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pentru apărarea adevărului și a ra-
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în scopul neutralizării com-

plecte a propagandei de război care

otrăvește
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COMIT! TUL PERMAN' NT
AL CONGRESULUI MONDIAL 

AL PARI1ZAN1LOR PÂCil
fu r pi.'zcn anfll popoarelor din 

72 fă noi tă a|l fl euie de d fe
rite națiuni I ciednte $1 conv interi 
diferite ne-am dat seama de p r - 
colul care planează din nuu asupra 
lui ii uțarea unul nou răz-
bo

Au t rcu I .ni de'a Ira edh ulti
mii' tc I 'io d a< I pi oarele 
sunt fără d ii nou n ursi de as- 
truTri a fi ar ăr1 Sti n(a care 
trcbue ii -’k 're fer’c rea om n'rll 
es' ob’g ■ A si serv ască «copur- 
ler m n<are In 'krl e păr(l ale lu
mi suci a rl-se foca e de ă’bjl a- 
țâta‘ in rr mu' r n 1 d 'n ervcn- 
tia stn‘clor s ril'ne ș' prin a ( unea 
dlr’c'ă a f r'e'or tor arma e

F o' - care ne-am ’n<run! la a- 
cect ore ,'onrr*s  Mnid'al al Par
tizan lor r."C' decl-răm în a'a lu
ni I io rrg că ne-am năstrat ' her- 
(3 - ■ ■.« 'in r| c propagan
da de război nu ne-a in'unccat ra- 
țiun a m c ne ? trădat acor-
du-’l' î bel i în r rra-’le puteri 
ca C'’i’',ri'ă po ibi1' atea oex's- 
t’ntel d’^’-'t 'o- s'st-ne snc’a'e. 
Știm Foarte h’ne c'ne v olează azi 
ChT’n Natiun'l''r Un te St m ’oT'e 
bine c’ne co-sia^ră acorduri e desti
nate să mențină pacei nt e ropo-re 
diep slmp1 oet"ce de i-ărtle — Ine 
se înarmează până In dlnf’ si ce de- 
mar s'n“ur ca aeres-r. Ș'tm că 
bom*-a  a,n"'ică nu -s'e o armă de 
a ă are. Noi e'uzăi să acem Incul 
ace'ori care vor să opună un bloc 
de s -te altul ' loc. Sun'em în-p tr'- 
va poll'lcF al ante1 r mi Itare care 
șl-au dovedi rolul dăunător- Sun

REZOLUȚIA
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI ACTIVITATEA 

COMIT ETUI UI CONGRESULUI MONDIAL 
AL PARTIZANILOR PĂCII

Congresul Mondial al Partizanilor 
Păci , dor nd continua ea șl as’gura- 
rea mobilizării efective a forț'lor 
Păci' care a făcut pos'b lă desfășu
rarea acestui Congres ș' dorind ca 
pă uri rin ce in ce ira ’argi de oa
meni de bună cred n(ă să se uneas
că *ub  ' tea ul part'zani’or păc'l, ho
tărăște continuarea ac'ivltăt'l înce
pută de Co r I e ul Cong esu'ui Mon- 
d al a1 Part’zan lor Păcii In cursul 
ce stei importan'e reuniuni dela Pa
ris. Acest comite își va îndrepta 
toate etor'urile p ntru menținerea 
păci i p ntru lupta hot.irită împo
triva tuturor raanlf s ăr’l r de agre
siune, împotrlna propagandei de răz
boi si împotriva ncercă ilo- tuturor 
dușman'l r păci' de a des ănțui un 
al tre'ka ră’boi mond'a’.

In acest scop, corni etul va coor
dona t ate acflun' e, ’ a desvolta le
găturile și va contr'bui la stnb'lirea 
unui ‘c^mb de infor’ at î între toa'e 
organizatele internațional? și locale 
care ac'lvea ă in folosul p'rc'i pre
cum și in're toate persoanele care 
sunt ’nter sa'e de menținerea păcii- 
Comitetul »a acorda o deosebită a- 
tent’e acti'ităt" comife'elor pentru 
apărarea păcii din orașe și safe, u- 
zine- întreprinderi șl universități șl 

tem impolr va pel ticii colonialiste 
caro gene cazi per aneut coail cte 
arn a ce pot duce la un iv> război 
mondial.

Noi dema^căm reinarmarea Ocr- 
m nel Oc 'den al ■ ,1 a Japualel un
de "ti că'ă (cil au ras din nou 
mâna pe urine- Ruperea iuteaflonată 

r- I (11 r conoin’ce intre dllerlte 
grupuri do s a'e a sl căpătai carac
terul une blocade m l 'are. Ațâță
tori’ , iă bo'ulul ece” an trecut de- 
la simp'e 'n ’m dări pr’n amenința
rea cu războiul la pregătirea lui lă- 
(Ișă.

C"rgre«n’ Mond'at al Partizanilor 
Păcii a scos Iu evidentă ia mod pu 
b'c n'nl că p' poarele an încetat 
de a mal fl pa Ive fi nten(ionează 
s participe in r cd activ • i con- 
s ruc' v ta cau’ă comună. Aceste 
popoare reprezenta e la Congresul 
Mond'a’ al Part'zanilor Păcii pro
ci mă; Nof p rtl anii Chartel Aat'u- 
r.'lor Unite suntem împotriva »‘u- 
ror acordur’l r c r > conr<itue o ne
gare - acestei Char'e și duc la răz
boi Sun'em impt. ri a spor rit ne- 
mă’ura e a chel'u'li' r militare care 
ap'să ca un fug asupra popoarelor 
reducându-le Ia mizerie.

N i c'em cu ii sistență ii terzice- 
rea ar"el a'om'ce ș' a tuturor mij
loacelor de d’sTutere în tui.ssă a 
vl t lor oirenestl

Cerem reducerea forțelor armate 
ale mar'lor puteri și stabilirea unui 
control in'crnaf'nnal eficace in ve
dere ut!'lzărH rne gl i a ornice ex- 
clus'v în scopuri pașnice și pentru 
progrrsul omenirii.

ale organizațiilor publice, precum și 
activi'ătii com’tetelor naționale pen
tru ap rarea păc i, pretutindeni un
de există sau vor fi inf intate-

Toti pa fc panti la Congres vor 
acorda spri’in ma eri.l in mod co- 
lec'iv sau ndlo'dual si în raport cu 
posib'i'ăfie lor ctiv'tătli Comitetu
lui Congresu'ul Mnnd'al al Partiza
nilor Păcii, ale cărui sarcini princl- 
pa’e sun*  următoa-ele:

a) A aduc" c t mai grabnic la cu
noștința lumii lucrările și holărîrile 
Congresului utilizând in acest scop 
toate forme'e adecuate de propagan
dă (rapoarte. în'runîri — editarea 
rapoar el"r și rezo'ufiilor Congresu
lui — rularea fi’mulul cu acist Con
gres, organizarea de e’Pozit'd) ele.:

b) A asigura difuzarea informații
lor privitoare la act vitatea pentru 
apărarea păc'l și a desvolta in acest 
domen'u seb mbul de exper'ente in
tre di'eritele tă i a contrlhui la miș
carea si activitatea pentru cauza 
păc i pr’n toate mi'loacele p isibile 
ca: rimitTea de del gafii. ccnnoca- 
rea Congreselor reg'onale pentru 
pace ele.;

c) A demasca acțiunile îndreptate 
împotriva păcii și a coordona ac
tivitatea dusă de forțele păcii împo

Noi luptăm icnlru Independenta 
națională ș co'abora'ei pa-i.lcă li
tre (oa c popoarele pentru drcp'ul 
porcar Io I' autod^erm na e ceca- 
ce const'tue cond'ț'a' esenlla'ă a 11- 
bcr>ă|ll și păc |. be l d căin I pot I- 
va or'că or ă^url ?'<e urn ăresc n- 
gr’d'rea șl apoi l’ch'dnrea otală a 
liberti’i»11 ■ > d mocra :o ii scopul de 
a face pos'bl ă o nO-iă agres un".

Ne vom rd'ca l'-ir'lin Ingur ’ront 
pentru apă arca idevărulul șl a ra
țiunii In sc Pul neulrn'lzărl com- 
p’cct" a propagande! de război care 
otrăveș'e conș'llnțele

Noi demascăm 'stcrla r’zbolnlcă, 
ura de rasă, duș ăn| i d nt e p'poa
re Noi c rem condamnare i energică 
rl boicotarea org nij'or de presă, a 
producțiilor l'te are I c nc-atogra- 
flce precum șl a pcf' anelor șl or- 
gan'zatlllor care du» propagandă in 
vederea dezlănțuiri’ unul nou război

Sun era pentru co'abnr ca s rânsă 
) tr rop ar le ’u I’\ Intr’un avânt 
un'c indrep'ăm toate I rtele noas're 
pentru apărarea păcii. Fl'nd hotă 1(1 
să rămâne— v'ell"nfî ere m un co
mitet al Congresu'ul Mondial al Par- 
tlzan'lor Păc'1. Sun em co"V'n«l că 
comploturile acelora are tind ’a un 
nou ră'boi se vor lovi Intodenuna 
do f"r(ele putern’ce a'e - aselor po
pulare cap-b le să as'cure nacea. 
Femeii? și mamc'e c re cred in pa
ce s- știe că roi consl 'crăm dreot 
o dator e sfân ă apărarea v'cțil co 
piilor lor s' a securi ti' câmlnc'or 
lor- Tineretul fă ă deoseb’re de con- 

(Continuare în pag. IV-a) 

triva atâtat r lor ’a ră hol și a pro- 
pa-ande’ lor; a uni toate forțele par- 
t'zanllor păcii cu scopul de a pune 
capăt agres'uni or ce sunt îndrepta
te în momentul de fată împo'riva <n- 
depnndente' naționale a popoarelor 
și a libertății r democrat’ce: a ajuta 
vktimele agre lunii și asupririi;

d) A sorij'nl toate acțiunile colec
tive si ind'vlduale d'n domeniul cul
turii in folosul cauzei păcii șl anu
me: a ’nstituii nremil pentru încura
jarea producțiilor literare artistice 
și cinematografice folosi oare cauzei 
păcii

e) A pregăti următorul Congres 
Mondial al Partizon'lor Păci';

f) A organiza propaganda in le- 
gă'ură cu act'vita ea comitetului 
Congresu'ul Mondial al Partiza
nilor Păcii în primul rând prin edi
tarea unui organ in câteva limbi.

