
Glasul poporului italian
nu poate

un 
In
-ro
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Poporul italian trece a-tâ i 
greu examen electoral, 
condițiile i . lei mai - 
terori, în cate libe a- 
niasselor populare es .- 

înăbușită m nge de age ' 
ții imperialismului aim-rii m 
din guvern cei 2/ milioane 
alegatori italieni vor ire u 
să și desemneze rep ezent m 
ții în Adunarea Națională, 

k'ojtoarcle întregei lumi, 
urmăresc cu încordare des 
fășur irea alegerii >i din Iti 
lia. lntere.ul lor pentru re 
zultatul bătăliei electorale 
din Italia este < u atât nai 
justificat cu cât semnifi 
rația acestui eveniment depâ 
șește cadrul intern al na t 
simple bătălii electori e. 
Fiindcă în alegerile de a-tu- 
zi din Italia nu se ciocnesc 
dou.i forțe cu c aractere și 
interese asemănătoare < i 
oouă forțe cu tendințe di
rect opuse ce se deosf-besc 
fundamental una de alta 
forțe ce și găsesc ilustrai', a 
și în cele două tendințe in 
politica internațională.

De o parte a baricadei e- 
lectorale clin Italia se află 
forțele democratice grupate 
în Frontul Democrat .Popu
lar, care lupta pentru liber 
tatea, independența pacea 
și bunăstarea [toporului ita 
lian iar de cealaltă parte se 
flă clica inacțiunii coaliza

tă în jurul partidului demo- 
crat-creștin, care urmărește 
sugrumarea complectă a li
bertăților poporului italian î 
subjugarea țx>)itică și ecoao 
mică a Italiei de către tru
sturile americane pentru a 
putea fi folosită in scopurile 
războinice ale imperialismu
lui.

Tabloul desfășurării ace - 
stor alegeri prezintă- un as
pect tragic și sumbru. în
treaga peninsulă a Italiei pa 
re un vast lagăr de concen
trare imperialist, asupra că
ruia amenință să se descarce 
tunurile ce stau pregătite d< 
atac pe crucișătoarele ame
ricane masate în apele ma
ritime italiene. Străzile ora
șelor unt împânzite de ta
rele blindate noi-nouțe trimț-

Lupta pentru po, libertate și domortiE, 
a studenților noștri este lupta pentru o viață 

mai bună, pentru condițiuni de îmvătământ mai bune 
tov. Gh. Vasilichi Ministrul învățământului Public 

într’un intorview acordat Scânteii
a declarat

(Ager
ele a-

BUCUREȘTI, 17 
preș). Ziarul Scânteia 
stazi publică un important in 
tervicw cu tov. Gh. Vasi’icbi 
membru al biroului politic al 
Comitetului Central P. M. 
R. și ministru al lnvățămân 
tului Public, în care d-saf sub 
liniază importanța celui de al 
3-lea Congres al Studențiloj’, 
care se deschide azi la Iași 
spunând intre altele urmă 
toarele: ,.Pentru unii Con
gresul dela lași ar putea să 
pară un Congres obișnuit, 
în care un număr de stud-m 
ți sau studente, țin discursuri 

s.i se prabu ,cască 
iimi'j dinăuntru >a 
fliunânz'to <lt» țrâi 

crîate iar < ,ild trâ- 
5n0l.il ilc -/ragele 
p.ilrioților ila'țeni. 

este s|'inte<-ai;î de
C. MAGDALIN

(Continuare In pag. IV-a)

PALMIRO TOGLIATI 
secretarul feneral 

al Partidului Comunist Italian

■J;re.
s>’a 
de 
la
J- 

ora- 
în seara festivalului

„SATUL MEU IUBIT"
Marile emoții - d.e pafeli.a in

tensitate — care eleclri,ează masse 
le, tiaiisoUhan ule m .miliai, a me
diului propus, sunt iu al.it mai 
receptive cu cât, adrc-ânău : e dea
supra deosebirilor de langa; în 
limba comună a iuturo , a dragostei 
de om și de libertate, vor fi ace
leași, in oricare parte a !um i, a- 
parținând exclusiv 
lor pentru pace șt

Niciodată aceasta 
impus mai plitei ni 
mulțimea care a o. 
ultimul loc încăp.âtoarea sală a 
nematografului ,,l rogresu!’’ din 
șui nostru, ca 
dat de grupul artistic al .ine.e u- 
lui patriot grec, care vizitează țara 
noastră.

Două fetițe — orfane care a- 
cuză iremediabil bestialitatea fiare
lor monarho fasciste împinse la ni- 

h't. ivih.

Proletari di» toate tarileuniti-vaifi înăbușit
Lai 5
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Datorită măririi producției, 
combaterii evaziunii fiscale și unui ritm mai 
accelerat îh circulația prOduseiur, vei.iturile 
Statului dinîmpozitH pe exerc. 1948—49 vor spori

— OeclarațIII tov. Vaslle Luca Ministrul Finanțelor —
a .om 

pi .m i| iile de.:.o iau c 1 
i noartra | entru j a e. 
niudili. aica dispoziiim lb r 

a pil- 
lua - am urmărit 
obie.tive plinii; de : 
■i clarLicaica dispo/i 

piin imadrai a pie 
di-jiO/ițiuni a tu- 

r impozabile, icvi- 
din Icjie "p.aialc 

: impozite: ie.lz.u- 
rea II ai.rații ii deg.evarea sai- 
cin i lix-alc, lic prin noui metode 
de impunere, fie [ rin redu ercă co 
tcloi dc impoz.te / prin utilfi a 
rea lui, punerea dc acoid a legi
lor lis ale cu dispo?i;iuni din refor
mele dc lia/ă ale Repubii 1 Po; u- 
laie Române; re izuirea ‘■an.(iuni:or 
fiscale și minei ea lor dc acord cu

(Continuare lu pi lila)

In expunerea șa, a>U|>ra prq 
citului de lege pentru t.itifua.ea 
Bugetului Generai'- a| Statului pe 
exercițiul nia tatj, iov. \asile bu
ca a subliniat de«|vb na cuiire bu 
getul inflației, derutat pâr.â 'a 11 
August BJI7, și lt>ciul -tabilizirii, 
din perioada 15 August llH/ — 
11 Martie 1018. |

(Continuare în pag. IV-a)

de rigoare îșiiau unele anga
jamente, fac unele promisia 
ni, și după aceia fiecare plea 
că, acasă cu conștiința împă 
cată că și ' făcut datoria 
Dacă ținem seama însă de 
moinentul în care se ține a 
cest Congres, de oamenii ca 
re participă la el precum ți 
de problemele care se vor 
desbate acolo, ne putem da 
seama de caracterul deose 
bit de important al acestui 
Congres. Multe sunt greu
tățile pe care războiul le a 
creiat studenților noștrii. De 
mai bine de trei ani, studen

1 revând la noul buget, iov. V; i 
sile lina, a a.ât^i ca a.t t» <sld 
menit să adapte e tin m.elc | ull. c 
la reformele de jtriiLturi din 
torul economie, o ial -i cuțlu.al 
al țârti, inmpluiț sau în ttl s de 
înfăptuire.

