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Proletari din toate țlrlle uniți-vă!

Sâmbătă, 28 Septemvrie 1946

Cetățeni!
Frații noștri din re

giunile bântuite de secetă 
I așteaptă ajutorul nostru. 

Să dăm din ceeace a- 
vem acelora cari nu au 
nimic și suferă de foame.

corespondentului din Moscova al ziarului „Sunday Fmes"
MOSCOVA, 25 (Agerpres). Agenția Tsss transmite 

răspunsurile formulate de către Generalisslmul Stalin la în
trebările puse de către corespondentul din Moscova al zia
rului Sunday Times d. Alexander Worth în nota sa adre
sată Generalissimului Stalin în ziua de 17 Februarie 1946.

ÎNTREBARE : Credeți în pri
mejdia reali a unul.nou război" 
despre care it desfășoară tn ul
timul timp atâtea d/scuftl irespon
sabile în întreaga lume? Ct mă
suri ar trebui luate pen'ru pre
întâmpinarea războiului dacă 
exista un asemenea pericol?

RĂSPUNS: Nu cred tn pe
ricolul real al unui n«u război. 
Fac larmă actm despre un 
non război tn special spionii 
militari și politl.i șl puținii lor 
partizani din rândurile demni
tarilor civili El ■ u nevoe de 
această larmă cel puțin pen
tru :

a) a înspăimânta cu spectrul 
războiu'ul pe unii dintre oa
menii politici naivi din rându
rile contraagențllor lor șl ași 
ajuta r sttel guvernele să 
smulgă dela cort^aagonțl mei 
multe concejil,

b) a tngreula pentru un oare 
care timp reducerea bugetelor 
militare tn țările lor,

c) a frăna demobiliz -ea ar
matelor șl a preveni tn acest 
mod creșterea rap'dft a șo- 
mrjului In țările lor.

Trebue făcută cu strictețe 
deosebire Intre lai mc care se 
face acum despre un „nou ră
zboi" ț; perlcofrl real alunei 
nou răzbel, pericol cere nu 
exis'ă tn momentul de frță.

ÎNTREBARE: Socotiți oare 
că Marea Bnianie șl Statele li
pite fiute’C în mod conștient o 
,tn:ercu!> ’ cap lallsfă" a Uniunii 
Sovietice ?

RĂSPUNS: Nu cred că cer

Apărarea Patriotică < 
înfierează actul de teroare sâvărșit de banda 
terorlsto reacționar* împotriva fruntașilor 

P-rit'dului Comun’st Român
în la ’f i| a-telor «le teroare, deslănțvlte de reacțlune tn cuprinsul țarii 

împotriva luptătorilor democrați, se Inș rue un nou atac banditesc comis contra 
secretarului regional al P. C R. din Hnr edoara—Valea-Jlalui Mujic M hal șl 
trei tivirăți al săi — căruia l-a căzut victimă un tovarăș ucis mișelește șl un 
grav rănit.

Este o dovadă nouă a felului cum înțelege reacțlunea să dea n mod laș 
șl hoțește, la întuneric lovituri împotriva patrloților, pentru a-i scoate din lupta 
dusă Io folosul poporului.

Est- o nouă verigă pe răbojul crimelor năvărșlte de clicile rrarțlonare 
prin bând'le sale, care văzlnd pierderea terenului caută să elimine pe fruntașii 
luptei democrat ce

POj. rul I să, car- a dat un lung șir dc lupte pentru a-șl câștiga liber
tatea, este p'-zent n face zid In Jurul luptătorilor «ăl veștejind ace ste clme 
odioase, gtă la spatele forțelor binelui pe tru a dobori ddmiiiv rămășițele cli
cilor fascisle.

A ARAREA PATRIOTICA ddeafă și ÎI fit ir 3ze cu tortă ener
gii acest act dr. baridlthm, de b .odele huliganic» rercțlonrre,
cere cu tărie pedpsr»a asoră a agresorlier șl iu• rea celor mai dras
tice măatni pentru prici âmninarea astotfel de acte teroriate.

Apă -r* Patriotică iți la angejati ent 10'emn ca copilul or
fan a victimei F m•? Franclsc căzut la datorie șl odrasla grav răni
tului Butnari•> vă uuroas ă toată căldura cu care îl va incenjura ți 
Pată grija de viitorul lor.

curile conducătoare ale Mare! 
Britanii și Statelor Unite ar 
putea să făurească o „încer
cuire capitalistă** a Uniunii So
vietice, chiar dacă ar voi a- 
cest lucru, ceeace insă nu pot 

-să afirm.
ÎNTREBARE: Folosind cu

vintele d 'ni Wallace din ultimul 
său discurs, pot jl oare sigure 
Anglia, Europa occidentală șl 
U. S. A. că pol tlca sovietică în 
Germania nu se va transforma 
într’o a’mă a tendințelor rusești 
îndreptate împotriva Europei Oc
cidentale ?

RĂSI UNS: Consider că este 
exc usă folosirea Oermnniei 
de cătr- Uniunea Sovietică 
împotriva Europei Occiden
tale șl a StateLr Unite ale

In prezența delegatelor din jud. Alba — Hunedoara a reprezentanților B P D. I 
șl a autorităților a avut loc Miercuri 25 Sept. . ;

’ i- —■——- ---------
Deschiderea primei Conferințe Regionale 
a Fem iilor Sindicaliste din lud Mba-Hunedoara

In ziua de 25 Sspt. a. c. s’a 
deschis la Deva în sala Prefec
turii primi Conferință Rrgonală 
a Femeilor Sindicaliste din jad. 
Alba șl Hunedoara.

Aspecte.

încă dlo aj"n pe strada prin
cipală a orașului Deva pancarde 
mari anunțau acest mare eveni
ment in viața femeilor sindica
liste din ’mbele județe.

Animația puțin obmultă de pe

Amertcei So'ot că acest 
lucru este exclus nu numai 
pentrucă Uri.nea Sovietică

Generallss'mul Stalin

este legată de Mare' Brita- 
nie șl Franța prlr.t’un tratat

Continuare In pag 3-a

culoarele prefecturii și afluența 
mare a cetățenilor, femei șl băr
bați din localitate veniți la deschi
derea festivă demonstrează c8, 
conferința a avut într’adevăr un 
la'g răsunet în rândurile lor.

