
Dorind să ușureze re 
stabilirea cât mai grabnică 
a economiei naționale a 
României și ținând seama 
de relațiile de prietenie 
ce sau stabilit între Re
publica Populară Română 
și Uniunea Sovietică
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Comemorarea 
marelui filosof revoluționar rus

V. G. BELINSKI
Conferința tov. L. RAutu. membru 

al C. C. al P M. H, la Casa
Prieteniei Sovieto Române
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o reducere de 50% din suma ce a mai rămas 
de plătit drept reparații începând dela 1 Iulie a. c.
” ' *' Răspunzând prompt la 
scrisoarea pe care Guvernul 
român, la propunerea Parti
dului Muncitoresi Român, a 
adresat-o Guvernului sovie 
ne solicitând o mic.o tre a 
datoriilor noastre de război, 
Geiieralissiinul Stalin, geniu 
Iul conducător al ] opoarclor 
sovietice. arată ca Guvernul 
Sovietic a ] o’arît o reducere 
de 50 la suta, a acesto dato 
rii.

Gestul mărinimos al Gu
vernului sovietic ,e\ idențiază 
sentimentele de prietenie pe 
care popoarele sovietice și 
Gcneralissinu.il Stalin ]e nu- 
Vesc pentru poporul nostru 
și încrederea pe care ele si 
Guvernul lor o arată regimu
lui democrației populare de
la' noi.

Acesta mi e singurul șt 
întâiul semn de prietenie, în
credere și sprijin venit din 
partea Matei noastre vecine 
dela Kăsărit.

Armatele sovietii e s au bă
tut eroic pentru alungarea 
trupelor germane de pe te
ritoriu! țarii noastre. Șoldațb 
sovietici și-au jertfit viața în 
luptele pentru eliberarea Ar 
dealului, iar la Conferința de 
I’ace dela I’aris. delegația 
sovietică a susținut dârz și 
cu căldură integrarea Ardea 
lului de Xord rupt în 1940 
din trupul României prin Di 
tatu! dela Viena.

Cu toate că reparațiunile 
de razltoi pe care le datoram 
Uniun i Sovietice n au fo t 
fixate l.i < uantumd real al 
pagubelor pricinuite de tpu 
pele antones lene in in«u.- 
siunca lor alături țle hitleri li 
in Republicile Soviet.ce. to
tuși masiva reducere de a- 
cutn nu c prima înlesnire pe 
care ne-a acordat o Guver 
nul sovietic.
la cursul armistițiului Guver 
nul dela Moscova a aproba* 
eșalonarea datoriei noastre 
de Tăzboi pe un interval de 
8 ța ni in loc de 6, ceea ce 
a adus o ușurare a sarcinilor 
noastre dându ni se astfel 
posibilități mai mari de refa 
Cete ecoronică și redresare.

In cursul celor doi ani con 
sectitivi de aprigă secetă , 
1945 și 1946, când in spe
cial populația din Mo’dcva 
suferea dc foame UniuneaSo

(Contimare ta Mg- ÎV-a) ț_

3»c>xlul lelețțramet țfenerc Itssâmulu? «f» V. «n 
a dresata

In ziua de 8 Iunie a. 
polara Româna a adresat d. 
Române următo i\a scrisoare:

St

__ \
Geaeraljssimul I. V- Stalin

3«ai«B Scxlui
D-lui Dr. Petru Groza, Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R.
Stimate Domnule Președinte,
Am primit scrisoarea ce mi-ați adresat-o. Guvernul Sovietic a examinat ru

gămințile guvernului Român din scrisoarea din ziua de 4 Iunie a, c., referitor la re
ducerea sumei pe care Statul Român o datorează Uniunii Sovietice în contul repara
țiilor de război.

Dorind să ușureze restabilirea cât mai grabnică a economiei naționale a 
României și ținând seama de relațiile de prietenie ce s'au stabilit intre țările noastre, 
Guvernul sovietic a luat hotărîrea de a reduce suma ce a mai rămas de plătit drept 
reparații cu începerea dela 1 Iulie a, c., cu 5 ) la sută.

Cu profund respect,
Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

I. V. STALIN .

Pentru analizarea activității sindicatelor și trasarea sarcinilor de viitor a avut loc

Ședința 'Ccnsalaulua ^udeleaaa 
&aa«lecal D«tia*Huneacara

In ziua de Marți,- 8 Iun'c 
a. c-, în prezența t°v. Far- 
caș instructor a! Comitetului 
Central C. G. M-, a tov. Flo- 
rescu Ghcorghe, delegatul l’ 
niunii Sanitare, a tov. A 
Drăgoi, membru în biroul 
Judcțcnci P. M- R- Hunedoa 
ra Deva, a membrilor Con
siliului, pițcum și a preșe
dinților și secretarilor sindi 
ratelor din Județ, a avut țoc 
ședința plenară pentru anali 
zăirca muncii depuse șt'tran
șarea sarcinilor de viitor.

După prezentarea rapoarte

Or.
X.I. s 1, Kaftar.lJzc ambasadorul 

Petru Ciroza l’ri ci. C<n iliului

F.xt ck n’ă,
\m mioare a \a tiaiișii ite tex* 

tul sc»koiii de laspuns a <ie- 
iivraii-<i i.u'ui i niunii So.i-li- 
cc I, V. Stalin, Președintele 
Conbi‘ii'1 de Mi. iști i al U 
R.S.S., Ia scrknarea pe ea c 
a-ți adresat o In legătura cu ie- 
ducerea uie lâna de plă
tit ni tontul repara ii or | e cfțre 
Rcpubi.a P pw ara Ronână o 
mai da<on-ar i de I niune*
Soxietică,

Priml i Va rog Donnu'e P.c 
ședințe înal e e ude considera 
t i uni.

Ambasadorul U.R.S.S. în R.P.R,
i S. I. KAFTARADZE
A 6 »

scrisorii s

lor și analizarea lor de vaite 
secretarii de resoarte ai Con 
siliului Sindical, s’au trasat 
sarcinile pentru o noua pe 
rioadă de timp, în care se va 
duce o muncă intensă pentru 
lămurirea și antrenarea m:i 
selor de muncitori in lu
pta pentru mărirea produc 
ției reducerii procentajului 
de deșeuri, scăderii la maxi
mum a rebuturilor, îmbu:;ă 
tații ii calității produselor, li 
('vidării absențelor nemotiva 
te dela serviciu, toate de i n 
portantă, capitala in obține

guvernului 31* Si
Uniunii So\jrtLr 

de Minierii ;d R<

rea unei producții superioare 
din toate punctele de vedere, 
precum și pt. scăderea pre’u 
lui de cost al produselor.

() mare importanță se va 
acorda asistenței medicale a 
salariatilor. Se vor duce am
ple campanii de prevenire și 
combatere a bolilor. Dea- 
semenca munca pe titrăm i- 
dt.ologic, cultural, sportiv, 
ctr. va fi intensificată.

Luând cuvântul tov. Gh 
Ijoiescu, delegatul Uniunii

I B.
(Ccatiâuaie tn pag. lila)

Uliii.im a. in ț rczi nia h ui nu- 
mer.e | nblii, a a1 ut !o l.i < a-a 
1‘ru.țt.ii c, Sove.o Ro.i î e . o . tnio- 
laria <.miliarului mjr.ii ui V. <j. 
Hdiirki, organizata d. Iu mu ul -'e 
Studii Ru.i .mo Soviete. 1 > a a l'uc- 
tcu ii . ii'O Române.

