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Astfel, 
cxp’.uatâHi 
iamb au 
Jiicție - 
Mai i 
mâne, 
minelor de fier din Fe!iu , 
căror chemare desprindă n 
toarele:

Țiaiast ă Kep.iblCa Topi 
lara Romană.

| r.n,o- a v t< toi .a muiK. i. 
primul i Mai in R. P. ]<, 

Comitetul sindicul Ceitej 
Președinte
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lip muu, itorii mijiehn »•» 
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1 ca tv.ugra na :
Tovarăși,

I.a ,ș: dința ținuta azi 
2; Aprilie a. c., toți teclini 
cienii și muncitorii prin
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Tovarăși,
In luna Apiie exploata 

iile noastre au programat 
pentru extracti< un tonaj ic 
5970 tone minereu.

Neam luat angajeincntul 
ca să depășim acest prog 
ram cu 15 la sulă, adică, vom 
extrage în luna aceasta în 
total 6.866 tone minereu.

Știind împoit.mța mărirci 
producției vă provocăm pe 
voi dragi tovarăși la aceasta 
întrecere pairi alică. în cinstea 
zilei de „1 Maț 1948" p litru 
îndeplinirea și depășirea ,1- 
cestui program cât șt a an 
gajamentelor luate.

Să fim calau iți în) aceasta 
întrecere de conducătorul și 
tovarașul no-tru Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, care ne spune to 
tul prin cuvintele:

„Mai mult fier înseamnă 
mai multă pâine ’.

Vă rugăm a ne răspunde 
cât mai repede hotăiîrca voa 
stra precum și angajameii 
rele luate-

In cadrul unui mare meeting

Muncitorii și tehnicienii 
uzinelor I. Ml. S. Hunedoara 

și au luat angajamentul de a munci cât mai 
intens, pentru a se clasa la loc de frunte în 

întrecerea cu melurgiștii jugosiavi
ln vvde.ua prelu.rarii euildiți, ilor și niteiiiîor după care se va 

desfășura intre.erea între metalurg; ișlii români și iugoslavi, 
de 22 Aprilie, la tl/'ne'.e I.M.Sl. Ilunedo.va, a avut Iu o 
trimire I.. ea.e au luat parte toți salariatii uzinelor pre um 
Dumitm Za'ar , pre eiliiitele Uni- unii .Meiahji'hiinice,

După ce a arătat
șcasca

I i

Tratatul de Priete ii*

în ziua 
marc in

și tov.

nîe, Colaborare și 
Asistentă Mutuală 
între Cehoslovacia

și Bulgaria
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Des, h zânikmectiiig toc 
M<>1«1«)\ an a salutat tprezcnț.i t 
Dumitru Zaharia, sosit re - 
cent «lela Belgrad, undg i'.iu 
stabilit normele 
tare a întrecerii 
giștti jugosiavi.

I’rnnit cu vii
urale tov. Zaharia aduce -a- 
liitnl delegației Uniunii Sin 
dtcatelor Metakn hmiice, cât 
și al metalulgiștilor din le
gendara p.itrie a lui Tt.o

to\ ara -
primire făcuta

I. BRANEA
(Continuare in pagina III a)

«le dc-sfăș'i 
cu nictalur

aplauze și

Cronica filmului
C^inematogratul CORSO:

„Secretele contraspionajului'1
închinat agențiior sovicti i, lup

tători pc acel front nevăzut,« ar pi n 
de pericole, care este serviciul de 
contra-spionaj, acest nou tilin dis
tribuit de Sovrolilm, c te iu to
tul deosebit de ceacc am văzut 
realizat de cine natografia apus.tană, 
din seria genului.

Fără să ignoreze temati. a in 
care neprevăzutul joacă un rol pri
mordial, lilinul sovietic, departe ce 
a aluneca in neverosimil, cultivă 
acelaș realism cara.teristic cinema
tografiei răsăritene, reu.ind să rea 
lizeze și in acest gen un liin 
ral și instructiv.

Episodul caracteristic prin 
sobrietate care il situează la
podul suficicn,ei speci.Re teailză- 
Xilor din apus, se desfășoară in

nio-

acea 
ani-

prima (azi .1 războiului de ap.t- 
raica patriei împotriva in.alatorî- 
lor liiteiițti, având in centrul sau 
persoana maoru u so. e i 1 e otov, 
din serii iul de lontr.iinformatii.

Pentru reușita misiunei >e ia fost 
iiKre lin a:.-!, Je a af!a iile-ț iie duș
manului, ma'o.ul împrumută pir- 
sona ltatea muri negustor neamț, ia 
re ajunge ulterior sa de.in.t îm
plinită cu aghiotantul șe.u'ui >i- 
gmailței li Veriste, S 
monopo'.u! | ă ti.ui de j orc 
craina.

Jufiin.aua iirmei Pontei 
ckert, este firească ținând 
că la imperiali-ti, deci și 
tlerișfi, războiul nu este

Atiha.l Mihujescu...

șe.'u’ui
. Pomcrjnr.

din U-

si E- 
seama 
’a hi 

dea.l.U

(Continuare în pagina HI a)

Citiți in pag. IV.
Un comentariu asupra 

alegerilor din Italia

« 
învinge |.ului a de -.«untură a 
«uuitonloi rea.ționari ai iu: il = x 
ulisic șt a □. ■dtpi.ui' lut Cm ui a. 
i crizioni jtf or și a

l'riti uimari -«u 
Ikarea pârtii! lui 
li'un șii de
pul..: i, t. ia. c: 
^la-vl luUtlctlv ■ «, a < vl/tZ- 
pe Loza «na, i5-m : . tuulai ...Iul . 
vtiigiuj teorie .a e o; iudr R m 
mod just mi-.un'U liberatoare 1 
clasei miuicitoa.c in i . a.c țark.

Fundatorii marxiștii lpuinii ului 
au arătat in reputate rând.»' 
teoria molut onaia nu este o doa 
mS, ci uu îndreptar punți u ihfu'Uc. 
Lenin a subliniat a uuria iuiy.a.x 
j pus numai temel.ix științei, i c 
«are social.fii ti'bae să le ue>vu4e 
in toate dircitaie, da^J nu 'or 
sa fie depășiți de ei eniu.entc; 
viasta teorie aduce .+ iar p ml, u 
gciKtale de om ii.ere u.’t in 'a •

lContinuare la pag. IV a)

*j Arllcal d« fond □ parol In nt ' i 
din »Pentru pace trafoicA, pentru de- 
mocriție, populari* organ al Biroului 
Informativ al Partidtlcr Coaucia • y 
Muncitorești. cu data de 15 Apr -SK8.

