreami, vice presedint le ■ „ 
sociației, va t ebul cu toți acri 
cari condur astazi munca or 
ganizatoi ic.i și culturala, (să fie 
bine piegatiți ideologicește, >. re 
bnind ia mate uniinor acelora 
cari imbr iț. caza ideia ț rrcfci 
nici româno sovietice că, Cm ta 
alături de toți ,acei dm.ll g.rrul 
anti miperia.ist, de dude între
gii omeniri muiicituai ,e porțile 
unei lumi noui țde libeițale, ga 
ce și progres. » l

Clicile lasboiriice din Londra 
și Wasljingl ton, încearcă rarașt 
pun tot felul :de manevre .cri
minale să asrnnța i opoarele u- 
nul contra altuia terorizând in 
acela; timp și iținând sub îobia 
banului, propriile lor pop are 
bazându se pe trădătorii ca 
Leon Blum, Schumann, De Caul 
le, Juhaux, Gasperi tși alții, cu 
ajutorul carora ce curile im, 
riabsle încearcă sil ’Sj-.argă uni
tatea iutei națională a clasei 
muncitoare

Dar planul cestora nu 'vă reu 
si că popoarele numai vor ca,| 
viața libertatea și dr<p ul iă mi:n. 
na constructivă să lc fie nego- I 
ciat .a bur-a i oftelor imperiali 
ste. *

Uniunea Sovietică, a imai spus 
printre al.e.e d. )N. > op eseu 
Doreanu, este acrit care sub 
steagul lui Lenin ți Stali.i a 
declanșat lupta împootiiva po 
li.ticii imperialiste dusă de duș
manii comuni ai tmuror popea 
relor: caiitaliștii și moșier.î. Lia 
este prima care i demascat n 
demască toate unel.irile râs 
boinice, ai arând pacei și înfră
țirea intre popoare.

Pentru censi erectele d n.'i. 
sus organiizația no ’.tră iare rie 
ni rea să intensifice acțiunea de

Trecând apoi la analizarea con 
di.ț.ilor care au perm.s econo 
miei sovietice, rămasa m uniră 
cu 5oi - 'io;o 'de (ani, față 'de 
ri,e capita.îs re - Lenin », c .nte 
rențiiarul se opr.șt-' Hsuă.ra in
troducerii muncii plan.ina.e 
di.n URS.Ș, care și a propus 
ca scop ajungarea și ue.ășiixa 
nivelului economic al ‘țărljr ca 
pitaliste, introducând planurile 
cincinale, l'-sa a tre-ut in revi
stă aplicarea ți rezultatei, obți 
nute m economia sovietică prin 
cele patru planuri cin:.n le, ex 
xempiif.cânJ cu schițe giauc.- 
și dite concie'.L evo-Uția produc 
tiei, aiătând că 'tea e acestea 
se datoresc spiritual nou care 
animă munc torimea sov' dică 
■condusă dc Partiaul Comunist 
(bol,e vie).. ’

Conferețniarul a incheiat luă 
gând o pa. alelă între ro dela 
pe care munca pl.m’ficatâ a 
dat o în Răsărit în cei do ani 
de e; -Uiiță a regimului socia
list și munca neplanificată din 
țările capitaliste, unde astăzi 

domn, șre ’u-rne, inizer e și șomai
La noii in țară - spune confe 

rențiarul simt semne timide 
că mergem spre planificare ,când 
în urma tuturor îeformebr ca 
lea ne este luminată spre feo- 
cialism când avem o țară bo
gată unde va fi loc pentru ori 
ce muncii n , însă nu va vi ljc 
pe. tru trân ori, unde daiă vom 
urina exemplul muncii fia i 
ficate care a creîatomul sovie ic, 
precum și a Jugoslaviei i Ce 
hosl0vaciei, care sunt 'mai li
sate față de noi. atunci Vom pu 
tea făuri o Românie mai îru 
m Misă, mai bogată o Românie 
ieriicită. 

demascare a tuturor acelo â 
m>|.t ind iciițrii | oh ica nnpe.ia 
hsla duși de guverneii aim 
licau, englez și 'francez, înoți 
zeaza cu dupnanii | oporului nu 
stru și ai , opoarelor sovietice.

Ițân.a ți I Mai 19-18, ug ni 
zapa noastră va 'trebui să ciibâ 
l»este un milion de membri 
deveiliiid lot odată pcis a.,a ju 
riidică de die, t public lata 
deci ca ARLUa Ul va trebui 
sa cuprindă in rândurile sale , ■ 
toLii acei cari imiărta-esc ere 
dințe democratice i recunosc 
sincer marile mfaj t liri a.e t 
niuni Sovietice.

ARLUS''militând i entru prie 
tenii iomâno sovielică, lii|t.i n 
acela, finii ,i Lprijină consoli
darea ținerii noastre republici 
populare co țribuind la creia 
rea acelor forme pregăt to r.j i 
cari vo, i ci urne pop irului io 
stru, să imbrățUeze noul re 
gim socialist, i

Dela ARLUS.