Ilup.'i tui s uit , u aut uiroaudi*! 
rotit de |.i,it. mm ei-itar Ștefan 
Ni.ilau, aluat cu.ânu tov. I conte 
Rautu, immibru in C.C. al l’.M R., 
denoltanJu-și <.onfetința a u.iu ma- 
iclui filosof <i <riti, i.'einuciat re
voluționar rm, V. ti. helin-ki.

l)e~i iui a Ir it . e .1 17 .u i, a_- 
tititat a literara a Im i < > iiv|<y a 
foo bogata.

t. i etuelcn', î'eumky deiua-ta irfa 
Ir'o dramă a -41 iia’a yrca a țăra
nilor iobagi -IUI Ru-ia laii-ta.

I igat de ina’c'r u.eiato. Her 
zeu, ttdinalo -tudiaza je ;i Oao'iî 
Rermam I i l-.cte -i lh.it, l. sprin 
dv d u d 1,1 im iiJite ti^u, dar,
i-i da im ind -ra r,a de par.i'c ne 
nati\e ale ft'o-o ic: lui Hei_e:. Ee- 
lin-ky nu se multu ne~(e -a expIL e 
rea'itatia. ei, ju.'e an.l ca uți revo
luționai, începe lupta nn|i>ii a lea
lității țariste, pe tirâm literar și 
ca gazetar. El p ih i â vecite'e -ale. 
(udii critice a-tip a 1 lor mai de 

■•eama scr.itoii ruși, lOmbâtând rcu 
niantismiil dulceag ți descoperind p.e 
scriitoiii aderă.ați. legați ■'(• \iat..

Critica lui Bel n-kv a avut un 
inare raiunct pvitruci el a inteles- 
cerințele icaliialii ir.e.iate -a .e 
r.-i-piiiida la probleme cate liamântA 
societatea. S’a -,pu- <’e p.re c| cri 
c-fe un 111a e ri-culat țe care sbirii 
țarismului ne ’â avui ,-i se r. volte 
In p.ata. el o Ijea cu pini de 
literat.

Beims1 y, lilosor reio uiionar, caie 
a trăit inair.t i’e a a iția marxis
mului, a trebuit ‘a băjbaie în cău
tarea ideologiei progre-i-te p care 
o cerca întreaga lui com-tiu ț e spi
rituala. Dar geniul lui a văzut 
ceeace n’a văzut ri.i un li o of eu
ropean. Deaceia el este una dintre 
figurile cele mai luminoase ale ti- 
losofiei mondiale.

Belinsky spunea că este absurd să 
se creadă că desvoltarea omeni.ii 
se oprește intr'un punct. Fără a 
cunoaște incă lupta de c’a-ă, Be- 
linsky o J revedea, ca t batal e între 
trecut si viitor. Ce e fără luptM, 
este mort — spun a Belinsky. Lupi 
ta spre mai bine este moto ut pro
gresului societății. Urma i; 'ui Cer- 
nâșevsclii, Dobroliubov, au .ners 
înainte, apropiindu-se mult de Marx 
și Engels.

Ceeace a semănat Be'insky a tos< 
cules din plin prin Marca Revo
luție Socia'istă din Oc'ombri-., Vor
bind despre Pe'inskv, Lenin îl nu
măra printre predecesorii ț a tidultț 
proletar, care a pregătit triumful 
marxismului în RU:ia.

(Continuare tn pag- IV-a)
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Ce să cotim

„Probleme de literatură și artă ‘ 0 nouă etapă in drumul slujitorilor artei
Nr.

A' tlo.ba caet al .,1’robie 
inelor de literaturi și ard1. ' 
publicația trimestriala e lba 
ta d< Institutul <!<• stadii '* 
mano Sovieti. . îmnănuncli t 
za încă un număr de slabi 
literare și de i r t ci ariDiiiv 
selecționate di t preș i de 
specialitate isoxietică.

Oportunitatea si necesita 
tea editării acestor studii îi 
românește nu | o.iti- fi subl'- 
inata îndeajuns. Pentru ,-nl 
?ura noastră orientală a’ea 
recent pe drumul sănătos al 
realism ului, precizările ideo
logice și < om luziile critici 
lor dc a ta sovietici suni vn 
luminos imlroptar.

I.. Plotkiii în studiul „Par 
lidul și literatura" face o in
cursiune în des voi tarea i<’o 
rica a literaturii -o i t ce 4e- 
la, revoluția din Octombrie și 
până azi. Daca literatura so 
vietică reprezintă astăzi un 
mijloc puternic de edtnaie 
social-politică, Culturală și ar 
tistica a poporului, dac a ca 
a devenit o parte a cauzei 
proletare comune, o litera 
tură populară aceasta se da 
toreșlc îndrumării pe care 
i ții dat—o Partidul țomunisl 
(bolșevic; al l'miliții So.it'- 
tice-

De importanță egală sau 
aproape egală sunt cele niai 
muțte studii din restul su
marului: „Gotici și estctaca 
realismului socialist" dc V. 
Pialik „înflorirea culturii -o 
cialiste în 1 . R. S- dc
S. Kaftanot. ..Conflictul d a 
mată ’ de li. Holodov, car,-, 
pune interesanta problemă a 
recrutării ciuiflictelor pentru 
teatru din realitatea un<.i -o 
vietăți fata antagonisme de' 
clasa si tară adversilaț i irc 
lol\ abile; Arte olul „l’ro'ile 
m(.lc fundamentale ale de- 
voltârii muzicii sovieljce 
privește problemele actuale 
ale muzicii sovietice în lumina

..r. - M

Festival artistic-
cultural dat în cadrul 

F.N.T.D.R. de tinerii din 
Deva și Cugir cu ocazia 
serbărilor Centenarului 

revoluției din 1848

Cu o.*/ia -«'nbatoririi Cen.măru
lui 1848—1948 tin di din Cugir și 
Deva, ia cadrul F.N.T.DR., au dat 
în ziua de 6 Iunie a. c. în sala 
cinematografului „Progresu " din 
Deva, na festival artiști.-cultural.

Festivalul a Io t deschis printr'un 
tablou ce repre/eata anul 1843 și | 
anul 1948 după care s’a citit con, 
ferința d-lua prof. O. Fio.a in care 
șe arata viața ji personalitatea mi
relui revoluțioaar N. Bal eseu.

Festivalul, biae rca'izat î i mare 
măsură a dovedit o serioasă mun 
că de pregătire a tinerilor diletanți 
relevând tot odată reale talente. 

ri zolnțît'i < ti prisme la mu- j 
zu'.ca < i.init, mlui < i-, i.i’ ..î 
I’mtriuliti t oiuimi'l bob.
vi' di ■ l li tiu 1 So.ii tica . 
Ai li' ojul „In i !>• -li i ii •« 1 
liciiiițu prese D. Za-ku i 
sici d< line te cu elarilat'

I lloe.f țlOZll I .UlIUgl' li-l

« are <iiti mi' -i iu tiig.mv.i 
pa \’a i lor I nit'* • ’t pin 
re l.i ' hes,'U *.ca libcri-Vu pic 
s< i. una |« pi c-1 de in
b ti I pOpO’llhli l.'f ■ 
ta 11< nil'-ii -i !<» matil<>i t! ,|
sinii.