Nota de protest 
de guvernul român guvernului «lei 01 -A #«»»» —

adresată
Monarho-fascist

Preocupat de situația crea 
tă populației românești m 
Grecia prin măsurile guv?r- 
nului monarlio fascist <:lela 
Atena, guvernul Republic i 
r'opuțarc Române a adresat 
acestuia în ziua de 22 Apri
lie 1948 o notă de protest in 
care se arată că autoritățile 
monarho fasciste in mo l 1- 
nilatcr ir și arbitrar, căCi t.l 
preved tale anexelor f ratatu 
lui «lela București, neso.ut 
tind cele mai elementare, 
drepturi ale p pu’ației roma 
nești, precum și normele cu
rente de drept internațional, 
a dispus închiderea tuturor 
institutelor românești șco'.i 
re românești, întemnițat pe 
membrii corpului didactic ț 
a confiscat imobilele și in
ventarul aparținând Stătu 
lui român.

Odată cu aceste măsuri,

locuitorii români au lo-t -co 
și .ilară d n lege, limba ro
mână a fost inter i-ă, iar lo 
calitățile cu popuțațe româ
neasca au fost devastate și 
ar sec.

Guv« ritul R> pabl cii ț OpU 
lare Române nu poate ra

Auelul F. M. T.
Cu ocazia, zilei Je i \[ai 

f ederația Mondială a ț i <e 
retujui Democrat, a lansat 
un apel către tineretul iu 
niii. Intre alte’e apelul, <pu 
llc:

„Tinerii «lin întreaga ți> 
mc, luptători în râiulur le ar 
matelor aliate au găsit cei 
mai buni prieteni ai lor în 
clasa muncitoare. Pentru a 
combate fascismul, a stabi

mâne nidiiei nt față de 
niăsiirib discriminatorii - 
persecuțiile di;s’anțuitc d. 
autoritățile re«C;ti prin 
«'arc x(- mir..«re.ște e\te 
nim.iivii populaț-c-i romă 
ne «Im Grec a.

(Continuare io pag. lila)

D. pentru I Mai
il o
nuca
strai 
distrus 'Oin.ijuî, 
și mizeria umană,
Iru ce au luptat toți tinerii 
din lume".

Apelul >e înche-e, chemând 
tot tineretul lumii să mani
festeze pentru ziua d i 
Mai, ziua internaționala a 
muncii.

(Htlint' MK'iala t > <hv 
justa, p. mru a co: 

«> lume bbetă, uebu< 
exploatare 

iata pe-.

vvde.ua
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I țările vecine și prietene
1.870.000 muncitori și funcționari sovietici
se vor odihni anul acesta in localitățile balneare Viitorul „Templu al culturii" 

din Moacovm
Cu toate <a iarna mai do 

mină încă regiunile din Nor 
.iul Uniunii Sovietice, în re 
publicile din Sudul țării c de 
acum primăvară.

In localitățile balneare se 
la< ultimele pregătiri pentru 
primirea \ izil ilordor.

In vara a('<'-i~ta '.or ini.1,, 
în limcțiune i'.'o de notti ș;ț

naturii tare aparțin sindic i 
tilor: metalurgice, miniere, 
textile și altor iauturi a'c c 
eonomiei naționale. Pentru 
amplasarea a. eslor sa taior i 
au fost alese Imurile cele 
mai pilon-șli al • țării. I na 
din i ele mai iințzoitante țoca 
litați balneare situate pe li 
totalul marii Negri' este 
Soci în (' nicaz, unde se ca

Noutăți technice din U.R.S.S.
Un piromatru optic

L.i institutul do -St.it dm
Moscova pentru mstriimcnte 
de precizii s a terminat c.x.- 
periiiK'jitai'ia unui pirome 
iru optic de construi rit- nou l 
Acest țiiiomelru sen este |a 
măsurarea temperaliiri’or î.i 
alte la uzinele metalurgice, 
de sticlă, cir. Până arin 
s'hu întrebuințat în a< c t 
scoți aparate voluminoase. 
Noul instrument este porta 
tiv (el cuprinde și un teles
cop?-

Piromctrul optic are două 
limite de maturarea teim)z..a 
lurii dela 800 gr.'C. 140.1 
gr C- și dela, 1 2oo ^r. 1 , 
2.000 gr. (J.

Locomotiva „L“ pentru 
trenuri de marfă

l’c anumite trasee d^ mie

tcr ila din Uniun*'. a i.itr.,1 
in fum ținui- un nou tip de 
locomotive, recent lansat iL 
.rzina d< mașini din ( olo -
mense.

Noua |o< oiimtn a cu o ni i 
re vjt< a si putere de via1' 
țiiiiîe, poate circula pe aprod 
pe toni ' liniile ferate din 1 . 
R. S. S., Firii a necesita o 
consolidare specialii. a șine 
lor- Această însușire a. noii •' 
loconionie e<te de o imput 
tanță deo-ebită pentru m • 
v uitare.i tr.msportului l'ero 
\ iar in l K,->S.

Cornii iu, im ii locomotive, 
inginerii Lcbvdiațțski, (dini, 
Cistov, Lvov. Utchin și Dia 
cov ai. iost decorați cu pre 
intui Stalin.

Agricultura Sovietică

Colhoznica N. P. Cuclina deputată In Sovietul Suprem 
al R. S. F, S R, Ia munca câmpului

ut aiiu'ui totr-, M niște rut 
Educației Naționale din II. R. S. S. 
va scoate de sub țipai' SO de mi
lioane de manuale dida.rlce. ,

La Leningrad a ioJt intiințafâ 
Academia de Educație Muzealii ia 
re ține in mod regulat cursuri de 
istorie a inu/i ii. Fiecare prelegere 
teoretica este inlo. .irâșitâ de ie 

-producerea muzicală res e.tivâ. Ai 
tualmentc sunt sludiați marii vom 
pozitori ruși (ilinka. Muscrg C/i.l 
Riniski Corsagov ■ i Ceai o1*

Biblioteca pentiu copil din oră 
șelcil \ o|sl, de pe Volșța Cesiu
nea Saralov) nuinara -1.210 int.-i 
bonați și conține peste 9000 ue 
\olunie. La bibitiote.ă se țin con
ferințe, 
cursuri de limbi străine pentru in
struirea tinerilor abonați.

