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Au fost multe sistemele de 
educaţie menite să prefacă tine- 
retul întrun aluat căruia să-i 
dea forma voită. Dar metoda cea 
mai des. întrebuințată, metoda 
folosită întotdeauna de imperia-. 
liştii de oriunde,.:a fost canali- 

direcția urii împotriva .popoure- 
“lor. vecine, “Tineretul ' român a 
„fost învăţat să-urască, să dispre- 
țuiască tineretul : celorlalte. po- 
"poare, In ziare; în cărțile de şcoa- 
lă, în conferinţe, ideologiile. re- 
acţionare picuraau cu îndărătni- 
cie otrava, 

;" Fireşte, cel mai -calomniat a 
fost tineretul sovietic. Pentrucă 
în. Uniunea 'Sovietică zeci : de 
milioane de tineri dovedeau,:prin 
chiar viaţa lor, că tineretul poate 
trăi liber cu depline: posibilităţi 
de viaţă şi cultură.. Pentrucă vâr- 
furile reacționare pregăteau: răz- 
boiul împotriva “Sovietelor, şi 0- 
trăvirea tineretului cu cele mai 
absurde minciuni se numea de că- 
tre ei: pregătirea morală a Tăz- 
boiului. * 
„Pentru ce s'a „ţesut în îu- 

„rul tineretului: din U. R.S.S. 
acest văl de minciuni ? Pentru a 
împiedeca tineretul din România 
să vadă viaţa fericită a tineretu- 
lui sovietic. Pentru ca să poută 

„tineri pentru poftele: 
liste ale unei clici, J 

Astăzi tineretul român trebue 
să spargă zidul de. prejudecăţi 
construit de Teacţionari vreme de 
25 ani. El trebue să se libereze 
de tot ce a mai rămas din min- 
ciunile ce î-au îmbâcsit :mintea 

- în ultimii ani. Cu atât mai mult, 
cu cât azi încearcă să-şi facă 
drum aceleași lozinci şovine, an- 

"titinereşti, menite să servească 
drept„div ersiune acum când tine- 
retul își cere răspicat dreptul lu 
o viaţă mai bută, Tineretul tre- 
bue să priceapă că drumul: către 

» liberarea lui - definitivă, mu poate 
“Ji complet netezit, dacă în cuge- 

- tele 'tinere mai să lăşluesc urme 
“ale fascismului ' întunecat. Cu 
sete el trebue să se informeze, |, 
să afle. cât mai multe. despre ti- 
neretul popoarelor. vecine, Și mai 
ales despre marele tineret .sovie- 
tic. Tineretul român întinde . a- 
cum o.mână frăţească de priete- 
nie tineretului sovietic. 

Tineretul sovietic a luat parte 
activă. şi importantă la Marea 

Revoluţie socialistă din Octom- 
brie 1917. 

Tineretul * “român . trebue. să 
cunoască marea contribuţie -a 
ineretului sovietic la construcția 
ocialistă, că uzine și baraje uria- 
e ou. fost. ridicate mai ales de 

imperia- 
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Ei rărmeretuull sovietic 
Răsărit 'se află un oraş numit 
Komsomolsk, clădit în întregime 
numai de membri ai Uniunii Ti- 
neretului Comunist din U. R. $. 
S. Că munca fără preget a tine- 
retului sovietic :a întărit Patria 
socialistă, a făcut din ea un .zid 
de granit,. de care s'au sfărâmat 
colții cotropitorilor. 

Dar mai ales tineretul. român 
trebue să cunoască aportul uriaş 
dăruit” de tineretul sovietic în 
Marele: Războiu de Apărare a 
Patriei, Tineretul. român trebue 
să ştie că.nu' există eroism care 

să se compare cu eroismul tine- 
retului sovietic, că m'a fost sacri- 
ficiu pe care să-l fi precupeţit tâ. 
nărul sovietic ce luptă în rându- 
rile Armatei Roșii sau în forma- 
țiile de. partizani. , 
Pentiu fiecare tânăr român 

trebue să fie limpede că tineretul 
sovietic. nu și-a vărsat sângele 
numai pentru libertatea patriei 
sale, dar şi pentru a elibera pe 
toți tinerii robiţi sub jugul ger- 

man. 
Toate acestea tineretul român 

trebue. să le cunoască. Și numai 

printr'o „prietenie strânsă le va 

cunoaşte. . 
Azi, în fața ținieretului: român 

se. deschide un drum nou. Drum 
ce duce la câștigarea. „deplină a 
drepturilor sale economice şi po- 

litice. Exemplul tineretului 'so- 

pietic e folositor tineretului ro- 

mân în. lupta. lui. Tineretul, so- 

vietic a luptat şi a învins. Expe- 

riența câştigată: de tincretul so- 

vietic în luptă, felul cum a ştiul 

să înlăture - greutăţile “ivite în 

cale, cum a știut să îmbie înte- 

resele. sale specifice cu cele ale 

întregului popor, toate acestea 

pot folosi tineretului român în 

lupta sa proprie. Deaceea priete- 

nia strânsă cu tineretul sovietic, 

cunoașterea justă a ceeace a rea- 
lizat și realizează el, înțelegerea 

deplină a pildelor sale de mun- 
că, de'luptă, de abnegaţie pot a- 
juta “tineretul romuin să-și fău- 
rească o soartă mai bună. ;. 
" Timerii panduri din, Divizia 
Tudor Vladimirescu“ :au Jăcut 
începutul. Dintre tinerii. români 

ei sunt primii ce sau înfrățit cu 

tineretul sovietic. Frăţie cimen- 

tată în luptă, în marșul cot la cot 

alături de vinerii oșteni ai: Arma- 

tei Roșii. | 
Azi, când tineretul român își 

strânge. rân |durile şi-şi cere din 
ce în.ce mui răspicat drepturile 

sale politice) şi economice, pan- 

durii ne arată drumul. Prin lup- 

ta alături de! tineretul. sovietic, 

prin prieteni'! cu tineretul sovie- 

tic, tineret, : român are putinţa 
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Ce învață iinerii 
„Tineretul trebue să cer= 

ceteze cu luare aminte 
trecutul pentru a „învăța 
Cum să se poarte în pre- 
zent şi în viitor. Și toate 
greşelile din trecut şi din 
prezent ne-au fost expu- 
se cu o deosebită ciarita- 
te de marea luptătoare 
antifascistă, tovarăşa Ana 
Pauker, în discursul ros- 
ţit la festivalul Frontului 
Naţional-Dewmocrat cu Bă 
lejul zilei de 7 Noembrioc, 

. Cari sunt aceste .gre- 
şeli ? 2, 

lua primul rând. a "fost 
politica duşmănoasă, iaţă 
de Uniunea Sovietică, În 
loc să fim prieteni cu ma» 
rea noasiră vecină, Care 
sa purtat întotdeauna CU 
prietenie . faţă de ţara 
noastră, ' căreia îi. dato- 
rim independenţa, contiu- 
cătorii reacţionari ai. ho- 
mâniei „au ridicat anu pe- 
rete de minciuni şi .cu- 
Iomuii împotrivu. Uniunii 
Sovietice”, România a 
Tost prima ţară care, a» 
tunci când popoarele din 
Rusia au rcuşit să devină 
stăpâne la ele acasă, şi-a 
trimis armatele să calce 
pământul sovietic. 
Un păcat trage dună si- 

ne un alt păcat, „Datorită 
politicii dugmănouse faţă 
de Uniunea Sovietică cm 
ajuns în brațele celor mai 
crunţi dusmani ai Nomâ- 
niei,. în bratele hitloervişti- 
lor germani”. Astfel am 
ajuns să ducem răzhoiul 
criminal fimnpotriva Uninu= 
mii Sovietice, 
Exista un mijloc ca nai 

să scănăm de acest răz- 
boi criminal, „ra mijlo- 
cul Ia cure cau vrecui's fra- 
ţii nostri jugoslavi,. freun- 
cezi, îtalieni și celții — a- 
cela de a ne strânge cu 
toții uniţi, de a încordu 
toate puterile  nnționale, 
în lplu de. eliberare ra 
[cirit”, Dar noi mam făcut 
aceasta nici după Stalin= 
grad, când toată lumea 
vedea că înfrângerea Gez 
maniei era sigură, şi mici 
măcar în Aprilie 1944, 
când Armata Roşie a in- 
trat în România. „Abia la 
20 Iunie 1914 se formea- 
săi Blocul, în care nu intră 
decât o purte dinu forţele 
ferit, exclusându-se o se- 
vie de forțe democratice”. 
"ar încetarea ostilităților 
a auut loc mumai la 23 
August, adică patru zile 
după începerea ofensivei 
soviztice, 

Nici măcar după 23 Au-| 
gust nu Sa format un gu- 
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din discursul. tovarăşei Ana Pauker 
vern al forţelor. demo- 
cratice grupate - întrun 
Front Național - Bemo- 
crat, De aceea participa» 
rea noastră la răsboiul de 
eliberare îmnotriva hit- 
leriştilor ma putut fi. mai 
cfectivă şi nici nu s'au 
luat măsurile necesare 
pentru" împlinirea contdii- 

armistițiului, S'a 
continuat cu propaganda 
şovină, Aşa zisele gărzi 
de voluntari -pluliu  Pia= 
niu” au cContis cruzimi în 
stil  hitlerist împotriva 
populației maghiare, „An 
schimb, nu s'a făcut ni- 
nic pentru . îmbunătăţi” 
poa vieţii poporuiui, 
Tovarăşa Ana  Paulter 

mu se opreşte numai . la 
indicarea greşeliior, Ca 
întotdeauna, ea ne arată 
ce avem de făcuț, urumul 
pe care să-l urmăm de aci 
înainte,  Tovarăşa Ana 
Pauker ne spune răspi- 
cat; . - 
„Dacă lupta împotriva 

fascismului duce pe orice 
cetățean înainte, ea aju- 
ti la progresul „țării şi al 
poporului. Apoi 5ă ştiţi că 
prietenia cu legionaa: ti su 
cunoaste decât un singe 
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drum drumul picirii ru- 
șinouse“, 

Ponorul «omân trebue 
să lupte pentru distruge- 

rea hitlerismului,. Popo- 
ru] român trebue să lun» 
te ca să-şi clădească o 
casă - frumoasă Şi lumi 
noasă, în caro să fie el în» 
suşi stăpân, La temelia a- 
cestei case trebue să stea 
'nrietenia Uniunii Sovie- 
ţice, Trehue ca „poporul 
român, până acum subju- 
gat şi umilit, să poată de- 
veni un popor bogat, cult, 
fericit”. 

Toti tinerii. democrați 
trebue să citească cu cea 
mai mare atenţie ' dlis- 
cursui: tovarăşei Ana 
Pauter şi să fie pătrunşi 
de înţelesul lui adânc. 
Căci alături de întregul 
popor, . tineretul îrehize 
să păşească la lupta - 
potriva, dusmanului it. 
lesist din afară şi tin ţa- 
ră, Pentru paietenia veş- 
nică cu popoarele soviea- 
tice şi mentru  satisface- 
rea reventicărilor lui po- 
litice, ecsnomice şi cual 
turale, - 

D. dAlexandrescu o   
   

  FE 

smn 

RE 

Di 

Id, Ț 

.. i e ciiaă LA 

20 i ca ) d 
-. n“ 

Este “fără seamân: în istoria 
omenirii eroismul poporului so- 
vietic în războiul de apărare a! 
Patriei, Poporul sovietice a arătat 
cum ştie un popor cu adevărat 
liber să-și apere țara. În această 
luptă, tineretul ocupă un . loc de 
frunte.” 

Tineretul ării Socialiste, edu- 
cat în spiritul patriotic, al lui Le- 
nin şi Stalin, a răspuns cu entu- 
ziasm la chemarea Patrici, cu 
conştiinţa că de rezultatul aces: 
tui război depinde Libertatea . sa, 
soarta şi viitorul său, fericirea 
întregului popor sovietic. 

Conștient de toate acestea, ti- 
neretul sovietic a înţeles „că în 
timp de război trebue dat totul 
pentru ducerea războwlui la bun 
sfârșit“, cun spune învăţătura 
leninistă. . 

Tinerii sovietici. luptă cu vite- 
jie şi spirit de sacrificiu în rân- 
durile Armatei Roşii. | 

Tinerii sovietici s'au înrolat în 
detașamentele de partizani, al 
căror : curaj şi spirit de jertfă 
fără asemănare pare de neînţe- 
les pentru: cei: care mau cunos- 
cut viaţa fericită și liberă a ti- 
neretului şi întregului popor so- 
vietic şi ura lor contra” iasciştilor 
cotropitori:   Dar principala contribuţie „a 
tinerilor sovietici este adusă pe 
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tărâmul muncii în spatele  fron- 
tului. In efortul de sprijinire a 
frontului tinerii sunt prezenţi în 
primele linii. Ei muncesc cu ab- 

negaţie şi devotament în uzine şi 
fabrici, în mine şi laboratore, în 
Universităţi şi pe ogoare, pentru 
victoria complectă asupra fascis- 
mului criminal. 

Această pornire patriotică a Zi 
naştere brigăzilor de muncă ale 
tineretului sovietic. Tinerii mun- 
citori şi țărani au creiat brigăzi 
speciale în care intră cei mai 

buni stahanoviști, La această 

mișcare patriotică participă în 

nea Tineretului Comunist). Aces- 

tot elanul şi entuziasmul, -stă- 
ruind ca prin munca devotată în 
spatele frontului să fie demni de 
tovarăşii lor' ervici de pe câmpul 
de luptă. 

Astăzi aproape că nu există în. 
treprindere sau colhoz unde să 
nu se găsească brigăzi de mun- 
că ale tineretului. Printr'o orga- 

printi'o mai bună diviziune a «ei, 
după principiile şi învățăturile 

mişcării stahanoviste, aceste bri- 

găzi dau o producție mai mare: 
Numai în decurs de şase luni, 
    (Continuare în pag. G-a) 

primul rând Komsomolul (Uniu-| 

te brigăzi de tineri lucrează cul 

nizare mai raţională a: muncii, | 

: narea dări: de seamă, s'a dat ci- 

Duminică 

| deosebită: importanţă s'a 

produs .- în rândurile tine- 

voluţii Socialiste. Sovietice a 

fost făcută în 'comun de toate 

tului din România. 
Dineretul și-a manifestat “cu 

de putemicul vecin dela răsărit, 
care ne-a eliberat de jugul co- 

In acelaş timp tineretul şi-a luat 
angajamentul că va duce lupta 

tenie cu poporul sovietic și cu 
tineretul sovietic. ! 

primul pas, de colaborare, între 
difezitele' organizaţii democra- 

ocazia sărbătoririi zilei. de 7. 
Noembrie.. Aceasta înseamnă că 

tru o retacere economică, poli- 
tică și culturală a României nu 

de sinceră și loială prietenie 
iață 'de salvatorul României; 

marii Aliați din apus, . Marea 
Britanie şi Statele Unite ale A- 

aplicarea loială, şi. sinceră a 
condiţiunilor . de. armistițiu, în- 

lui de înfrângere. definitivă a 
Germaniei hitleriste cu toate 

României. 

_„Dar pentru. ca tineretul să-și 

la '7 Noembrie, este nevoe ca 
primul pas de colaborare între 

tineretului. să fie adâncit și în- 
tărit, Colaborarea tuturor îor- 

ca bază lupta împotriva tutu- 
ror celor care au o.atitudine 

Sovietică. Viitorul României nu 
poate fi. asigurat. decât prin po- 

a fapt imbucurător și de o 

retului : aniversarea Marei He- 

forţele democratice ale tinere- 

această ocazie - mulțumirea față 

tropitorilor - germani şi unguri. 

pentru o adâncă și sinceră prie- 

Nu este întâmplător faptul c că 

tice ale tineretului s'a făcut cu 

tineretul își dă seama, că pen- 

există alt drum, decât o politică 

Uniunea Sovietică și față de 

mericii, Aceasta  însemnează 

semnează sprijinirea războiu- 

forțele economice și militare ale 

poată. ține. angajamentul luat 

organizaţiile “democratice .- ale 

țelor tineretului: trebue să aibă 

dușmănoasă față de Uniunea 

litica loială şi sinceră alături 
de Uniunea Sovietică, Acei care 
duc o altă politică, sunt duş- 
manil țării. 

- Această colaborare trebue să 
aibă ca bază lupta. pentru re- 
zolvarea problemelor 
mice, politice şi culturale, ca:e 

Seumântă azi inireg.ii. tineret, 
Condiţiunile destrai ale tine- 

retului muncitoresc şi țărănesc 

sunt de nedescris. Tinerii care 
au mai scăpat din războiul cri- 

minal contra Uniunii Sovietice, 
sunt în pericol. de a fi distruși 

de mizerie, foame și: boli. Gu- 
vernul care a plecat nu s'a în- 

grijit cu nimic de: nevoile tine- 
retului. | 

Tineretul esta viitorul poporu- 
lui nostru, cei care ru se îngri- 

dușmani ai poporului. 
Nu trebue să uităm că regl- 

murile. de dictatură, care s'au 
perindat la noi în țară, au fă- 
cut tot ce-au putut pentru a 
sădi în sufletul tineretului otra- 
  

O Cu ocazia celei ce - „27-a 
aniversări a revoluție: socialiste 
dim Octombrie. a avut loc în ma 

lă a palatulu. Kremlin, o 
+. ședință solemnă a Sovietului de- 

_legațiilor dn Moscova, la care 
“au luat -parte reprezentanţii or- 
"ganizaţie, partidului, instituțiilor 
sociale și Armatei Roşii, staha- 
novişt: şi intelectuali sovietuci. 