Noul buget se «a.t< ri/eazlt prin 
aceea că în el si- cuprind impor
tante credite pen'rib invedițiî pro 
ductive de interes tfațional, acea ta 
deoarece o politică dc redresaic 
economică nu pe >țc II ronceputâ 
fără un progiam 'c investiț i pro
ductive.

Subliniind saBi “"ut ■ e a avut foa 
la Ministerul 
dc schimbarea 
Vasilc Luca a

Inti’adcvâr,
nanțe s’a lucrat in rnod conștient 
pentru răstiunarea stat.iiiz.ri mo
netare.

Gruparea Tătarcs u
timpul o polili â de
a stabilizai' i.

Vădit că au mers
de sabotaj, atvn i când cre.tcau p.re 
țurile și impozitele r.u se încasau 
așa încât bugetul St.dului se de- 
sechilibra. Desigur, ei iup-au în 
mod u?n-tie:il pentru răsturnarea 
stabilizării ți împingerea țan-î la 
haos economic, cu scopul de a 
compromite regimul democratic î 
guvernul din care [acea parte ser 
vind în acest mod interesele dușma 

nilor poporului, intrresele imperia

de Putințe, iuanie 
(osiei conduceri, tov 
spus:
la Minisle ul Ce Fi-

pe linia lor

t f

a dus t. t 
compromiteri

țimea noastră luptă ca saț im 
bunatățeasca condiț ile de în 
vățământ și un nou război 
ar însemna un nou dezastru 
pt. tineretul nostru studios. 
Deci lupta pentru pace, li
bertate și democrajie, a stu
denților noștri este lupta pen 
tru o viață mat bună pentru 
condițittni de învățământ 
mai bune, pentru posibilități 
de a creia cadre tehnice și 
științifice, pentru nevoile ță
rii noastre. După ce arată țn 
continuare îmbunătățirile ma 
ri aduse învățământului față

(Continuare ta pag. IV-a)

stiâiiH i i.ivtând 
pruni ii ii i.r.n> ipiile ut* 
aipuiK.i

„In i 
din legiic de irn]K)'itc 
tov. VaUle 
urniJloai clc 
simplificai ca 
Hunilor l'.ga.c, j 
cisd in aic-tc 
tui or. unic,iilor

I

«DitiO
I

în pagina ll-a 
Să ne cunoaștem 
țările vecine și 
prietene

„Criminalii
î
i

înecarea să ri- 
res- 

a
ultimului 
demon a

pe cazul

,,So\ rofilm” distribue !a nci a- 
ceastă producție a cineinatogra. t 
germane, care nu întâmplător re
naște in zona sovietică de ocupa
ție, realizare care 
uice acea gravă problema a 
ponsabilității in fața umanității 
celor vino ați de dezastrul 
măcel mondial stârnit de 
bitlerismului.

Deși scenariul este avat 
de conștiință izolat al unui medic 
reîntors în Berlinul ruinat, in a<ea 
stare de dezechilibru sudetoc al 
omului stăpânit de amintirea oro
rilor unui răsboi absurd, drama a- 
parține deopotrivă întregului popor 
german împins iniPun măcel abo
minabil, care a desco1 erit în toata 
goliciunea esența abjectă a doctri 
nei urii, odată cu cruzimea rece 
de fiară a celor cate o slujeau as
cunși in dosul ipociizei paplstașe. 
Ceea ce constitue un punct câștigat 
pentru cinematografia germană este 
însăși existența acestei probleme in 
centrul preocupărilor poporului ger 
man. Chiar dacă nu își găsește 
cea mai reușită formă de expri
mare a genului, conținând încă, a- 
tât în dialog cât si in unele părți 
ale scenariului manifestări de con- 
fuzionism i deologic lansate în spa
tele desechilibru|ui psihic al persa 
Hagiului principal, alături de urme 
de misticism și oarecare conformism 
burghez, filmul, conține totu l părți 
pozitive care fac ca această reali
zare să constitue realmente, un piirtl

O sentință
care demască

d. ADRIAN BOSSIE 
Sacretar-Gecer.I A, R L. U S. 

filiala Deva-Hunedoara

' Victoriile • n< < ; al,- r 
ț< ,<i) democrat g *-• u.ti ou 
du ■ eh gloriosul Ce. .-rai 
Mari,o-. ii mfriio-ca.â p ■ c 
jx-riaii.(letcrininâi.du a 
< orală <3 inie d u < r- în Ce 
mai <><hoa-i .

l riro--l;.ii jir.-icipn 
le uimiiiit.i e i . .irtâild iu 
picioare rele mai elementare 

■< tul l.xță de 
liiut.r ;i . .ătur.i,

!<>
Al'.ta, a 

sentință do ,jn 
moarte, jjntpo-

libtriaii și rc-p 
oanu nii de

1 t ib'fnalvl cxli ..ordina, 
narho fascist din 
^enunțat o 
damnare la 
irita <i n» i lie.ite Kițj/'tis *o 
ția profe arului K tsii.i *e 
ctorul l mversitații di.i A- 
t< na Ij-na KitiilJș t te acu
zată de , propagandă . >mu- 
notă" și pt ntru fajrtui dc ;* 
fi Iwat parte la ~jrrtn‘.e re 
rele ', ;\]en‘ » lăm . â profe
sorul univt rsitar Rit i i , 
este președinte al zXso î-t - 
țici lucne-Sovielict, fapt a 
re dcmonsireafiă că ade.-.tra 
tul motiv al sentinței mini 
nalc t ?te desființarea a-1 - tei

(Continuare in pag. IV-a)

Cronica filmului

printre noi“
pas îmbucurător.

Viața este a- ea care învinge ț ân.Ț 
la sfârșit, cu toată morbiditab a de
corului și atmosferii de dezo.antă 
ruină, apropiind pe oameni un.i de 
alții cu tarta legilor ci natu rile 1 
dându-le putința să se ajute reci
proc pentru a regăsi încrcedeteM 
pierdută. Odată cu care, renăscând 
energiile, oamenii își vor da sea
ma uc utilitatea lor și vor porni 
sa și refacă viața în mediul ambiant 
conform cu noua lor experiența^ 
baza de justiție și echitate.

Iar cei vinovați de a fi îalșl- 
ficat această viață, indepă tând Q 
dela rosturile ei lirești, să pri
mească pedeapsa pentru r rimele lor, 
întreaga omenire având datoria 4 
vegheze ca ele să nu se mai repete*

Realizarea scenică esto o cali
tate care merită loală atențiune^ 
spectatorului, reușind sa prezmte io 
cel mai mic amănunt cadrul <are 
stăpânește personagiilc, rmp. nandu- 
le o anume mișcare, influx uțâatl 
psihologia lor. La aceasta a . oirtri- 
buit în tnare parte fotografia care 
abundă în unghiuri, cu ajuîortl c# 
rora crează acel expresiv langaj a) 
imaginilor care transmit emoțiile di
rect spectatorului, uneori ou tarS 
tendințe de stilizare, atunci când 
recurge la jocul de umbre, deopo 
trivă viu și expresiv.

Interpretarea este servită de
Mihail MflMțett» ,.