In acest fel se formează gustul 
literar al cetățenilor de mâine.

lecții, ședințe literare șl

JU.000 de cântăreți vor . eni la 
Riga anul acesta pentru a | artici • 
hi fTaditionalu ,,sărbătoare a cân
tecului”. 100 de coruri se pregă
tesc pentiu această ocazie. Ace-li 
obieeiu ilateaza de 75 ani iu te 
tonia. „Sărbătoarea cântecului” • in 
anuJ acesta va fi cea. inaî gi(* 
dioasa festivitate din islo ia nop. 
rnlui leton.

*
I

Pentru o mai rațiooalu wploa 
tare a tutu o ni eprinjeri or mitt't 
re ale statului, al căror număr dupft 
naționalizare s'a majorat, printr’o 
dispoziție ministerială, se .onsttue 
câteva unită i de întreprinderi mi 
niere care tor autofinan.a prin bu 
get indepenJciit sub . oiidjce ea ini 
austerului minelor -i al Ixtgeiilor 
subpă’uânteuc, toate intre vinderi c 
miniere care erau proprietatea -ta 
tuli» până l:i tiarfojudl/arv, cele

pic ază ai lualmenle i/.i oarc 
le de apa minerala Mata 
si a.

In localitatea Aiiapa toi 
pe țărmul mării Negre se re 
bi< l'l tjaj policlinica și insta 
lația de bai pentru uzul in 
vațatorilor de școli primare 
și secundare: tot în1 acest ,-m 
ta ti inaugurat și sanatoriul 
penlru manie și copii Nana 
loriul ,.l£|e< trit " din Eiiba 
torîa, . arc aparține sindica 
lului muncitorilor din indu
stria elec Iric-.i și a deschis 
jiorțilc pentru prima „erie 
de vizitatori. .Reconstruirea 
acestui sanatoriu . r ■ a lo-t 
complei 1 (ii-trus de nemți 
a costat peste un milion de 
ruble.

I'e litoralul mării vor tund 
ționa anul acesta 18 sana
torii din loialul do 2ț cile 
luin ționau înainte de răz|>oi. 
Lucrările pn-gătiluare pen
tru inaugurarea sezonului de 
vară sunt făcute în rețiubli 
cile din Asia Fentralâ ) r; 
caucazia și Rep. Uzbec, 1 
ftircmcnă

O deosebită atenție 
acordată localităților bahica 
re de pe malurileț go]fultii Ri 
ga și nonei regiuni balneare 
di pe maieu ne golfului J 1- 
nic.

In acest an, in sanatoriile 
și casele de odihna care a- 
parțin sindicatelor so ietice, 
se vor trata 1.870.000 de 
muncitori și funcționari.

După propunerea Clencr-i 
In-nnulm I. V. Slalin, l ni 
yersilati a de Stat din Mo-, 
iova e-'le una din primi-b- 
< lăciiri ( are'v.or intra in planul 
de recon-'lrui ție a Capitalei 
sovittii e. Clădire;» va doini 
na mimlelc benin și v a prt 
vi spre râul Moldova, Proec 
tc|i arhitec (Hor soți, lai mc 
vad realizarea unui li-m'.hi 
al culturii inlr'o cetate uni 
versilară, imbinând ne i-sitl 
țilc tehnice < t't < Șrințclc e 4( - 

i 1i :u li 
■.-le- 
vor 
be

tice .Stiinl clădirii 
al Palatului Sovicii-țor. < 
2o <’»>' < taje ale edific .ului 
cuprind. amf li atre, > al 
ctii'iiri, laboratoare, 
Idiotei i, ele..

l'rocctul mai prevede con
struirea unui cămin de f>c( o 
de camere pentru folosirii r 
studenților și a profesorilor 
Clădirea va fi prevăzuta și 
cu săli de gimnasta i, ba
zau- di- nniol. --aii de mân 
i aic, 1 umoare. ct< . Fa va 
a ea aSi ensOaiT, instalații te
lefonic e, instalații pentru 
i ondiționari a aerului, cte. 
I'eicții vor ti in așa fel ion 
sțriiiți ifiiât sa amortizeze 
sgomotul.

-Acest ediliciu va consti
tui una din ceh' in ii impre
sionante realizări ale arin 
lecturii sovietice și va ilustra 
marea importanța pe < ai'e-n 
acordă .tiinței primul Sta1 
so' ial >t di;i lume.

Educația tineretului in’.U. R. S. S.

in palatul Piooerlor din Tbilissl, copiii ascultă o conferințăI

COLȚUL FEMEII

Femeile din Deva hotărâte 
să întâmpine ziua Internațională a 

muncă sporită 
i uralue.a lor și ornament ', 
rea cu lozinci; Secția 
tini mamei și copilului <j. p 
lângă căminul de zi, și-a m 
al angajamentul să confec i > 
neze pan;» la 1 Mai, hăinuțe 
nbui pentru 25 c<4»iii, 
in cadrul muncii volanta., 
se va însămânța grădina Spi 
talului de Copii ; se vor ca 
răți mormintele eroilor, v u 
merge săptămânal câte 3 (e 
jnei la Vața, pentru a \e ■ 
în ajutorul micilor copii e 
k-ni.

învățătoarea căminului le 
zi s'a angajat ca la programa, 
artistic din ziua de 1 .Mu, 
să dea un punct cu copiii 
căminului.

iîuțiâ (ciminarea ședinț. -; 
a urmat un frumos program 
artist., dat de femeile <lin 
!'• 1 D. R. conținând poe- 
zii și cântece în limba. v<>. 
mâna și maghiară.

celor ce muncesc prin
In cadrul unei ședințe p'e 

nare ținută în ziua de 18 
Aprilie a. c., la filiala > ■. 
F. D- R- din I)ova, femeile 
organizate pe sectoare au 
hotarît că așa cum muncito 
rii și-au luat diferite anga
jamente, în munca, să în
ceapă și ele o cât mai ini' ti 
>â activitate, să muncească 
pentrtica la i Mai >a poa 
tă întâmpina mândre de r« 
/uitatele obținute, această 
măreață zi.