Toate aces e acțiuni trebue să fie 
întreprinse avându-se pe-mane-it gri
la de a as'gura pe o scară cât niai 
n-are un'rea tuturor forțelor pentru 
apărarea păcii-

Comi e'ul Congresului Mondial al 
Part'zanilor Păc’i ecte au orizat să 
coopteze noul membri pe care ii cre
de necesari întăriri alianței tuturor 
partizanilor păcii.

PARIS, 27 (Rador) — C ngr< ni 
Monui.i al Par izanilor Pif il a a 
proba tn ș dința sa li ala d n z i a 
de 25 Ap i ie, urmă oarca alcă.uirc 
a t oini e u ui Pc manenl al C ngre- 
suui: din jurtca Franței: pro s< r 
Jo .i.it Curie ( nil ul corni ir f an- 
cez |>eii ru energia aiomicăi, pr- f. 
Irenc Jo.liot Curie (lauieat al [r - 
miu ui Nobcl |x* n.ru I zl.ă), Louis 
Aragon (.erii or), Eug nje Coton 
(președin a Federații i Ik'mocra ke 
In e niționa e a Femei ori <i y Hi i 
sson (președin c e Cou-i iului F ite
rației Mondiale a Tim re u ui D mr>- 
cra ), Pab o Pi a s<> ( c or) Li îs 
Sai lanț (aecre ar general a F d ra
ției Sindj sie Mondiale), aba de

I 1 Lair-r' ••
(depu'at), De Charabrun (JepxitatJ, 
Pierrc Co (de.rutal), Yve i r 
(fost mlnis ru), J an I aflilte ( vrii
lor), A'ain Le Leap ( <r re ar g rc 
ral al C.O.M.), Mirie Claude \ ai 
llan Couturier), Nccre'ar general 
al F D.I.F.), Ciitartu I \s ier d 1 
Vigerle (l'paa) Francoi e L Ce 
co (se re ara Uniunii Femei i r I r n- 
ceze) A tann (nun io- miner) Fir 
oand C aveau «țîran) ;

Din pnr'ru Stale or Ur.it J hi 
Rogge (juris ), prof. Dubois (isto
ric), A bert Kalrn ( iaris ) Mo 11 n 
(epis oo), P ul Robensoi (ac o-), 
Howard Fast (scriicr) Dona d H li
der on (fr ntaș șîndi a ). Jarc Wd 
fisch (jrrof. la Univrr itatea C lurrv- 
bia).

Din partea Mărci H i arii prof. 
Bernal (Jcpu at). Priit (d"puta‘), 
Crow her ( crii r). Hvwl tt J hson 
(decan de Caneburv) Bir h (mun
citor), Marv Pit Z liaeus (d pn- 
tat), No-a IVooster ( >zi ianî), A as 
Alhn. John Woods (min?r), Plat.s 
Mi’ls (deputat).

Din por'ca Uniunii Soviei.-e: A- 
lexandru Fadctv (scriitor). Alexan
dru Cornel iuk (scrii r) Warda 
Wasi ievska (scrii oare). Ilva Eh en- 
burg (scrii or). ZinaiJa Gagari a 
(memb ă în corni e ul Antifascist 1 
Femei'or Sovietice). I iubov KosnJo- 
demi tnskaia (învăță oa-e). Ab x i 
Meresițv (avia or), Pavel S kin (se
cretarul Consiliului C n ral . 1 Sin i- 
cate'or mine'or), Nicolai (' lrop 'il 
de Cau itza și Columna;

Din pir'ea Chinei prof. K io Mo 
Jo (is orie), prof Ma Jing < iu ( - 
conomis ), Liu Ning ( ti-p-eiedîji- 
tele a oc’a'iei na’i nale a ind'cate- 
lor chineze), Ami Siao (pot);

Din partea Italiei: Pietro Nernf

In scopul încurajării eforturilor oamenilor de 
cultură pentru apărarea păc i. Congresul Mon
dial al Partizanilor Păcii a hotărât să mstitae 

„Premii internaționale pentru pace“
PARIS, 27 (Rador). — Congresul 

Mondial al Partizanilor Păcii a bo- 
tărit să insfitue premii anuale pen
tru pace. Rezoluția adoptată în a- 
ceastă privință declară:

In scopul încurajării ef irlurl'or 
oamenilor de cultură pentru apăra
rea răcii, Congresul Mondial al Par
t'zanilor Păcii a hotărî' să institnc 
.PREMII INTERNAȚIONALE PEN
TRU PACE”, pentru cele mai bune 
filme, opere literare șl opere artis

(di| i o), t u'| i Einaudi ( tilor), 
yrul A'bh g (.,:ii.:i, R na:o tiu- 
lueo (.rti tj, Ti a Ru'fo (a lor), 
(Fiu.-,'ppc Sâni (se e ar al COAt. 
«Fn I U lai, C"I re i < e 1 I X i- 
gii lO'pr.ise din laii), Marii 
M.igdaeoa Rossi 'p dința il 
Femiîp li i i nel. Emili h i (st- 
outo ), G id i Mog oi ( i re ruj A- 
Hună'ft nns î uante agr re), 'da A- 
b-s-in (dla mlș a:ea cr « ină) Dr. 
Ami i<i> ( rcrefarul f n ului d na>- 
rr. 1> din Sud), Fi an (tir dT); (

Din tnrfca Afri ii ti hrLl <P 1 »-
bo.i'.i i r / eiTi ar ' en rai al U in- • 
unii <t .nocra e dii Afri i). 67 1 
Ald» ( re ar genera al F. 1 rației 
sirSThi du- din Daka ) I

Din pirt a Rinubiiii P 1 ulaie ' 1- 
biuiti A no l<- nomi < e i dîntde 
tirs.'itnlii ui Ș liniile);

Din pir 1 a A gert i: H ni m CI ama 
tarhVirf);

Din p-.rtca Germaniei O Io Nens- 
kr <;oi rdin e'.e Coi i iului p< poru
lui )- 10, A'exindr Abn-ch
(seni nr), B el (denu a1 în I andta- 
gu! <Jin Sia ), Heinrich F (Jocher),' 
Atu Segh'rs (scrii oare):

Din parti 3 Argen inei: Peluffo,: 
Gemrifa, Solomieii-

Din pirtca Ausriiei: Noel K nî- 
nin (ai ist);

Din partea Be'giei: Bremio (se- 
crc‘:r :il Ligii pentru pace a f»- 
rueiînr belgiene):

Din partea Brizi iei: JoreC Amalo 
(■ rll or), H< ene P ad 1 (; rof), Pe
tit) Fonesca;

Din par' a Repub ici! Populare 
Bu'girÎ3: Soianrf-

Din par ca Canadei: James E dî- 
cot (scriitor);

Dir; pur a S alu ui Chi’î P blo 
Nerudi (poe);

Dii pir'ea Cor i: Han Ser Ya
(scriVor), Pak D n Ai:

Din p r ea Cubei: J an Marinollo 
(scriitor);

D n pir ca Donemar el; Mar in An- 
<ler n Nexo ' ril r), T u rl II 1- 
bord ' rhi'ect) Ageth O’sent

Dîn pnr*ca  Spaniei: lose Girai
(fort președinte a' Cnn’i'iului de 
Minîș'rî). Mintiei Sanchcz Arcaș 
(arhlte-f);

D’n partea Fin'andei: Vai o Mel;t 
(prefect);

Di.i par*ca  Greciei: MelfO A>5- 
oi ( crfîfoare);

Din portea Gua'emal’i: Jose Mâ
nui I Foruni (ziarist);

(Continuare în peg. IV-a)

tice ce con rTue la conso'idarca pă
cii popoarelor.