(Continuare in pag. H- )
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Cu începere dala 10 Aprilie 1948 L. * ■ ■— ■ —

Efectuarea reformei mo 
netare din 16 Doct inbrie’917 
(1 desființarea, la aceeași da 
ta, a sistemului de aprovi 
zionare pe cartele, au Io a 
însoțite, în U. R. 8, S, de 
măsura fixării unor preturi 
de sta1 unice la articolele in 
dustriale și alimentare, 
prețuri mult scăzute f. ț 1 îe 
cele existente pană la acea 
claia.

Dar aceasta nu a constituit 
decât un Început- datorită 
creșterii neîncetate a produ 
ției, precum i avântului ge 
neral al economiei sovietice, 
s’au creat condițiunile pri 1 
nice pentru o nouă scădere 
a prețurilor la un număr in 
semnat de produse. In le 
Iul acesta crește in mod sim 
țitor puterea de cumpărare 
a rublei și se mărește mult 
valoarea salariului pe care 
îl primesc muncitorii și func 
ționarii sovietici. Valoarea 
procentuală a reducerilor e 
semnificativă: nu este vorba 
aci de o cftinire. realizată 
prin cine știe ce operațiuni 
de contabilitate complicată 
ci de o importantă scădere 
a prețurilor, care oglinde 
ște progresele înr.eg stratc în 
ramurile industriale cele mai 
variate. Firește ca lucrul a- 
ceste se va reflecta în m\ e 
Iul de trai al oameniloif sovie 
tici și va duce la o nouă ere 
ștere a avântului lor în mim 
că.
Redăm, mai jos, lista reduce 
rilor fixate la prețurile en- 
detail la următoarele arii o 
le:
Automobile ușoare , Mnscvici" 10° o 
Motociclete 
Biciclete 
Arme de vânătoare 
Mașini de cusut 
Aparate de radio

„Record’’ 
„Rodina"

Megafoane cu dinam 
Patefoane 
Armonici 
Acordeoine 
Aparate fotografi.e ..Moscova1

p raf eț el e însămâ n ța t c 
cereale vor crește cu 
față de anul trecut, iar c lc 
cu grâu de vară, cu 35%.

Planul din 1948 precede

Cifrele publicate de Corni 
telul Central al industriei mc 
talurgice arată o creștere con 
siderabilă în producția con 
strucției tuburilor de oțel > en 

. tru export.
Planul de producție al coc

sului, a fost depășit cu 4 la 
sută, al oțelului brut cu 9 la 
suta, iar al construcțiilor de 
oțel cu 17 la sută,

■ Știri sosite din întreaga ța
ră arată că activitatea de în
trecere în producție a deve 
nit o iargă mișcare de masse- 
In cursul celei de a 4-a etape 
de întrecere în producție din 
luna- Ianuarie a acestui an 
133.S00 muncitori textilFti, 
sau 44 la sută din n mărul 

’tvturor muncitorilor acestei 
industrii, au participat la în 
trecere.

< I

Binocluri de . Icnii li IU,,
Ceasuri ilc buzunar i ’e mâna

din metal 12,,
Hio>e, coliere, inele și a|te. po

doabe din aridul și din me
tal neprețios 211 ,,

scrie de iuti ole c mare ion
suin din muierii plasti c .0 ,,

Țigări, țig.iri de loi, ți nrete 10,;

Desvoltave^ economică a Uralului sub regimul socialist

t'ruiluseie uzinei de construcții de mașini «Uralmaș zavod 
Mașini electrice pentru punerea în mișcare a înstalațiuuilor de forare

tot-
in .mul al treilea al pla

nului de cinci ani de după 
război, agriculturii soviet.ee 
i s’au pus probleme noui și 
de mare însemnătate. In 
primul rân 1, suprafețe’e 
cultivate de colhozuri tre
buie să? fie lărgite cu 15,5" > 
față, de cele de anul trecut. 
In multe republic', ținuturi 
și regiuni, aceste suprafețe 
vor atinge anul acesta ni 
velul dinainte de război. Stt-

cu
11 °'o

I11 industria minoră 3:00 
mineri an rea'L’at 180! 11 su.ă 
din normele de produ ție, 
1982 mineri 200 la sufă, ițc.o 
mineri au depășit 2oo la su.ă 
și 59 mineri 350 la sută.

„Uniunea de ajutorare a ță 
rănilor’ ’plănuește peutiu a 
nul acesta, organizarea a 
1105 centre de mașini 3 ,ri 
cole.

împreună cu cele 405 cen 
tre existente, nouiic centre 
de mașini agricole vor satis 
face nevoile a 50 la suta din 
populația rurală.

Guvernul va da un sprijin 
puternic acestei acțiuni orga 
nizând și alte 700 de cpntrc 
de mașini agricole, irtzestra 
te cu materialul cel mai mo 
dern.

Arliiule de | .11 .iinieric i 
cosmetica

Pl ini lise lămpi de <‘.itit 
leelinud mi

Vodcă; |i<|iKuiiiri; bere, 
băuturi iicspirtoase

Icre nc;;re 
bre de Manciuria 
Vitamine

Ș'
10

10,,

D ..
10 
.0 
.11

i

continuarea creșterii produc
ției ia plante industriale, Sil 
prafață cultivată cu burri.ac 
va crește cu 8 la sută, cu o 
sporire considerabilă, a re- 
co.tei mijlocii pe hectar. 
Plantațiile cu sfeclă de -a . 
har, vor fi spjr.te în acest 
an cu 19 A față de cric de 
pana acvm, depă ; ;d a-tfel 
nivelul dinainte de lăzboi a 
Ut ca .pro
ducție.

Dintre pțante'c industrj-ne, 
cea mai marc ;uprafa,a va 
fi ocupată de culturile de 
in cu fir Iun?, culturi cari 
vor întrece cu o treime su
prafața oc: nată de acea ă 
plantă anul t.cc țj. I.a fel 
vor depăși nivelul dinamic 
de răszboi semănături’e de 
cartofi și legume. coscbit 
de muj va spori suprafața 

-culturilor furajare, și anume 
cu 6ț la sută.

Având în vedere că în a 
nul al patrulea al primului 
cincinal recolta trebuie să 
fie și mai mare ca în .anul 
acesta, planul prevede mu
rirea suprafețelor ogoare or 
negre, în 1948 cu 10% față 
de 1947, iar cea a arături
lor de toamnă cu 73' la sută.

Mergând mână în mână 
cu aceste sporuri, suprafețe
le lucrate cu tractoare cresc 
în acest an cu 31 milioane 
hectare. Pe întrega țară, 
volumul lucrărilor agricole 
făcute cu tiactoarele. va fi 
deopotrivă cu cel dinai ite 
oe război. Deosebit de mult 
va crește volumul acestor 
lucrări cu tractoare, care au

Polonia distrusă de hitleriști 
renaște puternică și înfloritoare 

prevăzută o < ■,utilate de 1 
milion 700.ooo ton<-, ceea < e 
ar atinge • iha cea mai ridi 
< al 1 obținută mamte de răz 
boi. Pentru a a,u,;ge la ni 
velul actual de profeție, 
foarte apropiat de cel <lin 
1939> au fost făcute invest'- 
ții imjjortanle, prin refa e 
rea uzinelor și achiziționa - 
rea de mașini și piese de 
schimb. In aci-st scop au 
au fo-.t 1 liejluiii in 1947 a- 
proapc 501: milioane zloți iar 
pentin 1948 a fo t prevăzu
ta o sumă de 724 jaili ,ane 
z.loți imisacratâ investiții - 
lor.