Cronica teatrală

M’am născut ieri
comedie în 3 acte

Turneul Teatiifui P.>| oru ui i.iir 
Timișoara a ,'.at în județul nostru un 
spectacol cu piesa „M’ani născut1 
ieri’’ în traducerea Iui A. Adania 
și S. Alexandrescii, specia.ol de co
medie, ca.e aduce în fa.a publicului 
aspectele acelei părți din so ie atea 
americana, în care „a.itori ate .1" ba
nului și corupția i,di.ă la conducerea' 
treburilor publice, de culisă, p? re- 
chinii dolarului care dețin sforile o 
rânduirii statului și în care, guver
nanții „păpuși" a.ționeaza conform 
intereselor marii finanțe, pentru ex-. 
ploatarea celor care muncesc.

Hary Bro.k, mulțimi ionarul fărd 
scrupule, reprezintă o concepție^ 
după care totul este cu pulință ace
lui care deține puterea banului și 
știe să calce în picioare orice pen
tru satisfacerea dorin e da a aparare

«și jaf, mergând până la coruperea | 
așa zișilor demnitari ai statului și 
sfidarea demnitari urna e, p litru a 
face din acei cu .care vine în con
tact, unelte docile a'e clanurilor im
puse cu risipă de dolari și te oare.,

In opoziție cu acesta, însu lețit 
de revoltă și animat de onestitate,' 
ziaristul Paul Verall, reprezintă o 
lume care continuă si creadă în va
lorile reale ale vieții și este gata 
să ducă lupta împotriva șacalilor 
societății, împotriva acelora care 
falșificând viața, resping cu toate 
mijloacele ce le pune la îndemână 
banul, pe oricine ar sta în ca'ea sco
purilor lor de domina ’ și exploa
tare a cel or muți.

In această lupta intervine o con
știința noua câștigat! cauzei, la în-* 
ceput prin dragoste, apoi p in con
vingere. a fostei balerine Billicț 
l)awn, în car se va trezi dorința 
de a duce o viață nouă de muncă 
și realizări, care va ajuta pe Ve
rall in dejucarea ț lanurilor li i llrookj 
stârnind furia sa neputincioasă și 
stupefacția sateliți'or lui, cint v care 
ratatul Dcvcrv va r *' a un toast 
— nu lipsit de semnificație — a- 
celora care au pornit lupta Împo
triva ban lirismului fi lanci.irilpr a- 
mericani. .’ (

Interpretarea a su-ținut î■ generaț 
cu destulă eficicțâ un te.t vioi, cu 
replici adesea șle adâncă semnifi
cație, redânu acea atmosfera satu
rata în care își duc exi tența lupii 
finanței și oamenii lor d.- încr.'dere, 
lipsiți de scrupule, ratati sau co- 
rnpți, unelte plătite ale ambițioși
lor banului, pentru s o,,u îl Ion 
murdare de îmbogățire.

Desigur am fi dorit ca dl. Clii- 
rițescu sa fie inai convingător în 
scenele sale de furie, în care n’a 
reușit decât în parte să ne redea 
pe financiarul ambițios și venal, dar 
calculat, care știe să dozeze pen
tru a câștiga, atunci când are de a 
face cu adversarii lui obișnuiți, dar 
nu ezită nici „ultima carte", în 
preajma perspectivei de a pierde <ea 
din urmă șansă de a câștiga.

StuJiiiea re.i a:ă a documente 
lor ședinții Comite,ului Central al 
Uiiiunli Sindi ațelor de Artiști, Scrii 
tori și Ziariști, descoperă o nou i 
etapă p.e care oamenii artei de 
toate categoriile sunt holăriți s’o 
realizeze în drumul cai- îi apro
pie de poporul mun itor. mărind e 
fortul pentru îndeplini ei sarcinilor 
generale ale tuturor.

Această siaințl ivi ă din le.uia 
Unei analize prin, ipiale a mu leii rea
lizate dela cel de al doilea c on- 
gres, a avui loc sub semnul mă 
refelur prea i.. economice și so
ciale care au eat | o ibilități de 
desvoltaie unei arte de ti r nou me
nită sa exprimi- năzuințele popo
rului, lală de <arc poziț'a crealo

de Garețo Kanin
In rolul lui llillie Dawn, d-ra Emi

lie Mihailovici a. desfășurat un joc 
însuflețit de firesc și de adâncime, 
reușind să ng redea până la sfârșit 
un personagiu uman, de proporții 
reale, apropiat i lea'izai cu talent 
și convingere.

In rest, Mir a Avram nea redat 
un personagiu corect însușit, iar 
Ștefan Mării un om de lege care în 
spatele abuzului de ajcool trăește 
drama sa proprie, a căni nrezenți» 
ni 1 face mai puțin odios, întreg 
ansamblul contribuind printr'ui joc 
de certă valoare, la succesul bine 
meritat al acestui turneu, p:ia care 
1 eatrul Popo u'ui din Timișoara u>n- 
tinilă acțiunea sa de promovare a 
unei arte autentice, închinată popo
rului inun-ritor.

Orchcslra de balalai i a
Sindicatului 1 'iin<’țion;iri'or 
I’ublici din Devii, a d it u t 
spectacol muzical la Sandu 
îiul (leoagiu, fiind prezenta 
lă de iov. Bizame. r iLmatioil 
care a arătat în câtpva cu
vinte rostul echipelor cullu 
rak D contribuț a acestora 
la opera de culturalizare a 
masselor populare.

Colicei tul s a bucurat de o 
frumoasa primiri- din partea 
bolnavilor și a perso lalu.'ui 
în numele cărora a adus mul 
țumiri Medicul I’rirnar Di 
rector Di‘- lancu Schee'er, 
pentru strădaniile pnsamblti 
lui și a organizatorilor lui

A apărut nr. i din „Viața 
Românească' organul So . 
Scriitorilor din Ro nânia, ut 
prinzând între altele, pozi
ția revistei față dc problertc 
le (Ae literatură și artă, care 
își propune „să înfățișeze în 
paginile sale și să stimuleze 
o creație strâns legată de via 
ța masselor largi ale popo 
rului'. Căutând să se des- 
volte pe drumul atât de just 
trasat, al folosirii principia’e 
a criticei și autocriticei, re
vista va < orespunde unei ■ e 
rințe reale a publicului, con
tribuind la promovarea cui 
turii noui, închinată popo tt 

rului se situează pe lina na’i mu 
lui progresist, având ca îndreptar 
rialismiil so ia i t esprimând i leol - 
gia clasei muncit are în djre, ția ora
ției .artistice.

Se subliniază astfel odată cu a 
ratarea părților pozitive, că fnsti- 
flețiici adeziuni la temele realii 
inului progresist nu i a urmat de 
cât intr’o mi.u măsură conr retizarea 
în opere de certa valoare a vieții 
omului nou, realitate care arată ca 
procesul dc creștere pe plin ideo
logie al oamenilor artei a lămas în 
urma celei înregi,tiate în lonșllința 
lor politi ă.

