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JVLuncînJ pe .țanlâereSe 

Je rec©nstruețîe locale 

Muncitorii și populația simeriană 
întâmpină ziua de I Mai cu realizări mărețe

Bravii iunniitori ccfcii li sim, eiTeni 
iu munca pentru propășire și o 
angajat într,o marc între».ere iu 
Mai cu muncitorii dela I. M. S. 
ei’un moment in care sa nu mun

Dumini ca tg Apiilie a. c , 
mi a de dimineață, p_' ,tra- 
zile Sinu-riei era mare I pă - 
mania re.

Ce facem astazi? î nde 
mergem.-' se întrebau țara 
nii, muncitorii, femeile și ti
nerii in timp ce se strân
geau in fața org. P. M R , 
și U. P. M.

Și în scurt timp, ia india 
mările iov. Mihăilescu, sec 
rutarițl org. 1* M. R, Mun 
tea nu Laurcnțiu primarul co 
munci și Fleșeriu Remus , 
secretarul org. locale U. T. 
M., cu sape, lopeți și târnă 
coape au p'ecat grăbiți pre 

k 'le

efortul lor 
: recent s’au 

Zilei de I 
piardă ni- 

mui bună.

se întrec în muncă. ICicv.i 
Mogu Victoria, duce roagă 
după roabă, umplând c i p.t 
mâni gropT-. Muncește \e 
selti, pentrur a <l< i< um su i

1. BRANEA

i

șantierele 
strucție.

I Mai 
să fie

r£coii-

strada 
printre

„Vrem ca da
Filimon Sâi bu 
cele mai frumoase din Simeria"

IJacă ai fi străbătut noa 
ptea dela un capăt la altul 
strada Filimon Sârbu, desi
gur ca trebuia sa cazi' de câ
teva ori din cauza gropilor. 
J'e timp ploios această stra
dă era ’ 
de noroi.

Aici muncesc astăzi U. T. 
Miști' sinierieni. întreaga 
strada a devenit un adevă
rat furnicar. Tinere și ti - 
nevi muncitori, elevi și eleve,

un adevărat bazin

, cunoscuți prin 
viață mai bună, taie 

producție, in cinstea 
Hunedoara, nu vor să 
ceașcă pentru o viață i

r

Tineretul Studențesc 
din România

pentru ;
n Întărirea uuilățli tinere

tului
bu pace și progres
■a propășirea culturii
oa colaborarea Intre popo«- 

are și împotriva
■u falsificării științei și 

culturii

Citiți în pag. IV:
REZOLUȚIA

Congresului Național 
Studențesc
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(Continuare Ui pag. III aj

,,| tragi toi ară;i -'ret 
nai ul Li hi r lorii, < ornat 
'fiiilttl Brigăzii huncdoien 
"lUnli-m mândri ca pat tic 
p.im la lin t ,it il<- primului 
șantier național din judi-ț . 
poarta numele scump..lui n 
sini tovarăș. Gli. Gh'-o’g’.ii
D<j. Tinerii voluntari h.inc 
doreni recrutați dintre ele
mentele cele mai capabi e 
sunt în fruntea itif.iror ;l ți 1 
nilor luate de ii.iț izil* -le 
aici ș1 așa dup i cum ne a 1 
luat angajamentul <ă vum 
duce munca la bun slâr j , 
iu toate greutățile pi- arc 
le întâlnim, o vom duce-o 
câștigând astfel o victorie

IN FAȚA BRIGADIERILOR 
de pe șantierut național 6h. Gheorghiu-Oej 
dela Bumbeștî-Livezeni nu pot să existe obstacole de neînvins 
Tinerii muncitori din Valea Jiului în mijlocul brigadierilor 

de pe șantierul dela Bumbești-Livezeni
Zilele trei utc mai u.u.tc grupuif de tineri mumitori din IMro eni 

Petrila, dorni i de a cunoaște condițiile de viață si efoitu i’e deș>
puse în muncă de reconstrucție de tinerii voluntari care lucrează pu 
șantierul național ,,Gb. Gheorglliu- Dej” dela HTunbești Li\ezeni și pen 
lin a stabili relații tot III i strânse cu ei, leali făcut o 
iâșească.

lata cu.u descrie aceasta vizită corespondentul iiostnr 
a însoțit ccliipe’e de tine.i:care

Fts'iva'uii srt s‘ ce p» ș-mtirr
Mașina cu caic mergem este p i- 

nă dc tineri muncitori caie cântă 
plim de entuziasm marșuri pitrio 
tice. Se zarese du,a sectoare e de 
lucru și nerebdărea tuturor de a se 
mlâlni cu biigadierii crește.

Ajungem la se.toiul ,LcS;ezi un
de colectivul Secției Culturale a 
Sindicatului Mixt Tg. Jiu, in cola
borare cu tinerii din Petrila, au or
ganizat un festival aitislic. In a- 
cest timp croitorii, rismaiii i me
dicul venit cu noi dela Petro eni,

Alăturând glasul protestului întregei 
omeniri progresiste

Intelectualii din Valea Jiului 
protestează împotriva condamnării 
la moarte a d-nei Beate Kitsikis

abnegației femeii grece, mamă și 
luptătoare pentru pace și democrație

♦
Luând cu indignare a t 

de condamnarea la moarte 
a d-nci Beate Kitsikis, so
ția bine cunoscutului intelcc 
tual Kîtsikis, protestez < u 
energie împotriva acestei 
măsuri arbitrare și inumane 
și cer cu stăruință guverna 
lui Grec, eliberarea imediată 
din închisoare a acestei fii v 
scumpe a patriei Grecești. 

Prof. IOAN DUMBRAVA) 
Petroșeni

(Continuare in pagina III a)

Noua și odioasa tentativă a gu
vernului reacționar fascist al lui 
Sofulis, împins de imperialismul 
mtei venționist să intensifice pri- l 
goana Împotriva luptătorilor demo
crat! din Grecia, care a culminatl- 
in condamnarea* la moarte a soției 
președintele asociației de prietenie 
intre poporul grec și sovietic, conți 
nuă să stârnească indignarea întregii 
omenirii iuhitoare 
bertate.

Din telegramele 
ția noastră, redăm 
recent primite din
telectuati din Valea Jiului, care pro
testează împotriva acestei sama

volnice condamnări, cerând elibe
rarea Beatei KitsikL întruchiparea

de pace și li-
I 

sosite la redac- 
mai jos pe cele 
paitea unor in

vizită tovn-ț

I 1 Ici mau

u Comauda-

i

sunt pu-i iu conta t 
mentul brigăzii pentru a putea da 
ajutorul nme-ar voluu arilor.