După conferința prieteui- 
nei Simniceanu Dora, care a 
vorbit despre drepturile fe 
meii consfințite in noua. Fon 
stituție, a luat cuvântul io

naționalizate după lege i 
răscumpărate de stat, Numărul 
total este de 17.

Aceste grupuri plani i ale :ilc 
ti aprinderilor miniere vor <a 
sibifitate statului -ă
cu un mai mare randament.

— |il cursul acestui an vor II :e 
Iii cute n> întreaga Croație peste 
2J.UU0 de case avariate iu timpul 
războiului.

niiiie'e 
lor

n-
po

le exploateze

varășa Dragomir 1 ^c-re 
tara județeni i U. I . ț >. j-ș. 
aratând marea insc-nm.u.ite 
a Zilei Internaționale a< M m 
cii pentru toate femeile in- 
demându le să muncească și 
să aducă rezultate frum > isc 
în cinstea zilei de 1 Mai.

In continuare cele doua 
sectoare și au luat angaja-- 
montele de mumă.

Sectorul I. și a luat ca sar 
cină: Întrecerea femeilor îi 
numea pe instituții, eșirea 
unui număr cât mai mare 
de kmei la muncă volunl ir i 
îngrijirea câl mai minuțiaa 
să a copiilor dela Pâclișa, 
la \'aț avor merge pi in rot 1 
ție câte. 3 femei săpt. .i.in d, 
unde vor îngrijii copii p r, ci. 
se vor vizita șase corni' ■ 
de acțiune sătești stimulam 
du le la muncă pentru Pupă 
șirea planului d< 
sămânjări, iar pentru bunm 
mers al căminului
din localitate, se va 
comitetul de sprijin.

La fel sectorul II. . 
pus: întrecere în 
prin mărirea produi Je
fabricile de săpun și perii,

ce zi
iată'<

s. D

: e- t a
mart' i,

1- ■

Umplem butelii de
Aragaz Ș®
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muncitorilor și tehnicienilor dela uzinele I. M. S. Hunedoara

Unnere din pag. !-•

H Belgrad tov. Z-bniia | 
declarai < :t nceasbi intre» (-r<- 
va ii o nona punte de lega 
tură și priatenie,1 ku vecina 
noastră Iugoslavi;,.

întrecerea dintre metalurgistii 
remânl șl iugoslavi se va face 
pe baza de schimb de expe- 
rienfe, muncitori și tehnicieni

Trei und în revistă situa 
ția muncitorimii d n ță il ■ cu 
democrația popularii ca șt 
Cea din țările unde munci 
lorimea se afla sub jugul ca 
ptlalist, iov. Zabaria a arătat 
că. pi; când in primele orice ine 
toda ele îmbunătățire a 
condiților de munca, 
>. invenții sau inovații 
cunt împărtășite pretutiride 
ni unde aceștia pol fi a- 
dopt.ite, — în țările capi 
t.aliste acestea constituie un 

secret de fabricație" im 
monopol, un prilej de măr 
rc a numărului de șomeri, 
un excelent prilej de îmbo — 
gățire a capitaliștilor pava 
zjtari.

Intr<cerea -dinfre noi și 
metajurgiștii jugoslavi va fi 
m afara „secretelor de fa i 
ricație", în afara „brevet? 
Jor”. In această întrecere, 
se va face schimb de expe
riențe, schimb de muncitori 
și teclmicieni care vor du 
ce tot cec-ace este bun acolo 
unde pleacă și vor aduce 
ceeac.e este bun în industrii 
le respective-

Făcând o amplă1 expunere 
asupra evoluției situației o 
conomice cât și a marilor 
prefaceri ce au avut lor țn 
stafii nostru, în care munci 
torimea are un rol covârși 
tor tov. Zahari i, a arătat că 
toate acestea au putut fi 
cucerite numai prin lupta u 
nită a celor ce muncesc, 
luptă care trebue contiima 
ta și mai departe! cu eforturi 
mărite, pentru lichidarea | 
stării înapoiate a poporului 
nostru, pentru făurirea un-.-i 
vieți mă’ bune.

Prin îndeplinirea criteriilor 
stabilite pentru întrecere, 
muncitorii celor două țări 

îșl vor crea mari posibilități 
de îmbunătățire a vieții

frecând la examinarea v-nte 
nilor după care se va desfă 
șura întrecerea, care are ca 
punct principal atingerea 
.planului — pentru Jugosla 
via și atingerea progra-

* mului de producție fixat de 
M. 1. C. — pentru Româ
nia — precum și economia 
ide regie, desăvârșirea dis
ciplinei în muncă, scăderea 
procentului de absențe și 
întârzieri dela serviciu, ridi 
carea productivității muncii, 
eftinirea produselor și mări
rea puterii de cumpărare a 
salariaților, tov. Dumitru Za- 
haria arată marile posibili 
tăți pe care muncitorimea 
'.lin cele două țări și le va

< erec-a prin îndeplinirea ace
stor condițiuni.

Subliniind marele chui 
-în muncă al muncitorimii ju 
igoslave, ce se oglindește

prin marile opere de rccon 
strucțic și refacere naționalii 
exemplul Belgradul care a fost di- 
siria de hilleriști in propor 
fie de 8o la suta, și ret.icul 
din temelii în proporție de 
0<> la șutii, tov. Zabaria ara 
tă că ^ceslea trebuie să fie 
un exemplu pentru poporul 
român.

In închecre vorbitorul a 
arătat că ziua de i Mai -r? 
buie să fie întâmpinată pi in 
munca și luptă pentru întări 
rea și înflorirea Republicii 
Populare Române.
Muncitorii și tehnicienii I.M.S. 
sunt hotărâți să câștige dra
pelul p oducției în întrecerea 

cu metalurglștii jugoslavi
A luat apoi cuvântul iov

l’oi usi fi (Hi- din partea fri 
găzilor permanente din IM. 
S. ing- Curcubete, din par 
tea te< linii ienilor, Furca ]• r 
în numele muncitorilor dela 
furnale, Cazan !■ lorica, din 
partea femeilor muncitoare 
din uzine, Crăritiucsi li din 
țiarti a tineretului și Cova' i 
din partea sindicatului, ia 
re prin cuvinte pline de in 
suflețire au exprimat hotă
rârea metalurgiștilor funedo 
icni de a mun< ii cu cea 
mai marc râvn.< pentru <a 
drapelul întrecerii în pro - 
ducție dintre România și 
[ugoslavia, să fluture deasa 
pra Uzinelor 1. M- S., Ilune 
doara.