O parte din producția de , i 
ment, care întrece nevoile rt? 
consum ale țarii, e expoit.it i, 
mater.alcic de < onstrucți'- 
fiind căutate pe- mate pic 
externe. In 1947 au fost cx 
portaie n .mai 500.0,,o m , 
1 tu] fiind c<m urat r< co 1 
strucției ]H>]one e.

1 ările in 1 aic pol ,ni 1 .x 
|M.nta < .rnent sunt următoare
le Șlatele l n'te, Marca llri 
lânii, Iha. i ia, Columbia 
Mtxcul și Orientul Mii 1 9 
Cimentul reprezintă 3 !a u- 
ta, clm tota’ul . vp .nurilor 
jzolone/.c.

Desvo tarea marinei 
de csmert

De’.a clibc area '..vrii și ,.â- 
nii aslazi, au fost refăcute i2 
porturi dr o importanță mai 
mică sau mai mare. Anul a- 
cesta, porturile poloneze au 
tndeplm t în ainte de termen 
prevederile planului 
pentru încărcarea și 
care.', mărfii dor.

Marina poloneză do comerț 
dispun, in p.e,.ent de a=e 
de comerț cu o capacitate 
dc pes'c 190.000 tone, 
timp ce Înainte de război ea 
avea vapoare de comerț cu 
o capacitate de io2.ooo tone.

Există in Polonii 13 la 
brici de ciment care iiitn- 
biiini.c.i' 1 lo.o'.o lucratori, 
l'rodtK ,ia lor a fo t de 287 
mii tone în i</.ț 5, 1.373010 
tone în 1946, J 510.000 tone 
în 191.7, și pentru 11 >48 c 

I

volumul lucrări 
în ceeace 

pregat rea ogoare 
n gre și uesnliriștir t.

1940. 
culturițoi 

și arăturic de

o înrâurire hotăriioare .-mi 
pra rccoțtei i anume: ara 
lurilc de toamnă - cu 68’„ 
și cam tot cu atât, lucrările 
cu cultivatoare pe ogoarele 
negre. \ or ii mecanizate 
74% din lucrările de ingii • 
jire intre rânduri a culturi
lor prâ.ituare. Volumul lu
crărilor ,1c de.m'ri t ic, u 1 
din lucrările im],o, ta.ite ale 
agriculturi innintate va 
spori de 11 ori față de anul 
trecut.

In 191.8, 
lor cu tractorul 
priește 
lor 
va depăși nive'ul din 
iar la semănatul 
de toamna s’ 
tcamnă ,se va ajunge foarte 
aproape de acest nivel.

O însemnată sporire va a 
vea loc în ramura creșterii 
aa m Jelor. In planurile col 
hazurilor se prevede depii.i 
rea până la sfârșitul anul ti 
1918, a numărului di rainte 
de război a vitelor cornuțe 
mari și mici.
Agricultura soc alistă gispit 

ne de toate cele necesare 
pentru împlinirea și supra - 
împlinirea acestor sarcini.

Anul 1948, cel de al trei
lea an al planului de cinci 
ani, anul cel mai hotărâtor, 
va fi anul unei puternice 
înfloriri a tuturor ramuri • 
lor agricole, lai- acest fa t 
chezășuește- continua propă
șire a Țării Socialiste, con - 
tinua creștere a forței 
gloriei Puterii Sovietice.

Și

anual
d ;c Ir

1.1

Cronica filmului
„Criminalii

printre noi*
(L'nnare clin pag. I -a)

cui masiv al Iui liiid.-grand Knel 
in rolul chirurgii.ui atât de „r-u’’ 
soldat in concepția crim.naiului de 
război, a cărui viață parc inutiSl 
până la ancorarea lui in reali.at |» 
imediată care ii va cerc contribuția 
la lupta cu vicisitudini e vie|ii,rea 
mintindu-i funcțiunea lui socială, 
actorul reușind să redea valabil 
toatS^gama frământărilor lui până 
la regăsirea prin dragosle și in 
crederea redobândită.

Alături de aceasta jocul 
iortant al 
deportatei 
cu aceiași 
în puterea 
votata n 
este iară 
talent incontestabil și a unei rralura 
aprofundări a rolului, i.are rămâne 
cel mai realizat..

Cu asemenea ii.su>iii, printre care 
totuși părțile voritive primează și 
interpreta ea ,-sig ri un r.ivel ..ti.- 
tic superior, ,,C i nmj'.ii prii tr« 
noi1' este un film caie vrei ne văzut, 

M. Mitrjjesc j.

recon-
Ellci Burger, în rolul 

revenită la căminul ei 
încredere in viață și 

creatoare a muncii, iz 
conșt.in|a ei cinstita, 

iirloială afirmarea unu»

soviet.ee
expoit.it
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NOUA 
aa Populare Xouiâue

Textul votat de Marea Adunare Națională

PROTESTUL 
oamenilor de țtlință fi culturi 
din România împotriva con

damnării la moate a d-nei 
Beate Kitsikis de guvernul 
monarho fascist din Atena

(.Urmare din numărul trocul)

TITLUL V.
Of g nele administrației de Stat: 

Consiliul de Miniștri și 
ministerele

Art. 60. — Organul suprem cxe 
cutiv și administra^, al R. I'. R. 
este Guvernul.

Guvernul se compune din: Pre
ședintele Consiliului de Miniștri (Uri 
mul ministru), din unul sau mai 
rnutți vice prefedinț< și din mi
niștri, care împreună alcătucsc Con 
«iliul de Miniștri.

Art. 67. — Ministerele și atri
buțiile lor se iabi.esc de Marea 
Aduna-,c Națiou ir a R.P.R. conform 
art. 59, al. 1.

Ari. 68. — Prezidiul Marei A 
duuări Naționale a R.P.R. poate 
numi, la propunerea Consiliului de 
Mini ,tri, miniștri adjumți la orice 
ministere.

Art. 69. — Guvernul este rea 
ponsabil de a.tiritatea sa și di ..ca 
■ma de ea in fața Marei Adunări 
Naționale a R.1*.R., iar în intervalul 
dintre sesiuni în fața Prez.idiu'ui 
Marei Adunări Naționale a R.P.R.

Art. 70. — Membrii Guvernu ui 
depun juiâmăntul în fața Prezidiu
lui Marei Adunări Naționale a R. 
P. R. ....(

Art. 71. Miniștrii vor fi desem
nați dintre deputați sau dintre per 
soane nefăcând parte din Marea A- 
dunare Națională a R.P.R. Miniștrii 
care nu fac parte din Marea Adu
nare Na(ională a R.P.R., pot par 
ticipa ia orice deliberare a Marei 
Adunări Naționale a R.P.R., dar 
fără drept de vot.