•’rrtlinve i a (I eCum murții
La cea. -OU m. de jioi se audd 

țăcănitul per oiatoaie'or și sgoino, 
tul coinprcsoare o . Ne apropiem de 
locul de nimica. Tinerii prahovenii 
împing vaeoane u iplră scoa ă 
din tunel. Iu tunel tinerii inc i ii<- 
tânipină cu sântul nost'U ,,Noroc 
bun”. Mânues. cu ha>nide și în
demânare perforatoarele și la lu
mina palid., a lămpii cu 
li se vad ieg-'e pline de 
zâmbitoaie, pline ie e'an 
in munca. Cu iscusin.a 
lăuze, brigadierul Alexa Miliai re 
conduce la lumina zilei.

Ne îndreptăm apoi s, re pasuil 
Lainici, Nu departe Je iuâiiasti.CJ 
se zărește o altă tabără. Acolo, 
locuesc brigaguierii din B c u, 
Tuinu-Scveriu, Cânpu-Lung și Ar.- 
gcș.

Această tinie « n ivândr) 
ș. turn-itutui nostru

Și aici festivalul e iu toi șl 
mare veselie. Găsim aceeaș liotă 
rare de a termina cât mai repede 
lucrările.

La sectorul .,Bai”, barăcile suni 
în curs de terminare. Brigadierii 
n’au sosit incă ia acest sector și am) 
fost întâmpinați numai de țcei 7 
tineri care fac parte din Coman
dament, {

Tocmai se pregăteau de masă. 
Sunt plini de veselie ți ne poves
tesc cu înflăcărare planurile lor 
de muncă apoi ne arată b bl ote- 
ca, alcătuita din zeii de 
pe care le au primit dela 
Jud. P.M.R. Valea Jiului.

Tineri sunt kotiri i de a

a acetilertfi 
praf dar 
ți avânt 
unei căi

e

volume

i
i 

terminai

I

i

i-.ît unii n pecie această linie.
I. HERMAN 

corep.
‘Continuare in pagina III a)
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Ne scrâu Jleea» Je pe

marele țaiilier n«ți©nal 

^l»e©e<jli»i*w ®«; ■

Brigadierii hunedoteni sunt 
în fruntea tuturor acțiunilor 

șantier
In rc-d ictia zj nul ii no-tru 

brig.id < ri ic- muiicos': la
mb' - ti I i\ i-z- ni rscr-s >11 
tul lor de mum -t și dorința 
întregului jiojior.

în l âmpul ji) mc i ,n*a 
re".

Cea d
lumea de tânărul Nelu 
bu, 11? ponsali 1 il < nltnra) 
brii ii îi ugliniLCc ti1.' 
tea irti- ii' i - i i uit i -, ■' 
pe -.nitier < are i ste în 
Cilaș Lilnp și o înaltă ;Co:j 

Datorit.i mun ii te-uei 
oigariz.ală j-i progra :.u! 
ziliip spune ser soarea 
am ri-ii-i, si întărim și m.u 
inift frontul și ide'ra mu.L ii 
dc rccoii.-l|-u<:ție a țării in 
rândurde tinerii >r no.trii.

Colerlnul d<- muncă al 
reportului cultural duce 4 
mai frumoasă -,i rodim â 
munca de I,imurile".

Scrisoare.s*dă apoi o se
rie dr- date tehui e în <'c J 
ce pri 'cștc organi an a mna 
cii culturale pe șantier.

Știm două scrisori care ,t. 
raia gândul și d 
101 brigadierilor 
ci strâns uniți, 
nizați și plini de 
Iru a reci idi 
a con-trui o Republică Pop 1 
Iară înfloritoare.

nn'a 
de a 
bine

A-

I

tutu
">UB 

orga
avânt peri 

țara, pi-.itrti

Comemorarea Răscoalei
Ghettoului din Varșovia

di i

<lc-

Populația evieeascâ din 
Deva, a comemorat in cad
rul unui mecting, 5 ani 
la răscoala ghettoululi 
Varșovia.

Ședința' festivă a fost
scliisă dc dl. Gal Vrinin, 
președintele Comunității, ca 
re a propus un minut de re
culegere în memoria eroilor 
căzuți la Varșovia,. în lupta 
împotriva cotropitorilor hitle 
riști.

A luat apoi cuvântul tov. 
Dr. Ringler Bela, Secretar 
General CDE, care, a făcut 
un scurt istoric al răscoalei 
din ghetoul Varșoviei, ac 
centuând asupra faptului 
ca inițiativa și organizarea 
răscoalei a aparținut în ma 
re parte Comitetului Munci
toresc, ilegal, existând în 
ghettou. A arătat apoi con
tribuția Partidului Muncito
resc Polonez, care a luat le
gătură cu cei izolați în gh 
ttou i-a îndrumat și i a aju
tat cu alimente îmbrăcămin 
te și arme.

Apelul luptătorilor din

glieitou, lansat către solda
ți! si cetățenii liberi, este 
un îndemn la lupta până la 
distrugerea definitivă a fas 
cismulului <• chemare < ăire 
toate forțele democrate Je 
a continua lupta contra co
tropitorilor până la biruința.

A luat apoi cuvâiUul tov 
Szabo lacob, responsabilul 
cultural al Comunității, în 
limba idiș arătând cum cei 
30.000 de locuitori ai gli 
touluj, au luptat cu abnega 
ție și spirit de sacrificiu , 
știind că vor muri cu toții, 
dar mândri că vor muri li 
beri, întărind frontul amilii- 
tlerist.

Meetingul a fo«t închis 
de dl. Gal Armin, cu un 
îndemn la cinstirea memo
riei eroilor căzuți și de lu
ptă alături de forțele progre
siste ale țării pentru întări
rea lagărului democrație și 
antiimperialist in frunte cu 
l . R. S. S. care luptă, pen- 
truca imperialiștii să nu mai 
poată reînvia fascismul di
strugător de popoare.
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Ziua solidarității cu tineretul Spaniol I Solidarizându-se cu tinerii spanioli 
ce luptă contra teroarei franchiste

numesc

Tinerii din Județ
înfierează regimul
Organizația județeană U 

T. Al. - in numele intieg . 
lui timuet din județul p<- 
stru solidarizându-se cu 
tineretul spamol re luptă cu 
eroism < onlra regimului dc 
teroare instaurat în Sp.inîa 
ele cercurile imperiali-,t 1 a i 
mis prin 1'. N d J) •> 
moțiune dc protest, prin ca 
re înfierează 1 rimele ^Mâr 
• ite de teroarea fascistă.