In aeelaș timp nu a fost încă 
lichidată influența nefasta a ideo
logiei burgheze, nu a fost fo'osită 
cu destulă pricepe e arma cri.icei 
și autocriticei, deși t rin acțiunea dc. 
lămurire ideologica purtată de Par
tidul Muncitoresc Român și dc orga 
nele sa'c, numea dusă in a e sta di 
recție a primit un prețios ajutor.

Rezultatele obținute tiu pol li 
considerate sati-făi-atoaie ab.l timp 
cât realitatea vie și plină di- [ llde, 
n’a fost încă prinsă în toate as 
peițfle ei reprezentative in opera 
de arlfi dela caro- se așteaptă imă 
acel măreț efort de a reprezenta 

problemele estn.iale ale so ictalii ro 
mânești, în drumul către socialism" 
care rămâne încă sarcina de viilon 
a creatorilor dc toate categoriile.

Bine înțeles acestora le revine șl 
datoria de a adânci raporturile cu 
massele muncitoare și d ■ a conti
nua acțiunea de prelucrare a pro
blemelor ideologi.e ale clasei munci
toare cu aplicarea lor pe concret cârd 
să mobilizeze pe toți oamenii ar
tei „să iasă în arena de luptă' a 
creației pentru popor".

Este just ca atuu i când se vor-

ltti niiin< itor.

O statistică recenta arat.'1 
că în Uniunea Sovietică au anărut 
în rursul ultimelor 2o <lo 
ani. un număr de 15.425 
cărți și broșuri asupra miri 
cu un tiraj total de 8 ț <lc 
milioane exemplare. In do 
meniul literaturii dram.div- 
numai în anul trecut au l'o-t 
publicate in difer'.ele liinl i 
file popoarelor sovieti e. 24, 
piese cu un tiraj dec peste ț 
milioane dc exemțd irc.

Iar editarea lui Ostro.ski 
a atins tirajul dc 4 nnlloa 
ane de exemplare, cifră ca
re alaiuri de celelalte de mai 
sus, este concludentă pentru 
posibilii țile ce stau în fpța 
creatorilor so.ietici in statui 
socialist.

V

In editura p. R- .1 a- 
părut de curând studiul tov. 
II. Zaharescu. întitulat „Mani 
festul Partidului Comunist, 
manifestul program al ini.c.t 
iii muncitorești din lumea 
întreagă”, în care sunt co
mentate icleile principale ale 
„Manifestului Partidului Co 
munist" despre care marele 
Lenin spunea că, „în spiritul 
lui trăește și se mișcă până 
asuzi, tot proletariatul orga
nizat și luptător din lumea 
întreagă”. 

bești- de r< alităli noi in -ocii-talea 
noastră, care se ier e |)rimate Tu 
opere de arfa să s<- arate rolul de 
avantgarda al clarei muncitoare In 
desvoltarea democrației noastre po
pulare înainte spre -o i.di-ni și m ii 
ales să sl- jublÎH Co- marele aj itor 
pe care Partidul Mundloresc Po ân 
l'a adus în desbaterea tutui or pro
blemelor, imluriv ale artei, fără dc 
care munca oamenilor în această I 
recție ar fi [ost desigur mult inai 
grea.

Realitatea stalului po, u'ar in caic 
forța gondiicătoare P.M.R. ți foat 
celelalte foruri de ră pun lere au i- 
fenția îndreptată a.upra creatorilor 
de aria, impune de-igur acestora 
strădania de a răspunde acestei în- 
crederi, muncind peatru a iriște a. 
cel artist inseparabil lezat d po
por.

Artistul popoiu'ui trebui sa fij’ 
un militant ții rea i mu.ui | rugre i tj 
care „compară realitatea lui din te 
cut cu acea de astăzi și clarifi
când drumul spre care re îndreptă n 
în frunte cu cfa^a muncitoare, arc ca 
sarcină sa anticipeze viitoiul în o- 
pera sa prezenta" aja cum o.a 
plasțic a sinletizal răspundei e rea
lismului progresist, tov. N. Mora 
ru, secretar general al Mini-terului 
Artelor și Informațiilor.

Pe acest drum teali.mul progre
sist ale- in față măreața pildă a 
realismului socialist, despre ei ru 
Gorki șpimea:

„Realismul -ociai t unicqe i 
tența ca o șițiune, ca o creații, 
al cărei scop este de-voltarea n 
întreruptă a celor mai înalte apti
tudini ale omului, tinzând spre bl u- 
irea forțelor naturii, peitru a-și a- 
sigura o viață Junta si prosperă, 
și pentru a dobândi sublima feri
cire de a fi ăi pe acest pământ pe 
care el vrea să-1 transforme intrai 
minunata locuință a unei singure 
familii ■ omenirea — , potrivit 
creșterii neîncetate a propriilor sale 
trebuințe".

Având datoria să SLOată totul ein 
realitate, pentru crcalorii noștri de 
artă se pune prab’e.na ,a Ojxrele 
lor, inspirate din evoluția nia--~c- 
lor, să se poala înloar.e la acc-t.a- 
C.n un patrimoniu menit sa facă s.n 
crească continuu e!a iu’. | e nru i.-ali- 
zaica tuturor probleme or _a i tu' 
în fața poporului numitor, (apt r h- 
tril care este ne.-esara de prind .ca 
din realitate a ce a e este esențial, 
ca o primă preocupare.

„Iar critica și airto nti a - du r 
cum remarca tov. M. Novicov 
să devină realmente arma princt- 
pa’r ;Je înviigere a neiitiflior pir-- 
ghie puternică 'e autodepășire a 
creatorului — fir tă'auzi or, al c- 
forturilor pentru un continuu pro
gres în opera de creație".

Mihall Miltbțe8Cu

I
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1944--Masacrul dela O.adour .ki 
Glane.

1913 .Se ratifi.ă tratatul de ami.ițtț 
sovieto jugoslav.-
ORADOUR SUR GLANE

Oradour sur Glane este o n*J| 
localitate din centrul Franței. Ea a 
fost făcută una cu pământul de «*. 
tre bestiile SS din Divizia d« 
SS „der Fuhrer". Timp de trei zile; 
Duminecă 10, Luni 11 și Marți 12 
Iunie 1941 ci au prădat satul, iau 
dat foc și au omorît pe toți locuitorii 
lui fără excepție (700 de vi time).

Pentru poporul francez, Oraoour 
sur Glane rămâne simbolul bestia, 
lităților naziste, acoperite de gu
vernul petainist dela Vi.hy.



ZORI NOI

Srm «loriul luturor salariu|ilor

Muncitorii exploatărilor aurifere Mica Brad
au depășit programul de producție pe luna Mai

J.a exph>;i tu cile aurifere

$ed«nla 'Ccnsîlâuluî delean 
«Sindical î)eoa*Hunedeara

(Urmare dia pig. 11)

ptoiliulîe a Io t depășit pc 
iun.. Mai i n kg. am
t'ii. eaMa 0rodu< țif, < n 
i. are muia ilorim.a de aici se 
pliat. mândri, a putut fi rea
lizata, prin efortul lutuior sa 
1 i< 1. tiliir atât (lela ,,subsol ’ 

w l'âl :i d<la „suprafață”, efort
iu i'a'e ‘ ci 23 muncitori dcla 
-tjția de presf trâm.ire dela 
Barza în frunte < 11 to\. Br;'.
til 1 Avram. 1 az.tr Ștefan. 
Bucur. ,-teaii Sabin și alții.