Prem"l’ vor II -cord te anual de 
către Comitetul Cong esului Mondial 
al Partizanilor Păcii- Congresul 'n- 
stltue ,*rel  pfetril Internați nale irr 
valoare de 5 m'lloane ’ranct I ecare. 
Congresul Mondial al Part’zan'lor 
Păcii ape'ează Ia toate organizaț ie 
șl 'nși' u(i le care au parfic'pît Ia 
Congres să organ'zeze col cta-ea 
sumelor necesare pentru premiile 
internaționale pentru pace”.

n.ru
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PA GIN A CUL ȚLIRALA
LUPTA PENTRU PACE
E LUP I A PENTRU APĂRAREA CULTURII

la 1 sunt i i in mintia 'lec^ua 
barbar II rizho ului fasc's caru a- 
■ea'nți cu toate cruzlm le Iul In- 
ireaaa cultura inund aii

Nici nu pu ea (I alllel, un atare 
rl bol. Ș c pllcafa o iul.ta ,.aai iu 
cele câteva cuv'ntc ale utntr po
len ai lazltl: .CÂND AUD CUVAN 
TUL CULTURA ÎMI V NE SA TRAG 
CU PISTOLUL" — prn care de alt
fel del nea po/lția fascisinu'ui la|B 
de produs le ce e mal înalte ile gân- 
dir I șl s tn|lr I omenești, «I iisual 
po. I(ia de ex iernă react onarX a 
eazEniulu 1 erinan exp nslotăsL

. Dar cuv nte ca: ..STABILIZAREA 
SI APO REDUCEREA POPULA- 
TUT DIN EUROPA R FI CONTRI- 
BUTIV CEA MAI IMPORTANTA 
■PFNT'U CAUZA PĂCII SI A 
PROSPERITĂȚII GEXFRALE”, a- 
cditea nu mal npnrțln naz'smu'id 
ga m ii, nu suni cuvin ele Iul Rosen- 
berg. E sunt scr'so iu cartea Iul 
VV III m Vogt. „Calea spre s Ivare" 
unul dintre „marii savaufl”, al 
Amerlcil.

Ș cu toate accslea, as-minarea 
Intre c ncepillle teoretic enllor fas- 
<5jti 1 ale Iul Vogt este Ist! oare- 

^fper $1 cred cu lio'ărire ci in- 
UtTga 'urne civilizați ia II măturați 
de re fala păin n’ulul ii secolul vii
tor" — spune scriitorul amer'can 
Ueerp M ller pun ndu-se pe o pozl- 
t e identică I: (â de cui ură cu acea 
â fascismului german.

Eu mi-am durat un monument
Exegi monutnr Iu n

Eu mi-am durat un monument, ci 
nu cu dalta. 

Poteca lui de o meni oa fi lină, 
Mai dârz ifi poartă fruntea lui, tn- 

aHă, 
Hal șus decât columna — alexan

drină, 

fiu, n'am să mor de tot, pe sf nte 
strune 

Sufletul meu de moarte Da fugi — 
Sfăoit noi fi atâta Dreme'n lume 
Cât ultimul poet oa niefui.

Mi se na duce nestea de-alungut 
marei Rusii 

Și numele-mi prin neamuri, departe 
se oa duce,

Pe marginea noului repertorial al Teatrului de Stal •i > Pelroșeni

„Cumpăna" de Lucia Demetrius
— O piesă care deschide drum în dramaturgia românească —

In actuala etapă. Teatrul de S'at 
din Petroșeni și_a stabilit un r.p’r- 
toriu românesc punând în scenă 
„Cumpăna” de Lucia Demetrfus. A- 
coastă inițiativă e cât se poate de 
b>ne venită având ca i zultat pre
zentarea în fața publicului spec a'or 
<fin județul nostru a unei piese ori
ginale de o factură cu totul nouă, 
de un puternic realism.

„Cumpăna” poate fi într'adevăr 
considerată deschizătoare de noui 
drumuri în dramaturgia noastră a- 
fât prin eroii noui pe cire-i aduce 
pe scenă cât și pnn conflictul dra
matic.

Eroii din „Cumpăna” — eroii po
zitivi i piesei — sunt muncita li. 
Insă aici pentru prima oară prezenta
rea eroului porneș le dela o ana_ 
fiză p-ilrologică. pentru prima oară 
e prezentat muncitorul dârz și con
știent care Iup'ă pentru scopuri pre
cise, valabil deci din punctul de 
vedere al conținutului sufletesc. Și 
tocmai acest fapt f- face va'abil și 
<fin punct de vedete dramaiic. Nu 
mai avem de-a-face a’ci cu munci
tori de qșeretă ci cu adevărafî oa

SI țoale ace tea pentru a : a o Jus
tificări- tend'ntrlor expana on'st - ale 
imn r aU-malal americiu

Dar insă I această ust licăre »rati 
dl u ■ Invir-uea 1 e dele m'nută de 
agresivitatea IJ’pnrlallsuie'ut *1  lace 
pari Integrantă din Instigați le Iul 
rlzbolnlce.

lată do ce lupta pen'ru apărarea 
păcii o in acela*  timp «I lupta pen
tru apărarea cui urli de ce! care re- 
gen rând lasclsmul ie pregătesc s’o 
distrugi-

Alllle de oameni al mnnc'l d'n Va
lea J ului tl-au eipr'mat cu hotărire 
dorința lor nestrămutat! de a sdro- 
b' ori ce In-crcaro a impe lallstnn 
Iul de a ime'tl Imp trlva liniște! po
poarelor. FI In|l I partizani al păcii 
sl-au dat ader un: a for fongresulul 
Mondial al Part’ranllor Păc'l, s’au 
angajat cu '-ntărire in tnp'a pentru 
aplraren culturii mondiale.

In cuvân arca rostii la acest Con
gres A Fadeev a ipni:

„Si ridici o rla urile noastre uni
te r po rlva apără'orllor *1  truba
durilor războ'ulul, impntr'va urli șl 
invrălblrl naționale *1  de rasă. A- 
r-ărarea pKc I este Cnnza tuturor po
poarelor din lume".

Sunt cuminte caro an s irntt un 
v'u ecou in rândurile fiecărui mun- 
cJ'or cu bra(elc sau cu mintea, lup
tător conștient șl ho'ărit pe bari
cada culturii *1  progresului.

de A 5. PUȘKIN
Mi-l oi rosti și stanul ce! mândru 

fi funguzul 
Și-ai stepelor prieteni, noroadele 

calmuce.

Hă ua iubi norodul de mAinc, peste 
oremet

Cuci lira mea frumosul ți binele-a 
chemai,

Și’n veacul meu saTbaiec s ăo l-'tm 
î bertalea

Și milă cu învinșii-am implorat.

Poruncilor înalte, o muză, ne? sluj', 
Nu-ți pese de jignire nu râvni 

cununa, 
Să-ți fie și ocara ți lauda fot una 
Și celui prost tu *a  fe'mpotrioi.

Traducere de MARI A BANUȘ

meni ai muncii, dârji, hoțirăți, că
liți în luptă și mizerie, conș.ienți.

In pdvința conflictului avem dea- 
semenea aduse pe s.etiă e’.ementc 
noui. Nu e vorba de conflictul în 
sine — ciocnirea dintro tată și fiu 
care a fost specu at de mu ți drama
turgi burghezi pentru a i slotrc? e- 
fecte patetice — ci de felul în care 
c prezentat. Fiindcă dincolo de ra
porturile familiare în ra cei d i eroi 
ai „Cumpenei” vedem raporturile de 
clasă. Lupta, ciocnirea hu se pro
duce între tată și fiu ci între pur
tătorii a două ideologii care nu se 
împacă, care determină acțiuni cu 
totul opuse.

Fiecare dintre eroi se situează pe 
o poziție bine defini ă, pe o pozi 
ție de clasă, iar problema fiecăruia 
devine astfel o p-oblemă ideologică.

Și tocmai prin aceasta piesa de
pășește cadrele unei opere realiste. 
Părăsind realismul critic ea se apro
pie mai mult de realismul socia
list. Ea prezintă eroii în ceea ce 
au ei mai caracteristic, face din ei 
personagii tipice care reacționează în 
condiții tipice. Surprinde realitatea

HU MELE SĂPTĂMÂNII

LA STĂPÂNI
Pr eirauul Cinematografului Hun- 
ilor< s din luoali ale, s'a reluat lil- 

m l „I a ilui iiâi'’ închinat m'inori i 
marelui scriitor souiel c Hax m 
Gorki. |

lată p scurt subiectul filmului

Trista u foii copilăria ti adoles
cenți Iul Alexi Peșcov, care cu 
dripl cuv -a a'cs pseudonimul 
Gorki cecace Tn mseș’e înseamnă 
cel amar- Inlr'ad văr multa amără- 
ciun s'a adunat în -uf olul lui, când 
era ocărit. Jignit, bătut de oameni 
c Inoșl Dar in noianul uce' Iu de 
răută|i >e găsea într.ăd auna un su
flet bun, care ivea înțelegere pen
tru cop Iul nedreptățit.

In timpul ucenicei la desenatorul 
Sergheiev, undț era mal'ratat de 
mama sl solia acestuia, Alexci a 
început sa citească la lumina opai
țului sau a lumi, în taina, primele 
cărți.