.Arătând < ,i ca este 0.1I

mi I mc-ig.i 1 p.olcst 'a O M.ll.

I.M.T.D. a loluil .11 ziua de 
II Aprilie, ziua insinuării [puerilu
lui pop.iar răsturnat mal iri de 
armatele lui I ran o și impe ia Ipiloi’ 
fasciști, a devină pentiu tinere ul 
din lumea întreagă ziua solidarității 
cu tineretul din Spania.

Și i.i noi în tara — în lice ar
ticolul - fiu etul a cunoicut pe 
fasciști. 1 a cunoscut și ii urăște. 
Noi vrem pa e ți untem soli lari 
cu aceia care luptă pentru ea. Sun 
tem solidari <11 tineretul spaniol. Șl 
iu ziua dc I I Aprilie milioane do 
inimi an hatul mai pute.nic pmlru 
Spania, din mi ioane e ca. e e gâu 
durile s’:m in treptat mtr'a o’o și 
milioane- de »;liri all tii.vt

„l.ibcit.rte |.o.-oruhli spaniol
Jo; rigimu tâlhăresc al îlf I r-nco”;

Burs'a neagră, evpo.tul, ftirllil la 
kmgiștiloi simt muza acertm -ISrL 
de lucru.

Prin teroare, imTiisori, piui urne, 
regimul banditesc al lui Fi anco inai 
încearcă și astăzi ’ sa se UKiiținJl.

Împotriva teroarei, împotriva a 
supririi duse, | opoiul spaniol lupta,, 
și daca jertfele pe caic le a făcut 
sunt numeroase, da a pi.-rde i.c alt 
[ost mari, mult mai mare a fo t 
gloria cu care s’a acoperit. Șosele 
distruse, falangișt i isgoni,!, greve 
studențești, manifestaț i, zilnic au 
zim de noi fapte ale dc.no. rați 
lor spanioli.

Tineretul din lumea întreagă ste 
solidar cu lupta d.n Spania. P ntru 
salvarea vieții luptători'or spanioli 
de c urând condamnați de Tribunalul 
Militar din Barcelona au fo t tri

fascist din Spania
întregului tineret din județ 
1 are a luat cunoștința <tc 
teroarea exercitată in S,y- 
nia de regimul frauehi t, 
moțiunea ia o atiturbne bo
ia rit.i îmțxitriva acestei stări 
de lucruri.

I’hni dc indignare spu 
ne moțiunea - c-i.-rem ca. l’e 
dc,rația Mondială a Tinere
tului Democrat să jusi te ca 
valul de represiuni sânge - 
roase sa înceteze i în Spa 
nia ->ă sc instaureze un re 
gim de libertate.

In continuare moțiunea <e 
>< aplicai ca imediata a Ci iar 
tei organizației ^Națiunilor 
Unite, care condamn' fa-> 
cismul și care rb-nunța 'n 
acela; timp regimul l-.i 1- ran 
.0, ca pe un regim de te 
roare și de asuprire a pupo 
rului doini- dc libertate

Moțiunea se indice prin 
• uvintele: Jo> regimul lui 
Franco! Trăiască lu,4 1 uni 
ta a tineretului pentru o 
ce trainică și p_ntru Der 
cralic Populară!

Semnat.
Comitetul Iul. U. T.

Hunedoara—Deva

bancliei ii 
in politic:! 
ne miră: 

:u.na inter-

lit ziua ilc II Apr.lie tinerii clin 
toata lumea au sărbătorit ziua soli 
clarității eu tineretul spaniol. Cu 
□ceasta ocazie gazeta ,T.mărul 
Muncitor” ele Joi 15 Aprilie pu 
blică im articol — in caie arată 
crimele săvârșite dț legimul las 
cist a lui 1 ranco,* precum și lupta 
eroica a tinerilor spanioli — din 
care redăm. Î11 extenso,

irin nou au fost 1 ondam|na,i la 
moarte tineri Î11 Spania: Nomen 
Masters de 22 yni, Vilson Batlett 
și Carlos Mariinez c'.e .0 ani. Vina 
lor? Au luptat pentru demo.raț e, 
pentru eliberarea poporului. 1 

Articolul arată apoi că imperia 
liștii au fost acei ce au sprijin t pe 
Franco și îu timpul razbo.ului ci
vil și după aceia.

Aceasta
americani neintervenție 
internii 
tot așa 
venția din Itaja, Gre ia j din toate 
celelalte țari Î11 care poporul luptă 
pentru libertate.

Franco a ajuns la putcie cu aju
torul armelor furnizate de H t'.eiț 
ji Mussolini, de imperialiștii șj. a-, 
țâțătorii la răsboiu.

Regimul lui Franco este necesar 
imperialiștilor și pentru al menține; 
aceștia nu se dau în lături delai 
mârșăvie.

Dar dacă Franco a fâștigat pri
ma luptă, el n’a flhtigat încă râs- 
boiul.

Poporul Spaniei lupta de 12 ari 
pentru libertatea sa, și împotriva 
imperialismului.

Acest război însă — cont nuă ar
ticolul — nu este numai războiul- 
poporului spaniol. La el partkipă.- 
omenirea Întreagă. Poziț i e lut 
Franco se clatină, căci poporul spa
niol a avut și are un aliat puternlă 
în toate popoarele iubitoare do 
libertate, pace și democrație,

In timpul r-șbo.u'.ui chil, alături 
de muncitorii, fțăranii și intelec
tuali spanioli au luptat muncitorii 
țâranii și intele.tuali din lumea în
treagă încadrați în brigăzile inter, 
naționale. Dacă încercarea re antă 
de a admite pa.ti iparea Iii F.an.o 
la planul Marshail n’a reușit, a- 
ceasta se datoreze revoltei și dis
prețului pe care știrea a provocat-o 
în rândul masseior popu'.are.

Datorită politicii franchiste — 
spune mai departe gazeta — ast.zl 
mizeria din Spania e crân.enă, Ra 
țiile alimentare pe care le primește 
populația, sunt mult prea mici, ele 
nu ajung. Populația ti-ebue să se 
aprovizioneze la bursa neagră ali
mentată de falangiști ce furii rodul 
muncii țăranilor.

Prețurile Ia care se vând alimen
tele sunt inaccesibile masseior largi.

in timp ce prețurile au cre.cut 
până la 1000 la sută saaritc dea 
bia cu 30 la sută.

30 zile APRILIE

a
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Calendar
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Zil« trec 111
Zile t&tn. 255

MIȘCAREA SINDICALA
DIN CEHOSLOVACIA

sin-Poartă numele de mișcare 
dlcala revoluționară (R.Q-H ). Ea 
a luat naștere in ilegalitate, sub o- 
cupația nazistă.

