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CARE AȚÂȚA LA UN NOU RĂZBOI

De două zile, o delegație 
‘ guvernamentalăa tehoslova- 

ca având în frunte pC prirr.nl 
ministru Antonin Zapoto - 
eky, se alia în Capitala R. 
P. R., pentru a lm heia un 
Tratat de Prietenie, (,’olabo 
rare și Asistență .Mutuală 
între Republica Cehoslovacă 
ți Republica Populară Romă 
nă.

Cu toate că în seria acor
durilor pe care țara noastră 
le încheie cu țările iubitoare 
de paoe șj libertate acel țepiCe 
hoslovacia nu este .printre 
primele, prietenia care lea
gă popoarele celor două țări 
nu este nouă.

In cuvântarea pe care pri 
mul ministru cehoslovac a 
ținut-o cu ocazia primirii ce 
1 s’a făcut la sosirea în Ca 
pitafă acesta a arătat că „vi 
zita noastră (a delegației ce 
hoslovace N. R.) vine sa in 
tărească Vechea prietenie ro- 
mâno-cehoșlovacă”, iar -or 
bind despre sprijinul pe ca 
re delegația cehoslovacă l a 
dat țării noastre la conferim 
de pace dela Paris d-sa a 
spus că: „aceasta repre :en 
ia o mulțumire pentru modul 
în care s’a purtat poporul 
român față de popoarele ceh 
și slovac în epoca lor cea 
mai critică după dictatul de 
la Muenchen”.

Eliberarea țărilor noastre 
de sub jugul imperialismului 
german de către eroica Ar 
mată Sovietică a deschis o 
eră nouă in istoria popoare 
lor ceh, slovao și români 
Și fără ca să uităm nici un 
moment că rolul hotărîtor 
în eliberarea atât a țării noa 
stre cât și a Republicii Ce 
hoslovace l'a jucat Armata 
Roșie poțx>rul român poate 
fi mândru — așa cum a 
spus primul ministru Zapo 
tocky — „că alături de uni
tățile eroice ale Uniunii So 
vietice cari au luptat pen
tru eliberarea Slovacilor și 
Cehilor, cot la cot au luat 

parte la luptă și 30I 
aayu României elilzerate’*, 
fapt care face ca amintirea 
acestei epoci să rămână a- 
dânc înrădăcinată în m^ivo

Telegrama trimisă de C. C. al 
P.C. (b) din Uniunea Sovietică, 
Comitetului Central al Partidu

lui Comunist japonez

>

in legătură cu încercarea
MOSCOVA, 21 (Radio).— 

Secretarul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
(bolșevjcț al Uniunii Sovie 

Comitetul Central al Partidului Comunist (bolșevic) 
din Uniunea Sovietică a aflat cu indignare de joas- 
nica încercare de atentat a agențilot plătiți de dușan-i 
poporului japonez asupra vieții tovarășului Kyuchi To- 
kuda, conducătorul clasei muncitoare japoneze.

Comitetul Central al Partidului Comunist (bolșevic) 
din Uuiunea Sovietică, exprimă toată simpatia sa Co
mitetului Central al Partidului Comunist Japonez și spe 
ră că tovarășul Tokuda se %a putea reîntoarce cât .nai 
curând la rodnica sa activitate de construire a nouii la
ponii democratice și iubitoare de pace.

in
i e 
în

rja poporului ceh și slovac.
])ar posibilitatea unei co 

labotiiri mai strânse care 
sa culmineze prin încheierea 
unui acord mutual de priete 
nie și cojaborarc este cu 
putmța abea acum după ce 
atât în România cât și în 
Cehoslovacia au fost înstau 
rate regimuri nou'i, rcgim.ir| 
de demo< rație populară.

Alungarea din guvern 
Noemhrie anul trecut a 
prezentanților burgheziei, 
lăturarea monarhiei și în
staurarea R. P. R. precum ș! 
evenimentele din Februarie 
a. c., din Republica Ceho
slovacă jau contribuit simți
tor la strângerea legăturilor 
de prietenie dintre cele două 
țări. 1

Desigur că în astfe] de cou 
diții treaba imperialiștilor 
de dincolo de occan și a slu 
gilor lor de dincoace este 
mult îngreunată, icăci atât- 
popoarele ceh și slovac cât 
și poporul român au pornit 
in colaborare cu celelalte do 
.poare iubitoare de pace a 
vând în frunte puternica U 
niune Sovietică la luptă p^n 
tru întărirea frontului păcii 
împotriva imperialiștilor ca 
re ațâță la un nou război.

B. Someșfeleanu

Un nou lot de foști 
prizonieri a sosit 

din U. R. S. S,
BUCUREȘTI 21 (Agerpres) — 

In gara Socola din lași, a sosit 
an nou lot de foști prizonieri de 
râsboi, repatriați din U.R.S.S.

După îndeplinirea formalittți'or 
dela Focșani, cei 734 foști pri 
zonieri vor fi îndreptați spre 
casele lor.

Din U. R. S. S. ne 
sosește mereu bumbac

BUCUREȘTI 21 (Agerpres) - 
La Constanța a sosit vaporul so
vietic „I. JORA“ care a ades 
1,600 000 kg bumbac din Uni 
unea Sovietică, pentru industriile 

textile din țara noastră

I

da asasinar» a tov. Tukuda
tice, Malencov, a trimis ur 
mătoarea telegramă Comite
tului Central al Partidului
Comunist Japonez:
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Malului de uliului, nim
«1 Asistentu
între Republica Cehoslovacă și R. P. R.

Comunicat
asupra vizitei delegației guvernului Republicii Cehoslovace 

în Republica Popu ară Română
București, 21 Radio). In 

zilele de 19, 20 și 21 Iulie 
1948, o delegație a Guverna 
lui Republicii Cehoslovace 
compusă din președintele 
Consiliului de ffinișeri al Re 
publicii Cehoslovace Auto 
nin Zapotocky, vicepreșed n 
tele Consiliului de Miniștri 
Dr. Jan Sevcik ministrul A 
facerlior 'Streine dr. Vladi 
mir Clementis și ministrul 
Comerțului Extern Antonin 
Gregor, au vjzjtat Capitala 
țării fiind oaspeții Guvernu 
lui român.