Un nou ciclu 
de conferințe publice

Cercul de Studii șt Documen 
tare ARLUS., Filiala D <va a în
tocmit și pregătit un ciclu de 
conferințe publice, privind o se
rie de prcb'zme importante șl 
actude atât ale realităților so
vietice cât și ale vieții interna
ționale, programate după cum 
urmi ază :

8 F. bruarle a. c., «Repartiza
rea forțelor de producție în U. 
RS S." ; Cpt. Ivan ; 15 Februa
rie, a. c., „Imperialismul german 
și problema eboromiei agrare ro
mâne: log Chlroșcă ; 22 Februa
rie a. c., „Problema democrati
zării Germaniei" ; yrof Ion Popa,

Conferințele vor avea loc în 
sala de conferințe dela iediul 
ARLUS,

Acțiunea de ajutorare a C. N. C.
10.664 porții lapte distribuie la Aninoasa 

între 18 31 Ianuarie 1948
In ziua de 18 Ianuarie 1948, 

s’a început Ia Aninoasa distri
buirea laptelui conservat primit 
în cadrul acțiunii de asistentă 
dela Comitetul Nat'onal, al O 
crotiril Copilului, București, pen
tru nevoile locale.

Sub conducerea d Iul Dr. Ba- 
der, președintele C N.C.-ului lo
cal, s'au împărțit până la 31 I. 
1948, 10.664 porții de lapte, a- 
dlcă în flecare zi au fost distri
buite 820 porftl.

In afară de laptele condensat, 
copiii mai primesc zilnic untură 
|l marmeladă, iar femeile gravide 
sau cu copii sugaci mai primesc 
și paste de lapte conservat.

Munca de distribuire este pres
tată voluntar, evidențiindu-se to
varășele Cojol Lucreze, Hetea 
Ana, Sucin Magialena, Iu haz 
Maria, Llciu Lucia și tovarășa 
Kinskl.

Prin această actlvltitatea co
mitetul local al C. N. C.-ului se 
încadrează alături de celelalte or
ganizații democratice în acțiunea 
de sprijinirea guvernului în ma
rea operă de interes general care

Este o datorie a tiecărui cetățean 
să ajute la combaterea 
TIFOSULUI EXANTEMATIC

Extinderea infecției de tifos 
exantDiiafic, inii uue ma uri ge 
nerale de j.revenire. Aut ni al 
ți,e i revazatoare, au luat mj 
șurile necesare, |da,r iă,a lohcur 
sul nostru al tuturor, nu te 
va putea duce :> cainpaiiic t.'i 
cuce. Este deci Io datorie a fie 
cărui cetățean con.tient ta a- 
jute la combaterea infe ției.siri 
jinind din toate | uterile canipa 
nia de prevenire r.e a iuceput 
și se va duce in această , rima 
vara.

Iii aceasta campanie uria;a 
vor fi mobilizate toate f. rțele 
coH-t'ente până la complecta ii 
micire a izvoarelor t e infec- 
te. ,

(ianipania va li ousă cu 'eir r 
gi e at it în !de,cop.erirea -..rse 
lor* infecțioasc cât i a fagentu 
lui de transmisie: păduchele. 
Nepăsarea unora a putut să 
permit i 'o lățire .i traiismițălo 
rului boalei, iar această odată 
infectat cu agentul i rovoc^tor 
al boalei poate ,inlecta ic.iuni 
int egi aducând un adevărat de
zastru asupra popul iției, |C 
ma.i întinderi.

Nepăsaiea trebue combătută 
pentru că este mai ir or a. le- 
refti de infecție ț e cineva, te 
cât să izolezi pe cei îmbolnă
viți, a căror .mortalitate ajun 
ge de multe pri rână Qr 50 - 
60 la șuti, (ovinii mai fles în 
adulți.

Este bine ca fieca e din ooi 
să cdnoască felul e prevenire, 
care constă in i rimul rând m 
evitarea aglomerărilor și a lo 
calurilor unde se i reduc aglo 
merari.

Coșitro.un stric al hainelor la 
reîntoarcerea acaiă, e te un im-

este asis'tnța socială a mamei 
și copilului.

A(ex. Stamatoiu coresp.