Art. 72. — Guvernul are in sar 
cina sa conducerea administrativă 
a Statului.
. El coordonară și dă directive ge
nerale ministerelor de resort, diri
jează și plan iii.ă economia națio 
nala, realizează bugetul Statului, a- 
sigură ordinea publică și securi 
tatea Statului.

Guvernul - conduce politica gene 
rală a Statului in doin.niul reia 
(iilor internaționale.

El organizează și înzestrează for 
(ele armate. I

Pentru anumite domenii de arii 
vitate, Guvernul poate organiza și 
conduce servicii speciale de orice 
fel, care, vor depinde de Consi
liul de Miniștri.

Consiliul de Miniștri poate anula 
deciziile ministeriale neconforme cu 
Constituția sau legile.

Prezidiul Marei Adunări Națio
nale a R.P.R. poate anu a deciziile 
Consiliului de Mini,tri neconfor
me cu Constituția sau cu legile.

Deriziunile Consiliu'ui de Minieri 
«unt obligatorii pe întreg lerildț- 
riul R.P.R.

Art. 73. — Miniștrii sunt răspun 
zători de faptele lor pznae săvâr
șite în exercițiul funcțiunii.

O lege specială va statornici tno 
du( de urmărire și jude.are a miniș
trilor.

Art. 74. — Miniștrii conduc de
partamentele respective pe baza di
rectivelor gene.ale, date de Consi 
liul de Miniștri. Ei dau, în conformi 
tate cu legea decizii obligatorii pen 
tru toți cetățenii.

T TLUL VI
O'b'anete loc le ah puterii 

Stat
Art. 75. — Teritoriul Republi

cii Populare Române se îmț arte din 
punct de vedere administrativ țn; 
comune, plăși, județe și regiuni.

Prin lege se pot a duce modi
ficări a cestor împărțiri

Art. 76. — Organele «locale ale 
puterii de Stat sunt consiliile pa 
pulare locale.

Art. 77. . — Consiliile populare 
locale sunt orgauc reprezentări e a- 
lese pe 4 ani prin vot universal, 
■direct, egal și secret.

Art. 78. — Comiliile țropulare 
locale îndrumează și conduc acti
vitatea economica, socială și cul
turală locală, potrivit legilor și dis 
Iiozițiunijor organelor administrati
ve superioare.

Ele elaborează și exe ută planul 
economic și bugetul local, ținând 
seșma de planul general național 
și de bugetul general al Statului, 
se îngrijesc de buna administrare 
a bunurilor și întreprinderilor lot 
cale, de păstrarea ordinei publica 
de apărarea drepturilor locuitorilor, 
de respectul și aț.licarta legilor, pro 
cum și de luarea ma-urilor nece 
sare bunului mers al gospodăriei lo
cale.

Art. 79. — In execut irea atribu 
(iilor lor, consiliile populare se 
sprijină pe inițiativa și Jarga par 
ticipare■ a masselor popri re.

Art. 8J. — Consiliile popu'arc
locale tac dări de seama in fata
poporului. (

Art. 81. -- Consiliile populare
/ocale se întrunesc in sesiuni or-
dinare extraorduiare de lucru,

Art. 82. — Organele de dire țle
și exccuț. ale consiliilor populara
locale sunt comitetele executive.

Ele se aleg din sânul consiliilor 
populare locale respective și se al- 
eătuesc și funcționează în inodul 
stabilit prin lege.

Ari. 83 — Comitetele exe.ulive 
sunt răspunzătoare în fața consilii
lor populare, loiale respective.

Art. 84. — Consiliile populare 
și comitetele executiv® locale îșl 
desfășoară activitatea in conform ta 
te cu legile și sunt subordonate 
consiliilor populare și comitetelor, 
executive superioare, precum :I 
organelor administrative centrale de j 
Stat. ;

Art. 85. — Se pot înîiința’ sec
țiuni ale consiliilor populare pe 
ramuri de activitate, acestea fiind 
subordonate. în a tivitalea lor de 
orice fel, consil i[or populare și co
mitetelor executive, pe lângă care 
funcționează, iar în ce privește în
drumarea tehnică de specialitate, | 
secțiunilor corespunzătoaie de pe 
lângă consiiiie populare suț>erioarc 
precum și organelor administrative 
centrale d c Stat do npelcnle,

TITLUL ViL
C-gunde JiHenisforești 

*i ‘'arclidui i
Ait. 8i>. — Instanțele judecită- 

iești sunt Curtea Supremă, una pen 
tru înlreaga țașă, Curțile, Tribuna 
Iele și judecătoriile populare.

Art. 87. — Se pot înriința prin 
lege, instanțe speciale pentru anu
mite • ramuri de activitate.

Art. 83. — La toate instanțele 
cu excepția Curții Supreme, jude- ■ 
carea are Ioc cu asc.o i populari a- 
fără de cazurile când legea dis
pune altfel.

Art. 89 — Primul președinte, 
președinții și membrii Curții Su
preme sunt numiji de Prezidiul Ma 
rei Adunări Naționale a R.P.R., 
la propunerea Guvernului.

Art. 90. — Curtea Supremă su
praveghează activitatea judiciară a I 
instanțelor și organelor judiciare; ' 
în condițiunile legii.

Art. 91. — La toate instanțeleț 
de judecată, desbatcri'e sunt pu
blice, afară de cazurile și condițiu 
nile prevăzute de lege,

Art. 92. — Dreptul de apărare 
în fața tuturor instanțelor este ga
rantat. I

Art. 93. — Judecătorii de orice 
grad, se supun în exercitarea atri
buțiilor lor, numai legii și aplică 
legile egal față de toți cetățenii.

Art. 94. — O lege va determina 
organizarea și modal de fun țio- 
nare a instanțelor judecătore.t , pre
cum și modul de numire și înde
părtare a jude ătorilor de orice 
grad. ...a

Ait, 95. — In Republica Paț 
pulară Românii, Parchetul supra'î 
veghează respectarea legilor pena 
le, atât de către funcționarii publici 
cât și de către ce lalți cetățeni.

Art. 96. — Parchetul veghează 
îndeosebi la urmărirea și pedețrslrea 
crimelor împotriva ordinei și liber
tății democratice, a intereselor eco
nomice, a independenței naționale 
și a suveranității Statului Român.

Art. 97. — Parchetul se compune 
d'ntr’uu procuror general al Repu
blicai Populare Române și mai inufți 
procurori.

Prin lege se vor dele m na mo
dul de organizare atribuțiile și 
funcționarea Parchetului.

Art. 98. — Procurorul general 
al R.P.R. se numeric de Prezidiul 
Marei Adunări Naționale a R.P.R. 
la projnmerea guvernului.

TITLUL VIII.

Stema, Sigiliul, Drapelul 
și Capitala

Art, 99. — Stema Republicii Po 
pulare Române reprezintă munți îm
păduriți, deasupra cărora se ridică 
soarele, m mijloc se află o sondă, 
iar în jurul stemei o coroană de 
spice de grâu. I

Art. 100 — Pe sigiliul StatUț- 
lui este reprezentată stema țării,

Art. 101. — Drapelul Republirii 
Populare Române se compune din 
culorile: albastru, galben șl roșu, 
așezate vertical. In mijloc este a 
șezată stema țării.