Deschiderea conferinței.
După tatonarea „loterrațlonz- 

lel* a Imnului R g-1 R «mân șl a 
Imnurilor Marilor Puteri A'iate de 
către muz«ca Rcg. 3 Trans. șe
dința este deschisă de către to
varăș i Dr. Ciocan din partea Sin
dicatului Sanitar din jud. Hunedo
ara care cere — în încheiere — ca 
toate femeile să pnticlpc la lupta 
Împotriva urmări) r secetei pre
cum șl la lupta de lămurire a 
manșelor femen ne pentru ca unite 
In B P. D. să asigure victoria 
dcpliră a demuersț ei în alegeri.

Pr« pune — și se anrobă fn una
nimitate — ca prez dlum de ono
are C. C. ai C. G. M., Iar ca 
președinți acllri pe tov. Elena 
Stola membri in Comitetul Exe
cutiv al C. O M. Paraschiva Da- 
vîd din U. iun< a Metuto-Chlmlcă, 
tov. Dr. Ciocan, tov. Dr ga Țe- 
nes u ș' t v. KOkO. y V. secretarul 
rtg:on--'l al C O M (întreaga a- 
slsiență aplaudă iod Iurg coi du
cerea C. O M )

Salutul adus Conferinței.
Iau apoi pe »â d cuvântul adu- 

câ’ d aslulul tov. Gostlan pnma-

O agresiune teroristă lâng«x Petroșani.

Mașina tov. Mujic Mlhal membru în
[. C, al P. (. R. $1 Secretarul Regio
nalei Valea-llului atacată de o bandă 

teroristă reacționară
Tov. Feneș Frenclsc a fost împușcat mortal 
— tov. Mujic Mihal a scăpat <a prin minune

O agresiune teroristă reacțio
nară a fost comisă împotri" a tov. 
Mujic Mihai membru în Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român șl secretarul regionalei Va
lea Jiului. Că ea n’a reușit să 
stingă viața luptătorului devotat 
șl a conducătorului brav al mau

Cum s’au petrecut lucrurile
PETROȘEN1 (prin teltfon) In seara zilei de 24 Septemvrie a, 

c. mașina Regionalei Valea Jiului a Pa tldulul Comunist Român în 
care se aflau iov. M. jic M.hai secretarul Regionalei, tov. Feneș Fran- 
cisc, tov, Soicmon Iosif, tov. David Alex. și tov. Butnarlu șoferul 
mașinei la o distanță de 3 k<n. în afa a orașului Petroșani a fost a- 
tacată prin surprhideie de un grup de teroriști reacționari, cu focuri 
de armă automată.

Lovit în pila de gloanțele atacarților tov. Feneș Franclsc a 
murit pe loc, iar șoferul a fost grav rărit, tov. Mujic Mihal și cei- 
Ifllți scâpâod ca prin minune de gloanțele teroriștilor.

Organele polițienești din Petroșeni și Legiunea de Jand. au 
început Imediat cercetările pentru ident f.caiTa odl șilor asasini.

rul orașului, dl Dr. Cherebețiu 
subprefect în numele d Iul pre

fect al jud. Hunedoara, d-na Ținea 
Brrzolanu, dl Lt. Vutca: Aure), 
care arată că în trecat femeile șl 
armata erau acelea care erau ex 
cluși tctal deb. drepturi politice, 
Tov. Furca E., Diictrna VIJu A. 
tn numele femeilor organizate în 
Frontul pugarllor, dna Stan Ma- 
ria din partea A. P., dna Rro- 
tlnglrsvJci Ia numele femeilor din 
Partidul Național Popular, repre
zentantul P. S. D. tov. Insprctor 
Școlar Ohlțescu.

Știutul P. C. R. org județului 
Hunedoara

In numele Partidului Comunist 
Român a vorbit tov. B-rrlacu Du
mitru arătând lupta pe care Par
tidul nostru a dus-o pentru a se 
putea ajunge acolo unde suntem 
azi, llbtri șl când femeile pentru 
a căror egalitate In drepturi Par
tidul nostru a luptat din răsputeri 
iau parte șl ele în viața politică 
economică; și socială a țării. A- 
mlntind despre marele succes po
litic dobândit dc delegația noastră 
la Paris prin anulsrea în între
gime a dictatului dela Vlena, tov. 
Burlacu spune <ă aer asta se da
tori }le în mare măsură numai 
politicii de rgală îndreptățire a 
tuturor naționalităților corlocui-

Contlnuare tn pag. 2-a 

citorimil din această regiune, se 
daton ște numai unei îctâmplări 
fericite. Ea a ciumat însă viața 
tov. Feneș Franclsc care se afla 
în ac^eaș mașină cu tov. Mujic 
M hai rărind grav și pe tov. But
narii șoferul mașiuei.

In timp ce muncitorimea din 
această regiune împreună cu 
întreg poporul 8>ă strâns uuit 
în jurul guvernului și luptă 
din răsputeri pentru o pace 
dreaptă pertru refacerea și 
democratizarea țării pentru 
ajutorarea regiunilor bântuite 
de secetă o mână de nemer
nici foști legionari, moșieri ex- 
propiați strânși în jurul Iul 
Maniu și Brătianu folosind me
todele teroriste din trecut a- 
tentează din umbră la viața 
conducătorilor poporului pen
tru a-1 putea subjuga din nou.

Nu le-a fost destul acestor 
huligini jertfele și sângele 
vărsat din belșug de poporul 
muncitor, ei vor din nou sânge 
sângele nevinovat al celor ce 
muncesc și luptă pentru o viață 
mai bună.

Noi le tăspundem însă "a- 
cestor asasini. Clasa munci
toare a mai dat jertfe dar 
jertfele au întărit totdeaunr. 
voința șl hotărârea ei de luptă 
Șl această jertfă care a fost 
dată acum de popcrul munci
tor, în preajma alegerilor, va 
întări și mai mult voința ei de 
luptă în aceste alegeți, pentru 
a stârpi diu rădăcini orice 
urmă de terorism și reacțio- 
nism.

La luptă înainte 1 pentru 
zdrobirea In alegeri a restu
rilor raacțlonare și teroriste 
grupate în juiul lui Maniu și 
Brătianu.
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Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

PhNTPU

Sfaturi pentru plugari

Pregătiri în vederea 
însămftntărilorde toamnă

și pricepere din

v’on depune’o 
rodul muncii ce

Se apropie timpul îtiaămânțări- 
lor de toarră, mal avem câteva 
zile șl lucrările trebuiesc începute 
cu multă râvnă 
putea noastră.

De munca ce 
acum, depinde
vom culege-o în vara anului viitor.

