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  A Droanul o. c, al v. 7, e. apare în momentul în 
manea, pentru prima: oară în România, țineretul îşi 

| |ipoata pe deplin croi, prin luptă, o soartă mai bună. 
ri „Scânteia tineretului ci 

este organizatorul şi mo: 
“bilizatorul tineretului muncitoresc, țărănesc, şcolă- 
resc i niversitar, căci Lniunea Tineretului Co- 
“manist s'au născut din lup ta pentu câştigarea re- 
i'venulicitrilor şi drepturil 

„Scânteia tineretului“ 
Lor tineretului. 

este ziarul de apărare a 
! 

intere selor tineretului care munceşte oriunde, cu 

ror 
i 

„Scânteia tineretului“ 

| 
f 

i braţele şi cu mintea, Ea 
| 

| 

| luptei întregului tineret, 

luptă pentru unirea tutu- 
foriel or progresiste ale tineretului. 

devine astfel ' cubântul 
„pontru ridicarea  nivelu- 

"Tai de viaţă, de cultură şi de organizare a tinere- 
tului, 

EXR „Scânteia tineretului“ 
i 20 

eate ziarul-de Luptă a ti- 
vetalui, pentru democratizarea țării ; ea va mi- 

i , 

| ita pentra îndeplinirea sinceră a armistiţiului cu 
Vaziunea Sovietică şi aliaţii săi, pentru întărirea şi 
Peurerec, prieteniei cu 

" ță 
tineretul Uniunii Sovie- 

co, chezăşie a păcii, independenţei naţionale, pre: 
facerei şi prosperității jării noastre, 
!  wScânteia tineretului“ este ziarul laeptei-tutacroh 
forțelor tineretului alăt: 

| tra o Itomânie tiveră, i 
| tică, 

- “i E 

| nu “trecut 27 ani decând a Izbân- 
|: 14 Dlacra Novoluţie Socialistă, de 
cănd a toat instaurat în fosta Ru- 

, „mo a farilor, regimul sovietio. 

i "grea şi fără” Porsnectivo a. fost 

! data țărănimil înMtuaia.. țaristă. 
| ljasete șărănimii sufereau din cau- 
45 că mu posedau Pământ „destul, 

r milioane de țărani n'aveau de 
1 PO! 7 

Î Cea mal mare part a țărănimii 
„ra nevoită să ia: pământ în a- 

i Pondă dela moșieri. 

Rezultatul cra că țăranul a fost 
! redus la un staniard do viață de 

cu 
se 

împreună 

în sdrențe, 
..- to os _ 

„|miloa cl locuia 
jivitole, so îmbrăca 
fihrănea cu lobodă. 

| 1Dela 7 Noombrie 1017, când pu- 
snoa-a trecut în mâinilo munci- 
rilor şi țăranilor,: viața țărăni- 
li “sa schimbă radical. Pământul 

| 4 mai oste proprictatea moșieri: 
>», ci a întregului ipopor. Guver: 

ul Sovintic treco. la rezolvarea 
rohlemei transformării uospodă- 
ici țărănești mărunte în posuo- 
„drio ngricolă mare, colectivă, 

! “Guvernul a avut o mare grije. în, 
„bd înzestra şărănimea cu maşini și 
«molto agrare de toate felurile, ! 
! In Patria Sovictelon munca este 
3 chostiuna ue onoare şi de ero 
jnlsaa, înişcarea stahanovistă năsoştu 
“un p'iternic -ecou în rândurilo pa- 
i mări “tnii colhoznico, 
N Schimbarea virții economice a 
Jăratiutui a pribit revoluția cultu- 

- 

  

uri de întregul popor, pen- 
eadependentă şi. democra: 

7 

  

rată . la “ante. Colnozurila nau foat 

prevăzute 'cu instalații 'socialo-cul- 

turale 'dintre cele' mai .moderneo. 

- Au 'fost construite lasate zeci de 

mii da șooli noi, bibliatoci, cluburi, 

teatre, . cinematografe, s spitale, ma- 

ternități, . oto. 

“In -timp co: înainte de mevoluţie, 

în satele din Rusia.existau în to- 

tal numai 459 şcoli sccundare, nu- 

mărul. lor! se ridică „sub regimul 

sovictic la 38.042. 
Numărul elevilor la sate s'a rldi- 

cat dela 6.159. 0009. 1a 27.546.000. 

In 1914 “existau la sate 133 de 
cinematografe, în 1939 sunt 18.862 

Guvernul sovietic dă gospodăriei 

agricole un ajutor ausronomic e- 
norm: - i ” i 

» După datele din 1939, în U.R.S.S. 
existau la sate 107.200 agronomi, 
27.900 - ingineri 'hotarnici, :92.000 

ingineri agrotechnici şi zootechnici 

17.100 :medici' veterinari,' 65.400 

chirurgi veterinari. 

lată ce a adus: Marea Revoluție 

Socialistă fărănimii. sovietice. — - 

Pentru a 4-a oară Uniunea Sovic. 

tică aniversează acest eveniment 

în condiţiile războiului de apărare 

a Patriei. 

Sedinţele şi manitfestațiile so- 

lemne ce au loc în toată Republica 

cu ocazia aniversării 

Revaluțioi, car inainte do război 

orau un; bilan? „al succeselor ve 

construcție paşnică, sunt acum un 
cm pm a 

Soviotelor .   
    

| (Continiuare în pag. 3-a) 
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la 1 Noemibrie, popoarele U- 
niunii Sovietice și întreaga - lume 
democrată serbează a XXVIl-a 
aniversare a Marei Revoluții So- 
cialiste din Octombrie. Uniunea 
Sovietică aniversează pentru a 
patra. oară Revoluţia sa popu- 
lară, în împrejurările Războiu- 
lui de. apărare a Patriei. De 
data “aceasta, Armata Roşie, a- 
junsă în ofensiva ei ' năvalnică, 
la frontierele Germaniei, pregă- 
teşte fiarei fasciste, lovitura de 
graţie, sdrobind-o. odată pentru 
totdeauna. - Marele scriitor sovie- 
tic al războiului, Ilya Ehremburg 
a numit toamna aceasta, „toamna 
asaltului final“, ” 

Războiul actual a confirmat 
cu toată puterea cunoscutele in- 
dicaţii ale lui Lenin că războiul 
este un examen complect al tu- 
turor' forţelor materiale şi spi- 
rituale: ale fiecărui popor. Isto- 
ria războaielor ne învaţă că a- 
cest examen a fost trecut cu suc- 
ces numai de statele care s'au 
dovedit a fi mai puternice decât 
inamicul în domeniul desvoltării 
și organizări ecohomiei, al expe- 
Tienţei, măestriei și combativi- 
tății trupelor lor, al dârzeniei şi 

„Statul Sovietic este tocmai un 
astfel de stat. El nu a fost nici- 
odată atât de solid și sigur de 

victorie, ca în al patrulea an al 
Războiului de apărare a Patriei. 

Examenul. războiului . dove- 
dește că regimul sovietic s'a a- 
rătat a fi nu numai o foarte 
bună formă de organizare a a- 
vântului economic și cultural al 

unității 1luij în tat cursul! 
arie iz ! | 

[AŞ Zi == Za ÎVersEve 
2 Marei Revoluiii Socialiste 

din O Getonabrie | a 
dar şi o foarte bună formă de 
mobilizare a tuturor forţelor po- 
porului pentru: cauza: sdrobirii 
Susmanului, în. timp de război. 
Puterea Sovietică, creată acum 
21 'de ani, a transformat, în a- 
cest scurt interval de timp, U- 
niunea Republicilor Sovietice 
într'o fortăreață de neînvins. 
Toate popoarele Uniunii Sovie- 
tice s'au.ridicat în mod unanim 
spre . a-și apăra Patria -lor. Dar 
forța ' inspiratoare şi organiza- 
toare a popoarelor. sovietice atât 
în anii construirii pașnice, cât 
şi în anii grei ai războiului, a 

fost partidul lui Lenin, partidul 
bolşevicilor. Sub conducerea. lui, 
munictorii, țăranii şi intelectua- 
Jii ţării sovietice şi-au cucerit li- 

bertatea şi au construit societa- 

tea socialistă, 
lată, pe scurt, istoricul Marei 

Revoluții Socialiste din Octom- 

brie: 
In: August 1917 izbucnea re- 

beliunea generalului Kornilov, 
care voia să restabilească ţaris- 
mul în Rusia. Guvernul Provi- 
zoriu al lui Kerenski era un gu- 

vern contrarevoluţionar. Deoare 

ce Lenin, prigonit şi urmărit 'de 

guvern se afla în ilegalitate, în 
soctomel Afilborgi - -Sinlin.- cita 
în mod nemijlocit Comitetul cen- 

tral - al „partidului şi -; ziarul 
Calea muncitorească, Sub cou- 
ducerea lui“ Slaiin, şi confoâni € 
directivelor lui Lenizr,.. Congre- 

sul al VI-lea al, partidului de- 
vine congresul „pregătirii inst- 
recției armate. Sdrobirea rebe- 

rii asaltului, Lenin Și Stalin: sunti   țării în anii construirii pașnice, 
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Fotografia noaştră înfăţişează un Comsomol „caria îşi depune, bule tinul de vot 
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liunii lui Kornilov deschide:odesâlta la 16 (29) Octombrie, în 

nouă perioadă în istoria revolu= sie se alege Centrul. de Pa 

ției : începe perioada organiz ă. |penuu conducerea insurecției, în 
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toriei Marei evoluţii Socialiste 

din Octombrie; ei au dus cu 

curaj şi siguranță, cu fermitate 

şi. prudenţă, partidul şi clasa 

muncitoare la revoluţia socialis- 

tă, la insurecția armată, în nu- 

mele lozincei : „toată. puterea 

sovietelor |“. 
Lenin a schițat astfel planul 

insurecției: „încercuirea şi izo- 

larea  Petrogradului, cucerirea 

lui printr'un. atac combinat al 

flotei, al muncitorilor şi al tru- 

pelor'i, îmbinarea . acestor trei 

forțe principale astfel „încât să 

fie neapărat ocupate şi menţi- 

nute cu preţul oricăror pierderi: 

1) telefonul, 2) telegraful, 3) sta- 

țiile de cale ferată, 4) podurile 

în primul rând“. Pentru parti- 

ciparea la toate operaţiunile de 

seamă trebuesc strânse în deta- 

şamente de luptă, „elementele 

cele mai hotărite“: cei mai buni 
munictori, tineretul muncitoresc, 

cei mai buni marinari, oameni 

îndrăzneţi, care să meargă cu 
lozinca. „să pierim toți, dar 
să nu-l lăsăm- "pe dușman să 
treacă“, „Succesul revoluţiei ru- 

se și al revoluţiei. mb diale de- 
pinde de două-trei” zila de lup- 
tă, » Insurecția: arată din Oc- 

„îs sfizrr 0 s a -desfă murati ie Nernaă 

| după acest. “plan al lui Leniri,. Pe 

baza. atestari: instrucţi! ni ȘĂBA 

[SE sat <ioată „mă e 
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Sărbătorirea celui de-al 27-lea 
an al victoriei marei revoluţii so- 
cialiste sovietice se face azi în 
condțiunile desfăşurării cu suc- 
ces pe toate fronturile a luptelor 
pentru nimicirea fiarei fasciste 
germane, 

Popoarele sovietice sărbătoresc 
anul acesta, la 7 Noembrie. nu 
numai 27 ani dp existenţă a Pa= 
triei socialiste, dar şi eliberarea 
aproape complectă a tuturor te- 
ritoriilor sovietice de sub jugul 
cotropitorilor, hitlerişti, 

Tineretul sovietic va: parti- 
cipa la a 27-a sărbătorire a- marei 

revoluţii socialiste sovietice, 
demn şi mândru că Si-a îndepli- 
nit şi continuă să-şi îndepli- 
nească datoriile şi sarcinile în: 
'răsboiul de eliberare a patriei.| « 

Cu un spirit de sacrificiu şi 
de eroism neîntâlnit în istorie, 
tineretul sovietic a luptat, atât 

în rândurile partizanilor. El 
a muncit în uzine, colhozuri, 

pentru a da Armatei Roşii arma- 
ment şi alimente necesare în ve- 
  

    
  
        

  

    

  

Toy, N. CEAUŞESCU 

derea ducerii răsboiului de clibe- 
rare naţională. 

Ei lucrează azi cu toată ener- 
gia pentru reconstrucția oraşe» 
lor şi satelor distruse de vandalii 
germani, 

Ei ştiu că luptă şi muncesc 
pentru apărarea drepturilor şi li- 

bertăţilâr lor. Dar sacrificiile şi 
luptels duse de tineretul 'sovie- 

tic, suht în acelaşi. timp! lupte 
pentru apărarea drepturilor şi Li- 

_bertăţilor. jinexeiului, „din întreaga. 
lume. . i 

Tineretul român pentru care 
la 23 August s'au deschis posibi-   “pregătirăa insă tft fixâniă 

sarcinile de luptă” pentru fiecare 
raion. La 10 Octombrie a avut 
10c - sedii. istorică a C. C..al 
partidului bolșevicilor, urmată 

rtid 

  

(Continuare în pag. 4-a) 
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slităţi ca.. Bia, luptă să-şi câştige 
"Greptul “io viaţă mai fericită, | 
'datorează multă recunoștință Ar- 

matei Roşii eliberatoare, popoa- 
relor sbviatice, tineretului sovie- 

tic. Noi tineretul român datorim 
recunoştinţă veşnică marelui con- 
ducător de Armată şi de popoare, |. 
prictenul tineretului Mareşalul 
Stalin. 

Dar recunoştinţa noastră se 
poate manifesta într'un singur 

fel: Prin lupta întregului tineret 
din România, pentru aplicarea 
loială şi sinceră a armistiţiului 
generos încheiat cu marii noştri 

aliaţi, Uniunea Sovietelor, Anglia 
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sinceră "prietenie cu tineretul so! 

Dunazicică 5 Noezuhi. ce, ie 

P
a
 

  

pr
 

-
_
 

a
o
 

rm
 
m
 

A 

m
e
a
 

e 

|
 

  

IL 
aa ): 

, 

TUIA 

— 
Z
I
I
 

AU
 

G 

| 

m
i
r
e
 

UL
 

(
€
 
sr
 

JA 

vietic, să luăm exemplu da spi 
de. sacrificiu ' şi de luptă pentryj : 
apărarea, drepturilor şi libertăţi 
lor. noastre, : - 

Sărbătoarea: lui: 7 Noembrig! 
trebue 'să fie pentru noi azi, o ză 
de luptă. şi/muncă pentru unire: 
întregului. tineret. progresist, In- 
trcaga lume progresistă îşi con= 
centrâuză azi forţele pentru a da' 
loviturile ; hotăritoare ; Germaniei 
hitleriste, si 

- Tineretul" din! România: trobuo 
să-și ' mobilizeze toate . forlelo 
pentru: a'da' aportul; său: în lupta 
de distrugere a fiarei. fascista; 

'Trebue 'să'muncim pentru mă-e. 
Tirea producţiei de răsboi în 
uzine, fabrici “şi: ogoare, | 
Tineretul :are; datoria” faţă do 

însuşi 'viitorul:țării, să împiedico 
sabotajul. în 'producţie, ' să de= 
maşte; pe. toţi isabotorii legionari, 
fascişti: şi pe 'susţinătorii -lor, să 
lupte pentru ! arestarea lor ime- 
diată.! . ; : Ed 

Tineretul - din - România prin 
munca şi lupta de sprijinire 
răsboiuluii pentru distrugerea fase 
cismului :va putea să răscumpero 
cel: 'Puţin; o parte din vina pe care 
0 are prin: participarea la răsa 
boiul lui'Hitler dus împotriva ti-e 
neretului ; sovietic, | 

Elemente 'Teacţionare. prin po- 
litica lor-anti democratică şi anti. 
sovietică,: vor: să semene ncinere=' 
derea aliaţilor şi în, primul rând' 
a Uniunii; Sovietice în sincerita- 
“tea politicii României. 

Prin. această “politică, ei pun în! 
pericol: însăşi situaţia Românici 
la încheerea păcii, şi împing țara 
Spre: prăpastie, i. 

“Tineretul. progresist din Româs. 
nia! trebue să 'contribue pria: 
Tupta sa'alături de toate forţele ' 
democratice lao reală : democra- 
tizare a “ării, La o. “politică da .. 
sinceră . şi loială . prietnie cu : 
marii “noştri aliaţi. şi în primul: 
Tând cu “Uniunea: Sovietică.” 
Dar aceasta o poate face azi: 

numai'- un : guvern al Frontului, 
"Naţional: Democrat, sprijinit d$ 
"toate. forţele, democratice ale po= 
porului. Tineretul are însă gi 
problemele sale economice, poli- 
tice şi culturale, care trebuesc re 
zolvate neîntârziat. De aceia ti- 
meretul trebue să lupte pentru 
un guvern care să ţină seamă şi, 
«să xezelve şi problomole cai fză 
mântă tineretul. 3 

-. Luptând “pentru un guvern nd 
Frontului . Naţionali Democrat, 
noi luptăm pentru viitorul nos- 
tru, pentru viitorul ţării 
„Sărbătorirea lui 7 Noembrie,: 

trebue să fie. pentru tineretul ro- 
mân o zi.de unire a tuturor fore 
țelor progresiste ale tineretului, 

O zi de întărire şi cimentare a 
prieteniei cu ezoicul tinerit sos 
vietic. : 

O zi de luptă: pentru clădirea 
unei Românii Ibewe democratice, 
şi independente. De 7 Noembrie 
Tineretul progresist român, tri- 
mite salutul său fierbinte eroicu=s 
lui tineret. sovietic. 

Tineretul progresist trimite sa- 
lutul său. glorioasei Armate Roşii 
eliberatoare” şi Marelui lor con : 
ducător Mareşalului Stalin.   şi Statele Unite ale Americei. 

Noi trebue să creem relaţii de Nicolae Ceauşescu ; 

  

trebuit să plece. 

acest succes, 

ţiei tineretului. 
Tineretul democratic   

  

      

— Pentru reclădirea 'şi. re- 
facerea uzinelor şi fabricilor 
distruse de. armatele hitleriste 
la Stalingrad, au sosit acolo 

peste 10 mii de lucrători ti- 

neri, veniți din Moscova, Al- 
ma-Ata, Kuibâşev, Omsk,. Ar 
hangelsk . -şi alte oraşe. 

— La refacerea . Stalingra=- 
dului contribuţia tineretului 
este de o ' importanță co- 
vârşitoare, ' Tinerii se întrec 
între ei şi ating recorduri: uni- 
“ce. „Astfel, * basarabeanul Gri- 
gore Hristov  zideşte într'un 
singur schimb 14.000 de cără- 
mizi. El nu este” întrecut de- 

- cât de comsomolul Ivan Smo- 
leaninov, care zideşte în ace- 
laş interval 15.000 de cărămizi. 

— Din Canada au sosit în 
U. R. S. S. zece ambulanţe cu 
provizii, cărbuni, îmbrăcă- 
minte şi instalaţiuni toate des- 
tinate Stalingradului. 
— Un grup de medici şi a- 

genţi sanitari, muncind  îm- 
preună cu tinerii 'au refăcut 

Guvernul care a nesocotit voința poporului a]. 

Tineretul -român, prin. Tupta. sa hotărită ală- 
turi de toate. îorțele” demogratice,: a. contribuit la 

Guvernul nou, de coaliție. democratică, trebue 

să ştie că va îi susținut de noi: numai în măsura 

în care va satisface nevoile noastre. 
Numai realizarea: platformei: Frontului Naţio- 

nal Democrat va duce şi la: îmbunătăţirea situa-, 

“de Frontul Naţional Democrat : pentru realizarea 
platformei. 

DIN U. R.S. 

  clinica existentă ' înainte 

_
—
 

del. 

va continua lupta alături   , 
L 

    

"Venirea neraților în cartierul ! 
„Baricadelor“ 'din Stalingrad. 

'—' Muncitorii din Anglia or- 
" ganizează „Săptămâna Stalin- 
gradului“, ” . 

— Peste 4000 de oameni, îm- 
părțiţi în 285 echipe au lucrat 
în cartierul Voroşilov -din Sta- 

. lingrad la: curățirea” şi amena- 
jarea- orăşului, 

__.— In Stalingradul de astăzi 
funcţionează 40 de şcoli, facul- 

„tăți 'şi mai multe fabrici unde. 
se lucrează | tancuri, , obuze şi 
tractoare, 

um 260.000 locuitori trăiesc. | 
momentan în Stalingrad, - 
— Marţi 7 Noembrie ora 10 . 

- dimineaţa va avea loc 'la Tea-. 
trul Naţional Studio, Marea 
Festivitate  Româno-Sovietică 
in onoarea. Revoluţiei Ruseşti, 
Se va "reprezenta Mireasa 

„1 Roşie de d.: Victor Eftimiu și 
Acolom sat de d. colonel Mi- i 
hail Maltopo!,; din divizia do . 
panduri, srub . direcţivnea: de 
scenă 'a d-lui Niculae Gheor= 
ghe Kiriloy, _. -— 
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la Elenor) 
Ilya Ehrenburg pl-a închinat viața 

şi scrisul patriel, A luptat alături de 

popor impotriva tiraniei țariste, Sa 

batut în rândurile amnatei roşii, În 

lupta do aluugaro a gardiştilor albi 
depa teritoriul sovietic. Azi fntovă- 

căşeşte pas cu pas glorlosul marș al 
Armate! sovietice, popularizând în 
toate părţiie lumii minunata vitejie 
a ostașilor roşii. Vieaţa şi lupta au 
mers la Ehrenburg totdeauna mână 

in mână 
Născut în 1602 şi-a petrecut copl- 

lira la Aloscova chelner într'o pră- 
vălio periferică. Alci a cunoscut via- 
(a de mizerio . şi euterință a clasei 
muncitoare, Amintirea aspectelor şi 
fisurilor Intâinite în copilărie i-a în- 
[luenţat multă vreme opera. In tot 
ce a scris Ehrenburg, izvorăşte dra- 
gostea caldă pentru lupta prolctaria= 
tului, 

Viața lut  Ebhrenburg e În acolaş 
tim şi o călătorico în jurul lumii. 
Inaintea primului răsboi mondial 4 
călătorit pentrucă cra fugărit do toa- 
te poliţiilo din lume, căct peste tot 
unde veaca, Ihrenburg protesta Îm- 
potriva cxploatării. 

După răsbol a umblat ca ză cu- 
noască stărilo din celelalte ţări, ca 
oamenii din celelalte ţări să cunoască 
realizările Uniunii Sovietice, Plecat 
do tânăr din loscora, organizează 
legal districtul  Samoskwarctzki în 
1906. In anul acesta a scris lucrarea 
politică : „doi ani do partid unitar”, 
Expulzat din cauza activității, călă- 
toreşto cu un paşaport fals prin toată 
usa, In 1909 se stabilește Ja Paris. 
La Paris începe să scrie.. Dar pri- 

mele sale opere sunt deocamdată, 
stăpânite de stilul de cenaclu închis, 
Scrieri pentru intelectuali, nu pentru 
popor. In timpul șederii la Paris Îs- 
bucneşte războlul în vremea căruia 
il3a face hamalâc în gări. 

In curând însă isbucneşte în Rusla 
marea evoluţie din Octombrie, Eh- 
penburg stă câtva timp la cumpănă 
Pumurile „occidentalismului” 4] stă- 
pâncau încă. Anii şederii 13 Paris îl 

instrăinaseră de interesele şi aspira- 
ţiile poporului. Dar curând îşi dă sca- 

ma de marca forță pe care partidul 

comunist o punea în slujba poporu- 

lui. Grabnic părăse:to Franţa şi după 

lungi peripeții, scăpând de multe ori 
din ghlarele albilor ajunge 13 NMos- 

cova. ME 
Dună terminarea răsbotului clvii, la 

anii 1919-22, Fhrenburg continuă să 

călătorească şi să scrie, popularizând 

Jupta unită a popoarelor sovietice, 

Serie cărți despre vlaţa grea plină 

do mizerie a muncitorilor depo toată 

suprafața globulul „10 cai putere 

viața tuturor celor ce munceso în în- 

dustria automobilului şi în ramurile 

învecinate, petrol, cauciuc, „Uzina vVl- 

selor”: mizeria cruntă a Jucrătorilor 

dln industriilo de filme, industriile co 

fabrică vise ca oamenii să uite şi să 

spere, Căci uitând şi sporând, :suteră 

fără să crâcnească. Scrie cărți însu- 

ficţito de entuziasmul edificării so- 

cialiste, „ilrăpăreţii” o carte ce ne a- 

rată cum societatea . sovietică sdro- 

beşte pe toţi cei ce trădează interescle 

colcctivităţii, Şi mai ales; „Cea de-a 
doua zi a Creaţiunii romanul tine- 

retulul sovietic, roman în ale cărei 

pagini trăește întreg efortul tineretu 

lul sovietic pentru întărirea patriei. 

Lupta țineretului sovietic clădeşte un 

oraş, Tineretul sovieţic sdrobeşte na- 

tura, , 

Azi Ehrenburg e primul reporter al 
organului armatei roşii „Steaua Ro- 

şie”, In calitatea accasta a participat 

activ la campania dusă pentru elibe- 

rarca patriei. Iteportaziile lui ȚIya 
Ehrenburg sunt mărturiile de glorie 

ale Armatei roşii, Articolele Jui îm- 

brăţişează toate aspectele răsboiu- 

lui antifascist: lupta glorioasă a par- 

tizanilor, faptele de „vitejie ncase- 

multă alc ostatilor roșii, munca Incor- 

dată, neîntreruptă a frontului intern. 

“Poate popoarele lumii au putut afl: 

din articolele lui Ehrenburg minunata 

comportare a poporului sovietic, Toţi 

oamenii au putut afla în întregime 

nemai pomenitele barbarii ale neme- 

ților. 

Fedor Gladhov 
Stilul nou sovietic găseşte în 

Gladkov unul din cei mai credin- 

cioşi interpreți ai lui. Gladkov face 
parte din categoria celor cari deși 
maturi şi-au început adevărata lor 

vieață abia odată cu Revoluţia din 

Octombrie. Căci Revoluţia din Oc- 

tombrie a deschis posibilități de 
vicață şi de cultură tuturor celor 
ce înainte nu cunoșteau decât mi- 
zeria şi întunerecul. 

Gladkov sa născut la Saratov   6 cărui sfârşit glorios contrib 
luptând în toate bătăliile eroice din 

... 

ML 
Voi toţi acei care vreţi 
Cu un glonte tras în tfâimplă, 
Streang sau briciu, 
Oiravă sau apă, 
Stâncă abruptă 
Sau fie şi cu foc 
Să răciţi flacăra vieţii în voi, 
OPRIŢI-VĂ ! 

Aceasta vă spun vontă 
Eu, i 

Cel de Dincolo, 
Care am cunoscut - 
Clipa ircparabilă, 
Ascultaţi-mă, ! 
Ascultaţi-mă toţi a 

Sinucigaşii, 
si din trecut și viitori, 

Opriţi-vă cci do azi, 
Privirilor voastre înghețate, : 
Orbitelor voastre golite do viermi, 
Tânguirii voastre ncţârmuite 
Vă spun acestea 

Eu, 
Care am trăit, 

Adânciţi-vă în durerea voastră, 
Alinaţi-vă cu disperarea voastră, 

Dar taceţi! : : 
Tăceţi despre cle.. ” 

Nici un cuvânt prietenului, 
Nici unul duşmanului, 

Luaţi aminte: 
T)urerea cea maro 

Poartă farmecul ei, 
In adâncurile desnădejdii 

* E speranţă, : 
In îmbătarea încrederii 

Indoială, 
Dar în fericirea supremă 

Viermele ci, 
Nu rupeţi firul, 
Oţeliţi-l cu focul 
Iubirii trăite, 
Cet aleşi de durerea, 
Creaţi-mi 4 
Cântecul răsculaților, 

Vă spun acestea 
- Eu, 
Cel de dincolo. - 

Nu mai tămâiați mormintele, 
Treceţi. pe lângă ele; 
Nu mai așteptați 
Ca morţii să învie, 
Inviaţi-i voi înşivă 
Cu învierea voastră. - 

  

— Prim ispăgiren În 

  Cei tari,, 
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în 1883; părinţii lui erau proletari. 
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Vladimir Maiakovisly 

„ii esti 
Opuneţi tristeții 
"- Zidul de piatră , 
Al nebiruitoarei raţiuni, 

Cei slabi, . 
Repăsiţi-vă puterea 

Prin lacrima " 

Numai prin Jacrimile 
Inimei îndurerate, 

Cei bravi, 

Furtunilor trecu'e. 
Inainte, : 

Cei obosiţi! ; . 
Cu avântul de xetnvins 
„Rezistaţi morţii ademenitoare, 
Cei care vaţi lăsat 

Biruiţi, 
Cu de a silă 

| Vreau Ma 
Să vă readuc la extazul fimţei, 
Acest testament vă las vouă 

Eu, 
Col de dincolo. 

Cu osul împictrit al degetului 
Voiu însemna pe granit 

Legea 

Pentru cei co vor să so stingă: 
„Incă n'aţi ajuns să inţelegeţi 

Măreţia jertiei, - 
Pentru voi 

Zace încă în întunerie |: 
“Țelul luminos 

Al morţii creatoare, 
. Aşa dar, 
Trăiţi cu cele pămfinteşti, 
Muriţi fără suferinţă şi lacrimi. 

ată 
Porunca MEA pentru cei osteniţi: 

"LA LUPTĂ, : | ! 
La luptă fără preget, 
Intotdeauna şi pretutindeni, 

Pentru libertate, 
Pentru viaţă, 
Pentru iubire, 

Impreună cu toți 
In fruntea tuturor, “ 
ACESTEA VĂ SPUNE: VOUĂ 
IN ULTIMELE LICĂRIRI ALE 
LUMINILOR . 
CE SE STING, 

UNUL ÎI 
CARE A FOST. ! 

“Trad. de ELENA CELAC 

de 1. DIARIIK 
Eu n'am avut un leagăn de mătase 
Şi mângăieri prin păr mam cunoscut, 
M'am pomenit crescând flăcău puternic, 
Îni case scunde, umede de lut, 

. 

Din leagăn încă, din culcuşu-mi tare 
Cu ochii, două petice de cer, 
Eu ascultam pe tatăl meu la lucru 
Cântând în revărsat de zori, stingher 

Priveşte'n geamuri roua 
Pluteşten vânt, cu suflet albăstrui 
Și pe ureche-mi picură 

M
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Din isbiturile ciocanului, 

unei stele 

săruturi 

Deodată tata tace. Mai atârnă 
Pe cântecu-mi un fir de-argint ușo» 
Şi-l văd cu mânecile lui pătate — 
Priveşte către leagăn, gânditor! 

Acuma cresc voinic, înalt şi jalnic 
Și-am două braţe zdravene în dar, 
In strigătul de azi, eu simt cum sună 

  

tineretul Uniunii Sovietice l-a în- 

  

Copilăria i-a fost grea. Grijile, să- 
răcia, foamea, frigul i-au întovără- 

şit copilăria şi tinerețea. Viața a 

fost şcoala lui Gladkov, Din vieață 

Gladkov a învățat că suferința nu 

poate lua sfârşit decât prin luptă. 

Romanele lui Gladkov sunt însu- 

flețite de energia constructivă a 

luptei poporului soviețic., Opera lui 
Gladkov e povestea oamenilor. ce 

se sbat, muncesc şi toţi laolaltă fău 

resc o nouă societate, Eroii lui Glad- 

kov sunt oamenii sovietici, oamenii 
nout desbrăcați complet de menta- 
litatea trecutului. 

Inşirulrea operelor sale e în. a- 
celaş timp lanțul etapelor grandioa- 
ze ale construcției sovietice, „Ci- 
mentul” nu e altceva decât icoana 
începutului industrializării. Poves- 
tea primului efort pe care l-a dă- 
ruit poporul sovietic construcţiei 
socialiste, | 

„Energia” e descrierea socialis 
mului în marș, descrierea primelor 
izbânzi, a primului plan  cincinal 
împlinit înainte de termen. Roma- 
nul acesta își trage miezul din clă- 
direa marelui baraj dela Dniepros- 

troi, cea dintâi realizare uriașă a 
industrializării sovietice. „Pământ 
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not” e povestea tractorului, ce 
transformă țarina veche, înţelenită, 

în pământ nou, roditor, E lupta 

aspră pentru colectivizarea ogoare- 

lor, pentru participarea țărănimii 

la procesul de învire al statului 
sovietic. 

Cărţile lui Gladkov oglindesc 

vicața nouă sovietică, Izvorul lor e 

puterea de viaţă, de luptă a oame- 

nilor sovietici, Sunt cărţi scrise de 

un om al poporului pentru popar, 

Vieața. lor e vieața adevărată, ne- 

falsificată de un stil obscur, neîn- 

țeles de popor. Cărțile lui Gladkov 
se. însăilează pe linia noii litera- 
turi sovietice, a realismului masiv, 
autentic. ” | 

“Stilul lui Gladkov e stilul pro- 
letar, Stil limpede şi concis. Dar 
în acelaş timp colorat și viu. Stilul 
celor 200 milioane ce muncesc şi 
gândesc cu simplitate; pozitiv şi a- 

dânc! fără pierdere de timp, jără 
ocolișuri. Cyaritatea lui Gladkov e 
claritatea  sovietică,. sinceritatea 
lui e sinceritatea sovietică, Căci 
Gladkoy: nu e altceva decât inter- 
pretul fidel al' omului sovietic. U-   nul din cele 200 de miloane. : 

„V, 

Minail Solohnoy. 
Literatura sovietică, ca și celelalte 

arte — spunea regisorul Eisenstein — 
urmăreşte să reproducă viața în ade- 
vărul şin goliciunea ei. și să deslu- 
şească înţelesul soctal, înțelesul filo- 
sofic pe care-l cuprinde. . 
Solohov face parte dintre scriitorii 

cari, îndrăgostiți de glie, fi povestesc 
necazurile și bucuriile ei laolaltă cu 
oamenii care o îngrijesc, o seamănă, 
clădesc, jocuiesc, umblă pe ea. - - 

Cărțile scrise de Solohov şunt poves- 
tiri sau romane — unele din acestea 
mai întinse, S'a născut în anul 1905, 
anul primei revoluții, în ferma Ken- 
zilin, în satul Vesenia, regiunea Do. 
nețului. A moștenit sângele aprins qi 
mamei, cazacă, și înţelepciunea ta. 
tătui, rus, 

Din fradegă vârstă se apropie de 
suferințele poporulu muncitor, - : -: 

După fsbucnărea Revoluției, înte- 

a Îl 
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metază, în 1920, prima celulă de 
komsomoii, acasă, la el în sat. Şi în- 
cepe să scrie întâmplările de fiece 
zi, udate de lncrămi sau vesele de 
rarele bucurii ale poporului. 