,-.t . au încadrat cu tot el.a 
tn.l

Vești muncitori, în (on- 
dtții grele de muncă, golesc 
lagouetele cu minereu sosi 
-ti din mină, lac operația de

Echipa tov.
dela minele de aur 
a depășit norma pe

l mi din cele mai brave t-
< liipe din minele de aur din 
Munții Apuseni, este echipa 
tovarășului primminer Grtteț 
Teodor, care lucrează in o 
rizontul 100, intrun abataj 
in 1 donul „Ana".

Această echipa, compusă 
din tov. Vârdea Nicolae, Ni 
cula Petru, Koncea fo .ie, 
Bocan Andrei, Avram p. j.

concasai'c, dup:. < are, cu lu
nii alaiul, expedia? 1 minere.tl 
la stația de prelucrare dela 
< lurabarza.

( apa( itatca (ic prelucrare 
a aC(Sl< 1 stațiuni de presfa 
râmate este de 1,2r o (ou ? 
zilnic, în>a nu s'ait putut ore- 
lucra decât 700 t. Pentru a 
mări puterea de prelucrare, 
tov. Matei Milito». JDvid Ite 
mus, p.itabanț 'l'ovie și I. 
Opream au construit 4 silo 
zuri pentru aiitezdrnb.tor, pe 
care le-au execuț ii într’un 
timj) record, construind un 
siloz în do ia zile in lo de 
6 zile.

Pentru a se țintea ajunge 
la capacitatea de prelucrare 
inițiala, muncitorii de aici

Grueț Teodor 
din Munții Apuseni 
luna Mai cu I34°lo
Tănase și David Nicolae, 
de-și lucrează într’un abataj 
în care condițiile de mutic 1 
sunt foarte grele (umezeală 
multă, rambleerea se face 
foarte greu), a reușit sa o''ți 
nă cel mai mare record în 
munca în minele din Munții 
Apuseni, depășind norma pe 
luna Mai cu 134 la suta.,

Exemplul loreste demn de urmat,

\or . oiisti L)i în rul ând în. ă 
4 silozuri, studi.nd deaseme- 
iim c<n*(ruirea instalației 
dc Sele. 1 ioiipre a minereului 
prin Cate vor putea mari a- 
tâ t produc ți 1 <-ât și pro jttcU 
vitab-a1 mum ii.

I, Cle), ccresp.

Sanitare, a arătat iă Conie- 
rația Generală a Mumii. dă 
cea mai mare importanța sa 
nâtății sindic .liștilor. Pentru 
cornbatprea și prevenirea l.o

Iilor se vor Întreprinde c >.m 
panii de mare amploare.

Tov. b an aș, instructor ( . 
G. M ,a dat instrucțiuni asu
pra felului i uni ncbuc du j.

Un regim represiv special
pentru infracțiunile la legile economice

254 ore muncă voluntară prestată 
dc muncitorii și tehnicienii cela 
atelierul mecanic Mica Brad

Pătrunși de importanța 
muncit voluntare în redre
sarea economiei naționale, 
mum itorti și tcchnicicnii de 
la atelierul mecanic și dela 
tjmplaria exploatărilor mi
nere Mica-Brad, au prestat 
in zma de 4 Iunie a. c., 254 
orc de- muma vo'unlara c- 
xecut.ind diferite lucrări la': 
colivia dela puiul Vasile J.u 
ca mina Val. a Morii, - 
turnul d< răi ire dela uzina 
termoelectrica. ’ ouile bate 
rii dela uzina de prelucrare a 
minereului, instalat .le de 
aer comprimat din nunr, la 
locomotivele C. E. I. Brad- 

e» Gurabarza preeum și la justa 
l - lația de concentrare pe me-

PUBLICAȚIUNE
Se publică următoarele po 

stu.ri vacante la Primăria
* • om. I ricani:

1, postul dc st.cretar;
2. postul de casier; 

postul dc funcționar ad
ministrativ;

Solicitanții care doresc să 
ocupe aceste posturi sunt 
imitați a înainta cererile în
soțite dc actele prevăzute de 
ari. S din S. S, Comunali 
în termen de 1 5 zile dela pu 
blicaiea pix zentei.

Citit!———I

'SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R,

sele vibratoare dela uzina de l 
prelucrare a minereului.

Prezidiul Mart i Adunări 
Naționali a semnat un de 
efet prin care st stabilește 
un regim represiv special, 
privind infracțiunile la leg. a 
spei ulei și sabotajului e > 
nomic.

Decretul prevede următoa 
iele: minimul special al a 
Blonzilor penale prevăzute, 
pentru infracțiunile sancțio 
nate de legea nr. 351 din 
1945 și de legile e< onomice 
speciale a căror infracțiuni 
se urmăresc și sc judecă cin 
pă acea lege, se dublează 
în cazul în care infractorii 
îndeplinesc funcțiuni sau a- 
tribuțiuni de drept sau le 
fapt la federale sau societă.i 
cooperative, întreprinderi de 
Stat de orice fel sau la care 
Statul participă cu o cotă 
de cel puțin 75 la sută din 
capital.

In cazul în care legea pr<- 
vede pe lângă .amendă șt 
închisoare, instanțele de ju 
decala chiar când aplică cir 
cumstanțe atenuate înfiat 10 
iilor care îndeplinesc func

țiilc menționate mai sus, îi 
vor sancționa nu numai cu a- 
mendă. ci și < 11 închisoare.

mtijica sindicală. In . onti- 
nuare, tov. I'arc aș a ara - 
lat că sindicaliștii :i mai a 
Ies conducătm ii sindicali, tie 
buie1 să fie in fruntea muncii 
voluntare precum și exenfple 
in. câmpul mun'ii.

Tov. z\. Dtâgoi, membru 
în. biroul Jnd. P. M- R .(a vor 
bit despre importanța între 
c erilor în producție, precum 
și despre 1 olaborar,.a între 
sindicale și org. P. M R-

In încheiere a luat cuvân
tul tov. St Nistor, preȘedin 
tcleTonsiliultii care a vorbit 
despre felul cum trebuiesc 
îndeplinite sarcinile primite.

1. B.

Normele stabilite de CAM. 
privitoare la dreptul debitanților de 
a se asocia sau angaja vânzători

In baza legii pentru armo 
nizatx-a și exploatarea mono 
polurilor Republicei Popula
re Române și a Regulamen 
tului debitelor, ,autorizațiile 
de debite se eliberează în 
prezent invalizilor de ră/bo 
cu invaliditate de cel puțin 
60 la sută, și văduvelor {ț<i 
război cu cel puțin doi ( opii 
minori.

In cazurile excepționale și 
în localitățile unde nu se găsesc 
protejați IOVI< din catego 
ria celor dc mai sus, se eli
berează autorizații de deb. 
și persoanelor cu procentaj 
mai mic de 60 Ia sută, 
văduvelor de război fără .0 
pii, iar în localitățile unde nu 

I sunt debite și nu se găsesc, 
persoane protejate IOVR, se

SPORTUL POPULAR
Protocol pentru Volley-Ball Masculin ș> Femenin

Jocurile de wolley-ball în cadrul 
Cupei Unității Tinere.u’.ui se vor 
disputa in mai multe faze și a- 
nuine:

Faza la (
C; mpionatele in'erne a e organi- 

zațiiioi parii' ipanle și desemnarea 
ccloi mai buni 0 jucători, ai fie
cărei categorii so.ia’e in parte.