P- vasul , Dobrâl", Alexei spală 
vas*le.  Suferind de pe urma răzbu
nări necinsti utulul cl elner Sergliel, 
căruia nu io'a șfi-' fie compl'ce co
pilul găsește însă șl aici un suflet 
bun; pe bucătarul Sniurâi. Acestuia
Al-xcl II ci’ea timp de ore întregi 
d'ferite cărți minunate-

Gorki cutreerl apoi toată tara, 
duc’nd o viată de vagabond, flă
mând și oropsit... Reîntors in casa 
bunicilor, care II crescuseră Alesei 
e frămfn'at de kându! plecăr I. Bu
nicul. om încăpățânat, cu orizont 
strâmt nu l’a lri!el“s n'ciodată. In 
schimb, bunicuța, blândă și iubitoa
re. cu dragoste pentru tot ce e bun 
Si frumos, i-a fost o mare mân
gâiere-

Mânat de dorul unei vi“(i mai 
bone, Alexei se îmbarca pe un vas 
care-1 \a duce depar'e, la Mosco- 
va.-. El lasă în urma-i pe bunicuța, 
care-l urmărește cu ochii înlăcri
mați. Ea prevede că într'adevăr ma
rele Maxim Gorki nu se va lăsa co- 
vârș t de amarul, ce i-a umplut co
pilăria: el va vedea apărând zorile 
unei alte lumi: o lume mai frumoa
să, mai dreaptă.

în ceea ce are ea mai semnifica
tiv: lupta între clasele antagoniste 
desvăluind legile ei de desvoltare. 
Pt de altă parte deschide perspective 
în sensul de a arăta încotro se în- 
dreap'-ă mersul societății

O asemenea piesă pune însă ac
torilor și regiei noui probleme. Și 
anume aceea de a-și transforma con
cepțiile lor artis;ice în sensul de a 
înțelege chemarea de a reda reali
tatea și oameni societății noastre, 
de a prezenta artistic mersul nostru 
spre realism.

Numai cu asemenea concepții rea
lizarea scenică a . C-amp»enei” va pu
tea fi valabi ă prin însăși î îțelege- 
rea problemelor și impar anței ei. 
Numai așa se va p ițea obține, o rea
lizare scenică liprsi'ă de discursivi
tate. unitară, și bine închegată deci 
se vor putea valorifica toate calită
țile ei artistice.

Punerea ei în scenă incumbă fără 
îndoia'ă actorilor aceas'ă sarcină. Ea 
cere de-o-potrivă pub icului nostru 
spec'aio-, dornic de a viziona spec
tacole de o reală valoare artistică, 
o participare cât mai masivă.

150 ANI DELA NAȘTEREA 
LUI A. S. PUȘKIN

Pușkia, dela a cărui naștere se 
inip' iie c ..cum 150 an . i te una 
din re cee mai ripn /xn ative fi ’uri 
ale i era urii rut din se o'ul XIX 
Prin opera sa el aparțin ■ c r ntului 
rom .ii ic Aceas;! par.enența i u in- 
c ude însă roman i„mul morbid f re
vent la unii scriitori din țările occi
dentale (ex. Iloffman). Ca la marii 
sa ci nt mpo-anl Byron. Shellev, 
Keats. romantismul lui PuȘkin 
nu este decât adoptarea unor 
forme noui, in literatură. in 
măsură să creeze cât inai 
mari j» ib) j a i de exprimare ar 
tisti ă. Și numai alât a fi pr< a pu
țin spus. Roman i,mul esie rev lta 
imjx> riva clasicismu ui I npi tril in 
forme rigide și tot mai inult lip
sii de conținut

Privind in urma literatura ru â 
prepușkineaaă era slab repr zen a 3 
pr n unii liri i de curte p ntru care 
arta nu exprima decât ,,s ntimente 
(leii ale” fiind complet del ș ită de 
frămăn ările po iru'ui r bit de auto
crația țaristă. Prin r c i car. nu 
accep â această rno.lenJ e literară c te
și Pu kln.

Temperainen ul său < xal'at păti
maș. dornic de liber a c, diriguește 
în'reagaJ posibi i ale de creați' ar
tistică tn exp-imarea unor a 1 văruri 
atnare care să d svelească r a I alea 
Rusiei exp’oafate de o mână de a- 
ris'o rați încap.-hi i

Pușkin este revol atul circ nu S; 
mulțumește să constat • nu mai a- 
ceastă sta-e de I ieruri în avri sa 
ci animat de idea ul libertăți si a 
ționeze. Par i iparea sa îi rase a'a 
Decembriș'i'or nu e lipsi i dr s m- 
nifi di“. iar duelul <'in I8T7 îi cr- 
re-și gă eș e moirea nu cs'.e n imai 
hazard.

In op-ra sa ex-luzând formula 
„artei pentru artă” Pi-șkin devine 
exponen ul cla-ei asupri e g'asul d- 
revol ă al m I oane or de ba i în
sângerați de cnutul țarismului.

întreaga sa cr. ați • î;i are ridă- 
c!ni ad nci in realizarea ep'cei sale.

FșTIRI $1 FAPTE CULTURALE DIN URSS
CINEMATOGRAFUL IN SLUJBA AGRICULTURII

Desvoltorea rețelei cinemotogrofice setești în 
Ucroina

Cinematograful sovie.ic este u î 
mijloc important pentru educiția co
munii j a oamenilor muncii. Par.i- 
dul Comunist (b) si Guvernul So
vietic au grijă ca studiourile să 1j- 
creze filme de un înalt n v.l ideo
logic și artistic, înlesnind ci aceste 
filme să fie vizionate de massele 
largi ale oamenilor mur, ii.

In ultimii ani, in satele din U- 
craina, rețeaua cinema ografek r s’a 
extins considerabil. In prezent, e- 
xistă aci 1528 cinematografe per
manente. care primesc curent electric 
dela uzinele clcc.rice ale colhozuri
lor. Pe lângă acestea, mai funcțio
nează și 2095 cinematografe mo
bile. In cursul primului trimestru al 
anului curent, spec.acolele cinemato
grafice au fost vizionate de> peste 
13 milioane de persoane.

Colhoznicii ajută mult la desvol- 
tarea rețelei cine’matograli.e. la îm
buna ățirea funcționării cinematogra
felor. In regiunile Vinția și Kamencț- 
Podolsk, cu concursul populați i au 
fost construite 311 c'uburi sătești, 
în care au fost organizate 247 cine
matografe permanente.

Extinderea rc’țelci cinematografice 
și îmbunătățirea funcționării cine
matografelor. a făcut posibil ca noui 
sute de mii de muncitori agricoli să 
vadă cele mai noui și mai bune fil
me sovietice. Pe lângă filme artis
tice, se reprezintă în mod obișnuit 
și filme documentare sau de popu
larizare a științei. Urmând direc
tiva C.C. al P C. (b) al Ucrainei și 
a conducătoru ui bolșevicilor din U- 
craina. Nichita Serglie vi i Hrușcev, 

Poporul li oferă mereu surse bo- 
ga c de in pi ație ( emni.i a ivă din 
acea să pricința is.e prieteni cu <ici 
ca a Arina Radionovna).

In op.rec , Dubrovski” ș ..Fala 
căpitanului” el bifațișeaza a ;jede 
ale eifiloat.i ii ș, framân arii pj- 
poru'ui diruic de I ber at ..Ev
ghenii Oneghin” : s»e o fr-sci cri
tică a socie.a ti a'ij cratice d- o- 
rien a-e in aprropii.ea s Irjilului i 
manent'1.

„Ruslan și I udmila” p.i > on 
trași infălișeaza r Versul rnedali i 
popirul sănătos - in p fiJa asu
pririi iți crește i r; le.

Pen ru ’i'erulu ă, Pușkiii le c ea 
ce Glinka a fost pentru muzica ru
sa Creațiile lor sunt va] ,bi'e pen- 
trucă aduc un -uf u tn arii mon- 
dial.i pren ru a s’au adăpat dela fol 

I lorul n secat I joporu'ui rus. f nd- 
că a depâ i’ ră i a'a ob: c ivi .lă In 
’iria < are ariun’a in Europa di.aden- 
;ismul burglu zi i apu6 ne

iată ce sp me Mi zki. viei In a
nuntirile sal ■ du pre P i 1 î .fi
di Dru’ui i pe iu ni are ria i f ră
stop disp tțuia s cp ici mul i Zo-
Pe U i h i'cn ii a * ri s o ra i i pe c re
le observa Goethe”.

I)u>man n imț a at 1 fj-malumu- 
lui, al por/iei de- dragul v .rbr'or 
frumoisi-, P.-kin cerea Ii era vrii .i 
se pno upe de problemele crrâ 1 *-  
mân a so.ietater

Din acest mo lv s-bir tr'e <p-- 
relor sale vorbesc piesle veaevri: 
demne de o pân li-e arlu i a s ml 
doar fapte'e ii ‘ii sofale, p.zi iile 
înain a'e ale a I ia

Urmând drumul litrra'urii ni e. al 
celei univ rs.a'e *pr,-  p.-onv.-. rea u- 
nui continui idc-i'r-p . ;’,t m j j Bț|t 
ca si în tre ut ion da in bună 
p-irie de pi da lui P i l:in I 'uși i o 
cei mai -'ră'u i r pn-'en->n'i a< 
rea'ismii'ui As 5zi pe-1 bi P in 
este un .- i ii fote l t tât de vii 
in lup'a i i'a f ren'i mului a 
de aden ismu ui în 'irp s < tru fo - 
marea unei ■ -ii uri noi 

cu privire la imbunătățirea propagan
dei agro-tehni e la a e, in na egra- 
fele sătești ale republicii, au or
ganizat repreyin a ea un i serii de 
filme agro-tehnice. Repr. zen area u- 
nor as fel de filme ca: „Agro-.ehnica 
culturilor de cereale”. ,.Aer tehnica 
culturilor sup-rioare” . Creș er a vi
telor”. contribuie mult la ridic.-ria 
calificării colhozni ilor. Inain a re- 
prezen arii filmu ui. speci i ii agro
nomi țin conferința cu teme agricole.