Toate competintele ce reveneau Apărării 
Patriotice în legătură cu ajutorarea po

porului grec au trecut asupra 
Consiliului Sindical Județean

Se aduce la caooșîiață că toate 
compttințele ce 1 reveneau Apă-

Anunț
Magazinul de încălțăminte Du

mitru Gherbin Deva, Str. Karl 
Marx 11 faca cunoscut că 1 sa 
repartizat de către Societatea de 
Comerț de Stat pentru distribuire 
produselor raționalizate S A. prin 
ordinul de distribuție 364 din 23 
Ianuarie 948 următoarele canti
tăți de încălțăminte:

200 per, boc. muncitorești
150 „ pantofi bărbătești 
140 „ pantofi damă

Total 490 perechi,.'
Deva la 5 Februarie 1943

perutiv. lianele trebuesc lasa«e 
aiar.i la aer rece, |C.>-4' *
apo. caicate iu neiul oul-.- .i <c 
riiatul baiue.ior se (va late u 
apa cu oțet. Albiturile .rebu««« 
buite căci prin rieibere atat pa
ra/. tul câi și (auaie sunt 
truse. Paiele dm altele vor .i 
arse și imocaite cu i aie icura.e. 
1 .rate obiecicic uin <a a fiebu 

c-»c siăiate cu ie?ie rierbmte. A- 
colo uuue ?.unt Kiuve, liameie 
vor fi ctuvale lia Laidura «le 
peste ifdU g,aue. casa ireme 
văruită, pOnclc^e «paLte icu le
șie calua de icenușe. Cadiulele. 
cojuacelc, și ha.neie Ge i.l na 
se vor stropi Lat mai uine cu 
petrol i nnpachetațte litrii» 
ceaiceaf vor fi ținute mai țnul • 
ore a a.

Este nece-aiă tunderea iia 
rului de pe icap și |ă j.ârțil'rr 
păroase de pe <orp sau i e vnr 
unge cu un amestec de j trol 
-i o.e.i in ;aiți e egale rau ou 
oțet și a|ă in paiți (egale, utipăi 
ce se va (ți îAci.t ță 0 a e ; Mi
nerală. Pârul tuns trehue a « 
imediut.

Un bun deparazifar -te csr 
nitul cu praf viiiti u ătior d* 
păduchi D. D. T, Eficaritaiea 
lui nu este insă al, ciuta Im fi 
când i celelalte iră->uri de tare 
am v irbif (

Purtătorii de păduchi rebu 
ere indrnm.iți Ia <tep ir.s Ai ne 
ime Lată i ,e Ea nunța ( j o 
dat i ser iciu] . -mitațr »•: 
rrin echipele de ’ parazit r 
fo mite .ii •:.Jaborare cu mena- 
brii organizațiilor e xna ă J ja 
(jicate, l Ff. UțM etc.. Crac - 
ii'.i oci i iițe c i a,:,it le (ig 
a Ie deparazifi.

CoinanJainentJl . nic 9 c.,, 
panile '<• de, ar-'zt renu-ț p a 
te face datoria pe ' plin, 'acă 
în con ti'nla tuturora nu a pă
trunde lOnvingerea că mi ai 
o muncă serioasă , e \a tei 
feri de dezast u. rin mai (re 
buc șă to'erăm e , ici n . ur 
tător de păduchi p rinlrc oi 
Nu primiți oameni murdari a 
cașă. Numai o curățenie pe. 
nerală, temeinică, va fi sal a 
rea r.oa Va a tuturora, sun -o 
zi.nciie care vor imobiliza t .t • 
este con-tient in acias.a țară 
pentru pre'Ven’rca i combate
rea tifosului exanteinatic

Or. Emil Caba

rării Patriotice peotra ajutorul 
P porului Gr«c, au revenit Con
siliului Judițean al Sindicatelor 
Unite.

Toate persoanele, întreprinde
rile. instituțiile asupra țărora se 
află chitanțiere și liste de sub
scripție, aunt rugate a se pre
zenta la sediul Consiliului Jude
țean al Sindicatelor Unite din 
Deva Str. 6 Martie Nr. 22, pen
tru decontare,

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI-
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~J9S»s> cflnipuS >»<■>><* ii
Dovedind o nouă atitudine față de muncă

In luna Ianuarie muncitorii ceferiști din Simeria 
au reparat peste program:

2 locomotive, I cazan vertical și
Cu ocazia alegerii deleguțllor pen'ru conferința județeană

■ PU.M. din județeană Hunedoara-Devu, muncitorii comuniști șl 
social democrați din unitățile C.F.R, din Simeria, și-au luat anga- 
gajamentul de a mări producția in repararea locomotivelor șl va
goanelor și Iu circulația trenurilor.

Astfel, au hotărât să repare 
pesta program:

LA LOCOMOTIVE: 1 loco
motivă cu reparare generală șt 
1 ou ret>ara(ie mijlocie.

LA VAGOANE; 200 vagoane 
cu revizie periodică In loc de 
160 cât au reparat în luna tre
cută — șl 80 vagoane cu repa
rație curentă In loc de 41.

Obișnui(i să-și îndeplinească 
argajamentele, așa cum și le-au 
Îndeplinit șl in lunile Oc'omvrle, 
Noemvrie șl Decemvrie 1947, 
când au stat In fruntea celor 14 
mari unită ti ateliere C. F, R din 
țară, ocupând locui 1 șl apoi 2, 
ceferiștii simerieni și le-au În
deplinit șl de astă dată.