Art. 102. — Capitala Republicii 
Populare Române este ora-til Bu 
curcști.

Entuziasta primire făcută 
de populația din Petroșani echpei 
artistice „Grecia Liberă"

PE'fROȘENl. Jo;, 15 a. 
prilie a. c., înainte de maia 
a sosit în Petroșeni (echipa 
artistică a tineretului grec 
„Grecia Liberă" de sub con 
ducerea mat ei ui actor și re 
gizor grec Anton YOanidis.
Oaspeții au fost întâmpinați 

la gară de un mare număr 
oe tineri, muncitori ucenii „ 
elevi și eleve dela toate șco
lile din oraș, reprezentanții 
org. P. M, R,; U, T, 
U. F. D, R,; Consiliul Si’i 
dical local precum și de un 
mare număr de locuitori din 
localitate.

La coborîrea din tren, o 
fetiță a înmânat un buchet 
de flori tov. Yoanidis, condu 
cătorul echipei, după care 
reprezentanții organizațiilor 
de masse, a sindicatelor

Declarațiile tov. Vasile Luca
Ministrul Finanț or

(Urmare din pag. I-aJ

legea Nr. 34-1 din 29 Dec. 11947; 
adaptarea de noui metode și așe:a 
rea impozitelor, care să înliturc 
ineclrîtățiie, abuzurile și corupția 1 
ușurarea obligațiunilor de ținere a 
registrelor comerciale de către con
tribuabilii mici și mijlocii’'.

„Urmarea tuturor acestor simpli, 
Licări, unificări și reduceri de cote 
de impozite, precum și prin înlătu
rarea sistemului de calcul a impozi 
tului la impozit — a spus în în- 
cheere tov. Vasile Luca— se aduce

TITLUL IX,
Modificarea Constituției
Art. 103. — Constituția Repu 

blidi Populare Române poate fi 
modificată în parte sau în tolal 
la propunerea guvernului sau a uinct 
treimi din membrii Marei Adunări 
Naționale a R.P.R.

Art. 104. — Proiectul de lege a 
eupra modificării Constituției su 
consideră adoptat dacă ea fo6t votat 
de două treimi din numărul total 
al membrilor Marei Adunări Na 
ționale a R.P.R. , i

TITLUL X,
Dispozițiuni tranzitorii

Art. 105. — Se vor revizui toa 
te codicele și legile evidente spre 
a le pune de acord cu Conriituț a.

Dela data intrării în rigoare a 
Constituției prin publicarea ei în 
Monitorul Oficial, se desființează 
toate dispozițiile legi, decrete, re- 
gulamente și orice alte dwjxrzițiu ii 
contrare prevederilor Cond tuției.

încadrați efectiv în

M utvcilorîî
«lan <Deuo 

«le munca

In luna Martie a. c., muu
citorii sindicatului Arte Lira
fice din localitate, conțtien 
ți de marea lor misiune in 
desvoțtarea democrației po- 

și autorităților, au urat oa
speților bun venit.

Din partea echipei artiști 
ce c’ene a votbitA gon1 oani- 
dis, care în cuvinte de înalt 
sjmi, a mulțumit publicului 
pentru primirea făcută și în 
special pentru ajutorul pe ca
re poporul român l-a dat 
poporului grec, în lupta 
pentru libertate.

Apoi într’un spirit de ma
re dragoste și prietenie, în
treaga asistență a condus oa
speții pe străzile ora.ului pâ 
nă în fața căminului de uce
nici al Ministerului Munci-, 
unde au fost cazați. Seara, 
echipa artistică a tineretului 
grec a dat un frumos specta 
co], la care a participat un 
public foarte' numeios.

\

o degrevare de aproape 12 mi
liarde Ici din totalul impozitelor 
existente, degrevare care, împreunai 
cu alte măsuri luate de guvern, au 
drept consecință reducr ea prețurilor 
și deci mărirea puterii de cumpă
rare a, masselor populare.

Cu toate acestea, în exercițiul bu 
getar 1948-49 veniturile Staluluf din 
impozite nu vor fi micșorate, ci 
dimpotrivă sporite, datorită măririjf 
producției, combater i evaziunii fis 
cale și unui ritm mai ac e.erat în 
circulația produselor, rezumat chiar 
din degrevările făcute1’.

BUCUREȘTI, 16 (Ager 
j os). Prof. C. I, P.T'V. î și 
Miii- ’ nu au trimis
telegrame de protest lui 
Sofulis, față de condamna
rea la moarte a d-nei Beți 
Kitsikis, soția domnului 
Kitsikis președintele asocia - 
ției Eleno-Sovietice.

Telegrame similare au fost 
deasemenea adresate de dnii 
prof. Dr. Ștefan Nicolae, ore 
ședințele institutului de stu
dii Româno Sovieticei șimem 
bri corespondenți ai Acade 
miei Române, Victor Efti- 
nbu președintele penclubu - 
tui Român și o serie de alte 
personalități din viața noa 

| stră culturală și științifică.

munca de reconstrucție

tipografi
au preslal 256 ©»•© 
v ©luni ara

pulare și făurirea unei vieți 
mai bune pentru cei ce mun 
cesc, au făcut față cu suc
ces marelui volum de lu - 
crări cerute de evenimentele 
ce s au desfășurat in această 
lună.

Astfel, pe lângă efectua
rea lucrărilor obi nuite, au 
depus, o muncă intensă pen
tru executarea tuturor lu - 
crărilor necesare reușitei 
campaniei electorale, dea - 
semenea au executat în mod 
voluntar afișele pentru festi 
valurile date de cele 13 sin
dicate în această lună, pen
tru fondul electoral F. D- P,

Pentru a face față marilor 
sarcini, s’a prestat muncă vo
luntară de către următorii to
varășii: Farkas ți Weisz I. 
38 ore, Grecu Ioan 108 ore 
în timp de noapte, cât și alții 
care au prestat in total 100 
ore de muncă voluntară.

In această muncă înten - 
să s’au evidențiat următorii: 
tov. Farkas Zoltan, dela ti
pografia „Laufer”, Szente I. 
și Fekete Iosif dela Imprime 
ria Jud. Hunedoara, și toți
muncitorii, dela tipografia 
xiarului „ZORI NOI", hi 
frunte cu tovii: Brassaft I. 
Dumitrescu Petre,Grecu I. 
și Frederic Haydl, care au 
muncit intens pentru scoate 
rea ziarului la timp și în 
cât mai bune condițtuni te- 
chnice-

ZORI NOI 
primește mică șî m ra 
p ubl icitate
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Succesele planului de refacere
și desvoltare a economiei naționale a 
trimestru al anului 1948

U. R S. S. în primul

MOSCOVA. — Ziarele de as tăzi publica la loc de frunte de- 
clarațiaa comisiei de planilluare d Uniunii Sovietice care arata ierul 
țațele planului de cetacee și desvol ilare a econolniei naționale a Uniunii 
Sovietice în primul trimest u al
Editorialele ziarelor se ocupa de 

realizările economici naționale a 
Uniunii Sovietice in primul trimes
tru al celui de al 3-lea an al pfia.-, 
nului cincinal de după război. Ci
frele citate de dccaiația comit el 
de plauilicare arată că „Industria 
grea în acest prim trimestru al 
anului 1918, depășește cu 3? la sută 
nivelul corespunzător din anul 1947

Ziarul 1ZVEST1A scrie: „Pentru 
prima dată după război ș’au reali
zat asțfel de creșteri uimitoare. I’cu 
tru prima dată după război întrea
ga economie națională a ajuns ti 
un atât de ridicat nivel de des
voltare.