In regiunea Harcov. 55 de c:ne- 
inatogra’e mobile au reprez ntat fil
me agro'ehnice. Reprezentațiile au 
fost vizitate de 178 003 de spec
tatori. înaintea reprezen ațiil-r au 
fost ținute 199 de confc’ ințe. In re
giunea Kiev, filmele agrotehnice au 
fost vizionate de 230 0r0 de jversoane. 
Au fost reprezentate următ :r le fil
me agroehnice: .Sistemul s lam n- 
telor în agricultură”. .,lrj-răș“imintele 
și recolta”. „Perdelele f reskre de 
protecție”, etc.

Prin numeroase scris ri colhoz
nicii mu'țumesc ren'ru a u oru' efec
tiv ce li se acordă și roagă să 
se con inue cu reprezentarea filmelor 
agrotehnice.

Pentru a îmbunătăți' și mai mult 
funcționarea cinematografelor sătești, 
Ministerul Cinematografiei al RSS 
Ucraina va înființa în cursul anu
lui 1919. o mie cinematografe noui, 
inclusiv 215 cinematografe m >bile. 
Un număr de 40 de autom hi'c cu a- 
parate cinematografice vizitează col
hozurile, dând reprezen’a*ii  cinema
tografice pentru colhoznicii care lu
crează la însămânțările de primăvară.



LUCRĂRILE CONGRESULUI MONDIAL
AL PARTIZANILOR PĂCII
NOI VREM PACEA 

nu pentrucă ne temem de război, ci pentrucă știm ce 
suferințe aduce tuturor popoarelor războiul — a declarat 

scriitorul sovietic Constantin Simonov

„Să unim toate puterile noastre creatoare 
pentru Ca pacea să biiue războiul, lumina 
să birue întunericul, viața sâ birue moartea

Cuvântarea rostită de acadetnicionul tmil Petrovici

PRAGA. ?6 (Rador). — In ședința 
de Luni a secțiunii dela Prag» 
a Congresului Mondial al Partizani
lor Păc I, scriitorul sovietic Con
stantin S monov a pronunțat un im
portant discurs.

După ce a salutat Congresul în 
nunie'e mil oanelor d ■ cetățeni so
vietici- care au fost totdeauna în 
fruntea luptei pentru pace Simonov 
a arătat c i nu exi-t.i șl nu poa e e- 
xista nici un alt Congres la care 
oameni sovietici ar putea particip*  
cu mai niul'A bucurie ■! cu mai 
mult entuz asm decât Congresul pen
tru Apărarea Păcii.

DORINȚA DE PACE PENTRU 
INTREAG*  OMFN1PF ESTE TE
LUL COMUN UNDE SE ÎNTÂL
NESC CAILE NOASTRE CU CELE 
ALE TUTUROR OAMENILOR CIN
STIT!. ALE TUTUROR OAMENI
LOR HMPLI CARE NU DORESC 
RĂZBOIUL — a sublln'at Simonov.

Mulți dintre cei care au luat cu
vântul la aceasta tribună au vorbit 
despre lup.a pentru pace și au e- 
vocat războiul care s’a sfârșit. Nici 
eu nu pot să nu vorbesc despre el- 
Se împlinesc tocmai patru ani de 
când la '5 April e 19-15 pm fost mar
torul unui eveniment fericit. In a- 
ceeași zi când regimentele sovietice 
luau cu asalt ultimele cartiere ale 
Berlinu’ui, soldații sovietici întâl
neau soldații american! pe Elba E' 
și-au s'râns mâinile și s’au bu urat 
de întâlnire- de victoria care se a- 
pron'a. și care a fost obțnută câte
va zile mai târziu.

Ei s’au bucurat cl războiul îm
potriva fascismului se apropie de 
sfârșit.

In ciuda proclamațiilor războini
ce făcute încă pe atunci de gene
ralii american' din arma'ă fi avia
ție, eu ru im’ ooi schimba punctul 
de vedere la care am a uns acum

OAMENI AI PĂCII DIN TOATE ȚĂRILE 
UNIȚI-VĂ

Cuvântarea lui MIHAIL SADOVEANU conducătorul 
delegației române

Iubiți prieteni transmit Congresu
lui chemarea poporului Ri. pnaLlicii 
Populare Române: OAMENI AI PĂ
CII DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI- 
VA!

Da, să ne unim nu numai în spi
rit, ci mai ales î.i voință, spre a 
da liniște lumii noui clădită pe rui
nele ul.i.nului război. Lumea nouă 
este lumea muncii, lumea dreptății și 
a sfârși.ului exploatării vieții și su
ferințelor noas re de către marele ca
pital.

Numai câțiva seniori ai finanței ar 
interes să mențină ura în.re popoare 
și războiul în omenire.

Dar aceștia au împotriva lor voința 
nestrămutată a oamenii ir muncii din 
toată lumea și legile inexorabile ale 
istoriei. Împotriva planuri.or lor răz
boinice se ridică marea cimpica.iă 
a păcii, țara socialismului, Uniunea 
Sovietică sub a cărei flamură de 
luptă pentru pace și democrație, po
poarele democrații or populare socot 
că este o cinste să se grupeze. Im- 
po.riva imperia iștilor se ridică toată 
omenirea iubi oare de pace.

Cosmopo i ismului unor iiteresați. 
noi, democrațiile populare, îi opu
nem independența și suveranitatea- 
•patriilor noastre.

patru ani: fn acea z soldafii ame
ricani p care l-am oăzul pe Elba 
se bucurau tot at'j de s ncer de 
sfârțitu1 războiului, doreuu p cea 
lot a'âl de s: cer ca fi soldn/ii 
noștri soo etici. SUBLINIEZ ESTE 
VOHBA DE SOLDAȚI.

După ce arată că toți acel oa- 
men simpli cng’ezl sau americani 
pe care i-a văzut pe Elba doresc 
adânc și sincer pacea, Constantin 
Simonov. continuă astfel:

Dacă provocatorii de război fac 
in fiecare z1, în fiecare clipă; pro
paganda de război, apoi șt noi totl 
oamenii cin titi din lume am luptat 
in flecare zi :i în fiecare clipă îm- 
polr va războiului in toți cei patru 
ani care au urmat ultimei z'le a 
războlulu

Delegația noastră sovietică, a spus 
Constantin S monov, reprez ntă aici 
Uniunea Sovietică care a fost tot
deauna în fruntea luptei pentru pace. 
Azi. vreau din nou să declar dela 
această tribună: NOI CETĂȚENII 
SOVIETICI DORIM PACEA, DAR 
PROVOCATORII DE RĂZBOI CA
RE 1ȘI ÎNCHIPUIE CA O VREM 
PENTRUCĂ SUNTEM SLABI. CO
MIT O GREȘALA GRAVA Șl FA
TALA. NOI VREM PACEA NU PEN- 
TRUCA NE TEMEM DE RĂZBOI, 
CI PENTRUCĂ ȘTIM CE SUFE
RINȚE ADUCE TUTUROR POPOA
RELOR RĂZBOIUL.

Iată dece suntem in mod consec
vent impntrlna ră'bolului — lată 
deco luptăm cu atâta îndârțlre pen
tru pace Iată deco rrlcât de puter
nici nc-am s'mțl o ici de siguri am 
fi de victorie noi dorim pace șl 
numai pace și vom face totul pen
tru a impl deca războiul.

In înclieere d-sa a spus;
Dragi prieteni.
In această sală sunt reprez ntați 

prin delegații lor, un mil ard de oa

Poporul român, după victoria ma
rii Armate S"ovieiice împotriva h>- 
tlerismului, a avut norocul să se 
elibereze de țoale mizeriile trecu
tului. Regimul democrat instaurat î.i 
6 Martie 1945 lucrează cu putere 
la redresarea țârii.

Dând urmare suges iilor Par idu- 
lui Munci oresc Român, guvernul, re
prezentând voința întregu'ui popor 
muncitor, a realizat o seria de re
forme poli ice și soci sie, care conduc 
țara noastră pc calea progresului.

Iubiți prieteni, aj vrea să vor
besc numai câteva ciipe despre ce 
s’a infăpluit la noi în vremea din 
urmă în domeniu' cultural.

După ce arată mărețele realizări 
înfăp.uite in țara noastră pe plan cul
tural, tov. Sadoveanu a continuat:

Trebue să adaug că naționalită
țile conlocuitoare își au școlile lor 
până la Universități au teatrele lor 
și asociațiile Iar ariisfice. După e- 
xemp ul Marii Uniuni Sovietice, po
poarele vechiului focar al războiu
lui (vorbesc de sudestul european) 
au realizat între ele înțelegerea și 
pacea prin muncă și cultură.

Am făcut bine în tinerele noas
tre republici populare că am por

meni dm lumea întreagă, sunt acei 
d l.gați in spatele cuiora e găsise 
cele 400 m.lioane clfnezi. Este de- 
ax n enea deltțaț a t c care
leprezin ă ce e <X> inii < ane cetățeni 
sovl tic ; se aflu rip ezentale aici 
Rcpulil ca Polon , Republica Unga- 
lă. L\ publica Popu ara R mâna, Re
publica i. eboslovac.ă, panla i Gre
cia S" gă esc aci de'“gati ai po- 
poru'ul g iman ș austriac, de'egiți 
din Indonezia reprezen'anți a Re
public, Populare Bulgaro delegați 
a sute de mii oane de oameni.