Astfel, la Atelierele de Lo
comotive, la sfârșitul lunei Ia
nuarie a. c. ei au prezentat ur
mătoarea situației:

Programat Realizat
Reoarațli generale 7 8
Reparații medii 6 7
Pe lângă aoeaata a mai fost 

făcută — voluntar și gratuit — 
reparația unul cazan vertical de 
10 atm, pentrn bria publică a 
orașului Deva

Spiritul muncii noui cuprinde tot mai larg 
massele muncitor lor dela IMS.-Hunedoara

Cum s’au desfășurat întrecerile în muncă 
între echipele dela 0. S. M., Turnătorie de 

fontă și Fabrica de tuburi
La 1M S. Hunedoara, . u a- 

iVut Joc in cursul lu^ei Ianua
rie a. c., nnr.ortai^ti m.r.ceri 
hi producte u.trc echipele oife 
riie.or sect i. care s’a o.dat cu 
cele mat bi.ne rezultate.

Astfel, datori ă echipelor con 
kfuse de tov. Râpear.u Romulus, 
Berbecaru loan, ,i Munteanu Ni 
colac, la secția ,de oțelarie Si- 
mens Martiin din uzină morria 
a fo. t depășită 'cu 8,52 la u ă,

De remarcat este fap.ul că 
kieși echipa condu ă de tov. Ră- 
peanu Romu.us, are ,un e.'e.tivi 
.mai mic de (muncitori precunt 
ji ore mai puține prestate, a 
reunit să întreacă Celelalte echi
pe, cu 4o tone lunar.

Rămâne de văzut cum1 vor 
ști echipele conduse Ide tov. Ber 
becaru să revan:e,.e pe luna Fe 
bruarie echipa tov. Rapeanu 
Romulus.

La această frumoasă mtriCe 
•ț re, s’a evidențiat iov. Popa Ican, 
f H«a loan, Ardelean și ; Iții, t

La fel și (ja turnătoria de fon 
ia, in cursul lunei. Februarie a 
avut loc o însuflețită într ce.e 
in pioducție, datorit; căreia 
norma fixată de i32o torn a fost 
depășită cu QO tone.

La întrecere s’a evidențiat iov. 
Cadariu Gh.., m e-tru, echipe; 
Ie conduse de tov. Crac u .e cu, 
K’rșner, Copeț, precum și echi
pele din schimbul II in 'frunte 

' rutov. negel, Pascu ți Morar.
Nici turnătoria de tuburi nil 

a rămas indiferenți la întrece
rea in producție, concurând se- 
riios cu celelalte ecții, reușind 

să depășească normal cu 27'7o,

La Atelierele de vagoane, 
a fost făcută revizia periodică la 
325 vagoane, efeeti ându se peste 
program reparații curente la 80 
vsgoane și Inzestrându-se cu in
stalația frânei Hildenbrandt 25 
vagoane.

Depoul de locomotive, a 
răspuns tuturor cererilor aervi- 
clulul de mișcare, dând locomo
tive le timp pentru țoala trenu
rile programate șl suplimentare.

Prin realizarea lor, ceferiștii 
simerieni au arătat, că știu să șl 
îndeplinească angajamentele luate, 
știu că a munci, azi nu mal e 
un act de robie ci unul dc Înăl
țare o datorie de conștiință mun
citorească,

Coof rința lunari a șefilor de 
uni.ăți și a responsabililor comi
siilor de producție dela cele 14 
mari unități ateliere C F R , care 
se va ține zhele viitoare la Bu
curești va avea de apreciat munca 
ceferi.-tilor simerieni și de a le 
atribui locul pe care ei 1-ru cu- 
cer t în clas.mentul producției. 
Și va fi un loc de'frunte. Un 1 ic 
echivalent cu cel pe care munci 
torimea hunedoreană I-a în ficat

In întrecere, sa (distins r.e > | 
bositnl subing. Săb u Liiiu, ca 
rea adus un îmi ort ntC-port'.n 
producție, cât ți 'echipele d* tur 
nat. ■

Toate aceste întreceri în cere 
muncitorii hunedortni au a.ă at 
ce i-iot, s’au bucurat de tot spri- 
jinul'sindicatului și prg. de ț. ar 
t>d.

De felul cum ,’au deșfășuraț 
întreceri.e și din lezultatde ob
ținute, se poate !ved>a vă ispri.ul- 
muncii noui cuprinde tot mai 
larg masselor muncitorești dela 
I.M.S., Munciitonî hunedorenî 
vor tUpta și ideacum înainte 'pen 
tru mărirea producției, știind ci 
rtui mult fier însem' cază mii 
multa pâine, însemnează întări 
rea democrației m țrra noa t ă 
și înflorirea Republici Populare 
Române.

A, Vâlceanu coresp.

>2.000 
neștiutori de carte urmează 
cursurile de alfabetizare în 

județul Hunedoara
După talele centraliizate de 

Consiliul Județean al Sindiicat 
lor Ui.ite din hunedoara Ceva și 
și de Inspectoratul Școlar Jude
țean in "județul IHuned ara au 
fo t înființate și sunt în stare de 
funcțiionare 364 școli ide anal' 
fabeți, în care își în: u;esc cunoș 
tmțele scrisului peste 12'Ooo ne
știutori (de/ (carte.