Prima întrebare care se pune 
este cum să pregătim pământul 
In care vom pune sămânța ca să 
ne dea roadele aș «ptate șl să ne 
răsplătească munca ce-o depu
nem? A doua Întrebare este în 
ce loc sau după ce plantă trebuie 
să facem semănătura de toamnă 
ca să dea road.-le așteptate.

Pământul trebuie lucrat chibzuit 
ca să d<.a roadele așteptate, cine 
lucrează chibzuit și păstrează apa 
In pămâai nu se teme atât de 
milt de lipsa ds ploi, < d :ă de 
secetă, fiindcă oricât ar fi de 
mare seceta apa strânsă în pă
mânt li aduce un rod mulțumitor.

Cel mai potrivit loc pentru se
mănatul grâului este pămâ itul 
rămas după recolt. rea b rceagu-

lui (năzăroi) mazăre, fasole, tri- 
fo'ște sau lucerniere întoarse.

Urmează in al doilea rând pă
mântul rămas după reco'taria or
zului de primăvară, ovăzului ți 
grâului de primăvară șl cel din 
urmă Ioc este după porumb unde 
recolta de grâu este toideauna 
mai s.abă.

Toate aceste locuri trebuesc să 
fie arale vara lmedat droă ridi
carea recoltelor, căci pun arătura 
de vară șl grăpahl repetat al a- 
cestor arături se păjt'ează apa în 
pământ.

io to..muă se face o altă ară
tură la circa 10 — 12 cm. adân
cime, după care se mă unțește cu 
grapa, dând astei grâu'ui pnsbl- 
litatra să rJsa ă uniform, să se 
aibă grija Insă ca arătura să nu 
Le prea mJr ntă. căci îa timpul 
iernii s: spulbe ă zăpadă șl grâul 
poate degere.

lrg Agr. Chiroșcă Mihat,
subdirectorul Cam Agr. Deva

cesc cu rayna 
la Baru Mare pentru colectarea 
cerealelor în folosul Infometati- 

lor de pe urma secetei

tăriilor pn noul an școlar
Abecedar partea 1. Lei 3 500 — Idem IV. , 4 000 —
Cetire 11 5 000.— G .mutica III „ 2 500.—
Idem 111. » 5.500.— Idem IV. „ 2 500.—
Idem IV. B 6 0G0 — Directorii școalelor se pot a-
Arilmetlca 1 N 4.000 - - dreșs pentru ele la libiări» „Cul-
Idem 11. 3 000 — tur * Deva. Pcntru a se putea
Idem 111. W 3 000.— ratisface cererile la timp, se vor
Idem IV. V 3.000 — trimite banii anticipat odată cu
G.cgrafie III. h 3 000 — comanda.

Glasul de sj itorare a celor loviți de foame în urma secetei cum
plita din vara aceasta, a mobilizat masse întregi pentru o vastă 
camp-nie de ajutorare a fraților noștiii, prin colectări și donații.

După ajutorul dat de către 
muncitorii din județ re vin știri 
că ia Baru-Marc din inițiativa tov 
Nafațla Negulescu s’au format în 
cadrul B. P, D , ech pe de colec
tare și de ajuto are.

E hipele suni f rmate din tov. 
Natalla Negulescu, Sianciu Adem, 
Dumitru Vasile, Albu Vaier, G.o- 
zaA LIvia, Tlncu Todor, Pasu 
Teodor, Wog Emeuic și Wos D., 
cari in decurs dc câteva zile, cu- 
treerând comunele: Valea Lupului 
U Ic și Baru M,au colectat: 
239 Kg', cartofi, 18 Kgr. fasole, 
2500 Kgr. ceapă, 27 Kgr. per.umbj 
35 Kgr. grâu și 448 000 lei sumă 
donată de muncitorii acla fabrica 
„Ceramica* și „C. A. P. S.“ din 
Baru Mare.

Frumoasa acțiune a tovarășilor

cari continuă încă, precum și dra
gostea frățească a țăranilor și 
muncitorilor cari au donat d:n pu
ținul lor șl acelor loviți de soartă 
sunt demne de urmat de toți acei 
ce îuțeieg suferințele sutelor de 
mii da fraț', cari așteaotă ajutori’ 
nostru. Să i ajutăm cu toții. I

D V.

£(lela P.R.LU.S.
Filiala Deva

Casa Centrală a Aslg. S-claie 
Secția Construcții șl Reparații

Jura. Nr. 9589-1946.

Publicație
In z'ua de 27 Septemvrie 1946, orele 

10 se va ține o licitație publică con
comitent la Caaa de Aalaurări Sociale 
Deva și Patroșenl pentru lucrările de 
menajări și repărațluni necesare a se 
executa la pivnița spitalului din Pet- 
roșenl

Licitația se va ține In conformitate 
cu dlspozlțiunlle Regulamentului de mo
dul șl măsura In care se aplică L.C P. 
in Asigurările Sedai» șl a caetulul de 
sarcini ce stă la baza licitației.

Odată cu oferta sigilată cu ceară se 
va depune șl garanția legală de 5 la 
sută din valoarea ofertei In numerar 
sau efecte de Stat, In rlciplsa Casei de 
Depuneri șl Consemnațiunl, Iar la ad
judecarea deflvitlvă se va complecta 
la 10 la sută.

Pentru orice tnformațlunl ae va a- 
dresa Direcției Administrative camera 
25 și Casei de Aslg. Sociale Deva șl 
Petro,eni, Intre orele 12—13 30,

Direcțiunea Generală

Deschiderea primei Conferințe Regionale 
Femeilor Sindicaliste din jud.

greș forță din care fac parte în 
primul rând femeile sindicaliste.

Râid ne rând ’rezintă apoi 
delegațiile de femei din localllate șl 
județ care aduc sa'utul organiza
țiilor Coufulnțti,

D,n partea Secretariatului Re- 
gonal al C. O. M. a vorbit tov. 
KOkOsy.

In în.helere tov. Elena Sfola 
mulțumește tuturor partidpanțHor 
It deschiderea festivă după care

— Urmare din pag. 1, — 

toare din această țară dusă dc 
guvernul Dr. Ret u Oroza fapt 
recunoscui de toți deleg,'(II cari 
au participat la Conferința d- Pace.

Au mal adus salutul din partea 
U. P. M dl Fazekas, din partea 
F. D. F. R. priet. M.ria Sâ.bu 
care arată forța pe care o repre
zintă Federația Mondială ? Femei
lor în lupta pentru pace șl pro-

Alba*Hunedoara 
prima psrte a eorferinței s’a sfâr
șit in aplauzele mJțim'î.