Și apar, rând pe rând, în paginile 
„Jurnalului tineretului țărănesc rus“ 
istorioarele, nuvelele cu ! cari Solo= 
hov își-incepa cariera şi destinul de 
scriitor: . Poveşti dela Don, Stepa, 
Mânzul, Vârtejul, ete. Scriitorul în- 
cepe. să pregătească epopeea cazaci= 
lor de pe Don, care va apărea în pa- 
tru volume : în 1928, 1929, 1933 și ul- 
timul în. 1940, a ! 

Şi ne înfățișează -cazacii în timpul 
păcii, al războţului, în timpul Tevo- 
luției și după ea. Cazacii patriarhali, 
cu obicelurile lor, cazacii luptând 
să-și apere patria,: cazacii asigurând 
existența . şi triumful Tegimului ' co   

   

  

[] 
mumnist împotriva contrarevoluționa- 
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Jo No 
+ conduca alături de ca- 

zaci, la vânătoare, la, pescuit ospă= 

tăm împreună cu 4 

mi zac tradițiile l07, 

smoagele în cari, 700, beeitia ses 
lor, ” ' 

A muncit „fireşte, mult, pre a pu” 
tea cuprinde cât mai amănunţit 3 

mai complet viața căzăcească, Fie ci 

a cercetat arhivele dela Moscova sau 

din Rostov,' fie că a zăbovit lângă 

cântecele, poeziilor și obiceturile ță- 
Tailor, : 
pa 1932 apare "celălalt roman al 

său ; „Pământ desțelenit", unde ni se 

zugrăvește lupta dusă de muncitorul 

kolhoznje' împotriva kulacilor, mari 

proprietari, cari se. opuneau : indus- 

trializării agriculturii, cari refuzati 

tractorul şi cooperativele sătești pen- 

tru a.putea stoarce şi jefui mai de- 

parte pe țăranii lipsiți de pământ şi 

de vite, , 

Intreaga mișcare ' contTarevoluțio- 

nară din primii ant de schimbare a 

Pegimului, lupta dusă de comunişti 

alături de cazacii mai luminaţi la 

minte contra celor ce-și apărau ul- 

timele rămășițe ale avutului lor ag99- 

nisit prin exploatare, toată epoca a- 

ceea plină de eroism, de. sacrificiu 

și de învățături pentru viitor, Solo- 

hov ne-o descrie, cu multă dragoste, 

cu o deosebită pricepere, ! 

A cunoscut şi a simţit natura, vi 

tele, oamenii, i : 

„Ne descrie plin de imaginaţie stepa 

pe care a iubit-o şi Gogol, alt scriitor 

rus. mai de mult. ! p 
„Vorbește de țărani, pentru cari a 

șcris şi Bunin şi Cehov.. Pa 

Jar epopeea cărților sale îl apro- 
pie uneori de Tolstoi din „Război şi 
Pace“. ! BR . 

In 1939 e ales, impreună cu A. N. 
Tolstoi, membru al Academiei de 

Ştiinţă din Moscova, -. | 
In acelaşi an capătă premiul Le- 

min pentru literatură, cea mai nal- 
tă distincție pentru arta sovietică, - : 

Scrisul, lupta, oamenii cari se des- 
prind din .paginile lui Solohov re- 

prezintă în dragostea care-l frămân- 
tă deopotrivă pentru semeni, pentru. 

fete sau pentru flăcăi, pentru ogoare, 
pentru patrie — omul nou, erote plă-. 
mădit pe cărămizile udate cu atâta: 
sânge, peste cari sa ridicat glorioasă: 

Milo 
Solohov ne 
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Realizările plastice ale tineretului 

sovietic accentuează în mod limpe- 
de și hotărât faptul că arta consti- 
tuie un instrument specific de înţe- 
legere și de interpretare a realită- 
ţii, Aceasta înseamnă că departe de 
a şta pironit locului, privind cu ne- 
păsare transformările sociale * din 
jurul său şi mărginindu-se a le des- 
crie numai, adică de a avea un rol 
pasiv, artistul trebue să purceadă 
la 'reconstrucția unei lumi . noui, 
contribuind prin caracterul operei 
sale folosită ca o armă, la preface- 
rile sociale ale lumii. Acest lucru, 

ţeles pe deplin, , 
Urmărind notele lui N. Șcekotov 

consemnate într'un articol consacrat 
expoziţiei tinerilor artiști începători 
care a avut loc la Moscova cu câţi- 
va ani înainte de isbucnirea răsbo- 
iului, (expoziţie organizată de Uniu- 
nea Tineretului Comunist — Kom= 
somol — din U.R.S.S.) ne putem da 
seama de preocupările și realizările 
plastice ale tineretului qin cuprin- 
sul Uniunii Sovietica, 

Atenţia generală a tinerilor ar- 
tiști se îndreaptă în primul rând a- 
supra studiului problemelor tablou- 
lui şi alegerii subiectului, urmărind 
o cât mai clară şi complectă expra- 
sie a acestuia. In nenumărate rân- 
duri tablourile de compoziţie pre- 
zintă grupuri de personagii.- Cităm   
  

Schwarz — Discobolul. -. 

  
  

  

Ciapaiev ; Scenă din războiul civil; 
Zi.ua odihnei ; A fost prins un spion, 
cete. Precum se okhservă majoritatea 
acestor tablouri își află subiectul în 
viața sovietică sau în trecutul apro- 
piat al revoluției, 

Tată ce ne spune N, Scekotov, re- 
ferindu-se la tablourile „Gărzile 
alk'e în oraş” de A. Bubnov și „Ra- 
postul tânărului: comsomolist*: de 
Oslinţov : „Primul tablou ne înfăți- 
șecăză un moment dramatic; Albii 
intrând în oraș, un grup de revolu- 
fionari care tocmai luaseră parte la 
reziistență, se sustrage urmărivii ina- 
micului într'un mic local slab lumi- 
nat, Pânza reprezintă o femeie” în“ 

grijind un grav rănit şi câţiva oa- 
menii gata să opună o rezistență ar- 
mată în cazul când li sar descoperi 
ascuhzătoarea. Autorul a ştiut | să 
rede;a situaţia nu numai printr'o 
foart e vioaie așezare a figurilor, dar 
a știiut deasemenea să comunice o 
emoţi e foarte încordată întregului 
balou;i. printro abilă întrebuințare 
a culoiilor. Tonul general roşcat al 
Pânzei,; cu intense pete roşii, albas- 
tre şi albe, 'redau atmosfera caldă și 
alarmaittă a scenei. Se simte din fe- 
lul cumi întrpbuințează culorile că 
ai în fată un adevărat - artist. Ta- bloul ar: fi ocupat.un loc de cinste 
la expoziția bătrânilor “maeştri con. 
Sacrați, !. 

In ce ppriveşte tabloul-,, Raportul 

"vadă. 

“|cinătă cu alegerea operelor 
-| merită să fie expuse. Lucrările pe 

"| care: eventual. juriul la refuză spre 
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comsomolist ține un discurs lucră- 
torilor care tocmai în momentul a- 
cela își părăsesc lucrul. După expre- 
sia feţelor, ne dăm seama că tânărul 
comunist, care le vorbeşte, a atins 
câteva probleme de prim interes. 
Tânărul pictor a urmărit să ne ara- 

te rolul comsomoliștilor .în susți- 
nerea statului socialist, curajul şi 
entuziasmul de care aceştia dau. do- 

Imaginea  comsomolistului, 
așa cum ne-o arată Odinţov,:repre- 
zintă un tip strălucit de om nou, 
|ereiat-doepaca—ra iei 

cialiste. In desen, în: coloratură'şi în 
sfârşit chiar în caracteristica figuri- 
lor artistul e absolut natural, dar în 
acelaș timp departe de o reprodu- 
cere pasivă a naturii. * i 

Regăsim în fața noastră un pictor 
realist, de o formaţie. cu totul nouă, 
un reprezentant al realismului so- 
cialist, care înţelege realitatea_şi 
gândirea istorică a prezentului şi 
a trecutului din punctul de vedere 
al clasei care clădește socialismul”. 

In ce priveşte sculptura, putem 
menţiona ! lucrarea de proporţii 
„Discobolul“ de Schwartz, mărturie 
a sănătoaselor - influenţa pe care 
moştenirea antichității clasice gre- 
cești o are, din punct de vedere 
artistic, asupra, nouilor generaţii 
sovietice, 

Constatările din cuprinsul. pre- 
] zentului articol duc la fireasca con- 

| cluzie a importanţei pe care o. re: 
“| prezintă creaţia plastică. a tineretu- 

lui rus. Şi'trabue să. ținem seama 
| de faptul că.realizările tinerilor ar- 

tișți se bucură toate de. o. atenţie 
decsebită din partea 'comisiei însăr- 

care 

expunere, sunt comentate de faţă și 
cu concursul autorilor lor, explicân- 
du-se şi analizându-se punctele de 
vedere ale amândorura, respingeri- 
le fiind 'motivate și urmate de sfa- 
turile critice ale celor mai expari- 
mentaţi. | , 

Acest spirit de largă înțelegere, 
creator “de impulsuri noui, stă la 
baza promovării artistice a tinere- 
tului din U.R.S.8. 

Dar nu numai atât. Tineretul ar- 
tistic al U. R. S. S. conștient din 
prima clipă de rolul pe care fiecare 
cetățean care îşi iubeşta patria este 
dator să-l îndeplinească, a luat ar- 
mele în mână, pornind dârz şi. ho- 
tărât la luptă. Acolo, departe pe 
câmpul de bătae, în mijlocul tran- 
şeelor, în paraginile  întinsurilor 
pârjolite și devastate, între pereții 
arşi şi prăbuşiţi ai oraşelor, s'a în- 
chegat o simţire nouă pentru artă, 
„Tinerii artiști, unii dintre ei a- 

junși „Eroi ai Uniunii Sovietelor” 
au înţeles că nevoile, suferinţa și 
biruința poporului trebuesc. să-şi 
afle împlinirea atât în lupta de pe 
front împotriva cotropitorului cât 
şi în pânzele propriilor ..lor crea- 
țiuni. Simţirea artistului cu cea a 
luptătorului au devenit una, 

La rândul lor, emoţiile s'au con- 
topit. Din adâncul “acestor simţă- 
minte. a luat naştere lozinca : 

Fiecare portret : un erou —fie- 
care peisagiu : o.palmă de pământ 
de apărat | | 

Stefan Sava 
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„O La: ora buletinului în 
limba română, Radio Moscova 

„& transmis un concert festiv, în 
cursul căruia sa executat fai- 
moasa „Simfonie a Leningra- 

  

le ascultăm. 
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VLADIMIR MAJAKOVSKY, 

Majakovsky A avut încă de. co- 
pil simţul revoluţiei, Era fiul unui 
pădurar, Se înrolează de foarte tâ- 

“ÎI năr în mişcările marxiste care ac- 
tivau pe atunci clandestin la Mos- 
cova şi în tot restul imperiului ţa- 
rist. Acolo depune o activitate in- 
tensă, Avea numai 11. ani şi îi mu- 
rise tatăl, Dar_dela vârsta aceca 
fragedă şi până în 1931, când îşi 
încheie prin sinucidere o vastă ac- 
tivitate poetică, lupta lui pentru 
marea cauză revoluţionară, întâi şi 
pentru desăvârșirea victoriei leni- 
niste, după aceca, nu încetează nicio 
clipă. În 1906 suferă prima închi- 
soare, pentru faptul de a fi răs- 
pândit şi de a fi scris versuri cu 
caracter subversiv, îndemnând : la 
revoluţie, Ii 

E 'un an dintre cei ma; agitaţi, şi 
nt numai pentru Rusia,: , 

- Peste” calea Tuiii, — în "Ronaâli 
isbucneau revoltele . ţărăneşti din |. 
1907, pe care partidele strămoaşe 
ale partidelor. ce-şi zic „istorice', 
de azi, le-au înăbuşit în sânge. 

- Când scapă din închisoare, îşi 
reia şi mai -_îndârjit-—ectivitatea. 
Scric-—-agităz împarte broşuri, : se 
duce în uzine şi — în puţinele ore 
“când muncitorii isbutese să nu mai 
fie suspectaţi — le vorbeşte, Mai 
târziu, muncitorii aceia, adunaţi Ja 
întruniri populare, la .meetinouri 
sau în atenec clădite pentru ci, a- 
veau să-l aplaude furtunos, ca pe 
cel mai mare şi cel dintâi poet al 
lor. Dar peste câtva-timp, Vladi- 
mir. Majalkovsky, venit din sudul 
Rusiei la Moscova odată cu familia 
lui şi intrat în grupurile bolșevice 
secrete, e arestat . pentru-a doua 
oară. Scapă numai pentru o scurtă 
perioadă, pentruca ultima dată să 
rămână în temniţă aproape un. an 
de zile. , 

In curând, evenimentele. din [u- 
ropa încep să se precipite, Se a- 
propia războiul şi odată cu el fa- 
limentul definitiv, înlăturarea de 
mult pregătită a ţarismului, Inte- 
lcctualii vor juca — alături: de 
ceialalţi nemulţumiţi — un rol im: 
portant. Deasemeni scriitorii.. Cu o 
singură condiţie: să-şi dea seama 
că ci trebuie să sprijine lupta mas- 
selor largi, să cultive idoile . care 
însuileţesc şi care fac poporul să 
biruie, 

Intorşi spre oraș — 
"- sarcina: vă e dată, 

luaţi-vă lirele, 
amici poeţi! 
Inţelegeţi deci — 
o singură față am. — : 

“dar e o față 
şi nu un ornament, 
Ideea .! 

nu se inpârtoșează 
în apă; . - . Ă 
în apă ideia putrezește. 
Niciodată 
poetul n'a trăit fără dei 
Ce sunt eu? 
Un papagal? 

O. curcă? 

Stătuse vreo doi .ani într'o şcoală. de Belle-Arte din Moscova, vrând să se încă pictor. In timpul acela se apucă mai serios să scrie. Pân- zele şi pemele lui însă poartă am- prența experienţei literare a futu- rismului. Ele fi aduc disprețul u- 
nora dintre colegii săi, dar îi exaltă pe alții, Işi formează prieteni i. zitează câteva familii Şi. scrie Ver surile „lui vin dintrodată 'cu ur fond . şi cu o formă compleț noui ceea ce uimeşte, revoltă şi entuzias- mează, Majakovysky dărâ 
nele esteticei.' Nu. 
singură estetică : 
vităţii. Nu există 
poezie extraordinar de mare: a- ceea politică, - născută din senţi- mentele massci. Maxim Gorki, cel mai mare prozator sovietic, atâi de apreciat şi. de căuțat :de: citito- 

există decât o 
aceca a colecti- 

aa at 
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n eee Para SA Mata eta pe ae aere rana 

cel .mai mare poet al „Revoiuţid. 
Sovietice  .. - 

__ Pentru mâncare 
Pentru “băuli it, 

[vale nu prea depărtate : 

|eireule în pestg'20 de limbi, 

amă canoa- |. 

decât o singură | 
IP , 

* Burii legendare a 

„»" ;Skaia, Eroismul. 
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nifest din perioada incendiară, can 
anticipa revoluţia,: , 

In.1916, când. începe “ războiul, 
Niajakovsky are 21 de ani; Oclom | 
brie. Roşu îl găseşte: pe baricade, : 
Yarismul — șubred — se clalini 
Revoluţionarii îi dau Jovilura: de 
graţic. Un regim feudal şi burghe 
este înlocuit cu altul popular, în 
care clasa. muncetoare cJădeşte |i- 
beră societatea socialistă. i 

" Wizjakovslky avea să-l cânte 
Vladimir. Ilici -Lenini şi avea 
cânte marea victorie leninistă 
poeme de felul acesta: i 

po 
să 
în 

Cinste vouă 
„Cei care aţi riăibda 
Veacuri ] : 

“Cinste vouă, | , 
Cari v'aţi trudit ! 
Milioane de ani, | 

  

ec map ȘI LS 
pe bem i 

Pentru cântec ] - O, 
Vouă femeilor, - a E 
Care, îmbrăcate AN zdrenjy, A 

e, Ați căzut neremiltate smoart ! 
—Făcă Tbreme îndelungată coa ! 

—- Pentru” pâinea cea de toate zile 
A 
— 

_ Majakovsky „devine poctul ; 13 
tei grandioase. transformări "isty | 
rice, La teatre, în 'săli publice, Jan 
sovistele săteşti, pe şantiere san 
în şcoli de spectalitate el vorbeste 
comsomolilor şi proletarilor adi 
nați. Epoca poemelor-afiş sau mă |, 
nifest - trecuse; începea o: opeă; 
constructivă, progresistă. Toate a 
pectele  ultra-moderne ale viei 
noui sunt cântate de Vladini. 
Majakovsly : . telefonul, : cablurile, 
radio-ul, metrourile, maşina sub : 
toate aspectele şi întrebuinţările. * 
ci, dar mai ales omul, omul — mul: 
tiplificat, hotărît şi luptător, = - 
massa, care în poemele ui, şi pi* : 
sele de teatru ale lui Majakovsky . 
trăieşte ca un personaj de sipe si : 
tător, Poctul este. exponentul ei d : 
unul din rândurile ci. Plachetelt: 
se succed una după alta, In 19. pleacă să viziteze Furopa, Bexicul, | 
Statele-Unite. Se întoarce fără ex 
tuziasm, Civilizaţia fără suflet i Occidentului, exploatarea lepiferati 

-a omului de către om îl împresio naseră prost. Revenit în U.R, S.S | 
îşi dedică întreaga lui activitate pe ! porului sovieiic. Moartea : lui Le i nin îl sguduio profund, Scrie şi pu | blică, citeşte în atenee populare, ş - tacă violent ultimele resturi d mentalitate faristă sau le iron! zează şi animă o întreagă pleaaul || 
de scriitori tineri,. Apar la: inte? : 

. . . 
'Tra Î8 lui Vladimir “Maiakovsly“, Fe e 

1. Se a Deane „Vladimir "Nici La in”, atea co “ se cova arde“, ete, - somolă,- mei n complex sentimenaal îl ex ii con» duce în 1931 -la sinucidere, 
este 13 ani opera lui avea si 

Stalin: — prietenul şi protectorii 
scriitorilor — afirmase cu ocazi? imcetării din viaţă a celui mai uriaş : dintre pocții prol tariatului + Ne. * 
Cunoaşterea sau ignozar ri 

: pictată ea opere. » 
lui Vladimir Majakovsky o crimă, inseamnă i 

La împlinirea a 27 de ani 
Marea Revoluţie € îi. ea deh 
tombrie — una in drtila e 
stre de prim ordin esta tea Do 

operei lui Maia posete ș pr 

ncşte. " o 
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|n Daratani: : 

rea, . 
! Margaret: e obținut " premiu! n pentru literatură, peri marele. poem dedicaţ [is 

tinerei par- 
Kosmodemian- j Skaia, i „tinerilor par- f.tizani a inspirat numeroşi Calţi ” 

Aligher 
 »Stăli 
“tru 

- tizance Zoia       Cântarea veche a tatălui ci câteva exemple de subi : je , ; cismar, 1 cmpie de subiecte tratate | coms : în : ] . dului“. Aceast ia ii i , iti ae 
de diverșii pictori : Ucis pentru în. acesta puii e mia piejegaintoy "fata Yllaa marelui compotitei e rii săi dragi, e primul care îl ajută] ? seupio sovietici, poeţi, pietari 

: are de evaziune ; Gărzile albe în n Sau C : a vietic S Ape a SII încurajează pe ace] : ȘI. com itcuri: | 
, , 2 > | oastră vedem o. ad ic Sestacovici, o creație în- să Pai cela care avea P Pozitori: ae , . ora , , ( € , unare de: mun- - a s: : - « 0oesm : ce _ din rusește de VIRGIL PETRE | ei pp aportul comsomolistului ;| citori într funul din atelizvele mun făptuită în cursul asediului su- Upgană cel mai mare poet din ( mergi „mLânia“ scris - ta! 

- : | a 1-ongresul dea Haga ;| mari întreprinderi industriale. Un portat cu un eroism sublim de Vladinaie M Sprijinul dat de Gorki, |!.. - din spatel Ptei tuturor eroilor: = | m, | . orașul lui Lenin, prima plachie SEI își tipăreşte |! - este g capegsrontului dușman,! * , i | 3 chetă, Sunt versuri : operă a liţ zi < A | . 1 ma=: Abe „a bteraţurii! 
A Ă po j : ! Ei ținere Sovietice, - Ne / 
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__ spatele liniilor. duşmana. 
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Cum luptau finerii pa 
e bieloomangii 

Ha Minsk, capitala Bielorusiel, 
sia deschis expoziţia presei clandes- 
tina, care activase febril în timpul 

ecupației hitleriste pa tot teritoriul 
“bielo-rus. In anul 1943 existau 134 

_i ziare clandestine prin care popula- 
Ha zubjugată era ţinută la. curent 
"eu toate evenimentele, încurajată și 
sfătuită cu dragoste de către eroicii 
apărători ai patriei sovietice, din 

_ Poporul 
bielorus.a fost, în tot acest timp, o 
pildă. de luptă pe viaţă şi pe moar- 
te împotriva. barbarilor cotropitori, 
Dela Vitebsk până la Brest, dela 
Mosir până la Vileica, nu â existat 

"niciun colț de liniște pentru duș- 

+ 

„cu prisosinţă în actualul: războiu, au 

“centa.uluitoare. 
aa 

: uceeaş credință, cu aceeaș ură ne- 

__ Matei roşii, biruinţele depe îrontul 

“ Stakhanov a obţinut uluitoare Te- 

„man, Ei hărțuiau pe. duşman, dis 
trugeau drumurile, aruncau. în 'aer 
trenurile cu material de război, sau 

“le trimiteau în prăpăstii, sau distru= 
geau garnizoanele nemţești. In :lup- 
ta aspră pentru eliberarea Bielo- 
rusiei, un loc important ti ocupă 

“tineretul, încadrat în sutele de or- 
ganizații. comsomoliste ilegale din 
teritoriul vremelnic . ocupat. și în 
unitățile de partizani. Ei au tăcut 
minuni de îndrăzneală și de sacri- 
-ficiu,. o” a 

„In regiunea Baranovici, prima u- 
'Nitate de partizani comsomolişti, al 
cărei conducător era Ivan M., avea 
16. oameni. Cu o abnegaţie totală 
tinerii răzbunători 'ai poporului in- 
trau în lupte. deschise contra nem- 
ţilor, nimicindu-i. ori unde li'se ivea 
ocazia. Acolo unde apărea această 
„unitate, nemților. li se tăia drumul, 

Cine din partizani nu cunoaşte 
pe "Tamara P. ? Ea a distrus 16: eșa- 
loane militare, calmă şi tăcând to- 
tul cu socoteală. Odată această fată 
curajoasă întorcându-sa dela o mi- 
siune specială împreună cu 6 ca- 
marazi ai ei, s'a ciocnit de un grup 
mare de hitlerişti. Ea n'a fugit, cia 
acceptat iupta şi singură cu arma 
automată a omorit 3 nemți. Grupul 
ei a terminat bătălia fără pierdere. 

Intr'adevăr, devotamentul tineri- 

pe 
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Viteiii rergenţi cercetași 1. Lavrinenko, M. 
„care în ultima acţiune asupra inamicului au capturat 
nemţească împreună cu tot echipagiul ei. Pentru curajul lo 

Tai” T65t ascaraţi cu ordinele „Gloria“, „Stea "“pergenţi cercelaş 
| şio“ şi medaliile 
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După o statistică din 1935 , din 

119.000 mil. cât era atunci popu- 
laţia U. R. S. S-ului, cel puţin 100 
"mil. aveau mai puţin de 25 ani. 
Covârşirea aceasta  sdrobitoare .a 
„elementului tânăr în producţie, a 
imprimat muncii sovietice un ca- 
racter, specific. Elanul "tineresc, de” 
votamentul fără seamăn, dovedit 

ridicat producţia sovietică cu pro- 
Impta ; dusă pe 

!rontul intern sovietic se duce cu 

impzcată împotriva  cotropitorului 
în lupta.ce se duce pe linia de foc. 

Zilnic, ziarele sovietice  înregis- 
trează alături de comunicatele ce 
vestesc glorioasele izbânzi ale ar- 

muncii. Din ce în ce:mai dese sunt 
minunatele victorii câştigate de a- 
priga sforţare de muncă a poporu” 
lui sovietic. Cea mai mare parte 
dințre ele se datoresc nemijlocit 
muncii încleștate, fără răgaz a 
comsomolilor,, Căci tineretul sovie- 
tic a ştiut să se dăruiască integral 
patriei, în lupta dusă dârz impo- 
triva dușmanului, îi 

Tinerii alcătuese cele mai multe 
din echipele de şoc. Echipele de şoc 
formează prima-metodă din planul 
elaborat de guvernul sovietic pen- 
tru ridicarea producţiei. Echipa de 

soc e formată din lucrători de înal- 
tă formaţie profesională şi  dârz 
devotament . cari din răsputeri 
munesc ca producţia să fie mai 
mare și mai bună. Aceste echipe de 
şoc s'au născut în urma iniţiativei 
unui tânăr muncitor: Stakhanov. 
Stakhanov, tânăr lucrător miner 

sra pătruns de lozincile pe cari con- 
ducerea sovietică le dase privitor 
la mărirea randamentului. Printr'o 
Impărțire precisă, : amănunţită a 
tuturor sarcinilor de muncă, prin” 
t'o consumare completă a între- 

_Rului timp de lucru, toate acestea 

găntite şi' elaborate numai de cl, 

corduri de randament: 100% și 

chiar 200", Din această pildă eroică 
a izvorit întreaga mișcare Stahha-| 
novistă carea dat Uniunii Sovietice 
eroi plini de entuziasm și de inge- 
niozitate tehnică. Edificarea indus- 

„triei socialiste care a dat un aport 

Atât de mare în sdrobirea fascis” 
mului se datorește în primul rând 
Muncii vrednice a tinerilor din mis: 

„Cârea stakhanovistă. | 
„Neperitoare e gloria. celor ce au, 

ztiut să-și folosească astiel braţele 
in 'slujba patriei. Numele lor sun 
cunoscute de toţi oamenii sovietici. 
Mimerii Stakhanov, Dyukanoț, Șa- 
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i partizani 
lor partizani peritru. patrie - 
noaşte margini, Miza: S. a disteua 
14 trenuri inamice şi operaţia pen- 
tru „al A5-lea i-a fost fatală, - 

a at că 'pleacă pe front 
garnitură nemţească;- tn căreată cu tunuri şi tancuri. Această garnitură 
nu trebuia să ajungă la locul des- 
tinaţiei.. Mișa a. terminaţ. minarea 
căii ferate când trenul era. deja 
lângă dânsul. Explozia a distrus 
Eno ra, Dsanjească și tânărul pa- 

siunea.  ... “P du-și mi 
„Cifrele uscate reflectează totuși 

elocvent operele de luptă a comso- 
moliștilor din regiunea Brest. Nu- 
mai - în cursul. anului 1943 ti- 
nerii partizani au aruncat în aer 
922 de trenuri 'fasciste. In lupte 
deschise ei au omorit 1480 da hitle- 
Tiști. Sub dărămăturile vagoanelor 
au- murit aproape 7500 de cotropi- 
tori germani. Răzbunătorii poporu- 
lui au scos din funcţie 509 loco- 
motive, au făcut să explodeze 4702 
de vagoane cu material viu și teh- 
nic. Au distrus 142 de automobile. 
Comsomoliştii au scos din. funcţie 
496. km. de legătură teleprafică şi 
140 de poduri de cale ferată și 
șosela. Sa a 
„Fiecare regiune, fiecare pădure 

bielorusă, erau un pericol:de moar= 
te pentru ocupanţii nemți. Comso* 
moliştii duceau populaţiei adevărul 
despre mersul frontului, semănând 
astfel în sânul poporului credința 
în izbăvirea rapidă. de sub jugul 
nemțesc, E 

Astăzi, când tinerii partizani depa 
întreg pământul sovietic curăţat de 
nemți au trecut la munca pașnică 
pentru a lecui cât mai repede ră- 
nile cauzate de barbarii germani, 
ne îndreptăm, cu tinerească drago- 
ste şi admiraţie, gândul spre marea 
lor operă eroică! și spre marela lor 
exemplu. Lor si marei Armate Roșii   

    
în sporeşte (.neretul sovieț 

le datorim recunoştinţa eliberării 
noastre. | ; 
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Asadov și 

„Pentru vitejie“: - 
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de război 
tractoristele Paşa Anghelina și 
Paşa Koraldok sunt eroi şi eroine 
ale muncii sovietice, sunt. anume 
slăvite de orice suflet sovietic. 
căci mare a fost contribuţia lor la 
întărirea patriei socialiste. .. | 

O a doua metodă elaborată de 
guvernul sovietic pentru ridicarea 
producţiei e emulaţia socialistă, Ea 
e morala muncii sovietice. E disci- 
plina de fier care face, pe ficare 
muncitor sovietic să nu precupeţeas- 
că niciun 'ciort, să nu cheltuiască 
inutil niciun dram de enefgie. In" 
trecerea socialistă e practicată cu 
entuziasm “de tinerii muncitori so- 
vietici. Ea arată fiecăruia ce poate 
ză facă în plus, şice n'a făcut încă. 
„Recordul tovarăşului ce lucrează 

la mașina din față e o dovadă că și 

eu pot stabili acest 'record“.. Iată 

socoteala ce și-o face fiecare tânăr 
sovietic, fără judecăţi intortochiate, 
fără a se gândi nicio clipă să scape 
de o muncă mai grea. 

“Interiorul fiecărei fabrici. sovie- 
tice e o dovadă a acestei mentali- 

tăți. Lângă ușa de intrare se află 

un mare tabel împărţit în două: o 

parte roșie, o parte neagră. Pe cea 

roşie se află scrise numele munci- 

torilor destoinici, pe cea neagră 

muncitorii proşti. Tot în partea 

neagră stă scris: „Gândești că în 

felul acesta trebue să lucrezi pen: 

tru Patria Sovietică?“ Pe toţi pe- 

reţii se află scrise lozinci -munci- 

toreşti': lucrează organizat; lucrea- 

ză căutând să te perfecţionezi; lu- 

crează complet tot timpul de 
muncă, 

Intrecerea socialistă și munca de 

şoc sunt două aspecte ale muncii ti 

neretului sovietic, ale ' participării 
tuturor oamenilor muncii sovietice 

la războiul de apărarea a. Pratriei. 

PN a a-i aci 

, . . 

o Printr'o decizie.a Prezidiu- 

mului Sovietului Suprem,  tâ- 

sericm în această paginăâ taoih 
năra partizancă,. tovarăşa Zoia 
Anatolievna Koşmodenianskaia, 
despre care scriem în această 
pagină, pentru deoscbitele sale 

fapte de vitejic,.a fost decretată 

„Erou nl Uniunii Sovietice“, 

- O La Leningrad s'au redes- 
“chis aşezămintele de cultură, 
muzeele, bibliotecile, universi- 
tăţile şi marile săli de 'specta- 

cole. Distrugerile provocate de 

barbaria hitleristă nu împiedică 
tineretul să beneficieze de lu- 

minile cărții. | „a 

o. Un. mare concert .fes-, 
liv se va ține în curând. cu o- 

cazia aniversării a 80 de ani   "satzki, țesătoarea Vonigradovă lăcă- 

tușul Busygin, conducătorii dle 1o- 
comotive Krivonov şi Ognicotifacto” 

, 
> 

! dela naşterea marelui compo- 

"zitor rus Gretcianinov, 

/ 

Când emeTizăm revoluția din Oc- 
tombrie, cauzele caro au determi- 
nat-o' şi urmările ei, trei numa de 
titani, po vecio lezate do acest eve- 
niment, cel mai însemnaţ din isto- 
Tia lumii,:ne vin în minte: Marx- 
Lenin-Stalin. Dela Marx avem 
formularea ' materialismului  dia- 
lectie,” arma 'care a dus proleta- 
riatul la izbândă. Lenin e organi- 
zatorul partidului bolşevic şi inspi- 
ratorul revoluţică din Octombrie. 
Iar Stalin este omul care a condus 

la biruinţă socialismul în Uniunea 
Sovietică şi cel care neo conduce 
azi: spre sdrobirea fascismului din 
lumea întreagă. . , 

" Tineretul sovietic şi toţi tinerli 
care urăsc asuprirea şi luptă pen- 

tru o viaţă mai bună, se simt . din 

ce în co mai mult legaţi de Stalin. 

El trăeşte în mijlocul nostru, se 

află în fruntea luptei noastre, no 
arată calea spre biruință: 

INTRE PREOCUPARILE LUI 

STALIN, YINERETUL “OCUPA 

“UN LOC DE. FRUNTE . 
Ne vino greu să înţeiegem co- 

losala putere de muncă a omului 

care călăuzeşte şi organizează lup” 

ta popoarelor sovietice, Când are 

el' vreme să se ocupe de miile do 

probleme care-l asaltează, pe cari 

trebue să le rezolve, şi le rezolvă ! 

Planurile Statului Major; înfiin- 
țarea unei noui uzine; însămânță- 
rilo de toamnă; inaugurarea unui 

dispensar; reclădirea ținuturilor de- 

vastate; organizarea lumii de după 

război; o nouă invenţie; .probleme 

şi fapte în legătură cu technica 

ştiinţele sau artele, — toţi şi toate 

via de pretutindeni şi cer cuvântul 

lui Stalin, aprobarea sau desapro- 

barea lui Stalin, soluția lui Stalin, 

iniţiativa lui Stalin. Şi în mintea 

lui genială toate “aceste chestiuni 

se ordonează şi fiecare din elo ca- 

pătă un loc potrivit cu însemnăta- 

tea ci generală sau momentană. 

Intre miile do preocupări ale 

lui Stalin, problema tineretului o- 

cupă un loc de frunte co cores- 

punde cu importanta ei extraordi- 

nară, 
In ce constă această impor- 

tantă? 

In primul rând în faptul că ti- 

nerii sunt copii ai Uniunii Sovie- 

tice, născuţi şi crescuţi în regimul 

sovietic, educați sub conducerea şi 

cu: grija părintească a lui Stalin. 