Din acestea, 3 la penitenciare ți 
restul de 352 în mediul Eăies:.

105 vagoane
iu rândurile sile ceferiștilor si 
merlenl, cere prin munca și efor
turile lor iu știut să se impună 
ca un exemplu de îndeplinire a 
sarcinilor. Un loc, râvnit si de 
ceilalți c* feriștl, pentru păstrarea 
căruia, muncitorii simerieni să 
se știe permanent mobollzați în 
munca de întărire șl desvoltare, 
a rețelei și circulației noastre 
feroviare.

I. R.

Constituirea Comisiei Interimare 
a Consiliului Avocațllor din Hunedoara

Comisia Interimară a colegiului 
avocațllor d n Hunedoara, a fost 
constituită după cum urmează:

Președin’e, Dr Câmpean Si- 
mlon, având ca mrmb i urmă
torii avocațl: Dr H <lm >ș Llvia, 
l)r. Ring'er Bela, Raoaport Ko- 
loman, Dr. Ciocan Viorel, Teo- 

Colțul tineretului

UNIUNEA TINERETULUI MUNCITORESC 
din județul Hunedoara însumează 

un mare număr de echipe de muncă voluntară în ateliere, fabrici și uzine 
pj care le instruește și le mobilizează 
la muncă pentru REFACEREA ȚÂ311

Uniunea T nerett’lul Muncitoresc, orginlzație de mzssă a 
întregului 'inerrt muncitoresc din România, nu mmi1 că reora- 
zintă o impurtuntă organizație de eduoț e și cultură a tineretu
lui, dar șl o mare forță, un nesecat izvor de muncă, ce va fi 
canalizat spre reconstrucția tării.
Pentru a atinge cu succes acest 

țel, conducătorii organizațiilor 
iau toate măsurile, pentru ca 
munca tlnsretului să fie cât mai
blne organizată, pentru a se pu
tea aflrige cu forțele de care 
dispunem, maximum de randa
ment.

Astfel, la data de 1 Febr a. c. 
a vut lâc la Deva, ședința ple 
nară cu secretarii de reconstruc
ție dda org. locale din județ,

Tov. Lupu, r< sp. reconstrucției 
pe județ, a f*cut în acecstă șe
dință o scurtă expunere asupra 
situației intern țlonale, arătând 
tendințele imperialismului ce se 
ascund sub mascCi „Planului Mar- 
shall", de a înrobi popoarele 11* 
bere, de a le transforma în co* 
ionii.

Poporul român — a spus tov. 
Lupu — deși a fost crunt lovit 
de război, a refuzat ofertele de 
„ajutor* făcute cu atâta măestrie 
de către Imperialiști) americani, 
recurgând la foițele sale propifl, 
pentru a putea reconstrui țara.

Astfel, continuă tov, Lupu, 
țara noastră a por ht cu propriile 
ei puteri la reconstrucție, la șter
gerea urmelor lăsate de război.

La opera de recontrucțle a 
patriei, trebuie să ia parte în
tre g poporul român.

O mare parte din opera de 
reconstrucție a țării revine însă 
tineretului, care este un nesecat 
izvor de muncă.

Ui iunea Tineretului Muncito
resc, deplin conștientă de Impor
tanța reconstru< țivl țării noastre 
cu pioprille «1 forța, este hotă 
râlă.să ducă greul luptei, prin 
trimiterea a sute de brigăzi de 
reconstrucție pe șantierele națio*

Comemorări

I. C. FRIMU
' unul din primii îndrumători ai proletariatului român

In ziua de 6 i ebiuarie 1919' a 
încetat din viața 1. C. riiinii, 
aiestat și schingiuit ,dUjă uia 
celui dii. li .Decunbiie și încar
cerat la închisoarea uin Bucu 
rc-țt1 unde s’a îmbolnăvit di 1i 
tos exanțeinatic.

Cu moaitea lui i runu, i role 
ta.iatul din România i i.urdut 
unul din primii îndrumători ai 
mișcării noastre muncitorești.