. Maresalul Stalin a lua cuvântul 
în "mijlocul unor furtunoase 

| aplauze, „urmate de puternice 
ovaţii ŞI aclamații. Au . fost de 

- faţă, luând: loc la prezidiumul 
întrunirii, V, Molotov, L. Kalinin, 
“Mareșalul Voroșilov, 'Kaganovidi, 
Andreev, Mykoan, Beria, Sfer- 
nik, “Mal:nkov, Scorbakov,  Vos- 
nessensky şi Pronin. După termi- 

tre telegramelor soste din toate 
colțurile Uniunii Sovietice. : 

-.* O Mareșalul Stalin a: închimat 
„ordinul de -zi : Nr, 220 Marei 

? Revoluții Socialiste din Octom= 
- . brie, făcând elogii marei Armate 

„Sovietice! eliberatoare, 
Q. Pentru prima cară poporul 

român a + avut posibilitatea să 
sărbătorească ziua de 7 Nocmbrie 
în deplină libertate, Peste 300.000 
de cetăţeni au defilat pe străzile 
capitalei, .manifestându-şi entu- 

„_ ziasmul şi bucuria pentru țrium= 
“ful marei revoluţii socialiste, 

8. Cu ocazia aceleiași aniver- 
sări, neînfnicata luptătoare Tov, 
„Ana Pauker a:'ţinut o cuvântare 
în fața. unei numeroase asistențe, 

venită să-i: asculte cuvântul în 
sala Operei Române. După expu- 

nerea tov. Ana Pauker, care și-a 
„*ncheiat cuvântarea întrun ropot 

» necurmat de aplauze, a urmat un 
program comemorativ festiv. . 

„ G. Mareșalul Stalin şi Preşe- 
dintele Kalinta, au primit cu pri- 
lejul aniversării revoluţiei nume- 
roase telegrame din partea D-lar: 
Roosevelt, Churchili, Ciang-Kai. | 
Shel, Mareșal Tito, Beneş, Eden, 
Ismet Inonu, Subasici şi Manner- 
heim. Deasemenea F. N, D. întru- 
nit în şedinţă extraordinară, cu 
ocazia aniversării Marei Rovolu- 
ţii, a trimis Mareşalului Stalin o 
telegramă omagială! de felicitări, 

__O' În Statele Unite ale Amen 
„cei au, avut. loc alegerile prezi. 

dențiale, - Președintele Roosevclt 
a fost ales pentrua patra oară în   

econo-: 

jesc de nevoile tineretului sunt |   

  

În. tiecz are să sptăn 
“dând prin majoritatea voturiloa |. 

  _rumtea Statelor Unite, înfrân- 
. N Îi 4 -) . 

. 
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“anmârea 

ui tinerei democratic 
va urel şi” desbinării. Elomert 
tele legionare şi profascisto - 
mai încearcă şi azi să sădaas- 
că şovinismul - în sufletul tina- 
retului. - 

Î ca sarcină ce trebue să 
“stea la baza colaborării 

dintre „forţele democratice ale 
tineretului, — lupta şi munca da 
a scoate. din  suiletul tinerilor 
otrava urei-rasiale şi șoviniste. 
Educarea tineretului în spirit de 
respect. al celoxlalte naţiuni, în 
spiritul de. prietenie 'cu -tinere- 
tul de altă naţionalitate. 

Legionarii și 
căutat să, împedice tineretul de 
la adevărata . cultură şi ştiinţă 
progresistă.. Până acum maret 
masă a tineretului a fost: îrnu 
pedicată “prin tot felul de. ob: 

le aici. lezultă. ca datorie . și 

antoneștii au. 

stacole să pătrundă în școli şi. 
univexsităţi. . , 

O' datorie și o sarcină a co- 
laborării forţelor. democratice a 
tineretului, este lupta pentru o 
reală: democratizare a. imtregu» 
lui învățământ. " 

Aceasta nu inseamnă numcă 
acordarea unor . drepturi for- 
male pentru întreg tineretul, de 
a pătrunde în. şcoli şi univer- 
sităţi, ci luarea: de măsuri con- 
creie, de reduceri și scufiri de 
taze pentru studenţii şi elevii - 
săraci 

raci, gratuite... 
trebue să se asigure tineretului 
posibilități de: a-şi 
drepturile, trebue ta şcolile şi 

; creiarea de cămine şi 
cantins elitine, iar pentru cei.să- 

Cu. un cuvânt, 

exercita 

universitățile noastre să deanu . 
„elite intelectuale”, ci oameni 
technici de cultură şi, ştiinţă 
care să muncească pentru Te- 
iacerea ţării. Trebue ca, în 
şcoli, tinerii intelectuali să ile 
educați nu să se izoleze de po- 
por, ci să stea. în slujba po- 
porului. 
-Dar atâta timp cât elomen- 

tele. trădătoare de țară : legio- 
narii. și antonescienii, vor mai 
rămâne în aparatul de stat și 
în instituţii. economice. și; cultu- 
rale, nu poate fi vorba de a re- 
zolva cu adevărat nevoile tine- 
retului. De. aceia tineretul de- 
mocrat trebue să ajute la cură- 
țirea aparatului de. Stat și a tu- 
turor instituţiilor economice : şi 

culturale de toţi dușmanii ;po- 
porului român. Tineretul trebue 
singur să 'isgonească. din rân- 
durile lui pe trădătorii de ţară, 

(Uniunea Tineretului Comunist 

r 

| 

î-
- 

face un apel.la toate forțele de- - 
mocratice și: progresiste ale ti- 
neretului, la toţi. tinerii cinstiți, 
de a.continua și adânci. pasui 
făcut cu ocazia. sărbătoririi lui . 
7 Noembrie, de a se uni și for- 
ma un. puternic Front democra- : 
tic al. tineretului. 
Numai uniți şi. luptând ală- 

turi ;de Frontul Naţional Demo- 
crat, ' vom. putea să obținem 
rezolvarea justă a năzuintelor 
întregului tineret român. : 

Ne . Cezuşescu 

mâne 

4 

  

'pe candidatul. partidului republi= 
can Thomas Dewey. 
E: In cuvântarea rostită la de- 

junul dela primăria centrală a 
- Londrei, premierul britanic, d, 
Churchill, referindu-se 'la înțele- 

. gerea stabilită cu ocazia conţe- 
rințai dela Teheran a accentuat 3 
Acele planuri - şi hotărir. luate 
acolo, au fost apoi executate cu 
atâta precizie și cu acel grad 
mare de coordonare. la care s'a 
"referit marele Statm în înțelep- 
tul şi adâncul său discurs de 
acum câteva zile, Cele trei mari 
puteri au decis să utilizeze până 
la ultima picătură, toate forțele 
de care dispun pentru a sădrobi 
rezistența disperată pe care tre- 
„bue's'0 așteptăm dim partea ad. ! 
versarului nostru înfrânt, care se 
vă bate până ce va fi aruncat în 

„Propriul său: bârlog. 
"Q Telegramele . au. anunțat so- 

'Sirea - în București a prmuluf 
locțiitor al: Comisarului Poporu- 
lui, pentru afacerile străne al U,. -- 

S. S.-ului' Andrei Vâşinski, 
fa In Franța epurația continuă 
să fie aplicată cu strășnicie, Cu- 
noscutul ziarist trădător în slujba 

- hitlerismului, Georges Suarez, a 
fost executat,. 

-„ O 'Țara are un nou guvern. A- 
„sta constituo un.al doilea suc=, 

ces al.poporului român, la care: 
„tineretul. a . contribuit prin tăria 
“şi hotărirea sa alături de forţele 
democratice. Noul' guvern se bu- 
cură de sprijinul tuturor parti- 

- dolor politice și de concursul larz 
"al masselor. muncitoreşti, repre- 
zentate :prin-F. N. D. Din noua 

. formaţie guvernamentală distin- 
gem printre alții,po următorii? 

Dr, Petre Groza, vice-președinte, | 
Lucrețiu Pătrășcanu, Gheorghiu. 

Dej, Xcohari Georgescu, Vlădes- 
"cu Răcoasa, Nicolau, Lothar Ră- 
dăceanu, Ștefan Voitec, etc. 

Q Inainte de război cu existat 
la Rostov pe Don 6 şcoli supe». 

rioare, Toate aceste şcoli sunt 

astăzi reconstruite. S'a deschis 

un nou Institut, acela de ingi- 
neri constructori, în care învață 
651 studenţi, Cursurile sunt dela 

început bine organizate. Mii de 

studenți au început cursurile în 

şeoalele superioare din Novocer- 

kask, Taganrog şi din alte oraje | 

“ale regiunii
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Viata lu Maxim Gorki oa 
mâna cu opera lul: plină de 
lipho, do mizorii, do bucurii + 
do In!s 
o: nui, 

cuzozit  draqosica 
ms, doopoulvă 

Anqori unoori mici, altu 
trei: ă însă întotdoa= 

una rarpica!, au, cu sincorl- 
"ata ai consecvență, oc pl-a cu- 

cvzit victorio după victorio şi a 
poporului 

cu a multora]! 
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diztio cu:opoal, pentru Gorl.] ! 

  

Dizta coileiţi mari prozatori all | 
Rusiei, nu scamănă cu alei 
nul, Până la Hiaxilm Gorki, p, pi zi ; 

ezoil din cărțilo lut puteau !l ae 
csiți oritado ; în bociurllo po- 
liţiilor, În nubusbillo orașolor, 
po maidano, în azilo do noap- 
12, în bozdcluit sau pur şi sim- 

plu po stradă---dar numai În li. 

teratura nu, 

Ioşit — cum spuno Romala 

Roland — d-n acostpământno- 
gru ca:o asto poporul munciti, 

e! o:a chomat să roplantezo în 

mijlocul lui ccca indopondvn'ă 

a spiritului, caro taco acțiunoa 

mal hotărită şi rezultatul oi 

mai do nolnirâal. 
„Statul nostru — scria Gorki 

ta'r'o corespondență monită să 

lămurească falsa Intorprotare 

dată do socielatea capitalistă 

notiunilor do LIBERTATE și IN- 

DIVIDUALISM — statul nostru 

institule libertatea cea mai lar- 

că, libertatea completă a indie 

vidului, alături do concepțiile 

card —cxistând de numeroase 

secolo—i-au împiedicat şi Il- 
raitat cvoluția. El nu combato 

individul decât numal când a- 

cesla se taca colportorul şi pro- 
pagatorul ideilor do natură a-i 
restrânge însăşi libera desvol- 
tare a forţei lui intelectuale. Și 
acoste idei sunt exact cele do 
care, dealtiei, se aţută capita- 
lismul., Adică: națivnea, rassu, 

clasele, reliaia”, 
Maxim Gorki s'a născut din 

rândurile celor de jo3, a crezul 
și a trăit cu ei toată viala, sau 
alături de oi atunci când glo- 
ria sa literară devenise un bun 
cultural nu numai al Rusiei, ci 
al omenirii întregi. A fost cel 
mai în vârstă dintre scriitorii 
sovietici din timpul Revoluţiei 
şi unul dintre îndrumătorii de 
neuitat ai literaturii tinere do 
după 1917. Nu este neînsem- 
nat de știut că poezia complet 
nouă, și ca fond și ca formă, a 
lui Vladimir Majakovsky. gă- 
sește în Gorki un entuziast ad- 
mirator şi primul sprijin edito- 
ric]. 

Era din oraşul Nijni-Novgo- 
iod, pe care 'n evul mediu A- 
lexandru Newski :— un viteaz 
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Maxim Gorki după 
4 

pus odată cu Revoluţia Socia- 
listă Sovietică din Octombrie 
1917. Mizeria nu l-a înfrânt, 
succesele de maturitate nu i-au 
micșorat spiritul critic şi auto- 
critic. A muncit și s'a sbătut 
oriunde : la tăiat de lemne, le 
cărat bagajo în gări, la încăr- 
cat și descărcat vase marine, 
la uzinele metalurgice din Ti- 
flis, la redactat — pe urmă — 
ziare, la organizarea caselor de 
editură, la transcris acte juri- 
dice, etc. 

Se hotărăşte să scrle sub în- 
demnuri!e repetate ale unui 
scriitor mai vârstnic, anume 

Korclenko, el — care avea să fie 
numit ma: tărziu „prinţ al poo- 
ților sovietici”. „Pe Korolenko 
l-a cunoscut la Tiilis şi — măr- 
turisește' singur — dela el a   

voevod al Rusiei, ajuns legen- 
car — l-a eliberat de sub ocu- 
pația armatelor  cotropitoare; 
suedeze. |! chema Alexis Ma-! 
ximovici Peșkov și se născusa, 
la 14 Martie 1858 dintr'o fami-: 
lie săracă, pontru care mize-! 
ria nu era o surpriză, nici foa- 
mea o întâmplare. Gorki în-! 
seamnă „Amarul” şi e numele 
literar al său, semniticația lui 

fiind semniticația întregii sale 
opere, scrisă pentru aesmoște- 
niții, aruncații și flămânzii lumii. 

La o vârstă mică, înfăşurat în 
căteva zdrenţe (vor îi mulţi la 
număr anii în care Gorki va 
umbla îmbrăcat în zdrențel), 
rămâne orlan de părinți. Unul 
murise de holeră, celălalţ de 
oilică. Aşa începe viaţa lui 
Gorki : printr'un lanț nesiârşit 
de  îngenunchieri materiale, 
care-l poartă din loc în loc.şi-l 
duc să cunoască oamenii, 

Intră pe la zece ani ucenic 
la o cizmărie, trece apoi în pră- 
vălia unui zugrav de icoane și 
meșteșugul —. care poate 'l-or 
îi atras — e părăsit din cauza 
stăpânului, 

Pe urmă îl găsim pe bordul 
unui vapor de pe Volga, slugă 
te bucătăria vaporului și se 
cu oarecari lecturi, îi dă să ci: 
tească în puţinele momente li- 
bere.. Lecturile- lui n'au nici un 
plan. Gogol și Dumas sunt gus. 
taţi tot așa de mult și vagabon- 
dul murdar, singur, crescut li- 
ber ca un copac, vagabondul 
care nu fusese la nici o altă 
școală decât aceea a vieţii, 
prinde gustul cititului. Părăseş- 
e bucătăria vaporului şi se 
duce la Kazan, cu iluzia că va 
putea obține acolo în vreun îe] 
posibilităţi de învățătură. Bine. 
înțeles, că asta nu se întâmplă. 
in peregrinările lui, face însă 
cunoştinta celebrului cântăreț 
rus de mai târziu Șalipian şi 
amândoi sunt angajaţi pe o 
scenă provincială ca tiguranţi 
întrun Cor. În memoriile sale 
dezpre anii acelei adolesconţe 
cheltuite în sărăcle și vagabon- 
daj, Șalipian nu uită să poma- 
necacă de calităţile muzicale 
ale lul Gorki, pe care directo- 
rul scenel anonime dintr'un oră- 
șel 'prizărit al Rusiei ţariste le 
remarca şi lo găsea mai pre- 
sus decât ale celorlalţi fiqu- 
ranți. Câștigau, amândoi, câţi- 
va gplogani pe seară. Puţini, 
atât de putini, încât sunt ne- 

avut do învățat multe. Prima 
nuvelă — „PMakar Ciudra” — 
îi apare în ziarul „Kaucaz” în 
1892. | | 

- Oamenii în mijlocul cărora 
trăise și cu care niciodată n'a 
rupt legăturile îl iubeau, „Ni- 
mic nu leagă omenirea atât de 
cordial ca' aria" — crezuse Ma- 
xim Gorki și avea -dreptate, 
căci în arta lui oamenii din fa- 
brici, oamenii din câmpuri, din 
porturi, din straturile societății 
mărunte, până atunci căutaţi de 
jandarmi și puși să obosească, 
să asude, să-și sdrelească pal- 
mele pentru culaci — toţi acești 
oameni căpătaseră liber per- 
mis de circulaţie. Ei se întâl. 
neau în cărţile lui cu + rța bru- 
tală, unsuroasă, crudă, reală, 

cu viața lor de fiecare zi, de 
fiecare oră, sincer prezentată 
de un om cu care ei erau prie- 
teni, pe care îl cunoscuseră și 
cu care răbdassră împreună. . 

Din 1892, când debutează, nu 
trec decât câteva luni şi gaze- 
tele. din Petersburg încep să-i 
publice bucăţile literare. atât 
de vii, de ascuţite, de originale, 
de proaspete. Dela nuvelă, 
Gorki trece la roman și la tea- 
tru; Numele lui circulă, e cău- 
tat, solicitat și depăşeşte În 
curând graniţa. Scriitori din 

toate țările Europei se intere- 
sează 'de opera lui şi traduc 
din ea. In.1902, regizorul ger- 
man Max Reinharât îi pune în 
scenă „Azilul de noapte”; ce- 
lebra piesă în patru acte obține 
în Germania un succes ului- 
tor. Gorki îi scrie lui Reinharat, 
mulțumindu-i de toată munco 

depusă. Peste doi ani, piesa e 
tradusă și în româneşte,. (De 
altfel, dintre toți scriitorii so- 
vietici, singur Maxim Gorki a 
circulat în românește mai mult). 