D s.h derea conferinței prin fe
lul cum a decurs șl cuvântările 
rcsllte a arătat că femeile din 
România, poporui român împreună 
cu toate naționalitățile conlocui
toare sunt hotărîte să lupte și 
dacă va trebui să se șl jertfească 
pc itru pace p ogres șl libertate.

Toncea

Vineri 27 Sept. a. c 
orele 18 în sala festivă 
a pufecturli va avea loc 
conferința d-iui general 
lonescu Grigcre dd ga 
tul C. C. al a R. L. U S.- 
ului despre „Prietenia ro
mâno sovietică “

«
Duminică 29 Sept a. c. 

orele 9 30 In sala festivă 
a prefecturii se convoacă 
adunarea g nerrlă a fiii 
alei Deva cu scopul da a 
se face reorganizarea a- 
cesteifîUle corifoim no
ilor instrucțiuni.

Adunarea generală fiind 
convocată pentru a II.-a 
oară se va ține cu orice 
număr de membri pre- 
zenți.

Președinte, I. Lozeanu.

Noul imânunte în legătură cu sabotajul dola kbrlra „Ardealul" din Orăștie

După 3 zile de încercări pentru ași găsi o poartă de scăpare
BAClU ION - DIRECTORUL FABRICEI 
a fost arestat de pollfle la Deva șl depus 

la Penitenciar
la Penitenciarul din Deva alături 
de sora 9a Buzdugan Maria nlscută 
Baclu — prima complice a lui In 
afacerile gen .Mihăllescu*.

Duminecă 29 Sfpt. a.c. 
orele 10 în sala festivă 
a prefecturii se va ține 
conferința Județeană a 
A.R.L.U.S.-ului.

D aii președinți șl se
cretari ai filialelor din ju 
deț sunt rugați să parti
cipe.

Casa Centrala a Asigurărilor Sociale 
Secția Construcții șl Reparații

doafie dela fab- 
dln Orăștie, dl- 
Badu Ion se afla

Urmează |udecata ... care tre
buie să fie rapidă, dreaptă și fără 
cruțare față de acești profitori al 
greutăților poporului muncitor.

N. F.

Votați soarele

Jum. Nr. 9586-946.
Publicație

In ziua de 28 Septemvrie 19*6, orele 
10 se va ține o licitație publică con
comitent la Casa de Asigurări Sociale 
Deva șl Petroșeni pentru lucrările de 
reparațiunl necesare a se executa la 
pavilionul morgă dela Spitalul Petro- 
șenL

Licitația se va ți se In conformitate 
cu dispozlțfunlle Regulamentului de mo
dul șl măsura In care se aplică L CP. 
In Asigurările Soci*le șl a os tulul de 
sarcini ce stă la dosarul licitației.

Odată cu oferta sigilată cu ceară, se 
va depune și garanția legală de 5 la 
sută din valoarea ofertei In numerar 
sau efecte de Stat, Iu reclplsa Casei 
de Depuneri șl Consemnațiunl, Iar la 
adjudecarea definitivă se va complecta 
la 10 la sută.

Petru orice Informațlunl, se va a- 
drna D.recțl**! Administrativa camera 
23, In fiecare zl de lurvu latre orele 12- 
13J0.

Dlreețlaaea Qeaerală

Dupl cum am anunțat în nu
merele trecute, In timpul confis
cării mărfurilor 
rlca „Ardealul* 
rectorul fabricel, 
la băile Buibș.

După ce a fost Informat de 
soție asupra celor întâmplate — 
dându-și seama de gravitatea 
faptelor mârșave comise — el 
s’a înapoiat noaptea la Orăștie 
de unde — cu pungi grasă — 
a plecat la București șl apoi la 
Cluj, Încercând prin diferite me
tode să scape din marea Încur
cătură,

Toate încercările au fost Insă
za lamlce.

In noaptea de 23—24 Sîptem- 
brie, — el a trecut prin Deva, 
de unde av a de gând să plece 
in alte părți, ca să-șl înceroe 
norocul,

Datorită Insă vigilenței cu care 
a lucrat poliția din Deva Bsciu 
loa ■ fost arestat de d. Văldeanu 
— seerstarul poliției — și depus

ȘTIRI ECONOMICE

Ce va cuprinde noua lege 
de organ'zare

BUCUREȘTI. — 24 (Ager- 
pres) Ministrul Muncii a în
tocmit un proect de lege 
pentru reorganizarea econo- 
matelor. Acest proect va fl 
supus In cursul săptămânii, 
aprobării Consiliului de Mi
niștrii.

In afară de vechile preve
deri ale legii, care obligă 
toate întreprinderile să facă 
aprovizionarea salariaților prin 
economate, noul proiect pre
cizează că Subsecretariatul

va 
de

a economatelor
de Stat I Aprovizionării 
putea otfllga orice fel 
Instituție să înființeze econo- 
mafe. Deasemenl, numărul 
salariațllor din întreprinderile 
care sunt obligate să Înfiin
țeze econoinate proprii, a 
fost redus la 100.

Cllifl țl rispândlfl

ziarul .ZORI ROI*

Cotnlalunca p-tru corist.itnrea condițiilor 
de Naturalizare șl Recunoaștere

Dos. Nr. 95 Nat. 1946.
Dl, Llchtler Nanilor. domiciliat tn 

comuna Hațeg, ]ud. Hunedoara, Piața 
Ferdlnand Nr. 2, a făcut cerere acestui 
Minister pentru a 1-sc acorda cetățenia 
română.

Prin cerere petiționarul arată ck 
este supus maghiar de profesiune res
taurator, născut In Budapesta, la data 
de 20 August 1898, de religlune romano- 
oatollc, venit șl stabilit In țară.

Conform ait, 19 din Legea privitoare 
la dobândirea șl pierderea naționalității 
române, se publică aceasta Bpre știință 
acelora care ar voi să facă lotâmplna- 
raa, potrivit dlspozlțlunilor art. 20 din 
alea lege.
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Lista celor nedemni de a alege sau a fi aleși 
din județul Hunedoara Y

lo conformitate cu dispozițiile 
legii electoral:, au fost întocmite 
listele cu t. mele celor nedemni 
de a vota șf de a fi aleși, Io ac
tualele aleg.’ri șl care urmează a 
nu fi treceți Io listele eleciorale.

Listele cuprind un total de 6070 
persoane, repart zate îo 8 catego
rii prevăzute de lege.