In această faza fiecare organi
zație î:i organizează campionatele 
de wolley-ball, in e ne. începând 
dela cele mai mici unități, după e- 
xeinplul următor: Uniuiea Tine e- 
tului Muncitoresc, ia începe cam
pionatele pe .abri i, pe secții, ate
liere sau sindicate.

In urma acestor întâlniri, fie. arte
fabrică sau sindicat își formează o 
echipă de 6 jucători din cei inai 
buni. Jocurile din cadrul acestei or
ganizații, continuând până ce U. 
T.M.-uI, își alege cei mai buni 6 
jucători.

Tot în felul acesta se va pro
ceda în cadrul Tineretului Sătesc, _ ,
care vor juca între sa‘ț, comune, 
plăși, până la alegerea celor mai 
ținui 0 jucători — ai Tineretului Să
tesc.

Tineretul școlăresc va începe con
cursurile între cla-e între școli, pjnî 
ce se vor alege cei mai buni 6 
jucători. x

La fel procedează și militarii. ( 
Faza Il-a
Organizarea matcliuri or de te’ec- 

(ie _ la care vor participa cei mai 
buni 6 jucători, din fiecare organi-

zație participantă la cupă, din ca A 
se va alege selecționata Județului, 
formată din 6 jucători, din cari 2 
vor fi de rezervă.

Jocurile p.ntru -e’e.țio.iare de 
wolley-ball a Județenei ,nu se vor 
disputa pe echipe de organizație^ 
ci se vor forma mai multe echi
pe, în care jucătorii vor fi ames
tecați, în așa fel, încât in fiecare 
echipă să fie jucători din mai 
multe organizații.

Scopul urmărit este leii.area in-, 
dividuală a ju ători'or și selecțio
narea echipei județene.

Faza IlI-a /
In faza treia vor avea Io; cam

pionatele regionap, în care se vor 
întâlni reprezentativele de wolley- 
ball ale Județenelor 1 .N.T.D.R., — 

la aceste ca.npiona e <om ii de or
ganizare a campionatelor regionale 
va desemna o subcomisiune, care va 
urinaii Î11 tot timpul matchurilor pe 
jucători și la sfârșitul campionatelor 
regionale, vor forma din cei mai 
buni 6 jucători, plus 2 rezervă,-, 
reprezentativa regionalei.

Faza lV-a.
In faza a patra vor avea ■ tloc 

campionatele provinciale, în care vor 
evolua reprezentativele regiona'e. 
Comisia de organizare a pampio- 
natelor provinciale, va numi o ,șub- 
comisie, care să de emneze pe cei 
mai buni 6 jucători, plus 2 re
zervă, ai provinciei lespective, care] 
vor juca in finala dela București.

In campionatele provinciale și 
finale, numărul de puncte, cari ic- 
vin echipei de wolley-ball, după lo
cul pe care-1 ocupă în clasament, :o 
va atribui fiecărui jucător în parte,

La jocurile finale, puncte'c vor 
fi atribuite în acelaș mod, tot pe 
județene, după numărul ju atorilor.

Baza punctajelor formează ju.ă- 
torul și este atribuit județenei di 1 
care face parte,

Regulamentul de joc este cel al 
Federației Române de Wolley-ball,:

Jocurile nu pot fi conduse de
cât de arbitrii oficiali ai Federației,

Echipamentul | eniru matchuri'e, 
începând dela campionatele regionale, 
este obligatoriu, pantofi1, ehi’oțtir 
sau maillot. (

Alatchurilc se vor juca în modț 
obligatoriu pe terenuri omologate.^ ,

In cadrul campionatelor interorga. 
nizații este admis ca matchuri e să sd 
dispute și pe terenuri neomologatej 
însă să aibă dimensiunile rcglcmeig 
tare. . |

Deasemeni sunt admi i în campio- I 
natele interne a'.e organizațiilor si i 
arbitrii neoficiali, care î.rsă vor fi 
aleși de comun acord.

Orice act de indisciplină aduce 
după suie eliminarea echiț ci sau al 
jucătorului din Cupa.

La campionatele regionale provin
ciale și fjnale, jocurile de wolleya 
ball, se vor juca sistem turneu, at it 
Ja băieți cât și la fete. <- y

eliberează și la persoane va
lide. — —

Constatându se i ă în cele 
mai multe cazuri, debitami 
aui luat ca asociați sau vâu. ă 
toii persoane valide care ,ot 
fi folosite in câmpul muncii 
spre a se da posibilitatea 
di existență și celorlalți 
protejați IOVR, care nu pot 
obține autorizații noui, și ;iu 
pot activa in câmpul mun 
cir C. A. M- a apro - 
bat aplicarea următoarelor 
norme cu privire la dreptu 
iile debitanților de a se a-o 
cia sau angaja vânzători:

Marii mutilați și invalizi 
100 la sulă, v or putea angaja 
ca asociați sau vânzători pe 
oricine, protejat sau valid.

Invalizii până la. 80 la sută, 
și văduvele de război, pe pro 

I tejații IOVR, cu excepția vă 
duvelor de război recăsăto
rite; valizii, pe protejații I. 
OVR, pensionari ai Casei 
Centrale de Pensiuni sau \sî 
gurărilor Sociale.

Aceste norme urmează să 
se aplice debitanților exis- 
tenți, cărora li se va acorda 
un termen de 90 de zim 
spre a se conforma și ime
diat tuturor debitanților. că
rora li se vor acorda autori
zații în viitor.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Dosar Nr. 408/ Nat.,'930

Dl. Hristov Ștelan, ilo.iii.iLat îq 
comuna Sinieria jud. ilunedo.ra a 
făcut cerere acestui Minister 1 eniru 
M i se acorda cetățenia româna.

Prin cerere petiționarul a.ată că 
este supus bulgar, de pro epiune 
grădinar, de religiune ortodex, ve
nit și stabilit în ta'ă în anul 1922 

Conform ți rt. 19 din legea pri- 
viloare la dobândirea și pie.defrea 
naționalității române, șe pub'.i. ă a- 
ceasta spre știin'ă a.e'ora (are ar 
voi să facă întâmpinare, potrivit 
dispozițiunilor art. 20 din zisa '.e re.

ZORI NOi 
primește mică șî mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
adminiilrația ziarului in 
localul Prefecturii
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r~>EVEHIMEHTELE ZILEK~>
Dejucarea unei scandaloase provocări anti-sovietice

Un ofițer superior sovietic a fost răpit 
de autoritățile americane și engleze din Germania 
Dus cu forța la Londra, locot. colonelul Tassojev a fost amenințat și brutalizat pt. 
a declara că a evadat din URSS din motive politice și că cere adăpost guv. britanic

Victoria muncitorilor italieni

In fața atitudinei dârze a ofițerului sovietic și după descoperirea scandalului,
autorltfițHe britanice au fost silite să I predea pe colonelul Tassojev, autorităților sovietice

BERLIN (Rador)
La 21 Aprilie a. c., locot. 

wolul secției de ri|xnații din ț 
German a. a 11 pârlit in iiicumstanțe 
Germania.