Cu ocazia revoluţiei din 1905 
o arestat ca element periculos 
în cadrul statului țarist şi nu e 
pus în libertate decât în urma 
unui vehemant protest al luni 
intelectuale din toate țările. 
După deschiderea porţilor tem- 
niței, pleacă în Satele-Unite şi 
după un scuri interval! se stw 
bileşte în insula Capri ; rămâne 
până “n 1913. De aici trimiie 
revoluţionarilor din Rusia bam 
pentru înființarea unei școi. 
Lucrează foarte mult și. publică 
Din overa lui de până "n 19la 
cităm : „Micii burghezi“, „Co: 

piil Soarelyi”, „Azilul de noap: 
io”, „Cotolul verdz", „Povestea   voiţi să renunțe la acest fel de 

a-și procura hrana zilnică. De 
aceea trec într'o brutărie din 
Kazan, condusă de un oarecare 

Andrei Derenkov. Țarul cuptoa- 

elor şi munca de noapte isto- 

vitoare, dacă nu le-a mânsri 

plămânii atunci, avea să li-i 

ardă mai târziu. . 

unui criminal”, „Mama“, etc. 
- Cu toate că trăise viața pâna 
în ultimele ei drojdii, nu esta 

„un violent. Dacă nu își ultă nici 
odată de cei care suteră, Gorli 
nu evită să discute în schimh 
liber despre modurile de. înlă. 
turare alo acestei suterinţi co- 

. Dar, așa cum so oxprima ol 
insusi în 19 Mai 1918 — „Ioar- 

iltca (noi cpunom inlzorla) nu 
poato su oprească desvoltarea 
puteritor lIstorico”, și Gorki a 
los! unul din mușchii numoroşi 
al acelor largi şi convingătoa: 
ro putori Istorico, carl s'au im- 

pe om mama ee NP An ea ma m ape m 

g Şe 
loctivo : 

„Cred că ar îl mai bino pon- 

tru popor şi pentru acela cari 

îl iubosc, dacă oi i-ar dărui fără 

vreun gând— toată știința, bo- 

găția intreagă a suilotului lor, 

pontru ca noporul să dovină 

0monos." 
momen man 2 sa poeme em r 
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întoarcerea din Sorrento 

Marile merite ale lut Maxim 
Gorki tei au rădăcinile tocmai 
în acea posibilitate extraordi- 
nară a lui de a evolua "on- 
structiv, ajungând dela atmos- 
fora promiscuă și viermănoasă 
care colcăia în „Azilul de noap- 
te” la paginile sguduitoare din 
„Mama sau la: evocările im- 
presionant de simple din roma- 
nul autobiografic întitulat „Co- 
pllăria mea“, pe care-l termina 
de scris şi-l publica în 1914. 
Gorki .a descris: oamenii fără 
să-i idealizeze, fără să-i facă 
frumoşi pentiucă așa ar fi fost 
literar sau estetic; el i-a descris 
brut, cu c< :evărul din ei. cu ce- 
rul și cu noroiul din ei. Dar nu 
s'a oprit la declasaţi. Iubea 
proletariatul, dar iubea prole- 
tariatul: conștient,” muncitor, 
demn, acel proletariat care ştie 
că .are de îndeplinit un rol în 
stat și ştie anume care este ro- 
lul pe care îl are de îndeplinit. 
Dela hoţii şi borfașii de pe ma- 
lurile Caspicei, Gorki avea să 
evoluieze într'atata, că Lenin îi 
încredințează să scrie, după 
1920, istoria Revoluţiei Socia- 
liste. Gorki nu mai erc un răs- 
pândit. Gorki devenise un om 
de partid, organizat în tot ce 
gândește și scrie, unul dintre 
cei mai valalil!i oameni leni- 

lui introduși în U. R. S.S. îl vor 

extermina în cele din urmă. Nu 

toţi scriitorii sovietici, agenţii 
dușmani proletariatului :1 aleg 
tocmai pe Gorki. Ei știau că 
dau o mare lovitură, cunoscută 
fiind extraordinara lui popula- 
ritate în rândurile muncitorimii 
și intelectualității sovistice și 
europene. i 
“In timpul Revoluţiei Gorki vi- 
ne dela Capri în țară. E prieten 
cu .Lenin, .din inițiativa căruia 
întemeiază „Casa Savanţilor” 
din Petersburg; conduce revis- 
tele „Les Annales” (Analele) și 
„Viaţa nouă”; pune la cale şi 
realizează” edit. „Literatura 
mondială” ; întreține corespon- 
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Noi, 

Mii 
Și mii de ani am fost 

Murmurul veacurilor 

Dar azi ne scuturăm 

„Noi auzim . 

Azi, tot ce până eri a 

Din ele,     
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niști, pe care dusmanii revolu-|. 
ției, pe care agenţii fascismu- |. 

urmări să-l extermine şi-l. vor 

e o simplă întâmplare că, dintre] 
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donță cu muncitorii. Unul din- 

trio acoști muncitori, cunoscul 
do Gorki po când făcea ha- 

mal&c po Volga, ajunge cunos- 

cut în toate porturile Meditera- 

noi, datorită pasiunii extraor- 
dinaro cu caro propaga idoile 
scriitorului sovietic. Se numește 
Nicolai  Supkov,  supranumil 
„Cristos al-apelor”. Pentru pd: 
tima cu caro acest Nicolai 

Supkow  citeşto  ochibagiilor 
iragmonto din scrisorile primi- 
to dola Gorki şi fragmente din 
opora acestula, este arestat în 
mat multe r&nduri în porturile 

italieno și greceşti. 

Pentru a-și îngriji sănătatea, 

părăsește între 1922—28 Uniu: 

nea Sovietică, locuind la Sor- 

rento în Italia. Reîntors, e în- 

tâmpinat la graniță cu entu- 

ziasm general din partea mun: 

citorilor.  Viziteuză Moscova, 
numele orașului său de naștere 
—Nijni Novgorod—se schimbă 

în Gorki și face cunoștința lut 

Romain Rolland — marele luptă- 

tor socialist al Franţei, pe care 

îl găzduiește, câtă vreme aces- 

ta a stat U..R. S, S. și propune 

un ciclu de piese de teatru, 

care să cuprindă sub formă 

dramatică epoca dela 1916 în 

coace, dar n'o scrie decât pe 

prima—,„Jegor Bulcev şi alții" — 

reprezentată în 1931 la teatrul 
„Wachtangov”' din Moscova. 

Ultima lui carte, „Note şi amin- 

tiri", se tipărește în 1933. Peste 
trei ani, în 18 Iunie 1936, Mazim 

Gorki murea. Murea nu printre 

haimanalele pe care le cunos- 

cuse, nu dealungul drumurilor 

Rusiei, nici pe malurile Volgăi 

sau Caspicei, ci cu plămânii 

supţi la.68 'de ani, otrăvit trep- 

tat de o mână criminală. 

Atară de cărţile citate, de pe 
umma lui rămâneau: „Conova- 

lov“, „Copilăria mea”, . „Câş- 
tigându-mi pâinea”, „Amintiri 
despre Lew N. Tolstoi”, „Stăr- 
şitul lui Artamanov”, etc. şi o 
istorie a războiului civil dintre 
1917 — 1921, scrisă în calitate 
de membru al Academiei din 
Moscova. 

In dimineaţa zilei de 19 Iu- 
nie 1936 telegramele Agenţiei 
Tass vesteau tuturor popoare: 
lor lumii moartea lui Gorki. Ele 

precizau că în dimineața aceea 
„zeci de mii de lucrători din 

Moscova, au defilat, la Casa 
Sindicatelor, prin fața catatal- 

ap 
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Maxim Gorki 
în ultimii ani ai vieţii _ 

cului pe care era expus corpul 
neînsulleţit al marelui luptător 
şi scsiitor, | 

In fabrici, uzine, instituţii şi 
colhozuri s'au ținut întruniri fu- 
nebre. Ziarele au consacrai nu- 
merouse articole amintirilor din 
viața lui Gorli și condoleamţe- 
lor sosite din toate părţile Ru- 
siei şi ale lumii“. 

Se. încheia astfel o existență 
dintre cele mai sbuciumate, 
mai crâncene dar mai impre- 
sionant de trumoase din istoria 
marilor forțe spirituale socia-   

— A. KRUŞNIROV — 

/iduri tari, înalte, groase, . 
Sortite-am fost din viemi în ceţi 
Să ascultăm şi să rămânem mute. 

Am ascultat şi 'năbuşit în-noi 

"Pe drumuri înapoi. 

De azi înainte nu vom mai tăcea. 

= Cum urcă şi ajung | 
„Cu plin temei 
Şi cu ecou prelung, 

Paşi mari, de fier, paşi vi 
Un uriaș păseșten drum cu ei | 

Cu forţe mute, forţe de granit, 
Se slarmă'n faţa lui îngenuinchind, 
O, dați-ne o gură mai curând, .: 
Acoperiţi-ne cu-afișe, cu placarde grele! 

„Ca din gâtlejuri uriase, 
„Noi von striga spre.sale şi: oraşe, 

De mii şi mii deori: ! oi 
„Se-aud paşi grei. voinici, siruitori PT... 

liste, 
lon Caraion . 

  

[] 
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pierdute: 

supuse : 

duse 

de-osânda grea': 

o SUroşI ŞI grel. 

stăpânit 

ve   

Reporterul s 
POYESIiE$ 

„| tâlmite până la 23 August în acele pa- 

ziaristului american 

John Reed, maestrul mondial al 

artei reportajului, întt tulată 

„Zece zile care au cutremurat Ju- 

mea'!, povesteşte, ci emoție, m 

prejurările în care s'a produs 

evenimentul istoric fără secamin, 

al marei Revoluții din Octom- 

vrie, 
| 

La Petersburg se afla pe atunci 

un tânăr ziarist american, — un 

om care şi-a părăsit familia şi d- 

verea: pentru d lupta pentru 

dreptate, un student care a lăsat 

universitatea pentru a deveni re- 

porter militant al adevărului, an 

tânăr celebru cu numele de John 

Reed. | 

John Reed, reporter căutat de 

toate ziarele americane, scria 

pentru popor. A fost în. Mezie 

pentru a-i vedea luptele ; a ve- 

nit în Rusia pentru a-i vedea vic- 

toria. Pentru €l, reportajul nu 

era nici operă de artă şi nici 

marţă bine plătită ; era un mij- 

loc de luptă, un fragment de rea- 

litate pus sub ochii lumei, un a- 

devăr care grăeşte pentru sine. 

Grăcşte pentru sine şi cartea 

pe care John Reed a scris-o la 

Leningrad: „Zece zile care au 

cutremurat lumea”, Ea nu CON- 

ține! nici tratate despre, cauzele 

revoluţiei şi forțele ei, nici apre- 

cieri despre conducătorii şi ad- 

persarii ei. Asemenea lucruri aT 

fi de prisos în acest fel de jurnal 

scris, în această succesiune de 

imagini şi de scene, cari singure 

explică şi arată totul : vedem So- 

vietul nou, primind știrea lovitu- 
. 
L a 

E DI 

Cartea 

  

  

Către tinerii muncitovi 

Ei nu şi-au avut până acum o re- 

vistă a lor. „SCANTEIA AINERELU- 

LUI“ este şi o'zevistă a muncitorilor 

tineri, ” i 
Vrem ca „SCANTEIA TINERETU- 

LUI” să ajungă a fl scrisă deopotrivă 

de munsitori şi de intelectuali, de 

plugari şi de studenţi. 

Incercările şi realizările lor literare 

le vom publica întotdeauna cu toată 

bucuria, chiar dacă uncori va fi ne- 

cesar să Je îndreptăm o virgulă, să 

le schimbăm un cuvânt,.să le corec- 

tăm o greșală de tipar. II 

Vom colabora, vom scrie cu alţii la 

aceeași masă, pentru aceiaşi luptă şi 

vom chema pe cei curaţi, pe cei ne- 

murdăriţi de şovinism, pe cei nean- 

trenați în apele fascismului, să lupte 

alături de noi. DN 

Timeri muncitori ! Tineri plugari şi 

studenţi democrați! „Scânteia tine- 

retului” e sertsă pentru vOi, E a voa- 

stră. Voi veţi putea oricând să vă spu- 

neți aici cuvântul, să vă cereţi prin 

aceste pasini revendicările voastre 

juste care trebuie să vi se satisfacă, 

„Scânteia tineretului” e cuvântul 

vostru. 

Revista Pundaţiilor 
Regale 

E a de tu . 
dpâre, &jutată de multe, am * putea 
zice de foarte multe colaborări neîn- 

gini. E drept că d. Al. Tzigara Samur- 
caș, acelaș d. Al. Tzigara Samurcaş 
care'n '1917 era prefect al Capitalei 
sub ocupția germană şi caremn 1941 
era mai, mult decât prefect al Cap'ta- 
lei sub dictatura hitleristă, e drept — 
spuneam — că acest domn Samurcaş 
nu Ipseşte din comitetul de direcţie. 
Deasemeni nu lipsesc d-nii Ion Vi- 

nea (ne mai aducem amnte 'dm 
opera sa mai recentă „Râsul ne Le- 
nin'), Tudor Arghezi (care î-a compus 
lui” Constantm Virgil Gheorghi o 
frumoasă prefață la „Ard malurile 

american ] GU de pe 

    

(). 

vii de stat şi lista guvernului Ted 

rsfionar | poporul în Jierbere » 

o vizită în Palatul de iarnă, se- 

giul fostului guvern reacționar ; 

panica la autoritățile Kerens s 

te; convorbirile soldaților revo- 

luţiei în drum spre Gacina, Con- 

ei guvernului tzgorit i 

ii făcând coa pâine și 

cete  arifeste de toate culo- 

pile, şedinţe furtunoase de parti- 

de şi de organizațiunit, prime e 

sfaturi de fabrică, samd 

Cartea ne prezintă şi pe sefii 

revoluției, în adunările Et 
n 

camere neîncălzite, men: ați Și 

nedormiţi de câte 3-4 zi 2 ocara 

dați la extrem, asaltați (4 eo 

pas de curioşi, de ziaristi € re. 

laboratori. Ni-i prezintă 

luarea ministerelor. 
, 

Ni-i prezintă înecaţi de gri 5 

de răspunderi, de sabotaje a £o- 

rităților şi a epecialiștilor pin: 

dispensabili” din vechiul regim, 

extenuaţi de munca lor, dar sus” 

ținuți mereu prin voința lor 

clintită de a învinge, prin ener. 

gia biciuitoare a lui Lenin, pri 

fanatismul lor invincibil pen ru 

cauza poporului. Sunt „oameni 

cari au ştiut să facă o revoluție, 

„care cu o zi mai devreme ar îi 

fost prematură, şi cu O zi mai n 

urmă ar fi fost întârziată. 

_ Totuşi, nu numai aceşti condu- 

cători sunt eroii cărţii lui” John 

Reed. Eroul e poporul, care d jă- 

cut revoluția, şi-a însuşit-o Şi a 

ştiut de atâtea ori să 0 apere, așa 

cum niciodată ma fost apărată 

tra armat 

“ote 
DEI CEI EI 

pre care nu desmințim că s'a ocupat în- 

totdeauna cu Americanii. (Chiar atunci 

când a crezut necesar să-i tragă de 

urechi. „părinteşte“, ca un bun ro- 

mân ce se aflăl, , a 

Totuşi, „Revista Fundațillor Regale 

sa reabiltat simţitor. Munca d-lul 

Octavian Neamţu începe. să însemne 

o realitate, nu numai o dorinţă. 

Iu aanărul 

pe luna Octombrie al „Revistei Fun= 

daţiilor Regale”. semnează, printre 

alţii, Mihail Sadoveanu, -Miron R. Pa- 

raschivescu, . Sanda: Movilă, Marga- 

  

Vianu, 
Ne oprim la studiul . judicios 

al d-lui „prof. 'Pudor - Vianu, care 

continuându-și seria  articole- 

în istorie vre-o altă cauză. E 0! : 

reta Sterian, Ştefan Popescu şi Tudor | . 

lor din. „FIGURI ŞI FORME Ll- 
TERARE“, scrie câteva pagini de 
„Note asupra obscurităţii poetice, 
Intrebându-se asupra viitorului poe- 
zici ermatice, care este unul, din fe- 
nomenele „caracteristice pentru  în- 
treaza mentalitate estetică a vremii”, 
d, Vianu găsește că înaintaşi de-ai 
scriitorilor - ermetici se pot cunoaște 
chiar. din :evul-mediu —.-ceeace. este, 
desigur, foarte adevărat. Numeroase 
citate ni-i descoperă într'o lumină 
nouă (ceeace nu înseamnă că şi Iavo- 
rabilă) pe. Dante, Mihelangelo, Sha- 
 kespeare, etc, a 
„Insă, dacă d. Tudor Vianu are 
dreptate în filiaţiile pe care le face, 
în strămoșii literari pe care îi desco- 
peră lui Mallarme sau lui Nerval, 
despre eliminarea ermd:ismului și 0b- 
scirității poetice în viitor mar fi ca- 
zul să mai aibă atât de multe iîn- 
docli, “ 

"Uau scptămânrl 
care să căsnește să reprezinte DE- 
MOCRAȚIA și ajunge s'o deserveas-   Nistrului“) și Petre Comarnescu, des- 

    

Bombele au fost - aruncate 
foarte aproape de noi. Sunetul 
sirenei care dăduse încetarea a- 
Jarmei, mai răsuna încă în ure- 
chile noastre, când am alergat 
înspre casa dărâmată, 

Vântul se .inteţise, începuse să 
viscolească ; deodată începu să 
ningă ca şi cum cineva ar îi pre- 
sărat deasupra orașului: un coș 
colosal de zăpadă deasă şi ume- 
dă. Zăpada cădea pe cărţile care 
se rostogoleau dela etajul al 
5-lea, unde mai atârna un dulap 
american, pe mobila făcută praf 
din care se mai vedea totuşi coa- 
da neagră a unui pian, pe tape- 
tele în flori mari albastre a unei 
camere ce se păstrase pe jumăta- 
te, Era foarte ciudat să vezi cum 
zăpada cade , direct în odăi şi 

cum, pe o asemenea vreme, stau 
pe pământ, plăpumi şi perne. 