Imă din an ;1 1888 la Guști 
dc I ani, Trimu s’a găsit 1 i 
primele rânduri al lujt i dusă 
de clasa muncitoare In v.ața fea 
de luptător -I. G. I rimu is a ri 
dicat împotriva trădării, mnpo 
tiiiva <>i oi timiș ii- r s recurați m 
rândurile mișcării ca imelt le 
dușmanilor <;c clasă

In lupta mfpotriva burgheziei

dor Tcaciuc șl Dr. Pălcuțfu Petre. 
In ziua de 31 Ianuarie a. c. 

comisia a defis legiuitul jură
mânt in fața Curții de Apel, ur
mând a trece la punerea in a- 
pllcare a dlspoz'țlunilor referi
toare la reorganizarea corpului 
avocațial.

nale In continuare tov. Lupu a 
arătat, că brigăzile trebile să fie 
bine organizate, tndrumste cu 
cunoștința technice, pentru a pu
tea da cele mal bune rezultate,* 

După expunerea tor. Luou “’a 
trecut la prezmtarea rapoarte
lor, dfn care se poate constata 
că toata organizații* locale au 
desfăaurat o intensă muncă Or
ganizațiile Tin>retulul Muncito
resc din j idețul nostru însu 
mează frumosul număr de 1 ( 
brigăzi de reconstrucție precum 
șl un număr de echiae de re
construcție alcătuite în localită
țile cu un număr mic de ttnerl 
și numeroase echioe de mun
că voluntară în ateliere, fabrici 
și uzine.

sGcrwf i/r. ttinâArau 
munifa: pwt&uii tic,: 

^rȚQLURGICE

cau hmeaud Modivc. cft cui
Mat btut/i ta/tiite UcafixMtd tu Mtie sllcui-

1. C- 1 Dmu a cizut La uit brav 
ostaș al bravei armate a fjfo 
leLaiiatului. 1 rimu a ios. printre 
muncitorii care in 1 91 cu 'priit 
jul trădării „generoțiu>t ’ 'a lan
sat niaiiiiestui mche.a cu cuvin 
tc-le: „M'șcana muncitor tastai 
im moaie’.

Mhcaiea munc.ton u a n’a 
murii ci s’a (uesvo.,tai a trescut, 
s’a mțarh, a cuprins in.ieagi* 
țaia. Sub steagul mi Marx, 
Engels, Lemn, .‘jtalui, Lub în
drumarea partidului ( jQ.im .idt 
Roman, lupta a continuat -i a 
cucerit victorii din ce m fce'mai 
mari.

Astăzi clasa munc-toaie este 
clasa co.iuuca oxre ni Republic» 
Popula.ă Romană. Azi mișca
rea muncitoi casca din Rom mia 
se gă.ești in i .agul cungresU 
lui Partidului Urne ol Clasei 
Muncitoare. In aceste împreju
rări, strâns unită, lașa muu 
citoare din România având o 
organizat ■- de nn.ssă put rnica 
de ti pul • .oufedi, ariei Generale 
a Muncii cu peste LaUftlM.p 
membrii ai săi, cinstește memit» 
ria înaintașilor săi i i ntre care 
Ia ioc de frunte sta șJ 1. G. 
Frimu.

In vzderea tn^eoerll muncii pa 
șantierele nsționtle d» recon- 
E.tru-.țle, se vor eres pe iâagă 
brigăzile de recaostruzție școli 
terhnice, pentru pregătirea briga
dierilor.

Deasemeni, pe lângă brigfzille 
de reco utru :ție se vor ere* 
echioe sportive, artistice și co- 
reseondinți de presă.

In genere!, se vor face toate 
pregvirile in vederea camiailel 
de recons ruiție cere va iacepe 
în orimtvară pentru a ga pitea 
obtiie cele mii bune rezi'tate, 
din trate oua:tele da v;dera.

Deleg «ții șl-au luat angtjemen- 
tul de a minei cu toată râvna, 
pentru ca org tn'z ițltle respective 
să caresoisdă mirețelor sarcini 
ce le stau In față pentru a dane 
la bun sfâ'git opira de recon
strucție a țării, pen'ru a tn'ătura 
cât mal grabnic urmele răzbelu
lui, pea'ru întărirea și deavo iu- 
rea Republici Populare Român*.
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înaltele 1'fti fci contractante ilc 
daift ca vor acți ona în (spiritul 
prieteniei ți al (colaborării, în 
scopul desvo'.tării mai departe 
ți al întăririi legăturilor econo
mice și culturale dintre anrbelq 
>tate, urmând principiile respec
tului reciproc fața Ide indepen
denta ți suveianit ițea (lor, preș 
cum și al ineaniefct-cului în tre
burile interne ale celuilalt stat.

i
articolul o

Prezentul Tratat va ijămâne 
in vigpare timp (de 20 (de ani 
dela data semnării iui. Dacă una 
din înaltele Părți Cian tractau te 
Ia sfârș tul acestei perioade de 
40 Ide ani (tiu declară fqu Iu î an 
inalmtea acestui teim n dorința 
sa (d|C a denunța Tratatul, ace
sta <vn riămâne un vigoare pe 
încă o perioadă de 5 tn.i, ți 
asțfel de fiecare da'i, până când| 
tura din Înaltele L’iarți. Contrac- 
nu va preaviza în scris fcu un 

-an înainte do exi*rarea peucă- 
dci de 5 ani in cuis, intenția 
sa de a face să înceteze vala
bilitatea lui.