In cadrul convorbirilor ca 
re au avut loc între delega 
ția Guvernului Republicii Ce 
hoslovace și delegația Gu - 
vernului R. P. R. compusă 
din Președintele Consiliului 
de Miniștrii al R. P. R. Dr. 
Petru Groza vicepreședinta » 
Consiliului de (Miniștrii Gh. 
Gheorghiu (De „ mia șt u ? f .1 
cerilor Externe Ana PaukeT. 
ministrul de Finanțe Vasiîe 
Luca? și ministrul Comerțu 
lui Bucur 'Șchiopul cele două 
delegații au procedat la sem 
narea unui Tratat de Prie 
tenie Colaborare și As • ’T 
Mutuală între Republica Ce 
hoslovarăși Repub’icaPopula

TEXTUL TRATATULUI 
de prietenie, colaborare și Asistență Mutuală 

între Republica Populară Română și Republica Cehoslovacă
Prezidiul Merei Adunări Națio, 

■ale a Republicii Popu'a e Româ
ne ți Președintele Republicii Cel.o- 
Blovace, pătrunși de convingeiea că 
întărirea prieteniei și co aborării în 
țoale domenii'e corespunde tn'.cre. 
selor vitale ale popoarelor Republi. 
cii Populare Române ți Republicii 
Cehoslovace ți că adâncirea îelațiu- 
nilor reciproce va întări garan
ția libertății, independenței ți pro
pășirii lor și în ace’aț timp va 
contribui la consolida ea păcii și 
securității în sensul pri- ci, iilor Char- 
tei Națiunilor Unite, bazate pe ex
periența dobândită în cel de ai doi
lea război mondial când Germania 
imperialistă a călcat independența 
politică și terilor ală a țărilor 1< r, 
au hotărît să închee un Tratat de 
Prietenie, Colaborare ,i Asistență 
Mutuală, nun ind [4enip.o ențiani iot 
ți anume; 1 

ră Română, al cărui text este 
publicat odată cu prezentul 
comunicat.

Tratatul a fost semnat in 
ziua de 21 Iulie de către An
tonin Zapotocky, președin 
tele Cosiliului de Miniștri și 
Dr. Vjadimir Clementis mini 
strul Afaceri’or Străine din 
partea Republicii Cehoslova 
ce și de d. Dr. Petru |Groza, 
președintele Consiliului de 
Miniștrii și Ana Pauker mini 
strul Afacerilor Externe din 
partea Republi ii Populare 
Române.

Cele două delegații, având 
în vedere relațiunile de prie 
tenie dintre cele două po - 
poare și faptul că o strânsă 
colaborare economică va a- 
vea o influențăă binefăcătoa 
re asupra creșterii economi 
ce a ambelor State și a bu 
nei stări a popoarelor res
pective, au căzut de acord 
să întărească colaborarea e 
conomică prin încheierea pâ 
nă la finele anului în curs 
unui acord pt, schimbul 
de mărfuri pe timp de 5 (ani. 
Deasemenea, până la sfâr
șitul anului în curs se va în 
cheia un acord de colabora

Prezidiul Marei Adunări Naționale 
a Republicii Popu are Române pe 
Dr. Petru Groza, preTedin ele Consi
liului de Miniștri și Ana Pauker 
ministrul Afacerilor Externe; z 

Președintele Republicii Cehoslo a. 
ce pe Antonin Zapotocky, p.e-elin- 
tele Consiliului de Miniștri ,i Via. 
dimir Clementis, ministrul ‘Afaceri
lor Streine, care după ce au schim
bat deplinele lor puteri, gă ite in 
bună și cuvenită formă, au căzu» 
de aoord asupra ce’.or ce urmează ( 

ARTICOLUL I
înaltele Părți Contractante se o. 

bligă să ia în comun toa'e măsuri'.® 
care se află la dispoziția lor pentru 
ca în viitor să facă impe i iă oricq 
amenințare ți să împiedice o even? 
tuală agresiune din partea Cerma. 
niei sau oricărui alt stat re s’ae 
uni cuea direct sausuborice al ă 
formă.

re economica.
Pentru reglementarea pro 

vizori ■ a raporturilor e 011 > 
mice intre R. P. R. -i lh.-pu 
blica Cehoslovacă,, cele do ă 
iei'gațiuni au con»-.; 

încheie un acord care a 10-t 
semnat de ministrul Afa. cri 
lor Externe Ana PaukeP din 
partea Guvernului RJ. P. 
și de ministrul Afaceri.or 
Streine Dr. Vladimir 1’ e 
mentis din pat tea G <■ : ui 1 
Republic ii Cehoslovac ■

Pentru reglementarea țut i 
ror chestiuni'.or ecor.o nicc 
pendinte intre cele dot’a țâri 
cele două delegații gu rna 
mentale au hotârit înființa 
rea unei comisii mixte rare 
să-și înceapă lucrările < el 
mai târziu până la 1 O. tom 
brie 1948.

Tratativele au decura In 
tr'o atmosferă foarte or 
dială iar cele două del gi 
țiuni guvernamentale au exa 
minat într’un spirit p.u-te- 
nesc, toate chestiunile c ari se 
referă la interesele ce or 
două țări și la interese'e pâ 
cii și securității internațiom 
le, constatând deplina lor 
unitate de vederi.

înaltele Părți Contractante Li a- 
lirmă hotărțrca lor de a particip* 
la toate acțiunile internțiaona e ca
re tind să asigure pacea i cpu. 
ritatea popoarelor ji ror contribui 
în mod efecilv la realizarea aces'ot 
înalte scopu l.

ARTICOLUL II
In cazul când una din luai ele 

Părți Contractante ar fi antrenată 
într’un conflict înarmat cu Germania 
care ar încerca să reia pdMtica sa 
de agresiune, sau cu alt stat cara 
s’ae uni cu Germania direct sulf 
orice altă formă în politica sa a- 
gresivă, cealaltă parte contractau ă 
tt va acorda de îndată spri in 11 i itas 
sau de orice altă nalu ă, pr n toate 
mijloacele de care d ispune.

ARTICOLUL I I
înaltele Părți Contractante se— 

(Continuare In pag. iv7)
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q„Veți vedea“
Revistă

(Majd meglâtjâk)
politică de St. Niederman

care cronicarul! 
„Scânteia” ce- 

scoaterea de pe 
ce se juca In

„Progre-u 
revi.lă, căruia tre- 

să-i re- 
tot începutul i- 

de a fi în hună

la aceiași zi In 
teatral al ziarului 
rea pur și simplu : 
afiș a unei reviste 
o gradina din București, fiind ex
presia ideologiei burgheze, propo- 
văduind negarea luptei de cla
să, o mână de elemente localnice 
din organizații’e ll.E.l) R. și C.Dz 
E m frunte cu autorul ne au dat 
pe scena' teatrului „Progre-u” un 
spectacol gen 
but.-, spre mândria noastră, 
cunoaștem dintru 
ceet prim merit 
(xrt< pozitiv.