I. Branea ....

Din cine se compune
curtea supremă

D. Gheerghe C. Stere, Procuror General al R P R.
Prezidiul Matei Adunări 

Naționale a Republicii Popa 
lare Române a semnat de 
cretele de numire a d-lui 
Gh. C. Stere, în postul de 
procuror general al Rep't 
blicii Populare Române >1 
a membrilor Curții Supreme 
<are va avea următoarea 
< omponență:

D. Oconel Cireș, prim pr- 
ședințe

Secțiunea penală, d nii C' 
prian Rațiu, președinte: Sa 
va ]). Rade.ven, Dimitrie 
Capră, Titu G. Bogdânescu. 
Nicolae Rușesi u, losif M. 
Munteanu, Octavian l’icnes 
cu, loan Romulus I. Fruinu 
Șanu, Nicolae N.Surui’eanu. 
Constantin 1. Sinet ic, loan 
D Popescu III, Carol ]■;. 
Mayer, Vasile Cili. Panii, 
Cdicorghe Gr. jhmitriu, Țra 
ian D- Broșteanu, Gheorghc 
Nicolae, Gr. Nicolau, loan 
1. Comârzan și Petre ]). , 
Manus, consilieri.

Secțiunea civilă, d-nii: Șt 
1. feodorescu, președinte,

Cmist. C. Cnoblo» h, Nicolae 
Negru, loan N. Pogonat, 
Vasile Gh. Butureanu, Gh- 
M. Slral, llariton P. lih-ea, 
Gh. Gr. Bărgauanu, Radu 
limanoil N. Manoles» u, Au 
ton Iliese, Mihail C ('fir 
culcscu, IJamian Gh. Ștefă 
ncscu, Ovidiu L. Creanga, 
L’onst. 1. Ionescu și loan 
S. Vagner, consilieri.

Nota de protest
adresată guvernului dela Atena

(Urairt din pag. I-nJ

Guvernul Republicii l’opu 
lare Române subliniază »., 
m Statul român toate națio 
nulitățile conlocuitoare (In
clusiv populația de origina (- 
jenă), se bucură de aceleași 
drepturi, ca și populația ro
mâneasca, fără nici o (fiscri 
minare, St itul român acordă 
cetățenilor eleni, ai lăți jx- 
teritoriul său, drepturi largi, 
școli și biserici elentf iun< lio 
nează pentru a satisface 
rințele lor spirituale și < uit i 
rale.

Consecvent cu prevederile 
Chartei Națiunilor Unite, ca 
re proclamă in articolul t, a 
Uniatul 3, promovarea și î.i 
curajarea respectului țicniră 
drepturile omului și asigura 
rea libertăților fundamciit» 
le ale tuturor oamenilor, fa 
ră deosebire de rasă, sex,

hmbâ sau religie, Guvcriij] 
Republicii Populare Român* 
protestează contra tuturor 
măsurilor descriminatorii ? 
și abusive enumerate mai 
sus și cere Guvernului elen 
să ia neîntârziat masuri pieii 
tril:

1. Încetarea țr r^t’Ctrții 
lor la care este supună mi 
noritatea română în Gre- ra

i — Restituirea < â(ie co
munitățile românești a ijțiu 
ror imobilelor și în' ■ nt u ului 
școlar aparținând Stat ihti ro 
mân.

3. — Redeschiderea tutu 
ror școlilor și bisericilor 10 
mânjești din Grecia.
4.Reclădirea școlilor și biscri 
ci lor aparținând StafijhiiRom 
diflruse de autoritățile g-e- 
cești sa” acordarea, cu titlu 
di compensație ,a altoi jmo 
bile de aceeași valoare, in 
bună stare de funcționare.

La Petroșeni a avut loc

Un festival artistic dat de Aso
ciația „Prietenii Scânteii “

In seara zilei de 17 A 
prilie a. c., in sala Chi'.rului 
Cultura l,,Gh. Apostol" a a - 
vut loc un reușit festival ar

(t.'rtnsre din pag. I-a) 

decât o vastă și rentabilă afacere.
Activitatea maiorului sovietic, pe 

umilele de împrumut Cckert, se des
fășoară astfel după cerințele dublei 
sale personalități, condu.ân Ju I prin
tre meandrele unei acțiuni ca re
fac c uuoscute spectatorii.uî perico
lele fără seamăn, care amenință la 
tot pasul reușita acțiunii acestuia; 
dimpreună cu dejucarea planului ad 
versarilor, care îl conduce Ia uu 
filial pe drept cuvânt neprevăzut, 
dar nu lipsit de adâncă semnifi
cație. ( i

Revine scenariului, desigur in 
marc parte, meritul de a fi men
ținut acțiunea pe linia constructiva 
a unui realism avansat, lipsit de 
afecte inutile, caracterizând alilu

Se mai găsesc patroni care 
își maltratează salariată 

Cazul patronului GH. COMAN din Deva
Muncitorimea din țara noa 

șiră, și-a câștigai o serie de 
drepturi prin lupte îndârjite, 
drepturi carc-i sunt fecunos 
cute, apărate și garantate de 
Constituția Republicii Popu 
lare Române și de regimul 
de democrație populară.

Cu toate acestea, mai sunt 
fncă și astăzi patroni care 
n au înțeles acest lucru, ne 
respectând drepturile sala - 
riaților, continuând să practi 
co vechile sisteme ale clicilor 
exploatatoare-

Astfel, zilele trecute, croi 
torul Coman Gh , din Deva 
și-a bătut ucenicii Bodea IA, 
chent și Corbea Ion până 
la sânge. In afară de,aceasta 
d. Coman, nu respectă con
tractul colectiv, Cu toate că

cei doi ucenici lucrează de 
doi ani de zile în atelierul 
său nu le-a plătit pentru mun 
ca depusă în ultimele 6 luni 
decât ijoo lei.

Față de asemenea prove 
dee, orgaiieh- de resort tre 
bue să ia cele mai severe 
măsuri, care să servească e- 
xemplul și pentru alți patro 
ni de teapa lui Coman Gb., 
care continuă să mențină în 
caz practicile josnice folosite 
sub regimurile de tristă amin 
tirc istorico fasciste.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

dinea oamenilor sovietici, care dupM 
expresia eroului principal, arată 
chiar iu clipa morții tot disprețul 
lor față de bestiile invadatoare, Im
punând chiar acestora plin dragostea 
lor de patrie și libertate.