In legătură cu realizările econo
miei naționale ale Uniunii Sovietice 
în timpul primului trimestru al anu
lui 19-18, PRAVDA scrie: „Îmbună
tățirea considerabilă a standardului 
de viață al oamenilor muncii, con 
stitue cel mai important rezullat al 
efortului poporului sovietic pentru re 
realizarea planului cincinal de după

anului 1918. ;..l
rilzboi, caaracterizând politica Par 
tidului Comunist (bolșevic) J a 
statului tovieti-, Ca o consecința a 
reducerii prețurilor (ș'i'in nlelor șl 
mărfurilor în magazinele de stat 
și in cooperative puterea de nun- 
părare a rublei a crescut in primul 
trimestru al anului 1918 ,u II la 
sută, lăatorita reducerii prețuriloi| 
și creșterii puieni de cumpărare a 
rublei, precum și creșteri sălcii
lor, salariile reale ale iim țioaarilor 
din industriee și comerț, ui crescut 
in timpul acestui prim trim ■ tru iu 
II la sută in medie, lață de acelea 
ale primului trimestiu al anu'ul 
trecut. Aceste două cifre sunt su
ficiente pentru a demonstra cât de 
repede se desvoltă economia socia
listă și cât de repede cre.de tan- 
darduj de viață al poporului. A- 
ceste două cifre arată avantagiilc 
sistemului socialist .care aduce ma- 
sselor largi securitate și necontenită 
creștere a bunei lor stări.

|n acest al treilea an dela I r- 
șitul războiului în timpul căruia 
Uniunea Sovic-fiiă a lăcut cele 111 1 
mari smriticii, nici unul dintre sta 
tele capitaliste nu poale compara 
realizările sale cu ace’ca a'c Un unii 
Sovietice Uniunea Sovielică se a- 
llă in 
ceeace

Nici 
nu a 
țile economice de după 
Statele Unite cu monoioui.e msale 
capitalist îmbogățite in (impui raz: 
boiului, sunt amenințate de iriza 
economică.

Uniunea Sovielicâ te 
Iruntea țarilor europene iu 

privește producția îndustiială. 
o țara c;i| nalii.td < in Euroj a 
reu it »i depășeau â l>ri ti ti- 

război.

ILbsuI poporului italian
nu poate fi înăbușit

I '(Urmare din pag. I-aț - 
focuri de arme automate ce 
se pierd în bârâitul mega
foanelor guvernamentale că 
re transmit fără întrerupere 
amenințările isterice ale a- 
genților electorali ai regimu
lui și clerului tatolic, adresa
te acelor care nu vor vota cu 
guvernul iar în; atmosferă 
plutește mirosul greu al pra
fului de pușcă.

Acest aspect sinistru în 
care se desfășoară alegerile 
din Italia ne dă posibilitatea 
să deducem până unde șunt 
în stare să meargă cu nebu 
nia lor agenții imperialismu
lui american din Italia, ho- 
tărîți să se mențină cu ori 
ce preț la putere.

Până a se ajunge la o 
cest tablou înfiorător, guver 
nul american din fruntea Ita 
liei a încercat toate trucurile 
electorale importate de pe
ste ocean pentru a capta a- 
deziunea masselor de alegă
tori. Poporul italian nu s’a 
lăsat însă influențat de pro
misiunile demagogice aie re 
gimului de marionete, n;ci 
de amenințările pontif,c de 
și nici de șantajul imperiali
știlor americani. El nu J-i 
lăsat și nu se lasă cumpărat 
cu dolari după cum nu s’a 
lăsat și nu se lasă influențat 
deigloanțe.

Mai presus de orice, popo
rul italian pune dreptul la 
independență și libertate, 
mai mult decât la orice el ți 
ne la pace fiindcă a devenit 
conștient că numai în con- 
dițiuni de pace și libertate 
își poate clădi viitorul pros 
per și fericit.

Iată dece în fața primej
diei subjugării de către im-

perialiștiî americani poporul 
italian se ridică tot mai 
hotărît și neînfricat la lu
ptă. Iar astăzi — în ziua ho 
tărîtoare a bătăliei electora
le — glasul lui puternic va 
răsuna mai tare ca oricând 
pentru pâine și libertate, ră- 
stutnând toate planurile im 
perialiste. Fiindcă glasul u 
nui popor unit și oțelit în 
luptă — așa cum este pono 
rul italian — nu poate fi înă 
bușit, oricare ar fi metodele 
folosite de asupritori.

C. Magdalin I

EnccuI
ofensivei monarho-fasciștilor 

greci in sectorul Salonic 
eliberat orașul KardiUa 

tili rjc, uvia'i și uni'-a'i mo 
vori/at'.-. 1 u toate aiacuiJe 
torțe or mogaiho la c -te, 11 
mtățile armat-i d moi,ai.ee 
și-au menținut po, ițiilc- d 'a 
Krusia respingând pretoriu-

- di-m p<‘ inamic
Cu .o ‘-bt jir lej nio'it rho- 

fascr.l i au 11 miri piv- 
deri.

f'n’ațlc* arm t i de moi .a 
te au centra a.acar pute, in
și au obligat p» monarlm L, . 
i iști ă parao-as» ă oca .ul 
Kcrdilia, o.a-ul ( mbia a 
Io t complet <’iegaj rt d'- ina
mic. In ac. te lupte i.to ia:- 
l.oda cj- tii au a . ut m oi • i.-r 
deri in oameni -i f<- l'-‘
matei democrat,.- au - ..ipu> 
ral, mari (anlmiți <1<- .•rm-' 
și material de război.

Armată democrat- a
AțENA. Fosilii (le radio 

Grecia Liberă anunță Câ <> 
fensiva monarho-’asc sta din 
sectoarele Krusia i Cerdi- 
lia, < ire a fost I mstita cu 
scopul de a slăbi presiutii-a 
forțelor democrat,- asuț'ia 
Salonicului a suferit un e- 
sec toiaj.

Inamicul a lansat în ac a 
stă ofensivă, care a îu< cp it 
la 30 Martie, două brigăzi 
de infanterie sprijinite <1< ar

O sentință care demască
(Urmai e ilin pag. la)'

asociații cu îădăcini atât de 
adânci în rândurile popor.1 
lui elen.

Condamnarea la moarte .1 
unei luptătoare pentru dre 
ptate și libertate eslțe 01 nr»u.t 
înscenare grosolană, un nou 
atentat pus la cale de^icei'a-i 
dușmani a i păcii, imperiali
știi anglo americani și slu 
gile lor din Grecia..