Pentruca nici unul din cei În
cadrați f i aceste categorii să nu 
poată fl înscris în listele electo
rale, publicăm lista celor nedemni 
dn jud. Hanedoara, atrăgâod a- 
tențla tuturor cetățenilor, ca, la 
verificarea listelor electora’e, da :ă 
vor găsi strecurat vreunul din a- 
csștia, să l semnaleze șl să ceară 
ștergeree Iul d n listă.

Trbel de nedemni, 
candidați! partidului „Național 

Cr e ș t iu *.
Șuiagă VIcto-, avocat; Petraru 

Livlu avocat; Jjsan Iuiiu funcț. 
toți cu domiciliul In Deva șl Aa- 
tal Vaslle, cu domiciliul recunoscut

Candidațil partidului 
.Totul peutru Țară’

Dr. Cosua losif, avocat, dom.- 
ciliat In Turdaș-Hinedoara, Popa 
Ioan, praf zor și Mărăcine Ion, 
profesor, dom! iliați în Deva, Bo- 
borodea Vlore' profesor, domiciliat 
în Bimpotoc-Hunedoara.

Cetățeni!
Comitetul Electoral Jude
țean Hunedoara, al B.P D. 
vă cheamă să luați parte 
Duminecă 29 Sept a. c. Ia 

marile
întruniri de plasA

ce se vor ține la Ilia, 
Dobra și Baia de Criș și la
AdunArhe populare
Din plasa Brad comu

nele: Blajini, Buceș, Crlșcior, 
Bucuresci, Târâțel, Luncoiul 
de j <s șl Bâlța.

Din plasa D va, Vălișl- 
oara, Sâliștioara, Buruiene, 
Hărău, Certejul de sus, Sân 
tandrei, Șjimuș, Vețel, Crlstur, 
Nevoleș, Simeria, Bâda șl 
Cârjițl

Din piesa Hunedoara, 
Banila, Lelese, Ghelar, Top- 
lița, Govâjla, Cerbâl, Tellu- 
cul Inferior, Hășdat, Râcășfla, 
Nandru, Pes'ișul Mic, Batlz șl 
Crișeni.

Din plasa Geoagiu,Balșa, 
Bozeș, Ceru Băcâinți, Băcâ 
Ințl, Homorod, Geoaglu-Băl, 
Bouâlna și Rapoltul Mare.

Din plasa SarmUegetu- 
za, Lunca Cernit de jos, Râchl- 
tova, Demșuș, Pașteana Clo- 
potiva, Bucova, Bonțarul Inf. 
șl Bonțaral Sap.

Din plasa Peiroșeni, 
Menșorl, Iscronl, Livezenl, Bâr- 
bâtenlf de sus, Urlcani Pet- 
rila și Lonea.

Vor lua cuvân.ul, fruntași 
al partidelor cari co .stitue 
B.P.D. tratând diferite prob
leme politice la ordinea zilei 
șl platforma-program a BPD.

VIATA POl ITICA Viața de partid

PE

Personal polițienesc epurat pe 
temeiul Legii Nr. 217-1945.

Gardienii publici, foști la politia 
orașului Deva, Petroșeni sau O- 
răștle: Calmaciuc losif, domiciliat 
la Petroșeni; Hăncilă Romulus, 
Deva; Tomescu han, Deva; U- 
drea Gb. Căstău-Huned. 1 tarolu 
D tru, Bălleșll-Dolj; Chioreanion 
agent Petroșeni; Crișan Vaslle, 
Tureni-Turda; Farcaș Gh., Gălșa 
Arad; H o r g s, Smârcenl-Sălsj;

Deschiderea
președinților și secretarilor Comitetelor 

electorale județene ale B. P. D.

Conferinței

BUCUREȘTI.—24 (Agerpres) 
Azi dimineață s’a deschis in 
sala Dailes conferința preșe
dinților și secretarilor comite
telor electorate județene afe 
Blocului Partidelor Democrate. 
Participă numeroși fruntași 
politici reprezentând partidele 
din coaliția guvernamentală 
și președinții și se retarii co
mitetelor electorale din toată 
țara.

Deschizând coi fferlnța d. 
ministru Vântu a declarat că 
președinții șl secret.-rli comi
tetelor electorale județene au 
fost convocațl prntru a se 
stabili împreună programul 
celei de a doua perioade a 
campaniei electorale. Alegeri
le urmâad să se efectueze In 
curând, se vor fixa centrele 
șl datele la CBre vor avea ioc 
meelingurile politice la care

Cetățeni, 
in primele aii peri 
libere, votul vostru 
nu poate lipsi din 
urni.

DOSARELE 
organizațiilor teror ste 
implicate in afacerea 
„Sumanelo Negre'1 
înaintate înaltei Crrți de 

Casație și Justiție 

Multară

BUCUREȘTI. 24 (Agerpres) 
D. General Nicolau, coman
dantul corpului II. Armată pri
mind ref. parchetului Curții 
Marțiale încheiat In afacerea 
Sumanele Negre, Graiul Sân
gelui, Grupa de Rezistență 
Sinaia și Mișcarea de Rezls 
tentă Națională a decis azi 
instanța care urmează să ju
dece acest proces.

In conformitate cu dlspozi- 
țlunlle Codului de justiție Mi
litară, d General comandant 
a dispus trimiterea dosarelor 
înaltei Curți de Casație șl Ju» 
tlție Mii tară, Istanță compe
tentă să judece pe acuzații 
din cele 5 organizații teroriste.

Cei 54 de arestați se aflâ 
actualmente încarcerați In !n- 
ch soarea J lava In frunte cu 
generalul de corp de armată 
Aldea,

/\
Toma Oh. zis Dines^u, Craiova; 
Viădoianu Ion, Gârbrști-Gorj,

Popa losif, fost om de servldn 
domiciliat îa O ăștie, Moholea Iile 
telefonist, Petroșeni;

Comisari aj.; Groza Ioan, do
miciliat în Brașov șl Ștrbaa Vlr- 
gil, Petroșeni.

Comisarii: Rioger Daosu Silviu 
Petroșeni șl Modoc Valeriu, Pe
troșeni.

— Va urma —.

vor lua cuvântul reprezentan
ții guvernului $1 ai partidelor 
prinț e care și d-nii Dr. Petru 
Groza șl Oh. TAtArescu 

Intervievul acordat da Generalisimul 
Sialin corespondentului din Moscova 

al ziarului „Sunday Timcj"
— Urmare din pag. 1. — 

asistență mutuală tmpo-de
triva agresiunii germane Iar 
de Stutcle Unite ale Ameiicel 
prin h >iArAi-ea conferinței dela 
Potsdam a celor trei mari pu
teri di r și, pentru c& politica 
de a folosi Germania împo
triva Europei occidentale și a 
Statelor Unite ale Americei 
ar Însemna o îndepărtare a 
Uniunii Sovietice dela intere
sele el naționale fundamen
tale.