Regia lui Bleiman a impui ac
țiunii acei firesc caracteristic atmos 
ferii de nerv, uneori inflamabilă, 
alteori dramatică, reușind sa rea
lizeze scene pline de conținut, In
tre care ani reținut apariția în la
gărul de prizonieri ucrainieni a a- 
gentului hitlerist, ca și evadarea 
celor trei de aici, pentru a lua 
parte |a desfășurarea ultimei părți 
a , acțiunii la Vinița, care alături 
de alte scene ne-au convins de o 
regie atentă, inspirata de o ina'.tă 
principialitate.

Fotografia, care in acest film 
este adaptata ritmului speuiic al 
acțiunii, a avut câteva prezențe vii, 
care adăogate celorlalte realități ale 
filmului, au contribuit net la rea
lizarea lui artistică.

Rămâne ca o ceititudinc fiieai 
că, creație a actorului sovietic, de 
largi resurse Cadicinicov, în rolul 
maiorului Fedotov, care a reușit să 
ne prezinte puternica personalități 
a agentului sovietic. De o struc
tură sufleteasca noua, .cetățean și 
ostaș al Patriei Socialiste, agentul 
sovietic este caracterizai prin pa
triotismul sau, curajul ți abnegația 
sa, însușiri pe care Cadicinicov ic-a 
ridicat la nivelul unei admirabile 
realizări. >

1 „Secretele Contraspionajului" nu 
are nimic din misterul ostenativ al 
realizărilor de acest gen din apus, 
caracterizat»; printr’o vădită lipsi 
de simț artistic și sec .convențio
nalism, filmul sovietic făcând cinste 
celei mai avansate cinematografii 
chemată să adaoge încă o paginS 
de glorie în Istoria luptelor oa 
incnilor noui din Răsărit,

Și vom adăoga că — după păre
rea, noastră — un titlu românesc miji 
sugestiv, ar fi iâcut bune servicii 
acestui film, în caro spectatorul gă
sește, desigur, tot ce poate mul
țumi exigențele gustului său,

Mihail Mfhuțescu

tistic dat de Asociația ,.1’rie 
tenii Scântei" la rare auf con 
tribuit clvii și elevele licee 
lor din localitate cu un bo 
gat program muzical.

La sfârșitul programului 
s au împărțit premii celor »-- 
vidențiați în munca de di
fuzare a ziarului ,,Scânteia".

1. HERMAN 
corop.

întrecerile ca ocazia 
zilei de 1 Mai 

(UnBre dia pag. Ui 
comitetul de întreprindere, 
au hotărît acceptarea pro
vocării la întrecere între mi
nele Teliuc și minele Cer 
tej cu următoarele condițiu 
ni: (

Depășirea programului de 
producție cu 2o la suta, a- 
dică dela 4.200 tone progra 
mate la 5.040 tone-

Economia materialului e 
xplosiv pe tone de produc
ție.

Economie de combustibil 
pe tone de producție.

Reducerea absențelor ne
motivate.

Depășirea randamentului 
invidual pe om schimb, fa 
ță de media anilor 193P-47.

Muncitorii minelor Țeliuc, 
conștient i de roțul lor în lu
pta pentru întărirea R. ‘ P, 
R., tși iau angajamentul că 
aceste condiții să fie respec 
tate și realizate întocmai pen 
tru desvoltarea economi» i a 
Republicii Populare Româ 
ne-

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M JL
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EVENIMENTELE ZILEI
Cronica externă ALEGERILE DIN ITALIA

NU AU FOST LIBERE

Un fals nereușit
La 18 Aprilie, popmul 1- 

t.ilian și a exprimat \ 
— in aparență blocul ețeri 
calo fascist, a obținut voturi 
mai multe decât frontul ț e 
mocnit Popular. Sunt totuși 
o serie tk considerente, pe 
cate nu le putem trece cu 
vederea i Care ne obliga sa 
tragem concliuii’c neresare. 

t • Astfel în ziarul „l'nita” 
Palniiro Togliatti, secreta - 
rul general al Pjitidului (o 
munist Italian, a declarat 
printre a Ițele, reieiindu se 
la rezultatul alegerilor :„Nici 
una din pozițiile noastre, nu 
a fost cucerită de inatni'. 
Cei cari credeau intr’o în
frângere a noastră în Itali i, 
trebuie să știe că după 18 
Aprilie, noi ne simțim mai 
puternici decât până atunci” 
Fruntașul comunist Italian 
ne dovedește tăria și popu
laritatea de care se bucură, 
frontul- popular în frunte cu 
cele două partide muncito
rești, comunist și socialist.

Re^cțiunea italiana spriji 
nîtă de imperialiștii din I.on 
dra și washington, a fă< ’t 
toate eforturile pentru a ob 
ține un rezultat fabricat, re
zultat care dovedește Înmii 
întregi aspectul murdar, al 
manevrelor imperialiste și 
directa lor imixtiune pentru 
obținerea acestor rezultate e- 
lectotale- ’

Creștinii-democrați, ai lui 
De Gasperi, stimulați de ar 
ginții, bancherilor din wall- 
Street, s au pretat la o se'ie 
de acte pline de cruzime, 
acte menite să intimideze 
massa alegătorilor, pentru 
obținerea rezultatului do - 
rit de ei. Dar agenții trustu 
rilor nu s’au mulțumit să e 
xercite asupra poporului ita
lian, prin teroare o intimida 
re fizică, ci ei au recurs și 
la o serie de metode de in- I 
timidare spirituală. Astfel e- | 
este cunoscută întregei lu- ț 
mi ntervenția Papei Pius j 
al X11 lea, care avea meni 
rea să înșele buna credință, 
1 a disciplilor săi. Manevre 
le Vaticanului nu au reușit 
insă decât să producă o ne 
sfârșită serie de proteste, și 
în acelaș timp săiîndepărteze 
o bună parte din,credincioși.

Deși amenințat cu foame 
le și război, de către impe
rialiști sau cu infernul de 
către preoțimea catolică po
porul italian printr’o luptă 
neșovăitoare în fruntea că-

Cetiți și răspândiți ziarul

„2Eorf IWoi 

reia au stat in permanență 
comuniștii și sociali-tii a 
dovedit hunei întregi <ă po 
sedă o conștiință și nu se l.i 
să amăgit și nici intimidat. 
In ciuda tuturor presiunilor 
din afară și dinăuntru, Fr. 
Democrat Popular dai ita 
lia rămâne o forță cate își 
cunoaște drumul, forță liotă 
lila sâ continue lupta pâi.a 
la învingerea totală a daș- 
manuțui.