Revista jucată 
ră, se desfășoară î îfr’o 
de tablouri gre'a'e pe actualități po
litice interne ji interna] ona e, în 
nota luptei dintre ce e dou i lagăre 
antagoniste, și începe cu tabloul 
„Alo Republica’’, simbo'izâ d întră

ii limbi magliia-
succesiune

Pe marginea expoziției 
A. R. L. U S. din Petroșeni

populații di i Va-

a fost realiza ă cu 
de reduse, expozi- 
asp cie e cele mai

ExpTtzi.ia A.R.L.U.S de caisă zi 
lele trecute la Petroșeni, a consti
tuit pe bună drepta'e ob'ectul a- 
tenției întregii 
lea Jiului.

Cu toate ca 
mijloace destul 
ția îmbrățișează 
variate din U.R S.S. prin materia 
Iul do u r.cnfar-ar i tic care reușește 
să redea în mare măsură formi
dabilul progres al Stalului Socia
list arătând că munca, realizării- 
oamenilor muncii conduși de glo
riosul Partid Conunitl (j), frunu- 
sețile naturii și în general viața 
pașnică, creatoare a popoarelor so
vietice.

Meritul expoziției — pe lângă 
mse nna a contriubț e adusă la st ân- 
gerea legăturilor de prietenie cu 
U R.S.S. constă și în oglindirea 
fidelă a reaitați or din Un unea So
vietică, lărgind astfel posibilitățile 
populației din Va’ea Jiuu' de a 
cunoaște Patria Su alistnu ui, sati -> 
făcând astfel una din marile, cerințe 
ale masselor munci oare dela noi.

In acelaș timp, expoziții fiind 
printre primele în jude,ui nostru, 
reușește cit a'âi mai mul să rețină 
aten ia nu.neroș'lor vizi atori asu-, 
pra măritor realiza i din Un u tear 
Sovietica, a-up.a î.ial ului exe.npltș 
de muncă, abnegație și eroism al 
omului sovietic, asupra mari or rea
lizări a n";i iiiiu sjc.a'ist.

Cu țoale temele va i de vizi mate 
in această expoziție și care reu
șesc în buna parte să redea tiața 
popoarelor sovietice, lip ește în mă
sura destul de însemnată, nialeir. 
Iul do unenta pi.ilor la atitulinea-

a

Magazinul de Stat, Valea Jiului 
Petroșeni

Aduce ia cunoștință, că a 

primit un mare asortiment 
de mărfuri din Cehoslovacia 

încălțăminte,
Pânzături.’ • *

Stamba,
Stofe,
Dejalenuri și zefire pen

tru cămăși dintre cele mai 
bune calități

în scopurile 
să fluture' 
când spe.- 
primindu i 

replică justă în hol.lrircvi 
i țărilor progresi-te de 
i viitorul pe teme ii.c p.1-

(irea dintre U.R.S.S. și țările nulii 
democr.iț i. I)c .i nu e e ce, a in dil, 
a fost lotuși bine venit și bine 
primit, afară do faptul că autorul 
a obligat să cânte solo și pe inter- 
preții cu voci nepolrivi e pentru a- 
ceasta.

Tablourile „G'a-ul Am ricii” șt 
„Glasul Sudedu'ul European” i| is; 
trează sugestiv politica plina de 
venin ațâțător la război a imperia
liștilor americani, care 
lor șantajiste nu uită 
când punga cu dolari, 
trul bombei atomice, 
insă o 1 
și voința 
a-și clădi 
cii și' muncii constru.tive.

Interesant este ți tabloul „Foot- 
balull de îna.tă școali”, ui r porta] 
asupia duelului sub forma unui 
match de foot hali dintre organiza
țiile democratice de stânga din 

consecvent democrati- 
noastră 
in tim- 
reduce?

nut succese linie până acum.

deri, expoziția A.R.I .U.S.

prietenească,
că a U.R.S.S. față de țara 
concretizată în ajutorul dat 
pul celor doi ani de secetă, 
rea datoriilor de ră.boi e,c.

La fel, mai lipsește prezentarea 
realizărilor privifoa c la gr'ji față, 
de oamenii muncii, la activi atea a- 
sistenței sociale, care în Uniunea 
Sovietică are o amploare ne maț 
întâlnită aiurea, de asemeni și ac< 
tivilatea cultura'ă în care s’au obți- • 

Abstracție făcând de a.este scă-
drn Pe. 

troșeni a avut o mare contribuție 
în strângerea legături or de priete
nie cu mar a noastră vec'nă dela Ră-ț 
sărit prin boga'u' ei conținui docu-- 
mentar-arlistic, punând în 
timp un înalt e -e.nplu de 
zări ale regimu'ui so e ic.

Asemenea expo iții, cu rezultatei 
pozitive sub ori ce raport ț ebue 
să fie în centrul preocupărilor fila, 
lelor și subfilialelor A.R.L.U.S., ca 
re în acest fel își vor îndeplini în 
bună măsură una din tarcinj'e ce le 
■dau în față.

A. PETRUȘ coiesp.

ace'aș, 
realii

1

Căminele culturale
vor lua un nou avânt în județul rmtru

In ziua de 25 Iulie a. c. va 
avea loc alegerea Sfaturilor Cămine
lor Culturațc din întreg județul De 
asemeni în cursul acestei luni Co
misiile interimare ale Căminelor Cu - 
turale sătești și orășenești vor ține 
o adunare generală în vederea ale
gerii Sfatului cămine'or culturale pe 
timp de patru ani. Toate aceste se 
fac pentru o mai bună organizare 
a căminelor culturale, pentru acti
vizarea lor precum și pentru a șe 
putea înființa noi asemenea așe
zăminte, care vor lup" ființă înli'ț 
în comune și apoi î-i flecare sat.

Marele rol al căminelor 
în opera de cultura'izare 
sselor dela orașe și sate 
măsură cunoscută. Cămi ee 
de azi

culturale* 
a ma-^ 

e într’o 
cu'turale

— spte deosebire de si,-.

llll-
su-

i

ț
ei Pythiane , pentru ca 

le administreze câte oi 
lecție po’it că 
rea Izat tablou din pun t 
artistic a fost fără în

tre!
tnu-
carc 

i i n« 
joace 

i se cântă d ■ cei ce i au

Franța și trădătorul de (iau ie 
patronii sar Beri 11 și Mardiall.