Cuprinde 21 de federalii (Uni
uni). Pe lângă organul central de 
conducere, funcționează, ca orga 
ne consultative și de muncă, dilo 
rite comisii: 
organizare, 
finanțe etc.

Efective:
Sindicate 
Sindicate
Comisii pe întreprinderi:

Deviza R.O.H.-ului: „Cei mai buni 
sindicaliști, în locurile de frunte”>

comisia centrală de 
de aprovizionare, de 

'. I
2.000.000,
pe întreprinderi: 
locale: 2.676

12.878

12 878

Tineretul muncitoresc școlăresc si sătesc 
participă activ la munca voluntară 
de reconstrucție pe șantierele locale

Acțiunile de munca voluniară 
întreprinse de tinerii din 

Brad—Criccior
-Apropierea zilei de 1 Mai 
a dat un nou imbold în 
munca voluntară, un nou val 
de entuziasm, care fintr^ne 
ază sute și mii de tineri, ’a 
cându-i spre noui realizări.

In zjua de 17 Aprilie a 
c., la Cii?cior, tinerii 1.1 
cadrați în Uniunea Tinereții 
lui Muncitoresc au muncit ța 
săpatul unui vad nou pen
tru îndreptarea cursului , => 
râului Criș.

In <adrul acestei acți-ini 
s’au cărat peste 30 ni. 
c. de pietriș, s’au bătut i 1 
pământ i2 piloți și s’a mun 
cit la transportarea pietrei 
necesare .îndiguirii.

Uei ce au participat la a- 
ceastă muncă, analizând po 
sibilitățile de lucru, și - au 
luat angajamentul că până 
la data de 1 Mai a. c, să 
termine prin muncă volunt.i. 
ră 50 la sută, din totalul 
crărilor.

pentru descongestionarea a- 
ccstci linii se va face volun
tar cxecutându-se prin ro
tație de echipe formale din 
50 tine ri, munca prestau • 
du se in fiecare zi până la 
îndeplinirea acestei sarcini, 
termenul de realizare li nd 
fixat pe data de t Mu a. c.

Tineretul Sătesc din Șantan 
drei a muncit voluntar la de
sfundarea a 000 m. de șanț

In ziua, de 18 /Aprilie tine
rii din org. Tineretului Să
tesc din corn. Sântandrei au 
întrepr ns o acțiune de mun
că voluntară în cadrul că
reia au desfundat cca. 1.000 
m. de șanț necesar irigației 
pășunii comunale.

In aceeași zi datorita rit
mului în care au decurs lu
crările și elanului cu care

i
i

lu

16 
la

4
La Brad, în ziua de 

Aprilie, a ,c. —■ au eșit 
muncă voluntară elevii școa-
lei primare din localitate, 
transportând 15 m. c., pia
tră necesară unui terasa - 
ment al liniei ferate. In 
timpul muncii — la care au 
participat 75 de elevi ce ?u 
prestat un număr de 180 de 
ore de lucru s’au făcut '11- 
treceri între tineri ce6a ce 
dovedește întreg avântul L 
de muncă.

Tinerii iruncitori drla i M S. 
și au luat augajamentul de a 
descongestiona o linie ferată

Tinerii încadrați în org. U 
T. M- — I. M. S, Hunedoa
ra pt. întâmpinarea zilei de 
i Mai, ziua solidarității in
ternaționale a tuturor celor 
ce muncesc, și au luat an
gajamentul de a descongestionai 
o linie ferata pe o lungime 
ite 350 m. utilizată la tran 
sportul fontei lichideMunca

s’a prestat munca sa 
nivel it și o alta p.ișUnt: 
<T;n cauza conlugnațici 
neregulate nu putea fi 
Uzata in întregime.

Antrenată de avântul 
iilor la acestei acțiuni
mai parii ij>at .și o mare par 
««* a populației dm comună.

lli.u 
care 
sale
ut i

t iile

.'1

Munca voluntară elevilor 
din Deva

In zjua de 18 .Aprilie 
c., 2 grupe din Brigada .țj,-. 
„Dcccbal” din Deva, au pte 
stat 80 ore de muncă vo
luntară la amenajarea tere
nului de tenis din parcul; „Ti 
limon Sârbu” din localitate

Tot în aceeaș zi, ceata i-a 
din Brigada Lic. Industrial 
Deva a muncit voluntar la 
refacerea arenei sportive din 
curtea școlii.

pa
’ MV

M.

Lucrările celui de al 3-lea Congres
Național Studențesc

In ziua dc 17 Martie a. c., au 
început lucrările ceiui ce al 3-'.ea 
Congres Național Studențesc la lași, 
la care pe lângă reprezentanți ai 
studențimii din intieaga țară, parti
cipă și numeroși reprezentanți ai stu 
denților din străinătate.

La deschidere au fost de față 
tov. Ion Niculi, vicepreședinte al 
înaltului Prezidiu al R.P.R., tov; 
Teohari George^u ministru de In
terne, numeroși reprezentanți ai or
ganizațiilor de massă, ai autorită
ților civile și militare, precum și 
delegați ai studenț.lor din Uniq- 
nea Sovietică, Jagosaaviat Bulgaria, 
Ungaria, Spania Liberă, india și d-ra 
Kutty Hockham, prima secretară a 
Federației Mondiale a Tineretu.ui 
democrat.

Luând cuvântul în aplauzelq 
entuziaste ale partijpanților 
tov. Teohari Georgescu, m.ni.t ui A- 
facerilor interne, > t a adus sa 
lutul C. C. al P. AL R., ai guver
nului și <1 d. dr. Petru G.oza, preț, 
ședințele Consiliului de Miniștri.

D-sa a arătat că dela trecutul 
Congres Studențesc s’au schimbat 
multe în situația politică internă și 
intemațronală. Pe plan extern^ lagă-

iul democratic și antiiinperialist s’a 
consolidat și își înt.ufește pe zi ce 
trece poziția, față de lagărul im
perialist.

Pe plan intern, s’au realizat de 
către forțele democratice în frunte 
cu clasa muncitoare, o serie în
treagă de reforme constructive, cui 
minând cu abolirea monarhiei șl in
staurarea Republicii Populare Ro
mâne. >. > .«I

In continrare tov. miiusttu Teo
hari Georgescu a subliniat că șl 
studenții au participat activ la a- 
ceste reforme, grija lor tnbuini sa 
fie acum îndreptată spre a di 
ni buni intelectuali în s;u b.i 
porului.

D-sa a încheiat urând st or 
muncă Congresului.