Deodată se aude:' „Stângul, 
stângul” — și un zgomot de pași 
în marş undeva în apropiere. Pe 
urmă comanda „Stai“. Un mi- 
nut mai târziu o: mulţime de 
băeţi în combinezoane  cenuşii 
Sau aruncat. ca la atac înspre 
casa dărâmată. Era un detaşa- 
ment de pompieri al. tineretului 
comunist, şcolari, meseriaşi, ti- 
neri lucrători, studenţi. 

Un, flăcău de vre'o optspreze.- 
ce ani, înalt, slab, cu o şapcă 
albă, o mulţime de curele și o 
busolă în mână,. comanda băe- 
ților, . Sa 

Ei alergară spre dânsul şi se 
aliniară milităreşte cu mâna la 
vizieră, iar el dădea dispoziţii 
stând pe o grămadă de mobilă 
sfărâmată ca pe o punte de co- 
mandă. .. .. ! , 

Era ca în vis. Viscolul care a- 
coperise într'o clipă casa qări- 
mată cu zăpada. care se învârtea 
turbat, şi copiii aceştia, vifor de 
energie tinerască, care pătrunse- 
ră brusc În acest tablou jalnic al 
nenorocirii şi distrugerii. Deodată 
se descoperi un adăpost şi tână. 
rul cu șapca albă sări depe pun- 
tea. sa ds ermannă si disnăru.   'ducere de BEnuil D run 

  

trezi înntlrmirii 

că, iscălește prin condeiul d-lui Al. 

LDA T 

pă se ivi iar, ducând pe braţe un 
bătrânel mititel şi uscăţiv, pe 
care-l purta cu ușurință ca pe un 
copil. Din adăpost se auzeau 
glasuri şi sgomote, oamenii ie- 
şeau palizi şi umezi până la 
brâu. Apa inundase pivniţa, dar 
toţi erau sănătoşi. Numai bă- 
trânelul care sta întins la pă- 
mânt, drept, cu bărbuţa ascuţită 
ridcată spre. cer, era mort. Fu- 
sese acoperit de var şi pietriș, se 
asfixiase şi toţi îl socoteau mort. 
Numai tânărul cu șapca albă nu 
vroia să se împace cu ideia mor- 
ţii, Ii desfăcu haina, lipi urechea 
de plept și, probabil a descope- 
rit o slabă svâcnire a inimii, 
căci -a sărit în sus spunând cuiva 
cu un ton poruncitor: „Apă”, 
Apoi ridică cu băgare de seamă 
mâinile bătrânului ; încă odată, 
tot cu atâta băgare de seamă; a 
treia oară. | 

Inimulţime se vorbea că acest 
bătrâne! este un cunoscut profe- 
sor de chimie, care își trimisese 
familia în oraş, dar el însuş n'a 
vrut să plece; a rămas la Le- 
ningrad. Veni un medic, surme- 
nat, şi spuse că profesorul va 
muri îndată, dar imediat se răs- 
gândi : „Hai să încercăm” şi îi 
făcu o injecție, pe urmă a doua 
şi a treia. Vecinii luară la dân- 
şii pe locuitorii sinstraţi, poliția 
puse o pază, -şi numai membrii 
tineretului comunist mai um- 
blau printre acoperișurile pră- 

buşite, iar tânărul cu şapca albă 
incă nu părăsise pe  bătrânel. 

case tu? DEA, dee, curgea gulerul :  Sudoarea îi 
Şiroale ; lucra, cu pati- 

mă, fața îi era palidă, îndărăt- 
nica, rea. Părea că jluptă cu 
moartea însăș, care, când se re- 
trăgea din faţa acestei vijelii g 
tinereţii, când se apropia. Pleoa- 
pele tremurară.  Mcdicul, care 
până atunci stătuse; copleşit pe 
un divan rupt şi umed, se arun- 
că spre bătrân. | 

Aşa l-am cunoscut ,ntâia oară 
ne Petea Kurcov. Pe vromea a- 
  

pele . sau 
încurcat, e cinstit să mărtur:sim, că 

slumeşte. D-sa este un om serios 

-un-bun pricten-cu-d-Ion-Vincas-Gaif. .. 

publică în acelaş săptămâna! „poezii - 

interzise” 

A AT URI TECRIE TAL. UR. 

punţii 
| mi i du 

carte lipsită de retuşă”i 7. 

raze mari. 

j Ea vecunoaşte 
C 

deţecte, despre care n 

andă” a nict unui im e 

Pi drăzni să vorbeasca. 
7 ea 

viruie şi convinge prin forțe £ e 

vărului prin „forţa lucru 

? 

. 

spune. . . , 

“Pi pă după aceste 10 zile, John | 

Pi sa întors în America ă I 

ces 
aştepta un PTO 

tic'că pe [i condens pentru 
ia să- 

i 

a propagă de pe bancă acuzaților 

adevărurile 
de cart era fii 7 i 

Urmând pilda celor văz tea a 

cat în patria sa un TO ci 

conducerea mișcării munc . 

; tânăr de tot, 108 A murit, tânăr, tâ! ră în închi- 

u sinceritate 
ici O „PTO- 

regim Rar 

de tuberculoza primi 

sori. 
- Cartea sa, citită pe Vu pe 

“ ascuns de sute de mii de tineti, 

e opera unui tânăr, care a fos 
un exemplu, şi relatează despre 

fapte, cari au servit de pildă unei 

lumi întregi. 
-John Reed 

re a înţeles lu 

vietice pentru 

' pentru Începu 

| faţă sau pe 

este americanul ca- 

pta popoarelor so= 

eliberarea lor şi 

tul unei ere noui 

în istoria omenirii. Opera lui de 

lămurire a popoarelor anglo-sa- 

zone, asupra Uniunii Sovietice, 

anunţă, de departe, lupta Comu- 

nă de astăzi a Naţiunilor Unite, 

împotriva fascismului, dușmanul 

omenirii. El este pionierul de pe- 

ste Ocean al luptei comune de e- 

.. liberare a popoarelor. lumii. Glo- 

rie lui. ge 
E Vasile Pila - 

    

Mironescu! aceste... opinii să le zicom 

despre „turnul de fildeş”. 

RSvoluțta Socialistă. din Octombrie 

1917, care : sa amestecat oamenil“, 

după cum se exprimă d. Mironescu, 

i-a . îngăduit proletariatului să  Tăs- 

toarne: formula „elitelor“, adică for- 

mula Turnului de Fildeș. Scriitorul s0- 

vistic trebuia să coboare În muţime, 

între muncitori, să creadă, să lupte, | 

să birue' cu ei. Şi scriitori sovietici 

au coborit. Unii dintre ei sunt astăzi 

foarte mari, ît cunoaşte toată jumea, 

iar DEMOCRAȚIA la care scrie d. A. 

Mironescu îi laudă ea însăşi, deși cu 

destulă perlidie şi abilitate. . 

Day să revenim 

la articolul de duioasă sinceritate al 

d-lui Mironescu şi să cităm: 

„Câtă vreme a mai fot în lume O 

ordine, un pie de ierarhie, de măsu- 

ră şi de bun simț, -castelanli aceştia - 

despropiretăriţi au mai spus lucruri 

frumoase pe limba lor. Când însă a- 

turburat şi .ițele sau 

au cam dat în petec. 

Viaţa asta pe care au vroit la un. 

moment daț so trăiască prea la fel, 

ca țoată lumea, le-a jucat în cele din 

urmă o teribilă farsă”, 

Sunteţi convinși că A, Mironescu ni 
și. 

de cenzura unui „regim 
politic” *'pe care d. director al „Eve- 
nimentului” l-a eloziat întotdeauna. 

D. dlironescu face însă politică. ȘI - 
face o politică nu numai reacționară, * 

dar face o politică tristă, aşa cur. 5'a 
obișnuit d-lui şi cum se obișnuiseră 
mulţi prieteni de-ai d-sale până la 23 
August. In Rusia Sovietică scriitorii - 

(cităm + Majakovsky, Gladcov, Solo-. 

hov, Gorki Ehrenburg, cete.) au înţelea . 

că sunt contemporani cu electricita- 
tea, Eseistul. român le opune pe, Jli- 
lizn Penda, penirucă el nu înţelese 

nimic sau vrea să pară că nu înţele= 

ge. Nol îl suntem recunoscători pen- 

tru luxul său de -înceritate şi. pentru 
că o dorește prea mult, nu-i  putein 
ura decâţ o cât mai grabnică izolare 
în Turnul de Fildeş. O izulare detl- 
nitivă. ' ” 

  

0) pică victa 
Tovarășul dela sindicat se a- 

propie, împreună cu ucer' ul 
care i s'a plâns, de- şejul-mecanic. 
— Prietene, dece l-ai bătut 

iar ? 
— Treaba -mea 

stricat „piesa“. , 
— Ai fi putut să-i atragi a- 

tenţia. N'a făcut-o înadins. 
— Las'că știu eu cum e mai 

bine! Fără bătaie nu faci nimic. 
Şi pe mine m'a bătut acum 30 
de ani la care m'a'nvățat. D'aia 
a ieșit ceva din minel 
Pe _ faţa mecanicului - sunt 

brazde adânci. A suferit desigur 
mult, Și nu se poate obişnui cu 
gândul că -alţii o vor duce mai 

bine. Chipu-j întunecat reflec- 
tează parcă toată mizeria pro- 
letarului. 
„— Acasă mă snopea tata în bă- 
tăi, continuă el, și când veneam 
la atelier, la cea mai mică gre- 
şeală, căpătam sin pumn în față, 
de-mi dădea sângele pe nas şi... 

la prânz nu-mi mai lăsa de 
mâncare. . 

Tovarăşul întreabă: 
— Și bine era aşa, bre omule? 
Muncitorul ezită. Se uită la 

ucenicul cu ochii roşii de plâns 
Parcă-i mai îmblânzit. - 
— Știu eu? Dar cum să faci 

altfel, ca să învețe? 
— Se poate şi altfel, prietene! 

insistă acum tovarășul cu at 
doare. Cu binele!  Sfătuioşte»-i 
şi d-ta, cu suflet... ajulă-l. De 
ce să sufere şi el cum ai suferit 
d-ta? Acuma mergem spre o 
lume mai bună, unde şi d-ta şi 
atâția alţii o să scape de multe 
Mizerii şi necazuri, De ce să v'o 
ducă şi el ma; bine? 
Fața omului s'a mai luminat 

Cutele de pe obraz parcă nu “nai 
sunt așa de adânci. Se dă bătut, 
— O sămncere. Poate că ai 

dreptate: Nu se mai cad. să-l 
bat... tocmai acum, când, cum 
spui, mi se schimbă soarta noa- 
stră... a obidiţilor.. , - 
Sin timp ce tovarăşul dela 

sindicat se depărtează, mâna as- 
Pră a sefului-mecanic se ridică 
blândă, să mângâie fruntea fier- 
binte a ucenicului. 

      

* 

ie 

dece! Mi-a 

  —   undeva sub pământ. Peste o cli- (Continue în 2 tg. 4-a) 
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” ferit, luptat şi au ştiut să moară 

“Doftanei ruinate, ce mi-ar: servi 

tru ca să revină pe: pelicula 

“despre suferințele și lupta ce- 

SCÂNTEIA TINTRETUL UI - 

    

pa , : - , 

  
  

Ş c, 
“Rândurile care ur pă atit faci o DE 

nule al âtă a urmează sunt fragmente dintr'o carte alcătuită colectiv: la închisoarea Caransebes 
. “2 imediat după cutremur şi : 

Manuscrisul a, reușit -să scape de to 
evacuarea“ “ Doftanei. 

ate perchezi- 
iile de' rigoare ale închisorii :si urmează 5: = iile de rigoare ale închisorii și urmează să' apară 
în eurând la. lumina zilei, 

Dofiana, Doftana, 
. 

Prin văi unde, pătuia -curge în: valuri 
Și sbor "uriași! de: oţel, _! Ascuns de urechi. şi de ochi după dealuri Se "malță. un. sumbru 'castel.., 

Pe o piatră, dintr'un colţ al 

de masă, aș fi dorit să. aştern 
simţurile şi impresiile ce se îm- 
bulzesc... | Era 

Sunt simțuri şi impresii. ale 
unei vieţi, ce nu cer hârtie pen-. 

conştientului şi să fie retrăite: 
anii grei, lupte grele, înfrângeri, 
victorii... | E iat 

Doftana, Doftana... ::: * 
Fiecare colț al tău de ar'pu-. 

tea să vorbească, să povestească 

lor închiși, pentru demnitatea 
lor de oameni și de. luptători, 
pentru pâine şi pace... _. 

In tine, Doliana, au stat cei 
mai buni fii ai ţării, cari au su-   

cuvinte, păreri. 

desc la cutremurul din 22 Octom- 
brie. Intregul plan al Doitanei mi 
se vâră ca un întrus în învălmă- 
şeala gândurilor, m 

”  Dimspre “secţia” „C“ aud o melo- 
die tărăgănată, un cântec de sbu” 
cium, cântec de dor..E poate solia 
unuia. dintre. noi către. .cei iubiți 
Câte dureri, . frământări!.. Mă fur- 
bură.... Di RER i . 

Dela secţie la secţie, între dife- 
ritele „celule continuă schimbul de 

"Desprind numai 
frânturi abrupte: 
se» Am întrecut“, „planul mun- 
cii“.... cutremurul... 22: Octombrie... 

— Cel:puţin de mar arunca peste 
zid, să mor în libertate... | 

[ies şi: pereţi, mă fac să. mă gân- 

- '—.Să: predai salutări,,, . 
"—.Nu, chiar dacă nu mă aruncă 

peste zid,.tot liber voi muri, Gân- 
durile. mele, ale noastre nu pot fi 
încătuşate,, .  ; 

  

  

  
_O gezătoare culturală 

pentru cauza celor mulți, celor 
trudiţi. Ca vulturul ce caută să 

se ridice sus, tot mai sus, chiar 

dacă e atins de glonțul' ucigaș, 
— și oamenii din tine, bătuli și 
schingiuiţi ani de zile, nu se lă- 

sau învinși, ci cu voința şi gân- 

durile smucindu-se. dintre -gra- 
tii, se ridicau sus-sus, peste zi- 

duri şi baionete şi se uneau cu 
gândurile şi năzuinţele celor de 

alară, în lupta pentru o viață 
nouă, mai bună. o. 

Nici întometarea „mici sângele 
plămânilor sfârtecaţi, ce. sc. a-, 
mestecau cu. picăturile de apă, 

care cădeau de pe tavanul de 
tablă ondulată şi rece, nimic, — 

nimic n'a putut să-i transforme 

pe aceşti oameni în zdrenţe văr- 

gate, în care i-a îmbrăcat. reac- 

țiunea românească. . * : . 
Cu. sângele lor, cu sângele no- 

stru ţi-am scris epopeea, 'Dol- 
lana, 

| 

In celulă . .. 

Dinspre turela .depe colţul! zidu” 

lui de piatră ce îngrădeşte Doftana, 

valul nopţii se întinde din ce în ce 

mai mult, O cucuvae, bătând leneşă 

din aripi, se lasă  cobind pe ola- 
nele sparte ale zidului. Ia 

Vocea răguşită a sirenelor de din- 

colo de râul Doftanei, co spală al- 
bia unci regiuni din cele mai 'secă- 

tuite de tentaculele hrăpăreţe' ale 
'ciocoilor ,se pierde domol deasupra 

colinei Doftanei. La: marginea dru- 

mului de dincolo de zid, plopul 
stingher. se leagănă în compliciia- 

tea vântului,:ce adie dinspre crân- 
gul din apropiere, Câte suferinţe, 

câte. strigăte şi chemări la solida- 

ritate şi luptă peniru un regim mai 

omenesc, au trecut, prin. ramurile 

firave ale acestui plop rătăcit aici-... 

Pe balustrada turlei din faţa gea- 

mului zăbrelit,'o sentinelă îşi con- 
tinuă uniform paşii domoli în jurul 

"turelei. Din. când în Când strigă, 

* parcă depe vâriul baionetel,. câte 
un „Bine“ plictăsit, 

„Bine 1%, Ce perfid „sună; câtă 

ipocrizie şi falsitate sunt în acest cu- 
vânt rostit mecanic de uniforma. ce 
nu încetează să se învârtească. 

 „Binel“,., stau sute: de oameni. îi- 

neri, vârstnici - şi bătrâni, închiși 
ă îtă «| Dalla să. o- Aa e 2 N PT e 0 sub uşa zăvorită, gata-gata să. “în faţa noastră. 

vie capac de. cosciug. - i ._. : . Bine “AA. “ Glorie memoriei lor 
Una câte una se desprind . frun- mepieriloare. : 

" zele ofilite depe castanul tânăr 'din 
curtea de plimbare, unde şobolanii 
forlotese nestânjeniţi de nimeni.. 