Rezultatul alegerilor din 
Italia, desvalue încă odata 
lumii întregi planurile liră 
păietr ale agresorilor impe- 
îialiști'. Acest rezultat insă, 
este mai important din punct 

|'.m de vedete al sem 
nificației lui reale, decât din 
punct de vedere aritmefii 
Pentru lu,mea progresistă 
în Italia au învins de fapt 
forțele democrației popula
re, deși calculele, niescli ne 
ale Iu, De Gasperi* pan t a- 
arăta un alt rezultat. Falșul 
lui reacțiunii italiene este un 
falș nereușit.

Adrian Bossie

Arma ideologicăa Partidelor Comuniste
(Urmare din pag. la)

Britanic trebuesc aplicate altfel de
cât în Franța, în Franța altfel 
decât in Germania, iar in Ger
mania, altfel decât în Rusia... ' 

Activitatea Partidelor Comuniste 
din diferitd țâri, in timpul războiului, 
și după război, mai ales activita
tea Partidelor Comuniste în țărfe 
cu democrație po, u ară, experiența 
dobândită de mișcarea revoluționară 
și ,în construirea democrației de tip 
nou, alcătuesc un material bogat 
pentru a se trage concluzii teore
tice generale prețioase și pentru 
a dfsvolta teoria marxist leninistă.

Este de pe acum necesar de a 
trage concluzii teoretice generale 
din experiența bogată a construirii 
Statului în țările iu democrație po
pulară, de a analiza schimbările de 
clasă ce s’au produs in aceie țări 
și de a stabili căile pentru a intări 
pe viitor alianța muncitorilor, a ță
ranilor și a intelectualilor; este ne
cesar a se face o analiză științifică 
a schimbărilor intervenite in eco
nomie și a se fixa căile ulterioare 
ale construirii socialismului, a se 
trage concluzii generale din expe
riența construcției organizatorice a 
partidelor marxiste in legătură cu 
particularitățile desvo.târii lor in 
țările cu democrație de tip nou.

Educarea ideologică a cadrelor 
partidelor și o largă propagandă 
a marxism-leninismului sunt, im.' 
preună cu nevoia de a trage con
cluzii generale teoretice din expe
riența muncii, sarcinile ce'.e mai 
importante care se pun in fața Par 
tidelor Comuniste.

Practica dovedește însă că edu
carea marxist-leninistă a cadrelor 
partidului prezintă lipsu, i foarte gra
ve atât pe plan ideologic cât și pe 
plan organizatoric. Aceste lipsuri, 
dacă nu vor fi înlăturate pot pre
zenta o primejdie serioasă.

Există d.e pildă, ziare, organe 
centrale ale ,C.C. ale unor Partide 
Comuniste, care nu publică aproa

Americanii au amenințat poporul italian cu foametea, 
cu răzbciul și chiar cu bomba atomică.

Declarațiile lui Palmiro Togliatti făcute ziarului UNITA
1’almiro lugliatiti, secretar gc- 

neral al partidului comuni.t ita
lian a declarat intr’im intcrvieiv a- 
coidal ziarului UNITA ră alege 
iile din 18 Aprilie nu au fo-t nici 
liber: și uDi dcm'ocrate.

’l ogliatli a spus: ,,Tici fa tori 
de înșelătorie, frauda și con-trân- 
gere au contribuit la restrângeiei 
liberia.ii ;.o’i i.c a alrg; torilcr ita. 
linii, ,i a-.u.nc. intervenția trăi
nd, ricini și oiganiza(ii;e țecle- 
siastke, pireu n și presiunile ți in
ii ni Tije In i.tc i dedat guvernul 
lăți de pa >u,jl e.

Primul lactor, intervenția 
străină pentru a cortipo voin 
ța alegătorului s’a făcut eu 
o brutalitate neîntâlnită. în 
nici o țară în timpurile ac
tuale. Aceasta intervenți 
s’a manifestat prin ame lin 
țaiea țării cu foametea, da 
că votează pentru Frontul 
Democrat Popular prin ame 
nințarea cu războiul și chi t • 
oricât ar parea de necrezut, 
prin amenințarea cu boi 
ba atomică a unor anumite • 
orașe și regiuni.

Al doilea factor, jnterven |

pe nimic despre teoria marxlsin-le. 
idilismului, care nu publică arti
cole de propagandă sau de infor
mații asupra studierii teoriei mar
xiste de către membrii de Partid.

Se știe că acolo unde există de
zinteresare față de teo. ia marxistă 
și unde munca de propagandă este 
neglijată, se ivește piiinejdia de
generării și a alunecării spre po
ziții ljurgheze. Iii aceste organi 
zații apare în giod inevitabil un 
spirit mic-burghez de mulțumiie de 
sine și de îngâmfare, iar comu
niștii care disprețuiesc leo ia nu 
Văd nici ascuțirea luptei de clasă, 
nici diferențierea forțe.or ce clasă, 
nici unoitiii e zdupnanu.ui; ii încep 
plin a se încrede în spontaiie.tate, 
a se legănă iu iluzții oportunist^ 
cu totul se va aranja și că în, 
orice caz socialismul va învinge.

Iu organizațiile de partid, ale 
căror conducători nu au in lăcârarea 
de piopagandiști ai teoriei marxiste, 
pierderea perspectivei revoluționare 
este inevitabilă. In acele organizații 
ne putem aștepta la „ideile’’ și 
„teoriile” pseudo marxiste cele mat 
nesăbuite. Și în acest caz pseudo-- 
marxisniul se ascunde deobieci în
dărătul unei frazeologi stângiste.

Se știe de asemeni <ă aco.o unde 
există dezinteresare față de teoria 
marxistă, unde teoria este dată ui
tării și nu este elaborată nici răs
pândită, critica ți autocritica, este 
părăsită căci teoria marxistă cere, 
prin însăși natura ei o ciiti ă și a- 
utocritică largă ți sinceră, fără a 
ține seamă de persoană, gi ută n 
fața masselor și iui în culise.