Pe scurt, politica Uniunii 
Sovietice in problema Ger
mană se reduce la demilitari
zarea și democratizarea Ger
maniei. Cred că demilitariza
rea și democratizarea Germa
nie] reprezintă una din cele 
mal importante garanții de 
stabilire a unei păci trainice 
și Îndelungate.

ÎNTREBARE; Care este păre
rea Domniei Voastre tn legătură 
cu tnvlnu1 ea că politica partide
lor comm'ste dn Eiropa Occi
dentală „este dictată de Moscova?' 

RĂSPUNS: Consider această 
Învinuire absurdă Imp u nutată 
din arsenalul falimentar al lui 
Ii tler și Ooebcls.

INTRHBARE: Credeți în po
sibilitatea unei colaborări p 'lete- 
rușll șl îndelungate titre Uniu
nea Sovietică șl democrațiile a- 
pustne tn ciuda divergențelor de 
Ideologie existentă șl tn „întrece
rea amicală" dintre cele două si
steme despre care a vorbit d.,Wa- 
llace In discursul său?

RĂSPUNS; Cred absolut In 
acest lucru.

ÎNTREBARE: In timpul vizi
tei fâcate aici de delegația partl- 
dit’ul labudst v'ațl exprimat după 
cum am înțeles, siguranța tn posi
bilitatea unor raporturi prietenești 
tntre Uriunea Sovietică și Ma
rea Brltanle. Ce ar putea să a- 
Jate la stablltrea acestor rapor
turi atât de fierbinte dorite de

Transformarea celulei de 
Partid delaîntreprlnderea 

„Derubau" în organizație de partid
Ia seara zilei de 23 Septembrie 

a. c. a avut loc ședința festivă a 
P. C. R. din Deva cu ocazia tran
sformării în organizație de partid 
a celulei dela întreprinderea „De
rubau*.

Ședința a fost deschisă sss tov. 
Clol"după care tov. Dr. Ringler 
ardă importanța acestui eveni
ment, îmbucurător pentru toți co
muniștii, prin faptul că forțele pro
letariatului sunt în continuă creș
tere, în timp ce forțele reacțiunii 
merg spre destrămare, 3pre des
compunere. Cere ca șl mai de
parte foita celulă „Derubau* să 
ducă munca de lăm irlre a mate
lor, pentru ca la alegeri să putem 
obține victoria hotărâtoare.

A urmai ia cuvânt tov. Ame- 
lin, secretarul noui organizații de 
partid, care in numele tmerei or
ganizații, Iși ia angajamentul de a 
duce și mal departe lupta, pentru

massele largi ale poporului en
glez?

RĂSPUNS: Sunt Int.’adevăr 
sigur de posibilitatea unor ra
porturi prietenești tntre Uniu
nea Sovietică și Marea Brlta
nle. La stabilirea unor aseme 
nea raporturi ar ajuta In mă 
sură tnsemnată intensificarea 
legăturilor politice, comerciale 
și culturale intre aceste țări.

ÎNTREBARE : Credeți oare că 
retragerea rapidă a tutwor tru
pelor americane din China este 
o necesitate vitală pentru pacea 
viitoare ?

RĂSPUNS: Da,cred.
ÎNTREBARE: Considerați 

oare că stăpânirea monopolistă 
de fapt de către U. S. A. a bom
bei atomice ests una din princi
palele amenințări pentru pace ?

RĂS?UNS:Nu consider 
bomba atomică drept o forță 
atât de serioasă cum sunt în
clinați s*o socotească unii oa
meni politi i. Bombele atomice 
sunt destinate pentru inspli- 
mânlarea celor cu nervii slabi 
dar ele nu pot decile soarta 
unui război deoarece pentru 
acest lucru bombele atomice 
sunt cu toiul insuficiente. De
sigur că, stăpânirea monopo
listă a secretului bombei ato
mice crelază o amenințare, 
dar împotriva acestui lucru 
există cel puțin două remedii: 
a) stăpânirea monopolistă a 
bombei atomice na poate să 
dureze mult:b) întrebuințarea 
bo nbel atomice va fi Interzisă.

ÎNTREBARE: Pre săpu
niți oare că prin continuarea 
înaintării bnlunll Sovietice către 
comanls n, posibilitățile unei cola
borăm pașnice cu lumea exterioară 
nu se va micșora in ceea ce pri
vește Uniunea Sovietică ? Este 
„pasibil comunismul" InIPo 
singură țară ?

RĂSPUNS. Nu mă îndoiesc 
că posibilitățile unei colabo
rări pașnice sunt departe de 
a descrește ci din contră chiar 
Be măresc.

Comunismul tntr’o singură 
țară este pe deplin posibil, 
mai ales tntr’o țară ca Uniu
nea Sovietică.

victoria B. P. D. în alegeri.
Tov. K6k0 jy, responsabilul sec

ției de Educație politică, amintește 
anii grei când partidul lupta ia 
ilegalitate și când puterea cuvân< 
tulul șoptit la ureche, avea o mare 
forță mobilizatoare.

Cere ca astăzi, când partidul 
lucrează ia legalitate, să se con
tinue cu mai mult 
pera de lămurire a maselor.

In incheere tov. Burlacu, dela 
Județeană P. C. R. vorbește des
pre caracteristlcele Partidului Co
munist, oartidul celor mulțl, al 
celor ce muncesc.

Ad marea a luat sfârșit la orele 
20 orin intonarea „Internaționalei*

entuziasm o-

Noul Comitet 
al Sindicatului Funcțio

narilor Particulari
Io ziua da 22 Septembrie a. c. 

a avut loc o adunare generală a 
Sindicatului Funcționarilor Parti
culari, din Deva.

Adunarea, a fost convocată 
pentru a se alege noul comitet, 
de conducere urmând ca acesta, 
să duci cu mal mult succes lupta 
pentru cucerirea tuturor revendi
cărilor, acestei categorii de salarlați

Ș dința a fost desJiteă de se
cretarul sindicatului tov, Fișcher 
A’ex care a amintit că vechiul 
comitet nu a putut activa fiind 
rupt de mase’e silariațllor parti
culari, cu care nu a putut con
lucra, datorită diferitelor prejude
căți care mai subzistă In menta
litatea unora.