In Grecia monarho-fasci - 
stă, comuniștii și toți acei ca 
re luptă pentru libertate și 
pentru o sinceră colaborare 
cu Uniunea Sovietică, apă
rătoarea păcii și dreptăți',, 
sociale, sunt condamnați la 
moarte. Popoarele, clasa 
muncitoare din întreaga lu
me și toți acei care iubesc 
și admiră sincer Uniunea So 
victică, țara socialismului ș; 
a progresului, consideră a 
ceasta sentință drept o q 
fensă adusă înaltelor princi 
pii în slujba cărora militea 
ză asociațiile de prietenie u 
Uniunea Sovietică.

Prin condamnarea la moar 
te a d-nei Kitsikis, impeija-

„SATUL MEU 'IJ3IT--
țînnar» dl o 1 t _

a< est
. i*

o -e
a r

motive ei condamnă

li<mlll se dovedețte iu< ,r 
dală drept < el mai înv<-r-,u 
nat dușmiu al păcii și în
frățirii intre popoare și in 
acelaș timp un dușman ne
împăcat al culturii și eh ții 
zației. O conștiință rpu 
cată a tuturor popoarelor lu 
mii nu convine cercurilor - 
imperialiste deoarece
fapt ar însemna pentru _ 
fu din WaLLSTKEET 
rie de nenorociri cae le- 
aduce falimentul. Pentru 
ceste
la moarte, împușcă și asasi 
nează.

Aceste acțiuni nefaste nu 
fac ima decât sa trezească 
mai mult con.tiința popoare 
lor și a clasei muncitoare ;i 
s’o Îndârjească. în lupta îm 
potriva dușmanului comun, 
întreaga lume progresistă 
și democrată protestează im 
potriva condamnării la moar 
te a d-nci. Kitsikis ș; consi
deră acest act drept un nou 
capat de acuzare Îndreptat 
împotriva ațâțătorilor la r,is 
boiu.

Adrian Bossîc

Declarațiile tov. Vasilichi
Ministrul învățământului public

(Urmare din pag. I-a)

I

de situația din trecut, prin 
mărirea numărului locuitori 
lor în cămine și cantine,, prin 
marele număr de cursuri ti
părite cu prețuri reduse r 
prin reducerea taxelor stu
dențești pentru cei săraci, 
etc., trecând la perspective 
le ce se deschid studențimii 
prin aplicarea Constituției 
Republicii Populare, Române 
și prin lichidarea înapoerii 
economice și culturale a țării 
noastre, tov. ministru Gh. 
Vasilichi arată, în continuare 
că astăzi intră în Universi 
tați un număr din ce în ce 
mai mare de oameni capa
bili și cu dorința dela învăța, 
chiar dacă nu au posbilități 
materiale. După ce răspun 
de întrebării privitoare ia 
principiile generale ate re
formei învățământului Uni
versitar, precizând că „nu 
se va mai permite nici o sup

ra aglomerare a Facultăți
lor și nici accesul unor In
capabili sau a celor ce nu 
vor să învețe căutând 
să folosească doar 
situația de student pentru a- 
numite avantagii că se vor 
lichida toate catedrele inuti
le și că programele vor fi 
revizuite înlăturându se ma
teriile inutile tov. ministru 
Vasilichi închee precizând că 
nicio hotărire cu privire la 
învățământul secundar nu se 
va mai lua tară consultarea 
celor interesați ținându-se 
celor interesați.

In încheiere tovarășul Gin 
Vasilichi arată aportul a- 
dus de studențime în între
cerile patriotice în producție 
și munca voluntară pe șa 
tierele naționale prin care se 
desăvârșește înfrățirea stu- 
ților cu întreg tineretul în 
munca de reconstrucție a ță
rii.

Discursul lui Ancfrei 
Gromiko în 
Consiliului 
Securitate

fața 
de

17. — In
c., re

Județului Hu««do*r*, Dara 1919.

iNEW-YORK, 
ziua de i2 Aprilie a. 
prezentantul sovietic Andr< i 
Gromiko, a ținut un împor 
tant discurs în fața Consi
liului de Securitate, Ocupân- 
du se de situația din Ceho 
slovacia, d sa a declarat că 
schimbările ce au avut l.'c 
acolo în legătură cu înlătu 
rarea elementelor reacționa 
re din guvern, au fostț făcute 
de poporul cehoslovac, lu
cru știut de toată lumea.

Spulberând calomniile de
spre o pretinsă imixtiune a 
Uniunii Sovietice în treburi 
le interne ale Cehoslovaciei, 
Gromiko a citat apoi cazul 
Italiei unde imixtiunea impe
rialiștilor americani se reali
zează în mod sistematic în 
fiecare zi și în fiecare ceas.

inicirea poj arului c>n >- *t.-
tmenționi iii im- rrHiștl a-
meritam — au ' -uii-it ’ ub u-iu u 
melodie care drSi-r e ruina tu.ui 
drag natal, distrus de o urib inu
tile ale unui jâsboi de v tcrrr.i.-an:

Melodia, o balada t redata |c tr.u- 
ti\e populare -i iraiu cili ac- 
tualitatca bncdiaia. (le o rut, re <Jc 
sugestie [->• ,are „u.iiai genb:l |H> 
puia, o deiinc, reu inJ s’o udea 
sub toate aspu tele iiănianUHor și 
biruințelor lui, ,u o intru u.ite <le 
neiniîtat, infa > ân,l iko, ,,t i l nos
talgia ruinelor Io urilor ’ra i. ,iâr- 
zenia luptei fatăotior 
(«.porului în .i t.uia 
pra bestiilor fas iste, 
tilor și a sk.gi;or a- e<tora. 
un ecou nereali'at până atunci 
contactul , u spe. ta'orii 
no-tru.

Executata cu o te' ni.a 
șaliila de doua copile cu 
vocale e ,-e..ționale, la ■ â sta 
un asemenea ui ces poate fi 
mit lăra falsa irode-te, un 
meritat triumf. me|o ,a, ne a 
vins atât prir. te ă de juste:ea 
zei patrioților gre^i cât i deopo
trivă prin călită i’e ci tilis'icc -d 
prin minunata I terpretare, reali 
zată la un nivel calitativ ridicat 
deasupra celor mai oitimiste aș
teptări. , «

Aplauzele frenetic intre in tc timp 
de câtea minute, au subliniat bt 
egală măsură adeziunea poporului 
nostru la lupta ;i id aiul 
bertate al viteazului po or 
spontana noastră dragoste 
micii și atât de iiWestraiii 
poporului prieten, care 
putința să simțim in ițite isitalea 
celor câteva minute, marele sbucium ; 
și legendara luptă a brăvului po
por elen.

Nimic n’a exprimat niai firesd 
acest sentiment, decât afirmația pu
ternic aplaudată a tumultosului ac
tor grec Anton Voanidis, expri- 
mându-și convinge, ea ca odată eu 
acest prilej al adâncirii cunoaște
rii reciproce, „copiii noștri au de
venit copiii voștii, iar copiii voștri 
au devenit ai noștri’’, <a o cimen
tare a legăturii existente intre cele 
două popoare.

Și cu drept cuvânt, contactul cu 
acești vrednici soli ai poporului 
elen prieten, a întărit convingerea 
că având asemenea fii, minunatul - ; 
popor al nemuritoarei Elade, ntl 
poate fi decât un popor învingă
tor.

 M. Mih
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