Un tablou original și de mult 
mor, care din păcate nu a fost 
ficienl exploatat, este acea intitu
lat „Nu Ir- încrede în trizonia”. 
Bidaiilt și Truman vrând să con
sulte |H- oracolul de|a Delplty, în 
loc sa o găsească |x- Pythia, dau; 
peste soțul 
acesta sa 
usturătoare

Cel mai 
de vedere 
doială „Unchiul Sam și cei 
purcei”, o foarte reu.i ă aj i 
zicala la adresa Beneluxu ui, 
odată prins în lațul cara a'iței 
perialiste va fi obligi! să j 
așa cum 
cumpărat libertatea și neatârnarea.

Am lăsat înlr’aJins la urmă pan- 
tomima „Visul unei fete”, a cărei 
ideie o considerăm gre.ită sau cel 
puțin rău pusă. O tânără lrcrătoare 
inceracă să devină dansatoare, așa 
cum citi e că a est lu.ru ede pe fect 
posibil în U.R.S.S. talentelor înnăs
cute, și nu izbutește de âl în vis. 
Este o falsă prezentare a rea’ității 
dela noi, deoarece se știe că în 
regimul nostru de democrație po
pulară, sprijinitor al tuturor mani

festărilor artistice, ta'ente.e de reală 
valoare găsesc largi și elective posi-t 
bilități de valorificare. 1

Tablourile se alternează cu dia'.oâ 
guri, cuplete, recitări și glume, u-f 
nele reușite, altele criticabile, Așa: 
spre exemplu merită a fi amintite: 
poezia „Scrisoare (fin sud”, despre 
lupta eroicului popor grec și cu
pletul „Povestiri despre ciomagul 
Marsliall sau planul Nylon”. 
lasă de dorit cupletul „Strofe ac
tuale” din cauza unor poante vul
gare, dialogul dintre sccepticul mic 
burghez și un muncitor, în 
se mușamalizează lupta de clasă ca și 
unele spirite pe socoteala soacrei și a 
căsătoriei, de esență pur burgheză.

Câteva decoruri origina'e de mare 
efect și câteva numere de balet-' 
bine executate au sporit valoarea 
artistică a programului.

VASILE BRETAN

Dar

cărei

TUDOR EMIL - Orăștie. — Cu 
toate că nu elipsit de valoare, ar
ticolul d 'ale privitor la reorgani
zarea căminelor culturale nu poate 
fi publicat deoarece are un caracter

mulacrele din trecut 
adevărate focare de 
împrăștie în mijlocul 
citoare lumina științei și a frumo» 
sului.

De aceea șe impune o sarcină a. 
Sfaturilor de 
Iul covârșitor 
turale îl au, 
îndruma spre
lămurindu-le de 
fel încât până i 
cătun să existe 
tural.

In acest fel i 
zare a masselor 
cupările de seamă ale 
nostru de democrație populară —■. 
va putea înregistra tpuinoa-e 
succese.

— sunt a.um 
cultură, caref 

niasselor mun-

a arata massclor ro- 
pc care căminele cul- 
de a se mobiliza și 
aceste case 4<e cultură 

necesitatea lor ast-, 
și în cel mai mic 
câte un cămin cui-

munca de culturall- 
■ — una din preo- 

regimului

cu

Știri și fapte culturale 
din Țara Socialismului

□

Șapte mii de cluburi și 
muncitorești în

Cotropitorii nemți au distrus |<e 
teriloiul U.R.S.S. 1500 de cluburi 
sindicale 1 palate de ui tura Mul 
(urnită e.'orlu'ui sindicatelor, nu nar..| 
cluburilot muncitorești a a,un. a- 
nul acesta la 700) (înaintea răz
boiului au fost numai 0600). Clu
burile dedă,oara o va >tă și rodnică 
activitate țopularizând ț to ile nele- 
politice, științifice, noua tehnică 1

Centenarul filarmonicei din Odesa
Cercurile (muzicale și ama 

toi'i, de muzică din R. S. S. 
Ucraineană, nu sărbătorit re 
cent, a suta aniversare a Fi 
larmonicr i din Odesa, care 
este una din cele mai Vechi 
filarmonici |ale Uniunii So 
vicii e.

Discipolii acestei filarmo 
nici sunt astăzi în mare parte 
muzicanți cunoscuți. Prin - 
tre ei se numără laureați ai 
premiului Stalin ca de pil

Noutati
„Texte din literatura Eu

ropei apusene" — Renaște 
rea. ("Editura Institutului de 
literatură tpedagăgică de pe 
lângă Ministerul Educației 
R. S. F. S. R., 796 pag,),

In acest volum au fost pu 
blicate opere selecționate ale 
unor cunoscuți scriitori ita
lieni, germani, olandezi spa 
nioli, francezi, potughezi și 
englezi, din epoca Renaște 
rii, ca și extrase din mtilte 
opere mai puțin cunoscute, 
din timpul Renașterii. De 
pildă,, Petrarea este reprezen 
tat în această antologie prin- 
tr’un număr de poezii ne
traduse încă până acum, în 
rusește.

prea general ne urmărind proce
sul de transformare a căminelor in 
adevărate 
în județ.

Scopul
Iui nostru

focare de cultură la noi

paginei culturale a ziaru- 
e ide a urmări desfășurarea 

fenomenului cultural în condițiile 
specificului' focal,

In ceea ce privește nota pe mar
ginea concertului dai de Orchestră 
Sindicatului Salariați'.or Publici din 
Deva, ea se îezună do.ir la apre
cieri formale neară'ând conținutul 
bucăților executate ce a ce Irebue 
sa fie preocuparea principală a ori
cărei cronici.

Ai sesizai însă foarle bine faptul 
că .artiștii Irebue să se simtă mai 
mult legați de public precum și 
lipsa unei munci mai serioase de 
popularizare a .spectacolului depu
să de responsabililii culturali ai di- 
feritelor organizații de massă. Pe 
viitor ia însă o atitudine critică' 
mai accentuată față de ori ce ma
nifestare artistică și ținând seama de 
sugestiile de mai sus, scrie ne mai 
des.

