
sek érzékítését a íarnciákéjioz ha
sonló finomsággal végzik a ma
gyarok; fényképezésben is sokat 
tanultak a mesteri orosz filmektől, 
s a hátt.érben annyira döntő sú

lyú rendezői talentum sem hiány
zik. Csak a témaválasztás sekélyes* 
sége teszi azt, hogy az igazán nagy 
filmek mellett olyan szegényesek a 
mi magyar filmeink. taták István 

A.szovjet-bulgár gazdasági szerződés 

A Szovjetunió és Bulgária között 
az utóbbi időben egyre iobban meg
erősödik a baráti viszojiy. Ennek 
az egyre erősödő baráti kapcsolat
nak a gyökerei a szovjet és bulgár 
népek múltjában, a két ország 
„történelmi rokonságában" és köz
tük fenálüó kulturális kapcsolatok
ban gyökereznek. 

A bulgár népnek a tizennyolca
dik század második felében kezdő
dött újjászületése már nagymérvű 
támogatást talál az orosz közvér 
leménvben, amely hathatós segítsé
geit jelent _a bulgár iskola kia laku
lására is. Oroszországban nyer k i 
képzést sok, a bulgár nép nemzeti 
miveltségéért és politikai szabad
ságáért harcoló vezéregyéniség. A 
bulgár! tudományos étet és iroda
lom az orosz kultúra hatása alatt' 
fejlődött. Egész nemzedékek tanul
tak és neveledtek Pavlov, Mendel-
jev'és más orosz tudósok, valamint 
Puskin, Turgenyav, Gorkij, Gogol, 
Tolsztoj, Csejiov és más világhírű 
orosz irók müvein. 

E z a baráti kapcsolat került k i 
fejezésre az 1940 január 5-én Moszk
vában kötött Szovjet-^Bulgár: ke
reskedelmi szerződésben is. A há
rom évre megkötött szerződési a két 
állam közötti kereskedelmet és ha
józást szabályozza,^, s kereskedelmi 
téren már . nagv haladást idézett 
elő a két ország múltbeli gazda
sági csereforgajmáváll szemben. 
Ezentúl a szovjet kereskedelem a 
hulgár kivitelnek (amely 1938-ban 
10.5 milliárd léva, azaz 150 millió 
dollár volt), egy tizedét fogja fel
ölelni. 

Ezer i szerződés következtében 
Bulgária egy egész csomó olyan 
árut tud beszerezni-ipara és föld-
miv élése részére, ^melyeket; eddig 
csak távoli országokból és nagyon 
kedvezőtlen feltételek mellett tu

dott importálni. 
Ugyanis ezeknek a szükséges 

árlicikkeknek nagyrészét a Szov
jetunióbán közvetlen megtalál
hatja. 

A iSzováet és Bulgária közötti 
gazdasági kapcsolatok fojlődése 
még beláthatatlan lehetőségeket 
igér. 

A szerződés értelmében a Szov
jetunió mezőgazdasági gépeket, fé
met, petróleurntermékeket, műtrá
gyát, napirt, gyapotot és nzí3. ter
mékeket fog szállitani Bulgáriá
nak, a bulgár sertés, nyersbőr, rizs, 
dohány stb. szállításokkal szemben. 

A bulgár fölldmívelésügyi minisz
ternek, Bagrinaiovnak a kijelenté
se szerint „a Szovjet-piacnak a 
bulgár árucikkek előtt való meg
nyitása igen kedvező kilátást te
remt a bulgár mezőgazdaságai ej lő-
désére.1' 

Ezen gazdasági szerződés jóté
kony kihatása mái abban is ész
lelhető, hogy amig a tengeri zár
lat következtében Bulgária fémbe-
hczatala sokkal csökkent és sok' 
textilgyár kénytelen volt a munkát 
beszüntetni, vagy a munkaidőt 
csökkenteni, addig rnost a Szovjet
unióval való gazdasági összemükö-
dés eredményeiként ezelp a textil
gyárak újra kinyithatják kapui
kat a nenyég murikanélkülivé vált 
munkások és tisztviselők előtt." 

T. C. 

Krónika 
A finnek és oroszok megkezdték 

a hadifoglyok kölcsönös kicserélé
sét. 