Ei sunt moştenitorii Statului Socia- 

list, adică ai Statului fără clase s0- 

ciale, în care toţi lucrează şi fie- 

care capătă răsplată după munca 

lui. Tineretul  Sovictie luptă azi 

pentru : desvoltarea acestui stat, 

pentru transformarea lui într'un 

stat comunist, în care productia şi 
educaţia oamenilor vor. fi atins un 

nivel atât de ridicat, încât fiecare 

va putea căpăta răsplata după ne- 

voilo sale. E 
In al: doilea rând importanţa ti- 

neretului constă în faptul că el are 

un. rol din cele mai însemnate în 

munca Statului Sovietic, prin ela- 

o tanchetă | nul său tineresc, prin simţul nou- 

ua Ro- | jui fizică. Avântul, entuziasmui şi 

l-au dovedit tinerii sovietici în sute 

de mii de împrejurări, în brigările 

de şoc, în armată, în detaşamente 

de partizani, în lupta pentzu cons- 

iruirea socialismului şi apărarea 

Patriei socialiste. Simţul noului a 

dat putinţă tinerilor nu numai să 

inițieze mişcarea stahanovistă, prin 

care producţia a fost enorm mă- 

rită, ci şi, în actualul război, să gă- 
soască nenumărate forme noi de 
luptă, care au luat prin surprin- 

dere pe invadatorii fascişti. Iar vi- 
goarea fizică îi face pe tineri ca- 
pabili de eforturi pe cari numai 
puțini dintre oamenii mai în vârs- 
tă sunt în stare să le suporte. 

In al treilea rând, importanţa ti- 
neretului constă în locul pe care îl 
ocupă 'în lupta pentru apărarea 
Patriei Sovietice şi pentru nimici- 

rea fascismului. Tinerii sunt înro- 
laţi În armată și în detașamentele 
de partizani, jar în dosul frontului 

ei. înlocuesc pe ostaşi în producţie 
şi în muncile sociale. Tinerii au dat 
dovadă de un devotament dus până 
la sacrificiul vieţii. Mii de tineri 
şi tinere au căpătat titlul de glorie 
de „Erou al Uniunii Sovietice”, : 

Vedem deci cauza pentru care 

Stalin îşi găseşte mereu timp ca 
să se ocupe de problemele tinere- 
tului, | . 

STALIN DESPRE CADRELE 
| TINERE | ” 

Yovarăşul Stalin e un mare în- 
făptuitor. Vorbele lui nu sunt vor: 
be în vânt, Fiecare cuvânt al său 
e rodul unei adânci  chibzuinţe. 

Orice frază a sa devine o defini- 
ție, cuprinde o lozincă,  _ . 

Deaceca când analizează rolul 
cadrelor tinere în partidul comu- 
nist şi în Statul Sovietic, Stalin 
nu priveşte tineretul ca pe un ele- 
ment izolat, ci ca pe o forţă com- 
ponentă a Statului. El nu: priveşte 
tineretul în mod static, adică aşa 
cum este azi sau în orice altă cli- 
pă, ci îl vede în desvoltarea lui, — 
deci aşa cum ne Învață materialis- 
mul dialectic să privim orice pro- 
blemă. D E | 

Stalin spune: : 

„Unii socotesc că în alegerea 
oamenilor trebue să ne orientăm 
mai ales spre cadrele vechi. Alţii 
dimpotrivă, gândesc să ne orien- 
tăm mai ales spre cadrele tinere 
Mie mi se- pare, că atât unii cât 
şi alţii greşesc. Cadrele vechi re- 
prezintă desigur o mare bogăţie 

Ipentru parţid și stat. Ele posedă 
ceeace n'aui câdrele tinere : o ex- 
periență enormă, : în : domeniul 
conducerii, o călire * principială 
marzisto-leninistă, ' cunoaşterea 
adâncă a lucrurilor cu cari se o- 
cupă, "capacitatea de orientare. 
Insă, în primul rând, vechile ca- 

d" sunt totdeauna puţine la nu- 
mu", mai puține decât trebue, şi   

% 
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chile cadre, este uncori înclinată 
să privească cu îndărătnicie îna- 
poi, să se împotmolească în tre- 
cut, să se împotmolească în lu- 
crurile vechi şi să nu observe 
ceeace este nou în viață. Aceas- 
ta se numește a pierde simțul 
noului. E o lipsă foarte serioasă 
și periculoasă. In ce priveşte ca- 
drele tinere, ele m'au, fireşte, a- 
ceastă experiență, această călire, 
aceste cunoștințe - adânci și a- 
ceastă capacitate de orientare pe 
cari le posedă cadrele vechi. Insă, 
în primul vând, cadrele : tinere 
formează: majoritatea imensă, în 
al. doilea rând ele sunt tinere şi 
deocamdată nu sunt amenințate 
de pericolul de. a.ieși din rân- 
uri, în al treilea rând, ele pose- 
dă din belșug simțul noului, ca- 
litate prețioasă. pentru fiecare 
militant bolșevic, și în al patrulea 
rând, ele cresc şi se luminează a- 
tât de repede, se ridică cu atâta 
repeziciune, încât nu este depar- 
te timpul când ele vor ajunge pe 
bătrâni, vor:sta cot le cot cu ei, 
şi vor alcătui schimbul demn de 
ei. Prin urmare, sarcina noastră 
constă nu în a ne orienta, ori 
spre cadrele vechi, ori spre cele 
noi, ci a căuta să coordonăm, să 
unim cadrele vechi şi. noi: într'o 
singură orchestră a muncii de 
conducere a partidului și a Sta- 
tului,“ | . 

STALIN — PILDA VIE 

PENTRU TINERET . 

Nu numai prin îndrumările sale, 
vorbite şi scrise, Stalin arată ti- 
nerctului calea pe care so urme- 
ze. Intreaga lui viaţă și activitate 
constitue pentru nol cea mai. de sea- 
mă pildă vie, modelul po care trebue 
să ne străduim eă-l imităm. Desi- 
gur că-e o încercare îndrăzneață 
să analizezi activitatea acestui 
uriaș. Şi totuși noi trobuo să cău- 
tăm a desprinde, oricât do incom- 
plect, tot ce putem învăţa din co- 
losala lui personalitate. Şi co vo- 
dem ? . 

Intreaga ca viaţă Stalin qi-a de- 
dicat-o poporului muncitor dela 
oraşe şi sate, Patriei sale, Incă de 
pe vremea când era licean la Tiflis, 
Stalin şi-a început activitatea re- 
voluţionară. De atunci şi până azi 
n'a cunoscut o clipă de odihnă, ma 
pelrecut nici o zi care să, nu fie 
închinată întregului popor munci- 
tor, .. 

Dela. această activitate nu l-a a- 
bătut: nicio ameninţare, nici cea 
mai cumplită teroare. A fost dat 
afară din scoală, -a fost închis și 
deportat în Siberia în câteva rân- 
duri. Dar teroarea ţaristă nu a reu- 
şit decât să-l călească, să-l facă mai 
dârz, mai hotărât în lupta pentru 
distrugerea ţarismului. Iar în zilele 

noastre, când înimile slabe se în- 
timidau în fața bandiţilor hitie- | 
yet; ZEII preruât  dondiucerea 
Armatei Roşii care prin lovituri 
nimicitoare merge spre - bârlogul 
hitlerismulul. 

Stalin, acest dascăl unic, n Învă- 
fat mereu şi continuă să înveţe. 
Vorbind tineretului, Stalin a spus 
în repetate rânduri că trebue să 
studiem mereu, să ne pregătim din 
punct de vedere teoretic. Fără o 
pregătire teorotică, activitatea noa- 
stră nu poate avea mara valoare, 
Exemplul lui Stalin ne arată câtă 
chibzuinţă, ce analiză adâncită a 
situaţiei generale şi speciale tre- 
bue să stea la baza acțiunilor noa- 
stre. 

Stalin este cel mal mare orga- 
nizator.. Dela începutul activităţii 
sale, el a înțeles că fără organizare 
orice acţiune e sortită să cşueze,. 
Exemplul organizării victoriei dela 
Stalingrad este: îndeajuns. pentru 
a arăta capacităţile de ncîntrecut 
organizator ale lui Stalin. 

Dar Stalin nu se oprește la pre- 
pătirca teoretică şi la organizare. 
XI uneşte teoria cu practica. Orga- 
nizarea o face: în vederea luptel. 
Căci teoria fără practică este vor- 
bărie goală, iar organizaţia care nu 
luptă e stearpă şi sortită pieirii, 

O dreizie luntă trebue dusă la bun 
sfârșit. Şi Stalin: duce toate decl- 
ziile la bun sfârşit, prin luptă dâr- 
ză, stărâmând toate piedicile. 

Succesele nu l-au făcut nicioda- 
tă po Stalin să se culce pe lauri, 
după cum înfrângerile nu I-au .des- 
curajat. Stalin ne-a prevenit me- 
reu să ne ferim de beţia succesu- 
lui, sau de demoralizare. Fiecare 
luptă, fiecare. acțiune, trebue crili- 
cată cu deamănuntul.. Părţile bune 
să fie subliniate, iar greșelile tre- 

  

rata, O luptă câştigată o la £talin 

Un exemplu de luptă a finerelor partizanca 

  

A 

-D ! 

  

  

Povestea adevărată a laniei 
  

    
frângere e un Ț 
continuarea „luptei în condiţii moi, 

cari să ducă Ja izbândă. - . 
Stalin e opusul omului care gân- 

deşte şi neționează după un gablon, 
Nimeni nu aro mai puţină rigidi- 
tate, mai mult simţ al noului şi al 
orientării, ca tovarăşul Stalin, Ja 
toate situaţiile noi, cl a găsit co- 
luţiile de luptă cele: mai potrivite, 

Dar adaptarea tacticei do luptă 
la o anumită situație, nu trebue 
să devină oportunism. Cel mai nc- 
înduplecat dușman al oportuniz- 
mului e Stalin. El a adoptat mereu 
forme noi de luptă, dar țelurile au 
rămas neschimbate. Atunci când 
Stalin şi-a fixat drept țintă con- 
struirea socialismului în U. R. S. S. 
şi apărarea Patriei Socialiste el şi-a 
urmărit mereu ţinta cu toată vi- 
goarea, Şi pentru atingerea. acestui 
scop, toate oportunismele au tre- 
buit să fie nimicite. “ , 
/ Stalin este apărătorul poporului 
muncitor, Şi în această calitate el 
esto necruţător faţă de duşmanii 
poporului. Duşmanii dinăuntrul U- 
niunii Sovietice au fost de mult 
sdrobiţi—fapt care a permis - uni- 
tatea fără seamăn a poporului so- 
vietic împotriva duşmanilor ţării. 
Iar lupta condusă astăzi de Stalin 
se va termina prin nimicirea celui 
mai sălbatec inamic al poporului, 
— fascismul, | 

Stalin este cel mai maro patriot, 
Când Patria Socialistă a fost pân- 
gărită' de. hoardels hitleriste, în- 
tregul popor sovietic, dela cei mai 
bătrâni colhoznici şi până la copiii 
din şcoli, au ascultat glasul lui Sta- 
Jin „care-i chema la apărarea 'fio- 
cărei palme de pământ soviotic s'au 
strâns în jurul lui şi cu iubitul lor 

conducător în frunte, au pornit 
lupta fără cruţaro împotriva cotro- 
pitorului ncamţ. Astăzi, datorită 

geniului militar, politic şi organi- 
zatoric al mareşalului Stalin, dato- 
rită luptei eroice a Armatei Roşii 
susținută do întregul popor, Uniu- 
nea Sovietică este „liberă. Armata 
Roşie a pătruns acum ps teritoriul 
duşmanului pentruca să sifârpească 
odată pentru totdeauna hitlerismul 
şi militarismul prusac şi astfel să 
ferească Uniunea Sovietică şi În. 
treaga omenire de o nouă agresiune 
germană. - Pa 
„Pe lângă tonte aceste însuşiri, 
Stalin mai are una tot atît de ma- 
re ca şi celelalte: el este un om a- 
dovărat, care  trăeşte. prinire 0a- 
meni. Stalin încurajează iniţiativa 
celor din jurul lui, caută să-i ridi- 
co, să-i formeze. Toţi cei care au 
stat de vorbă cu el, au fost fer- 
mecaţi de lipsa.lui de poză, de mo- 
destia lui. Ji place tovarăşului Sta- 
lin să ia pe genunchi un copil, să-i 
mângâie obrajii, să-l facă să râdă. 
Stalin învaţă dela popor, dela oa- 
meni pe cari alţi. conducători de 
state i-ar socoti oameni simpli in- 
feriori. : 

În cuvântarea lui la întâia cons- 
| fătuira_a stahanaviştilar dis Uniua | 
ne, iată ce a 'spus Stalin: „Că 
voi, participanţii constfătuirii de faţă 
ați învățat câte ceva aici la cons- 
fătuire, dada conducătorii puvernu- 
Iui nostru, — asta m'am s'o tăgă- 
duesc. Dar nu se poate tăgădui nici 
faptul că şi noi, conducătorii gu- 
vernului, am învăţat multe dela 

cipanții consfătuirii. de: faţă. Dea- 
ceia vă mulțumesc, tovarăşi, pentru 
învățătură, vă: foarte mulțumesc”. 

DRAGOSTEA TINERETULUI 

„PENTRU STALIN 

Dacă ne gândim că ln aceste da- 
ruri neprețuite alo lui Stalin se 
pot adăuga'multe altele, nu ne mi- 
răm de dragostea, de veneraţia, pe 
care tineretul sovietic o are faţă 
de el. Ei îşi zic: „fiii și fiicele lui 
Stalin”. Ei de fapt, sunt fii ai po= 
porului. Dar nu se identifică oare 
Stalin cu poporul, nu e el un sim- 
bol al luptei poporului sovietic? 
Deaceia când eroina Uniunii Sovie- 
tice, tânăra partizană Zoia  IKos- 
modemianskaia a fost spânzurată 
de călăii nemți, ea a mai găsit pute- 
rea să strige „Stalin e cu noi! Sta- 
lin -va veni-şi ne -va elibera !” 

“Este expresia încrederii. nestră- 
mutate în victoria contra fascis= 
mului. . 

Astăzi, cu prilejul zilei de 7 No- 
embrie, odată cu tineretul sovictic 
tinerii antifascişti şi patrioţi din 
lumea întreagă strigă: 

„Trăiască marele can- 
ducător al luptei antifas- 
Ciste, trăiască cel mai 
mare_ prieten al tinoretu- 
lui din lumea întreagă, 
trăiască îndrumătorul şi 
conducătorul luptei tine-   buese cunoscute spre a fi înlătu- 

     

"Marea revoluţie socialistă a trans: 
format din temelii vechea şi înapoiata 
din toate punctele da vedere Rusie a 
țarilor, Nu există tărâm de activitate 
care să nu fl primit uu nou impuls, o 
desvoltare uriașă, în spirit progresist, 

Incă gin primele zile ale revoluției, 
statul socialist depune toată grija pen. 
tru culturalizarea maselor și în special 
a tineretului, 

Cel mai răspândit mijloc de ridicare 
culturală a. poporului esto scoala. 
Puterca' sovietică desfiinţează învăţă. 

mântul vechiului regim. Statul sovie= 
tic, stat de tip nou, are nevoc de un 
om nou. Pentru formarea. acestui om 

nou cra nevoe de o școală nouă, 
Primul lucru făcut de conducerea 

sovictică în această dirceție a fost 
democratizarea învăţământului, Școa- 
Je trebue să fie a ponorului. a fii- 
lor de muncitori şi țărani. Şi aceasta 
nu în teorie; ci în practică. In Unirnea 
Sasrtică, tineretul nu are numai drep- 
tul fa carte dar şi nocibititatea mate   ele încep, în parte, să îasă din! 

rânrheri,. prin forta legilo» naturi - 

In al doilea rând, o parte din UC | Spie ex 

rială de a urma scatile "de a învăta 
Aună orfitmdini In seelite sovietice 
vată fii dev ori țărani 

cviplu din 
d. 

si 

    

milio 

ocratizarea şcolii 

  

reşti, Stalin!” 

   

an e de elevi şi s 

  

tudenți 

fuscriși în anul I al facultăți DB 
lozotie din Leningrad, în su de FI 

130 sunt muncitori sau fii de mun- 
citori; : i 

80 sunt 
țărani; - , 

40 sunt fil de funcţionari diverși, 
Astfel aspectul cultural se schimbă, 

sub puterea sovictică. în profunzime, 
după structură socială, - 7 
„Dar acest aspect al. democratizăril! 
învățământului se transformă și sul 

țărani colhoznici sau îi] de 

raportul cantitativ, | 
Inainte de 7 Noembrie 1917, în Tu 

sia 10%. din. populație mt atia carte, 
Numărul maxim al elevilor şi studen-! 
ților era de 9 milioane, în 1914. ' 

Sub puterea sovietică numărul cIe-. 
vilor și studenţilor se ridică la 50 mi-, 
lioane, iar plaga analfabetismului est 
licnidată cu desăvârşire. . | ” ţ 

“In timp ce înainte de revoluţie nu- 
mai 20% din tineri frecvettau şcolile 
„astăzi numărul lor este de 100%, in:   

cei 230 de studenţii (Coztezcare în pag, 4-a) 

văt'ământul primar fiind culizatoriu. 

..." 

un pas spre o nouă luptă, o în-jl 
stimulent pentrul 

voi, dela stahanovişti, dela parti-|. 

ţilor cu nimic. N 

sfo:t de ceas, desculţă, aproape ccm. 

  

aa că saten ie 

A fi comunist înseamnă a cuteza, 
« gândi, a voi, a înfăptui, . 

; „2 AYadalootpsii, 

Toată, xvelti, cu umerii targi, pri- 
viri acăpăritoaro. țâșnind din adâncul 
ochilor că, părul negru, scurt, 
Dârză, ; energică, nimeni n'o 

putea abate din cas, so năocuse la 
Moscova, avea 13 ra numea 
Zola Anaţolievna Kosmodermniansicala, 
elevă în. clasa 10-a a unei şooli de 
Stat din' Moscova. : 

__ Era organizatoarea grupului tinare- 

tului comunist din clasă, Laase hotă- 
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zu, victoria va fi hotirit a noastră | 
Nu fi trişti tovarăși, ze adresă eu 
mai departe poporului care o plân- 
gea, — fiți curagioși, luptaţi, întrân- 
geți-l pe fasoişti, nu le lăsaţi o clipă 
do odihnă. Mie nu ml-e teamă ds 
moarte, e o fericire să lupţi și să 
mori ptntru poporul tău 1“ : 

Călăul strânse funia în jurul gâtu- 
dar fata mai avu puterea 

şi răgazul. să se sloboade o clipă şi 
să strige: „Adio tovarăşi | Luptaţi şi 
nu vă temeţii Stalin e cu noi! Sta. 
lin va veni şi ne va elibera“. 

Nimeni. n'a msi pășit în stradă bn 

mt “Ț vT 
  

    
    

rîrea că învețe pa toata gospodinele 
neştiutoara de carte pă citească și să 
scrie, A fost nevole da o neobosită 
activitate .,63 necurmată răbdare, de 
voința neciintită da a fiptul Șia 
reușit, ” , 

Marii pcriitori al Rusiei, în fruntea 
cu Purkin, Tolstoi, Belinski, 'Turghe- 
nev, Herţen, Nekrasov, precum şi 

expeare, Goethe, etc., constituiau 
pentru Zoia un nesecat izvor de dra- 
gosbe, In caletul ei coplase pagini în- 
tregi din „Război qi Paca', . 

Dar într'o bună zi, din depărtări, 
Nemţii năvălieeră hotarul. Războiul 
începuse, : ” o 

Fata a înțeles că locul el e aiurea, 
ȘI a plecaţ să lucreze la fortiticaţii. 
A lost dată tuturor tovarășilor ei de 
muncă 'drept exemplu. Zola însă nu 
zo putea mărgini numai la atât. ȘI 
atunci s'a prezentat unei unităţi . de 
partizarii, cerând să fie încadrată, 
— Șt ce te aşteaptă, au întrebat-o 

cu toții,-privind la copila de 18 ani. 
— Ştiu! Moartea. fu răspunsul. 
— Și nu te temi? 
— Nul nu mă tem.. 
Din ziua aceia fata și-a zis Tania... 

. . . . . . . 

Petrişcevo este un sat mic, înzonju- 
rat de păduri cu locuitori pașnici, bla- 
ini. Iși vedeau oamenii de treburile 
lom Dar le-a fost hărăzit altfel. Ca 
dintrun uriaş hârdău cu lături răs- 
turnat deasupra cătunului, sau re- 
vărsat într'o zi puzderie de nemți. 

. . . .: 

ucis, au jsfuit, au schinzult femeile, 
t copilele. Pârjolul .s'a 

întins ca b pecingine, pe câmpuri. In 
acela zile,! Moscova însăși era greu 
amenințată. Dar gemetele locuitori- 
lor din Fetrișcevo, răzbăteau cu ură 
de sub apăsarea  clsmei barbarilor 
soldaţi hitlerişti. Și Tania a pornit 
la luptă. i 

Şi iată că întruna din nopțile dără 
stele, câteva case în care nemţii se 
încuibăriseră  izgonind pe . țărani 
în ger, ca din senin au prins 
să ardă. Fugeau nemţpoii care incotro, 
cătând să se ascundă şi să se îÎnghe- 
suie care cum putea mai bine în ca- 
sale din preajmă, scăpate de sub ur- 
gia focului. Au fost nevoiţi dânşii, în 
toiul ieznei, să dârdâie alături de 
Jocuitorii izgoniți în frig de el până 
atunci, Scrâşneau şi se sbăteau de fu. 
rile măselela neamţului, zgribulit în 
bătaia ninsorii, S'au făcut cercetări, 
schinguirile au urmat, dar totul fără 
folos. In cele din urmă lucrurile pă- 
reau să sa îi potolit. Continua să ful- 
guiască liniștit mai departe, O pă- 
tură groasă de nea se aşternu peste 
sat. , 

Până “când, într'o noapte, cu 2 zile 
mai tâuziu, o sentinelă germană a 
observat o umbră care se furișa În 
beznă dealungul pereţilor de lemn ai 
grajdurilor. nemţeşti, Peste două sute 
de cai își aflau adăpostul acolo. To- 
tul s'a petrecut într'o clipă. Scându- 
rile şi începuseră să ardă.„ Dintr'un 
singur salt neamţul s'a apropiat în- 
cercuind vânios trupul, care încerca 
neputincios să se sbată, 

In. lumina vâlvătăil “a apărut 
chip de fată... 

Și astfel a fost prinsă tata 
nume, partizanca Tania... . 
. 

au bati 

un 

fără 

— Cine ești ? a întrebat-o în biroul 
ofiţerilor. locotenentul german. 
— Nu vă spun, : , 
— Dumneata ai incendiat grajdul ? 
— Da, eu. . . 
— Cu ce scop? " 
— Ca să vă distruz! . 
— Când ai trecut linia f:ontului? 
— Vineri. a 
— Cum de al ajuns atât de 

rând ? 
— N'aveam timp de pierdut, 

cu- 

_ Zola Yrosmodemtanska fa sau Partizanca 'Tanta 

dați-vă prizonieri cât nu e prea tAr. 
zlu* 'aceia.. . , . 

. .. 
"O lună întreagă, trupul  Taniei a 

străjuit înălțimile satului Petrișcevo.., 
Apoi, îndurerați, țăranii au desprins-o 
po. ascuns de pe funie gi au înmor= 
mantat-o pa colina din marginea ca- 

Și multă: vreme, până când sarma! 
tele roșii nu s'au reîntors biruitoare, 
nimeni n'a ştiut că fata fără nume, 
partizanca pe care poporul o cunoț. 
tea sub numele de Tania, era de fapt 
tântra tovarăşe  Kosmodernianskaia 
Zoia Anatolievna, . ! 

In ziua de 10 Mai 1942, mama Zole!, - 
Liubova Kosmodemianskaia,  cuvân- 
tând la adunarea tuturor femeilor din | 
Uniunea Sovietică, rostea următoi- 
rele : DN 

„Scumpe su: 'ri, alattălerni a fost 
încimerată fiica mea. Este groaznic 
pentru o mamă să restituie pămân- 
tului, cu propriile el mâini pe copile 
lul său. Chiar dacă el ar fi murit Il- 
niştit, - AA 

Nici grija şi nick mângâierile de: 
mamă mau întovărăşit-o pe copila 
mea la moarte, Două sute de lovituri 
de bici ti-au dat călădii! Au pus-o pe 
foc. au tăiat-o. cu fierăstrăul, i-au 
dat să bea gaz în loc de apă, şi apoi. 
au mânat-o pe ger. Dar ea a tăcut, 
N'a trădat pe nimeni. Când sa des- 
chis mormântul ei, 'am văzut-o. Stă- 
tea cu buzele strâns lipite, disprețul“ 

|-Arointrat-jezin-casele” oainenitory == ete toare—Nici moartea-ta fost în stare 
să i le desprindă. pentrucă şi moartă 
îşi disprețueşte călăiil  Dar..(n“ce- 
consta secretul acestei forțe, acestei 
bărbăţii a Zoiei mele, a fetiţei mele, 
elevă în clasa 10-a? Numa în fap- 
tul că mai mult decât orice în via- 
tă ea şi-a iubit și şi-a dorit! Patria 
liberă, neputându-se împăca să o 
vadă asuprită”. Eu unt pentru drep- 
tate” spunea ea încă depe vremea când 
era copil, gi.— „cine are: dreptate 
va învinge întotdeauna”, mi-a spus 
dânsa când am condus-o la detaşa- 
mentul de partizani, E 

Aproape o lună a rămas spânzura- 
tă în bătaia vântului ; fasciștii cre- 

deau că au executat-ol Nu! Ea sa 
transformat în executoarea lor! Mil 
de oameni treceau şi se întrebau în 
sinea lor, cercetându-şi. conştiinţa: | 
„Aș putea oare şi eu să mă port 13 
fei“! ?'şi-şi răspundeau „Da, pot”. Pri- 
mesc mii de scrisori din toate colțu - 
rile scumpulut, nostru pământ şi În 
fiecare din ele mi se scrie „vreau să 
fiu ca dânsa”, ; 
Scumpe femei, ea a fost rmrumai una. 

Dar una din. milioanele de fiice! ala.-- 
poparului nostru liber, puternic, 'ga- 
ta să-și dea ultima picătură de sân- 
ge pentru Patrie. Şi no; o vom |do- 
ved: prim fapteie noastre în spatele 
frontului, până când nu va mailră= 
mâne un. picior de dușman pe ipă=: 
mântul nostru, „Cel care are diep- 
tate învinge întotdeauna“. . .. | | 

. Radu Bogian - 
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(Continuare din pag. Foca == 
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bilanț at auccosolor militane,! pa 
frontul de luptă contra cotronito-. 

rilor. .„./* : 
In acosto bilanțuni se subliniază 

că sbccosele Armatei hoșii ar îi 
fost imposibile, fără snrijinul po- 
porului, fără munca plină de'ab- 
nstațico a muncitorilor din fabriti 
Și uzine, din mine și transporturi.   In zadar au căutat nemții să age 

cine a frimis-o, cum se numeau: (0- 
varăşii 'el de grupă,  Răspunsul,o/â 
necontenit acelaş: nu ştiu, Patru 
brute hitleriste şi-au sfâşiat curelele 
pe „spinarea sfârtecată de JoViluri a 
'Taniei. Sângele năvălea „foaie. Două 
sute de lovituri înduzzte CU ei0ism 
de nenorocita fată poău folosit nem- 

ii o vorbă nu i-au 

putut smulge, pisi un geamăt nu sa 
auzit, Au batjscorii-o. i-au înfipt 'ţi- 
gări aprinse în carne, i-au fierăstruit 
spinarea, totul a rămas în zadar., Cu 
toate că şi-au dat scama de aceasta, 
nemții au! mai târit-o patru ore în 
toiul nopţii, la intervale de câte un 

plect goală, prin zăpadă, In zori, cu 
o tăblie atârnată de gât, pe care într'o 
scâlciată limbă ruserscă scria „Încen_ 
diatoare de case“, au mânat-o. .spre 
locul spânzurătorii, i 

Cu laţul frânshiei : pe umeri, “ în 
timp ce un reporter. de războiu zăbo- 
vea cu fotografiatul, vajnica eroină 
a mai adunat destulă putere să strl- 
ge “orodului adunat cu sila: 

„„Lă veţi spânzura 'voi pe mine. 
dar nu sunt singură! Două sute de 
milinane se află în spatele: meu şi 
nu-i veti putea <rânznra "pe toți!   

. 

  Mă vor iăzbuna, Soldaţi  germanillau 

triotismul, ) 3 

Armatei Roşii și a partizanilor sau. -- 

“muncind 'cu phhegație în cnibozuri 

şi sovtbozu 

pe taţi fiii j 

şi intelectuali, tineri şi: vârstnici, - 

căci oi'au trecut cu cea mai maro 

/|' De cea mai maro iîimnortanță 
a fost deasemenea contribuția a- 

ericultunii sovictico. . : i , 
Țăranii sovietici, muncind ln col. 

hozuri au transformat agricultura 
înapoiată a vechii Rusii, într'o 0- 
conomie rurală din ocle mai avan: 
sato, care a avut un rol decisiv în 
cursul! războiului de antiraro a Pa- 
trioi' socialiste. | | | 
Prin munca lor fără nronot ncn- 

tru ajutororca frontului, țăranii - 
sovictici au arătat că îşi dau sca- 
ma că războiul actual cantra 'c0-, 
tropitarului ncamţ oste un război 
drept, un război de apăraro.a vie: 

ţii şi libertății lor şi a patriti lor. 

Ţărănimoa colhoznică 2 înnrijit” 

ca: aprovizionarea sic alimente a 
armatei şi a fării'să nu fic nici 

un moment întreruptă. 
. Mult au suforit fărani 
do po. .urma handitilor hitlcristi. 

ji sovietici 

Ei și-au. dovedit cu prisosință'pa- 
luptând în: rândurile 

ri: , 

dintistă se poate: hizui Patvia s0 € , 
ci, muncitori, țărani, 

dă'grcul examon al războiului. 
. pa 
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Tratamentul medica! și întreţinerea boinavilor se |cace sratuit în toată Rusia 
iii ..* e * n... .. . tilona a, carea 99, . i <oviat Pentru copii există condițiuni excep 2. fara cu 100,000 ee lic E DV. GIC, i , u : | _ | | 

i 142.090 de maternităţi. Asistenţa. lucrătorilor din uzine şi a femzilor d " 

Dola 1500 și până astăzi mii şi 
mii de onmeni au ridicat glasul 
ca să arate situația sanitară dispe- 
rată sau chiar lipsa deiinitivă a 
aicărei nsistenţe medicale pentru 
chisele muncitoreşti din România. 

Dela 1800 și până astăzi — an 
de an, lună de lună, zi de zi —sl- 
filisul, pelagia, oftica, uncori_tito- 
sul şi holera, alteori dezinteria și 
<carlatina s'au întins peste trupul 
țării şi au măcinat ce era mai fru- 

_rnos, mai de nădejde pentru noi: 
tiveretulş Căci so ştie: cel mai 
mare procent de mortalitate în Ro- 
„mânia l-au dat şi îl dau tinerii pâ- 
nă la 20—25 de ani şi în special 
copiii. Copiii nostri_dela ţară şi din 
nreţe, care săptămâni încheiate 
nau ce să mănânce; care n'au cu 
ce să se îrahrace, n'au lemne să 
le țină de cald când e fer, n'au 
îincilțăminte să umble iarna şi 
nau bani să-şi cumpere cărți de 
şenală, , 

Intraţi să slugărcască pe moșia 
bo-esului, mănâncă bătăi şi  în- 

Tata. raizerii, , 
Teniţi să intre ucenici în fabri- 
DN „unt brutulizaţi, puşi la munci 

;? puterile lor, ţinuţi în frig, în 
“i nenorocite de scânduri, fără 
nă, în haine ordinare şi îcf- 
in întuncerec şi umezeală, 
şi la şcoală nemâncaţi, 
fni — nu vor putea 
cut trebuie. 
scolile superioare nu intră de- 
vz?te puţini, pentrucă taxele 
enorme, pentrucă învăţămân- 
u e făcut la noi pentru lo” 
ele bune, ci pentru odraslele 

bu. ilor, 

Ie nrmă sunt luaţi în armată, 
_roce spiritul fascist înrădăcinat a- 

a “ce îi face pe cei mai mulţi din 
c -“ri să trateze soldatul cum ar- 
uita o vită, ” ” 

Si. peste tot — pe moşia boieru- 
Ii, în fabrică, în şcoală sau în re- 
vitnent — lipseşte doctorul, lipsește 
„menia, lipsesc medicamentele. O 
hrină insuficientă, plus mizeria 
care nu dispare de nicăieri, în loc 
să fică din aceşti tineri elemente 
sănătoase, robuste, creatoare, fac 
din ci canditați la porţile cimiti- 
Tator. 

Nimeni nu se îngrijește de con- 
ciţiile sănătăţii tineretului, . Gu- 
verisle n'au timp pentru asttel de 
chestiuri . „minore“, Guvernele 
noastra: nu fost preocupate cu înă- 
bușirea'în sânge a prevelor, cu 
„Trăzăvaio., sfinte“, au fost preocu- 
pite de cedarea, Ardealului. se 
preocupă astăzi cu arestarea auto- 
tituţilor- comunale. alese. de _popar,. 
cujistorarea condiţiilor armistițiu- 
bi" iasfârşit guvernul este foar= 
te... prescupat. El n'aro vreme să 
sc intereseze de sănătatea tinere- 

"tului. Sunt câteva sute de sate în 
România pe unde. n'a trecut picior 
de medic. Totuşi, există în privința 
aceasla un hir, ere se aplică sub 
diferite numiri la sat caşi la oraș, 
vorba de bir, ac guvernele nu ută 
nicicdată şi-e de mirare că Rene= 
ralul Aldea A scăpat din' vedere 
vedere până acum să maj născo- 
cească facă unul faţă de cele pri- 
mite dela Antonescu. 