După amiază s’au ales cele 
comisa uni ale Congresului, de 
lidare,

trei
va 

de candidare și de rezo 
luțiuai, după care a urmat 1 aportul 
general susținut de stude .tul Bra 
tescu Q. >

Studentul G. Brătescu a a ut 1. 
r> o sinteză asupra activității de
puse de U.N-S.R., dela congreul 
trecut dela Cluj până azi.

In continuare vorbitorul trasează 
sarcinile ce revin studențimii in 
noile condiții deschue de Constituția 
Republicii Populare Române și a 
nume: 1) Sa desvolte la maxi 
mum campania de ridicare a nive
lului de studii în universitățile noas
tre; 2) Să se inșușească și să a- 
plice in 
cea mai 
noastre 
—3) să 
g:i:ii are 
demimii 
strâng 1

toate domeniile de muncă 
înalta învățătură a epocii

— materialismul dialectic; 
se desvolte formele de or. 
a rliidtii’ui ’n mns'e'e rtu 
noast e; — 4) Si 

legătura studenților .u
porul întărind unitatea de acțiune 
și organizare a ■’întregu’ui tineret 
al larii.

S’au creat apoi c mi .omisii pen 
tiu desvoîtarea problemelor de bază 
ale studențimii, după masă luâty 
du sc importante I ot rări în legă, 
tuia cu întreaga acti'itate a 
denților noștrii.

Sarcinile t rasate in 
dentului G. Brătescu 
luate pe larg a doui 
siimib le

stu

aportul
au fost
, i in corni

!u ru a;c Congresului.

stu-
re-
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îl fost perfectata întrecerea 
între metalurgiștii jugoslavi și români m lnt< ecerea începe la I Mai și are ca obiectiv principal depășirea programelor 

de producție
n Se va face schimb reciproc de muncitori, tehnicieni și ingineri inovatori 
w Se pot întrece și fabricile similare din ambole țări

lificați și specialiști Uniunile con-

0 comlsiune minieră mixtă
pentru reglementarea muncii în acord

An> anunțat la timp, chemata 
adresata de lâtre inctalurgi-lii iu 
goslavi, numitorilor metalurgițtl 
din țara noastra, in x vierea |K>r 

‘ niri unei mari înt e e i îi produ ție,
Delegația Uniunii Metalo Cliimi- 

ce — compușii din tov. Za'ia i,a 
Dumitru, | re;eJinte:e Uniunii, ing. 
C. C'mstantines li ți irg. C. Glieor- 
ghiu, — caic au fost în Iugos
lavia, a | erfe.tat întrecerea în /ii a 
de 12 Aprilie stabilind Condițiile^ 
de desîașurare, pre. uni și obiec
tivele care trebu csc atinse.

întrecerea începe la I Mai
Întrecerea intra în vigoare li 1 

Mai și ea va cuprinde pentru iugo 
slavi, întreprinderile metalurgice ți 
electrice de importanță federală, iar 
pentru români, întreprinderile si
derurgice, metalurgice, g prelucră
toare ceie mal ini| ortante, precum și 
cele electrice.

Ce obiective tinde 
8ă i tingă întrecerea

Întrecerea se va desfășura având 
ca bază următoarele criterii;

1. PROGRAMUL DE PRODUCȚIE

Depășirea planului (I) ți progra
mului de produ pe (R), cal.u ată in 
procente pentru întreprinderile pre
văzute de către cele două Uniuni 
contractante privind:

a) Cantitate;
b) Calitate.

2. CHELTUELI DE REGIE

a) Care dintre părțile contractante 
va realiza micșorarea clieltue.ilor de 
regie, după plan (1) și dură pro 
gram (R), luând ca bază luna A 
prilie 1918, socotite în procente.

b) Calitate;
Cu câte procente se va îmbunătăți 

calitatea prin micșorarea rebuturilor 
și a deșeurilor, luând ca bază luna 
Aprilie 1948. . . (

c) Economie;
Cu câte procente se va realiza e- 

conomia la: <
— materii prime;
— combustibil; (eneigie ele.tri 

că, unsori), luând ca termen de 
comparație luna Aprilie 1948.

3. ANGAJAMENTE INDIVIDUALE 
Șl COLECTIVE

Pentru fabricile prevăzute in In 
treceri, prin muncă de lămurire re 
va căuta ant.enarea ți angșitelm nte 
personale, pe echipe, secții sau bri- 
găzi a unui număr cât mai mire 
de muncitori, ținând o permanentă 
evidență și având ca bară de con- 
parație luna Aprilie 1918. '

4. RIDICAREA PROFESIONALA 
A CADRELOR

Pentru a pregăti un număr cât 
mai mare de mun i.o i industriali ca-

Intelectualii din Valea Jiului protestează 
împotriva condamnării la moarte a 

D-nei BEATE KITSIKIS
Aflând de condamnarea la 

moarte a soției cunoscutul ri 
Profesor Universitar ' 
Kitsikis proteste? contra a 
cestei condamnări pntiuma 
ne și cer imediata eliberare 
a ei din închisoare, fiind <on 
vins că este nevinovată.

Dr. NAOY EUOEN 
jl_1 t Petroșen» ț £ 

țractante vor lua țoale masurile 
pentru cu, conform planului (1) și 
programului R), să e în Irumeze 
spre școli corespunzătoare un pro
cent cât mai marc de muncitori,

5. DISCIPI INA IN MUNCA

Ambele părți contractante se o- 
bliga să realizeze in pro.ent cât mai 
scăzut de absențe ircmotivate ți in 
târzieri dela lucru, lu nd ca bază 
luna Aprilie 1918.

Schimb reciproc de muncitori 
tehnicieni și ingineri inovatori

Contractul de întrecere prevede 
ca la fiecare două luni, Uniunile 
să-și trbjiita reciproc rapoarte dq 
rezultatele obținute. Primele ra 
poarte vor fi trimise până cei 
mai târziu la 25 Iunie crt., iar re
zultatele definitive a.e a.eilel în
treceri se vor stabili la București 
între 20-25 Oct. 1948, de către dele
gații ambelor Uniuni, care se vor 
înțelege și asupra continuării în 
trecerii. I I

|n perioada întrecerii se ia fa e 
schimb reciproc de muncitori, teh- 
nicerii și ingineri, de. preferință i- 
novatori și rațioualizatorl .11 mun 
că. Data trimiterii lor, urmează să, 
se stabilească prin core ;pondcn,ăj 
Ținându-se seama că ace5tia sunt 
elemente evidențiate in produ.țijeți 
s’a hotărît să li se acorde câte unf 
concediu de odihnă de 1014 'zile, 
după c e \ or lucra în fabricile din 
țările respective.