Helsinkiben most adták k i a re
pülés háborús statisztikáját. Esze
rint a szovjet-finn háború idején 
Finnország felett elrepült 14 ezer 



640 orosz repülőgép. Ezek összesen 
2 ezer 615 repülést végeztek. L e 
dobtak 100 ezer bombát. 516 helyet 
bombáztak. A repülőtámad ásókból 
kifolyólag meghalt összesen 140 
polgári személy. A támadások foly
tán megsebesült katonák száma 
kitesz több mint 10 ezer embert. 
Akinek jó emlékezőtehetsége van, 

még nem felejtette el, hogy annák
idején a polgári lapok napról-nap
r a hozták az elszörnyítő jelentése
ket a civil lakosság: pusztulásáról 
Finnországban. A szovjet hadi je
lentések ugyan állandóan hangoz
tatták, hogy .repülőik kizárólag ka
tonai célpontokat bombáznak, de 
k i hiszi ezt el, amikor sokkal ér
dekesebb a hazugságok szörnyűsé
geinek hitelt adni! Most, ime ma
guk a finnek vallják be, hogy az 
a rengeteg szoyjet repülő a iedo-
bott 100.000 bombával mindössze 
140 polgári személyt ölt meg. 

New Yorkban, Londonban és 
más világvárosokban békeidőben 
egy nap alatt több közlekedési sze
rencsétlenség történik és a Reuter, 
és Havas irodák, még csak említés
re méltónak sem tartják ezeket a 
szerencsétlenségeket. 

Egyes angol lapok szerint az ola. 
szok a Földközi tenger_keleti felé* 
bein, a Dodekanézosz szigetek men
tén nagy flottaösszevonást hajtot-

•tak végre. 
A román kormány megtiltotta a 

petróleum és búzakivitelt. A kor
mányhatározat értelmében az ed
dig kötött szerződésekben foglalt 
mennyiségeken kívül nem szabad 
sem petróleumot, sem búzát kül
földre szállítani. E z a kiviteli tila
lom a várható rossz termés miatt 
látott napvilágot A hivatalost je
lentés ugyan nem említi, de magá
tól! értetődő, hfogy Románia is, 
mint minden más állam gondos
kodni kíván a szükséges háborús 
tartalékokról.. 

A vi ipuri öbölben, Koivisztóban 
és Tronzundban nagy csapat búvár 
és különleges búvár-különítmények 
hozzáfogtak, hogy a tenger feneké
ről kiemeljék azokat a hajókat, 
amelyeket a finnek elsüllyesztet

tek, nehogy az oroszok kezébe es
senek. Az elsüllyesztett, finn hajók 
között vannak jégtörők, parti mo
torosok, uszályok és más szállító 
eszközök. Az oroszok most ezeket 
mind kiemelik és amennyiben 
használhatók, üzembe helyezik. 
Hír szerint már két ilyen kiemelt 
hajót üzembe is helyeztek. 

Ebben az évben 3 ezer 500 tudo
mányos kutató expedíció indul út
nak a Szovjetunió minden részébe, 
hegy ujabb ólom, síáii, vas, man
gánérc és nafta (lelőhelyeket tár-
jenak fel. Ezekben á napokban in
dult el egy nagy expedíció a Tá
volkeletre, ahol az Amiir folyó v i 
dékén kutatnak majd ^rjabb fémek 
után. Úgyszintén expedíció indult • 
az Uraiba, Szibériába, Ukrajnába. 
Harminc expedíció fog elutazni a 
Kaukázusba, Krímbe és DéliukraJ-
náíia ujabb naftatelepek felkutatá
sára. 

A Renter-iitoda jelentése szerint 
Indiában letartóztatták a hindu 
nemzeti szabadságmozgalom vezé
rét, Szaraszvatit. Sjzaraszvati, mint 
ismeretes, ez év márciusában R a m , 
garban nagy konferenciát hívott 
össze, amelyen a hindu naciona
listák az összindiai Kongresszustól 
követelték, hogy semmiféle kom
promisszumos megegyezést ne kös
sön az angol kormánnyal. Szarasz-
vati hívei a teljes függetlenségért 
harcoltak. 

Ügy látszik, hogy a sokathangoz
tatott angol demokrácia a, való
ságban máskép fest, mint a rádió
propagandán kelresztül. Az angol 
imperialista érdekek kedvéért 
gyakran félre kell tenni a demok
rata elveket. 

Ebben az évben ünneplik meg 
500 éves évfordulóját a nyomda 
feltalálásának. 

Egyes német lapok arról írnak, 
hogy nemsokára divatba hozzák a 
halbőrbőí készült ruhákat és üveg
cipőket. 