Fu nu sunt specul'*  t in sta'istlci. 
pot ca să mă Înșel în cifre dar 
•■un' un scriitor șj nu cred că mă 
înșel, atunci când iun .< dacă pri
vind în inima popo1 e'o putem 
considera că fecare d legat e pre
zentă aci. reprez ntă cu ad"văral 
întregul popor dn tar' respectivă.

Congres d Mondia1 al Par' zan lor 
Păcii e te un factor fn lupta împo
triva provoc tpr lor d ră ‘boi. Dar 
el i,u eonsfitue decât o rritnă picto
ri , nu es'e decât un prmi pir. A'n 
trebue că m rgern mat departe, tre- 
bue să s'abilim uri plan de lup'ă 
împotriva provocatorilor de război, 
trebue să ac/fonăm astfel incăt în 
fiecare zi aceștia să rirnlă ma1 mult 
lupta noastră conștientă, permanen
tă, împotriva planurilor lor inu
mane.

Nu exi tă nici o îndoială că prin 
unirea forfe'or noastre twm isbândi, 

TRAIASCA PA FA MONDIALA 
- TRAIASGA, APARATURII SAI I 

TRAJAL'CA CONGRFCUL! BLES
TEMAT! FIE PROVOCATORII DE 
RĂZBOI — DUȘMANII UMANITĂ
ȚII. EI NU TREBUE SA UITE CA 
NOI PARTIZANII PĂCII SUNTEM 
DESTUL PE PUTERNICI, DESTLIL 
DE HOTARATI "A I RANGFM GA
TUL DUȘMANILOR PĂCII ȘI DUȘ
MANILOR NOȘTRI COMUNI.

ni: la lup a unită a tuturor oameni
lor muncii, pentru libertate și o 
nouă civilizație? Ma ii seniori de 
care am vorbit pretind că nu.

Am făcut bine și am lucrat bine 
— am lucrat pmtru noi și am ur
mat calea pe care am socotii o cea 
mai po.rivită.

La Congresul i.ite'.ectualilor din R. 
P.R. ce s’a ținut la București. în 
ultimele zile a e lunii Manie, am 
primi adeziunea a 7 009 000 băr
bați și femei. Congresul se adunase 
pentru a discuta aceleași lucruri im- 
porlan.e je car? le discutăm acum li 
Paris.

Milioanele acestea de bărbați și 
femei le reprezentăm noi la acest 
congres. Este un contingent serios și 
leal al unui popor care de veacuri 
a suferit de pe urma războiului, a- 
cest flagel barbar. Este lesne deci 
de înțeles dece întregul popor mun
ci or din Republica noastră Populară 
se ridică as ăzi pentru pace. Pacea 
înseamnă independența noastră eco
nomică, suvi ranitatea noastră, lupta 
pentru cultură.

Luptând pentru interesele sale vi
tale, poporul român are conș iința ci 
luptă și pentru interesele întregii u- 
manități.

PRAGA, 26 (Rador), — In dis 
cursul ros i de a ad milionul pr. - 
fesor Emil Petrovici d legat *1  R. 
P.R. la secțiunea dea Pu a a 1 o 
gre,u ui Mondi il al Par.izaiȚlor 
Pa.ii d-sa a spus:

In numele de e yați.l HPH. a luc 
Congre.-u ui M noia! al Par îza/ii or 
Pârii un călduros ■olul din p’r:ia 
mi ioanelor de c tațeni ai tării 
noasire. Totodată , xprim r ot Iul 
acestor milioane de oameni i.rpi- 
triva guvernu ui f ancez c,r- a D- 
cercat să impied c ■ pe trimiși pa- 
poru u nos rid i i une uvăntul 
dela tribuna Congre ului P cent s’a 
refuzat d ejegațit române din car 
făceam și cu part vizi de in
trare in Statele Unite p ntri a 1 a 
pare la Conpieul ir. Jet lua il r a- 
inericatti ținut la Nor York acum 
ni sa refuzat viza de intrare i.i 
Franța.

Suntem mândri ca facem pane d'n 
marele lagar al demo ației și pă
cii in fruntci căruia stă c a mai 
consecventa apară oare a pici și e- 
liberatoarea p p arelor — Uniunea 
Sovie i ă. Ațâ'a: rii la război lu
crează febril la î ijghebarca de blo 
curi războinice urinând ex mplul că
lăilor fas.iș'i. uriga i a' vitțij și 
cul'urii. I ieria i iii americani șj 
eng'ezi și lacheii lo- au creat pst 
capul popoarelor și împo riva vo
inței lor reccn'ul tratat al At anti

Comitetului Central al P. M. R. 
pentru ziua de 1 Mai 1949

22. Trăiască alianța clasei muacl- 
toare cu țăiânlmea muncitoare, te
melie de nesdi unclnat a regimului 
t,us ru de democrat.e p pulară!

23. Țărani muncitori! Terminali 
cât mai grabn c in^ămânțăr le! Să 
nu râm.mă n ci o palmă de pământ 
rCinsămănfat! FoLsIți din plin toate 
atelajele!

24. T actoriștl și mecanc, mun
cilor! agricoli dela SMT și G iSpo- 
dărlile Agricole de Stat! Luptați 
pentru impiin rea șl depășirea planu
lui nunelor agrlc.L! Fiți exemplu 
In executarea lor la timp șl in bune 
condiflunl!

25 Muncitori agricoli și țărani 
inund ori. Dem -ca I unelt rl e cbă- 
burlior! Veghiați să nu-șl lase pă- 
măn ul nelucrat!

26. Salariat! agricoli, țărani mun- 
c’torl. Dese olt"(i șl întăriți coopera
ția. Inscr efrvă cu totl. în coopera
tive și participați la buna lor gos
podărire. Curătltl coope ativele și ex- 
conducerile lor de speculanți și ex
ploatatori!

27. MuncForl, țărani și in'electua- 
II! Sprijiniți activitatea Comlte’elor 
Provizorii ale Sfaturilor Populare, 
organe loca’e ale puterii noastre de 
stat! Formați un activ larg in jurul 
lor!

28. Funct’onarl al comerțului de 
ștal! IntLitnă ăt>ti munca voastră! 
întăriți comerțul nostru de stat!

29. Funcț onarl ai aparatului de 
stat! Imbunătătti munca voastră fn 
slujba Statului nostru popular! D's- 
rădăcinațl birocratismul! Contri
buit1 p'ln munca voas'ră la forma
rea unei noul atitudini fată de Stat!

30 Oameni al șt’intel. artei șl li
teraturii. Puneți cunoștințele, talen
tul șl puterea voastră de muncă in 
slujba construTii socialismului. in 
slujba cultur i progrcs's e! Creați o- 
pere de artă demne de poporal nos
tru!

31. învățători și învățătoare, pro
fesori șl profesoare! Imhiină ățiti ca
litatea învățământului! Educați tine
retul nostru fn spiritul patriotismu
lui și al Internaționalismului, al dra

cului f i p ra ea p in aibt-ni .țari I u 
cu u.'ic.i'l <l< urile I ■: jmidcZ^ 
| ii e și a 1, supună

Ei duc o pj.i pai -i; iernatică de 
transformare a ONU -iui <Fn r’un 
in-irumeut de painlr’o mașină de 
vot pcnpu desIAnțuire-a razb_>iului.

încheind prole.orul E- P irosi i 
a ,pus:

Ațâțătorii la un nou raZbai vor 
'-a moacă rr nea indăiă. In era 
lor turbată Imp .triva progresului și 
a . :au’ui ei var sa distrugă t .1 ce 
c-te viu. mș c ș: dt ntâ Li
’.o- -a <j> ruj a in a cl.e t mp 1 t 
te a rămas viu și măreț d alun |1 
'. .-acarilor, tezaurul de ul ur, al i - 
tr, ii r,meniri progr 1 -,e

a nu îngăduim a est Lm prie
teni In fața noas;eă se d . lilde un 
<irurr luraino d n >ui și noui cu- 
ceiiri pa-n ru f r i ea întrebi ome
niri in etate d- pace și Lbrrtau 
Sa unim gândurile noa- re — st u- 
nim muu a noastră — au am t ale 
puteri e no.v-trt- creat r |»at u n 
pacea sa birue rasbtaiul. lurtiina a 
birue întunericul, si ița b. ac
moartea. i

Trâiar, â nobili 1 ,p a a o.țntni- 
lo- raun ii d pe f 4 cupșid pă
mântului. |

T o an birui a c m i an*  a 
pă ii și a progresult i Uniunea S - 
vir.iaă ți marele S:alin. • 

gostei șl d-votamen uluf l?(ă de po
por!

32. Trâască frăția in muncă șl 
lup ă a poporului munci or omân cu 
massde muncitoare a'c naț 'maliiâ- 
llor conlocu t- a e. '■ ă stârpim orice 

urme ale șivln'smuiu' șl națfrinalis- 
niu'u1. armă o'răvl ă a Imperla- 
I smulul anglo-american.