30.000 cercuri artistice 
plina activitate

dustrială, în mas^ele largi. Ele jox* 
deasemenea un rol foarte important 
in educaiea artistică a poporului. 
lJe lângă cluburi funcționează caia 
5000 orchestre de amatori, 10.000 
coruri, 1000 cercuri literare, ele. la 
total 30.000 cei cu ii de amatori de 
toate felurile, având pe>te 1 piili» 
on de membrii.

da Da Vid Ostrach și Emil 
Ghilels, precum și laureați 
ai concursurilor mtemațio - 
nalr, cum sunt lacov Zac, 
Elizaveta Ghilels, yatiana 
Goklfarb și alții

Filarmoni. a din Odesa' e- 
ste o adevărată jyepinieră a 
culturii muzicale din Ucrai 
na, care a răspândit îa sâ 
nul populației cunoștințe mu 
zicale.

literare
Printre operele Reaașterii 

engleze, la loc de frunte, șe 
află extrase din Utopia lui 
Thomas Morus, versuri de 
Surrcy, Spencer, Șydney, 
Raleigh și sonete ale lui 
Shakespeare.

„Literatura tătară” — voL 
I. (Editura de Stat, Kazaa, 
170 pag.).

In această antologie sunt 
ipublicate culegeri din oftî 
rele scriitorilor tătari și ale 
tinerilor scriitori și poeți lo
cuind în republica autonomă 
tătară. „O noapte de prima 
vară”, nuvela tânărului seri 
tor tătar F. Karin, este în 
chinată tătarilor cari au lu
pta în rândurile Armatei Ro 
și, în ultimul războiu. E - 
forturile depuse de țăranii 
care lucrează în cadrul pla 
nului cincinal, formează su 
biectul, piesei de teatru 
„Minnikamal” a scriitorului 
dramatic tătar, Mirsai A ~ 
mir.

Filme noui
In studiourile „Lenfilm" 

din Leningrad se turnează 
actualmente un film duj>ă 
romanul „Tovarăși de drum" 
de Vera Panova.

Un grup de cinematogra 
fiști sovietici a însoțit o ex
pediție științifică în Pamir 
condusă de celebrul alpinist 
Abalakov. Scopul expedi - 
ției este studierea ghețarului 
„Sagran". Cu această oca c 
va fi turnat un film docu
mentar.

Studioul di ■ Moscova tu^ 
nează un nou film după ,,P<j 
vestea unui om adevărat’" 
de Boris Polevoi, distins a 
nul liceul cu premiul „Sta 
lin" pentru această carte.
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ZORI NOI 3

DIN CÂMPUL MUNCII
Pentru a produce cât mai multe unelte 
pentru minerii din Valea-Jiului

Tehnicianul Kiss losif, ajutat de dulgherul Savuly Petru 
și de maistrul tâmplar Kurucz luliu 

a construit un nou strung pentru lemn, care dă un 
randament cu 100—200'o mai mare decât cel vechi

înființarea Centralelor Industriale
a Lemnului și Electrotehnicei
BUCUREȘȚL 21 (Agei- 

pres). — Ministerul Indu- 
strieij dat o decizie prin ca 
re se înființează Centrala In 
dustrială a Lemnului. Din a 
ceasta Centrală fac parte 
347 întreprinderi industriale- 
de specialitate din tot cu
prinsul Tării.

Printr’o altă decizie h Mini 
sterului Industriei s’a infha 
țat Centrala Industriei Elec 
troteclmice. Din această Cen 
trală fac parte 19 intreprin 
deri de specialitate din Ca 
pitală și 7 întreprinderi din 
restul (țării.

Technicianul K).ss losif, a 
julat de dulgherul Savuly Be 
tiu m de maestrul tâmplar 
Kurwz luliu, dela atelierele 
mintă Lupeni, au construit 
din materiale ve< hi un 
strung combinat, cu care se 
pot lucra diferite piese și 
care dă un randament cu 
100 — 200 la sutăț mai mare 
decât cele întrebuințate pâ 
nă acum.

Astfel, cu acest strung s'a 
mărit randamentul pe zi fa 
ța de cele de tip vechi, du 
pa cum urmează, ,1a cozi 
de lopată pentru mineri, de 
la 8 ]a 15 bucăți; cozi de 
sap.i pentru mineri dela 12 
la 30; cozi de târnăcoape 
pentru mineri, dela 12 la 
40 buc.; bețe pentru bătut 
buraje dela 30 la 50 buc. 
bețe pentru trapeze la țo- 
coin. electrice dela 16 la 60 
bu< .; spițe pentru scările de 
suitori dela 100 la 250 buc., 
.garnituri piezișie de lemn, 
dela 20 la 70 buc., etc..

Toate aceste piese se pot 
executa la acest strung, iar 
prin montarea de diferite dis
pozitive, noul strung poate

fi întrebuințat ca ferăstrău 
circular, mațină de găurit și 
frezat, labolează pentru 
lemn. Deasemenea, la acest 
strung se pot strungi roți cu 
diametru de 2 m.

Din lipsa de izolatoare e 
lectrice din porțelan pentru 
mine, la acest strung se pot 
executa izolatoare de lemn.

Prin pțrfecționarea acestui 
strung, precum și a dispoziri 
velor lui, și a dispozitivelor

1 ' ’ acest randament spo
rit va putea fi întrecut cu 
30 — 40 la sută.

Această invenție, a adus o 
mare economie de timp, cea 
ce stă la baza efUnirii prețu
lui de cost a] produselor 
dând totodată posibilitate mi 
nerilor de a avea la dispozi
ție unelte necesare, pentru 
a produce tot mai mult căr
bune. ț

R. Gropeanu, coresp

La Ministerul Lucrărior Publice a amt loc

Conferința șefilor de servicii exterioare 
și a președinților sindicatelor hidraulic*

BUCUREȘTI — 21 (Ager,n-îs). 
La Ministerul Lucrărilor Public;, a 
avut loc zilele acestea o conferința 
de colaborare a șefilor de servicii 
exterioare și președinților sindicate
lor hidraulice din țară.

După citirea rapoartelor Servili'-,

problemă este aceea a continuării 
în inod și mai intens a lucrărilor 
de îndiguire și secare, acolo unde 
aceste lucrări sunt posibile. De ». 
semenea vor trebui continuale lu
crările pentru înle-niiej piu ăritulid 
care au început în anul a c.ta.