TASS trnil^ mite:
colonelul tassojev, în ar.iiiat 01 rini- 
administrația militară so.ietică i’in, 
misterioase în ora.nl B e r.en din

—o—

După cuin se știe, orașul Bremen,' 
fund situat Î11 zona americană, co
mandamentul soviețic a adre,ct o 
cerere autorita ilor americane, pen
tru eliberarea imediata a lo.otenent- 
colone u.ui Tassojev, considerând au
toritățile americane răspunzătoare dej 
viața ți siguranța acestuia.

In acelaș timp, comandamentul 
sovietic a jiumit o poimsiune spe
cială, care să cerceteze circumstan
țele acestei dispariții. Autoritățile 
militare americane au refuzat însă 
conaisiunii sovietice autorizația de 
a bncepe aceste cerce ari la B emen; 
In ---- — — . -
•ovjetice au aflat că în seara 
■J8 Aprilie, Tassojev s’a dus la 
«n«ța comandantului american 
portului Bremen, Clem, Î11 urma 
citației acestuia.

Tassojjev 
nu s’a mai

Pâaă la 
warjeane nu 
vietâce nici 
la Tassojev.

La 7 Mai, guvernatorul mi ilar a- 
■eflean adjunct, genei al-maior Ha- 
yeș, a trimis o scrisoare coman
damentului militar sovietic, în cate, 
j»i loc să explice 1 ircumstanțe e dis
pariției locotenent-co'.onelului I a- 
sojev din casa comandantului ameri
can al portului Bremen, Clem, el 

referă la un comunicat al Fo« 
Office-ului, publicat la ince- 
lui Mai în presa britanică, în 

se spune c% ,,Colonelul Tas- 
a venit de bună voie în An- 

unde a fost primit în contor- 
îîțtate cu vechea tradiție de a o- 
feri adăpost refugia'i'or politi i”.

Curând duț ă aceea, au.oritătile n.i-l 
litare sovietice au af'at că ’ocotener.t 
colonelul Tassojev, despre ca e Fo- 
reign Office anunțase că ,,a venit 
de bună voie în Anglia”, se găsește 
tachis la Londra.

Deoarece autoritățile sovietice au 
fost încunoștiințate Î11 acest fapt, care 
desmințea afirmația britanică, în u - 
■a insistentelor cereri ale comanda
mentului sovietic din Germania, Tas- 
eojev a fost adus de britanici dela 
Londra la Berlin și la 12 Mai'a 
fost înapoiat autorităților sovietice.

Ulterior, s’a putut stabili că Tas
sojev a fost victima unei violențe 
fără precedent din partea autorită
ților anglo-americane, care au ac
ționat sub directivele serviciilor de 
siguranță britanică și americană.

Iată cum s’au petrecut faptele: 
In seara zilei de 23 spre 24 A- 

prilie, comandantul american al por
tului Bremen, Clem, l-a invitat pe 
Tassojev la el la cină. 1

Tassojev a fost ’jivitat în sufra
gerie, unde se aflau mai mulți indi
vizi, care au fost prezentați drept 
,,prieteni”. După o cină scurtă, mu-, 
satirii au fost invitați să facă o 
plimbare cu mașina prin Bremen; i- 
mediat ce ju urcat în mașină, cei 
doi i ndivizi care se ^țlau lângă 
Tassojev i au legat mâinile și Iau' 
dus cu forța în zona britanică, unda 
1 au ținut până in zorii jilei, când 
I au urcat pe bordul unui avion, cu 
care au plecat la Londra. Din con

ciuda acestui fapt, autoritățile, 
de
lo- 
al 

in
( 

ția plecat la ora 22 
întors acasă.
7 Mai, autoritățile 
au dzit autorită.ilor 
un răspuns cu plivire

a-
so-

se 
rejgn 
pittul 
<are 
6(jjcv

^ta.

versația d< pe bordul avionului, 
Tassojev a înțe'es 11 -e alia in mai 
nile Siguranței britani e.

Ajuns la londra, Tassojev, a fo-t 
transportat Intr’mi apartament situaț 
intr’nil bloc din Kings Road, care 
dup^tum s’a aflat mai târziu era 
un loc de întâlnire al agenților de 
siguranță britanici. Iu aîar.a de stă 
până casei, care s’a ic omandaf drept 
doamna Viging, și fiica ei Bettv, 
ambele funcționai câ< Ser i iului 
de Siguranța britanic, au mai fost a- 
duși doi oameni, care nu l-au păî 
răsit pe Tassojev, ziua și noaptea. 
El era îu permanență vizitat de 
agenții de Siguranță bnfani i, care 
vorbind rusa, încercau să-l convingă 
să rămână în Anglia ți să lupte îm
potriva guvernului sovieti . Ei i au 
adus un vraf de cărți anti-sovietice 
dela ,,Socia'isti:eschi Vestnic'' a ndU 
șevicilor, până la ziarele gărzilor 

albe ce'apar în Londra.
Agenții britanici Iau ajgurat iiS 

autoritățile sovietice îl ccn idei 5' 
trădător și că Forcigen Office a 
și publicat un comunicat în care a- 
nunță că el a iți'nit în Anglia de 
bună 
giat 
plice 
pare 
rație

mania >i sal pr.iLa antoi itațiloi' 
sovietice de aci.

Agenții servi.iului ‘e ret anglo- 
american care au comis ace .t des- 
gnst.îfor al de violenta împotriva 
unui oliței sovietic, nu tiebuie să 
rămână nej eiiC| si i, iar lespon-abi- 
litatea ) intui a e.le a ținui crimi
nale cade .i-npra autorilă i or an- 
glo-anx ricair din Germania.

i

dela șantierele navale
ROMA. 8 Rador'. M 11 

l ipirii d< p<“ șmiiii-rr le nat ale 
din l'.il.rmo < arc au ]UJi 
luna tivcuia m mâna mn . 
tropii producțir i când p.țt. i 
nii rut vrut sa intrtri!pâ lu
cru), au silit pc patronii .ă 
ajungă ]a un acord care ]<• 
garanh uză. satisia. ere.i T‘ - 
plină ;t 1 i-vndicărilor |or 
I’rin acest 
vor primi 
titlul de 
rioada in 
urările de 
muncitori 
reții imiți și vor primi o , om

acord niuncto'ii 
o indemnizație . n 

salariu pentru pe 
care .iu condu- Iu 
pe șantiere. Oi 67 
concediaii vor ti

p

din Palermo

Greva muncitorilor agn 
cili din Cremnna s'a 
terminat cu deplin succes

Roma, 8 Rador 1 •
luat -târșit greva nitm1 1 
lor agricoli din < ‘rente* ..- 
îpa o lupt 1 apriga de 1 . 
Ic. < >reva sa ăărșit 1 a

• na completa a niuiv • ’

If

>î I

Bolugna

1***1

Comunicatul asupra luptelor din Palestina
Cum se desfășoră operațiunile militare

- ' i Vi-nit în Anglia de
voie și este yansideral refu- 

politic. Au încercat șă-i ex- 
că singura posibilitate de scă- 
este să complccteze o decla- 
in care să afirme că a evadat 

din Uniunea Sovietică iii motive 
politice ți cere adapost guvernului! 
britanic. Autorității: britanice, priiâ 
șantaj și violentă au încercat să 1 
oblige pe Tassojev să semneze a- 
cest document pe.itru a justifica 
violența comisă împotriva lui ți pen-, 
tru a. degaja agenții britanici de 
această atace1 e scandaloasa, dită pu
blicității.