Sant țărani tineri cu! pieptul 
prăbușit de tuberculoză; sunt uce- 

Nici rupți de boală; sunt studenţi 
„sti prin' mansarde şi care n'au 
„să se hrâncască; sunt soldați 
prăptdiți do suferinţă, pe care o- 
fițerii nu-i primese în infirmerii 
sub motiv „că so prefac“; sunt 
riniți pe care doctorii guvernului 
ii neglijează intenționat şi-i lasă 
să pinră; în adăposturi veneau câ- tcodată mame cu copii. Erau femel de umilă condiţie socială, cele mai rhulte gârbore' la 30 de ani şi gal- 
bene, veştede din cauza subali- 
mentaţici. Plozii le stăteau în bra- țe uluiţi, zăpăciţi, speriați, si din 
fundurile pământului, dintre zidu- 
rile cu igrasie şi Întuneric ale adă- posturilor, se nuzenu uncori copiii 
tuşini.: O tuse dureroasă, striden- 
tă, o tuse cara numai simplă  xă- "ccală nu puten să Însemne, 
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rezultate dintre cele mai eficace 
nu lua desvoltare 'acolo imediat 
după revoluție, întărindu-se şi am- 
plificându-se an cu an. Oamenii 
bolnavi nu pot munci „oamenii bol- 
navi nu pot produce, Sovietele au 
luat măsuri ca procentul acestor 
bolnavi să  descrească simţitor, 
fie prevenind bolile, fie dând pri- 
mele ajutoare la combaterea lor 
când încă nu sau manifestat de- 
cât prin mici simptome. Mortali- 
tatea din ţara noastră atinge o ci- 
Îră enormă. Ea ar trebui să dea 
de gândit fiecăruia dintre oamenii 
cu răspundere din statul: acesta. 
Nu se întâmplă aşa. : Mortalitatea 
în Rusia ţaristă era. caşi la noi as- 
tăzi, proverbială. Mortalitatea în 
U. R. S. S. așcază Sovierele în rân- 
dul țărilor cu cel mai mie ' număr 
de morţi înregistraţi anual; ea a 
scăzut, faţă de situația de acum 
30 de ani, cu aproape 50 la sută, * 

Unul din caii de bătaie ai pro- 
pagandei germane şi respectiv ai 
propagandei românești . aservite 

  
    

      
ligicn 

   
tă pe “primul 

plan în Soviete 

problema bolilor 
S.S_La.acost ea 

a copiilor s 

sociala din U. R. 

cele mai fantastice: mintiuni scor- 
nite vreodată. Şi priniii care şi-au putut da mai repede seama de fal- sitatea afirmațiilor nemţeşti au 
fost chiar soldaţii noştri, mânaţi 
în campaniile odioase “din Răsă- rit. Ei au văzut și-au fost lăsaţi să vadă, pentruca să-şi dea scama 
de întunerecul în care fuseseră ţi- 
nuți, fața lucrurilor cea adevă- rată. Unii au căzut răniți şi s'au vindecat” în .spitalela celor pe care Îi socoteau duşmani, 

Viaţa sanitară 'din U.R. 8. s&. esie acum într'o desvoltare impre- stonantă faţă de aceea din 1941 şi deadrepiul uimitoare când o com- parăm cu stările de lucruri dina- 
intea revoluției, . - Pentru a întăţişa o oglindă su- mară a lucrurilor, vom desprinde 
Câteva date dintr'o serie de arti- cole publicate recent de. tov. G. Miterev, ' Comisar al Poporului pentru Sănătatea publică. 

In Republica Socialistă, întinsă pe o suprafaţă de peste 21.000 km:, 
n uexistau sub stăpânirea țaristă decât 257 de medici sanitari și a- proape 20.000 de medici obişnuiţi; sub Soviete, numărul medicilor sa: nitari şi specialişti se ridică la 12.000 mii, 
bişnuiţi ati 

iar acela al medicilor o- 
nge aproape 100.000 mii. 

  

Pitol- aua_—eiroulat.| de _înțele 

voluţie ae ajunge 1a 71 institute, 
din care ies anual mii de oameni 
cu o pregătire medicală.: mijlocie, 
In 1941 se putea'considera grupul 
foarte desvoltat al acestora :la .ci- 
fra de 460.000. Elementele ieșite 
di, institutele şi din școlile suve- 
rioare de medicină lucrează .nu- 
mai în serviciul statului pentru o- 
crotirea sănătăţii populare. „ME- 
DICII CU PRACTICA PARTICU- 
LARA APROAPE CA NU MAI 
EXISTA IN U. R. S. 8.“ —'ne in- 
Jormează tov. G .Miterev. 

Numărul spitalelor a crescut în- 
trun tempo uluitor, numai în re- 
giunea Moscovei existând  actual- 
mente de trei ori mai multe spi- 
tale, decât existau în toată Rusia 
Țaristă, Peste 70 ia sulă din s0- 
victele săteşti sunt înzestrate. cu 
câte o circumscripție medicală, 
unde funcţionează — alături de 
medicul principal — un  subehi- 
rurg şi o moaşșă. Și deasemeni fie- 
Care soviet sătese nu duce lipsa 
unei farmacii rurale bine aprovi- 
zionată, uncori având. chiar labo- 
ratoare şi instalaţiuni dintre cele 
mai - moderne. - | 

Ingrijirea sănătăţii populaţiei 
din U.R. S$. S. a: statţ: pe : acelaș 
gra dal procupărilor cu îngrijirea, 
grad al preocupărilor cu îngrijirea, 
puterii armate. . 

Pentru mamele care nasc —fie 
îu oraşe, fie la sate sau în collio- 
zuri — s'au amenajat maternităţi 
speciale. Numărul paturilor : desti- 

4 nate lor. care cra în 1913 de numai 
6800, se ridicase la SI de mi în 1937, 
pentruca să crească în. 1941 până 
la 142.000. Ajutorul medica! acor- 
dat în aceste: maternități esta de 
SUTA LA SUTA, ! 

Lehuzele sunt vizitate — repe- 
tăm încăodată:- ABSOLUT GRA- 
TUIT, căci în Rusia Sovietică. a- 
sistența medicală şi: medicamente- 
le necesare pentru menținerea să- 
nătății celor lipsiţi nu se plătesc 
— sunt vizitate la domiciliu, doc- 
torii sau surorile  interesându-se 
atent şi regulat de starea lor, 

Mai târziu, când copiii se mă- Tesc, pentruca mamele să-și. poa- 
tă vedea nestingherite de . lucrul 
lor „efectuat: în uzini, în fabrici, în ateliere, în magazine pe câmp; în munți, pe şantiere, 'etc; — ele “îşi 
lasă copiii la : leagănele  perma- 
nente de sezon unde sunt foarte 
bine supraveghiaţi şi alimentaţi, sunt învăţaţi — cei mai mari — să 

se joace, să cârite, să recite —duşi 
să vadă spectacole cinematogra- 
fice sau trupe de teatru cu  pro- 
Rram alcătuit pentru. puterea lor 

din copiii Rusiei Sovietice. sunţ 
îngrijiţi la colhozuri, în leagăne= 

le speciale: despre care pomenim. 
In felul acesta — mamele fiind 
“cutite de a rămânea tot: timpul a: 
lături de pruncii lor — se câștigă în U. R. S. S. miliarde de ore de lucru pe fiecare an. Mamele cu 
mei mulţi covii capătă „ajutoare din partea statului, In ultimii 5 ani aceste ajutoare sau ridicat la 4 milioane.de ruble. . . 
Un sfat medical, 'o internare ur= 

gentă, o intervenţie chirurgie lă imediată se rezolvă repede prin- brun simplu ' anunţ telefonic. Me- dicii au datoria să îngrijească muncitorii şi să stea Ja dispoziţia 
lor.. Femeile nu nasc în voia 
soartei, cu se întâmplă  geo-. biceiu la noi. Ele sunt asistate de o moașe. In timpul războiului, du- pă statisticele expuse de noi su- mar, activitatea Sanitară a 'luat proporții nebănuite şi în loc să se atenuieze atenţia organelor medi- cale, ea s'a intensificaţ! la  maxi- mum. Cel mai mult au suferit co- piii din Leningrad, Peste locurile pe unde au trecut hoardele nazis- te nimic n'a scăpat. Spitalele au fost distruse conștient, numai din setea oarbă a "distrugerii, După cum ne informează un alţ Comi-   sar al Poporului pentru Sănătatea 

ate. 

  

dar, colectivul . persorialului - spita- 
lului a pornit cu marc însufieţire 
la refacerea lui. Spitalul a, fost re- 
făcut întrun -timp excepţional de 

lor sovicice şi cu sprijinul frăţesc 
al. instituțiilor medicale din regiu- 
nile orientale ale U. R. S. S. care 
mau suferit din cauza cotropirii“, 

Dar nu numai sănătatea femeii, 
nu numai: sănătatea copilului şi a 
tânărului ' din Soviete este' prote- 
jată, îngrijită, ţinută în vedere, 
Muncitorii în genere şi muncitorii 
industriali—minţiţi,! speculaţi și 
svâriţi pe drumuri în România de 
atâtea case. de pensii și de asigu- 
rare — au. acolo o îngrijire a. lor 
omenească. Lor, muncitorilor .in- 
dustriali, muncitorilor agricoli şi 
intelectuali li se administrează in- 
jecţi contra bolilor infecțioase, nu- 
mărul acestor injecții ridicându-se 
lu peste o sută de milioane anual 
pentru populația 'din întregul con- 
tinent U. R. $,. $. " 
„Adăugăm "—. scrie tov.. G; Mi- 

terev — că în U. R. S. S. statul 
nu numai că oferă tratament gra- 
tuit, dar ia asupra-şi şi toate chel- 
tuclile legate cu întreţinerea bol- 
navului. Pe' lângă aceasta munci- 
torii şi funcţionarii îşi. păstrează 
pe contul asigurărilor sociale . de 
stat și salariul atunci: când pierd 
provizoriu capacitatea de' muncă, 
iar în caz de invaliditate capttă 'o 
pensie dela Stat, ' a 

Să facem o comparaţie cu ceeace 
se întâmplă în :România, Asigura- 
tul nostru se duce de șăse ori la 
medic, îl găseşte a. şaptea: oară și'n 
loc de medicamente primește vorbe 
bune, un pachet de vată și câteva 
aspirine sau așa ceva. Nu mai vor- 
bim de gratuitate, de primireă sa- 
lariului în timpul boalei, etc., care 
au darul să uimească pe majorita- 
tea celor care le află acum întâi, 
„Au trecut prin țara noastră tru- 
pele. sovietice aliate. Erau oameni 
sănătoși, modeşti, dar categorici în 
voința lor de a duce până la capăt 
justiția împotriva celor care vru= 
seseră să ducă până la capăt doc- 
trina morţii. Au văzut copiii noștri 
și Sau mirat că la noi există copii. 
Pe ai lor, în foarte multe orașe, 
nemţii i-au scos la marginea ora- 
șelor sau pe câmpuri și i-au omorit, 

In Rusia Sovietică n'au existat 
nici bolile sociale pe o scară uriașă, 
de care ne vorbeau naziștii, nici 
disprețul sau dezagregarea amiliei, 
de care au făcut paradă aceiași ca- 
valeri ai crimei. Sănătatea popu- 
laţiei a fost pusă pe primul plan. | îndreptată spre învărătură, 'mun- Extraordinarul efort făcut . acolo stiință. ia: tii i Sete perete pare ; Ho zice și jocurile militare au căli? rarea” și combaterea bolilor, îşi cu- 
lege dreptele lui roade astăzi : Ru- 
sia Sovietică figurează printre cele 
4—5 ţări cu cel mai mie procent de 
mortalitate. : ; 

. Când vom ajunge oare în Româ- 
nia la aceeași situație? i, c. 

AA 
Socialiste 
(Continuare din pag. I-a) 
frunte cu tovarășul Stalin, care elaborează planul concret al.in- 
surecției, fixând însuși termenul ei. 'Trădătorii "revoluţiei, 'Kame- nev şi Zinoviev, au votat împo- triva insurecției, la amble, șe- dințe ale C. C., trădând apoi zia_ 
Trului menșevic „Novoia Jizni“ 
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planul C. C. ă 
In vremea aceasta, Troțki şi puținii . lui. partizani se stră- 

duiau prin toate “mijloacele să zădărnicească insurecția. Prin aceasta ei s'au: arătaţ pe față dușmani ai lui Lenin și d ani ai revoluţiei proletare / La :24 Octombrie (6 Noemb.), Kerenski, decis. să- înece Tevoluția în sân- 
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scurt, cu ajutorul activ al organe- 
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„Prin multe greutăți și încer- 

cai a trecut Țara Sovietelor, dar 

“niciodată, niciun moment, na 
slăbit atenția față de copti — vi | 

rul țării și al poporului. Ă 

*Ciit în timpul Revoluţiei din 
Octombrie, când pe străzile Mos- 

covei şi Petrogradului - încă se 

duceau lupte, bolșevicii au Orga- 

nizat primele case de copii, pri- 

mele .terenuri de joc, primele 

spectacole pentru copii, In tim- 

pul războiului civil, când în țara 

se dădeau alimente. din Jondurt 

speciale, create pentru. ei. In anii 
de construcție pașnică poporul 

sovietic a făcut totul pentru asi- 

  

    
gurarea vieţii fericite şi . 
a.tinerelor  vlăstare. . | 

Dela vârsta de. 10 ani copiii 
sovietici sunt primiţi în organi- 
zația  „Pionerilor“, înmânându- 
li-se cravata roşie 'și insigna — 
mândria lor, Insăşi denumirea de 
„pioner“ înseamnă constructor de 
drumuri noi, inovatar,, inițiator, 
Organizația „,Pionerilor“ a fost 
creată. în anul 1921 pentru a.sa- 
tisface * străduința copiilor spre 
activitate, organizare și bine. 
Pentru conducerea organizațiilor 
de pioneri au fost create cadre 
speciale din cei mai pregătiţi, 
destoinici: și pricepuţi tineri co- 
munişti. Au fost clădite palate 
minunate numite „Casa. pione- 
rilor“, organizate staţiuni. tehni- 
ce, camere de experiență pentru 
tinerii iubitori ai naturii. In col- 
țurile cele mai pitorești ale țării 
au fost organizate tabere 'de vară 
pentru pioneri. Intr'un cadru de 
util și frumos, mintea vie şi îni- 
ma iubitoare a copiilor a fost 

senine 

      

trupările tinere, iar educaţia zil- nică a trezit în ei :dragostea ne.- 
țărmurită pentru: patrie. . 
„Sute de, pioneri au fost - deco- 
rați pentru faptele. lor eroice Zeci de mii de tineri ofițeri şi 

0 Marei Meroll 
Octombrie 

„Către. cetățenii Rusiei“, saris de Lenin, care înştiința masele po- 
porului “că. Guvernul provizoriu a fost doborit și că puterea ge stat a trecut în mâinile Sovie- telor. A : ” 

E aproape cu nepuțință de în. chipuit,. gigantica încordare pro- vocată de primele zile ale revo- 
luţiei, greutăţile de care s'a lovit 

  
    

ruinată era foamete, copiilor. li 

  

osti ă ordi strălu- ostăși datorează ordinele străli 
citocre depe pieptul lor educaţiei 
rimite ca pioner. | _ 

P Intro zi, la şeful” unui : deta- 
şament de partizani a ventt po 
nerul Șura Efremov, un băete, 
bătăios de 13 ani şi a cerut sa- 
rimească la partizani. 

Pr Pe tine la partizani? Dece? 
„— Să'bat pe Fraţi, răspunse 

răspunse liniştit Șura, | 
P Iată ce fel de feldmareșal! 

Prea eşti micuţ ! Mai crește niţel. 
— Șura 's'a uitat supărat la 

comandant. sa | 

“Atunci nici eu 'mu v 
mica. 

N 

ă dau ni-   

  

   
“Şcalăriță din Len 

ori mă ral: 

Plin de statul. sovietic. In toţ timpul 

— Ce nai să ne dai ? întrebă 

I
e
 di

 

ingrad 

mirat comandantul. Nu ne ame- 
nința. Ce-ai? Ia 
— Am mitraliere  nemțești, 

automate. Dacă aveţi nevoe — şi 
arme. Am gloanțe și grenade, 
răspunse liniştit Sura, . 
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Dernoera 
| (Urmare din pag. 3-cr) | 
30.000.000 MILIOANE VOLUME, 

LA LENINGRAD : 
O preocupare de mare însemnătate 

a conducerii sovietice ! este învăță- 
mântul superior, In timp ce învăţă- 
mântul primar şi secundar are drept 
cop. culturalizatea masselor, 'învăţă- 
mântul superior urmărește fo:marea 
unor muncitori intelectuali, buni spe- 
cialişti în felurite direcțiuni, devotați 
cauzei poporului. In 1914, sub regim 
țarist, Rusia avea în total 91 instituţii 
de învățământ superior cu 112.000 
studenţi, In 1940, numărul aşezăminţe- 
lor de învăţământ superior se ridică 
la "750, cu 620.000 de 'studenţi. de 10 

i 

o 
CATI 

a 1 
nia. Din Universitățile sovietice ies a- 
nual peste 100.090 absolvenţi, ingineri 
de toate specialităţile, medici, 'econo- 
mişti, jurişti, profesori ete, aaa 
Universitățile ! şi şcolile superioare 

sovietice şi în general toate institu- 
țiile de învățământ sunt înzestrate. cu 
aparatura -ştiinţifică cea mai mo- 
dernă, o e 

Biblioteci bine asortate, laboratoare 
complecte sunt puse la dispoziţia stu- 
denţilor. Şcolile posedă săli de lec- 
îmră spaţioase unde se poate învăţa 
şi clti nestingherit la otice oră din zi 
şi din noapte. . | o. 
Numai în Leningrad există 60 de 

biblioteci cu peste 30.000.000 volume, 
Există numeroase teatre speciale” pen- 
tru studenţi, Tinerilor elevi şi studenţi 
II s'a pus la dispoziţie aparatele cele 
mai. moderne de gimnastică, instru- 
mente muzicale, terenuri de sport, 
săli 'de spectacole, avându-se astfel în 
vedere pe lângă educaţia științifică 
şi educaţia artistică și disiracţiile atât 
de necesare tineretului, | 
Problemele materiale de existenţă 

ale studenţilor sunt rezolvate, pe de- 

studiilor universitare, studenţii prl- 
mesc o bursă de stat, 'cel mai .meri-   dintr'odată tr € puterea . soviețică, Abia: după. două zile şi două 

nopţi demuncă neîncetată, târ- Ziu în noaptea de 25 spre 26 Oc- 
tombrie, după luarea cu asalt a, 
Palatului! de: Iarnă şi. arestarea 
Guvernului - Provizoriu, Lenin 
pleacă să -se odihnească, câteva 

schimbat radical situaţia si în acea- 

tuoși . "fiind pedceasupra distinși cu 
bursa „Stalin“, : . i 

O problemă care merită să fie pri- 
vită mal în deaproape este chestiu. 
nea Învățământului sub raportul na- 
țional. Marea Revoluţie Socialistă a 

stă: direcţie, Tov. Stalin, care din prl- mele zile de. existență a guvernului sovietic și până în 1923, a fost și Co- misar a! Poporului pentru chestiunile 

Be As ermaa. | 

  

jului și poporului Sorieti 
| 

  

50 de milloane de elevi şi st 
8 Sa a naa 

CPS Seoir 
In 1914 în toată Ucraina au fost 19 

Universităţi cu 26.700 studenţi. Astăzi : 

E 4022 

Şi pionerul n'a înşelat pe par- 
tizani. EL a organizat pe copiii 
din sat în detașament de ploneri, 

care lua pe furiș armament dela 
Nemţi şi-l ascundea în pădure, 
In câteva săptămâni copiii au 
strâns atâtea arme şi 'muniţii că 
ajungea bine pentru un detaşa- 
ment. | - - 

Șura a fost. primit la partizani, 
Impreună 'cu ceilalți se ducea în| 
cercetare, făcea de :sentinelă, se, 
ducea la operaţiuni. Aproape uni 
an a luptat Șura cu partizanii, 

Imtr'o zi comandantul, l-a che. 
mat și i-a adus aminte că Lenin: 
u poruncit. că înainte de toate: 
copiii trebue să învețe, Im. ziua: 
când Șura a plecăt cu avionul la, 
școală, comandantul a! fixat pe 
bluza micului partizan „Steaua. 
Roşie“. - E 

In ziua de 23 Mai a. c,, plo- 
nerii au sărbătorit 20 de ani de 
când organizaţia lor a primit 
denumirea de „leninistă“, după 
numele marelui prieten .al. Co- 
piilor—Lenin. Cu această ocazie, 

raportul lor.:. ” 
„Din primăle.zile ale războiua 

ce putem. Am trimis zeci de mii 

Moscova ajută familiilor og 

încât pot fi făcute 29 milioane 

600 mii de mitraliere“, Aşa sunt 
pionerii sovietici.   E BORILA 

  

udenj 

numărul  Universităţilor din Repu- 
blica: Socialistă Sovietică Ucraintană 
se ridică la 149, cu 127.000 studenţi, 
„„ In Georgia, înainte de revoluţie a 
existat o singură universitate cu 300 
studenți. In 1930 existau 21 de Uni- 
versităţi cu 22.700 studenţi. Azerbaid- 

„dam, Purkestanul și Bielorusia aveau 
înainte de revoluţie împreună o sin. 
gură universitate, Astăzi numai în 
Turkestan există 
alte şcoli superioare 
denţi. , 

27.800 DE “TINERI INVAȚATONI. IN. REPUBLICA. FEDERATIVA 
SOC. SOV. RUSA. 

tură sovietice, mau putut opri dorința 
de cultură a tineretului spvietic. , 

Cele două caracteristici principala 
ale acestui tineret sunt: !. dragostea. 
de a şti, de a învăţa şi dragostea de 
Patrie, ! : 

Acest tineret răsplătește cu. priso- 
sinţă astăzi, solicltudinea cu care   

învățitori numai C Sov, Rusă. In acelaşi republică au fosţ * 

în frunte cu Stalin. El luntă cu vite= 
jie în Armata Roşie și 'în formaţiu-. 

pilde. de cum înţelege tineretul liber 

şi să distrugă fascismul cotronpitor.. 
Dar nici în vâlteareă..luptel nu se. 

aită cultura, nu să uită școala și în-. 
vățământul, . - ! - ! 

ci din. miilocul 
cate de cotropitorii germani se ridică 
din nou lăcașuri de: cultură, aşeză. 
minte de educaţie, muzee 

Se deschida Universităţ 
cile sunt: arhipline de tineretul , stu- 
dios, dornic de să beneficieze de lu. 
minile cărţii, “» 

* Şcolile : renase, : cadrele profesorilor 
“Şi Învăţătorilor se măresc, :- 

"În anul acesta au eșit 28.850 de noi. 
în Republica Soo: 

tipărite 3.000.000 abecedare, La Baku, : 
centru petrolifer din. Uniunea Sovio= 
tică, s'au ridicat anul acesta 5 clădiri 

distrugerilor provo= | 

şi biblioteci, - 
ile, bibliote.. - 

i 

4 

pionerii din Moscova au spus în ' 
r- 

de pachete şi scrisori pe front, : 
9000 de gripe 'de pioneri din: 

șilor și - comandanților de pe. 
Jront. Am strâns atâta fier vechi, 

900 mii de arme, sau 2 milioane. 

42 Universităţi şi: 
cu 27.500 stu-) 

, 

nile de partizani, aducând minunate | 

al unui popor liber să„și apere Patria, . 

i) 

Şi astfel vedem că după eliberarea ” 
orașelor, nu renaşte numai economia, .;.. 
nu renase numai uzinele și fabricele, |! 

+ 

| 
; 

lui, noi am înţeles că trebue să 
venim în ajutorul vârstnicilor cu , 
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Condiţiile ră-boiului de/apățare &. 
Patriei mau putut împicâcea acțiunea, ; 
culturală a Guvernului Sovieţio. Van-, 
dalismele nemților a căror ură s'a.In-. 

-dreptat şi: conţra instituţiilor ae. cul- ; 

i 

| 
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l-au îmbrățişat conducătorii savietiri, . : 
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. h “ aa , : Naţionalităților noui de şcoli, In acest oraș, numai în 

„Era bine cunoseut faptul că ne 
: ge, hotări să atace palatul Smol-| Ceasuri în locuinţa unui tovarăș. abea și île soluționate e rola PEl şcolile primare învață 50.000 copii, 

I: liosese medicii, cât mai mulţi me- 
[ai unde se afla statul major al| El nu putu însă adormi. Incet, | învățământului sub raport naţional.| . Universitatea din Moscova primeşte | 

|? ici. Cu toate acestea, sau aplicat 
ausurecției... Disdedemineaţă, el | spre:a nu trezi pe nimeni, el se| Relaţiile de . dominație şi asuprire | mette între zidurile el, „anul acesta .. 

|. leaile rassiale 'copiate du ă nemți 
dă ordin să. și , , . i a sunt înlocuite prin debili litate | 1720 ae noi studenţi. - A 

fin car i i N pă nemți, 
in să fie închis. organul | aşeză la masă şi scrise decretul i liberi e Prin „deplina egalitate "De 7 Noembrie 1944, tinerii români 

i “orizină evreică medicilor 
central: a] partidului, -„Rabocii asupra. pământului, - ele ou naționale dintre popoa- muncitori, ţărani și intelectuali, 'pri- 

4 5 ască a € - 

. e ad » . | : . 
. . , 

: 

ş leseze.: - N maj pro 
Puti“, imițând automobile blin- Intreaga zi de 26 Octombrie | Statul sovietice a rezolvat problema | "ESC Niv șămirație călea pareursă do 

i în x 
date ]a locul redacţiei şi al ţi și taie UC le învătăimă a rezolvat pr minunatu tincret: sovietic şi îşi pun. 

Vi Dezintereaul pentru populaţia 
oii “d | l-| fu tot atât de -incordată” ca și | mvătământului național. conform | între primele sarcini prietenia câţ mai 

|, Sării a clici conducătoare de eri 
pografiei ziarului. La ora 10 di- ziua precedentă. Trebuia organi. | Principiului leninist ; NE strânsă cu acest tinereţ, - ÎN 

<u vedea din fiecare acţ criminăj 
mineaţa însă, conform ordinului tă abăra s că gani „mCultura trebue să fie națională Tineretul românesc, - elevi gi.stu„. 

pe care il semnau. Plsmânii scuiA 
tov. Stalin, gărzile roșii şi sol. | Za ap rarea_ș Aprovizionarea prin formă și socialistă prin conţi-| denţi se gândeso cu admiraţie și.ree , 

paţi în  subsolurile adăposturilor 
daţii revoluționari resping auto-| CU. Pime a Petrogradului, tre [nu i cunoștință la toţi acei băieţi sovict!ci, | 14 toate acele fete sovietice, simple 'si | viteze, care au ştiut să lupte, şi să ce? Jertfească Pentru fericirea tuturo.. ţi: 

mnerilor, pentru ca noi să putem. trăi - și învăța, m, îră, 

“Ca urmare a acestor principii, ve- 
dem astăzi în Țara Sovietelor exem- 
plul unio' de înţelegere şi conlucrare 
între” popoare, ele putându-se des- 
volta liber, cu limba proprie, cu al- 

- denwnstrau perfect nep 
trilor „conducători“ 
sele populare, 

In t:mpul acela, în Rusia Sovie- 

buia consolidată Victoria. -. In seara zilei de 26 Octom. rie începu ședința Congresului Sovietelor,. care-l primi pe Le 

ăsarca iluș- 
mobilele blindate şi postează 

pentru  mas- 
pază întărită la tipografie și re- 
dacţie, -trimițând şi o puternică 
gardă la Smoini. - : -       

  

i piece de tepi sau af La sr 11 dmineaa apare te [n a un finetea iu | It ca Virgil Petre | 
<ub călcâiul hitlerist se - bucurau 

rul, cu articolul: de fond „Ce ne |Plauze.. E] vorbi. Și atunci, în iati mere cap Pg Era ron a a 

  

   
  

trebue“, pe care-l scrisese Sta- 
lin și: care adresează maselor chemarea dea răsturna Guvernul 

e o inarijice mai mult decât ome= 
nască. pentrucă în Rusia Sovieti- 
că sănătatea copiiilor şi a tinere- 

lumea : întreagă răsună glasul marelui conducător al revoluţiei 

    

N fa nic aci aia ini aa ati Au Adana ro al emil i des, 
” N. 

  

“Copiii iti. ia, , | - | Apa: Socialiste, ' i iei 
tului În general nu formează sunt obişnuiţi: cu jocurile; — iată nişte „piloţi de 4 şi 5 ani | Provizoriu burghez. In vremea | ere oi dn vestind pini ne 
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Ce au mă Rea a. na ic aPă re voie, Eriaele tarie, Publică, tov, Andrei Tretiakov.- Sos] Serenski ta să so- In ceasul aniversării Marei 
iintre reocupările cele 'mai im [aceea a asistenţi medicale GRA wla Stalingrad barbarii neraţi | mate q a | eirograa trupele che. Revoluții Socialiste, când popoa- 

i 
port „ata “ale Statului sovietic. O|'TUITE ent U- | a ucistrus complect un număr de e el de pe front, rele sunt încleştate în lupta fi- 

d Bă 

tovaâă inrăttoaca despre acest a- | Niunii, pentru toate popoarele, “ 100 je instituţii medicale în' pro- mii pă stăruința lui Stalin, Le-| nală împotriva hitlerismului a- 
devăr sță în marea industrie de| In timpul cel mai scurt de du- şelor Vinzi alto 50, în Ora Cormiţ chemat, seara târziu, de | supritor, imagina plină de bărbă- 
răzbeiuidin U, N, S. S., în capaci- [Pă 1921 iau ființă dealungul tutu- "a eg gensk și în | Comitetul central Ja Smolni, | ţie a marelui Lenin ' însu 

multe altele, au [lost distruse toa- te instituţiile medicale, Nici an: lul. de copii dag Pita 

ror republicilor, în orașe, în sate, 
tatea c! unică de producţie sin 

la colhozuri —nenumâărate spiţale 
fleţeşte -aecescie obținute, peste tot, unde 

, 
pentru. conducerea lupia lor eroică. ' mișcării, EI 

generală a 
luă îndată. în mâi- 

izola i atorii, i i i din  Krasunda , ; Ai „Numele lui Lenin şi al lui 

lupta "gricolă industrială pentru sânatorii, institute medicale, cli- scăpat de nceas „car n'a | nile sale conducerea insurecției. d a “prijir lrea efortuluivde război n'a aici Şi dispensare, unde păi luptă | ţiţ Mu distrus ns Hitleriş- In dimineața zilei de 25 Oct. talin „ marele său „tovarăș de 
Şi 

-ma“ţun simplu deziderat. ci a N răsputeri pantru „Combaterea de canal, de încălzi de apă, (7 Noembrie) oficiul telefonic, pta ş „Continuatoru credincios 
iever i o realitate vie.” Fără un | Mălariei, pentru ocrotirea  bolna- «lzire, de spălăto- al operei sale, deşteaptă speran- 

: 
telegraful, postul de radio, po- 

durile de peste Neva, gările şi 
instituţiile cele mal importante 
— întreg Petrogradul, erau în 
mâinile proletariatului răsculat, 
Insurecția izbutise.' La ora 10 
dimineaţa, Comitetul Militar Re- 
voluționar publică istoricul apel 

ie, de dușuri, apara zire electric 
distrus boxele, au: p Ca şi cea maj; mare ventar. Incuşi localul |: sută inutilizohi, 

După ce Armata he Pa tâlharii hitleri 

vilor de tuberculoză, pentru ţine- 
IC + În evidentă. şi separarea color. 
contiminaţi de boli venerice. Şco- 
lile de prepztire a nouiler ele- 
mente, care să meargă la sate şi 
să teară pe teren, se înmulţoce 
vertiginos. Inainte de Octombrie 
ADI existau numai 13, Dură Ti 

țe luminoase 
lumii şi răsun 
luptă: pentr 
poboarelor, 
berarea 
fascism. 
"Cauza lor este de 

tele da Încăl- 
alului, Ej au 
rădat hiblivte- 
parte din “în- 
a devenit 70 

în. toate colţurile 
ă ca o chemare la u pacea și fericirea 

la lupta pentru eli- 
“lor complectă de sub | 

"um! [de brate de muncăi imens, 
„ei iăadin roaliLăiite careau a- 
„ut şi zu loc în U. R.S. Snyoera 

j 

ă ale. spit 

în sibi, Si aceste braţe de mică 
sar fi! existat înti'o aşa de mare 
sapeitia — dacă 0 rețea sanitură 

[| tute intinsă, foarte activă zi cu 
i 

, 

        șie a isgonit 
Şti din Mirasno=   

  
neînvins |
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CÂINTIEUA “TURIERIE TULUI — 

i Hoo la nou aa 
Sroicen sale surori 

„ FRONTUL III BIELORUS. (Prin 
telegraf dela căpitanul S. Semionov 

corespondentul ziarului: „Krasnaia 
Zvezda“). — Locotenentul din Gar- 
dă Alexandru Kosmodomiansk; pă- 
sterază cu grijă o fotografie făcută 
cu un an înainte de începerea răz- 

- boiului pentru apărarea Patriei. Fo- 
tografia reprezintă familia Kosmo- 
demianski mama. Liubov Timofe- 
euna, Zoia şi Alexandru. Pe dosul 
fotografiei e scris: „Dragă Șura! 
învață dela soră-ta Zoia, Erou al 
Uniunii Sovietice, ce este curajul, 
vitejia şi statornicia. Fii demn de 
ea. Mama ta. 25 Decembrie 1942“. 
Alexandru Kosmodemianski, fra- 

tele glorioasei eroine Zoia Kosmo- 
demianskaia, luptă astăzi în Pru- 
sia Răsăriteană împotriva bandiți 

- lor nemți. In calitatea sa de coman= 
* dant al unui tun de asalt, el răz- 
bună crunt uciderea surorii, lui de 
către asasinii nemți. EL are la acti- 
vul lui multe fapte de arme glo- 
Tioase. De 12 ori a pornit la atac 
împotriva inamicului, de fiecare 
dată a ieşit învingător. 

Intro zi echipajul tunului lui, 
răzbind înainte, a distrus cu focul 

“lui 7 tunuri inamice, a avariat un 
tun de asalt „Ferdinand“ şi a ni- 
micit 10 cazemate inamice, , 

Intraltă luptă echipajul lui Kos- 
modemianski s'a lovit de 5 tunuri 
„Ferdinand“, care au fost incendia- 
te prin tirul precis al bravilor no- 

" ştri artilerişti. 
Toţi ostaşii echipajului au fost 

distinși de către guvern cu decora- 
ţii pentru iscusință și vitejie mili- 
tară, Alexandru Kosmodemianski 
este cavaler al ordinului „Războiul 
pentru Patrie“ clasa I și clasa II-a, 

. 2 
In legătură cu telegrama despre 

faptele de arme ale lui Alexandru 
* Kosmodemianski, corespondentul 
ziarului „Krasnaia Zvezda“ a vizi- 
tat pe Liubov Timofeevna Kosmo- 
demianskaia, mama Zoei şi a lui 
"Alexandru. Ea i-a povestit urmă- 
tonrele : | 
Alexandru a învățat în aceeaş 

şcoală şi în aceeaș clasă cu Zoia. 
Fi. se înțelegeau bine. Când:a ple- 
cat Zoia pe front, Alexandru a fost 
foarte îndurerat de despărţirea lor. 
    

a 
   

In Uniunea Sovietică, dela înce- 
perea războiului, multe mii de ti- 
neri patrioţi au înlocuit, în indu- 
Strii și agricultură, pe taţii şi fra- 
ţii lor, plecaţi pe front. 