Un nou 
strungirea

La Cugir
dispozitiv pentru tăerea și 
fileturilor la burghiile lungi

Tinerii Rolian Floa’a și Tauiadi 
C-tin dela Uzine'e din Cugir (sec
ția 501 strunguri) au construit un 
dispozitiv penlru strungirea și tă- 
erea fileturilor la burglr.eie lungi 
sistem C.F.R.

Avantaiiile acestui ii pozitiv suni,- 
reducerea \ibrajilor burgli ului in 
timpul slrungirii, ,e dă un șpan mai 
marc, strungirea execulându-se mai 
repede, burghiul nu e mai strâmbf 
in timpul lucru ui e.i.r.i lândti se lim-

pul pierdut cu îndreptarea lui.
In acest fel timpul de execuție a 

burghiului ■ fost redus dela 3 ore 
la 2 ore și 20 de minute.

lor apelor și a Sindicatelor hidra
ulice din diferitele regiuni ale ță
rii, s’a constatat ca prima proble
mă este necesitatea de a face lu
crări vaste penlru preie.iirea inun
dațiilor. A doua problemă este a- 
cca a dcsvoltării irigațiilor pt su. 
prafețe
pentru a mări producția pe hco. 
tar și 
bogățiilor solului românesc. A tr< la

cât se poale mai înt ne

exploatarea la maximum a

ȘTIRI AGRICOLE

I

DepSșindu și cu 134°/, angajamentul luat cu ocazia 
naționalizărilor pentru întâmpinarea zilei de 23 August 

Minierii exploatărilor aurifere din
Munții-Apuseni au prestat

până în prezent 7024 ore voluntare de muncă în mine

Noui stocuri de mașini și unelte 
agricoie vor fi difuzate în mediul rural 

BUCUREȘTI, 21 (Ager 
preș). Autoritățile de „- 
sort fiind sesizate că în În
treprinderile (metalurgice pie 
lucrătoare se ,află importante 
agricole gata fabricate și 
cantități de unelte și mașini 
neridicate, au dispus Admi

nistrațiilor Fermelor de Stat 
și Stațiunilor de mașini a- 
gricole, să procedeze ime
diat la 
curiior 
gricole 
deri și 
dini rural.

ridicarea tuturor sto 
de mașini și unelte a 
tiflate în întrelprin - 
să le difuzeze în me

După naționalizare, când 
exploatările aurifere din 
Munții Apuseni au trecut în 
patrimonial Statului, ca bun 
comun al întregului popor; 
muncitorimea [acestor exploa 
tari Iși-a luat angajamentul 
de a munci cât mai mult 
a da ț„rii mai mult aur, pen 
tiu refacerea și întărirea e 
ron< miei iraționale.

\ftfel. minerii exploatări 
lor aurifere din Munții Apu 
seni, >i au luat angajamentul 
ca ]>e lângă mărirea efprtu 
lui pentru a obține o produc 
tixii.itx' cât mai mare a mun 
■ ii, sa presteze până la 23 
\ugust un număr de 3.000 

orc voluntare de muncă în 
mini.

Datorită însă dragostei pe 
care o au muncitorii pentru 
întreprinderea lor, datorită 
elanului cu care minerii au 
înțeles să pășească pe dru 
mu) realizărilor mărețe, nu 
mai până în prezent au fost 
prestate 7024 ore de muncă 
voluntară în mi^P, depășin 
du s-- angajamentul luat cu 
peste 100 la suta.

1 ;> ■. lanul lor, muncitorii 
din Munții Apuseni nu se- 
vor opri aici- Ei vor lupta 
pentru a intâmț ina ziua de

23 August cu realizări și 
mai mărețe, vor lupta ca a- 
ceasta zi să i găsească în 
fruntea acțiunilor pentru fău 
rirea unei vieți mai bune ce 
lor ce muncesc.

V. Clfj coresp.

Examene de calificare pentru tehnicienii agricoli
BUCUREȘTI. — 21 (Agerpres). 

Ministerul Agriculturii ține în _iua 
de 25 Iulie a. c. examenul p ntru 
calificarea practicienilor fare au ccl 
puțin 5 ani de activitate în între-

flori-

conferi dreptul de a con-'

sportive 
Ce echipe tac parte din 
Divizia Națională „A“

BUCUREȘTI, 21 (Ager- 
prcs . — Comitetul Federal 
F. R. F. A. a ținut Lunisea 
ra o importantă ședință în 
cadrul căreia s’a hotărît ca 
în viitoarea divizie națională 
A, să participe următoarele 
14 echipe: ITA, C. F. R. Ti 
mișoara; C. F. Ry,București 
Petrolul, Universitatea, Li - 
bertatea, Jiul, RATA, DI 
NAMO-București, C. F. R, 
Cluj, Politechnica, Metalo' - 
chimic, C. S. M- M > ȘÎ Ar
mata.

Pelroșeni. 
cu scorul 
fost ntar- 
(2), Nicșa

tre echipele .„Retezatul U.T.M.” din 
Hațeg și Sindicatul Mixt

Matchul s’a terminat 
final 4—4. Punctele au 
cate de către: Szilaghy
(2) pentru echipa oaspe și Oreu 
(2), Cliiș și Preda pentru echipa 
locală.

S’au remarcat: Câmpeanu, Ba - 
logh, Szilaghy și Regdon dela oas
peți și Grosz, Budiu, Greu și Chiș- 
dela bațegani.

Ping-pong

c., a a- 
comercial 
ping-pong

Duminecă 18 Iulie a. c., s’a 
putat, pe arena sportivă din Hațeg,- 
un interesant match de foot-ball în«

dis-

Duminecă 18 „Iulie a. 
vut loc, în sala licieului 
din Hațeg, un ma'cli de 
între echipele „Retezatul U.T.M.”
din localitate și Sind. Mixt Petioșeni..

Dând dovadă de o superiorilats 
categorică, echipate bațegane au re-, 
coltat victorii strălucite, î i\i gânduș 
și adversarii cu următoarele scorud: 
„Retezatul U.T.M. II Sind. M. II 5-0 
„Retezatul U.T.M. 11 Sind. M.115Q 
„Retezatul U T.M.” fete S.M. fete5-l

prinderi viticole, pomicole, 
cole și grădinărești, în scopul de> 
a li se 
duce asemenea exploatări, așa cum
prevede legea pentru organizarea și 
încurajarea agriculturii.