Tassojev a refuzat în mod cate
goric să scrie vreo declarație și a 
cerut să fie înciedințat ambasadei 
sevjetice din Londra. T

La 6 Mai, Tassojev a înșelat po 
paznicii lui englezi, a fugit în stra
dă, a intrat pe teienul „Ol/mpia” 
și în prezența mulțimii a in.eput 
să strige eă este locotenent-colonelui 
sovietic răpit de anglo ame icani la 
Bremen și a cerut w fie j>us |.i 
legătură cu ambasada șov ietică din 
Londra. Un polițist s’a oferit să 1 
conducă, dar nu l-a condus la am
basada sovietică, ci la închisoarea 
poliției din Broon Grcea Road 19.

In timp ce era ținut Ia închi
soarea poliției, dela 6 Mai până 
la 20 Mai. Tassojev a adresat zil
nic cereri scrise și orale ministerului 
de afaceri străine britanic și coman
damentului po i^ei, ce.ându-le să-I 
lase să aibă o înțerveîere cu repre
zentantul ambasadei sovietice sau 
să informeze ambasada sovie ică din 
Londra de el.

Tassojev a (ost bătut de nenumă
rate ori. In acest timp țoală această 
afacere a devenit din ce în ce mai 
cunoscută. Scandalul a fost de co- 
perit, și pentru a I evita autoritățile 
britanice s’au văzut constrânse să 1 
aducă pe Tassojev înapoi -în XJe.

Beirut, 8 Rador. - Ra 
dio Beirut a anunțat relua
rea ostilităților in Ierusalim 
unde fuseseră suspendate pi 
vederea unui schimb de ori 
zonieri de război și răniți -i 
pentru evacuarea femeilor, 
copiilor și bătrânilor.

♦

Tel Aviv, 8 Rador). Corn 1 
meatul evreesc din noaptea 
trecută anunță că periferia 
de nord a Tel Avivului a 
fost bombardată, doi eon i 
liind omoriți și câteva per 
soane rănite.

*
Cairo 8, (Rador). pomii ii 

catul militar egiptean publi 
cat la 7 Iunie, menționează 
ocuparea coloniei Nitsanin, 
situată pe țărmul yieditera 
nei între Majdal și Isdud. C) 
cupai'ea acestei colonii a a- 
vut loc după lupte cape au 
durat mai multe orc și,în cur
sul 4irora au intrat în acțiu
ne aviația și artileria egiptea 
nă.

*

Comemorarea 
marelui filosof 
revoluționar rus 

V. G. Belinsky 
(Urmare tiu pag. l-a)

Adevărat arti t e.-te a.e’a a că
rui viață este cel mai bun {/omeni 
tar al operelor șale și ale cănii 
opere sunt cea mai bună justlricare* 
a vieții lui, — a spus tov. Râutu. 
citândud pe Belinsky. Reaismul so
cialist a preluat mult de la Belinsky,

Tov. L. RAUTU a făcut apoi o 
scurtă apreciere a -siluației în cayu 
se găsesc azi la noi oamenii t: 
tei. Ei nu au reușit încă să oglin
dească in operele lor, marile pnc( 
faceri, lupta proletariatu ui. To'.ușr 
sunt unele începuturi în această di
recție. Este necesar să avem literați* 
în pas cu vremea, legați de clasa 
muncitoare care să zugrăvească 1‘0-r 
Iul creator al acestei clase și a| 
Partidului ei. '

*

După conferința a urmat un pro
gram artistic ți s’a ru'at filmul 
..LennorjfOv”, x (

imprimeria ju»f.țului hune» «aia'mka~

i

Ilaiff.i, <S Rador). O dele
gație a populației arabe din 
llaiffa s'a prezentat l.uii 
ministrului minorităților din 
statul Isittel, oferindu se sa 
serv casca noul ^lat ca. cot t

i •

GUVERNUL U. R. S. S. 
a acordat o reducere de 50 la sută din 
suma ce a mai rămas de plătit drept 
reparații începând

(Urmare din pagiaa !-■) 
victieă deși avea și ea o re
coltă deficitară, ne a trimis 
totuși mari cantități dc gtâ 
ne ca să salveze pcțpulația 
noastră înfometată, iar câna 
epidemia de tifos exantem.i 
t-ic s a declanșat, nu numa; 
că am primit din Unitm a 
Sovietică medicamentele ne 
cesare. ci au venit echi|Je 
sanitare sovietice speciale, 
care au ajutat la combateri a 
molimei. Gesturile acestea 
de prietenie s au întipărit pe 
veci in inimile pupo ului r<> 
mân.

Mai mult încă, pentru a a 
juta și grăbi refacerea poa 
stră ecoro nică, Uniunea Si> 
v ietică ne-a trimis începând 
chiar de a doua zi după ier 
minarea armistițiului mate
riile prime de care aveam 
nevoie, mașini, utilaje și u- 
nelte, bumbac și oțel, iar pt. 
ca industria noastră să aibă 
de lucra, bumbacul sovietic 
a fost dat spic prelucrare 
contra cost filiaturilor și fa 
bricilor r.oastre de textile.’

In relațiile culturale. în <>- 
le politice și economice din 
tre cele două țări, linia cclei 
mat ‘perfecte egalități a fo 
păstrată. Convențiile eco.'.o 
mice sovieto române nu con 
țin clauze în defavoarea vreu 
nei pviȚi. Dimpotrivă, ele 
manifestă vădit dorința 
marei noastre vecine ’dela Ră 
sărit de a veni în sprijinul 
economiei noastre pentru a

dela 1 Iulie a. c.
* ajuta la rt fa< crea < i. •
< castă dispoziție rei-a1 d• 
allfel din răspunsul p: , ... 
Gencralissimul Staiin la i 
solicitării Guvernului io 
..Dornicii .-a ușur, ze rcstai 
lirea ccoi O nii'i națioici'i 
României spune j. st 
puns și țintind seama 
dc reia', o Ic- d • prietenie 
s’au stabilit intre tarile u~. . 
stre'Guvernul sovietic a lua 
hotarirea de .< reduce 
ce \a mai :amâne, de 
drept reparaliuni, <u 
pereatfela i Iulie a- 
5<> la sută.

Reducerea1 de 50 la suia 
cordată acum, 
toriei ce a mai rămas duț»â 
eșalonările ai o date tt 
cursul armistițiului și scad’• 
rca plăților efectuate im;, 
timp.

Marele ajutor de acum, 
stul guvernului sovietic ș 
(leneralissimului Stalin. 
șirat 
l’are 
turia prieteniei 
încrederii pe care le mani 
ie^tă față dc noi țopoai -'f 
sovietice.

La rândul, nostru, să ra> 
pundem cu prietenie sine 
ră ,cu muncă încordată. Să 
înălțăm Republica noastr* 
Populară .și regimul 1 ostrj 
dc democrație j oculară 
la nivelul demn de încredere.. 
pe care ne o arată Țara 
cialismului, fruntașa luptei 
pentru pace trainică și de 
tnocrațic în lume.

sunt». 
planr 
irr

c..
o
j

se Aplică da-

lângă alte gesturi 
recente, constitue 

sincere

. in 
sinn
IlU! ■
și a

&