„S’a Imputat sindicatului că Iaca 
politică. Aceasta este adevărat a 
declarat vorbitorul, dar face o po
litică sănătoasă, o politică de spri
jinire a guvernului, care este gu
vernul poporului*.

Trecâadj-se la alegerea noului 
comitet da conducere, s’a observat 
că anumite elemente, d u ș m ane 
nonei orânduiri democratice au 
căutat prin manevre diversioniste 
să spargă unitatea s ndlcală. Dar, 
intervenția la timp a tov. Ostase- 
nle, președintele comisiei locale, 
a făcut să se nărae aceste ma
nevre, arătând că numai uniți sa- 
larlațli particulari îșl vor putea 
cuceri revendicările lor legale. 
Djasemenea, a amintit că deși 
sindicatul are un economat a:esta 
nu funcționează. Cere noului co
mitet să depună muncă, pentru ca 
acum tu pragul iernii, siadtcaliștil 
să poată avea de unde să se a- 
provlzioneze.

NOUL COMITET
Președinte : Clo'an Niculae.
Vicepreședinți: Vtăducă Panti- 

llmoa, Surda Ștefan.
Secretar: F șcher Alexandru. 
Casier: Molnar loilf.
Resp. Cultural: Al mă șan Petra. 

„ Economic: Gh bu Ioan.
„ Studii șl Produc. Susan 

Niculae.
Sport si Tineret: Banc Andronic
Resp. Presă, Propagandă : V.ă- 

duoa Pantlllmon.
Reso. Organizatoric: O ietș Ion 
Membrii In comitet: Oăzdău Ion 

Canter Alexandru.,
S’pleanțu Motora Constantin. 

Abraham Tioeriu.
Coti zori: Antonie Akx., Levy 

Bela.
Supleant: Munteanu.
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Decb întârzie
Lucrările Conferinței de Pace

rezolvarea problemei Triestoloi
Ecourile produse de declarațiile 

generalissimulul Stalin
PARIS, 25 (Agerores) Cores- 

pocdentul special al agenției Tais 
transmite:

Corn siunea pentru formularea 
(talului teritoriului liber Triest a 
ținut până acum 10 ședințe. To
tuși, rezultatele activității sale 
sunt mai puțin decât modeste 
deoarece numai chestiunile de va
loare secundară au fost rezolvai.

D ficultățlle Întâmpinate de a- 
cessfă chektlure sunt datorate 
faptului că reprezentanții S'atelor 
Unite, Marei Britanii și Franței 
cont nuă cu încăpățânare in ve
derile lor ca guvernatorul tă se 
poată bucura de puteri largi ase
mănătoare cu acelea de c?at se 
bucură guvernatorii din colooille 
Marei Britanii.

General fascist achitat de un
tribunal din Italia

ROMA. 24 (Agerpres) Co
respondentul agenției Tass 
transnlte că procesul gene
ralului fascist F rele rico Bais- 
trocchl, care sub regimul lui 
Mussulini a fost mialstru 
adfuct la departamentul răz
boiului, s’a terminat prin 
achiiarea complectă a acu
za talai.

După dispozițiile ultimi-

BULETIN INTERN
„AGERPPES1'

!■ Mărfi dlm. tn ptezința 
membrilor guvernnlai șl organelor 
tupenoare ale C F.R. a avut loc 
la Sala Dtdles solemnitatea des
chiderii txpotlțlil refacerii șl 
deivo tării C.F.R.

Exooztfla prezintă numeroase 
documente grafice, machete șl 
fotografii privitoare la activitatea 
de refo-.tre a că'lo' ferate. Ex
poziția rămâ: deschisă până la 
7 Ocicmbrle a. c.

B La Ministerul Minelor șl 
Petrolului, se lucrează ia redac
tarea proeclulal de lege pentru 
înființarea colegialii technlc al 
chlmișHler.

B Marele Stat Major aduce 
la cunoștință că Intre 10—20 
Octombrie a. c, se va ține un 
nou concurs de admitere tn șco
lile de ofițeri șl subofițeri activi,

H fot 26 Sept. a. c, va avea 
loc ședința comitetului executiv 
al Par Idulul Național Popular, 
ședința tn care se va proceda la 
alegerea noului pnșed nte al 
Pa/fidelul.

71 Duminecă a avui loc la 
Bistrița NJsăud o mme adunare 
pl'igâ'rascd la care a luat parte 
șl d. ministru ol agriculturii Ro- 
mu'os Ză ont. Zeci de mit de plu
gari d>n toate unghiurile Județului 
au vtnlf la ac'cstl adunare unde 
t’au împărțit titlurile de prepr e- 
ta'e la 10OOO țărani.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice N-vicov le-a răspuns decla
rând că teritoriul liber si Trfes
tului nu este un dominion. Re
prezentantul Ji’goslavki pjrde a

Urgentarea
Conferinței

In scopul de a urg<r.ta lucrările 
conferinței de pace, Consiliul ce
lor p?tru mari miniștri de externe 
a luat următoarele dispoziț I;

Consiliul propune ca diversele 
comislunl să-șl termine rrportul 
până la data de 5 Octombr'e, ca 
co’ferlnța plcnaiă că le aprebe 
până la 15 Oct. și Consiliul celor 
patru mlnitti de externe să ia

lor martori ’fii opărării, au
dierea și judecarea proce
sului a fost de fapt termi 
nată și depozițiile martori
lor acuzării au fost mușa- 
malizatc. Unul dintre mar
tori ai acuzării membra al 
partidului Republican, ge
neralul Aztp, a fost scMm- 
bat de către procurorul în
suși și astfel o'a mai putut 
să depună la proces. Pe de 
altă parte, generalul Arme- 
liini, care apărase ca martor 
al apărării a trebuit să re 
cunoască faptul că acuzatul 
e responsabil pentru fas
cizare* armatei și pentru 
introducerea principiilor 
fasciste in cadrul armatei.

D. Dr. Petru Groza $. Gh. Tâtărescu 
în audientă la M. 1. Regele - prima femee ministru în România

M S. Regele a primit 
Marți dlm. pc d. Dr. Pelru 
Groza șl pe d Gheirghe Tă- 
tărescu președintele delega
ției române ia Conferința de 
Pace dela Paris.