In colţurile celulei noaptea. sălă- 
șlueşte stingherită doar de fâşia ce- 

nuşie ce se împleteşte -între vizeta 
deschisă. şi fereastră. Incă puţin” şi 
va stăpâni întreagă celulă, toată 
Doftana. a aa 

Nu. aprind: lampa. | 
gustă împletilă parcă de.sârmă. au. 
rie, ce' o procctează lumina limpii 

dela vecin prin crăpăturile perete- 
lui despărțitor, face ca întunerecul 

  
4 

O .reţea în-|: 

ia 

    

  

la Doftana 

.. Glume? 
tări. . ENI i. 

Tot .nu-.putem -uita expertiza: 
.- „Se: mai poate locui aici. zece ani, 
fără să se întâmple ceva“... 
- „=, Dar crăpăturile? —:a pus în- 
irebarea. un tovarăș, caro:se aflase 

“pe acolo, a : 

—"Nuri nimica şi... aşa. aveţi aer 
mai mult. .. Sie . ” 

Proteste, memorii, cereri, — nici 
„un răspuns. Comista oficială de ex- 
perţi: a hotărit şi a dispus. că Dof- 
“tana nu trebue evacuată.: - Se mai 
poate locui zece. ani. ” 

; Presimţiri?. — Frămân- 

Da „Cutremur _ 

„Cutremur! Un sgomot surd... 
squduituri puternice... Zidurile 

== 

GLORIE 

La Doftana. au . pierit 
atunci, doi tineri luptă- 
tori” neînfricați pentru 
cauza sfântă a poporu- 
lui.: a 

IOAN HERBAC şi 
„e “ALEXANDRU 

„îi > NICONOYV - + 
-:Cei.doi eroi au fost în- 

“temnițaţi; - schingiuiți și 

lăsaţi pradă morţii, de 
către guvernanţii fascişti, 
Lupta lor dârză şi înal- 
tul lor. sacrificiu. rămân 

însă pildă nemuritoare, 
pentru * tineretul  demo- 
crat, care se ridică azi, 

sub aceleaşi lozinci de 
luptă anti-iascistă, pen- 
tru eliberarea deplină a 
poporului. A 

Au: trecut patru ani. 
"Dar chipul “celor doi 

h martiri. ai. tineretului se 
înalţă ca un îndemn viu. 

  
pârâie, podeaua. se clatină. 
Pământul fuge, alunecă, cade 
de sub. picioare“ Unde-i 'sus? 
Unde-i jos? a ai 
Totu-i o groapă, un morman,— 
bezna ce mă. nghite.: .. .. 
— Ușa! Ușal Deschideţi....., 

„—. Ajutor! .. pu | 
Gânduri, imagini, . simțuri;. 

mișcări - se  învălmășesc, : se 
succed şi se răstoarnă cu repe- 
_ziciunea, fulgerului. Sgomotul. 

cascadelor de moloz, prundiș 

și piatră ce lovesc acoperișul 

rămas fără suport, înăbușă stri- 
gătele de prin toate părțile. | 
— Ajutor, E 

—: Uşa! Uşa!:mă înăbuș...: 
— Nu mai p-o-ti...:  -- 

Şi o'liniște grea, mormântală 
cuprinde totul... Momente, se- 
cunde, — nu pot .aprecia. Nu- 

mai "molozul continuă să aco- 

pere locul celulelor „cadavre: 
şi... nu mai ştiu ce. : :-: 

- Ceva cald; fierbinte se pre- 

linge  peste' obrazul plin ' de 

praf, intră'n nări, în gură. Va- 

luri, valuri țâșnesc: de. undeva, 
liberate. de. strânsoarea -cărnii; 
se întind, inundă. Ritmul lor ba- 

te iute-iute, crește, :se 'nvârte- 

şte, își ia sborul..: 
--E moartea? .  . 
„Asta-i moartea? : 
. 1... .  . «.. . . 1. .. 

Un val de aer rece mă isbeşte 
peste -căldura umedă ce :con- 

tinuă să curgă. Praful greu pre- 

sează până'n fundul pieptului, 

mă sufocă... i 
Tov 
"Nu 'pot striga. Deasupra mea 
o: 'cerul''gol 'şi' riegru. 'Intuneri- 

cul ' nopţii. cuprinde: în: chenar 

cornit ruinele Doitanei... ! -... 
Doftana, . ziduri . blestemate 
„complice asasin]... 
"Trei... patru... 'zeci. de strigă- 

te: se ridică. dinspre: camerele 

comuns, 
gemetele şi chemăzrile: de ajutor 
alo .celor.dela secţii... ..-: 

- Uşa 1 Ușa. Deschideţi... „= Uş 
—: Ajuto-or.l... 
— Mâinele mele.....- 

m Picioare. :î-.. 
= Aaa 

„Tre 

Cele cincisprezece sicrie 'se ::pe- 
rindă „pentru. ultima. dață: în fața 
soarelui. . Un vânt dulce adie: din-. 
spre' Rotunda, 'mângâind' florile 
presărate peste .sicriile aranjate. în 

e 

pg e? 

  

   
i, pruni 

grădina: din fața închisorii, 
:La ' poalele dealului împădurit, 

intre bucăţile de gard cârpit: din 
nuele şi spini, la umbra' nucului 
singuratic ce să 'ridicat din „0se- 
mintele celor: „Trei pruni“ la mar- 
ginea cursulu; anemic al Dojtăni- 
ței, se sapă un mormânt comun,   Intrun. colț, lângă “grădina” de 
pomi, o ridicătură de pământ pli- 
vită de burueni de către tovarăşi 
veniţi astă vară să prăşească po” 
rumbul închisorii, arată locul. de 
odihnă. al ultimei victime a regi- 
muilui de distrugere de acum :câţi- 
va ani: O ţeavă de fer cu un'oval 
de piatră neagră stau mărturie “a 
vremurilor trecute: . . î. : 
„Petia Onufrienco,  1914-1938...%. 

E singurul mormânt .neînghiţit 
de.anonimatul sutelor de mormin- 
te de sub covorul flocoz' de bu- 
rueni, urzici şi albăstrele de câmp 
dela „Trei Pruni“. Pa e 

„Trei Pruni“ 1... “Câte crime şi 
asasinate săvârșite în zeci de ani, 
în numele ordinei, ascunde! “pă-   

  

eroitor. tineretului . 

  .   
  

      

“Universităţii. din Tașkent, au 

” * “început "cursurile. îmoreună 

“ Gu toţi. 'studenţii Universi- 

““trale, In aceste. “grupe au 

“cipanţi la război. Printre a- 

ceștia sunt invalizii războ- 

„o .Auditorii. celor patru aru: 
"pe pregătitoare uzbece ale 

„tăţii: de „stat: ai Asiei cen- 

fost. primiți numeroși parti- | 

mântul tău... Câte nelegiuiri să- 

vivesc din Doftana prin 

Ea zace: bolnavă, abia 

Ş h, spargeţi-mi zidul și 

amestecându-se: ..cu |: 

  

vârşite în numele legii au fost do- 
site cu complicitatea tacită « solu- 
lui: tău îmbăcsit,.. pu : 

- Cei trei pruni au fost arşi de 
mult ca lemne : de foc de popu- 
lația : nevoiaşă din împrejurimi, 
dar cele două cuvinte legate de ei, 
au rămas! până astăzi mărturia 
jertfei şi:a luptei duse de deţinuţi 
pentru demnitatea lor de: oameni, 
şi vor rămâne mărturia asasinate- 
lor şi crimelor înfăptuite colo sus 
pe colina :: Doftanei. de către reac- 
țiunea românească în numele or- 
dinei şi al legii... Azi vom desvălui 
încă un colț al perdelei sub care 
călăii  înmănușaţi și-au ascuns 
mârșăviile şi sălbătăcia. 
„La.capătul de sus, câţiva paşi 

dela resturile gardului de nuiele și 
spini, târnăcoapele îşi îneacă lovi- 
turile în pământul clisos și îngro- 
șat.' Am ales un loc, unde.se crede 
că nu sunt morminte. Dar vai, câteva 
degete. sub rădăcina ierburilor, si- 
crie în putrefacție se ating, puse 
unul peste altele. Viermi... O dâră 
de lichid vâscos, —-măduvă, pă- 
mânt, descompunere, — se: trage 

spre adânc, 
Incet, cu atenţie, dar trebue să 

săpăm totuşi mormânt pentru ulti- 
mile victime ale Doftanei, la Doj- 
tana, pentru cari nu se îngădue 
decât.un colţ din pământul . supra 
săturat de morminte din cimitirul 
închisorii” dela „Tre; Pruni“, . 

» O.tidvă despuiată de orice urmă 
de “țesut. cade în groapa ce o să- 
pâm.“ Cine-i? Miraniuc, Lisavoi, 
sau. care altul ia parte. în felul a- 
cesta la doliul nostru, durerea 
noastră. comună ?...: 
-- Inima se strânge cu durere, Din 
mâna lipsită de putere îmi cade 
hâmețul E i e 
» Tovarăşi,. scumpi. tovarăși |... . 

Monumentul unei lumi. 

: “Ca martor un roş  mauzoleu. 
3 Si-atunci nu. noi, :ci-or .cânta 
E IE SN „veteranii 
Poporului eliberat . :. - . 

* “Un vis. de demult, o. legendă-a 
Doftanei a 
-* „Nu. bate”... (6 "Aprilie 1937) 

2 Nu-bate !.... „Nu bate!”... 
foame...:sânge... Au fost şi... nu 
mai sunt. Ilie... Andrei.. lanoş... 
Vania, tovarăşi scumpi și dragi, 
au fost şi... nu mai sunt. ..: 
:-Popor. .asuprit; ţară , jefuită, 
lanțuri;şi. bice....:. cr 

|: "Toate vor rămâne departe, în 
urmă, prin. cărți şi muzee. Pe 
altarul. jertfelor * din luptele -e- 
roice 'de azi, se va clădi o viaţă 
nouă, o ţară nouă, — țara celor 
ce muncesc. | | 

- Şi abia atunci. se va ști bine 
ce a fost Doftana şi aceia care 
au suferit şi şi-au dat viaţa lor 
pentru popor-între' zidurile şi 
sub zidurile ei. __. 
-. Miroriiue, Onufiienco, Prot, 
Herbac, Galuzinsehi, iar în 
fruntea “tuturori Ilie Pintilie vor 
continua să trăiască din veac 
În :veac În memoria generațiilor 
nenumărate.  .... 

- lar dealul - Doftanei acoperit 
de parcuri de odihnă, și măreje 
sanatorii, în mijlocul unui ținut 
prosper şi plin de belşug, stră- 
bătut de chiote şi cântece de ve- 
selie a celor ce vor. veni să-l 
vadă, va fi cel m ai bun. monu- 
ment' funebru al unei lumi . ce 
nu se va mai.întoarce niciodată, 
nicăeri. i 

Dormi în pace dragul nostru   
“Privese din D 

Ilie !. Fie-ţi țărâna ușoară ! 

oftanc 
emilor 
de F. RUDENCO : 

  

gratii de ler 
“Departe. în zare un petec de cer, — 

E cerul sub .care închisă şi ea: 
„„. Se'mistuie n chinuri -tovarășa! mea, 

/ uternici, şi tineri, şi plini de avânt 

* Cerut-am, noi muncă şi-un loc pe pământ, — 
Dar nu ne lăsară ciocoii'pe noi. A 

“Și ?m- lupta cea grea am. căzut amândoi. 

cum stau în. fiare, bătut și flămând, 
răsuflând, — a 

“Călăii: ne-omoară. în - ghiarele lor — 
„Să nu ne întoarcem ''mapoi la popor... 

Tanţul sfărmaţi — 

-Să sbor'ca'un șoim peste "alţii Carpaţi, — 
Să-mi strâng încă-odată tovarăşa mea. 
Și iar să mavânt în lupta ceq grea 

': Doftana 1937." 

  

  

  :: iului - naţional, Mahkamow,   să fie mai puţin apăsător. 
Bucăţi de moloz, ce cad dee ta- 

"Djatarov, etc. | 
.. 

; 

    
Ruinele Dojtanei 

, , ?   
     

upă groaznicul -cutremur de la 
Doltana în 1940, unii fură scoși 

„7 din celule, alții au putut sin- 
guri” eși. Insă pe toți îi preocupă un 
singur gând : de a salva pe tovarăși. 
Nu se vedea nim:c,: trebuiu să che-. 
măm după nume. Mulţi nu, răspun- 
deau. Cu greu am găsit iampa .de 
gaz. Munca de 'sălvare a început. 
Unelte n'am avut, Dar cu ce puteam, 
cu o. bucată de lemn; fier. sau cu un 
par şi chiar numai:cu degetele cu 
care puteam simţi. mai biue. ce .se 
găseşte în locul unde săpam.. ... 
- Deodată: aud .strigătet „tovarăși, 
prieteni. Ghiţă e „viu, e viu și Chivu 
Stoica, uite-l pe Neical!” 

“ Toţi sunt plini de- sânge. Unii sunt 
  

  

e ea i 

) [) 
eşi închişi, rupţi: de ' massele 
populare şi muncitoreşti din 

afară, de lupta .lor:directă 
şi cruntă cu fascismul, ” deţinuţii 

politici p'au părăsit nicio clipă a- 
ceastă luptă. Cercurile reacționare 
şi fasciste din România au socotit 

că prin condamnarea la zeci de 
ani şi aplicarea unui regim sălba- 
tec de teroare; ne vor distruge fizi- 
ceşte şi ne vor demoraliza ca atunci 
când vom îi redaţi societăţii să fim 

nişte biete epave omeneşti, inapte 
pentru acţiune. | 

Dar scopul lor a fost dejucat, 
însuşindu-ne învățătura genialului 
Lenin de a transforma închisorile 
în universităţi revoluţionare, de 
unde să ieşim căliţi şi cu un bagaj 
de cunoştinţe mai vast, pentru: a 
continua munca revoluționară. și 
lupta contra fascismului rencţio- 
nar, până la desrobirea definitivă 
a întregului popor român, 

Cu toată teroarea pe care călăul 
Savinescu personal, . bufonul: co- 
mandant Stoenescu, şi . banda de 
gardieni o duceau împotriva deţi- 
nuţilor politici, munca culturală 
Sa dus până când Doitana s'a pră- 

    

Sporlunl Tian 
sorilor pe care au dus-o. de- 
ținuţii politici - contra regi- 

mului de distrugere, pentru regim 
omenesc, a luat sfârşit prin victo- 
ria obținută de colectivul ,„Dof- 
tana“_în primăvara anului 1938. 

Conducerea colectivului nc-a pus 
ca sarcină încă din prima zi după 
câştigarea regimului, să. organi- 
zăm educaţia fizică, pentru ca tru- 
purile slcite în anii grei de luptă, 
să poată fi reîntremate, gata pen- 
tru orice eventualitate, E 

Prima muncă fizică pe care au 
făcut-o cei scoşi din celule, a fost 
pista de alergări (în lungime de 
150 m.) şi au organizat un teren de 
volley-ball foarte rudimentar în 

IL upta unică în analele închi- 

curtea bisericii. De acesta însă, nu 
ne-am putut bucura prea mult, 

cor.     

Exerciţii sportive în: 

fiindcă a intervenit preotul închi- 
sotii, care: sub pretextul că bise- 
rica nu se împacă cu sportul, ne-a 
oprit intrarea în curtea bisericii. 

A trebuit deci să căutăm o altă 
curte, dar toate acestea erau prea 
mici. Cu toate acestea am făcut un 
teren de volley-ball redus, cu: di- 
mensiurica 7x7 m,, în 'curtea ate- 
licrului de mecanică, iar înspre 
toamnă, încă unul în curtea A 1, 
cu o pistă de alergare de 17 m, 
lungime, 

Oficial m'a' fost recunoscută. ac- 
tivitatea noastră sportivă, ci nu- 
mai tolerată, aşa că foarte 'des am 
fost expuşi la tot felul de provo- 
cări şi interziceri ale muncii noa 
stre sportive, „ 

Terenurile, stâlpii și plasele au 
fost. făcute de noi în timpul liber. 
Comisia . sportivă a întocmit un 
program de gimnastică, foarte sim- 
plu, după care în fiecare dimineaţă 
se făceau exerciţii. în aer liber, 
Conducerea grupului o aveau in- 
structori formaţi dintre deţinuţi. 
Vara exerciţiile erau urmale de 
duşuri făcute cu furtunuri dela 
cișmelele din. curţile atelierelor, 
Iarna se făceau exerciţii: înainte 
de intrarea în ateliere, 

Volley-ball-ul a prins foarte u- 
şor, aşa că întrun timp foarte scurt 
de 3-4 luni am ajuns să avem 4 e- 
chipe, cu care am început organi- 
zarea unui campionat de, cupă. 

Echipele au fost formate: pe a- 
teliere: Antrenamentele se făceau 
în timpul repausului, dela prânz şi 
scara înainte de închidere. Asista 
un număr mare de deţinuţi, care 
găseau în aceasta un mijloc de dis- 
tracţie. Se juca şi în timpul iernii, 
când mătyram zăpada de pe teren. 