In înfăptuirile uriaşe, realizate 
de industrie și agricultură un rol 
însmnat îl are munca plină de 
abnegație a tineretului sovietic. 

In cuvântarea istorică ţinută la 
“a Pî-a aniversarea Fevolățici dir 
Octombrie, Mareșalul Stalin a dat 
o înaltă preţuire realizărilor tine- 
rilor muncitori din spatele trontu- 
lui, 
Dând pilde de eroism în muncă, 

tineretul sovietic caută mereu să-și 
ridice calificaţia, să se instruiască, 
să-şi sporească meîncetat cunoștin- 
țele. Răspunzând dorințelor tinere- 
tului din uzine de a-și continua 
studiile, guvernul sovietic a creat 
anul trecut cursuri serale pentru 
tineretul muncitoresc. ! 
Conform statutului aprobat de 

guvern, şcolile acestea au de scop 
să dea tânărului muncitor. instruc- 
iunea generală cuprinsă în progra- 
mul şcoalei medii de 7 clase, pre- 

„cum şi al celor trei clase secun- 
dare superioare, fără să fie nevoit 

a-și întrerupe lucrul la uzină. In 
"anul şcolar 1943—44, 1084 de ase- 
“menea şcoli au fost deschise nu- 
„mai în Republica Socialistă Fede- 
rativă Sovietică Rusă. Școlile ace- 
stea au fost frecventate de peste 
100.000 de persoane. Peste 20.000 
de tineri muncitori și muncitoare 
au absolvit clasele a VII-a şi a X-a. 

Bilanţul primului an școlar a do- 
vedit că cursurile serale şi-au în- 
deplinit, în genere, misiunea de a 
instrui tineretul muncitoresc, fără 
să întrerupă lucrul, Școlile serale 
au devenit o parte integrantă a 
sistemului de instrucţie publică. 

In anul școlar 194445 numărul 
școlilor pentru tineretul muncito- 
resc a crescut, ajungând la cifra de 
1970.. Ele vor putea fi frecventate 
anul acesta de 315.000 de tineri 
muncitori. ; - 

O altă manifestare vădită a gri- 
jii pe care guvernul sovietic 'o 
poartă educaţiei generaţiei tinere, 
a fost crearea de şcoli pentru tine- 

    

  

  

A vrut şi el să plece pe fro, 
era prea tânăr, P pe front, dar 
le Gând E: da de chinurile bestia- 

are ] supusă Zoia şi de execuția ei, Alexandru a. jurat să -Tăzbune “moartea surorii sale. Pe- ste 3 luni Alexandru împreună cu 
Un grup de colegi de școală au in- trat voluntari în Armata Roşie. El 
a fost trimis de către comanda- ment la școala de Gardă de tancuri 
nr. I: „Lenin“ din Ulianovsk, ca să 
urmeze cursurile ÎN ! 
Terminând şcoala a căpătat gra- 

dul de locotenent şi după scurtă 
vreme a plecat pe front. Acolo a 
Primit comanda unui tun de asalt. 
Chiar în prima luptă el s'a avân- 
tat înainte cu mașina lui cumplită, 
a trecut în tranșeele nemțeşti și a 
strivit pe hitleriști cu șenilele. Ast- 
fel a început el să răzbune pe Zoia 
sora lui, şi miile de oameni sovie- 
tici chinuiți în mod bestial de fia- 
rele jasciste germane. ii 

Im „scrisorile pe care Alexandru 
le trimite de pe fsont, el amintește 
deseori de Zoia. Scrie. că nu se va 
întoarce acasă până nu se va fi ră- 
fuit cum trebue cu nemţii, 
Mama păstrează cu dragoste scri- 

sorile fiului ei. Ultima scrisoare i-a 
jost trimisă din Prusia Orientală. 
„Punându-şi ochelarii Liubov  Ti- 
mofeevna o citeşte cu glas tare: 

»Moralul nostru al tuturor, este 
foarte ridicat: înaintăm doar pe pă- 
mânt nemţesc. Ne răfuim pentru 
tot ce au fost: şi pentru anul 1941 
și pentru tot războiul. Nu-i cruțăm! 
Suntem doar în Germania, unde 
totul, a luptat împotriva noastră. 
Dragă mamă, trăesc şi sunt sănă: 
tos. Chiar acum m'am întors din- 
tro luptă. In ultimele clipe ale bă- 
tăliei, am trimis peste 15 obuze în 
rândurile dese ale nemților. Re- 
zultatul a fost că un tun de asalt 
şi 8 tunuri antitanc nemțești au 
fost lovite, Pentru acest fapt, echi- 
pajul meu a fost distins cu ordine“, 
Liubov Timofeevna ne mai vor- 

bește despre scrisorile duioase pe 
care le schimbă cu fiul ei. Spre 
sfârșit, ne:spune: 
— Mă bucur de succesele pe ca- 

re! fiul meu le are în lupte. Cred 
că va fi demn de sora lui.   

  

  

Daolile timeretenllins 
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retul țărănesc, care ' au misiunea 
de a da acestui tineret o. cultură 
generală în cadrul programului de 
4 sau de 7 clase, fără a-l lua dela 
muncile agricole, . 

Cursurile serale la aceste şcoli 
au început la 1 Noembrie a. c. Nu- 
mai în Republica. Socialistă Fede- 

„rativă Sovietică Rusă, 500.000 de 
tineri colhoznici vor urma „aceste 

”Șe6li în anul scolar în curs, 
Inscrierea în 'aceste școli a dat 

rezultate foarte bune în majorita- 
toa regiunilor. In regiunea Gorki, 
de pildă, au fost create 108 școli 
şi 254 de clase, calculate pentru 
10.000 de elevi. Regiunile Mosco- 
va,: Orel, Tula și o. serie de alte 
regiuni s'au pregătit destul de bi- 
ne pentru deschiderea şcolilor. 

Statul sovietic continuă și în 
cursul răsboiului să  înfăptuiască 
marea! sa operă constructivă. 

ȘTIŢI VOI 
— Că părul unui om este mai re“ 

zistent decât o sârmuliță de aceiaşi gro- 
sime, făcută din platină sau aramă? 
— Că Occannl Pacifio este col mai 

cald. 52 de procente din suprafața Jui 
este situată în centura tropică? 
— Vă primul portret fotogratic a fost 

făcut în anul 1840. Omul cara a fost fo- 
tografiat a trebuit să stea 20 de mi- 
nute în fa'a obiectivului. | 
— Că puterea luminii în proiectoa- 

rele mari atinge 3.500 milioane de la- 
mini, 
„— Că denumirea de „Vulcan“ este de 
origine romană antică, Romanii numeau 
Vulcan zeul care stătea în iad înconja- 
rat de giganţi ciclopi, făura minereu cu 
un ciocan mare şi din cuptorul lui mare 
Hşnea din timp în timp un foc ariaş. 
Astiel îşi explican romanii eruptia anur 
munti şi ds atunci aceşti munți „res- 
piratori de foc“ au fost botezați ca nu- 
mele acostui zeu subteran-tierar. 
— Că armele de foc s'au ivit in Ra- 

sia la sfârşital secolului al XIV-lea. A- 
mnalele mărturisesc că în principatul lui 
Dimitrii Danscai s'au ivit în anul 1383 
arme de foc. : i , 
— Că în 1936 încă ao aplicau în a- 

viaţia engleză avioane condase prin 
xadio, ca o ţintă seburătoare. ; 
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Intr'un conseryvator sovietie 
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“intipărite în minte pentru totdeau- 

dului. Responsabilul politie 

In vina de 1 Decembrie 1943 a fost a- 
sasinat Serghei Mironovici Kirov in ins- 
titutal Smolny din Leningrad, Asasinae 
tul a fost comis de un bandit ticălos 
din grapul bandei de spioni, adepți ai 
ai roţi şi Bucharin. 

S. M. Kirov s'a născat la 27. Marţie 
1886 în oraşni Urjum, Ia vârsta de 7 
ani moare tatăl lui. Kirov este plasat 
întrun orfelinat, unde a rămas timp de 
8 ani, De tânăr el face cunoștință cu 
studoniii din' mişcarea revolnționară, 

In timpul revoluţioi din 1995, el la- 
crează la Tomsc şi la gara -Taiya unde 
organizează o grevă a coforiştilor, 

In 1904, el intră în Partidul Bolșevic. 
Arestărilo, imchisoarea şi exilurile sunt 
strâns împlatite cu manca zevoluționază 
dusă de Kirov. In 1917 S. NM. Kirov, par- 

ticipă la lupta pentru victoria revoiu- 
jici socialiste din Octombrie. El este or- 
ganizatorul puterii sovietice în  Vladi- 
Caucaz. În anii răsboialui civil el con- 
duce lapta de apăraze a Astrachanalui, 
ia parte la nimicirea armatei lui Deni- 
kiu şi la instaurarea regimului sovietic 
în Caucazul do Nord şi Baka. Incepând 
dela congresal al XII-lea al partidalni, 
Kirov este membrn al Comitetului Central 
al Partidului Bolzevic rus. Din luna Da- 
cembrie 1925, el este în fruntea organi- 
za'ici bolșevice din Leningrad unde dis- 
trage banda Ini Troțki, Bucharin şi 
Zinoviev. Din 1930 Kirov este membru 
a) Biroului Politic al Gomitetulai Gen- 
tral al Partidului Bolşovic din Uniunea 
Sovietică. . .- 

De numele lui Kirbv esto legată una 

ria răsboiului civil — apărarea Asira- 
hanului şi gurilor Volgei contra inter - 
venționiştilor şi bandelor contrarevolu- 
ționara alb-pardiste., Regiunea Astrahan 
un avansat post important al: puterii 
sovietice la Sud, forma un intrând des- 
tul de adânc între for'ele lIni Denikin 

din cele mai framoase panini din isto- |. 

  

  

tet zovolaționar militar în frante cu to- 
vazășul Kirov, pentra a putea anl con- 

ducerea muncii din întreaga regiune. 
Situaţia din Astrahan era dezastruoa- 

să. Mulii din armata Xl-a an tost.bol- 
navi de tifos, se simţea o lipsă mara 
de aliment şi material de răshoi. 
8. M. Kirov, cn toată pasiunea de bol- 

şevic, cu toată energia, semănând en- 

taziasmul în jurul lai, s'a pus la mun- 
că, mobilizând muncitorimea pentru a 
realiza directivele Partidnlui, „Piecaro 
trebue să fie pătrans de disciplina fer- 
mă rovoluționară, fiocare trebue să aibă 
un singur gând: salvarea regiunei As- 
trahan“, așa punea problema îm fața 
masselor muncitorești $. M. Kirov, 
“Sub conducerea lui Kirov armata XI-a 

sa complectează cu muncitori voluntari 
şi-şi întăreşte structura politică.: Ea nu 
numai că face fa'ă atacurilor inamicu- 
Ini, dar trece la atac și ocupă poriul 
Alexandrov de pe peninsula Mangâşlac, 
capturând şi țelegramo po care telegra- 
fistal nu reuşise să le oxpedieze. Ast- 
îcl se 'află despre sosirea unui vas din 
Marea. Caspică pe care călătoreşte un 
general Grişin-Almazov din armata lui 
Denikin, Vasul este luat do armata lui 
Kirov, genoralul e făcut prizonier și 
planurile sirategico alo inamicului sunt 
în mâinile Ini Serghei Mironovici, 
Pentra a stăvili bombardamentele ae- 

riene ale ivamiculni, cl organizează apă- 
rarea cu cei câțiva piloți tineri din „r- 
mata Roșie, caro îm lupta ncegală reu- 
şesc Bă doboare un avion si să pună pe 
fugă celelalte. ” Ă 

Acţinnile trădătoare ala Ini Troiki, con- 
tribniaa la succoaul bandelor contrare- 
voluționare. EL fie că trimetea sub for- 
mă do „specialişti experimentați“, tră- 
dători mascati, în această regiune, îie 
că dispanea mutarea luai Kirov. Dar ma- 
şinaținnile lui so  lovean do voința de 
fier a Ini Kirov. Serghei Mironovici a 
adus la cunoştinţa lui Lenin ordinul lai   și Kolceag. Acest avanpost trebuia păs- 

trat cu ori ce preţ. Comitetul Central 
Executiv al Partidalni Bolşevic a ho- 
tărât în nrma propunerii tovarășnlni 

Tro'ki de evacuarea Astrahanului sub 
„Dretextu! de „egalizarea frontalni“. Yla-   dimir 'Ilici a răspuns: „Astrahanul tre-     Leomin, să creoze la Astrahan un comi- 

Dragi tovarăşi! Unitatea noastră 
a intrat azi pe teritoriul Germa- 
niei. E greu să vă descriu bucuria 
noastră. Am atins vizuina fiarei 
sălbatice, Fiind aci deja, la malu- 
rile Balticei, . vreau să povestesc 
cititorilor ziarului ,„Komsomolskaia 
Pravda“ despre drumul nostru de 
luptă dela malurile Volgei. . 

Eu am 20 ani. Sunt născut în o- 
rașul Kansk în Siberia, acolo am 
studiat, acolo am petrecut anii de 
copil, acolo am început să lucrez. 
Tatăl meu şi un fratțe mai în vâr- 
stă trăesc şi acum acolo. Tatăl 
meu a. fost în timpul războiului ci- 
vil în unitatea de partizani bine 
cunoscută a lui Scetinin şi a păs- 
trat de atunci un bidonaș, pe care 
mi l-a dat mie la plecarea pe front 
și mi-a spus: „Vezi să-mi aduci în 
acest  bidonaş apă din Rhin. Eu 
sunt deja bătrân, dar am toată în- 
crederea în tine“. Aceste cuvinte 
ale părintelui meu: mi-au . rămas 

na. Plecând de acasă am umplat 
bidonaşul cu apă din fântâna noa- 
stră şi mult timp am  păstrat-o, 
până ce s'a întâmplat că a trsbuit 
s'o dau tovarăşului meu Vasile 
Serghevici Stupin. - - 

Cu Vasile Stupin m'am întâlnit 
în unitatea de artilerie unde am 
fost dat ca ochitor. Unitatea noa- 
stră se afla pe malul râului Irtâş, 
Era vreme grea — vara anului 
1942. Neamțul sălbătecise, mergea 
spre Caucaz, pe Don, spre Stalin- 
grad. La sfârşitul instrucției de 
dimineaţă, venise comandantul ra- 
gimentului. Cu el a venit și un tâ- 
năr ostaş îmbrăcat cu echipament 
nou, | 
Comandantul regimentului ne-a 

spus: ;,V'am adus un tovarăş nou. 
Noi l-am încadrat în unitatea n»a- 
stră, 

Familia lui a fost omorită la Va- 
ronej. ' , 

Spre seară am făcut cunoștință 
cu recrutul nostru. Numele lui era 
Vasile Stupin. Primele zile.el se 
ținea rezervat, liniștit.  Suferea 
foarte mult din cauza pierderii fa- 
„miliei sale. Noaptea când toată lu- 
mea dormea, el se aşeza. pe o ban- 
că şi se dădea gândurilor. Imi era 
milă de Vasile. Am încercat să-i 
adresez cuvântul. El însă mă as- 
culta, dar nu răspundea nimic. O- 
dată îi zic eu lui: „Lasă, măi bLăete 
tristeţea, s'a întâmplat nenorocirea, 
n'ai ce-i face“, 

Vasile s'a uitat la mine, n'a spus 
nimic, dar în viața mea nu voi ui- 
ta privirea lui. Mă gândeam că în 
el fierbe o ură nemaipomenită. Da- 
că îi pică un neamţ, salată face 
din el. , Ă 

Treptat, Vasile devenise mai M- 
niștit, mai vorbăreţ, numai câteo- 
dată se adâncea în gânduri, deve- 
nea palid şi atunci el eşia.din ca- 

stradă. zarmă și se plimba în 
M'am împrietenit foarte -mult 
cu el. 

La sfârşitul lunei August a anu- 
lui 1942, unitatea noastră a fost 
transportată la Stalingrad. Am so- 
sit, noaptea târziu la gara  Elfon. 
Imediat s'a simţit apropierea pri- 
mei linii de front. Pe drumuri cir- 
culau mașini cu răniți, cu echipa- 
ment, tunuri și altele. Bubuttul tu- 
nurilor se auzea până aci. Se ve- 
dea lumina incendiilor Stalingra- 
dului în flacări. Am întrebat pe 
Un rănit care era situaţia în oraș. 
El mi-a răspuns : „Foarte grea“. 

In zorii zilei am pornit spre Vui- 
ga. Drumurile erau' supra încărea- 
te cu armată, tunuri, tancuri, osta- 
şii din Orel, Ural, Irkutsk, Mosco- 
va, Ucraineni, locuitorii din Orien- 
tul îndepărtat. Intreaga Rusie s'a 
ridicat pentru apărarea. Stalingra- 

Sav- 

cenco ne-a citit ziarul la '1m popas. 
Imi “amintesc aceste” cuvinte: s„Ru- 
sia e mare dar n'ai unde să te re- 
tragi“, aşa a spus un erou zăzut 
în luptă »entru apărarea Moscovei. 

Diminenta am zărit Volga şi Sta- 
lingradul.. N'am să povestesc cum 

  

"linişte neobișnuită, după bubuitul 

"dușmanului la Vitebsc, Pe buzele 
noastre am făcut inscripţiile urmă- |: 

bue să fie apărat cu orico pro“, 

  

   | .G LU VSIE 
tul, a devenit mai vesel, mai vioi, 
Cred că acum va putea întrade- 
văr să facă o salată de nemți. 
Am stat la malul Volgei, Jângă 

localitatea Sredniaia Achtuba pâ- 
nă la sfârşitul lui Octombrie, Zi- 
lele treceau prin lupte grele, prin 
foc și moarte. Noi am devenit ar- 
tileriști experimentați. De două ori 
am primit mulțumirile - Sovietului 
Militar pentru tragere precisă. Unii 
dintre noi spuneau : „Dacă am pu- 
tea trece apa cu tunurile, am 
putea lovi pe nemți prin ochire 
directă. Căpitanul nostru Kaza- 
niev ne liniștea spunând să avem 
puțină răbdare. In mijlocul lunii 
Noembrie a început ofensiva con- 
tra armatei nemţești din Stalin- 
grad. , 

Decembrie și Ianuarie au fost 
lunile luptelor pentru lichidarea 
armatei hitleriste din Stalingrad. 
Nimeni dintre noi nu:se mai putea 
Plânge că n'a. văzut sau că nu_veda 
pe nemți. De data aceasta am vă- 
zut destui şi vii şi morţi, în luntă 
şi prizonieri. 

Cunoașteţi cu toţii după  foto- 
grafii cel puţin, aspectul stepei 
Stalingradului din iarna anului 
1942, Cadavre nemţeşti, automobi- 
le şi tancuri acoperite cu zăpadă. 
Aceasta este opera artileriei noas- 
tre, - 

Bidonaşul, pe care l-am primit 
dela tatăl meu, l-am păstrat cu a- 
pa din fântâna noastră. Odată lân- 
gă gara Gumrak a început o luptă 
grea contra unui grup de nemti, 
care încercaseră să străpungă linia 
pentru a-şi deschide drum spre 
vest. In această luptă tovarășul 
meu Vasile a fost rănit. Dus  în- 
tr'un bordeiu. el a cerut apă. A 
trebuit să-i dau pe cea din bido- 
naşul meu 

Pe ziua de 5 Februarie 1943 u- 
nităţile noastre . unite au intrat 
triumfal în orașul Stalingraa, di- 
strus până la temelie. Domnea o 

care a durat două luni fără între- 
rupere. : 

- Mândri am fost noi, când am a- 
flat că unităţii noastre i s'a acor- 
dat denumirea de „Stalingrad“. 

Aproape toţi din bateria noastră 
au fost decoraţi cu ordine și meda- 
Jii, Căpitanul Cazaniev a primit or- 
dinul „Drapelul Roșu“, Vasia Stu- 
pin ordinul „Steaua Roşia“ şi eu 
la fel. 

Ar:'fi mult de povestit 
luptele prin care am trecut, 
putea scrie cărți întregi. 

Trec lunile. Unitatea noastră a 
fost transportată la Smolensc, Su- 
te de oraşe şi sate se eliberează de 
sub jugul cotropitorilor  tascişti. 
între care şi oraşul Voronej, locul 
naşterii lui Vasile Stupin. care s'a 
distins în mod deosebit în lupta 
pentru eliberarea  Smolenscului. 
Vasia a primit un conrediu de o 
săptămână.  S'a. dus*la Voronej, 
Când s'a întors la unitate, era Și 
mai: posomorit decât înainte. „Nici 
ziduri n'au rămas“, îmi spune el. 

Cele povestite de Vasia m'au im- 

presionut foarte mult. 
Eram în ajunul ofensivei dela 22 

Iunie 1944. --.. 
Nouă ne-a venit cinstea să dăm 

prima lovitură contra fortărețelor 

despre 
s'ar 

«a 
toare: „Pentru familia lui Siupin 

„Pentru Patria noastră“! „Pentru 
Stalingrad“. Spre seara primei zi- 
le de ofensivă am putut zări orașul 
Vitebsc, ca peste două zile să de- 
filăm pe străzile lui, îndreptându- 
ne mai. departe spre vest. 

In bateria noastră era un ser- 
gent major de gardă Victor Ste- 
panovici Golubev, originar din 
Minsk. Golubev mi-a povestit mult 
despre soția lui. Mi-a arătat şi fo- 
tografiile lor. A suferit mult des- 
părţindu-se de familia lui. Când a 
început ofensiva în Bielorusia, Go- 
lubev se simțea parcă din nou năs- 
cut. Ura contra asasinilor germa- 
no-hitlerişti a trezit în el'un curaj 

de luptă și mai mare decât   arătau. Toţi cunoaşteţi din ziare. 
situația de atunci. Dar am să vă   spun că Vasile s'a schimbat cu to-l 

7 

de care era “însufleţit până acum. 
acela |. 

      

Cavintolo lui Kirov, elevul fidel al laij 
Lenin și Stalin, Ja şedinţa comitetalai 
orăşonesc, sună ca un jurământ bolze- 
vic; „până când cxistă măcar un sin- 
gar comunist, gurilo Volgei, sunt si vor 
fi alo sovietelor“, 

Vara, situaţia de pe frontal Astraha- 
nului se înrăntă/ise. Duşmanii au strâns 
și mai mult cercul. Kirov era prezent și 
a participat în lupto, în sectoarele cele 
mai grele. Cu discursurile lui inilăcă- 
râte, cu curajul lui, e! însnflețea pe lup- 
tătorii Armatei Noşii, la fapte do arme 

eroice, 
In toamna anului 1919, Kirov por- 

-neşta la o ofensivă şi ia parte la în- 
deplinirea planului . elaborat do Stalin 
pontra nimicirea armatei lui Denikin. 

Iată conținutul . telegramei adresată 
Comitetului ' Central al partidului, lai 
Lenin, de Kirov: „Unităţile Armatei a 
Xl-a se grăbesc să vă comunice bucu- 
ria lcr ravoln'ionară cu ocazia lichi- 
dării totale a căzăcimei contrarevolu'io- 
nare din. Astrahan. Mai mult de 0 luni 
da zile la gurilo Volgei şi pe malurile 
Caspicei san nșezat bande do cazaci 
contrarevoluționari. Bine “echipați şi 
înarma'i el eran un pericol permanent 
pentru Astrahanul roşu. Bi căutau să 
închidă marele ilnviu sovietic şi să o- 
cupe Astrahanul. Trebuia pus capăt a- 
cestei sitnaţiuni., Vă comrnicăm că ar- 
mata noastră a pus sfârşit taturor ti- 
căloşiilor şi amenințărilor bandelor con- 
trarevoluţionare“. Ra 

In apărarea Astrahanului, 8, MI, Kirov 
a jucat un rol mare. | 

Kirov a fost fiul cel mai iubit nl 
Partidului Eolzevic şi. al intregii țări, co- 
laboratorn! şi elevul fidel al tovarăşn- 
Ini Stalin. Devotamentu! lui fără limită 
cauzei socialismului, bărbăţie bolşevică, 
încredere adâncă în forțele : masselor 
populare, ura contra duemanilor popo- 
rulai, iată trăsăturile nobile alo acastai 
revoluționar proletar, Muncitorii, 'ăranii 
şi intelectualii sovietici nu . vor uita 
niciodată pe acost orator întlăcărat, pe 
acest Iuptător curajos pentrn ideia co- 
munismaului. , 

  

. i ri Mi 
Berezina, am fost conduşi de un 
tânăr leitenant Petrov, care a în- 
locuit pe căpitanul Kazaniev, rănit |. 
în ajunul începerii acestei lupte. 
Pentru apărarea capului de pod 
de pe malul drept al râului Berezi- 
na trebuia curățat 
nemţii care se ascunseseră în dife- 
rite locuri pentru a ne ataca. Eu și 
Vasia am observat că din dosul unui 
copac trăgea în-noi un neamţ. 
Ne-am îndreptat imediat spre a- 
cest loc. Dar deodată am fost prins 
din spate de cineva, care a început 
să mă gâtuie, iar un altul încerca 
să-mi smulgă 'arma din mână. In- 
țuneric cum era, Vasia şi-a Gaţ sea- 
ma, după sgomot pe semne, -că 
sunt atacat. A venit în garbă spre 
mine și a reușit să omoare pa hiţ- 
leristul care mă gâtuia, dar celă- 
lalt Friţ a tras din pistolul lui în 
-Vasia şi l-a rănit în piept. Am îm- 
pușcat pe fascistul' acesta şi am 

-dus pe. Vasia carn pierduse cuno- 
Ştinţa, la punctul sanitar cel mai 
apropiat. Ingrijit fiind de sora de 
caritate el își reveni și îmi spuse: 
„Timofei, nu uita prietenia noastră. 
Doi ani am.fost împreună, te rog 

să te răsbuni pentru familia mea 
și pentru mine, dacă nu rămân în 
viaţă“, Ne-am sărutat și am ple- 
cat, | 

Peste trei săptămâni am primit 
o scrisoare dela Vasia în care el 
îmi scria că se simte bine. „Ami- 
cul meu, dacă cumva vei ceti ace- 
ste rânduri, adu-ţi aminte drumul 
nostru dela Stalingrad. prietenia 
noastră. Să știi că pe pământul 
nemțesc luptăm cu tot atât elan şi 
curaj ca şi la Stalingrad. Iţi jur 
că nu voi da de ruşine drapelul 
nostru de gardă de la Stalingrad, 

Pământul 'Bielorusiei a fost eli- 
berat. Noi am participat la lupte 
pentru eliberarea Vilnei şi Kauna- 
sului şi niciodată nu voi uita neea- 
ce am simţit când am zărit pentru 
prima dată țara blestemată a hit- 
leriștilor. In acest moment mi-am 
amintit de toate. Şi de gerul din 
stepele Stalingradului, şi de ruina- 

le: Smolenscului, Vitebscului şi de 
trecerea râului Berezina și de Va- 
sia și de Golubev și de mama mea 
care mă așteaptă. Simt 'o satisfar- 
ție uriașă că în această mare lup- 
tă de Apărarea Patriei am dus si 
eu şi tovarăşii mei de luptă, un 
mic aport. : | 

Noi ne gândim mereu 'la timpul 
când, întorcându-ne din Berlin ne 
vom apropia de pământul Patriei 
noastre şi vom spune: „Salut Pa- 
trie! N'am dat de ruşine unnnea 
şi demnitatea ta, primește pe fiii 
țăi!“ ÎS 

- Dar acum trebue să mergem 
înainte, tot înainte! Voi ține cu- 
vântul dat tatălui meu, îi voi adu- 
ce în. bidonaşul pe care mi l-a aat, 
apă din Rhin. : ! i 

Vă scriu aceste rânduri dintr'o 

casă  nemțească, proprietarii au 

fugit. Avem câteva ore de adihuă. 

Mă grăbesc să termin scrisoarea ca' 
să mai am timp să dorm puţin, 

Nu vă supăraţi dacă n'am, scris 
citeț, , 

, 

Cu salut tovărășesc, 
Sergent de gardă. 

i TIMOFEI VERBALIN 

    In lupta pentru forțarea. râului 
Li 

« 

  

terenul de , 

“categorii 

  

   

Comsomolii din întreaga U- 
niune Sovietică îndeplinesc 
testamentul care le-a fost lă- 
sat de către Lenin: ei învață, 
învaţă, învaţă, “Misiunea unui 
tânăr comunist sovietic este să 
alle. cât se poate mai mult, ca 
pe urmă să aducă un folos cât 
mai mare Patriei. “ 

In şcolile medii, tânărul co- 
munist învață cu râvnă, atât 
pentru a-şi putea continua stu- 
diile, cât și pentr a-și ajuta la 
învățătură tovarășii. Dar el nu 
învață numai la şcoală, ci şi 
acasă unde citeşte literatură 
modernă și clasică, 

Comsomolii studiază în insti- 
tute superioare şi universităţi 
ca să devnă medici, ingineri, 
juriști, profesori, oameni de 
știință, pentru ca apoi, la che- 
marea Partidului Comunist şi a 
Guvernului, să dea ajutor ori- 
unde e nevoe. - 

Există mii de exemple de ti- 
neri comuniști medici, cari s'au 
dus în regiunile eliberate de 
sub jugul nemților şi muncesc 
cu devotament ca să învingă 
bolile şi moarea. Sunt zeci și 
zeci de mii acela cari au intraț 
ca voluntari în regimentele de 

asomoii 
EA 

“> oo aș 
! | GIAR i 

după puterile şi după speciali- 
tatea sa, E - 

Tânărul comunist care mun- 
cește în fabrică învaţă. mai în: 
tâi să se deprindă'cu unealta; 
apoi s'o stăpânească ingi bine 
pentru a putea în cele din ur- 
mă să întreacă de câteva: orl 
norma producției. [i 

Toţi comsomolii studiază pe 
Marx, Engels, Lenin și gtalin! 
şi Istoria Partidului Comunist 
(bolşevic) al Uniunii Soivietice. 
Dacă vreunuia îi este cret să 
învețe singur, există coicuri 
unde se studiază în mod imeto- 
dic, | | ” 

Pe iront, în clipele de r: 

ÎmY 

“
a
x
.
 

SEjUz, 
se pot vedea, între -două lupte; 
tineri comuniștii cu Istoria Par- 
tidului în mână, sau aduacrţi 
întrun cerc, cetind cu Voce 
tare pe Lenin. | m 

>    

    

Neincetat, comsomolii fad.s 
le crească cunoștințele.  Chici 
în zilele de Duminică şi săibăi:- 
tori, îi întâlnim în teatre, muzee 
și Institute Culturale. „i 

Tânărul comunist nu se poa: 
te lipsi de învățătură. „Co 
somo!”.şi „învăţătură” sunt ) +. 
vinte legate între ele. . j: i.

   partizani, ca să ajute fiecare 

  

  

  

; Uniunea 

a tz GI 

Șahul se bucură în U. R. S. S. de 
o mare popularitate. In orașe şi în 
sate, în instituţii, în uzine şi fa- 
brici, printre ostașii Armatei Roșii, 
în şcoli secundare și cele superi- 
oare — pretutindeni se pot găsi ju- 
cători de şah cari în mod regulat 
îşi consacră tot timpul liber jocu- 
lui lor preferat. - a 

Șahul în țara noastră, ca unul 
din. sporturile intelectuale, intră în 
sfera-conducerii Comitetului între- 
gii Uniuni Sovietice de cultură fi- 
zică şi sport de pe lângă Consiliul 
Comisarilor Poporului. .: . 

Pe lângă comitet există o secţie 
de șah, pe întreaga Uniune Sovie- 
tică, având drepturi de Organ :so- 
cial, în alcătuirea căruia intră cei 
mai de vază specialişti. ai artei şa- 
hului. In sarcina secțiunei întregii 
Uniuni Sovietice intră : examinarea 
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“tuturor problemelor fundamentale 
ele activităţii de şah, Secţia are ur- 
mătoarele comisiuni : de calificare, 
de arbitri, de presă şi de compo- 
ziții de şah, , . 

O mare activitate în domeniul 
şahului o desfăşoară sindicatele 
profesionale. Aproape fiecare sin- 
dicat are secţia sa de şah; cluburi 
de şah. In multe şcoli, în case ale 
pionierilor” şi pe lângă instituţiile 
superioare de învățământ există 
cercuri de şah. Programul 'instrui= 
vii celor dornici de g învățat jocul 
de şah începe cu principiile, ele- 
mentare şi se îricheie cu treptele 
mai înalte de cunoştinţe. , 

Un indiciu al largii desvoltări a 
mişcării șahiste în U..R. S. S. îi 
reprezintă uriaşa armată de jucă- 
tori de şah. Numai în Moscova, 
Jără să socotim amatorii, până la 
războiu se numărau aproape. 40.001) 
de jucători de șah organizaţi,: ce 
participou la concursuri oficiale şi 
erau împărțiți în categorii. 

In U. R. S. S. există un sistem 
aniimit de împărțire a jucătorilor 
de șah, după categorii, corespunză- 
tor cu nivelul jocului lor. Există î 
categorii : începând cu a 5-a, cea 
mai slabă, şi terminând cu cea mai 

| puternică, — prima categorie. Dea- 
supra jucătorilor de şah de diferite 

se situează meşterii si 
qrossmeisterii U. R.S.S, - 

Pentru a căpăta titlul de mas- 
stru, trebuiesc obținute virtorii de   seamă în concursurile pe întreagu 

S 

  

  

Se a dim      

  

  

   
Fitiu de omoare pertru pzinică 

Sevastian Russinov și Alexien ko, cei mai buni lucrători dela fur 
nalul uzinei metalurgice Stalino dia Kuzneţk. Atelierul furnalului a. 
cestei uzine deține de trei luni Drapelul Roşu al Comitetului de Apă- 
rare şi titlul de onoare de „cel mai bun atelier de cuptoare înalte dis 

acte 
Sovietică“, :     

    ==   
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de PIICDULAE ZIUzAR 
maestru de șah 

7 
Da | 

Uniune Sovietică. Titlul de gross= 
meister se decernă celor ce pu ob:, 
ținut la vreun concurs pe întreaga 

clasament, | | 
In Uniunea Sovietică, titlul de: 

grossmeister îl dețin şapte oameni: - 
Mihai Botvinnik (campion absolut 

Flor, Andrei Liliental, Alexandru 
Kotov, Igor Bandarevski, Grigorie 
Levenţiş. i 

pe.50 la număr, cei mai cunoscuți . 
sunt: Ragozin, Boleslaviski, Maca- 
gonov, Lisiţin, Alatorțev. Milcenas. 
Kon, Sokolski, sunt meşteri de 
clasă internaţională. : , 

Cum se organizează la noi con= 
cursurile de șah și cine le subven-= 
ționează ? -: : : 

Concursurile mai mari: înterna= 
ționale și pe întreaga Uniune So- 

țează de către organul de Stat: Co- 
mitetul de cultură fizică şi sport 
din întreaga Uniune Sovietică. Al- 
tele mai puțin mari se organizează 

sau sindicatele profesionale locale. 

cu bilete. Frecventarea lor e întot- 
deauna atât.de mare, încât taxa de 
intrare de cele mai multe ori aco- 
peră toate cheltuielile de organi- | 

Pentru o mai bună observare a 
mersului jocului, se instalează tu= 

mobile, mulțumită cărora numere 

mode, pot cu ușurință să urmă-. 
rească tabloul luptei jucătorilor de, 
"şah ce-i interesează. N : 

marile concursuri în curs Până şi: 
în: zilele războiului, despre con= 
Cursul pe întreaga Uniune, din 1944,! 
se publică zi de zi dări de senmă: 
amănunțite în ziarele centrale „]=-: 
vestia“ și „Trud“, în ziarul copi-i 

Până la războiu a încenut să a-: 
vară revista specială :Sahul în TI: 
R. S. $.* şi zinrul do-sah G1* (n! 
anii răsboinai In proprie 
ri?n* se scoteau buletine de sah spe- 

în mile   ciale. : ” 

alU. R. S, S.), Vasile Smâslov, Salo : 

Presa și radio, ponularizeuză larg . 