Prezentul 'Tratat intră in vi
goare imediat după (semnarea; 
fui și urmează a fi ratificat în 
termenul cel mai iscurt cu pu- 
tr«||I Schimbul instrumentelor

Ziarele ungare 
salută încheerea tratatului de priete
nie, colaborare și 
între România și

BUDAPESTA, 6 (Radio)
Ziarele ungare publică în pri
ma pagină sub titluri mari 
știrea privitoare la semnarea 

tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală în
tre Republica Populară Ro
mâna și Uniunea Sovietică. 

Ele reproduc lungi pasagii din 
discursurile rostite de V. M, 
Molotov, ministrul de externe 
al URSS și d. Dr. P. Grozâ,

Q rezoluție comunistă
adoptată în unanimitate de 
Adunarea Națională franceză

PARIS. Comisia financiară 
a Adunării Naționale a adop
tat Marți după amiază în una
nimitate rezoluția prezentată 
de fruntașul comunist Jacques

Perspectivele unei mari greve 
a minerilor americani

WASHINGTON. Sindica
tul minerilor americani a acu
zat patronii de a fi violat 
contractul colectiv refuzând 
să plătească pensii minerilor 
bătrâni cu peste 20 ani de

de ratificare se |va face ImUlucu 
reții m 1*mpul cel 'mai 'apropiat.

Drept care imput rnidții iau 
semnat prezentul Tratat au 
aplicat sigib.li lor.
Din Împuternicirea Prezidlu- 
mului Republicii Populara 

Româno

(ss) Or. Petru Groza

Cuvântarea lui
(Urmxre din pag. 1)

cit din alte țari. Încheierea unui 
astfel de tiaiat cape urmărește 
asigurarea colaboiăni pacifice a 
2 state învecinate -ia sigurareă 
păcii și a securității popoarelor, 
capătă o însemnătate deosebita 
acum, când instigatorii 'unui nou 
război din lagărul (imperialist de 
pun sfoițări pentru njghebarca 
de blocuri iniLtarorpolitice, iiir 
dreptate împotriva stat lor de
mocratice și încearcă $a împiedi- 
ce desvoltarea colaborării pacifi
ce între popoare. Tratatul sovie 
to-român de prietenie și aSsleit» 
tă mutuala va (constitui o nouă 
barieră puternică în calea ori
căror planuri ale unei noi agre
siuni și a imperialismului co
tropitor. ' ,

Vă felicit, domnule Primi M*- 
i nistru, cu prilejul (semnării Tra-

asistență mutuală 
Uniunea Sovietică
președintele consiliului de mi
niștri al României.

Activitatea Prezidiu- 
mului R. P. R.

Membrii Prezidiumului Re
publicii Populare Române s'au 
întrunit Joi 5 Februarie la o- 
rele 12 în ședință comună de 
lucru.

S'au examinat și rezolvat 
lucrări curente.

Ședința a luat sfârșit la o- 
rele 14.

Ducloc, prin care guvernul 
este invitat să ia toate mă
surile utile, pentru ca micilor 
depunători ai bancnotelor de 
5.000 franci să U se plătească 
imediat contravaloarea.

activitate.
Ziarele anunță Că dacă re

vendicările minerilor vor fi 
respinse, se Ya declara o 
mare grevă.

Întocmit la Moscova la 4 I c 
bruarie 1048, în 2 exuii. lare, 
fiecaie in limbile 'română și ru
să, ambele t xte având plitei o 
egala.

Din împuternicim Prezidiu
mului Sovietului Suprem al 

U. R. S. S.

(ss) V, Molotov

V. M. Molotov
talului caic va sluji <_auzfl Jes- 
voltării relațiilor de 'pri tenie 
intre țările i oastre și cauza 'con
solidării păcii generale. I

T.făiascâ Alianța și i riețenial 
între Uniunea Sovieticii ‘si Ro
mânia democrat^

0 victorie a Frontului Popular 
Democratic din Italia

ROMA, — Frontul Popu
lar Democratic a dobândit 
prima sa victorie electorală 
in provincia Grosseto. La a- 
legerile municipale din Pitig- 
liano candidatul Frontului De
mocratic a fost ales cu ma
joritate absolută in ciuda coa
liției democraților creștini, li
beralilor, republicanilor și fas
ciștilor lui Pacciardi. Zilnic se 
primesc noi adeziuni la Fron
tul Popular Democratic, din

Guvernul Schuman își
ia față de Washington

rolul pe care l-a jucat Antonescu față de Berlin...
PARIS. — După cum tran- 

mite Associated Press, ziarul 
L’Humanite a publicat Mier
curi o declarație semnată de 
Jean Cathala, atașat de pre
să al ambasadei franceze din 
Moscova, prin care politica 
guvernului francez este de
mascată ca „Cea mai fatală 
dintre toate politicile duse de

In urma hotărîrilor isterice ale congresului dela Sofa

Frontul Patriei a devenit organizația politică unică a 
popoi*ului

Gheorghi Dimitrov ales în unanimitate președintele al Consiliului 
Național al Frontului Patriei

SOFIA 4 (Radiar), - |fcr.an 
transmite: __

Făcând, (un raport în fața 
celui de al |d°'lea Congres al 
Frontului; Patriei Gheorghi Dî- 
mifrov a analizat (amănunțit 
desvoltarea și sarcinile viitoa
re ale acestei organizații ă 
întregului popor, care luptă 
pentru oonso idarea și mărirea 
puteriii Repubiicei Populare Buf 
ga re.