Partidul Comunist (bolșeiic) al 
U.R.S.S., creat și educat de marile 
genii ale teoriei revoluționare, Lenin, 
și Stal in, dau tuturor partidelor co
muniste surori plida atitudinei ce 
urinează a fi adaptata ui privire 
ța desvoltarea teoriei marxiste și 
a propagandei suie in niasselc Iar 
gi populare. 

uiense ce se pun in fața lor in 
lupta pentru vi.toria asupia forțelor 
reacțiunii, pentru construirea socța 
lismului în țările eliberate de 

Nimic nu a putut opri sau abate imperialism, I

Ier- wrimerifc Județului Hunedoara, Deva 1948.

ția ilicita a cleiului ]k|țini ■ 
restrânge și a falșiln a toia 
ța .d< g.iloiilor, s .1 |a< ut , u

DE UA-iPLRI

violarea fățișe a Constitui,i 
ei și a legilor noastre eleC 
turale, săvârșind chiar a 
te pe <are legea le intern 
ce și le pedepsește drept 
crime.

Al treilea factor, intimi
dările și 1 raudele |a care a 
recurs guvernul lată de po

activitatea propagandistică a Par
tidului: iu i monstruosul regim po
lițist al absolutismului ța ist, î.i.i 
masurile dra,ouice aic oamenilor im
perialismului internațional, menșevici 
și social-recoluționari, taie au fost 
la putere după revoluția d n Fe 
bruarie 1917. ,

După Revoluția Socia ista din Oc
tombrie, desvoltarea și răspândirea 
teoriei marxist leniniste ți elabora
rea pnei concepții stiințiii e prin
tre marile inasse populare *au de
venit sarcinile primordia'e a.e Par 
tidului și ale Stătu ui

Nici o cucerire a P. C. (b) din 
U.R.S.S. in i.onstruirea socialismu
lui nu ar fi fost posibi.ă dacă Par
tidul nu ar fi atribuit o ințnoilanță 
primordială desvoltarii mar vișinului 
și educației marxist leniniste a ca
drelor sale. i

Conștiente de lipsurile lor :n 
răspândirea marxism leninismului, 
Partidele Comuniste iau mă-uri pen
tru înlăturarea lor.

Un rol imens revine ziarelor ți 
organelor teo.etice ale Cein tetelor 
Centale ale Partidelor grupate in 
Biroul Informativ al Partidelor Co 
muniste și Muncitorești.

Una dht măsurile cele mai im
portante în vederea lidicării nive
lului teoictic al cadrelor de Part <1 
este editarea masivă a oț erelor cla
sicilor marxism lenini mu]ui: Marc, 
Engels, benin, Stalin.

In afară de crearea de cercuri 
și școli de Partid pentru activiștii, 
de bază, este necesar, să se îmi 
bunătățeăscă Ja maximum munca 
școlilor superioare care funețio ea- 
ză pe lângă Comitetele Ce.itra c ale 
Partidelor Comuniste.

Aprofundatul formația teo e ică a 
cadrelor de Partid, Partldc'e Co
muniste \oi îndeplini sarJi.ile i- 

por, >1 pr lunile la rai'- ..■ 
recurs patronii fața de nitui 
< imn a 1 > apatal a-p-'«3*e ■ ■ 
mai văzute jiâna .idiini

gr i jiu ul ■ at /'• forțe.c : ■- a 11 
muc- partidului dc-.no.lat-~iun 1 
mljloeccle care ) s’au [ |us la d»|». 
zili. Jv • atic -trainatr' . de b> c 
rica -1 <xi|iitali-.m. au dai c 10: 
partid pu-ibijlatca a -c >’■ ‘ 
de instrumentul , suplici i-.i.tiu . 
cum] aia in mod kțSJ -.-jluiir

1 crill 11 1' r.?-t<- ar este: ii.o': 
\e, a <iv l.iiat j og’iatti, Ui 
bu<\ 1 tragem coif Dz.a , > 
alegerile n cil Imt libere , 
iar lucru] neexta trebue xpiis 
în mor) < lai poporul i ta]u 
și hnmi îiitregi ’.

Inticbat da a fo laraii. -a •i.-.a: . 
na ca i.c/u|talul aiegcr.l .r 1 u 1 
Apiilic nu \a acee.ilat, Ir, :■>' 1 
a laspim: ,t>i- • da"i toauiiu .., 
,.a nu a cep a” mțclr sid de - 
apel l.i forța pentru a ia-tuiro . 
organizatorii pu-, < rnamenla ai j 
leliței și fraudei iata de ,
ani mai spus ți lepctzm un a 
tem a casta intenție.

Noi deiiun.âm .opiniei . ub . ,r 
moeratice a |ta| ei ți a luncii iirtrea, 
violările aduse .iberuții 1 vom 
ței poporului ita ian cu pri c ni 
cestor alegeri; \om ține uc chr-a 
această problema a dreptului dt < 
arca alege, i libere, prin > i c 2” 
porul sași poala alege rqcrczciț 
tanți fără a fi amenințați fr.e-re 
te si războlu de către streini. t 
cu infernul de către preoți. O: 
nunii libeii din Italia tic in‘; 
și sunt alături de noi”.

llupa ce a ariut a 
froudefe guvcnilui de < ia-p . 4
milioane de cetățeni .iau lit v ti® 
iile Frontului Democrat Popula., 
Togliatti a subliniat important 
cestui fapt pentru denocrafic*.

El a a. a :gat aceasta _lf 
toreste „l.uptel ncsovăitoarc ți 
plina de convingere a comunișulr-r: 
italieni, care au pus mai presus -le 
orice cauza r rrrațici -i imitam 
poporului.

Nici tina ciin țtozipilc tu a 
sire a inche t pogllaiti, nj 
nu a fost cucerit.! de ii.u- 
mic. Cei >aie crciD'iu țnlr’o 
îirtrângerc a noa'-tr.i în 1- 
r.alia, tț-ebtjt să știe <ă du 
pă 18 Aprilie, noi ne sim
țim mai puternici decât ț ț 
11a acum’’.

Un nou lot 
de foști prizonieri 

din U. R. S. S. 
a sosit aseară 

în gara lași
I.XȘl. Joi -eara. hi orele 

2’ a sosit în gara locali 
un tren < u foști, prizonieri ve 
nind din L RSS.

In gară, pri/omen, au fox-t 
primiți <lc reprezentanții au 
torităților militare și civiț, , 
prccunt și de un maie uu 
măr de cetățeni.