Uniune Sovietică locul 1 sau 2 în - 

Printre. maeștri, care sunt aproa=.! 

vietică se organizează şi se finan= . 

şi se finanţează de către comitetele. | 

" Concursurile mari se organizează - 
deobiceiu în public, în clădiri spe . 
ciale. Intrarea pentru public esta. --. 

zare a concursului, 

ble de demonstrație mari, cu Hour. 

şii spectatori, șezând în jilțuri co-'"* 

talei „Vecerneaia Moscva'“ şi altele...
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doctorului 
Consiliul antifascist de Eliberare 

) Aaţională a Jugoslaviei, la propu- 
| nerea Mareşalului Tito, în semn 

- do recunoaştere a participării eroice 

” a tineretului la l.pta de eliberare 
naţională, n decorat Uniunca Anti- 
fascistă a Tineretului Sârb cu or- 
dinul „Eliberarea Naţională“, ! 

Eroicul conducător al tinere- 
tului fugoslav Lola Ribar, căzut 
pe câmpul de onoare, a fost 

| d-corat cu ordinul „Eroul Naţi- 
c 1”. Decorația a fost înmă- 

ia", 4ă tatălui său, d-rul Ribar, 

! -* La rândul său, d-rul.Ribar, 

7 reşedintolo . Consiliului Anti- 

! “rscist a înmânat Uniunii Anti- 
"sciste a Tinorotului Sârb or- 
„ul Eliberării Nationale, spu- 
md : | . . 
„Imi permiteti, dragi tinori şi 

iincre, să vă spun câlova cu- 
vinte : | 

Ar avut mulţurnirea şi feri- 
circa s& colaborez cu iinerctul 
cu mult înainte do război, Prin 

„bunii mei fii, am lucrat mai a- 
les cu tinoretul din Belgrad, cu 
&ncretul <&rb, în lupta de celi- 
beraro, în acolo zilo eroice 
când am venit  victorioşi la 
Belgrad şi când am eliberat în- 
treaga Serbic. Astăzi. când vă 

, privesc, văd în voi po copiii 
: moi. Când vă văd îmi dau sea= 

ra că sunt în vială copiii mei 
şi că lucrează  împroună cu 
voi şi că vom lucra împreună 
peniru fericirea, bunăstarea şi 

L propăşirea popoarelor Jugosla- 
' viei. M'am legat de voi, ti- 

nerot drag, și niciodată n'am 
să mă despart de voi. Cât vol 

"trăi, am să caut colaborarea 
i voastră. In voi văd Jugoslavia 

! esa nouă, democraţia cea no- 
u&, autoritatea najională nouă 
gigaranția că prin colaborare 
vom şii să înlăturăm tot ceeace 

: esto vechi, . 
j Tineret drag, mă folosesc de 

- acest priloj, ca în calitate de 
preşedinte al Consiliului Anti- 
iascist do Eliberare Haţională 
a Jugoslavioi, să vă trimit sa- 
lutul meu la sfârşitul acestui 
congres al tineretului. M'am in- 
teresat do activitatea voastră 
dola început până la sfârşit. 
Această activitate este într'a- 
devăr mare. Congresul antitas- 
cist a dat tot ce poato îi folo- 
sitor Sorbici federale în Jugos- 
lavia cea nouă democrată şi 

| icderaiă, ca po baza unoi sin- 

, cero democrații să se tormeze 
autoritatea adevărată naționa- 
lă, în spiritul hotăzirilor celci 
do a doua adunări a Consiliu- 
lui Antifascist, 

In numele acestui consiliu, 
vă fclicit pentru decorația pe 
caro ați objinut-o astăzi, pe bu- 
hă dreptate, la propunerea Co- 

e
p
 

  

mandantului nostru suprem, 
Mareșalul Tito”, 

Cu ocazia decorării Unlunii 
antifasciste a tinortului, la con- 
presul tineretului jugoslav din 
Belgrad, a vorbit printre alți 
oratori ci Gordana, fiica lui 
Draja Mihailovici, care s'a lepă- 
dat în public de tatăl ci, numin- 
du-l „trădtor“, La început și ca 
făcuse parte din gruparea de cet- 

lzborarea trădătoare de patrie a 
trecut in rândurile partizanilor 
în cniitute da combatantă. In 
pirzent a terminat ln Belgrad cu 

rici a :utilui ci, dar văzând co- 

  

Ribar — 

rior sanitar şi în plin Congres, 
unde a fost cordial ovaţionată, a 
vorbit în calitate de auditoare a 
acelui curs. Ea a declarat, printre 
altele, că este neobișnuit de feri- 
cită că se află în mijlocul tine- 
retului celui mai bun și celui mai 
cinstit din Serbia. Mai departe 
spune, că în detașamentele de 
partizani a găsit tot ce părăsise: 
şi casă, și familie, şi realizarea 
idealurilor care este esenţa vieţii 
fiecărui tânăr cinstit. A avut oca- 
zia să vadă nemijlocit pe cetnici 
și s'a convins că n'au făcut nimic 
pentru poporul sârb. Viaţa lor s'a 
desfăşurat prin cafenele şi pe la 
mesele verzi de joc de cărţi, pe 
care le înființau pe terenul lor. 
Chiar și acolo unde erau în nu- 
măr mai mare, cetnicii se temeau 
întotdeauna de. micile detașa- 
mente de partizani. Pentru a 
scăpa de ei, măcelăreau familiile 
combatanților partizani, In satul 
Pranjani au înjunghiat întreaga 
familie a unui învăţător numai 
pentrucă a venit să-și înmormân- 
teze fiul căzut în luptă. I-au 
ucis părinţii, soția şi copiii. Cu- 
vântarea ei a încheiat-o, cu stri- 
gătul: | a 
— La judecată cu toţi trădă- 

torii neamului sârbesc! i 
— Jos Draja Mihailovici! 

răspuns tineretul, ! 
a 

Ta no. _ E oz 

lin iiecare- săp 
O Vijelioasă, ofensiva Arma- 

"tei Roşii, schimbându-și mereu 
centrul de greutate, fărămiţea- 
ză dispozitivul german de apă- 
rare, Peste ţot, în liniile nem- 
feşti pătrund penele ofensivei 
sovietice, Dela Nord, dela Sud, 
dela Vest trupele Roşii pre- 
gătesc asaltul Budapestei, Ar- 
“matele mareşalului 'Tolbukin 
au forțat trecerea Dunării la 
nord de Drava, şi-au spart fron- 
tul maghiar pe 26 km. lărgime 
şi 40 adâncime cucerind oraşele 
Pecs, Mohaci şi Batsek. In ziua 
do 1 Dec, trupele aceluiaşi 

iront, desvoltând ofensiva au 
înaintat 30 km. în sudvestul 
Ungariei ocupând oraşele Ka- 
posvar, Dombovar, Szecksard, 
după ce au tăiat calea ferată 
Zagreb-Budapesta. Odată atins 
lacul Balaton şi ocupat centrul 

„de cale ferată Szigetvar, trupe- 
le celui de al treilea front u- 
crainian se apropie, dând bă- 
tălii înverşunate, de Nagyka- 
nisza la 70 km. de frontiera 
austriacă, . : 

O Concomitent cu ofensiva 
Mareşalului 'Tolbulkin, trupele 
celui de al doilea front, ucrai- 
nian, au forțat flancul de nord 
al Budapestei. Oraşele fortăz ţe 
Eger şi Szişko din Ungaria de 
Nord-Vest . au fost. cucerite, 
Mai la nord armata generalului 
Petrov a continuat ofensiva în 
Cehoslovacia, Râul Ordava a 
ost trecut şi oraşul 'Treht 

la 45 km, i rehisov de Uzhorod 
ocupat. Numni 20 Im, a, Lost trupele sovietice de or sice, centru feroviar vacia, ia 

despart 
aşul Ro- 
din Slo- 

O 5 armate aliate dau lupte 
Înverșunate pe teritoriul ger- 
Man, Împotriva unci apărări 
din ce în ce mai încleştate. Ar- 
mata canadiană, la nord de   un tucec: strălucit cursul Supe- 

m
a
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-  Njemegen, a forţat trecerea 
: frontierei nemțești. Armata 9-a 

      

munca de reconstrucție a ţării, 
Aceste datorii pionierii şi le-au 

împlinit în cei trei ani și jumătate 
de' riizboi cu cel mai mare succes 
pe teritoriul Patriei, Ei au rupt sâr- 
mele telefonice și au tăiat stâlpii 
telegraţici. Au strâns muniţiile pe 
care inamicul înfrânt le arunca și 
le-au dus partizanilor, Pionierii 
luau prizonieri din rândurile. ina- 
micului, Pionierii au salvat mulți 
aviatori-parașutişti aliaţi. condu- 
cându-i: la statele majore sau.la 
Comitetele Naţionale de Eliberare. 
Pionierii cercetași  înţ rhau  ar- 
mata noastră despre mişcările ina- 
micului. (Căci depe înălțimile unde 
îşi duceau la păscut turmele, îi pu- 
teau: vedea foarte bine !). Pionierii- 
curieri au dus poşta pe teritoriul 
ocupat iar când erau prinşi de ina- 
mic, nici poşta şi nici vreun cuvânt 
nu le putea fi smuls'"prin“trădare, 
Pionierii știau să tacă. E 

“Cântecul coi mai drag 
Răniţii noştri îşi amintesc cu 

plăcere de copiii pionieri. O mie de 
kilograme de :mure parfumate de 
pădure, coapte, mari şi dulci, .au 
fost strânse de pioncrii copii de 
pe Kozara, Ei au strâns şi miere 
sălbatică, flori de  muşeţel şi de 
tei pentru ceaiu. Totul pentru ră- 
niți şi pentru luptători. a 
- Pionerti au cosit, alături de fe- 
mei, cu coase mari şi grele, prin 
livezi şi pământuri “părăsite, au 
adunat  fânul necesar pentru hra= 
na cailor. Şi aveau doar douăspre- 
zece, treisprezece ani. Acest lu- 

cru s'a. întâmplat în toate satele   

  

  

    

    
   

       
   

     

  

  

          

  

    

    
  

  

  

  

_B o cale lungă din Uniunea Sovis- 
tică până'n Anglia. Dar popoarele 
acestor țări sunt apropiate, Prietenia 
caro s'a născut şi s'a întărit pe câm: 
pul de bătălie în luptă cu dușmanul 

tenie, cimentată prin sângele vărsat, 
leagă tineretul țării noastre „cu tine- 
retul Marei Britanii. . 

Nu odată au încercat hitlerişiii să 
vâre ' zâzanie între: popoarele Naţiu- 
nilor Unite, nu odată au contat pe di- 
ferența de păreri dintre aceste Na- 
iuni. Dar calculale hitleriştilor s'au 
dovedit a fi o coajă pe care au alu- 
nocat ei înșiși, Speranţele iiuzorii ale 
nemților. s'au slărâmat ca de un zid 
de dorința unanimă -a Popoarelor 
Unite să olibereze lumea da: întecția 
hitleristă, _ E 

Cu cât se apropie ceasul victoriei, 
cu atât mal tare este unirea noastră. 
Tovarășul Stalin a spus: „Nu ne pu- 
tom îndoit câ dacă” unirea” țărilor” de- 
mocrate a. rezistat tuturor încercă- 
vilor războlului. mal bine do trei aai 
și dacă unirea aceasta e întăzilă de 
sângele popoarelor, care s'au ridicat 
pentru: apăraroa libortăţii şi cinstei 
lor, cu atât mai mult această unire 
va rezista încercărilor ultimei faze a 
războiului”. | 

Tineretul englez și sovietic nu are 
un dușman mai rău și ma'aspru de- 
cât. Germania hitleristă. .* „ 

Cine a acoperit pământul Angliei 
și al Uniunii. Sovietice cu sângele -lo- 
cultorilor pașnici? — Germania hit- 
leristă | Cine a prefăcut în mine, în 
grămezi de moloz. sute de orașe și 
sata ale țăni noastre? — Germania 
hitleristă | Cine a ras de pe fața pă- 
mântului Coventry, cine dărâm* Lon- 
dra zi de zi? — Germania hitieristăl 
Cine a ucis mii da fete, femei şi copii   unde şi ultimul bărbat. plecase în 

: 

americană, cu toată rezistența 
îndrăcită a trupelor S.S. a a- 
juns la râul Roer, nord de [ii- 
lich. Continuându-şi operaţiile, 
a pătruns în orașele Liilich şi 
Linnich, din faţa Rinului, unde 

“în clipa de față se dau .bătălii 
infernale. Puternica ofensivă a 
armatei a 3-a americane, a fă- 
cut în teritoriul: german o:tă- 
ietură adâncă, largă de 56 km, 

„După ocuparea orașului Saar- 
union, trupele armatei a 3-a 
dau lupte în fortificațiile liniei 
Siegfried. , . 

O Criza politică sa adâncit 
în mai toate 'ţările eliberate. 
Crizele de guvern din Belgia, 
Grecia şi emigrația poloneză 
dela Londra îşi au cauza prin- 
cipală în încăpăţânarea clicilor 
reacționare din aceste țări, de 
a recunoaște schimbările radi- 
cale provocate de războiu. Con. flictul - dintre guvernele refu- giate şi forțele active luptă- toare dinlăuntrul acestor țări a luat forme violente. . ” 
O In „ Belgia, 

stru Pierlot s'a încăpățânat să păstreze. puterea chiar și după demisia. din, Juvern a - repre- Zentanților . mișcării de 'rezis- tență, iar la greva generală a muncitorilor a răspuns prin în- Conjurarea ' Parlamentului cu 
sârmă ghimpată: | 

Q) In: Grecia, primul mini- 

stru Papandreu a rămas la pu: 

tere după demisia celor 6 re- 

prezentanți ai organizaţiei E, 

A. M. lar uriașşele demonstraţii 
ale poporului grec au fost îne-. 

cate în sânge. Laolaltă cu po- 
liția şi jandarmeria, , trupele 

britanice au tras şi ele în ma- 
nifestanţi. Greva generală con- 
tinuă în toată. țara, 

primul mini- 

GQ In clica poloneză din   
  

  Londra s'a alcătuit un nou gu- 

imprimeriile „CURIERU TITI Siraă 

  

în camere de gaze ?.— Hitleriștii | 
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„vern, la fel ca şi celelalte. E 
format de Arciszevski,  şeţul 
partidului socialist și repre- 
zintă aceleași intenţii ostile 
față de Uniunea Sovietică, ca 

„şi cel al lui Mikolayczyk. 

C) In Italia, criza de guvern 
continuă, 'Bonomi : n'a: putut 
încă forma un nou guvern, :! 

Q) De: remarcat este decla- 
rația . șefului guvernului olan- 
dez refugiat la Londra, care a “anunțat .că' după eliberarea 
completă a Olandei | guvernul 

„va. demisiona. Deoarece —a 
spus el — poporul olandez are 

:, dreptul să aibă un prim-mini- 
stru ieşit din mişcarea de re- 
Zistenţă, ec 

O In urma demonstrațiilor 
uriaşe ale cetățenilor din Bucu- 
rești şi din toată ţara, precum 

- și în urma cererii miniştrilor |. 
F. N. D., Penescu și Col. Bucur 

au fost nevoiţi să demisioneze. 
Demisia lor a antrenat demisia 

întregului cabinet,. deşi acest 

lucru nu a fost cerut și nici do- 
- rit de Frontul Naţional Demo- 
„erati In noul guvern, prezidat 
"de d. general Rădescu, nu s'au 

produs multe schimbări. - Cele 
mai însemnate sunt: d. gene- 
„ral Rădescu este ministru de 
interne ad-interim, iar la mini- 

„sterul de războiu a fost numit 
-Q. general Negulescu. |! 
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„Scânteia tineretului" 
| -' Reaactor responsabil : 

MIHNEA GHEORGHIU 
Taxa poştală! : 
conf. adresei 
P.T.T.. No, 

plătită în numerar 
- Direcţiei generale 

267.100 din 29 XI 944, 

i 

a Folverdare nr. 
a i : . 

comun e puternică. O astiel de prie-|. 

  

Britanii“ în zile'e războiului —. 
' Cine omoaiă pe locuitorii nevino- 

vați ai' Londrei cu bombe-sburătoare 

şi xachete ,„V 2"? — Hitleriştii ! Cine 

a cutezat: să facă robi'din tineretul 
englez şi sovietic? Hitloriştii] 

lată dece tineretul englez şi sovie- 

tie s'a legat într'o unire sirânsă și 

indestructibilă în lupta necruțătoare 
cu hitleriștii până la distrugerea lor 
completă, i 

„ Dragostea şi devotamentul fața de 
poporul din care tace parts, dragos- 
tea pentru libertate și dorinta de a-şi 
decide 'singur propria-i. soartă, toate 
acestea sunt caracterstice atât ale 
tineretului englez cât și ale celui so- 
vietic. Tocmai aceste calități unesea 
tineretul nostru cu tinerii englezi. 
“Din vechime se „zice în popor: cu 

cât e mai strânsă prietenia, cu, atât 
prietonii vor să se cunoască mai 
bine ' : , 
„Fetele şi băieții țării noastre urmă- 
resc':cu-o' caldă: simpatie,: activitatea 1]! L Y IL | 

"ţărilor. noastre 'vrea să îndeplinească tinerilor noștri amici din Anglia. : | 
In : vederea: acestui interes, 'la '17 

Noembrie a.:c. s'a deschis la Mos- 
cova, în Palatul .Arhiteciurii, expozi- 
ţia iotogratică : „Tineretul Marei. Bri- 
tanii. în zilele războiului”,  .- 

Această expozitie este . organizată 
de Societatea de logături culturale cu 
străinătatea și de Comitetul Antifas- 
cist -al tineretului sovetic, după ma- 
tenalele primite. dela Comitetul An- 
glo-Sovietic și dela Legația Britanică. 

La inaugurarea: expoziţiei au part- 
cipat oameni de seamă al Uniunii 
Sovietice, membrii corpului diplomtic 
din Moscova, colaboratorii: respon: 
sabili din Comisariatul Poporului. al 
Alacerilor Străine: și Societatea de 
legături culturale cu sirăinătatea, co- 
laboratorii legaţiei engleza, : artiştii 
sovietici, scriitorii și: numeroșii: ISpre- 
zontanți ci jurnalelor străine şi sovin- 
ice. e i . 
Deschizând : expoziţia, președintele 

Societăţii de legături culturale cu 
străinătatea, tovarășul: Kemenoy a 
zis: „Expoziția -trebuo să contribue 
cu oamoni sovistici şi, în primul zând, 
tineretul sovlotic să. cunoscă viaţa, 
munca și participarea tineretului Ma-. 
Tei Britanii 1« etortul pentru răzbbiu“, 

„Sunt sigur, — spune. mai deparie 
tovarășul Kemonov, — că tinoretul 
britanic, a cărui viaţă şi luptă lo vom 
vedea din fotograiiile expusa, urmând 
tradiţiile „culturale ' alo naţiunii en- 
gleze, vor :continua deasemenea şi 
glorioasele tradiţii ale amiciţie! anglo- 
sovietice“, - E - | 

Preşedintele Comitetului antifascist 
al tineretului sovietic, generalul loco: 
tonent de geniu Evghenie Fedorov, 
Erou al .Uniunii Sovietice, a spus în 
cuvântarea sa: E 

„În lupte aspre contra inamicului 
comun s'a născut și s'a întărit prie- 
tenia între popoarele noastre, între 
tineretul englez şi sovietic,” ! 

  

      

    

" Iată 

     

  

„Expoziția va servi ca încă o do- 
vadă a năzuinţei sincere a tineretului 
ambelor ţări aliate pentru o în -le- 
gere reciprocă şi o prietenie trainică 
atât în timpul războiului cât şi.după 
victoria asupra - Gormaniel hilleriste 
în epoca de pace și înilorire a po- 
poarelor. iubitoare de pace.” 

Tovarășul Fedorov își exprimă si- 
'guranța că expoziţia Tineretul Ma- 
xei: Britanii în zilele războlului „va îi 
primită în Uniunea Sovietică .cu en- 
tuziasm şi va aveau un mare succes.” 

A răspuns ambasadorul Marei Bri- 
tanii, domnul Balfour. Remarcând 10: 
lul măreț al popoarelor Unjunii . So- 
wetice şi al Marei Britanii în luptă 
contra Germaniai .hitleriste,' domnul 
Balfour a spus: . Ia | 

„Not. credem; că foarto curând tine- 
retul nostru va putea să încoapă să 
construiască un viitor nou și mai fe-|. 
zicit- pentru omenire, . Dacă... tineretul 

cu succes problemele ce stau în fața 
Jul, trebuie :să se aprople cât, mal 
mult, Nu:poate fi nici o îndoială. că 
tinerii noștri, băieţi. şi fete, vor a- 
ceasia, vor o muncă comună şi prie- 
tenească”, - - DN 

Pe pereții laterali ai enorme săil 
sunt expuse iotogratiile excelent exe- 
cutate şi pline de realitate. 

„- Cu deosebită căldură și mulţumire 
se vor opri tineri noștri în fața toto- 
grafiilor marinarillor englezi... 
„Iată una din “aceste fotogratii. O 
noapte polară, întunecoasă. Jur îm- 
projur, gheţuri, numai" gheţuri. Şi co- 
rabia aproape că s'a prefăcut într'un 
sloi de ghiață, dar ea trebue să iasă 
cât mai repede din această iîmpără- 
ție a gheței: ea duce un transport 
militar pentru Uniunea Sovietică. A- 
tunci comanda corabiei începe lupia 
cu natura. Marinarii dau jos. ghiața 
de pe corabie cu un curent de aburi 
Herbinţi, curăță  prora... Incărcătura 

ajunge la timp în U.R.S5.85. 
Victoria se. câștigă şi în, interiorul 

țării, Iată-i pe cel ce ajută la dobân- 

direa acestei victorii. Owen Chap- 
man, un minier de 16 ani, a ieșit dea- 

bia acum din mină. Faţa îi este aco- 

perită.cu un strat gros de praf de 

cărbuni. Jimmi West de ll. ani, cuo 

furcă pe umeri, merge să lucreze la 

câmp. lată și fetele engleze lucrând 

la strung, pe ogoare, la transporturi, 
păzind orașele Angliei de atacurile 
aeriene inamice. | 

Pretuiindeni, toate fotografiile înfă- 

țişează pe tinerii englezi, care-și dau 
toate” puteriie pentru lupta comună 
împothiva dușmanului. Ei își iubesc 
poporul și urăsc pe nemți, luptă pe 
front și lucrează. în fabrici pentru ca 
să învingă detinitiv-pe duşman, pen- 
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NIVEL Sute 
tut în ziua de 33 Noembrie un eley 

din“clasa VI-a. - i 

"Şcolarii ştiu să înveţe şi să păstre- 

ze ordinea şi fără bătaie. Dacă În ue 

nele şcoli ordinca 'şi' disciplina nu 

sunt instaurate complet, aceasta se; 

aatoreşte în exclusivitate lipsei comi- 

tetelor de clasă, care. alese fiind de 

şcolari se: bucură de încrederea Şi as- 

cultarea elevilor. | | | 

Comitetul de clasă — transformat, 

în tribunal al clasei pentru judecarea 

colegilor ce greşesc — ştie să pedep-! 

scască po vinovaţi şi alttol decât cu 

bâta. DE 

Peste tot,. elevii. trebue să formeze. 

comitete ae clasă care să lupte pen-! 

tru drepturile lor. 

D întrebare 

Intrebăm pe d. asistent al Labora-, 

torului de Mineralogie al Şcoalei Po- 
litehnice — dacă nu ne înşelăm ps: 

nume M,. D. Popescu — dacă n'a fost ; 

informat că la 23 August s'a petrecut, 

ceva de vreme ce în seria care a lu | 

crat în Laborator în după amiaza zi- | 
lei de Marţi 5 Decembrie n'a băgat 
decât studenţi creştini, pe studenţii e. | 

vrei programâncu-i pe toţi la un loc? | 
Pentru înşelarea aparenţelor au fest | 

introduşi şi câţiva studenţi creștini 
în seria studenţilor evrei. . . | 

Atât deocamdată !. ; i | 

i 

i „Bin Eraiova! 
La liceul comercial „Gh. Chițu“ din! 

Craiova domnește o situație anormală! 
şi dăunătoare bunei pregătiri a elevi-! 
lor. i 
“Un număr de elevi ai acestui liceu,. 
cari au urmat în anii trecuţi cursurile! 
clasei Vil-a, nu s'au putut înscrie la 
timp în clasa VIII-a deoarece, până 
la 1 Noembrie a. c., au-fost în ca- 
drele armatei. Intre timp locurile dis= 
ponibile din clasele a VIII A şi Bau 
fost ocupate aşa că elevii sus menţio= 
nați au rămas fără locuri. 

- S'a luat atunci măsura — lăudabilă: 
de altfel. — să se înființeze cl. VIIl.a 
C pentru elevii veniţi din armată, 
Elevii 'respectivi au fost foarte bucu- 
roşi şi s'au dus la cursuri, așteptând 
să ia contact cu d-nii . profesori, 
Aproape patru săptămâni de  aștep- 
tare. s'au scurs de atunci şi nici un 
domn profesor nu a binevoit să apară 
la cursuri, IN 

Și atunci este firesc să întrebăm pe 
d. director Cioică: cine este vinovat 
pentru această carență în conducerea 
școlii ? Cine răspunde pentru faptul 
că'o parte d:n elevi sunt în pericol de 

v 

.a pierde un an ? 

1 Cantinale şcolare. 
| “din Orăştie 

. 7 . 

Au fost şi vor fi în toate. timpu= 
rile — o 'operă de ocrotire.socială de 
primul ordin şi de-o necesitate “im- 
Derioasă — în cartierele ai căror lo- 
cuitori sunt nevoiaşi și cu. greutăti 
familiare mari, | i , 
In timpurile mai bune, când se ga.: 
sea totul pe piață și când scumpetea 
nu ajunsese la gradul de speculă ne- 
Oomenoasă-— ca astăzi — aceste can- 
tine s'au găsit necesare, dovadă și 
înființarea! lor; dar astăzi — când şi 

materiale duc lipsuri, pe cari nu 
le-au bănuit vreodată — aceste cana 
tine trebue, cu. Orice sacrificiu, să 
funcționeze: şi cât mai repede posia 

bi, .. - PRR . 
Numai cine ma luat parte la me 

sele date copilașilor lihniţi de foame, 
-ljiumai acela mni._poa ia ezita. În fata, 

cestei necsități, de ocrotire socială, 
Vorbesc ' din experiența căpătată, 

prin existenţa la școala Nr. 9 băieţi, 
d unei asemenea cantine şcolare,.la 

care luau masa la prânz circa 50-— 
60 copii, - a ' 

Citesc pe fețele multora suţerința 
și nerăbdarea până la ora mesei; îa! 
în momentul când simțeau aburul, mi. 
rosul mâncării, ochii lor căpătau ţ 
strălucire stranie, ce ar fi impresif: 
nat și pe cel mai rece om, i 

Din fețele și: privirea lor, putea: 
înțelege toată tragedia pe care 
trăiau acești copii sărmani.. îi 
"Anul acesta s'au făcut listele celoi 

ce ar fi luat masa la cantină. e 
știau aceasta şi așteptau zi de zi des- 
chiderea cantinei școlare, Totuşi nu 
s'a făcut nimic; . căci "primul! semn 

iarnă la: cantine, cate nu 'a fost. tri- 
mis încă până acum. . 
Cerem cu însistență ca cei în drept 

şi cari. au în grija lor funcţionarea 
cantinelor, “să. facă toate: sacrificiile 
pentru a le redeschide cât mai re: 
pede posibil, pentru a se putea ven: 
cât: mai urgent în ajutorul - copiilor 
sărmani, NR „ 

„Să nu se uite că această masă de 
prânz pentru mulți este singura ma- 
să de toată .2iua, căci acasă — lipsa 
și greutăţile: excesiv de mari — nusl 
dau . posibiltatea. bietului părinte” de 
„a-şi putea: hrăni - copiii. 'așa 
trebue, , , 

Sunt atâți părinți .bolnavi,: alții - 
cari mau de lucru, văduve 'de război, 
altele cu soţii concentrați, alţi pă. 
rinți sunt invalizi de război și car 
— toți — așteaptă un ajutor dat co 
piilor lor, 'prin această masă dela 
cantină. Să le dăm acest ajutor pe..: 
care îl merită. și să nu 'mai tempo-!: 

cum 

oi,     
E EI 

tru ca să fie instaurată opace dura- 
bilă și lungă. : 

    

   

  

Cum muncesc ucenicii dela atelicrul 

1 : ” Se. 
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acei ce "dispun de odrecari resurse. 

|. 

bun ar fi aducerea zarzavatilui de - 

rizăm o chestiune de-o importanță. ai : * 
tât de mare. | es 
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  pac i mea S pre nece te 

Lenin: era de mult aşteptat la 
Petrograd. Nimeni însă nu ştia 

„exact: momentul sosirii. lui. So- 
sise Paştele. A doua zi de Paşti, 

:o tânără muncitoare a unei fa- 
brici de lengeric, Katea 'Trotimo- 
va, ieşi din casă târziu de toţ, 
spre seară, pornind încet. pe 
stradă. 

Băltoacele de primăvară jucau 
cu albastrul lor pe: caldarâm. 
Niște băeţași goneau printre băl. 
toace, alungând - cu prăjini po- 

rumbeii n 
Fără să se grăbească, Katea a- 

junse într'o stradelă din apropie- 
re. Şi aci simţi. că cineva 0 apu- 
că de mânecă pe la spate : 

— Katiușa! 
”. Intorcând capul, KCatea o zări 
pe Natalia Egorovna, 'care lucra 
împreună cu dânsa în fabrică, 
— Să „mergem repede la Se- 

* diul Comitetului ! — zise Natalia 
Egorovna. Sosește Lenin. 

Comitetul Raiopal al bolșevici- 
_Yor era pe timpul acela instalat 
într'o căsuță mică de lemn, o- 
cupând în total două camere. .. 

In prima cameră se afla un om 
cu căciulă de astrahan. 

- Natalia Egorovna, îi strigă în 

pripă. 
— Ei cum, ai dat de știre ? 
Omul cu 'căciula de astrahan 

răspunse supărat: . | 
— Cum, drace, să dai acum de 

știre |: Știi doar şi tu: e Paște, 
uzinele și fabricile sunt zăvorite 

"cu lacăte, poșta, nici ea nu func- 
ționează. Ia zi și tu, cum să dai 
de știre poporului în astfel - de 
condițiuni... a 

Natalia Egorovna luă loc . la 
masă, rămânând pe gânduri. 'Se 
adresă în urmă Trofimovei : 
„_— Katea, tu scrii frumos ? 

' Fără să aştepte răspuns, ea se 
duse în cealaiţă cameră,” ' reve= 
nind cu.o făște. de stambă roșie. 
— lată, scrie pe această stam- 

bă — zise ea Katei. Scrie! 
— Stătu la gând o dipă: —l: 

„Sosește Lenin. Cu toţii în în-l 
tâmpinarea lui!“ Nimic altceva. 

Pe rezămătoarea ferestrei era 
o tinichea cu vopsea albă și 
cretă. 

Katea se apucă să deseneze li- 
terțle cu cretă, silindu-se să le 
facă cât-mai frumoase, In acelaș 
timp, Egorovna - desfăcea  vop- 
seaua în untdelemn, căuta o pen- 

'sulă.: 
Îi. veni în urmă în minte: 
— Si cum o să ducem placar- 

dul ? Ne trebuesc bețe. Şi ieşi re- 
pede în stradă. 

Pe caldarâm băeţaşi continuau 
să fugă, să șuere, să gonească po- 

_ rumbei cu prăjinile. Iar porum- 
beii sburau fără prea multă plă- 
cere: se însera și ei ar fi dorit 
să se întoarcă în porurmbare. Băl- 
toacele se acoperiseră de acum 
cu o pojghiţă subţirică,de ghiaţă, 
scârţâind sub căicâile băeţaşilor. 

Apropiindu-se de băețaşi, Na- 
talia Egorovna îi rugă: 
— Băeţași, daţi-mi mie o pră- 

nă. . 
„Aceștia însă alergară pentru 

orice eventualitate ceva mai de- 
parte. Aveau niște. prăjini minu- 
nate: drepte, lungi și până în- 
tratât de netede, încât păreau 

acoperite” cu lac galben. Cui nu 

i-ar fi părut rău să se „despartă 
de astfel de prăjini ? 

—Băeţi, — repetă Egorovna — 
îmi trebue pentru un lucru im- 
portant. Cum ași, putea să vă în- 
duplec:? 

Fa dădu neputincioasă din 
mâni: puteau oare îi înduple- 
cați acești băcţaşi ? Prăjinile 
erau pentru ei în acest moment 
lucrul cel mai scump poate de 
pe lume. Nici de vândut nu le 
vor vinde | A - 

Egorovna zise totuși încetişor: 
„— Vedeţi, e chestia că... soseș- 

te tovarășul: Lenin..; 
Katea 'Trofimova își termina- 

ge între timp lucrul, zugrăvise ți 
terile cu vopsea albă. Şi inscrip- 
ţia era clară, vizibilă, dar unele 
litere erau puţin cam strâmbe. 