Vorbind despre sfituația. inter 
națională. Dimitrov a subliniat 
întăriirea forțelor democrației și

Vizita delegației guvernamentale române la Moscova

Recepțiile oferite de generalissimul
I. V. Stalin și V. M. Molotov 
în onoarea delegației guvernamentale române

MOSCOVA, b (Reiio) Gene- 
raliatimal 1. V. Stalin, preftdia- 
tele Consiliului de Miniftri al 
Uniunii Sovietice a oferit erl un 
dineu la Kremlin io onoarea de
legației guvernamentale române. 
Au fost prezențl d. Dr. Petru 
Groza, președintele Coniiliului 
de Miniștri al R P. R., tov. Ana 
Pauker, ministrul Afacerilor Ex
terne, Gk. Gheorghlu-Dej, mi
nistrul Industriei șl Comerțului,

partea unor personalități de 
frunte. Zilele acestea au a- 
derat Ia Frontul Popular prof. 
Universității din Bolonia, Gal- 
leti, și fostul prefect al Mila- 
nului, Troilo, pe Care De 
Gasperi l-a demis din func
țiune deoarece era singurul 
prefect democrat din Italia. 
Studenții Universității din 
Roma au format deasemeaea 
o organizație a Frontului De
mocratic.

Franța." Declarația acuză au
toritățile că lucrează în cad
rul unui plan strategic de izo
lare a Uniunii Sovietice, ela
borat în Statele Unite „Gu
vernul francez, spune Cathala, 
iși ia față de Washington, 
rolul pe care și l-au asumat 
Antonescu și Lavai față de 
Berlin.*'

ale socialismului în lufța con
tra i lanuriilor criminale ale in
stigatorilor la război, în lupta 
pentru pace, progres, libertate 
și pentru independența /națiu 
n iilor.

Primul (ministru a s!ubiniat câ 
forțele imperialiste sunt ace1 a 
care au tot interesul în diviza
rea artiificială ă lumii îji |Est 
și Vest, urmjărind crearea urjuî 
bloc al reacțiiunii împotriva de- 
mooraț ei și împotriva stabilîrîî 
unei păci democratice durabile.

Lotar Rădăcaanu, ministrul Mu 
cil. Vâsli* Loca, ministrul F ■*■- 
(•lor, Vildescu Răcossa, amke 
•adorai Româniți în Uoluoea Sa
ricile! fl alta paraonalitițl afl 
claia.

Din Partaa Uniunii Sovietic* 
au pnrticipat Molotov, Jdanov 
Barla, Vorofllov, Malencav, Mi- 
kolan, Bulgania, Bndioai, Vâ- 
șiaikl, Kaflaradze, ambaaadaral 
U. R. S. S. la România, înalși 
funcționari din ministerul Afa
cerilor Streine al U R.S S f. a.

Dineul a decurs iatr'o atmae 
Ier! amicală.

•

MOSCOVA. Inaiate cu e zL 
Vieaprtfcdintele Consiliului de 
miniștri șl ministrul afactrUnr 
streine al U.R.S.S. V. M. Mole- 
tov, a dat e recepție in onoa
rea deltga|iei guvernamentale 
române.

Au fost prezenți mtmlarii de 
legației române In frunte ca d 
Dr. Petra Groza, precum fi am
basadorul României la U.R.S.S 
Vlădeacu-Răcoaaa.

La recepția au mai participai 
membrii deltgațiilor comerciale 
mongolă, bulgară, iugoslavă p 
elvițiană care se afli ia prezent 
in capitala Uniunii Sovietic*.

Din partea Uniunii Sovietice 
au fost prezențl numeroși mem
bri al guvernului, inalți foncția- 
narl din ministerele extsmelnr 
comerțului exterior ferțeier ar
mate precum fi reprezentanții 
presei.

Recepția a decurs intr'o at
mosferă caldă fi prleteneasaă.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului hi 
localul Prefecturii

Reprezentând unul dintre ce
le mai puternice detașam reâr 
ale marei armate a democrat** 
Frontul Patriei dovedește îa a- 
ceste condițji câ roporul ba*- 
gar aparține fata rezerve tMbwf rf 
democratice. /

Nu există putere in lume - * 
spus Dimitrov - care 6 -1 fam* 
să se abată, dela aqeas.a câh, 
deoarece interesele vitale ah 
poporului Buigar și viitoref shi 
coincid perfect cu interesele h- 
gărului democratic din lume.

Imprimeria Județutui Hunedoara Deva 797—.?W.