Se pot întrere și fabrici e 
similare din ambdh țări

Comitetele Centiale a'c ambelor 
Uniuni au stabi.it că pe lângă în
trecerea conțiactată între Ue se pot 
întrece și fabricile similare din am
bele țâri având ca ba?ă p met ele 
prevăzute în contract.

Rapoartele- privind rezultatele a 
cestor întreceri vor fi tri nise obli 
gator la fiecare două luni prin Co
mitetele Centa'.e ale celor două 
Uniuni. |

Steagul va deținut de 
întreprinderea care se va 

gâsi ?n frunte
Comitetele Centiale ale Uniuniloi 

de Metalurgiști din R.P.F.I. și Rț, 
P.R., vor confecționa un steag" ca 
mun scris în limbile jugoslavă și 
română, având următorul text: 
,,Celei inai bune Întreprinderi în 
întrecerea dintre metalurgi.tif din 
R.F.P.I. și RfP.R”, ’

Pe steag vor fi brodate și emb'& 
mele sindicale ale țârilor respective.

Steagul va fi deținut de înt eprin 
derea cea mai bună, atâta timp cât 
ea se găsește în frunte.

Deasemenea, se vor fa;e diplo

Protestez impotriva con ' 
damnării la moarte a d-nei 
Beate Kitsikis și cer imedia 
ta ei eliberare din închisoa 
rea nefiind vinovată cu ni 
mic, față de patria ei.

Dr. V. MARUlNEANU
Lupeni , _ ț (• 

mc, scrise in ambele limbi pentru 
întreprinderile care se vor situa in 
întrecere in locul 2 lea, J-leri, șl al 
4-lea.

Cei mai buni muncitori, tehnicieni 
și ingineri in această întrecere vor 
obține deasemenea, diplome indi
viduale.

Cetiți și răspândiți ziarul
,,Zorl

Muncitorii și populația simeriană 
întâmpină ziua de 1 Mai cu realizări mărețe

(Urmare din pag, I' a)

da ei va fi o stradă frumoa
să. Deasemenea tov. Hală 
lai Petru, împreună cu a Iți 
utemiști, după multe eforturi 
au reușit să desgroape un 
bolovan mare și greu, ce î n 
piedeca circulația. Fiecare 
voluntar a intrat îiitr'o a- 
devâ rată ț întrecere în mutică.

,,După ce săpăm șanțurile 
și nivelăm strada, acopc ■ 
rind-o cu un strat de sgură, 
o vom face ca și asfaltată. 
Vrem ca de i Mai, strada 
ce poartă numele eroului ne 
stru, Filimon Sârbu, să fie 
printre cele mai frumoase 
străzi din Simeria" — spâ
ne cu mândrie utcmistul Gu 
țu Boris.

„Sportul e acun un pun al 
fiilor noștri!"

Nu de mult, simerienii au

Tinerii muncitori din Valea Jiu'ui în mijlocul 
brigadierilor de ps șantierul Bumbsști-Livazoni

(Urmare din pag. I-aJ

varășe îmi spune unul dintre ei 
— această linie va fi o mândrie- 
a tineretului nostru cu atât mai mull| 
cu cât ea poartă nunele tovarășului 
„Gh. Gheo ghiu Dej”. La ultimde 
cuvinte, amintirea brigadieiu’ui Ni; 
I (cum spun ei) face ca în ochii 
lui 9ă se citească toată dragostea ce 
o are față dc cel mai scump to
varăș al lor.

Tratamentul întrece ori ce 
așteptări acrie un brigadifJ

La sectorul „Păuni/ ’,barăcile *.u 
cu totul alt aspect decât la cele
lalte: sunt instafale sub un uriaș 
viaduct în coasta muntelui.

liniăm în comandament Aici fără 
să vreau, arunc ochii pe un teanc 
de scrisori țe care brigadierii! le-au 
scris părin.ilor sau cuno.cuților., [

Pe o carte poștală, observ seri 
cuvintele: „Trăiască tov. Gheorg .e 
Gheorghiu-Dej’.

E a unui tânăr, brigadier Băn- 
cilă, Ștefan, comandantul cetei a 
2-a Brașov, fost brigad er și la Ag- 
nita-Botorca. E adresată părinților- 
săi și arată că tratamentul 
este mult superior ori cărei a.tep- 
tări, munca se duce în condiții op
time într’o regiune ’ minunată cu 
un aer foarte bun. 'Oal 1 na

Se aude un sunet de goarnă: se 
organizează un cross. mT.nerii pe 
șantier fac ți sport.

Am plecat din mijlocul acestui 
tineret plin de *lan. cu convingere^

La 17 Aprilie a avut loc 
la Ministerul Minelor și Pe 
trolului o consfătuire cu re 
prezentanții Uniunii Sindica 
telor Miniere.

Consfătuirea a fost pre i 
dată dc tov. Miron Con - 
stantinescu, ministrul Mine
lor și Petrolului.

Au participat tov.: Mujic 
Mihai, Sudor Vilhelm, Veș- 
can Gavril, Morăescu C-tin 
Lungescu Nicolae, din par 
tea Uniunii Sindicatelor Mi 
niere ing. Șcrbcscu Dumi
tru și ing. Fjorian Dumitres 
cu din partea M. M-' P., ing 

hotărît să mărească și să 
modernizeze arena sflbrtivi 
din localitate. Lucrările a 1 
și început, și printre p-i > 
cipalelc lucrări este și îm- 
rejmuirca terenu ui cu ui 
gard de beton. O echipă de 
ceferiști dela întreținere 
muncește aci voluntar. A lă 
cut forma de scânduri și a- 
cum toarnă betonul. Peste 
puțin timp 5 metri de gard 
vor fi gata.

Majoritatea voluntarilor 
sunt bătrâni, însă muncesc 
cu drag. „Știm că acum spor 
tul este un bun al întregu
lui popor și vrem ca fiii ,,no 
șțri să aibă o arenă cât mai 
corespunzătoare. Și o vu. i 
face," — încheie un teva 
răș mai în vârstă care, t u 
de mult a devenit un ma a 
simpatizant al sportului.

dărâma munții din Ioc așa cum spun 
și cântecele lor.

I. HERMAN
COresp.

cii în fața lor nu pot sâ existe 
obstacole dc neînvins, că prin I10- 
tărîrea lor de a termina cât mai 
repede linia Bumbești Livezcni, voij

In ziua de 18 Aprilie? a. c. 
au avut loc, la Hunedoara 
matchuri amicale de p'.ng - 
pong, dintre reprezentative
le Hunedoarei și a Lugoju
lui.