Katea se alarmă: Unde oarea 
dispărut Egorovna ? Privi . în 
stradă. Acolo lângă gard, Nata- 
lia Egorovna lămurea ceva băe- 
țașilor. 
— Dragă  Natașo — îi. strigă 

Katea — ce faci acolo? 
— : Povestesc copiilor despre 

Lenin —- răspunse Egorovna. 
— Ar trebui doar să cauţi două 

"prăjini, 
— Da, trebue — oftă gorov- 

na =. să mergem. Și ea îşi pă- 
răsi pe băețași, îndreptându-se. 

Unu) dintre aceştia, ajungând-o 
din urmă, îi întinse o prăjină zi 
cându-i : 

— Iat-ol!: 
„na — să mergem. ȘI ea a pă- 
nă la localui comitetului. Priviră 
acolo în tăcere cum Egorovna 
măsură Gin palmă prăjina. Das- 
părțind-o în două părţi egale, ea 
făcu în mijloc o tăetură cu cuţi- 
taşul. O strânse apoi între genun- 
chi dintr'o mişcare. Unul dintre 
băeţași. dete un țipăt: Ce îucru 
preţios e stricat în“văzul tuturor! 
Un altul îl împinse cu cotul zi- 
cându-i: 

în ba maica IEI | 

"— Nu vezi că-e pentru o treabă 
importantă | N 

Din Prăjină au fost făcute două 
rezemătoare. Katea și Egorovna 
au prins de capetele lor stamba 
roșie. Placardul era acum. gata, 
L-au luat cu ele în stradă. 

Katea crezuse că văzând pla- 
cardul trecătorii se vor Inira. Nu 
S'a mirat însă nimeni, Oameriii se 
apropiau din' toate . „părțile, ci- 
teau : „Soseşte Lenin” şi între- 
bau: 
'— Pe când e asteptată sosirea 

trenului ? 
Mulţi. însoțeau "placardul, fă- 

când grămadă în spatele ei. Un 
bărbat îi strigă sever Egorovnei: 
— Dar gara în care sosește de 

"ce nu e arătată? - 
Ea a răspuns: 

— Singur nu poți ghici 7 Gara 
Finlandeză. 
„Bătrânul se lovi pe şolduri cu 

mănușile, 

— Băeţii mei sunt aici:în apro- 
piere... Voi avea încă timp să dau 
o fugă după ei?. . 
"Egorovna' spuse liniştită :. 
— Mai ai tot timpul. | 
Kâtea cu Egorovnă âu cutree- 

rat cu placarâul întregul cartier. 
Apoi s'au îndreptat spre centrul 
oraşului. Mulțimea tot sporea şi 
sporea. Şi când ajunseră la pros- 
pectul Nevski, Katea privi în 
spatele ei: se adunase în urma 
lor mare mulţime, Nu i se putea 
vedea sfârșitul: 

Katea zări pe bătrânul care 
fugii să-și cheme băeţii. Alături 
de dânsul mărşăluiau doi flăcăi 
— erau pe semne fiii bătrânului. 
Alături de dânșii mergea băeța- 
șul care a dat prăjina sa. Au mai 
Zărit muncitoare cunoscute ale 
fabricei de  lengerie, : soldați, 
muncitori, studenți. 

“Cineva din mulțime zise: 
— Să-i dăm drumul cântecu- 

lui nostru de luptă. Şi'el intonă 
cel dințâi: 
„Curaj, tovarăşi, ţineţi caden- 

ţa... , 
Ceilalţi începură să-l imite, 
Sub tactul cântecului au înce- 

put cu toții! să păşească mai or- 
donat, în cadență, orânduindu-se 
fără să-şi dea seama în front câte 
patru. Mulțimea se prefăcuse în- 
tr'o coloană de oameni, ce mărşă- 
luiau în întâmpinarea lui Lenin. 

.. Tar. când ajunseră la Neva, au 
văzut că. și din celelalte cartiere 
se îndreptatu astfel de coloane, 
Veneau în frunte cu drapelele lor 
şi unități militare. Trecuse un 
detaşament de . marinari. din 
Kronstadt. Iar în urmă lor tre- 
ceau grohăind pe caldarâm maşi- 

nile blindate. - - . 
La podul peste Neva au tre- 

buit să aștepte: au fost întâi.1ă- 
saţi să treacă muncitorii uzinei 

Putilov, âpoi unitatea militară. 
iar în urma acestora au trecut 

marinarii. 
Când au ajuns la Gara Finlan- 

deză nu mai era nici un interval 

între coloane. Toate străzile ca 

şi piaţa gării erau pline de mul- 
țime. | a 

Era limpede pentru oricine : 
chiar dacă ar fi vrut guvernul | 

să-l aresteze pe Lenin, el n'ar fi 
fost: în stare s'o! facă. ' Poporul 
mar fi îngăduit asemnea lucru. 

" Incepu să se:întunece. Mun- 
citorii aprinseră torţe, pregătite 
dinainte. Torţele ardeau cr flă- 
cările -moţate, . roşii. Dinspre 
gară se întindeau spre torţe ra- 
zele albastre ale proiectoarelor. 
Şi de pe urma acestor flăcări 
roșii şi albastre, totul împrejur 

căpăta înfăţişare neobișnuită, 

haină de sărbătoare. 
Natalia Egorovna şi Katea se 

aflau cu placardul lor, tocmai la 

celalt capăt al pieței gării și le 
era teamă că nici măcar n'o să-l 

poată vedea pe Lenin. 
Imbulzeala de lângă gară creş- 

tea din ce în ce mai mult: din 

diferitele cartiere. ale oraşului   

 rauncitori și soldați. 
Se auzi'un sgomot: puternic, 

Mulțimea se mișcă din loc în loc, 
se dădu în lături și spre gară 
treceau. grohăind mașini, blindate 
cu steaguri roşii pe turele. 
„Poporul a început să. înainteze 

strâns unit în urma maşinilor 
blindate. Natalia Egorovna şi 

înalțe cât mai sus spre a putea 
vâdea ceva. In faţă însă, în afară 
de 'spinări omenești şi căciuli ne 
gre nu se putea vedea nimic, . 

Departe de tot, foarțe aproape 

blindată. verde. Ea era puternic 
luminată de un proiector... 

Trecu încă câtva timp... 
Natalia Egorovna era tot tim- 

“Ipul atentă, . dacă. nu 'se aude 
cumva sosirea. -trenului.. Nu se 
auzea însă nici fluerat de' loco- 
motivă, nici sgomotul roților de   

torțele fumegânde. 

la "vagoane. 

      

tută de-un murmur încet. Iar a- 
poi se lăsă o linişte atât de mare, 
încât'se putea auzi cum trosnesc 

Pe mâşina blindată“ văzut” de 
toată lumea, apăru Lenin. | 

El păstră câteva clipe de tă- 
cer, înclinat puţin înainte.' Pă- 
rea că priveşte cu atenţie în- 
scripţiile de pe steaguri şi de pe 
placarde. Acestea erau luminate 
în chip neregulat de flăcările tor- 
ţelor şi nu era câtuși de puţin u- 
şor să citești ceeace era scris pe 
ele: O rază a proiectorului căzu 
pe fășia de stambă a unui pla- 
card depărtat și din toate păr- 
țile se puteau vedea literele mari 
scrise pe ea:  „Soseşte Lenin”. 

„Cu toţii în întâmpinarea lui!” 
Inscripţia era ţinută pe două 

prăjini de două cusutorese, care 
aveau pe cap băsmăluţe roşii. 
Şi. Lenin le zări- 
EL îi zări şi: pe marinari, mun- 

citori, . soldaţi, studenţi. 
El văzu o mare de capete — 

poporul, care venise în ităcapi- 
narea lui. . Ă 

Şi emoționat, el îşi ridică sus 
deasupra capului şapca. 
“Băgând-o apoi repede în bu- 

zunar, el întinse înainte mâna şi 
îşi începu cuvântarea, - pe care 
nimeni m'a'înscris-o în acea sea- 
ră. Și neuitată a fost. de ni- 

meni. ... 

Îza Luna fulie 

care sosise Lenin în Rusia. Vlade- 
mir Ilici locuia în Petrograd în 
strada Sirokaia, împreună cu Na- 
dejda Constantinova. și surorile sale 
Maria Ilinișna şi Ana Ilinişna. 

Intr'o dimineaţă veni în, vizită 

Iakov Mihailoviti Sverdlov. La în- 

ățişare părea ca întotdeauna foar- 

te liniştit, dar imediat îşi dădură 

cu toţii seama. că s'a “întâmplat 

ceva. . 
Vladimir “Ilici, trebue să. dispară 

imediat, este căutat — zise tovară- 

șul Sverdlov. 
Nu se dăduse încă ordin pentru 

arestarea lui Lenin. Trebuia însă 
să fie dat din moment în moment — 
şi Iakov Mihailovici Sverdlov afla- 

se la timp despre acest lucru. 
Nu trebuia pierdută nici-o clipă. 

Sverdlov îşi desbrăcă impermeabi- 
lul și-l dădu lui Vladimir Ilici, 

pentru ca acesta să fie mai greu de 

„recunoscut. 

Au eşit împreună — Lenin. și 

Sverdlov. Indată după plecarea lor 

se 'opri în fața, casei în sgomot şi 

hărâit un auto-camion. Era ticsit de 

ofițeri şi de. elevi gardişti-albi ai 
şcolii militare de: ofiteri. 

Sărind din auto-camion, ei se a- 

runcară” pe scară, în spre locuința 
lui Lenin şi îmcepnră să bată cu 
toată puterea în ușă 

Uşa a deschis-o Nadejda Kon- 

stantinova,, 

— Unde e Lenin — isbucniră în 

strigăte ofiterii; 

— Nu este aici — răspunse Na- 

deida Konstantinova. Ps 
Ofițerii au făcuţ atunci, perchezi- 

“ie amănunțită * au cotrobăit peste 

Katea căutau din răsputeri să sel: 

de gară, se înălță doar o mașină]: 

  * III 
. : 

Apoi au ieșit în antreu. Aici se 
afla întrun colț un mare coş îm- 
pletit.: Un ofițer l-a străpuns din- 
tr'o lovitură cu sabia, 

Din antreu dădea în bucătărie o 
uşă deschisă, In bucătărie şedea pe 
o taburetă tânăra fată de serviciu, 
Anuşka, 

Ea se uită supărată la ofițer. 
— Căutaţi şi în sobă — zise ea. 

"— Tine-ţi gura, sbieră ofițerul 
mâniat. N'a mai căutat însă nimic 
în bucătărie, întorcându-se în ca- 
meră, 

„Aici el deschise biroul și cercetă 
toate scrisorile venite pe adresa lui 
Lenin. : 

Intruna din: scrisori, soldaţii de 
pe front îi scriau.lui Lenin: . 

„Tovarăşe, prietene. Lenin] Află 
că noi, soldații, suntem: gata să te 
urmăm până la capăt, cu toți până 
la unul...“ 

» Intro altă :scrisoare. venită din- 
tun sat îndepărtat, se spunea: 
„Numa; Lenin poate salva Rusia, 

dacă o să ne ținem de el și o să pă-   

se scurseră trei luni din ziua în]. 

șim după povețele lui”, 

  

Ducându-so tn. Finlanda, Leinin | stă „ao vorbă « cu  auncitorii indus triali de acolo, 

Deodată însă piaţa fu străbă-ş. Toate celelalte scrisori erau la 
fel: nu conţineau nici o taină. Dra- 
gostea poporului pentru Lenin nu 
era o taină pentru nimeni. 

Ofiţerul aruncă cu necaz - scriso- 
rile-pe-masă = 

Dădu în urmă 'ordin să fie ares- 
taţi toţi cei ce se află în locuinţă. 
Nadejda Konstantinova, Maria Ili- 
nișca, Anna Ilinișca. şi chiar Anuş- 
ka. 
- Arestaţii fură introduşi într'o în- 
căpere:murdară cu tapițeria ruptă. 

Peste un minut năvăliră  într'a- 
colo cu săbiile trase elepii gardiști- 
alb; ai şcolii militare. 
— Unde e Lenin? 
Era limpede că năvăliseră cu gân- 

dul de a-l omori pe Vlademir Ilici 
Şi erau strășnic de înfuriaţi că n'au 

isbutit să-și  înfăptuiască gândul. 
Nadejda Konstantinova, ca şi cele- 
lalte rude ale lui Lenin au fost în- 
delung interogate, nu s'a putut însă 
afla nimic dela ele, astfel că a tre- 
buit să li se dea drumul. 

lar . Vladimir Ilici se adăpostea 
în acest timp într'o altă locuinţă. 
Noaptea autoritățile dăduseră or- 

din, ca la porțile de eşire ale tutu- 
ror caselor să se pună de dis-de-di- 
mineață la pândă portarii, neîngă. 
duind nimănui să iasă, decât doar 
locatarilor vechi, pe. care ei îi cu- 
noșteau personal. Se spera că Lenin 
pa putea fi astfel reținut pe vreun- 
deva, 

Vladimir Ilici adormit în _moap- 
tea aceea în locuința unui muncitor 

di Petrograd. 
Trezindu-se dimineața şi zărind 

prin ferestră pe portarii cu şorțu- 
lețele albe, el şi-a dat pe loc sea- 
ma de motivul pentru care aceștia 
se află în fața porţilor. 

Vladimir Ilici se îmbrăcă liniştit, 
luă o umbrelă: în mână, ieși . în 
curte şi se îndreptă negrăbit, drept 
Spre portari, --.. 

Aceștia se uitară țintă la dânsul : 
iată un om: străin în casă, căruia 
War trebui să i se dea drumul să 
plece 

La iasa dan 
Dintrun sat depărtat din Ş 

beria călătoria spre Petrograd 
un bătrân țăran. Pe drum el po- 
vestea la toată lumea că el 
merge la Lenin. Trtebuia să 
stea de vorbă cu Lenin asupra 
vieţii lui ţărăneşti. 

Mult timp petrecu “bătrânul 
pe drum.. Sosi insfărșit la Pe- 
trograd. 

Văzu pe străzi muncitori înar 
maţi. Trecu în sunet de orches- 
iră un: regiment de sodaţi. în 
fruntea regimentului era purtat 

un mare steag roșu, 

Bătrânul se apropie de un 

ostaş al Gărzii Roșii, întrebân- 
du-l: N 

— Cum trebue să, înțeleg] 
cele” ce se. întâmplă? 

Acesta răspunse : 

— Vile așa, începând din ziuu 
de eri trăim sub puterea savie. 

tică - 
Umblă bătrânui po străzi în. 

treb&nd unde ar putea găsi pe 

Lenin.     zoseau într'una coloane noui de sau târit chiar şi sub pat. 
tot — și în dulupuri şi în comodă... 

Lumea fi răspundea : : Ia 
La Smolni, a 
Timp îndelungat  cu'reeră 

  
hea 'de sus. până 

  

Lenin mergea însă atât de liniștit, 
încât portarii se gândiră : acest om 
nu are. nici un motiv de teamă, el 
nu se grăbeşte câtuși de puţin. 

Cine e urmărit pentru a fi ares- 
tat; trebue să aibă cu totul altă în- 
fățișare, el se uită în toate părțile, |. 
se grăbeşte... chiar și ochii lui vă- 
desc neliniște, 

Aveau ' însă în faţa lor un om, 
care se îndrepta direct spre ei, le- 
gănându-și umbrela şi strângân- 
du-şi cu desfătare ochii în lumina 
soarelui — vădind a fi într'o dispo- 
ziție cât maj bună... 

Portarii îl priviră pe Lenin, i 
încercară din ochi încă odată, se 
uitară unul la celălalt și îi dădură 
drumul pe poartă.. 

Iar: Vladimir Ilici se îndreptă ne- 
grăbit pe stradă. | 

Pe lângă el trecu în goana mare 
un auto-camion cu ofițeri şi elevi 
ai școalei militare: aceștia conti- 
nuau să-l caute pe Lenin. . 

In ziua aceia Vladimir Ilici a 
schimbat câteva locuințe;  dimi- 
neața a fost întrun loc, seara în- 
traltul, noaptea a dormit într! un 
al treilea loc. 7 

lar peste câteva zile a părăsit 
nepbservat de nimeni Petrogradul. 

Pe poe: 
Răscoala a început noaptea, 
Era o noapte întunecoasă, groas- 

nică, În străzi nu ardea nici un fe- 
linar, Pe îluviul Neva so înălța ca 
un colos negru crucişetorul bolșe- 
vic „Aurora“, . Luminile le avea 
stinse, iar ţevile tunurilor îndrep= 
tate în direcţia Palatului de Iarnă. 

Prin întuneric răsunau împuşcă- 
turi depărtate, pocneau motocicle- 
tele de caldarâm, goneau cu bubuit 
autocamioanele, în care se aflau 
în picioare soldaţi şi marinari înar- 
maţi. - 

Străzile erau pline de focuri 'a- 
prinse. Ostaşii Gărzii Roşii se: în- 
călzeau lângă flăcări, discutau cu 
vocea scăzută, aşteptau ordinul de 
atac. Detaşamentele de muncitori 
înarmaţi ocupaseră la .ora aceea 
toate podurile de peste Neva, 

La unul din poduri stătea tână- 
rul muncitor din Petrograd, Andrei 
Krutov. Impreună cu “el crau în- 
sărcinaţi cu paza podului încă opt 
ostaşi ai Gărzii Roşii. Ei. erau sub 
comanda unui vechii bolşevic, că- 
puia îi ziceau cu toții Vasilii Ivano- 
vici, 

De două ori în cursul nopţii gar- 
dişti-albi au deschis foc asupra 
podului, au fost însă: goniţi cu 
iocuri de armă de către ostaşi ro- 
şii, care nu s'au clintit în tot acest 
timp din loc. 

Trecerea peste pod era îngăduită 
numai “în 'baza-unor ' permise spe= 
ciale, , 

Unul singur n'a avut perniis şi i 
s'a dat totuşi drumul să treacă. 
Când veni foarte aproape de pa- 
trulă, Vasilii Ivanovici păşi înspre 
el cu revolverul în mână, întrebân- 
du-l cu severitate. 

— Permisul dumitale! 
Omul se opri, lăsând jos gulerul 

ridicat dela palton. Obrazul îi era 
bandajat cu o basma. El spuse ceva 
încet lui Vasilii Ivanovici. Acesta 
se dădu: la o parte, salutând cu 
mâna la chipiu.. Omul cu. obrazul 
legat păși pe lângă Andrei pe pod 
cu paşi repezi şi dispăru în întu- 
neric, 

Iar comandantul: patrulei se în- 
toarse la locul său, alături de An- 
drei. Fără a rosti vre-un, cuvânt, 
cl privea în direcţia în care ple- 
case necunoscutul,' Colo, . dincolo 
de fluviu, bubuiau înăbuşit salve 
de tunuri. 
Neputând să se mai reţină, Krut- 

vo întrebă : 
— "Ţi-a arătat oare permisul ? 
Vasilii Ivanovici răspunse tără- 

pănat : 

— Nu. Nu avusese încă timp să 
şi-l scoată, fusese nevoit tot timpul 
să se ascundă. .. Mai înainte în Fin- 
landa, de curând aici. Şi acum iată 
că se duce la Institutul Smolni, 

Rosti apoi, şi Andrei prinse în 
vorbele lui oarecare teamă: 
— Când te gândeşti că venind 

încoace a trebuit să treacă pe 
Igă trupele albe! Ar fi putut 
doar... mă înţelegi, să-l omoare! 

Pentru prima dată îl auzi Andrei 
p2 comandantul său, vorbind cu 
astfel de voce.. EI îi privi pe Vasilii 
Ivanovici, drept în faţă şi-l între- 
bă: — Cine a fost? 

Și comandantul patrulei de . os- 
taşi. ai Gărzii Roşii răspunse : 
— Vladimir Ilici Lenin: 

ntand Saam. 
el orașul, până ce ajunse la o 
clădire mare. 

Lângă clădire erau aprinse 
focuri, și postate mitraliere. In 
jurul mitralierelor umbiau . în 
coace şi încolo marinari şi sol- 
dați. -- 4 

Nimerise la Smolni. 
Bătrânul îndrăgi. un marinar 

tinerel. Acesta. lovia într'una 
cu tocurile de caldarâm, îşi bă- 
tea mânile una după alta, se 
încălzea: era îrig, iar despre 
mare bătea vânt năpraznic.. 
Bătrânelul îi zise: 

— Aşi dori să-l văd pe Le- 
nin. 

- Marinarul Îl "măsură cu privi. 
jos şi-l înt 

3 
    

trebă : 

.— Si cam ce teabă ai cu: 
Lenin ? | 

— Am venit să-i "povestesc 
dasnpre viuța mea de țăran. i 

Dute moșule la comandanti 
sa ţi scoate un permis — îl spu- 
se marinarul, ar&'ându-i înco- 
tro să se îndrepte. 

(C ont ineaaart în pag. (j- e) î 
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95 de ani de taairu soxioic 

TEATRUL POPORULUI 
Războiul pentru apărarea Pa. 

triei a scos din nou în evidență 
legătura strânsă dintre arta so- 
vitică şi mase, dintre teatrul so- 
vietic şi poporul şi statul sovictic. 
'Teatrul sovietic aniverseuză 25 de 
ani de realizări uriașe, în împre- 
jurările războiului, fără ca aces- 
ta să-i fi întrerupt o clipă, creşte- 
rea şi perfecţionarea artei şi teh- 
nicei sale neîntrecute, | 

Aniversarea. aceasta, este lega- 
"tă de un act de stat de cea mai 
mare însemnătate, act care a de- 
terminat desvoltarea întregii cul-|. 
turi teatrale sovietice: la-26 Au- 
gust 1919, preşedintele -Consiliu- 
lui Comisarilor Poporului V.I. 
Uliano (Lenin), a semnat „Decre- 
tul de unificare a teatrelor“. Prin 
acest decret, tot inventarul tea- 
tral. a fost declarat . proprietatea 
statului şi s'a instituit un control 
al organelor. statului peste toate 
teatrele din. ţară, cărora li sa fi- 
xat o.subvenţie acordată de stat. 
In. modul acesta, decretul lui 
Lenin a întărit situaţia istorică 
nouă a teatrului din Rusia, creată 
în urma revoluţiei socialiste din 
Octombrie 1917. Hotărîrile şi de- 
ciziile ulterioare au desvoliat şi 
întărit acest act de cea mai ma- 
re importanță, conform cu evolu- 
ţia situației din ţară. 

- Pentru prima oară în : istorie, 
spune tov. Kalaşnikov, şeful di- 
recției teatrale depe lângă Comi- 
tetul “Artelor, un guvern repre- 
zentând interesele unui popor Ii- 
per, a preluat conducerea desvol- 
tării culturale a teatrului în cea 
mai mare ţară din lume, compu- 
să din naţionalităţi atât 'de nume- 
roasc, 
"De altfel, teatrul dovotie. s'a 

desvoltat: dela început ca un tea- 
tru multinațional, sprijinit pe e- 
galitatea în drepturi a culturi- 
lor naţionale, instaurată de Ma- 
rea Revoluţie Socialistă din Oc- 
tombre, 

Statul sovietic a urmărit cu "cel 
mai mare interes desvoltarea ar- 
tei dramatice, acordând . nume- 
oase, subvenţii şi premii. Ascen- 
siunea acesasta a teatrului sovie- 

| de vedere ideologic, cât şi ca ora 
ganizaţie. A fost instituit titlul de 
Artist a] Poporului U. R. S.S. 
(1936); a fost creat un organ do 
stat special de conducere a art2- 
lor peniru toată Uniunea-Comi- 
tetul Arielor (în anul 1936). Cu 
ocazia aniversării a 60 ani dela 
naștere 'lui. Stalin, au fost 
instituite premiile „Stalin” (în a- 
nul 1939). Decadele Teatrelor Na- 
ționale introduse în 1936 au a- 
vut o însemnătate colosală în dez 
„voliarea' acestor teatre. 

Numărul teatrelor din .U. R. 
S. S.:se ridică anul acesta Ja pes- 
te opt sute de teatre. de stat şi 
alte” catre sindicale, în afară deo 
numeroase teatre de front. 1ra- 
diția „scenică rusească a fost da 
mare ajutor constituirii teatre= 
lor. Experiența macştrilor unor 
teatre ca: Teatrul Mic, Teatrul 
de Artă din . Moscova, Teatrul 
Mare, ş, a. se propagă intens. 

Astfel, de pildă, guvernul 50 
vietic a luat hotărîrea să publica 

Stanislavsli şi al lui Nemirovici- 
Dancenko. Creaţiunile unor rea 
gisori de frunte ca V. Meyerhold, 

pov, M. N, Kedrov, N. P. Hmelev, 
R. I, Simonow şi alţii — fac ca 
desvoltarea teatrului sovietic să 
meargă înainte spre noui succese 

de creaţie. SI 
Multe mii de. spectatori aplau- 

maeştri ai teatrului sovielic, din 
vechea și noua generație, 

lor Uniunii Sovietice pentru re- 
gimul sovietic, războiul Armatei 
Roșii contra Germaniei hitleriste 

carca stahanovistă, viața satului 
colhoznic — toate acestea for- 
mează un teren variat și vast po 

care trăesc dramaturgia și tea. 
trul soviețic, Importanţa  educa- 
tivă a - teatrului sovietic, este 
enormă, mai ales pentru desvol- 
tarea tineretului, de acea grija 
Statului Sovietic se   tic. a fost realizată atât din punct 

Săptămtăi ia spori 
22.410 elevi ai. şcolilor secundare, 

speciale şi de meserii din Moscova 
au luat parte la 15 Octombrie la 
tradiționalul  cross-country de 
toamnă al şcolarilor. 
Timpul era minunat şi competi- 

țiunea a avut un mare succes, 
Cei mai tari dintre tineri” s'au 

dovedit a fi: la 1000 m. Nikitin 
(Şcoala de meserii Nr, :28)'— 3 mi- 
nute 19,4 secunde, şi la:3090 m, 
Sakuli (Şcoala de meserii Nr. 40) 
— 11 minute 20 sec. In grupul 
băieţilor învingător a ieşit Sav- 
cenco (stadionul Pionicrilor) — 500 
metri în 1 minut 27 sec. Pe aceeaşi 
distanţă cea mai bună -alergătoare 
dintre -fcte a fost  Sovetnicova 
(Şcoala Nr. 329) — 1 minut 25 se- 
cunde, 
— Impreună cu tot poporul u- 

craincan, sportsmenii Ucrainei au 
sărbătorit plini de bucurie şi în 
mod solemn ziua 'deplinei celiberări 
a' pământului lor de sub cotropi- 
torii fascişti germani. 
— In ziua de 15 Octombrie au 

avut loc în oraşele şi satele repu- 
blicei  sărbătoriri. şi manifestații 
sportive. In capitala Ucrainei-Kiev, 
sărbătoarea a început prin tradi- 
ționalul cross-country de toamnă, 
la care au participat aproape. 2000 
de crossmeni, " 

"Cu mare interes a fost urmărită 
ştafeta orkanizată pe străzile ca- 
pitalei pentru „Premiul eliberării 
Ucrainei“ 
a ieşit echipa asociaţiei 
„Sănătatea“. 

— Pe noul stadion republican. în 
care încap 50.000 spectatori şi a 
cărui „construcţie a' fost terminată 

  

, sportive 

după izgonirea Nemţilor, — a avut]: 
loc matrhul de foot-hall: pentru 
cupa Ucrainei între echipele sLo- 
comotiva“ (Ularcov) şi - „Dinamo“ 
(Odesa). A învins echipa din Har- 
cov cu scorul de 2:0, 

:— La Dnepropetrovse a fost or- 
ganizată pe străzile oraşului: o şta- 
fetă, Echipei învingătoare a aso 
ciaţiei „Spartac“ i s'a înmânat fla- 
mura „Ucraina liberă“, 
— 0 mare sărbătoare sportivă 

a avut loc Ja Zaporojie. Din 66 de 
echipe :ce au concurat a. premiul 
ziarului „Zapotrojie roşie“ a. obţi- 
nut victoria echipa  sportsmenilor 
din rândurile 'celor: ce lucrează la 
reconstrucția „Dneprostroi“:ului. 

— In capitala Crimeei — la Sim- 
feropol — au concurat la cam- 
pionatul oraşului 250 sporimeni de 
atletism ușor, volley- ball, “ciclism, 
— La Brest s'a şi organizat aso- 

ciuţia sportivă a muncitorilor - dela 
calea fcrată şi altele. Au avut loc 
mat-huri” de volley-ball şi. foot- 
ball. : a 

— La Chişinău, ' capitala Repu- 
bliesi ' Moldoveneşti, . s'a terminat 
de curând .un turneu de. foot-b2ll. 
I : matchul final dintre echipele 
„Spariac“ şi „Dinamo“ au asistat 
29.090 spectatori, A învinş „Spar - 
tac“ cn scorul de 2:0,: 
— La Rovno s'au jucat matchuri 

de font. ball; pentru cupa oraşului: 
In matchul “ final .„Spartac“ a în- 
vins „Dinamo“ cu 4: 1. 
— IGechis e de fn ot lall, ale celor 

mai mari uzine din Dnepropetrovsc, 
Mariupul, Dneprodzeriinsc” şi alte 
oraşe din Uerzina au particin=i la 
cup, Consiliului ' Central al Aso- ( 
cistiei Sportive „Otelul, 

Cupa a fost câștieată de e.hipa 
uzinei Dzerjinsk (din oraşul Dune. 
prod-ertinsc). 
— La Moscova sa încheiat seru 

“şi din-care învingătoarej 

a poporului. 

vă din U.A.S n, $ SS, 
loc între echipele de bărbaţi, sue 
câştigat „Dinamo“, iar între e, , 
pele femenine — „Locomotivi”, -* K 

Inchiderea sezonului a fost m” 
cată de matchul interurban înt=? 
echipele 
Moscova. 

XIarcovul şi-a trimis cea mai r: 

  

" OQaspeţii au avut la Moscova îi 

cu 2:1, în 'favoarea echipei „Cons- 
tructorul“ cu 2: 0 şi a echipei 
„Spartac“ cu 2:1.. 

— So apropie de sfârşit cam-. 
pionatul de foot-ball al Moscovei: 
Championațul stârneşte un larg 
interes din partea numeroşilor a- 

mai tari echipe, 
— Printre ultimele întâlniri, ne- 

așteptată a fost înfrângerea: echi- 

„Aripile: Sovietelor“, 

„— Au mai rămas câteva jocuri, 
Situaţia echipelor din acest mo- 
ment * este următoarea :, leader 
esto ',,Torpeda“, după . cl vino 
„Casa Centrală 'a Armatei Roşii, 
apoi „Spariac“ şi „Dinamo“, - 
— La Leningrad. este  deacum 

frig, dar pe terenurile de foot-hall 
şi pe pistele de alergări mai au loc 
antrenamente şi matchuri, - 

“In 'ziua închiderii sezonului de 
foot-ball s'au întâlnit echipa „Ze- 
ni“ — care a câștigat cupa U. 8 
$. S..— cu echipa unităţii militare 
comandaie de Lobanov. A învins. 
„Zenit“. | . 

Echipa de tineri „Zenit“ a câşti= 
gat. campionatul, . pentru prupul 
de tineri, .. 
„In piaţa palatului au: avut loc îu- 

treceri la alergări, dedicate închi = - 
dorii sezonului de atletism uşor, 
— In oraşul Frunze s'au încheiat 

competiţiunile sportive ale sports-, 
menilor grăniceri. Primul loc a fost 
ocupat .de echipa republicei Kir- 
ghize, - 

—: Vâslaşii şi vyac! ismenii “din 
Moscova:au luat parte Ja ultimele 
manifesiaţiuni ale acestui  sezon,. 
Mii de amatori. din Moscova au 
privit cu interes depe „Podul Cri- 
meci“ lupta dintre 23 crhipe de 
vâslaşi într'o cursă cu handicap 
pe distanţă de 2 km. | 
Premiul - tranzitoriu pentru în- 

tâietate pe, echipe şi pentru partie 
cipare masivă la întreceri l-au do: 
bândit vâslaşii asociaţiei „Aripile 
Sovictelor“. | 

In cursa yacht-urilor cu pânze 
cel mai bun rezultat l-a arătat 
Naumpv. pe yachi-ul „Vânt“, 
— La Vladivostok sau ferminat 

de curând întrecerile la vâsle pen- 
tru championatul Țărmului Geea- 
nului Pacific. An participat sport 
smenii asociaţiilor „Vodnic“. „Epor- 
tact, . „Bureveostnic“, .Mrdic“ şi 
„Sudostroitel“. -Un vânt - rece de 
toamnă și valurile furiunoa e ale 
Golfului  Awmurului: au creal cen- 
diti; dificile p -ntru concurenti. Ţit- 
lul de champion al ,Vărneulu: "0-   nui de vară de volley-ball. Primul 

ceanu!':i : Pacific“ l-a cuceriţ Do - 
rohovsii. NE , i 

— 3000 de  alerețori au luat: 
perte la 'uross-conntry de toamnă 
în annarne Moresaluiui | PP S.S, 

Varaşilav în orasul Nicmorvse na 
Amur. Cele mai hunr rrzelirte 
le-au obţinut: la bărbati -. Gri- 
banovy. care a parcurs IP&0 mrtri 
în -2 "min. 532 soc în: la fini — 

în 1 min Smirnova : 500 m. 

testamentul literar a lui E. $.: 

Astăzi, lupta eroică a popoare=! 

viaţa colectivelor din uzne, miș= 

ternică echipă — "Locomotiva. iii 

matori de: foot-ball din Moscova. . 
La campionat participă 8 din cele | 

pei „Spartac“, cauzată de echipa 

dă zilnic arta minunată a acestoz . 