3' Oaircn' al m n i organizați la 
s ndicate. Lirg tl întrecerea socia
listă pentru Indcllnl ea I de-ășlrea 
planului! Răspândiți experi-nfă [run- 
'asllor in producție! Pr n efortul 
v stru comun asigura)! rid carea ne
contenită a nivelului material șl cul
tural!

3 . Mun 1 oare, țărance munc i a- 
re, lnte'ectualc. Luptați pentru la- 
forrea Patriei noas're! Trăiască 
Irun’a e'e in producție șl lemeile 
care partlc'pă activ, la v a|a poli
tică. soc'ală șl culturală a tării 
noastre!

35 Tineri și tinere! Studenți și 
studen'e Insusl(i-vă Sflnta șl teh
nica ina’nt-iă! Fiți d'rzî șl hotărlțl, 
bliulți orice ereutătl n lup a pentru 
propășirea Patriei noastre!

3L Elevi șl eleve! Invă(»tl cn 
sârguln(ă! Pa r'a va avea ncvoe de 
cunoșdnfele voastre!

37. Membri de Tarlid! FUI la pri
mele rânduri ale luptătorilor pentru 
indepl'nirea și depășirea Planului de 
Sfat; pentru întărirea Republicii 
noastre Populare; pentru construi
rea soc’allsmului!

38. I TM-iști, mobilizați tineretul 
la luptă pentru realizarea 1 depăși
rea Planului de Stat! Dațl exemplu 
de d:scip!ină in muncă!

39 Traască Republica Populară 
Română, scumpa noastră Patrie!

40. Trăiască Partidul .Munc’toresc 
Român, forța conducătoare In Repu
blica Populară Română, organizato
rul victoriilor noastre!

41. Sub steagul lui Marx-Engels- 
Lenin- S*a1ln,  înainte spre victoria 
socialismului!

42. Trăiască mare'e conducător ?l 
popoarelor. losll Vlssarionovlel Sta- 
lln I



♦ EVENIMEflTELE ZILEI♦
„Congresul Mondial al Partizanilor Păcii a dovedit clar a|â|ălorilor la război 
ca toate popoarele doresc pacea țji în lupta pentru pace sunt uniți muncitorii 
din întreaga lume**.

MOSCOVA, 26 (Rador). — La 25 
Aprilie au continuat lucrările celui 
de al X-lea Congres al Sind catelor 
Sovie ice disdutându-se chestiunea 
statutulu s'ndicatelor.

Au luat cuvântul Mihail Kuznetzov 
preș din ele Comiletiltui Central al 
Sind'catului Muncitorilor din Indus
tria H rtiei și Ivan Hlisstov preșe- 
din ele comite’ului de fabrică dela 
fabrica de automobile Stalin din 
Moscova.

Congresul a fost salutat apoi de 
reprvzen'anții delegațiilor sindicale 
din Coreea de Nord, Republica Po

BUDAPESTA, 26 (Rador). — La 
Budape ta a fost creiată Comisia e- 
lectorală centrală a Frontului Po
pular al Independentei. Președ ntele 
comisiei a fost ales Istvân Kovâcs.

D-sa s’a adresat lu uror pa Ude
lor și organizațiilor de n a să ce lac 
parte din Frontul P pular al Inde
pendenței chemându-le să-ș| expri
me n timpul aleg rl'or unitatea lor 
In jurul steagului Frontului Popular.

• * •
PHYONQYANG. 27 (Rador). — 

Miercuri începe la Phynngyang al 
treilea Congres al Asociației pentru 
«frângerea legăturilor cuBura'e între 
Republ'ca Democratică Coreea și 
URSS la care participă numeroase 
de'egatii din diferite părți ale Re- 
publ’cii Coreene, precum și oa peti- 
Marți a sosit delegația sovietică și 
delegația Republicii Populare Mon
golia.

. » .
NEW-YORK. 27 (Rador). — In

In cadrul unui mare meefing, celățenii orașului Praga 
au ascultat Manifestul adoptat de Congresul 

Mondial al Partizanilor Păcii
PRAGA, 27 (Rador). — Mii de 

cetă.eiu au partici|>al la ineetingul 
dui Pa.a.ul Con.trui.lilL r p nuu a 
asculta textul Manilesiului a..optai 
iu un-ui.iuiaie de de.egații la Co.i- 
gre.Ui Mot.did al Par izanijir Lă ii 
dela Patis și Praga precum și dis- 
cuAuri.e iej;rezeutaiiti.or dif.ri elor 
națiuni care au par id| a la Cou- 
gresu. dela Praga. Acest mee.ing. 
care a durat până la miezul no^ i. 
n fo,i descliis de piof. Zdenek Ne- 
iely, ininis.rul Educației P bli e ca
re a 13 ui o dare de seamă asupia 
lucrări or secțiunii dala Praga a 
Congresului Mondial al Par izaui- 
lor Păcii.

Acest CongTes — a spus el — 
a d oveci. clar ațâțătorilor la răz
boi că toate papoaee doresc pa
cea și in lupa p ntru pace sunt u- 
niți mun.i o ii din Întreaga l nte.

Par i.ipanții la Mi e ing au ■ au- 
dat cu entuziasm atun.l c^nd p of. 
Nejely a anunțat eliberării Nankl - 
gului de către armata populară 
chineză.

Delegatul sovie.ic Baranov a de
clarat că pacea este amenințată de

MANIFESTUL
Congresu ui Mondial al Partizanilor Păcii

(Urmare dia l-a)

vlngeri pil fee și rciig’ ase să ne 
dea ascu't re ș' să se unească pen
tru a scuti viitorul lor luminos de 
nai asașnae In masstt

C nvresul Vond a al ,'arti’an:lor 
Păci dcc'a ă ă pă area ră'li este 
cauza tu’uror popoarelor lumii. In 
nu-"e'c organ’za'lllor de niassă "ne 
înfrunt? c "D milioane femei ș b r- 
taț] rep'ezentați la Cong osul Mon-

Comitetul Permonent ol Congresului Mondia' 
ol Partizanilor Pecii

(Urmare din pag. I-a)

Din partea Ungariei: ErdelyiGeorg 
Lukacs (seri’ or);

Din partea Oandei: Rie Li s C- 
d no , Marcus Bakker (președin ele 
Uniunii Naționale a tineretului olan
dez) ;

Din partea fnd.ei: J'mb Hekar;
Din parca Indoneziei: Dr. Pra- 

tomo (ziarist);
Din par.ea Irakuui: Dr. Yesep 

Mas'aneh;
Din partea Iranului: Scander (ost 

ministru);
Din partea Irlandei: Hilda Berlin;
Din partea Libanu ui: Antone Ta- 

bet (arh’tect), Mustafa Aris (preșe- 
dtn'ele Federației Sindicale ain Li
ban) ;

Din partea Luxemburgu'ui: prof. 
Edmond Reuter;

Din partea Madagas arn ui: Raza- 
’.arivoni (membru in Consiliul e- 
> momic);

Din partea Mexicu'ui: g neralul 
Cardenas Lombardo Tolelaro (sen 

retar general al Confed ra'iei celor 
ie muncesc din America La ini:

Din nartea Repub iciî Potul re 
longoia: Jargal Salkhan (membru 
i comicul știin’ifi' a' Repub'icii 

Pooulare Monmolia);
Din partea Norvegiei: prrf. Vimi 

Svirdup I unden, Peder Vest a (aci 
vist sindical);

Din partea Poloniei: Jerzi Borejsza 

aceleași forțe care au deslănțuit 
p,i.nu. și al dotl a ruzb i aioi.dial, 
de forței' reacțiunij și imperialis
mului care considera intotd, auna răz. 
bou! drept cel mai bun mi Ic 
pen ru mărirea profiturilor 1 r. U- 
NIUNEA SOVIETICA ESTE BAS
TIONUL PĂCII 1 SECURITĂȚII 

'• NI 
DAR NICI NU POATE F, I SPAI. 
MANTATA DE AMEN NȚAR1LE 
IMPERIALIȘTILOR. Popoiul Sovie
tic nu dorește răzb i — a di Ca
rat Baranov — și și.a lrcheia dis- 
cursu. ca un ape. adre a. tu ur. r po
poarelor iubitoare de pace și ce- 
rându-le să se a ă urc puternicului 
fron. al pa ii pentru a distruge pa
riurile ațâță orilor la război.

Academicianul Kuo Mo Jo, ș.ful 
delegației chineze a decla at că 
înd.r a cc pa a va fi restabi ită In 
China, iiț regul Orient Indcpăilat se 
va bucura de pa e. Poporu' c inez 
nu va precupeți nimic în 1 :pta p n- 
tru o pace mondia ă. In I iche re d - 
lega ul chinez a adus taluul poporu
lui său Uniunii Sovl ■ 1 e, denvca- 
țiilor popu'are, Generali(simtui I.

ri'a’ a' Par't an I r Pă ■ I, ne adre-
• * *u  'ir ’ ■'rv'ar or ' ml și le 

spunem:1
,'UPA'J SI FNCA r.ATA "UR'J 

I» [If”’» TNT’-U ACP".
NOI 4M RFUS'T S4 'F UNIM, 

rETS!T SA NE INȚFLEGEM 
UNUI. PF ALTUL SI DECLAMAM 
CA SUNTEM GATA SI DORIM SA 
C'STGAM A*~E'STA  LUPTA 
PENTRU PACE. PENTRU VIAȚA.