Primul. campionat a fost câştigat, |- 
impreună cu cupa s„Ana Pauker“ 
de atelierul de legătoric, 

In primăvara. anulu: 1939, la 
campionatul tineretului . din Mar- 
tic, pentru cupa „Luca V.“ au par- 
ticipat 8 cchipe şi a fost câştigată 
de aţelicrul de „croitorie şi cismă- 
rie“ jcombinate, N 

Peniru serbările de .7 'Noembrie 

1939 sa_orpganizat un program bo- 
gat cu gimnastică, piramide, (luate 
din parada tinereţii), probe atletice 
şi finalul campionatului de volley, 

A fost un program bine reuşit 
Cupa „Gheorghiu-Dej“ a fost câş- 
tigată de sectorul de sus. 

In primăvara anului 1940, s'au 
redisputat cupele câștigate în aniil 

  

duși pe „targă” + Răniţii ușor, sunt 
duşi de către prieteni în spinare, cei 
mai greu răniți în pătură. lată pri- 
mul mort. Cine? Nu se poate recu- 
noaște, Capul e siărâmat, creezi eșiţi 
afară, groasnic, . , “ 
Munca de salvare e febrilă, fiecare 

simte că în mâinile lui stă viaţa unui 
prieten, unui antifascist. Trebue sal- 
vat.şi dat primul ajutor. 

„In secţia „B” se lucrează cât. se 
poale de repede, acolo este cel. mai 

mare -număr de îngropați. Este. scos 
ceteristul "Pintilie ilie. lată-l și pe 
studentul Salamander, era cu creerul 
eșit atară, cadavrele acestor tovarăși 
sunt încă calde. Abia cu câteva ore   

  

oftena şi munca culiueală 

  

   

înainte Salamander ne cânta din 
i 

  

  

ee 

buşit. In grele condițiuni, fără nici 
un pic de căldură, în celule cu gea- 
murile deschise, toţi deţinuţii po- 
litici ascultau referate, asupra! o- 
perelor marilor genii ale omenirii : 
Marx, Engels, Lenin şi Stalin, 
care pe-urmă se prelunpeau zile 
întregi pe secţii, actualizate la si- 
tuația ţării noastre, o: 

Ridicarea nivelului politic era 
paralelă cu ridicarea nivelului în 
luptă, iar însuşirea vastuluz mate- 
rial - prelucrat însemna lărgirea 
orizontului politic. Toţi deţinuţii 
politici, care au: trecut prin Doita- 
na, în afară de. geniul luptei, şi-au 
desvoltat cunoştinţele teoretice 
care i-au călăuzit. în munca de a- 
fară, Aportul pe care l-a adus Dof- 
iana Partidului nostru și cauzei re” 
voluţionare este mare. Mare a fost 
şi lupta, mare a fost şi suferința. 
La Doftana şi-au făcut școala con- 
ducătorii Partidului nostru.: Legă- 
tura între teorie şi practică este 
necesară pentru a deveni un bun 
revoluţionar. «La Doitana, munca 
culturală revoluţionară n'a încetat 
nicio clipă. ”   Alexandru Drăghici 

  

  es 

Doftana 
precedenţi şi s'a ajuns la partici- 
parea a 14 echipe de volley. 
„Cupa „Luca V.“ a fost câştigată 
de atelierul „Mecanica“, 

Cupa „Ana Pauker“ a fost câş- 
tipată de atelierul „Pietrărza“, 

Cupa „Ghcorghiu-Dej“ a fost 
câştigată de atelierul „Croitorie- 
Cismărie“. Toată această activitate 
sportivă a fost susținută de întreg 
colectivul, cuprinzând aproape pe 
toţi tovarăşii. Putcai să vezi la şe- 
dinţele de gimnastică pe veteranul 
Doftanei, veşnicul tânăr „Moş Pre- 
poliţă“, Bolnavii de plămâni fă- 
ccau o gimnastică specială, La fel 
şi cei suferinzi de inimă sau alte 
boli, : . 

In echipele de volley luau parte 
şi iubiții noştri. conducători ca: 
Luca V. (cel mai pasionat jucător) 

a Aer 

  

      

  
        

  
anii de temniţă 

Gheorghiu-Dej, Colev, Prot şi Col. 
Precup cu „om eşti“!! 

Dintre tineri cei mai buni jucă- 
tori au fost: ncuitatul Alexandru 
Niconov, MHerbac şi Salamander 
morţi ]a cutremur, apoi Sergiu Ni- 
conov, Magyaroşi, Postnuschi, Pa- 
siune Adi, Cernov!şi alţii, 
„Rezultatul . aceste: activităţi a 
fost întărirea fizică, pentru uşura- 
rea luptei ce trebuia dusă pentru 
ridicarea regimului. 

Cred că toţi cei care am trăit a- 
cele timpuri, azi ne aducem cu 
drag aminte, de amuzantele noastre 
antrenamente şi întreceri. 

Dar, mai presus de toate, vom 
păstra amintire veşnică tubiţilor 
noştri tovarăşi, victime ale cutre- 
murului, ' Hlie Pintilie, Alexandru 
Niconov, Andrei Prot, Galuzinschi 
Ton, Herbac şi atâţia alţii. 

“IULIU ORBAN 

        

O În orașul Kazan, miile de 

studenţi ai Universităţii de stat 

şi ai Institutelor de medicină, 

de aviaţic, de agronomie, de 

chimie şi tehnologie şi de drept 

au început cursurile. Pe lângă 

Universitate s'a deschis o Fa- 
”  cultate nouă, aceea n limbii şi 

literaturii tătăreşti, Institutul 

de aviaţie şi-a mărit simţitor, 

în noul an şcolar, laboratoa- 

rele :şi secţiile:'s'a dat în ex- 

ploatare .o nouă aripă, pentru 

“aviaţie, s'au deschis noui labo- 
ratoare şi săli de studii, înzes- 
trate cu cele mai noui aparate 

aviatice. 

O Aproape 2000 de stu- 
denţi ai anului I au ocupat 

auditoriile celor cinci insti- 
tute şi ai Universtăţii orcr- 
“$vlui Molotov. Printre no- 
vici e un număr însemnat 
de partcipanţi la războiul 

naţional.' Anul acesta au 
fost primiţi mai mulţi stu- 
denţi decât anul trecut. In- 

'stitutul de agronomie a iost 
mărit, prin deschiderea a 
două iacultăţi noui ; de po. 
micultură şi legumicultură 

tost salvată. 

       98) OVULE) IC) i GU Ei tu | 
vioară „Marșul: tinereţii” — şi iată-l 
mort. , Ia 

Munca febrilă continuă, -N'aveci 
voe să te odihnești, nu puteai să 
pierzi un singur minut. Şi se gândea 
oare "cineva la odihnă când atâta 
prieteni lipseau? Când auzeai sinia- 
tre horcăituri ale acelora ce sunt în-. 
gropați ? 3 | 

Nu Degetele sângerau, din pro- 
pria rană curgea sânge, însă față de 
ceea ce vedeai, uitai de durerile: 
personale. 

Curtea era plină de r&nlţi.. Morţii 
sunt scoşi aiară din închisoare: “şi -: 
puşi unul lângă celălalt, înveliți cu 
pături. Au căpătat „Libertaiea” pen- 
tru care cu luptat. Involuntar îmi tra- 
ceau prin gând cuvintele unui gena- 
ral țarist care spunea unor tineri ro 
voluţionari condamnaţi la mcarta: 
„pământ aţi cerut, pământ vă daul. 
Libertate în cer veţi găsi”. De data 
aceasta clica reacționară din Romă- - 
nia, după ce ne-a ținut sub regim de 
teroare, regim de distrugore fizică și 

morală, a obținut rezultatul dorit: unii 

din cei mai buni cei mai hotărâți, au 
fost ucişi, au fost asasinați. 

Spre orele 8 dimineața cu fost ” 

scoși 27 morţi şi peste 100 răniţi, din- 

tre care majoritatea grav sănili, 'A- 

cesta a iost zezultaiul constatării Co- 

misiei de. Anchetă după primul cu- 

tremur din 22 Octombrie care u sia- 

bilit că închisoarea Doitana, e tare 

și nu e nici un pericol pentru viața | 

deţinuţilor, : . 

Instârșit au venit și autorităţile o- 
rașului Câmpina. Aproape toți în că- 

măși verzi, prima măsură — paza se- 

veră, ca nu cumva vreun comunist să 

fugă. A doua măsură, traasporiarea 
imediată în .alto închisori. Dejinuţii. 
Xăniți, numai în . rufărie de noapte, 

sunt băgaţi în maşină unul pesie al- - 

tul, și trimiși la Câmpina, Ploeşii şi 

Văcărești, Preocuparea principală a 

autorităţilor leglonare era să viziteza 

camera unde a stat căpitanul, să fo- 

togratiezo și vă lacă curăţenie în 
camera lui. - NE 

Către orele 4 după masă toh de- 

ținuți! au fost trimişi în alte închisori, 
Datorită intervenţiei decedatului di- 

rector. al închisori Doitana, Mezioz Iri. 

moscu, am rămas vreo 49 tovarăşi 

pentru desgroparea acelor care n'a 

putut fi găsiţi. - a 

Munca era grea. Eram puțini şi tim- 

pul era limitat, Trebuia.să găsim pe 

tovarășii : Horbak lanoş, Andiei Prot, 

Niconov Alexandru, Paloș Gb. Colei» 

mem. S. Galuzinshi 1. Zotti |. Melihov 

V, și alții. . 

 Băhâna mama lui lanoș, soția lui, 

Paloş cu copiii, sunt lângă noi. Vor 

să vadă rămășițele: color dragi. 

Ne-am împărţit în echipe am Împăr- 

țit munca, 'Trebue' găsit. Moloz peste 

5—6 metri înălțime. Acum col . puţin 

avem lopaţi, târnăcoupe. Mi 

în secția „B” unde cu stai aceşti 

prieteni, nu sunt decât ruine, totul: 

o dărâmat, nu poţi distinge unde au 

fost colulele. Am început săpa:ea. 

Eram în mijlocul secţiei aproxima- 

tiv acolo, unde ne închipuiam că era 

celula lui lanoș-şi Zotii. Era în a 5-4 

zi după cutremur, Săpam. Ar găsit o' 

fotogratie a logodnicei lui lurca Zotii,. 

Am dat peste o lampă de sticlă pliră 

cu gaz, ne mirem cum de nu s'a spart. 

Prin găsirea unor obiecta ce aparii- 

neau lui Zoiti si Ianoș eram sigur că 

lucram po locul dorit. După o munci. 

de vreo două ore am dat peste o 

gaură în beciul secţiei. | 

Inăuntru întuneric și nu -se vedea 

nimic. Lampa de sticlă găsită îmi 

folosește. Aprind, o leg de o. sârmă 

şi luminez întunericul groapei. Văd 

pietre, fier, „scânduri rupte, tavanul 

de fier al celulei.. Loci mă întreabă. 

dacă am găsit vreo urmă. „Da am 

găsit o ifotogratie şi alta obiecte”. 

Do odată aud un geamst în interi- 

orul groapei. Devin mai atent, ascult. : 

Nimic. Zvâr o cărămidă inăuntru.. 

Aud mai deslușii geamătul omului 

venind de departe. Strig! cine-l a- 

colo? De departe, adânc de tot, cu 

o voce slabă trui răspunde „Eu. 

— Cine ești, cum te chiamă ? 

— Eu, lura Zotii, aud răspunsul. 

Strig cât am putere către tovarășii 

mei de descoperirea med. , 

Primul apare Gaudic, cara ma pri- : 

veşte cu neincredere și atent la ma-! 

nifestările mele. Am strigat iar: „Am 

găsit pe Zotii şi e viu”. 

Vin Sura, Vanis, Laci. Nimeni nu 

putea să creadă că cineva poate să 

mai fie în viați după cinci zile dela 

groaznicul cutremur, întra dărâmiă- 

turi: ŞI totuși după ce am chemal: 

incă odată pe Zotii, toți cau auzit 
xăspunsul lui. ' , 

Nu era timp de pierdut. Au fost 

chemaţi toți tovarășii și Inpta pentru 

salvarea vieții a inceput, Am pătruns. 

în' beciu, am făcut tot ce era ome- - 

nesc posibil ca să salvăm tovarășul 
Munca era periculoasă. O neatenţie 

în timpul muncii putea să coste viața, 

nu unuia ci a tuturor celor ca erau în 

beciu. O singură cărămidă atinsă în 

tavanul - beciului, tone de pietre și 

moloz war prăbuşi peste noi.. Ă 

După vreo 'oră am deschis locul 

unde era capul lui. Un miros greu de 

mortăciune îţi oprea respirația. A ce- 

mut apă. Nu era posibil decât numai 

cu furtun. Am găsit și asta. Câteva 

inghțituri de apă erau destul pentru: 

inviorarea lui. a, 

Doctorul Simon dă primul ajutor, 

făcând o inţecţie „antitetanvs”; A mai 
durat încă o oră și viața lui Zotii a 

Corpul lui era plin do răni, Mâna. 
stângă au început s'o mănânce $o- 
bolani. Când a fost ridicat din loc, un. 

trimis la spitalul din Câmpina undo : 
i s'a dat ajutorul necesar. : 

In locu! unde a stat Zotti era şi cor- 
pul neinsullețit al lui Herba lanoș. & 
tost găsit cu pleptul strivit. | 

Tânărul Niconov Alexandru cu ca- 
pul stărâmat, Paloş Gh. și complect 
destiguraţi tovarășii Cleiman. Meli- 

hov, Andrei Prott. Toţi erau morii.. 

Victimele teroarei tasciste. Au căzut 
în luptă. . Nu 

Golurile ce au lăsat în rândurile 

noastre, le vom umplea nol. Lupta 

lor, lupta noastră continuă. El trăosc 

între noi şi luptă alături de noi. Dot- 

frunte cu Gheorghiu-Dej. tanişti în € 

Luca V., Chivu Stoica, fin steagul 

luptei  antilascisto Sus și mera în 
lui popor român, pen- fruntea întroegu 

a Ş lectă a bestici 
tru stărâmarea Comp 

fasciste. | | 

: Doftana nu va fi uitată. Doitana tro- 

bue răsbunată. Acoi care au voit să . 

ne extermine vor îi exterminați. Nol . 

Dottanişti. nu putem uita regimul co 

no-a fost aplicat. Bătăi, echingiuiri, 

oame și trig, jat și turt... 

' Oe inareci lui .Onoftrionco, Cuhar- . 

schi ver ti pedopsito. Drop!atoa cora 

bedepsirca criminalilor. 

Vouă, dragi tovarăşi, căzull în lup- 

ta cca grea spun: Lupta continuă. 

Steagul ridicat do voi îi tinem sus.     Și de aaroaomeliorara, Cernovy Vasile. 

strigăt de durere l-a cșit din piopt.. 
„Corpul lui era amorțit, In grabă a fost
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(Contine din praz, Poet)ltiţa de vre-o trel anl, cu o pă- 

lirluţă deblană, cu un paltonaş 
esta încă ru știam nice depre [bhănit şi mangan, şedea pe şine, 
e. Dat pentru mult timp mi-a Inu plângea, cl numal din când 
This În amimire chipul tâni- lin când  sputenea încctişor 
rutui care Du za împăca, cul, Mamleo“, 

moartea, şi o combătea cu toa- — Dar unde-i mama ta ? între- 
ta 

tainice. 

Tzecu o lună ei ne întâlnirăm 
Păi ze cin Pot bea în zilele când, pe 

tinte căile de comunicație 
ral, 
zteiere!e pizantice, desfăcute 

st o zi Întroază 
pică. In fata noastră 

lânză un vagon de marfă ame- 
raiat pentru oameni, Uşa era 
cezzhică. Un dreptunghiu lumi. 
ros cădea pe traverse, În vagon 
cra sromot, cineva discuta, a- 
p<i râse şi, deodată, un glas de 
tenor intonă un cântec: 

Vă fie crumul bun fecioare,. 
De'a voi din depărtare; 
C'un bun venit v'a întâlnit 
Depârtatul Răsărit, 

Au ştiu de ce, dar deodată mi 
sa înfăţişat nmptea aceia din 
Leningrad. In gară era întuneric 
si linişte, cerul fără stele şi 
chiar războiul părea că s'a as- 
cuns in bezna aceasta. Totuşi 
rizboiul exista în acelaş timp, în 
toate ; în glasul acesta tânăr, în 
licăritul slab al luminilor verzi 
şi roşii de pe linii. Cântecul în- 
cetă, cineva sări din vagon, 0 

șapcă albă apăru.. Era Petea, 
Am stat de vorbă, şi după o oră 
ştiam toată povestea vieţii lui, 

simpli și cludată în acelaş timp. 

La treisprezece ani, rămăsese 
o;fan. Tatăl, aviator, murise în- 
tro catastrofă  aviatică. Mama 
s'a căsătorit cu un altul, şi acest 
altul nu i-a plăcut deloc lui Pe- 
tea. Moartea tatălui, pe care îl 
adora, a fost pentru dânsul o lo- 

vitură prea grea, şi pe lângă toa- 
te, iată-l şi pe „acesta”! Aşa îi 
şi spunea „acesta'“i, Se poate ca 
„acosta” să nu fi fost om rău, 
dar! Contabil al casei de econo- 
mii, el dădea în ficcare zi soţiei 
sale, o sumă: strict determinată 

şi se” pare că nu era prea mul- 
țurnit că o parte din această 
sumă era cheltuită pentru Petea. 