La matchurile desfășurate, 
lugojeni* au arătat o pregă
tire temeinică și V 
o technică desăvârșită, pre 
cum și o precizie deosebită 
în mânuirea paletei.

Ropotele de aplauze—ale 
asistenței care umpluse sa
la de joc până la refuz — 
au răsplătit admirabilul joc 
de defensivă al d-nei Fiola 
(Lugoj) al cărei joc poate fa
ce cinste nu numai lugojeni*

V. Melenciuc, ing. Lubcnes 
cu și Schmidt.

,S’au luat în discuție nor 
melc de acord și timpii de 
lucru elaborați de Comisiu 
nea Centrală pt. reglemen
tarea muncii în acord.

Tov. ministru Miron Con 
stantinescu a instiuit o co 
misiune mixtă care va exa
mina amănunțit jnaterialul 
Comisiei Centrale pentru re 
glementarea muncii în a - 
cord și va prezenta rapor 
tul său în termen de o să
ptămână.

Muncitorii se înfrățesc cu 
țăranii ajutându I în muncă

La Mure.-, lângă satul B;s 
caria, peste 2oo muncitori 
ceferiști și țărani din Siau- 
rja, Saulești, și Biscaria, j 
crează de zor la săparea 1 
nui canal pentru a feri au 
marc teren de inundații. (.) 
parte din ei imprejmuesc o 
porțiune a terenului cu gard.

Aici a fost moșia grofu
lui Ocskai. Guvernul popo
rului a împărțit pământul la 
plugarii săraci care înd 1- 
mați și ajutați de muncito >, 
îl amenajează pentru a fi 
cât mai productiv.

Prin munca lor, muncim d 
simerieni, antrenând alături 
de ci plugărimea, cimentea 
ză prietenia între munci
tori și țărani, punând prin 
muncă comună baze solide 
nouii așezări a Statului no
stru. I. BRANEA

lor ci și țării.
Din restul participanților 

s’au detașat în mod deose
bit Hegesi, Suciu și Suciuc 
(Lugoj) și Constantinescu 
Hunedoara.

Jocurile s'au desfășurat pe 
două categorii, victoria re
venind lugojenilor la scoru 
rile de 5 — 2 și 3 — o, iar 
în semifinală, lugojenii au 
dispus cu 2 ț.

Umplem butelii de

Aragaz

stabi.it
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adoptată la încheerea celui de al 3-lea 
congres național studențesc

| Desbaterile Adunării Genera’%
1 a ONU. pentru „examinarea ulterioară** 

a problemei palestiniene
Presiunile americanilor sau manifestat din

BUCUREȘTI, 2o (Agerp 
3-lea Congres național stu 
cri la Iași, spune printre 
„Sarcina noastră este să 

participăm la lupta pentru 
pace și învățătură a studen 
țintii din întreaga lume, im 
potriva încercării de sp ir- 
gere a unității studențești 
importriva atacării dreptului 
la învățătură împotriva des 
ființării libertăților studenție 
ști din țările de sub domina 
ție imperialistă, împotriva in 
cercărilor de ialșificare a 
științei și culturii, făcute cu 
scopul dc aț ne pune în sluj 
ba tendințelor de dominație 
asupra lumii, pentrț solida 
duritatea internațională a 
sludențimii pentru liberia - 
tea și propășirea culturi pen 
tru prietenia și colaborarea 
între popoare,

Al 3-lea Congres Națio - 
nai Studențesc constată că 
hotărîrile celui de al 2-lea 
Congres ținut la Cluj au fost 
în întregime îndeplinite , 
studențimeca din România, 
și-a însușit o justă orientare

ies). Rezoluția celui <1<- al 
dențesc, care s’a) înclu i it 
altele următoarele:

țrolitică mergând bot,Irit pe 
calea strângerii legăturilor 
de prietenie și colaborare 
cu celelalte i tlegorii de ti
neri și in primul rând cu li 
nereelul muncitoresc.
Prin mobilizarea largii a -,tu 
dențimii pentru o < ăl :i ii 
temeinica pregătire ști'nțili 
ca leclmică și culturală, ge
neralizând sistemul de invă 
țătură colectivă și dându 1 
cele mai potrivite forme, gin 
pe de învățământ cerem i <1< 
meditații cercuri de studii 
buletine profesionale adânci 
rea colaborării cu proleso

iii noștri lolosirei neîncetată 
a spiritului dc învățătură a 
tuturor studenților cieiază 
un spirit sănătos de întie 
cere profesională care adu, >■ 
la înd plinirea .acestei sar. 1 
ni și in acelaș timp vvom 
< raia condiții necesare nvn 
tru o cât mai buna apli
care a formei învâțământu 
lui superior, Antrenând ma 
ssele studențești in inunt . 
voluntara de brigada pe 
marile antiere naționale șt 
pe șantierele Io. ale v< m 
aduce și pe aceasta < i’e 
contribuția noastră la eioilul 
general pășind în acela- 
timp cu hotârîrc spre uni 
(alea organică a tineretului.

prima zi prin recomandarea în posturi impor
tante a unor adversari ai planului de împărțire

Ni w 
an după 
specială

I
Trupele britanice au refuzat 

să dfa ajutor unui convoî-spital evreesc 
atacai do teroriști

Alegerile din Italia 
a luat sfârșit

ROMA, 2o. In întreaga 1- 
talie alegerile au luat sfâr
șit Luni la orele 14, .l.rl 
a început numărătoarea vot”, 
turilor. Până în ultimul 
ment agenții reacțiunii cai 3 
lice și partidul democrat - 
creștin, au făcut încercări 
disperate de a mări numă.al 
alegătorilor, punând la di
spoziția lor mijloace de tran. 
sport și obligând persoanele 
bolnave să se prezinte la vot. 
Astfel s’a întâmplat ca la 
mai multe centre de votare 
să înceteze din viață mai 
multe persoane grav bolna 
ve.

IERUSALIM. — Agen
ția Evrcească a adresat un 
protest generalului Mac Mei 
lan, comandantul suprem al 
trupelor britanice din Pale 
stina. Protestul înfierează a 
titudinea trupelor britanice 
în cursul iatacului asupra 
convoiului, spital „Iladassa” 
când 50 de persoane au fost 
ucise. Deși se aflau în ime 
diata apropiere a locului un 
de bandele înarmate au ata-

< at convoiul, soldații bri 
tunici au refuzat să dea vre
un ajutor bolnavilor și ră- 
niților.