Cererile de înscrieri, însoțite de 
actele respective — certificate de 
absolvire a cursului primar, actul 
de cetățenie, cerlificat de bună pur-> 
tare și activitate practică — se vor 
depune la Direcția Agriculturii din 
București, Bul. Domniței Nr. l,până 
în seara zilei de 24 Iulie a. c.

Condamnarea 
unui lot de foști 

legionari la Hațeg
In ziua de 17 iulie a. c,, 

s’a judecat, de către Judecă 
toria populară mixtă din 
Hațeg, procesul legionari - 
lor carj in 1940 au forțat pe 
comercianții evrei din locali 
tate ca să le predea prăvă 
liile.

Acest important proces a 
fost sistematic ainâna.1 de 
către vechii magistrați, timp 
de peste șase ani. Dc dataf-a- 
ceasta, însă, conviețui de 
judecată format din d. Dă 
nescu Ion. judecător, șî tov. 
Nicu Sbuchea și Budiu Gh , 
asesori populari, a urgentat 
judecarea dând următoarea 
sentință:

Biriș lean și Oancea I.âs 
scuț, condamnați la câte te 
ani închisoare, Munteanu 
Ion și Dan Eustotin la câ
te 8 ani închisoare; Sânzia 
nu Ni< olae la 5 ani închisoa 
re; Țigărea Ton, la 3 ani în
chisoare si Gârbovan Vic
tor la 2 ani închisoare.

Sentința, aspră dar drea 
ptă, dată de judecătorii po 
porului, a produs o vie sa
tisfacție în rândurile locuito 
rilor din acest oraș.

1»

A AP A RUT în limbile rusă, română, franceză, și 
engleză.

Pentru pace trainică,
Pentru democrație populară1

BUCUREȘTI- Organ al Biroului Informativ al Par
tidelor comuniste și muncito rești.

Cuprinde:
L. RAUTU: Abandonarea teoriei’marxist-leniniste asupra claselor ai

Partidele comuniste și muncito rești aprobă în unanimitate'"Rezoli 
Biroului Informativ asupra situației din P.C.I,
A. PAUKER: Regimul sectarisi și birocratic din P.C.I.
I. REVAI: Lupta împotriva reacțiunii clericale din Ungaria.
P. IUD1N: De. p e proeclul de program al P.C.I.
EM. SEKENl: Po i ica agrară a Partidului Comunist Italian.
Ml PATINAUD: Munca organi zatorică a Partidului ComunislFrancez
A. 1UGOV:: De-p.e unele probleme de organizare a aparatu- 
dc Stal în Bulgaria. ,
JAN MARkK: Noîe po’ilicc.

luptei de clasă de către conducerea Partidului Comunist din Iugoslavia, 

ția

lut
1
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Uniunea Sovietică
a luat hotărîrea
de a aproviziona și sectoarele 
occidentale din Berlin

MOSCOVA, 21 (Radio).— 
In urma cererii Administra 
ției Militare Sovietice din 
Germania, Consiliul de Mi
niștri al Uniunii Sovietice a 
hiat hotărîrea de a pune la 
dispoziția Administrației Mi 
litare Sovietice din Germa
nia loo.ooo tone grâu și can 
tități corespunzătoare 
din alte alimente din rezer 
vele Guvernului Sovietic,

Tixtul tratatului
Sofia. — In ziua de 16 Iu 

lie, s’a semnat la Sofia tra 
tatul ungaro-bulgar de prie 
tenie, colaborare și asisten 
tă mutuală.

Textul tratatului spune că 
mânați; de dorința d< a în
tări prietenia dintre popoa 
rele Bulgariei și Ungariei 
care răspunde intereselor ]or 
vitale și servește .cauza pă 
cii generale, și considerând 
experiența din ultimul răz 
boi mondial, înaltele părți

Anglia a cerut uni 
nou împrumut 
Statelor Unite

Londra. — Cercurile ame
ricane din Londra au aflat 
în ziua de 18 Iulie — după 
cum anunță agenția Tele- 
press — că guvernul brita 
nic a cerut un nou împru 
mut în cadrul planului Marș 
shall.

Reacțiunea italiană 
încesrcă să convingă lumea că auto
rul odiosului atentat împotriva lui 
Togliatti, nu ar avea nici un complice 

și nici înspiratorl streini
ROMA, 21 (Radio)- — 

Ziarul UNlTTA protestează 
împotriva versiunii prezen - 
tată de presa guevrnamen 
tală care vrea să convingă 
opinia publică italiană că a- 
sasinul Paiante, care a tras 
în Togliatti n’ar avea nici 
un complice și nici inspira 
tarii' streini.

După ce citează un martor 
care a _văzut când un individ 
a făcut semn asasinului șă 
tragă în Togliatti fu 
gind apoi cu o 'mașină, zia 
rul demască încercările au

pentru aprovizionarea Berli
nului, inclusiv sectoarele lui 
occidentale.

Fiecare cetățean berlinez 
indiferent de sectorul în care 
locuește, va avea astfel po 
sibilitate să capete pâine și 
alte alimente de primă ne
cesitate pe cartele, plătindn 
le cu moneda care circulă 
în zona sovietică.

ungaro-bulgar
contractante au hotărît să-și 
unească eforturile în scopul 
de a se opune la orice în
cercare de nouă agresiune 
din partea Germaniei.

Tratatul a fost încheiat pe 
timp de 20 de ani.

Femeile din R«P«R. 
își exprimă indignarea față de odibsul 
atentat împotriva lui TogUatli

BUCUREȘTI, 21 (Ager- 
pres). Cu prilejul Conferiri 
ței Plenare a Comitetului 
Central al U. F. D. R. din 
zilele 17 și 18 Iulie a. 
c., s’a trimis o telegramă că 
tre Uniunea Femeilor Italie 
ne, prin care femeile din 
R. P. R. își exprimă adân 
ca lor indignare față crimi 
nala încercare de asasinat 
îndreptată de imperialismul 
anglo-american împotriva se 
cretarului general al Partidu 
lui Comunist itlaian, Paln,i 
ro Togliatti.

torităților guvernamentale 
le de a transporta pe ate.n 
tătar dela închisoarea din 
Roma la un spital de ne
buni.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile w primesc li 
adrnini»*-pțfa ziarului In

| Strada Mhx Nr. I.