Ei, şi atunci am părăsit școala, 
— imi spuse Petea — și am in- 
trat intro uzină. Cu atât mai 
mult că nu învățam prea bine, 

Mai întâi a lucrat ca ajutor- 
lăcătuș, apoi primi o calificație. 
Vroia să devie aviator, ca şi ta- 
tăl său, şi incepu să înveţe noap- 
toa ca să-şi dea examenele pen- 
tru terminarea şcolii secundare 
şi admitere în școala de aviație. 

El povestea — dar câtă ar= 
doare tinerească era în poves- 
tirea aceasta și în faptul că, a- 
mintind de tatăl său, începu să 
sa frământe şi, dinadins, fluera 
cu nepăsare. Câtă splendoare în 
toată statura lui subţirică, înfă- 
şurată teată în curele, — ca şi 
la Leningrad, — cu o busolă 
mare prinsă pe mână şi cu şapca 
lăsată, semeţ, pe ceafă. 

Mergeam așa. vorbind; înce- 
puse să se lumineze, când auzi- 
tăm un glas copilăresc, foarte 
aproape de noi, chemând: ,„Mă- 
mico !“, Ocolind garnitura, vă- 
zurăm la lumina slabă a.dimi- 
neţii o fetiţă mică care şedea pe 
şine, 

Era la o jumătate kilometru 
de gară, căzuse multă zăpadă, 

îindăcătnicia tinereții sale pu 

ale 
re îndeeptau spre râsarit 

În 
pie:6, ar uzinelor miltare, Am - 

într'o pară : ia 
treceau Pa 

msu strunguri de fier şi se pă- 
rea că pentru a le strânge şi a 
le pune în milccare trebuiesc ani 
ai ani. Căutând apă, m'am oprit 

bă Petea,  asezându-ze 

lingă dânsa. 

adresa el Cheiul Flotei Roşil 
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Tânără 

murdare de front, cu feţele bă- 
tute: de vânt şi trase din pricina 
oboselii, au înconjurat-o și ea le 
spuse şi lor cum o chiamă şi 
adresa.., 

“Trenurile noastre au mai stai 
în gară vreo şase ore — al meu 
a plecat primul — și în tot acest 
intervai am căutat-o pe mama 
Liusei, Comandantul propuse să 
dăm fetița Comisiei de pe lângă 
secția Invăţământului. Ne duse- 
răm la comisie, dar Liusea vă- 

zând-o pe măţușica. grasă care 
stătea. acolo, începu să plângă a- 
tât de amar, că Petea luă brusc 

fetița de mână și. ieși. Eu îl ur- 
mam, a 

. Am dat fetiţei să mănânce. Ea 
mânca ciocolata, serioasă ca și 
cum ar fi făcut.o treabă impor- 
tantă. Se murdări toată și pe ur- 
mă adormi în brațele lui Petea. 
Deacum era absolut limpede, că 
nu puteam s'o lăsăm singură, cu 
manşonul ei, în.care avea o pă- 
pușică neîmbrăcată și o bucăţică 
de pâine din Leningrad. 

Ce-i de făcut? Eu și  Petea 
plecam în direcţii diferite — e) 
cu uzina lui spre Răsărit, eu, spre 
Apus, ” | 

— S'o iau cu mine, ce spui ?— 
mă întreba șerios Petea. - 
N'am avut vreme să-i răspund 

Deodată începu circulația în ga- 
ră, un sanitar cunoscut. se stre- 
cură pe lângă noi, fâlfâind nişte 
hârtii, şi trenul meu sanitar mi-   împrejur era pustiu, numai o fe- 

   
ÎL a heşi(a bucuriile s 

i cerul umed se propteşte ?n zgură ; .- 
e citeşte viața lui Dumnezeu ! 

Lângă mesele de sudură. 

Copiii desenează ciocane 
Pe caietele de caligra f 

Versurile se scriu lân gă rotative, i 
Lângă vagoane şi cadavrele scoase | 
Din cazanele cu fier lichefiat, | 
Lingă paginile roase 
Din sociologie 
Şi ceasul mai larg şi pătat, 

In loc de clopote, 
Sirenele încheie 
INoap 
Acolo, sus, 
Pe care l-au cules înt 
Viscos, umed şi puţin 

La Reşiţa plantele sunt 
Ca fețele aplecate peste plumb, 
Ca piinea despletită î 
Și cerul sărac de porumb. ; 

La, Reşiţa cimilirul c mai mare 
Si mai adinci canalele 
„Uzina electrică respiră prin far, 
Prin laboratoare 
Şi ora de radioscopie 

VICTOR TORLNUPUL 

în loc de rugăciuni, 
„ i somnul more, 

tea îngerii coboară pe cărbuni, 
la groapa muncitorului Grigore - 

litar Se puse brusc în mișcare, 

e vind la ghişeu, 

+ 

şi locomotive 
IC, 

7 

x. 
9 i 9 

ro găleată, 
de lângă calca ferată. 

cenușii 

n felii 

sub trotuar. 

din, spital. 

chircit 

Fetiţa tăcu, Pe urmă spuse că 
“| ae numeşte Lucca Vorontova, și 

casa Nr, 23, locuinţa Nr, 4. Dar 
cheiul Flotei Roşii era departe 

ee rare e, gem pa zmei? 

După câteva minute eram cu 
dânsa la comandamentul militar; 
ofițeri în trecere, cu mantalele 

talurgic în Banat. 13) Ion (rusește) 

Țăranul. fără pământ. 16) Perioadă 
de timp. 17) Trimişii. 19) Parte a 
feţii. 21) Pământ în mijlocul ape- 
lor. 22) Pronume, 23) In ilegalitate 

Luptătoare neînfricată pentru lupta 
poporului. 31 
pământul, * 

așa cum se întâmpla totdeauna 

cu TSM (trenul sanitar militar), 

— La revedere! Ne vom mai 

intâlnţ | — Vroin să ridice mâna, 
dar mâinile îi erau ocupate 'şi el 

făcu numai un semn din cap, Sta 

in picioare, înalt, înfășurat de 
curele, şi se uita năuc la fe- 
tița care dormea. Sub această în. 

făţizare, dispărea încet din faţa 

vagonului meu în mișcare. , 

Au trecut încă trei luni din 

larna ce-ml va rămâne vie în a- 

mintire, toată viaţa, și care asur- 
pre res terra 

  . 

      
partizancă 

zea lumea întreagă cu  vuietul 
tancurilor noastre lângă Mosco- 
va, cu loviturile ciocanelor în Si- 
beria, unde sub cerul liber, pe un 
ger de 40 grade, oamenii noștri 
montau uzinele, , 
“Redacţia mă însărcină să scriu 

o schiţă despre un tânăr stahano- 
vist; Eu locuiam într'unul din 
marile centre industriale ale Ura- 
lului. "Trebuia să mă duc în afa- 
ra oraşului — la o uzină de ar- 
mament. ! 
— lată pe cine o să vă dăm, pe 

Mosajvili, — îmi spuse secreta- 
rul comitetului de partid — ori 
pe Ceapai. Ei, cum șrezi? Să-i 
dăm pe Ceapai? întrebă el cu 
însuflețire pe un maistru mai în 
vârstă, care venise cu unele tre- 
buri și aștepta cu răbdare să se 
termine convorbirea. 

spuse meşterul, 
— Priceput ca priceput, dar — 

înfocat. : 1 priveşti și ai în față 
un om viu. Aceasta are însemnă: 
tate pentru un scriitor. ! 

Sună și după un sferţ de oră s 
ivi Petea Kurcov. . 
Nu-mi aduc aminte despre ce 

am vorbit în primele minute ale 
întâlnirii, Il întrebai : 

„ =. De ce îţi zice Ceapai ? 
râse şi spuse: PI | 

Băeţii' m'au poreclit aşa din 
pricina . șepcii. o 

“Imi povesti despre lucrul său, 
cum la început a fost greu, fiind- 
că toţi oamenii au. trebuit să fie 
deplasați și: „bătrânii“ cari lucrau 
de mult la Uzină erau nemulţu- 
miți, cum studiind calea îndelun- 
gată pe care o parcurge o bucată 
de metal pentru a fi prelucrată, 
ina venit un gând simplu, — să 
mute, finisajul unei piese impor- 
tante, dela strungari la lăcătuşi. 

EI 

   III IE 

— Ceapai — bun, priceput, —|. 

  

_-  Capinte încrucișate 

Această inovație a dat sute de 

mii de ruble economie şi a grăbit 

aproape de două ori, procesul de 

producţie. 

Dar Liusea, îţi aminteşti, ce s'a 

făcut cu dânsa ? 

— Am căutat-o pe mama el în 

toate gările — spuse Petea— dar 

n'am găsit-o. Se vede ca muri 

pe drum. Am scris la Lenin- 

grad, la Chelul Flotei Roşii ; n'am 

primit nici un răspuns, 

— Unde-i atunci Liusea ? 

— Cu mine. Adică, nu-i numai 

cu mine — adăugă Petea şi roși 

puțin, — a luat-o una din fetele 

noastre din aceiaşi casă. Vii la 

noi ? Ş 

Am spus că viu numai decât şi 

ne-am despărţit. 

Locuia nu departe de uzină, 

într'o casă nouă, pe o stradă pen: 

tru care Sovietul orășenesc se ve- 

de că încă nu găsise o denumire 

şi eu am ocolit multă vreme curți 
pline de moloz, când deodată, în 
dosul uneia din ele, s'a deschis 
malul înalt și întins al Kamei 
M'am dus pe mal şi am văzut-o 

pe Liusea. Prima oară când am 
întâlnit-o era în-palton  blănit, 
iar acum într'o rochiță uşoară, 
dar poate că aceasta nu era totuși 
Liusea. Sta lângă bancă şi înfă- 
țişa preocupată o păpușe, lar pe 
bancă sta o fată pgrăsuţă, rumenă, 

cu două cosițe scurte şi nostime, 
[şi citea. 

— Liusea | 

Amândouă au. ridicat 
serioase, mirate... | 

Petea a venit după o jumătate 
de oră, şi în această jumătate de 
oră mi sa făcut o dare de seamă 
complectă asupra traiului Liusei 
Era o dare de seamă foarte bună, 

dar nu ştiu de.ce a reeșit că fata 
cu cosițe nu joacă nici un rol, iar 
de Liusea se îngrijește mai. cu 
seamă Petea. Dar eu m'am uitaţ 
la Lena Svetaci — aşa se numea 
fata și pare-se c'am înțeles de ce 
Petea a roșit, pomenind de dân- 
sa, când am stat de vorbă ia 
mitetul de partid. e 

Pe urmă.ea plecă — era tim 
pul ca Liusea să se culce, — iar 

ochii, — 

eu și cu Petea ne-am plimbat 
până . seara târziu pe chei, fu- 
mând, 

El mi-a spus că şi Lena e ve- 
nită de curând — din Kiev — și 
e tot singură, ca dânsul și ca Liu- 
sea. Apoi mă întrebă brusc, co- 
pilăreşte : 

— Simpatică, nu? 
Un şlep mare şi după el o plu- 

tă trecură îjicet pe Kama. Soa- 
rele şi asfinţitul prevestea furtu- 
nă, Am vorbit despre brigada lui 
Petea, despre cantina uzinei, des- 
pre nopţile din Iunie care sci 
sunt mai puin întunecoase de- 
cât la Leningrad. . . E 

Din timp în timp, când nu-l a 
jungeau cuvintele, făcea o mişcare 
scurtă și energică cu mâinile, și 
eu mă uitam la mâinile acestea 
puternice, care au redaţ viața bă- 
trânului: profesor în Leningradul 
nocturn şi asediat, care țineau cu 
grije mica fetiță adormită, ce-și 
pierduse mama pe drumurile Ru- 
slei, în războiu. Am vorbit des- 
pre lucruri foarte simple, dar 
înapoia lor apăreau alte cuvinte, 
alte gânduri... a 
 M'am 'înapoiaţ spre aceste gân: 
duri, mergând pe străzile .orașu- 
lui liniștit, nocturn. Viaţa tână- 
rului, aproape băețaș, a trecul 
prin faţa mea şi în această ţinută 
tainică a unei întregi generaţii, 
am văzut întâia. gară puternicile 
realizări ale războiului. 'Păndă- 
rile familiilor sfărâmate se unesc 
şi alcătuesc noi familii. După su- 
ferință vine bucuria, oamenii se 
regăsesc unul pe altul, și noi spe 
ranțe lucesc în ochii tineri.   
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Răspunsurile 'se vor trimite prin 
poștă.  Deslegarea. jocului și nu- 
mele deslegătorilor se vor publica în 
numărul 'viitor. Primii trei desle- 
gători primesc gratuit râte un vo-   1) Eliberatorul „Popoarelor.. 2) lum din „Viaţa Mareşalului Stalin“, 

In centrele şi ubeentrele de 

instrucţie, tinerii din a IC 

cămine și birouri, tinerii țărani, 

studenții şi elevii, sunt chemaţi 

peniru a fi instruiți să devin 

cândva buni soldaţi. 
De aci vedem uriaşa Însem- 

nătate educativă a acestei insti- 

tulii. Şi mai vedem un lucru: 

că instrucția premililară este o 

armă cu două tăișuri. Ea poate 

fi foarte utilă, sau poate li ex- 

irem de dăunătoare tineretului, 

după felul în: care se înţelege 
ce trebue să fie unu „bun sol- 
dat“. | | 

Pentru guvernele din trecut, 

care au pregătit războiul de jat 

împotriva Uniunii Sovietice, un 

„bun soldat” era acela care, din 

ordin, era gata să comită . cele 

mai sălbatice crime după mode- 

lul hitlerist: să incendieze orase, 

să: spânzure de stâlpii de tele- 

opulația civilă, | să îm- 

uşte lemei şi copii. Mai. mult, 

Îi cerea să fie o slugă atât de 

supusă  guvernanților fascişti, 

încât să tragă „fără murmur și 

fără şovăire”, chiar în propriii 

lui fraţi şi părinţi, atunci când 

aceştia: îşi cereau dreptul la o 

via(ă mai bună. „Soldatul bun 

trebuia deci să fie ori un auio- 
mat fără nicio judecată, ori o 

ființă cu totul otrăvită de pro- 
paganda legionară hitleristă. 

Ca să formeze un asemenea 
om, au fost folosite, între altele, 

centrele de instrucție prewmili- 
tară. Acolo tinerii erau învățați 

să urască pe luptătorii aniifas- 
cişti şi pe toţi muncitorii i ță- 

ranii cinstiţi şi curajoși. Li se 

a 

r 

| 

graf 

  
  

      

Recoltă bogată! De mult wam 
avut o astfel de recoltă bogată. Ro-. 
jleze de aur au câmpiile Rusiei, 
Ucrainei,  Belorusiei, 

Grâul ucrainean ispitea lăcomla 
nemților: anul trecut. Es numărau 
hectarele de grâu, care le mai ră- 
măseseră dincolo de Nipru, şi-şi fă- 
ceau socotelile viitoarei recolte din 
1944. In bilanţul de război hitlerist, 
grânele ucrainene, bieloruse, ruse, 
ocupau un loc de cinste, Nemţii 
flămânzi erau nomiţi de peisagii- 
le lanurilor sovietice. . 

E drept, că strângerea recoltei se 
jăcea cam. anevoe în cei doi ani 
trecuţi, cât au fost stăpâni — po- 
sesorii de sclavi — în Ucraina, în 
Belorusia, şi regiunile vestice ale 
Rusiei. Recolta era sub. nivelul cel 
mai scăzut. Nu ajutau nici amenin- 
țările, nici. pedepsele aplicate ţăra- 
nilor nesupuşi. A eșuat complect 
încercarea de lichidare a colhozuri- 
lor şi de întoarcere la gospodăria 
individuală, E 
In definitiv desființând colhozu- 

rile, nemţii mau introdus sistemul 
gospodăriei individuale. Ei au in- 
trodus iobăgia, sclavajul. Țăranii, 
ca răspuns, au început un. sabotaj 
general, Recolta, foarte săracă. de- 
altfel din cauza muncii neglijente, 
proaste, devenea şi mai neînsem- 
nată din cauza muncii forțate! fo- 
losită la strângerea ei. Nemţii nu-şi 
ascundeau desamăgirea şi Juria. Ei 
se plângeau că „rusul nu vrea şi 
nici nu poate-să lucreze”, Intr'ade- 
văr, el nu vroia să lucreze pentru 
neamț — el lucra neglijent, încet, 
fără, tragere de inimă. Chiar meto-= 
dele de lucru agricol, în timpul do- 
minaţiei  nemțeşti, erau cele de 
acum 30 ani, au regresat. Nu erau 
nici mașini, nici inventar agricol, 
nici tite de muncă, nici îngrășă- 

“| minte. 
Nemţii au venit ca păsările de 

pradă flămânde, Ei nu dădeau ni- 
mic și chiar nici nu puteau da ță- 

!| anului, ei numai luau şi luau, 
" “Astăzi adunarea recoltei se face 
cu avânt pe toate lanurile sovieti- 
ce, iar în regiunile eliberate se pro- 
duc adevărate minuni.. Colhoznicii 
arată cum lucrează ei, atunci când 
vor, Lucrează minunat] Știrile din 
toate părțile țării noastre, mărtu- 
Tisesc unanim despre avântul pe 
Care l-au luat lucrările agricole. 
Totul este pus în joc, pentru ca re- 
colta bogată să fie adunată la timp, 
Jără pierderi, şi există toate dove- 
zile că va fi chiar aşa, că pierderile 
vor fi minime, şi că anul nou agri- 
col va ji pentru țara noastră an de 
belşug, iar Armata Roșie și massele 
muncitoare vor avea asigurate hra- 
na pentru anul în curs și vor avea 
și rezerve pentru 'viitor . 
Este o victorie, o victorie mare. 