Un nou transport de 
porumb sovietic sosit 

In portul Brfiila

BRĂILA. 24 (Agfrpref In 
portul Brăila a sosit șlepul S. 
R. T. 925 tsrărcat ca 20 vagoa
ne porumb provenit din depozi
tele armatei sovktice. Intrecga 
cantitate a fost în:ărratâ la No 
v'sid (Jugosla In) pentru IN 
COOP, făcând pa'te din masi
vul ajutor ce ctiiale pe tfe îl 
acorda Uniunea Sovietică țârii 
noastre.

Suntem Informați că sunt tn 
curs de sosire în portul Brfl’a 
alto câ eza șlepuri.

rsamintlt că Triestul ru este un 
oraș situat undeva In Africa cl 
un Important etntru european cu 
tradiții democratice (ttbllite de 
multă vreme acolo.

lucrărilor
dela Paris
rezultatele in considerare după 
data de 5 Octombrie, adică ps- 
ralel cu conferința plenară de pace.

In jurul negocierilor anglo-egiptene

Politica britanică violent
criticată de ziarele egiptene
CAIRO. — 25 (Agerores) 

Corespondentul agenției Tass 
transmite că în legătură cu 
nereușita negocierilor anglo- 
egiptene, numeroase ziare e- 
glptene critică cu violentă 
politica guvernului britanic.

Ele cer Încetarea acestor 
negocieri nefolositoare și în
trebuințarea unor metode cât 
mai eficace pentru regularea 
și împăcarea disputei arglo- 
egiplene.

Cantități de cereale intrate în țară
Com's’a Ir termlnislefifdă de 

comandament unic pentru a- 
jutorarea regiunilor bântuite 
de secetă comunică următoa 
rea s’tuațle a importului de 
porumb din Jugoslavia :

Au fost aduse In țară 571

Apo’, Suveranul a reținut 
Ia dejun pe d nli Dr. Petru 
Groza și Gh. Tătărescu. 
După dejun audienta a fost 
reluată la era 5 după enrază.

„Noi nu numai că nu defifii țăm proprietatea indlvt- 
daalfi... dar noi întărim proprietatea individuală spo-

■ ind numărul prop ietarilor"

Declarațiile D. Dr. Petru Groza 
făcute la Turnu-Severln

BUCUREȘTI. — 24 (Agerpres) 
In cadrul întrunirii ținută Dumi
nică la Turnu Scverln de Blorul 
Pstldelor D;mocr»te cu prilr jul 
irai gurăili fazei a 2-a a campa
niei electorale d, pHm-min’ iru 
dr. Petru Oreza a rostit un dls 
curs tn care dtt[ ă ca e trecut în 
r*vl«fă înfăptuirile guvernulol a 
făcut câteva precizări In legături 
cu dlfeiltote svonnrl ce s<j col- 
porteazi în jurul dreptului de 
proprietate. D-m a drcia it:

.NOI ru numai că nu des-

LONDRA 25 (Agerpres) 
Agenția Tass transmite :

Toate ziarele de seară au 
publicat la loc de frunte tn 
prima pagină răspunsurile 
generalfss mului Stalin la 
întrebările puse de cores 
pondentul din Moscova al 
z arului Snnday Times, Ale- 
xander Werth. Observato
rul diploma tic al agenției 
Ren fer scrie că declarația 
generallss mulul S alin, că

Ztarul Saut Al Umma scrie 
Că propunerile guvernului bri- 
tan'c constltue ruinarea E 
giptului șl a Sudanului, ca și 
a popoarelor acestor țări.

Ziarul Al-Myari scrie: Gu
vernul britanic dorește ca 
Egiptul să rămână In zona 
de influentă a Imperiului bri
tanic. Cuvântul „alianță* pe 
care englezii II folosesc în
seamnă Includerea Egiptului 
în Imperiul britanic.

vagoane cu porumb din to
talul de piimlt de 1150 va
goane Ultimele cantități so
site de 160 vagoare se gă
sesc la Turnti Severln. Eie 
au fost repartizate județelor 
deficltate.

Cu ac st prilej M S. Re
gele a semnat decretul 
pentru numireo d-nei Flo- 
rica Bag lazar ca ministru 
al Sănătății.

ființăm proprietatea individu
ală, nu numai că nu colec
tivizăm pământul, dar noi 
întărim proprietatea Individu
ală sporind numărul proprie
tarilor numai aci In județul 
Mehedinți cu încă 15.(00 de 
proprietari, crelnd astfel pe 
lângă proprietarii care sunt, 
rlțe sute de mii de proprie
tari re tot cuprinsul țării. 
Deci noi respectăm această 
proprietate individuală*.

nu crede Jntr’o primejdie 
reală a unui nou război* 
este aproape singura di cla
re (le de politică externă 
reconfortantă f&cută de un 
om de stat abat în cursul 
unul an dela terminarea răz
boiului

♦ *♦
NEW TORK 25 (Agerpres) 

Agenția Tass transmite:
Z'arele de seară au publi

cat sub titluri y’ziblle Informa
ția privind răspunsurile gene- 
ralisslmului Stalin la întrebă
rile puse de corespondentul 
din Moscova al ziarului Sun- 
day Times, Alexander Werth.

Titlurile sub’iniază că ge
neralisimul Stalin nu crede 
în existența unei primejdii 
reale a unui nou război.

♦ * *

PARIS 25 (Agerpres). A- 
genția Tass transmite:

Postul de radio Paris co
municând răspunsurile date 
de generalissimul Stalin co
respondentului ziarului Sunday 
Times subliniază în mod spe
cial că generalissimul Stalin 
consideră pes bilă o trainică 
colaborare între Uniunea So
vietică și democrațiile apusene, 
sl că la întrebarea despre si
tuația din Ch na generalisi
mul Stalin a răspuns că so
cotește necesară pentru pa
cea viitoare evacuarea trupe
lor americane existente în mo
mentul de față în China.

BULETIN EXTERN
„AGERPRES"

• PRAGA, 25 (Agerpres) 
D. Horia Gr'gorescu ministrul 
României la Praga a fost 
primit astăzi în audiență de 
d. Klement Gootwald preșe
dintele consiliului de miniștri 
cehoslovac.

♦

• SOFIA, 25 (Agerpres), 
Agenția telegrafică bulgară 
transmite:

Prezidiul provizoriu al Re
publicii Populare Bulgare a 
iscălit un decret prin care 
numărul deputaților pentru 
marea adunare corstltuantă 
a fost fixată la 465.

Cinrma „Prpgretul* —pnilntă:

Vineri Sftmbtă și Duminică 

Fl’mui francez

Focul Sacru
Cu Vlvlina Ronunca și

Gtorge Fbumant.
taprimeria Herwdowa D»va 771 —1946.