Partidul Muncitoresc 
Polonez nu va participa 

la congresul P. C. 
din Iugoslavia

VARȘOVIA. — Comite - 
tul Central al Partidului 
Muncitoresc Polonez a publi 
cat Sâmbătă la Varșovia ur 
matorul comunicat:

Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Polonez 
a primit din partea Comite 
tului Central al Partidului 
Comunist din jugoslavia in 
vitația de a participa la cel 
de al 5-lca congres al Parti 
dului Comunist din jiigosja 
via și a hotărît, după luarea 
în considerare a acestei invi 
taț i. Sa nu o accepte.

Conducerea Partidului Co 
munist din Jugoslavia trădea 
ză principiile fundamentale 
ale (marxismului leninismului 
nesocotește solidaritatea in 
ternațională a forțelor revo 
luționare și duce o politică 
neprietenească față de UR. 
SS și față de toate celelalte 
partide marxist-leniniste.

Deasemeni, împlinindu- se 
12 ani de când poporul spa 
niol și-a început lupta îm 
potriva regimului fascist al 
lui Franco, U. F. D. R., 
a expediat o telegramă de 
solidaritate cu lupta femei
lor spaniole lui Dollores Iba 
muri, secretar general al Par
tidului Comunist Spaniol.

Citiți 

SCÂNTEIA 
Organ Centra! al P.M.R

Textul Tratatului de prietenie, colaborare și asistența Mutuală 
între Republica Populară Română și Republica Cehoslovacă

(Urmare din pag. l-a) 
vor consulta tn toate problemele in
ternaționale importante ce ating in
teresele celor două țări, pre.um și 
In «celea ce ating menținerea păcii 
și securității internaționale. *

ARTICOLUL IV
înaltele Părți Contractante se o 

btigă de a nu încheia nici o alianță 
ți de a nu participa la nici o ac
țiune care ar fi îndreptată contra 
celei de a doua părți.

ARTICOLUL V
înaltele Părți Contractante vor 

lua toate măsurile pentru desvo'tirea 
junei câț tmai strânse co'al'onări e. 
conomice și culturale. 1

ARTICOLUL VI
Prezentul Tratat nu aduce nici 

o atingere a angațamentelor luate 
de Republica Popu ară Română sau 
de Republica Cehoslovacă față de

Franța așteaptă un guvern Lin icra

Declarația P. C. Francez 
în legătură cu actuala criză de guvern

PARIS, 21 Radio). — 
Partidul ( omunist Francez 
a dat publicității o declarație 
semnată de Comitetul Cent 
ral și grupul parlamentar co 
munist intitulată: Franța aș 
teaptă un nou guvern demo 
crat. Declarația aiată că 
nemulțumirea generală a 
massclor populare a provo 
cat dislocarea și prăbușirea 
guvernului Schumann.

Ziarul ,,Unitta“.

Despre încercarea de asasinat
împotriva conducătorului Partidului Comunist

Japonez
ROMA, 21 (Radio). — 

Comentând încercarea de a 
tentat împotriva secretara - 
lui general al Partidului Co 
munist Japonez ziarul UNI 
. TA, organul I’. C. Italian 
subliniază că japonia se gă 
sește sub controlul impe'ia 
lismului american și că, cri 
minalul, după cum anunță 
agenția tREUTER, s’a pre
dat de bună voe poliției a- 
mcricarie.

FESTIVALUL ARTISTIC 
dat de ARCES în cinstea Delegației 
Guvernamentale cehoslovace

BUCUREȘTI, 21 (Ager- 
pres). — Aseară a avut loc 
la Arenele romane din Câni 
tală, un festival artistic dat 
de Asociația (Română pentru 
strângerea legăturilor cu Ce 
hoslovacia (ARCES) în cin 
stea delegației guvernamenta 
le cehoslovace, condusă de 
președintele Consiliului de

un al treilea stat și va fi apli
cat In conformitate cu principiilij 
Chartei Națiunilor Unite.

ARTICOLUL VII

Prezentul Tratatva intra Î11 vi-, 
goare imediat după semnarea sa și 
va fi ratificat în timpul cel mai scurt-,

Instrumentele de ratificare vor fi 
schimbate la Praga cât mai cu-^ 
rând posibil .

Acest Tratat va rămâne în \lx 
goare timp de 20 ani începând ctf 
ziua semnării lui. Dacă nici una țtla 
Înaltele Părți Contractante nu va co
munica cu 12 luni înainte de expi
rarea perioadei de 20 ani că do
rește ca valabilitatea lui să înceteze, 
el se prelungește de fiecare ^țată 
pentru viitorii 5 ani până când uial 
din înaltele Părți Contractante va co
munica în scris cu 12 luni înainte,

După ce u.rata < a -.n-jAfia 
internațională tot ni tn - 
curcată provoacă o : -lini e 
crescândă tuturor |rai eri'hsr 
iubitori de parc și libertate 
declarația Partidului -ur.u 
nist Francez in« li« ie- r-«âi--! 
alcătuirea unui gtne-e -ie 
uniunea d<-mo< rati- a ., . 1
încrederea .clasei mu- o 
și a poporului în* * . g ► 1
aplicarea unui progr 
salvare națională.

Vceastă fapta -- < r< ii
ru 1— aruncă încă o iuițmă 
puternică asupra acel-m a 
re sunt inspiratorii ■, e< 
crime. In ?ap()m.i, ca 5. S 
Italia, ațâțătorii 1.: :ă/ 1
încearcă sa înăbușe :mțr'e 
democrate e pentru a ■ ea 
târî aceste țftn în r., i . ar 
răspunsul primit in JU 1 
pe care îl vor primi ÎB -a- 
ponia, va 11 pentru e„ un 
serios avertisment.

Miniștrii, Antonin Zap-mv . 
cky.

Au fost de față membri 
Prezidiului Marei Adu^ăn 
Naționale, precum și un ,u 
meros public din diferă 
straturi sociale- S’a u
tat un bogat program jj 1* 
suri și piese simfonice- 
usri și piese simfonice

intenția sa de a face șă lucccetc 
valabilitatea Tratatului.

Drept care plenipotențiari1 au 
semnat prezentul Tratat și iu a- 
plicat sigii’.e lor. (

Acest Tratat a fost întocmit tu 
două exemplare, fte.are in l> abile, 
română și cehă, ambele texte a ’nA 
aceea șvalabilitate.

Pentru Republice Populari Româna 
Președlntale Consiliului de Mintpc

Dr. Petru Groza
Ministrul Afacerilor Externe

Ana Pauker

Pentru Republica Ceh stovact
Președintele Consiliului de Miniștri'

Antonin Zapotocky
Ministrul A facer lor Streine
Vladimir Clementla
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