(secretar general al corni itului po
lonez pen ru pa e), Tadeu z Cwik 
(secretar general al comisiunii c n- 
trale sindi ale), Ircna Sz a .el ka 
(preced n a Uniur ii Femei or P lo- 
neze), p of Dombrowski:

Din partea RP.R.: Mihail Sado- 
veanu (serii or), prof. F rica Me- 
zincescu, Cons an in Lepădalu (mun
citor ceferist);

Din partea Suediei; Dl i Îs 
Si’versch Dold;

Din partea Elveț ei: prof. Andre 
Bunard;

Din par'ea Cehos'ova iei: lan
Mukaruow.ki (rect, r universitar), 
Hodinova Sț-urno (vie rpreședin ă a 
Adună ii N ți rnale), Rusik ( iner);

Din par ea Transvaru ui (A ri a de 
Sud): Desmond Bucles (ac ivist sin
dical) ;

Din partea Trie Tui: Ațto Braun 
(inginer);

Din partea Tunisiei: Nouri Bud:l 
(arivist sin i al);

Din par ia Urujuaiu ui: Ju io Are- 
va’o (s.nator);

Din partia Venezue'.ei: Miguel O- 
tero Silva (ziarist);

Din partea Vienamului: P m Ye 
Tong 'poet);

Din partea Jugodaviei: prof. lo- 
sif Vidami,

D-n parca Uniunii Internațional- a 
Studenți'or: Groliman:

Din partea organizației In<rraio- 
nale a ziariș ilor Victor Hronek

V. Stalin și președintelui Gotwald.
Deeg.ul po.. nez Jan Zyi.oc.yk, 

a subiniat că poporul polonez răs
punde i nperia iș i or ami.i ani c re 
transformă Ge mania Oc.iden ală tn- 
tr’o bază mi i ara imp triva Uniunii 
Sovie i e și ță iior de i.e no r ți ț o- 
pulară, cu interi ilicarea eforturilor 
de re ons rucți • în Polonia și cu 
strângerea l< gă urilor economice cu 
toate tari c de dein.rcra le populară 
și în piimul rtnd cu Uniunea So
vie i.ă

Delegatul ungur Lajos DTahusZ, re- 
prezen.anf al rnun.itorllor metalnr- 
giști. a fost întâmpinat cu ovații 
Îndelungate a unei cârd a dicla a! că 
poporul ungar a sa u at cu entuziasm 
evenimentele poți ice din Cehoslova
cia din Februarie anul trecut și sem
narea ira a u ui de Prietenie. Cola
borare și Asis ență Mu uată dintre 
Repub ica Ungară și Rep_b ica Cc- 
hos'ova ă.

Dr. Ivan Pa ov conducătorul d le
galei bu gare a subliniat că po
porul bu'gar va lupta din trate pu- 
teri'e pentru apă area păcii.

De ega.ul român Traian Șilmaru. 
a ară.at că poporul român este cu 
ho ărîre a'ă u i de ț ri'e de demo
crație poiuară și de toa'e țările iu
bitoare de pa e împreună cu întreg 
lagărul păcii în frunte cu Uniunea 
Sovie i ă. Poporul român va lupta 
cu ho ărîre pen ru ay^ra-ca păcii.

Prof. J lin Mar all a. r prez n an- 
tul cetățendor livi din State'e U- 
nite a declarat că popcrtil ameiican 
nu a uitat tradițiile lip'ei pentru 
democrație ale Iii Abraliam Lin- 
co'n și Frankin Reosevelt.

Dr. Gabri I d’Arbo issier r. prez n- 
tantul popoare'or de pe Coasta de 
Azur a declarat că poporul afri an 
es e uni în u ta iin o iva imperii- 
lismutui colonial.

Mee ingul a fost încheiat de de. 
pu a a cebosl 'va ă Boinea Maka o- 
va. ca-e a ară at că por>"> ul c hoslo- 
vac își inten i i ă mai d parte e- 
for'urile constructive pentru a contri
bui la p’ogres și pace.

Manifestații 
împotriva guvernului 

din Israel
TFL AV V, ?6 (Radar). — Pentru 

a tre a oar.’ în decurs de ralru zile, 
sute de em - ranț’ s s'(I recent in 
Israel au manifestat m potr va gu- 
v”nulul, cer n1 fă ’l se sl ure mij- 
loace'e elementare de t a ■ Em gran- 
(ii au manlfes at in frța p eșed n- 
ț e! Consll'ului de Mini trl strigând 
loz'ncl șl purtând pancarde pe care 
era ser s- „PUPE Șl MUNCA”.

Semnarea unei con
venții comerciale 

ungaro-cehoslovace
PRAGA, 27 (Rador). — La Minis

terul A'accrilor Externe Cehoslovac 
a fost emnată Marți c nvenția co- 
merc'ală L'ngară-Cehos ovacă Con
venția. care are un ca acter provi
zoriu, reg'ementează relațiile eco
nom ce centre cele două ări- precum 
și si'uatia 'urd’că a reprezentanțe
lor com?rc ale ale Ungariei ș Ce
hoslovaciei-

Pe frontul din China

Armata populară de eliberare 
își continua înaintarea victorioasă

NANKING 21 (Rador). - După «- 
II crarea Nane an ului urmata popu
lară ch'neză c ntlnuă s.-șl desvolte 
cu succes olitis'va in ceasta regiu
ne.

f/iiltăd e Ina'nta c ale nrma'el po
pulare au atins Cen Periul, s'tuat la 
40 km. sud est de Nanclang.

• • *
SHANGHAI, 27 (Rador). - O co

loană a armat-i populare Chineze 
ina nt’nd di'spre Wu Fu a el berat 
orașul Suan Cen la 100 km. Sud vest 
de Nanklng-

IN REGIUNEA WU HU S'AU

GRELE PIERDERI
provocate monarho-fasciștilor greci 

de forțele armatei democrate în 
sectorul Grammos-Voion

GRECIA LIBERA, 27 (Rador). — 
ELLAS PRESS transmite:

Comandamentul Central al arma
te democrate a transmis un comu
nica' în legătură cu mersul opera
țiunilor dela Gratnmos—t-molika— 
Vi. oii, în z lele de 25 și 26 April'e.

In eforturile lor disperate de a o- 
cupa înălțimea Pirgoe—Strațs ani și 
alte po'iții fortificate din regiunea 
Amar.-ndl, mi narho-'ascbti au arun
cat ’n luptă efective Importante. A- 
tacul inamcului a fost sprijinit de 
peste două regimente de artilerie sl

LUCRĂRILE
Congresului Sindicalelor Sovietice

BULETIN EXTERN

PREDAT IN CURSUL ZILEI DE 
MARII 15 MII SOLDAȚI AI KUO- 
MfNTANCULUI

» * •
HONG-KONG 7 R dor). — Pos

tul de rad o C Ina Nouă a anunțat 
că I' țele de partizani au liberat 
Insula tla'nan Importantă er una 
n ln eră in Shlblu. In această bă ă- 
lle au fost nimicite mpor' nte lor(e 
ac Kuomlntangulul-

M'nele de fer d n aceas'ă reg'une 
au fnst pr lua e cu Jr sta'atll'e ntac- 
te. Minele nu ma' funii on^s r& dlu 
mo'rcntu' in care Guvernul KuomJu- 
tangulul le luare dela Japonezi.

totalul forțelor lui aeriene disponi
bile- Atacul monarho-fa c st a fost 
condus d" generalul atn' rii an Van 
Fle.t și de mln strul de război mo- 
nar'o-fascist Papagos

Un.'ățile armatei democrate au 
trecut la puternice contra atacuri 
pricinu nd grei? pierderi namcului-

Pierderile suferite de monarho- 
fascist în lup'ele dintre 24 Aprilie 
până în seara zilei de 26 Aprilie 
sunt: S72 morț', 1446 răniți si 97 
prizonieri. Au fost distiuse 4 uv oa- 
ne inamice.

pulară Bulcar a, Republ ca Populara 
Albania. Venezuela și Sued a

T oi Gen Dek delegatul Federa
ției S ndicnle d n Coreea de Nord 
.< arătat transformările democratice 
rad cale care au fo^t efec ua e in 
Coreea de Nord spre deosebire de 
Coreea de Sud unde ocupația ame
ricană nu se deosebește deloc de 
cea japoneză. Deaceca ret-agerea 
trupelor americane este azi princi
pala dorință a poporului coreean. 
Au adus apoi salutul lor Congresu
lui și alți delegați st răni.

cursul unui rreeting al membrilor 
fuidi atu'ui maritim din «ortul New- 
York conducerea acestui s ndicat a 
prezentat propunerea de a exclude 
pe membrii comuniș i și progresiști 
din s nd cat. Propunerea a fost res
pinsă cu 585 voturi contra 185-

*
— Uniunde de Tineret CEMA. 

și Slovaca au fuzionat într'o orga
nizare unică cu 600.(00 membri care 
va purta numele de Uniunea Tinere
tului Cehoslovac.

• * •
HAGA, 27 (Rador). — Z'arele a- 

nuntă că forte’e republ'cane are o- 
perează in Java occidentală își in- 
tensil că activi atea- Ciocnml vio en- 
te au avut loc în sectorul Midjo 
Karto.

Agenț'a A. N. P. anunță că coc- 
niri continuă sa aibă loc in dis'r c- 
tul i orașul Surakarta Indonez'enii 
atacă fără încetare pozițiile olande-
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