îndreaptă - 
atât de stăruitor spre arta aceasta : 

îemenine din Pere 

    

întâlniri, pierzându-le în favoare: 7 
echipei din Moscova „Locomotiva“ 

29 sec, 

Al. Tairov şi altor ca A. A. Po-..
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sare, potrivit jaimei 

Desigur ucenicii dela Malaxa 
nu şi le pot aminti fără să râdă 
în bătaie de joc. Po vremea aceca 
Ii se prezentau săptămânal, pen- 
“tru „educaţie“, în fabrici, jurna- 
lele U.F.A. Nu pot să nu râdă 
biieţii, amintindu-şi-le, fiindcă 
"într'o bună zi, a rulat jurnalul în 
cadrul căruia propaganda „ma- 

şinci de război“ a lui Gocring 

prezenta Malaxa drept uzina mo- 
del a Sud-Est-ului Europei, în 
'care muncitorul trăieşte raiul pe 
pământ, în vreme ce traiul Jor 
cra în realitate un trai de câine. 
Și acum mai râd băieţii : „Ai vă- 
zut ce mai minţeau la film ?“* 

Exterioarele monumen- 
zale maschează rău 

mnizcria 
Tramvaiul 7 te lasă undeva, 

aproape de capătul liniei într'un 
cartier de căsuțe mici cu prăvă- 
Jii multe. Uzinele de armament 
Malaxa, devenite  Rogiifer, în 
slujba războiului criminal, po- 
secă însă exterioare moderne. 
Grilajuri suple înconjoară pelu- 
zele de gazon, şi rândurile de 
flori în culori vii, micile havu- 
zuri în marmoră şi splendidele 
clădiri în cărămidă roşie, la care 
duc alei pavate curat. Linia fe- 
rată intră în fabrică prin mai 
multe porţi, spre turnătorii şi 
depozite. Uzinele Malaxa.oferă 
astfel aspectul unei citadele in- 
dustriale. Dar: în fața porţii a 
2-a, pe. stânga rambleului liniei 
ferate, între băltoace și maidane, 
sa înalță la doi metri deasupra 
noroiului adânc, de lut galben, ba- 
răcile corpului de gardă al uzi- 
nci. Ele 'adipostesc laolaltă pe 
soldaţi și pe copiii interni dela 
îialaxa, copiii slabi și desculți, 
care.. muncesc la forje și cazane, 
= rul otrăvit şi în mizeria din 

'ele extorioarelor monumen-= 
ale uzinei, 

Căminul 
Uzinele  Mulaxa v'au avut 

piciodată un cămin de ucenici, 
Odnig pe care o botezaseră ast- 
fel, au transformat-o memţii în 
laborator de lucru, trimifându-i 
pe copii la căminul public dela 
Obor, 

Vugăuna în care se găsește ba- 
raca soldaților este inundată. O 
zentinelă sgribulită mă întreabă 
zeru ce caut. Intreb unde este 
căminul de ucenici al uzinei. 
„Căminul ? îmi răspunde, ce că- 
min ? Sunt niște copii pe-aici, 
dorm de-avalma cu noi“... Prin 
baracă țiuie vântul și ploaia rece 
de toamnă intră prin golurile 
dintre lănteți şi prin cartonul 
gudronat depe acoperişul spart. 
Lângă „odaia“ companiei de gar- 
dă, sunt cele două „odăi“ ale u- 
cenicilor interni şi o alta pen- 
tru lucrătorii dela blindaje. A- 
ceasta din urmă ceva mai îngri- 
jită, 

Aici a fost închisoarea 
„Mobilierul „căminului“ şi gra- 

tiile dela ferestre mi-au amintit 
brusc decorul închisorilor. In- 
tradevăr, îmi spune unul din 

| băieţi, „aici a fost închisoarea fa- 

bricei şi nu s'a schimbat nici de 
atunci...“ Lângă pereţii de scân- 
duri ude, despărțite, şi puse rău 
cap la cap,.stau două rânduri de 
paturi comune ,oblice înspre in- 
teriorul barăcii, acoperite cu ro- 
gojini. Dorm câte opt inși în fic- 
care, fără perini, câte doi, la o 
pătură, In mijlocul odăii 'o sobă 
de tablă, alimentată „pe furate“, 
fiindcă, nu există raţie de com- 
pustibil. Ţntrun” colţ, o masă de 
scânduri nctrase la rindea, Nici 
scaune, nici dulapuri, nici cuiere, 
nici instalaţie de apă, nimic. Aici 
a fost închisoare şi închisoare a 
rămas şi după ce-s'a chemat că 
nn, 
? Po spălăm toţi întrun 

| iiehczn 
Căminul“ nu are instalaţie 
de apă. Casă se spele când 
pleacă la lucru, copiii își cară 
Apă. giileată cu găleată şi îşi toar- 
nă pe rând întrun lighean de 
zinc, spart şi cu marginile răsu- 
cite. „Stăm dimineaţa câte un 
sfert de ceas după fiecare; altfel 
nu-i chip, mai ales pe Îrig şi 
pe întuneric. că fabrica 
dat un bec de 25. de nu ne ve- 
dem nici mâinile“... Noaptea e 

toate frig. Viceala întră pe 

părțile, prin podea, prin pereţi 

si prin acoperis. 

paturi. Copiii dorm în 

iele de lucru. 

Tic anucă înrna desculți 

Şi POI 
Ucenicii Malaxa delia de ocrotire a muncii, com. de ocrotire | .u: dos i : Ă . . .. e 00 i, Ri „u. despre cât prețueşte un munci in i pe 

desculți, sau poartă sahuţi, ori | Acestea sunt instalatiile moder- a condiţiilor de viață a mebrilor, co- | tor, Sen munet pn murică el ajută la întărirea pa. 
ne pentru muncitorii  UzinelorÎmisia de muncă culturală, consiliul a-| Acta se vede mai aies' din toatel| vor de ultima Eau ese armele ce 

: - ascismului. 

Continuând scria anchetelor „Scânteii tineretului“, în 

săminele de ucenici ale marilor întreprinderi, fabrici și uzine 

lin Capitală şi din întreaga țară, ne-am oprit asupra celui 

europene d. întreprinderii ce-l susține, 

1r fi trebuit să stea la nivelul acestei faime: 
ucenici dela Uzinele Malaxa. 

Vă amintiti jurnalele U. FE. A? 

Şi iarna îi apucă desculți şi goi, 
sleiţi de boală şi de traiul rău. 

ne-a 

-Prin «părturile 

cariomului. plouă pe sobă si în 
salope- 

sunt 

căminul de 

te de o comandă de trei sute 
perechi bocanci noi, la Mocior- 
nița, care nu e ridicată, din 
economie, fiindcă fabrica „a 
ajuns la capital şi de capital 
nu sc atinge“... Copiii sunt toţi 
bolnavi, unii suferă de reuma- 
matism ; „ne-a intrat frigul în 
oase şi iarna asta ne apucă ia- 
răşi desculți şi goi“... Fabrica 

  

O mare Uz 
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Malaxa. Cei care-au aplaudat 
filmele U. F. A. trebue să știe 

şi asta, . 

o 
sf 
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Dumineca se dă hrană 
„rece | 

Duminica, pentru a cruța chel- 
tuiala unui menu deosebit, se dă 
hrană rece: o pâine şi o bucată 
de brânză. In general hrana este 
economicoasă. Brânza nu se dă 
la masă până nu se strică de 
atâta „păstrare“ la beci; marme- 
lada o mănâncă muștele ; carnea 
prinde viermi. Din: masa uceni- 
cilor nu profită decât. porcii: fa- 
bricei, sutele de porci dela ferma 
Malaxa. In schimb, porcii nicio- 
dată nu sunt sacrificați pentru 
hrana ucenicilor. E o. diferenţă 
de regim, aceeaşi ca la Vulcan şi   le-a dat bluze de lucru şi odată ca pretutindeni unde viaţa uce-   

dați afară din sală, fiindcă săr- 
bătoarea Crăciunului nu trebue 
stricată cu prezența lor atât de 
puțin decorativă.. Și darurile. se 
împart între domnii mari și co- 
piii lor dolofani și eleganţi, aduși 
din oraş cu mașina, ca să-i dis- 
treze ucenicii... 

La infirmerie sunt două 
. paturi 

Pentru cei peste trei sute de 
ucenici şi miile de lucrători dela 
Malaxa, la infirmeria uzinelor 
sunt numai două paturi. 

Pe de altă parte, acolo .nu te 
consultă fără 'cărțulie, deși cele 
mai multe cărțulii au fost pier- 
'dute sau distruse la, bombarda- 
ment. Asta nu-ţi dă. dreptul să 
fi Wolnav, sau accidentat de 
muncă. Iar, dincolo, la dispensa- 
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pe an, de Crăciun, o cămașă, 
Care se scămoşează și se taie la 
primul spălat. 

Nu au flanele și nici mantăi, 
şi nu le-au avut niciodată, 
Când iese vreunul în oraş, se 
împrumută dela fiecare cu 
câte ceva. Cei din anul l nu 
primesc nimic: un copil nou 
venit în tălpici de lemn legaţi 
cu o curea şi tremurând într'o 
hăinuţă subțire adusă de-acasă, 
spune ; „stau de irei săplămâni 
aşa, lucrez la frecatul maşini- 
lor“... Ucenicii noi nu sunt re- 
pariizați niciodată unde cer: ei, 
ci acolo unde are nevoie fahri- 
ca, la forje: și la turnătorie, 
unde nu rezistă nici Vârstnicii. 

in Bucureşti cu 2000 lei 
lunar 

Ziarele au publicat într'o zi o 
anchetă, din care reieşea că, în 
București, cineva nu poate trăi 
omeneșle, sub hu ştiu câte zeci 
de mii lunar. 
Cei 300 de ucenici dela Malaxa 

primesc salarii începând dela 
2.000 lei lunar. Și aici intervin o 
mulțime de alte mărunţișuri, 
Mai întâi, ca să primeşti sala- 
riul trebue să ai un contract le- 
gal. Dar până să-ţi facă contrac- 
tul, trece vreme lungă. Ucenicul 
Tănaşcu Marin a intrat în  fa- 
brică la 5 August 1942, iar con- 
tractul i l-au făcut în Aprilie 
anul următor, Cu sistemul aces- 
ta, fabrica „ciupeşte“ dela toţi 
ucenicii, un supliment "'de vreo 
zece ani de zile de muncă fără 
plată. Și când fac contractul îl 
fac pe patru ani, în loc de trei, 
cât scrie în tabelele Camerelor 
de muncă. ' 

Apoi mai e ceva: 
plătește 1500 lei lunar -și luna 
aceasta ajunge la 2.200 lei. Din 
restul salariului (2), ucenicul tre- 
bue să-și plătească gazda în oraș, 
dacă nu vrea să-și distrugă sănă- 
tatea la „căminul“ fabricei. Dar 
nici salariul nu are o cotă fixă, 
se dă după ochi. Semenescu Pe- 
tre câștigă 6000 lei lunar și a 
stat câteva luni „extern“, Acum 
nu-i mai convine, fiindcă gazda 
i-a cerut 4.000 lei lunar: pentru 
chiria patului, așa că s'a înapoiat 
la cămin, " 

popota se 

S'au spart ţovile la bac. 

Cu spălatul lor şi al rufăriei 
o duc rău de tot. La spălătorie, 
le spală combinezoanele de lucru 
la un loc cu lengeria, După ce a 
pățit-o fiecare, preferă să și le 
spele singur, cu apă rece, în uni- 
cul lighean, în care se spală pe 
vând, dimineața. Și apă beau tot 
dintr'o singură cană, taţi, 

Baie caldă ar fi trebuit să facă 
regulat Sâmbăta. „N'am făcut 
baie de trei „săptămâni; s'au 
spart ţevile şi mare cine să le 
schimbe'“,.. Lucrul acesta se în- 
tâmplă într'o fabrică de ţevi, 
cea mai marc din Sud-Estul Eu- 
ropei.. . 

Pentru spălat li se dă o bucă- 
țică de săpun la zoce inși, iar la 

cele patru dușuri, se grămădesc 
câte odată două-trei sute de inși.   

Tineretul democrat se -Tidică la luptă 

mizerie, Externii renunță de obi- 
cei la masa de seară deși o plă- 
tesc; preferă să rabde, decâț să 
bată drumul de două ceasuri dela 
o margine de Bucureşti la alta, 
pentru „masa porcilor“, cum o 
numesc ei, Ă 

Pomul de Crăciun 

„ „De Crăciun primim câte o că- 
mașă..." fiindcă fabrica face pom 
de Crăciun. Vine lume multă și 
din afară; se cheltuiesc sute de 
mii pentru asta, _Se fac coruri; 
„O, brad frumos“, „Cetiniţă, ceti- 
nioară“, „Moș Crăciun“, ar celor 
mai tineri le strălucesc ochii 
după după 'cutiile îmbrăcate în 
celofan colorat și în staniol, după 
pachetele legate cu  panglicuţe 
lucioase, după nucile argintii și 
covrigeii de zahăr, din pomul lu- 
minat feeric, Și cântă cu inimă, 
așteptând împărțirea. darurilor 
fabricei. î 

Apoi, spre mirarea lor, sunt 

= 

   

nicilor este o viaţă de trudă și: 
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rul din Pantelimon,. ucenicii fa- 
bricii așteaptă ceasuri întregi 
rândul, după  particularii cu 
plată. La uzinele Malaxa se pe 
depsește orice minut de întâr- 
ziere dimineaţa, la lucru. Nu se 
amestecă una cu alta, orele de 
coadă la dispensar, cu minutul 
dela fabrică... 

„Educaţic” 

Noaptea, după stingere, ei nu 
pot să adoarmă multă vreme din 
cauza gălăpiei din corpul de gar- 
dă, Soldaţii "vorbesc “despre a 
venturile lor în cartier şi din 
când în când se înjură pricte- 
nește, de se sguduie baraca. Mai 
ales la inspecția de seară, Aşa 
începe „educația“ . ucenicilor de 
la Malaxa, în timpul liber, 

Până la şcoala. profesională e 
drum, prin băltoacele periferici. 
De multe ori au cerut să li se 
facă şcoala în fabrică, fiindcă 
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sunt destul de numeroşi. Apoi o- 
rele de cursuri să fie prevăzute 

în programul zilnic al uzinei, nu 

pe socoteala. ucenicului. Au ce- 

rut şi cer mereu de toate. Nu 

au o bancă pe care să sica; 

învaţă pe. genunchi, în fugă. Nu 

au cărţi, Nu fac sport. Nu au 
nici bani pentru o gazetă. Fabri- 

ca face economii. Concediile u- 

cenicilor sunt lăsate la voia în- 

tâmplării, suprimate fără motiv, 

sau prelungite fără plată: „mi- 

am plătit trenul de două ori dus 

şi întors până acasă, că mi-a 

prelungit concediul şi nu ma 

lăsat în fabrică“, spune uriul din 

băieţi, „ma costat numai drumul, 
leafa pe o lună jumătate“... 

Resturi dela erozpnă 

La groapa de gunoi a fabri- 

cei, o 'groapă mare, impresionan- 

tă, pe maidan, se face aprovizio- 

narea ucenicilor cu „combusti- 

bil“ pentru „cămin“. Nea' Pe- 

tre, omul de serviciu, îmi întin- 

de o fiţuică pe care stă scris: 

„Rogifer. Intendenţa. 100 kgr. 

lemne resturi dela groapă pt. 

încălzit dormitoarele ucenici”. A- 

ceste „resturi dela groapă“ sunt 

uneori ambalajele de lemne şi 

talaj aruncate la gunoi, după în- 

trebuințare. De cele mai multe 

ori, la „groapă“ nu sunt nici un 

fel de „resturi“, iar ucenicii scor- 
monesc în gunoi, după rămăşițe- 

le mai .vechi, putrezite, dela 

fund, sau umblă prin uzină du- 
pă așchii. Fabrica „ecotomisește'“ 

'şi aici consumul, . 

Tineretul dela Iialaxa 
se ridică la luptă 

Peste drum se ridică o clădi= 
re roșie, încăpătoare, cu trei c- 
taje largi, Este „consumul“ uzi- 
nei. Deasupra, sunt locuinţele 
funcționarilor, Se vede, câteo- 
dată seara, cum beau și dansea- 
ză, E o casă care figura în proect 
drept căminul celor peste trei- 
suie de ucenici dela Malaxa. 

Tineretul: dela Malaxa sa or- 
ganizat, conştient de necesilatea 
imperioasă -a luptei pentru ridi- 
carea sa morală, fizică şi eco- 
nomică. In şedinţa dela 25 Oct, 
dineretul dela Malaxa, întrunit 
în adunare genetală, .'şi-a luat 
angajamentul de a lupta pentru 
aplicarea Platformei,' care con- 
ține asigurarea realizării juste- 
lor sale ' revendicări, aclamând 
îndelung Frontul . Democratic al 
al Tineretului, pe conducătorii şi 
inițiatorii săi. EI se ridică astfel 
la lupta întregului “tineret şi a 
întregului popor, pentru q viaţă 
mai bună. ! i   ... Mihnea Gheorghiu 
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lorioasă e istoria sindicatelor 
"| sovietice. Infiinţate prin: 1905-6 

ele au fost la inceput puţine la 
număr și mici, din cauza prigoanei 
deslănţuite în anii de cruntă teroare 
de după revoluţia din 1905. Desvolta- 
rea lor firească a început odată cu 
Marea Revoluţie din Octombrie, când. 
sindicatele au putut deveni. uriaşe or- 
Sanizaţii de massă. Izbânda socialis- 
mului a găsit în sindicate un sprijin 
din cele mai: concrete, iar sforțarea de 
răsboiu a aflat în sindicate putinţa 
cea mai firească de mobilizare a mas- 
selor... i a II - 

O statistică scoate în. evidenţă cât 
de uriașe e mișcarea sindicală sovie- 
tică. In 1940 din 30 milioane de mun» 
citori 25,5 milioane erau sindicalizaţi. 
Asta deşi înscrierea e benevolă... Par- 
ticiparea atât de masivă a muncitori- 
tor în sindicate e firească, căci sindi- 
catele ' organizează : întreaga viață a 
muncitorului din timpul şi din afara 
muncii, ÎN . 

O participare. atât de masivă a 
muncitorilor la mișcarea sindicală a 
creat din sindicate: organizaţii uriașe, 
sreoaie, greu de condus. De aici ne- 
ces:tatea descentralizării. Din 1934, o- 
dată cu. cel de al doilea plan cincinal 
mișcarea sindicatelor sovietice trece 
printr'un proces crescând de descen- 
tralizare. Marile Sindicate au început 
să se scindeze. Astfel, sindicatul me- 
talurgiştilor care cuprindea pe toţi 
motalurgiştii. Uniunii Sovietice, sa 
împărţit în.3. sindicate: Sind. meta- 
lurg. din sudul U. S., Sind. met. din 
părţiie răsăritene şi Sind metal. din 
reg. centrală. Descentralizarea are ca 
scop: conducere mai concretă, mai 
precisă şi satisfacerea mai grabnică a 
nevoilor -şi cerinţelor membrilor sin- 
dicalizaţi. , o. 
Organizarea sindicatelor sovietice. e 

simplă, Unitatea organizatorică e co- 
mitetul de fabrică care poate avea în 
subordine comitetele de atelier şi pe 

organizatorii de grupe. Grupa e alcă- 
tuită din 20-25 membri din aceeaş 
secţie de producţie. Grupul sindical 
e organizaţia primară a uzinei. Toate 
chestiunile sunt rezolvate cu ajutorul 
merăbrilor activi cari fac parte din 
diverse comisiuni (inspectori sociali ai 
ocrotirii muncii, delegaţi ai asigură- 
rilor sociale, organizatori ai muncii 
sociale), 
+ Po lîngă comitetele de fabrică func- 
ționează o scamă de comisii. Astfel 
sunt: comisia de salarizare, comisia   

  

  

sigurărilor sociale. Toată munca a- 
cestor comisii: ca şi. întreaga muncă 
organizatorică. a sindicatelor se spri- 
jină pe. concursul maselor 'largi a 
membrilor sindicalizaţi. | 
Comitetul de fabrică ascultă de co- 

mitetul local. Comitetele locale sunt 
subordonate comitetelor regionale. Co- 
mitetele . întreprinderilor mari. sunt 
subordonate direct comitetului cen- 
tral. C.. C. e: subordonat Congresului 
sindicatelor profesionale și Sovietului 
Central al Sind prif. 
Orgunizarea . sindicatelor nu e sec- 

tară. Când un membru își schimbă 
locul de muncă el se înscrie cuJa- 
ceeaş vechime în sindicatul” ramuri: 
în care e proaspăt. Cotizaţiile meim- 
brilor reprezintă 1 la sută din câştig 
și se plătesc lunar. | 

Organizatorii. de grupă sunt aleşi 
de grup. Comitetele Jocale de aduna- 
rea genețală a membrilor. Comitetele 
regionale de conferințele. şi congrele 
regionale, In acelaş. fel se aleg şi co- 
misiile de control ale organizaţiilor 
sindicale. Intreaga. organizaţie sindi. 
cală se bazează pe principiul ca ni. 
mic să nu rămână neconțrolat,. neve= 
rificat.' Deaceea orice alegere e: pre- 
cedată obligatoriu  de'o dare de 
seamă a fostei conduceri, iar condu 
cerea sindicală trebue să dea 000 
teală de activitatea ei cel puţin de 
2 ori pe an în fața adunării respec- 
t:ve, comisiile de control trebu să tacă revizuiri odată la 3 luni e 

In general primcipi lupă. e. / 
conduse sindicatele Prcaupă care sunt 
victice este cel al centralismului de- 
mocratic. A nume că fiecare organi- 
zaţia sindicală parte pune în discuţie 
orice problemă a muncii profestonale 
până la luarea unei hotăriri, După a- 
ceasta fiecare” membru sindicalizat 
este obligat să i se supună: : 
„Activitatea organizaţiilor. sindicale 

nare numai griia muncii membrilo! 
CI supraveghează în de aproape con- 
dițiile lor de viaţă. Comistile sindi- 
cale supraveghează salarizarea mun- 
citorilor, și îngrijesc ca fiecare luoră- 
tor sindicalizaţ să-și aibă concediul 
normal plătit. Comisii. speciale ale 
ale Sindicatelor controlează sănătatea 
muncitorilor, In ficcare uzină se află 
posturi de prim ajutor, dispensare, 
ba chiar sp'tal. Muncitorul ce dă 
scmne de boală e imediat îngrijit, 
Pentrucă în Uniunea Sovietică există 
o altă concepție despre valcare omu: 

cerul și inima 
„muncii Sovietice 

. 

măsurile largi ce are ca scop oeroti- 
rea muncii, In Uniunea Soviatică ni. mic nu e mai de preţ ca viața unui om, sănătatea, integritatea lui. Cap:- tolul trist al accidentelor de muncă cari au însângerat atât de 'mulţ. îs- toria clasei muncitoare, e în soviete aproape defin:tiy închis. Spre a do- deca alirmaţia aceasta nu: e. nevoe des stări și cifre din răsboiul ac- 

stat ramuri ale industriei. sovie.- 
ră în cari accidentele de muncă au 
Oi Spărut complet. altele în cari s'au 1pqorat foarte mult.. In. anii 1942, 
i şi prima jumătate a lui 1944 în y -nele ce se construesc mașini de ansport, caracterizate în alte părţi Brintr'o proporţie uriașă de accidente 

e muncă, accidentele de muncă au 
Scăzut faţă de 1941 cu 21%, Și să nu 
uităm că anii in urmă sunt ani de răsboi când, din cauza necesităţilor Tăsboiului n'âr -fi fost surprinzător ca 
ace:dentele să meargă crescând. -: In 
industria aeronautică au scăzut cu 
25,6%, în industria polimetalică cu 21,1%, în industria chimică şi în cea 
metalurgică au scăzut cu 35%. ' Tot 
atât de edificatoare sunt şi. sunțele alocate de stat pentru  proteguirea muncii. Anul acesta din 16  comisa- 
Triate ale poporului s'au prevăzut 300 
mii. ruble. In industria electrică s'au 

din anul trecut. In alte industria su- 
mele s'au dublat, 

Ma: mult chiar. Un nou regulament 
al muncii interzice ca muncitorul să 
lucteze la o mașină până nu urmează 
o şcoală specială, S'au elaborat in- 
strucţii scrise pentru muncitori în 
cari li se explică cum să mânuiască 
mașinile, aparatele. La Moscova s'a 
deschis un muzeu al ocrotirii muncii, 
vizitat în cursul actualului : răsboiu 
de peste „40.000 excursionişti. Cinci 
institute de cercetări științifice ale 
Sovietului Central! al Sindicatelor 
Profesionale muncesc fără. preget cal 
să îmbunătăţească mijloacele de ocro- 
tire' a muncii, , 

Cifre şi fapte ce dovedesc nemăsu- 
rata grije a guvernului sovietic, a 
s.ndicatelor pentiu viața şi sănătatea 
muncitorilor sovietici. In > Uniunea 
Sovictică. ţara în care toţi oamenii 
muncesc munca a încetat să ma! fie 
iadul clasei muncitcare. Prin muncă 
Ci se ridică, își dovedese însuşirile,   

mea din această sală spaţioa- 

rezervat 155 mil. ruble faţă de 10 mil.|]. 

b acest titlu cu- 

lui scriitor fran- 
despre Stalin. 

Reproducem su 

vintele cunoscuti 

cez Henri Barbusse, de: . 

Ele au fost scrise în timpul șede” 

rii sale la Moscova şt conţin; a ao 

prospeţime care le face mereu d 

tuale. zi H : - 

Viața lui Henri 
imoniiată luptei pentru clasa mun- 

citoare şi pentru o viață mai bună 

a omenirii. Titulatura ziarelor şi re- 

vistelor.pe care le-a condus = mHu- 

manite“ (Umanitate), „Le tende 

(Lumea), „Clartâ“ „(Claritate) — 

conține oglinda vieții, lui. Calitatea 

mare. q lui Barbusse este calitatea 

oamenilor sinceri până la, Sfârşit. 

In preajma celuilalt: războiu, îm- 

greună cu Romain Rolland, - Henr 

Barbusse a însemnat pentru Franţa 

un isvor de entuziasm şi O rațiune 

de a rezista.. Barbusse a crezut în- 

totdeauna în viitorul celor care au 

dus lupta muncii pentru Instaura- 

rea unei ordini socialiste în lume ; 

el q crezut în înfrângerea imperia- 

liştilor germani, care —- neprovo- 

caţi — în 1914 atacau Franţa, 107 

în 1940 au cotropit-o din nou. Bar- 

busse a crezut în triumful vieţii şi 

i-a învățat pe compatrioții lui să 

respecte lupta,:care însemna viaţă. 

După războiul trecut viziteuză Ru- 

sia, făcând cunoştinţa marilor con- 

Gucători ai revoluiței din Octom- 

brie. 

Călătorește prin mai multe vraşe 

din U.R S. S. şi participă la con- 

gresul scriitorilor sovietici din 

1935. Peste un an, avea să mourd 

acolo, în prima ţară din lume unde 

lupta socialistă își atinsese țelul. — 

Iată care sunt cuvintele acestui 

francez: despre Stalin : - 

Barbusse a fost 

Istoria vieţii lui este un şir ne- 
întrerupt de isbânzi asupra unui şir 
neîntrerupt de formidabile greutăţi. 
Incepând cu 1917, fiecare din anii 
ce au urmat a cunoscut fapte din a- 
'celea, cari aduc celui ce le săvâr- 
şește, glorie veşnică. . 

Este un om de fier. Numele lui 
este înfățișarea lui: Stalin, — oțel. 
El este neîncovoiat şi, în acelaş 
timp, neînchipuit de mlădios, 
bogăţia cunoștințelor sale, în uimi- 
toarea lui concentrare lăuntrică, în 
dragostea sa' pentru claritate, în 

  

A nf af 

Povestiri 
(Urmare din preg. 5-a). 

"Pe scară stăteau  înșşiruiți 
cameni care aveau treabă. la 
Comandament. Treptele largi 
erau  lunecoase, : murdare — 
multă lume trecuse pe semne 
în cursul zilei. ' 
Comandantul scria încet psr- 

misele: mâna lui era deprinsă 
cu arma, ținea tocul cu toate 

cele cinci degete, fără siguran- 
ță, cu grijă: 

Bătrânul căpătă dela dânsul 
un permis şi porni în căutarea 
lui Lenin. 

La primul, etaj-al Institutului 
Smoini muncitori şi marinari că- 

unul de un soldat înalt şi ve- 
sel, primeau o armă și. cartușe, 
semnau și eşau în curte. Acolo 
formau detașamente și plecau. 
Undeva departe bubueau tu- 
nurile : lângă Petrograd luptele 
erau în toi. Bătrânul îl întrebă 
pe soldatul! cel înalt unde e Le- 
nin. 
„Soldatul zâmbi și răspunse: 
— În camera numărul șai- 

zeci și șapte, 
La ușa. camerei ' şaizeci si 

șapte, făceau de gardă doi os 
tași ai Gărzii Roșii: un bătrân 
muncitor mustăcios, îmbrăcat 
întrun palton negru și un flă- 
cău tânăr, îmbrăcat într'un 'co- 
jocel scurt. “ 

Bătrânul spuse: . - - 
— Aşi dori să-l văd pe Lenin. 
Muncitorul :mustăcios îl pri- 

vi pe bătrân și zise: 
— Ia-o drept înainte pe co- 

ridor. Lenin va ţine o cuvân- 
tare în sala cea mare. 

Abia în acest moment își dă- 
du seama că toată lumea se în- 
dreaptă pe coridor într'aceeașşi 
direcţie. Porni și el într'acolo ; 
la capătul coridorilului zări. o 

ușă albă, larg deschisă. Lângă 
ușă se îngrămădise multă lu- 
me. 

Bătrânul dădu să răsbată 
înainte şi cum isbuti el să 
pătrundă în sală, isbucni un 
strașnic sgomot. . - 
"La început bătrânul nu înțe- 

lese despre ce este vorba. Pri- 
vi atent în jurul lui: toţi cei da 
față strigau, băteau din palme, 
mișcau în aer șepcile. Iar lu- 

să era în majoritatea ei lume 

Henr: Barbusse 

—
 

în   

  

elespre Le 

pătau arme; ei se apropiau câte 

fiecare cuvânt s 

mir Ilici, 

marinar, din 
Smolni. 

— 

A stat Lenin 

SCĂRIELA TINERETULUI, 

despre Stai 
clintita sa consecvență, în rapidi- 

tatea, fermitatea şi tăria hotăriri- 

lor sale şi în grija, pe care 0 pune 

alegerea oamenilor, , | 

în moarte, “amintirea omului 

mai trăiește încă, printre ai săi. Le- 

nin continuă să trăiască. pretutin- 

deni unde sunt revoluționari. Dar 

se poate spune: în nimeni altul nu 

este în asemenca măsură întruchi- 

pat gândul și cuvântul lui Lenin, 

ca în' Stalin. Lenin din, zilele noa- 

stre — acesta este Stalin. n 

Dacă Stalin crede în popor; apoi 

şi poporul crede în: el. In noua Ru- 

sie este un adevărat cult. pentru 

Stalin, dar un cult bazat pe între- 

dere care-și are isvoarele în adân- 

cul rasselo”. 

Acest :'om. al cărui P! „este 

fățişat pe afişele roșii, alături de 

Karl Marx şi de Lenin, este cel ce 

se îngrijește de toţi şi de toate, 

creatorul a cecace există azi şi A 

cecace va fi. Ela salvat. El sal- 

vează... | 

. Când treci noaptea pe piața Ro- 

şie şi. priveşti vasta ei panoramă, 

îți dai seama că-ea constitue un 

dublu simbol. | 

Pe de o parte, prin ceeace este ca 

acum, simbolul patriei celor mai 

buni oameni de pe plob, pe de alta, 

prin arhaicul ei, evocă ceeace a fost, 

până în 1917. 

Și se pare, ca și cum cel ce stă | 

în mausoleul din mijlocul pieţii — : 

pustie în cursul nopţii — ar fi sin= 

gurul om care nu doarme; - el (Le- 

nin) vephiază asupra a tot ce se.in- 

tinde în jurul lui, asupra satelor 

si a oraşelor, Este adevăratul îndru- 

drumător,. omul despre care munel- 

torii spuneau, zâmbind de mulțue= 

mire, că le e tovarăș şi conducător 

totodată; el e şi tatăl și frate mai 

mare, cel care, cu adevărat, se 'a=. 

pleacă asupra tuturor. Voi nu l-aţi 

cunoscut, dar el vă cunoaşte, el se 

gândea la voi. Oricine aţi fi, voi 
aveţi nevoie de acest prieten. - 

Şi oricine aţi fi voi, tot ce e mal 
bun în soarta voastră se află în 
mâinile acestui al doilea om (Sta- 

lin), care deasemeni veghează pen- * 
tru 'voi toţi, şi lucrează pentru voi, 
Acest om cu cap de savant, cu chip 
de muncitor şi cu haină de simplu 
soldat. Pa 

profil. este în- 

„a , 

00) 
și cojoace, în impermeabile de 
marinari, a | 

Și cu toți strigau în gura.» 
mare : SR - ' 

— Lenin! Leni-i-i-n! Lenin]. 
" Btrânul se ridică în vârful pi- 
cioarelor şi în celălalt capăt al 
sălii îl zări pe Lenin. 
Vladimir Îlici stătea ps o mi- 

că tribună. El aştepta ca să în- 
ceteze strigătele. Apoi ridică 
mâna — cerând să se tacă ll» 
niște. 
„Sala însă continua, 
rea nu se liniștea, | 

— Lenin! Trăiască Lenin! | 
Vladimir lÎlici se încruntă, Nu 

putu în urmă să reziste: zâmbi. 
Strigătele “se rintețirză şi "meat 
mult, : 

Tumoa- 

- Lenin făcu un. gest larg cu 
mâinile. Așteptă niţel, ridică 
din nou mâna dreaptă. Hotă- 
rit în cele din urmă să nu mai 
dea nici o atenție sgomotului, 
se înclină puțin înainte şi înce- 
pu să vorbească. Se făcu atunci 
deodată liniște deplină 'în sală, 
— Tovarăși — zise Lenin = 

revoluția muncitorească și ţă- 
rănească, despre necesitatea 
căreia au vorbit tot timpul bol- 
șevicii, a fost săvârşită... 
“-Lenin vorbi despre noua via- 
ță, despre puterea sovietică, -: 
despre laptul că trebue pus ca- 
păt răsboiului, că pământul va 
fi luat dela boe 
țăranilor. : 

Ti și-va fi dat 

* Bătrânul asculta. El înțelegea ! 
pus de Vladi- 

In sală-se îngrămădsa tot 
mai multă lume. Domnea n&- 
dușeala din cauza respirațieia 
mii și mii de oameni. Pe frud- 
ile celor de faţă curgea sudoa.' 
rea, nimeni însă nu dădea-nici - 
0, atenţie acestui lucru. . :..- 

Lenin își isprăvi cuvântarea, Bătrânul își aduse aminte -de satul său : avea datoria p-. 
vestească acolo, 
tele lui Lenin. 
ridor — în căuțarea scării 
largi „ce duce 'în stradă: 

să po- : 
O, în sat, cuvin:.- 

Și el.porni pe:co- 
celei. 

Cineva-l strigă. Era tânărul, 
"tața institutului 

— Ei, unchiule, ai „staț. de vorbă cu Lenin despre viaţa ta? întrebă el rGz&nd, 
Nu — Tăspunse bătrânul   
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  mnastele asociaţiei     bocanci vechi. nzati. Se vorbes- 
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e din U. S. a trecut la M. 
sport ve a sind:caţe Nord a staq onulu: „Dinamo”. CE 

He vorbă cu mine : 
viata mea, i 
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