VOR.K. La un
< e prima -u-simte 
a \dunarii di-iv- 

rale ONU a discutat, la c. 
ren t reprezentantului da - 
iei Britanii, problem., viito
rului Palestinei, < <;a dc a 
doua sesiune >pe< iala, ‘ an 
vocală 'Im iniți itiv a State
lor Unite, sa întrunit Vi 
nari in New Y<>rk, pentru ,,e 
xaimnar. a uit< l’io.i,a a .1 ■ ; 
stei pioblcme.

I ounc'r. ,,'X uninaie ulr - 
rioara icle considerata de 
rncur li politice drept ti'.l 
ză d.jjloinati ă . e treime >ă 
permite Statelor t uite < fișd 
gare.i celor doua treimi din 
voturile adun Irii nece-are 
pentru anularea planul -i de 
împărțire a Pak'-tinei ado 
p'al înNoembrie ti.cnt

Presiunile exercitat' dc 
americani pentru modiiica- 
n a acestui plan s .ei m ini- 
li stat mai cu seamă in ale 
gerea din ziua de 16 Apri 
lie a unor adversari ai pla
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Autoritățile anglo-americane 
sprijină restaurarea armatei hitleriste 
Adevărata activitate a așa zisului „comitet Istoric mi
litar* din care fac parte numeroși generali germani

Aviz! Consilieratul Cul
tural al Jud. Hunedoara 

și-a mutat sediul 
dela Prefectura Jud Hunedoara, 
în Palatul Administrativ, 

Etajul 3.

Geculnm i

ȘTAMPILE

Unificarea partidelor muncitorești
din Cehoslovacia

Alte proteste 
împotriva condam
nării la moarte a 
d-nci Beate Kitsikis

Declarațiile făcute de Rudolf Slanski
secretarul general al Partidului Comunist Cehoslovac

PRAGA. — Rudolf si: . 
ki, secretarul general al Par 
tidului Comunist Cehoslovac 
a declarat într’un discurs ți 
aut în fața activiștilor par 
tidului că hotărîrea de fu
ziune a partidelor muncito‘ 
rești este un mare succes 
al partidului comunist.

„Astăzi — a spus Slanski 
—■ după evenimentele din 
Februarie când poporul a 
dobândit experiența unei 
vieți politice de trei ani șj 
s’a familirizat cu ideologia 
diferitelor partide politice el 
și-a dat seama că partidul

comunist este singurul care 
n'a șovăit în lupta contra 
dușmanilor regimului de
mocratic și popular. Dc a- 
ceea putem face încă un pas 
spre unificarea clasei mun
citoare într’un partid unic 
prin fuziunea comuniștilor 
cu sociali -democrații. Acea 
stă fuziune este posibilă a- 
stăzi deoarece Social-demo- 
crația s’a debarasat de ele
mentele de dreaptă.Fuziunea 
este un mare suces al par 
tidu)ui nostru și al tuturor 
social-democraților de stan 
ga".

PRAGA. — ziarul „Ob 
rana I.idu publică astăzi co 
mentalii în legătură cu ști
rile publicate în presa străi
nă referitoare Ia restaura
rea armatei hitleriste de că 
tre puterile occidentale.

Astfel, ziarul arată că ’n 
cursul lunei Ianuarie anul 
acesta, în urma ordinelor 
date de Clay și Robert, m 
a fost restabilit la Kassel/-an 
așa zis comitet istoric mi
litar.

Din acest comit t fac par 
te generalii Frantz Hald-*’- 
fost șef de stat major în ar 
mata hitleristă, Kcsselrmg, 
Karl von Brendl, Guent r 
și alți generali din fosta ar 
mată hitleristă. Deasenieni 
în curând va intra în acest 
comitet mareșalul Rundstedt 
care urmează să se întoarcă 
dintr un lagăr de prizonieri 
britanic.

Generalii și ofițerii germa
ni ce fac parte din acest co 
mitet, desfășură o activita
te ce nu are nimic copt n 
cu istoria. Structura „comite 
tului istoriei militare” seamă 
nă mai curând cu fostul stat 
major al armatei germane.

Generalul Guenter care 
până de curând a fost co - 
mandant al unei unități ger 
mane din zona de ocupa ic 
americană, este însărcinat a 
cum cu instruirea armatei

germane având ca ajutori p ■ 
colonelul Riegen și pe co
lonelul Iloslaueren.

Generalul von Bn ndt c-te 
însărcinat cu stabilirea de
pozitelor de arme și mun'ții 
pentru armată. Generalul 
Ilalder întocmește p'anul de 
organizare al viitoarei arma 
te germane. Mareșalul Rund 
stedt este considerat dc en
glezi ca unul din experțt mi 
litari germani și urmeaza .-.ă 
fie numit șef al statului ma 
jor general, care acum c a- 
stă sub numele inocent de 
,,comitetul istoric militar”, 
dar care în realitate pregă
tește refacerda armatei ger 
mane.

Soția președintelui R< p.i - 
blicit Cel’.oslo ace, d na 1; 
ne , a trimis d lui T.g.e ptc, 
secretarul gen ral al i)N‘" 
o telegrama prin care ere 
suspendarea ocd.nnnă ii 
moarte de către iri .u . 
militar monarho fas< >st 
Atena a d nei Beate K 
ki-.

In Angba, după cui 1 
latcază ziaru' 1 aly vvo '

■a
t■ î

1

e-

> 
2oo membn de frunte a, miș 
carii laburiste britanice au 
trimis ambas.> lei grec, ști ■ n 
protest asemănător. Mă1' 
se , a desfășura la l.oudia 
o întrunire de protest i- 
potriva sentinței dc cotida.ii 
nare la moarte a <1 m i R. 
te Kitsikis.

Instalarea directorului general
al CFR precum și a altor funcționari superiori

BUCUREȘTI, 2o (Ager- 
prcs). Azi dim. a avut ]gc 
in prezența tov. prof. ing. 
N. Profiri ministrul Comu j 
cațiilor și Chivu Stoica mi
nistrul Industriei, instala - 
rea tov. Alexa Augustin în 
calitate de director genal 
al 0, I*'. R. Cu acest prilej 
s’a citit și decretul nouilor 
numiri in conducerea Di - 
rccției Generate C. F. R. 
după cum urmează: Ing

Vlâdescu Ion, sub director 
general și locți tor al Iac 
torului general.

Bârsu Ioan, subdirect ?r 
gem ral, Revici Teofil con 
silier superior cu condu, e- 
ecrea institutului de stiOii 
și proecte Gumberg M d >r 
subdirector general, ing7 
lonescu Ștefan itisț>ector spe 
cial pe lângă directorul ge 
ncra|.

im- primarm Județului Htweoo^ra, Leva 1948.