Succesele agriculturii sovietice ar 
merita salve: onorifice, separate. 
Pentru a putea înțelege însemnăta- 
tea campaniei agricole din anul 
acesta, trebue să ne reamintim ce 
Sa petrecut acum 26 ani în Rusia, 
în anul al patrulea al primului răz- 
boiu mondial. Armata rusă, echipa- 
tă şi utilată cum era ar, mai fi putut 
face . fa:ă războiului, cu toate că 
forța ei combativă era subminată 
de imcapacitatea unora din genera- 
li fariști şi de politica. trădătoare, 
antipopulară . a guvernului de a- 
tunci, . ! , 
„Armata mai rezista, ţara 

nu mai era în stare să continue păz- 
boiul. Catastrofa sa produs. Ea 
provenea din câmpurile neiînsămân- 
tate, din! fabricile ce-și încetaseră 
activitatea dela căile ferate dezor- 

însă,   ganizate,. Revoluţia socialistă din 

ț 

impuia capul cu minciuni sfrun- 

tate asupra situației 

S. S. Erau asmuţiţ 

naţiunilor 

lupta solidar 

rea unui trai on 

di — înt 
corup 
veni vilei 
meni corupți și 

tural ca toți 
ceară șperțuri, 
premilitari la 
personale, şi să se 
nişte sbiri. 

aceasta nu sa 
mandanţii premi 

ia cea mai let Pretului oanele tine 

Dale am arătat în câteva 

rânduri cum instructorul 
militar dela țară snopeşte În Pâ- 

taie pe fiii de plugari, pe Car! 

îi pune să lucreze . 
lui gospodărie: 

comendantu C i 
piedice pe tinerii munci 

in U. E. 
i. împotriva 

conlocuitoare, mai 

les împotriva evreilor și ungu- 

ilor. Pe. toate căile coman lan. 

ii căutau să-i împiedice _ cla 

ară, peniru dobândi- 
venesc, 

o asemenea propagăn- 

emeiată pe minciună, 

ie şi barbarie — nu poate 

ecât din partea unor oa- 

Varbari, era na- 

comandanții să 

să folosească pe 

diferite treburi 
poarte ca 

d 

Şi cum 

ni 

August situația 
schimbat. o- 
litari au rămas 

rte același. 

din 

Nici după 23 

pre 

în propria 

iar în brici, 

l încearcă să-i îm- 
tori de 

a lua parte la lupta pentru în- 
deplinirea condiţiilor armisti- 

țiului şi la lupta pentru reven- 
dicările lor politice, economice 

şi culturale. | _ 
Vom mai da drept exemplu 

cazul 'petrecut la adunarea dela 
29 Octombrie a premilitarilor 

din. subcentrul nr. 50 al fabricei 

S. E. T. In acea zi.maiorul Ion 
Niculescu a aplicat amenzi ti- 
nerilor care aveau absenţe la 

d 

  
1918 a salvat Rusia, dela dezastrul 
economie și politic, a salvat imte- 
gritatea şi independenţa ţării. - 

Câmpiile nu produceau, . fiind 
părăsite. de milioanele de proprie- 
tari, ajutoare nu veneau, foametea 
amenința țara, - 

Aceasta se întâmpla nu numai în 

Rusia. Numai că Rusia, o țară îna- 
poiată, a suferit prima consecințele 
războiului şi ale dezastrului. Alte 
țări erau în situaţii asemănătoase, 
în -diferite grada. Flămânzea Ger- 
mania, se apropia: foamea şi de 
Franța,. Anglia era şi ea amenin- 
țată de foame. a 
Peste tot, ca rezultat al războiu- 

lui de lungă durată, s'a ' micşorat 
producţia de pâine, peste tot agri- 
cultura: a. decăzut. Dezastrul. mer- 
gea mână în mână cu războiul, ur- 
mând legile seculare. Vedem şi azi 
acest tablou în diferite țări şi în 
primul rând, în Germania. Dacă 
Germania n'ar fi jefuit țările ocu- 
pate, foamea ar fi îngenunchiat-o 
de mult. . : Da 
Nemţii au amânat această pers- 

pectivă. a războiului pierdut, silind 
popoarele supuse, să-i alimenteze. 
Copiii nemților erau alimentaţi cu 
pâinea ruptă dela gura copiilor 
ucraineni, pe care cotropitorii îi lă- 
sau să moară de foame. . 

Astăzi în țara sovietică, lucru- 
rile se petrec întrun mod necunos- 
cut până acuma de istoria războa- 
ielor., .: | - 
“In anul al patrulea de  războiu 

cumplit, agricultura 'sovietică nu 
numai că mw'a decăzut ci, din con- 
tra, în unele privințe, a făcut un 
pas înainte. Desigur că :condiţiile 
războiului şi-au impus, întrucâtva, 
Caracterul lor în agricultură.” Din 
punct de vedere al mecanizării, a- 
gricultura a devenit mai săracă. Nu 
mai există bogăţia ce a existat îna- 
inte de război, în maşini, în vite 
de muncă, în îngrăşăminte, Insă 
Hu există nici urme de dezastru, 
Satul sovietic e sănătos şi puternic, 
EL suportă cu succes greutăţile răz- 
boiului. Acest fapt merită o cerce- 
tare din partea economiştilor, isto- 
ricilor şi agronomilor, - - 

Nu este nimic întâmplător în bo- 
Jăția acestei recolte, Nu este um ca- 
priciu al naturii. Nu este nici „no- 
roc”, E suficient a cunoaşte. eve- 
nimentele anului! trecut pentru a 
putea înțelege normalul acestei bo- 
gății. Cauzele lui se ascund în pre- 
lucrarea conștiincioasă a pământu- 
lui toamna : trecută şi ' primăvara 
aceasta, Agricultura a fost ajutată 
prin toate mijloacele posibile în 
timp de războiu. Conducătorii 'or- 
ganizațiilor locale manevrau Tezer- 
vele mânei de lucru şi maşini, Ce 
rol mare a avut conștiința victoriei 
apropiate, faptul că Armata Roșie 
învinge, că scoate dușmanul din 
Țara. Sovietelor ! Milioane de col- 
hoznici ştiau că nu pot rămâne în 

— SCANTEIA TEN 

„ele anelu 
E Premilităria trebua democratizată 

instrucţie și a înștiințat pe 

amânați la încorporar 

fi trimişi la unități. 

ela S.E.T. ne anunţ 

cu acest 

lescu ] Ă 

parte la mani 

să-i aţâțe impo 

xietici, 

dăinui. 
are un mare Toi € 
Ea trebue să presă 
taşul de mâine a 

Menirea aceșiui 
cele mai înalie: 
amna în mâini libertatea pPo-- 

'porului ror x ue 

ror fasciştilor din afara Şi di” - 

păuntrul țării. 

lati democratic, antifascist şi 

antişovin. 
să fie cen 
tească între | 

cel sovietic, iar 

fie îndreptată 
ror asupritorilor. 

ână jos. . 1 

Fiructorii să fie aleşi 

mocraţii | i 

iar la conducere să ia parte re 

prezentanții 
cratic. - 

tinerii premilitari. 
sens tineretul cere [ 

mai grabnice din partea noului . 

guvern. 
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cei 

e că Vor - 

Şi tinerii 
ă că, odată 

î măsuri, maiorul Nicu- 

e-a cerut să nu mai ia 

festaţii şi a căutat 

triva ostaşilor so- 

ceasta nu mai, soate 

irucția premilitară 
a | de îndeplinit. 

tească pe 08-... 
Românie. de- - 

ostașul oporului. ocrate, pe LI d i 

Situaţia a 
Ins 

Ss 

e din 
să apere cu 

omân împotriva tutu- 

y 

“instrucția premili- Deaceea T 
facă într'un . trebue să se 

Centrele premilitare 

tre de apropiere sufle- 
tineretul român şi 

ura tinerilor s 
împotriva tutu- 

“Dar pentru asta, întreaga con- 

ucere Ii rebue schimbată de sus. 

Comandanții şi in- 
între de- . 

cinstiți și conştienţi, - 

tineretului demo- 

lupti acum toti 
Şi în acest 

măsuri câf 

Pentru asta 
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Din Uniunea, Sovi
eiică 

„despre Uniunea S 
o fo 3. 

oviefică 
dle [, Zaslavsli 

frontului, că țara, prin munca ti, 

front: trebue să fie demnă de fap= 

tele croice ale luptătorilor sovietici 
de ont. | 

“de În și drag au luerat ţă= 
ranii sovietici. în trecuta campania 
agricolă și bogăţia recoltei este vic- 
toria lor. Intr'adevăr, mai puțini 
oameni au rămas pe la sate. Insă, 
tocmai deacecea fiecare a lucrat 
pentru doi şi lucrul a mers. Acest 
succes remarcabil, succea istorie 
chiar, n'ar fi avut loc_dacă agricul- 

a întregului popor, dacă fiecare ar. 
fi-urmărit mumai interesul său pare 
ticular, pe bucata lui individuală 
de pământ. ! | | | 

Acest lucru l-au resimțit mai ales 
țăranii din regiunile eliberate de 
nemți! pe pământul. pustiit, au ră- 
mas în multe locuri, numai ruine, 

" Duşmanul blestemat a distrus ta- 
tul—casele și hambarele, vacile şi 

ceeace e mai grav, a pustiit locu- 
rile, le-a lăsat fără oameni, Sute 
de mii de bărbaţi şi femei apți, să- 
nătoşi, duşmanul i-a dus în Germa» 

i-a schilodit fizic şi moral! . 
" Ce ar fi trebuit să facă acești 
oameni lăsaţi pe drumuri, dacă n'ar 
fi avut cineva grijă de ei. 
sunt obişnuiţi să lucreze în mod co 
lectiv, în sistemul unic, colhoznie, 
ajutându-se reciproc, scoțând din 
hevoie unul pe altul. , 

Toţi, cu drag s'au apucat de 
muncă. Pe timpul nemților ei du= 
ceau dorul muncii libere. Colhozul 
le-a devenit mai drag ca oricând, 
Nimeni su se simțea orfan. Toţi 

Sovietic și Partidul Bolşevic, că toate 
colhozurile, cari.m'au trecut 
grozăviile ocupaţiei nemțeşti vor îm- 
părți cu fraţii colhoznici tot ce pot, 

în timpul războiului. EL ne-a dat 
posibilitate să -utilizăm tractoarele 

ridicat, Recolta, crescută de mâini- 
le de aur ale colhoznicilor, se adu- 
nă de aceleaşi mâini; Muncitorii şi 
intelectualii din orașe îi ajută, iar 
copiii au grijă să nu se piardă nici 
un spic. o 

Adunarea recoltei a devenit o 
problemă de onoare pentru între= 
gul popor sovietic. Colhozurile sa 
întrec între ele. Ziarele aduc în co- 
loanele lor rezultatele muncii, cum 
comunică şi despre rezultatul 1up- 
telor de pe front.  Orășenii, care 
niciodată mau fost la țară, arată. 

cole, Altfel nici nu se putea. Doar 
recolta 'este prcblema întregului 
Popor şi acea forță de solidaritate 
socială, care a făcut minuni. pe 
front, face minuni şi în spatele 
Jrontului, Acesta este stilul vieţii 
sovietice şi cel ce vrea să înțeleagă 
poporul sovietic, trebue! să cerce-   urmă, față de succesele. Armatei Roșii, că munca lor e necesară 

PESE ea ta,   

  

| CĂ a e e 

teze aceste minuni, aşa de simple și 
naturale în! societatea sovietică, 
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inventarul. A furat sămânța... Dar 

nia în robie, şi pe câţi i-a omorit, 

Insă ei. 

ştiau că le vor veni în ajutor Statul | 

prin 

Sistemul colhozurilor sa aţirmat. 

şi combainurile cu un randament . 

mare interes pentru muncile agri- . 

tura war fi devenit grija tuturor, | 

 



  

-- dintâi  manifestuție-a Organizaţiei 

-petițiuni făcute numai de dragul 

„mnești, în cari recordurile vor avea 

„tului muncitoresc dela' principalele 

. Schmidt, 

„Dut” să facă gimnastică 

' fost arse de spital, fără a îi resti- 

  

ECÂNTENA TINERETULUI 
m Lire, DT ar at 

ca 
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poarelor conlocuitoare” din cupri 
sale.. 

ineretul a constituit unul din elementele. 
asupra căruia otrava hitleristă, s 
deosebită vigoare. Printr'o- mincinoasă şi jos- 
pică propagandă, nazismul a căutat să-l ademe- * 
pească în rândurile sale (asigurânau-şi. activita- 

tea plătită a odioasei gărzi de ţ 

asemănătoare din Ardeal" cum 
vente'') pentruca apoi să-l arunce în braţele 
unei politici fără scrupule potrivnice şi dăună- 
toare intereselor sale reale. In acelaş timp prin: 
răspândirea unor criminale şi sfruntate neadevă- 
ruri cu privire la Uniunea Sovietică, tineretul 
a fost sistematic îndepărtat de singura tară. în. 
a cărei prietenie şi-ar fi putut găsi un sincer şi 
sănătos sprijin moral. Odată cu. 
la 23 August, care au dus la.alungarea nazis- 
mului cotropitor și la eliberarea; 
sub jugul grofilor maghiari, stârpirea fascismu- 

până în adâncul rădăcinilor sale trebuește 
urmărită fără cruţare. Orice sămânță de vrajbă 
lui 

trebue să dispară odată pentru 
“mijlocul nostru. 

Conştient de această situație, tineretul demo- : 
crat român luptă actualmente pe 

îndepărteze urmările dezastruoase ale unei ast- 
i, O sinceră politică de înfrățire 

trebueşte aplicată cu deosebire Ardealului, adă- 
țel de politici. 

post şi patrie comună a diferite n 
Şovinismul nu este numai o atitudine ruși- 

noasă, reacționară şi neomenoas 
dăunătoare intereselor statului. Prăbuşirea tu- 
turor regimurilor politice construite pe temelia 
unei astfel de' politici ne-o dovedeşte cu priso- 
sință. Este cazul. Poloniei, ale cărei . desbinări 
interne au dus la vremelnica ei. 
stat, este cazul României, care timp de patru ani 
a avut de suferit jugul german, 

„atâtor altor state din mai îndepărtata sau mai 
apropiata noastră vecinătate. 

Să urmărim exemplul , 

Respectate în compunerea și 

cadrul Statului Sovietic. 
„Etortul de război pe care Uniunea Sovietică 

l-a susținut şi realizat cu atâta succes, se dato- 

7) ODER i 

  

LU LUA 

O zi mare pentru toți tinerii. 
Mâine, Duminică 12 Noembrie, la 
ora 2 jumătate după amiază, va 
avea loc pe stadionul ANEF cea 

Sportului Popular (0. S. P.). Pen- 
tru prima oară vom asista la com- 

sportului şi nu ca să aducă noi 
câștiguri jucătorilor profesioniști şi 
organizatorilor, Pentru prima oară 
vom vedea niște întreceri priete- 

o însemnătate mai mică, iar creia- 
rea unității tinerilor democrați pe 
terenul sportiv, — una mai mare. 

Astfel tineretul porneşte.şi în a- 
cest domeniu le luptă pentru fău- 
Timea unei vieţi fericite, ' : 
„De voința, de hotărârea tine- 

rilor depinde însă realizarea ei 
cât mai grabnică. Tinerii noștri O 
voiesc, Organizația Sportului Popu- 

lar, care se bucură, de sprijinul 
Frontului Naţional “Democrat, . a 
găsit dela prima chemare un răs- 
puns entuziast din partea tinere- 

întreprinderi din Capitală. Tinerii 
muncitori, ucenicii şi tinerele mun- 
citoare dela: CF.R., SET, Voina, 
ICAR. Vulcan, Adesgo, Gralex, 

midt, Leonida,  Metaloglobus, 
Țesătoriile Reunite, Fichet, Wolff, 
Lemaitre, Filsar, Talpa, Asam, 
Cartea Românească, ete, — s'au şi 

organizat, Ei și-au făcut echipe de 
foot-bail, vollea şi rugby, au înce- 

şi lupte   
  
      

    

Dela căminul de 
ucenici eliza og, its 

„Spitalul militar Z. 1. 350 'din .Bu- 
curești s'a instalat astăvară în lo” 
calul Căminului de  Ucenici Tg. 
Jiu. Ucenicii cartiruiţi . provizo- 
tiu într'o şcoală primară au re- 
venit odată cu începerea şcolilor 
în Cămin. i 

Căpitanul rezervist. Roman, ad- 
ministratorul spitalului, nu vrea să 
mai ţină seamă de nevoile uceni- 
cilor. Cererile juste ale directo- 
rului Căminului nu sunt luate în 
considerare. . | 

Localul a ajuns într'o stare mi- 
zerabilă. Lemnele ucenicilor au 

tuite, acum când iarna bate la 

uşă. Ucanicii mau acces la baie, 

“nu pot nici seara să se spele, 
când se întorc murdari din  ate- 

liere. , 
Masa este, servită de spital, con- 

tra cost, “conform convenției, 
fiindcă spitalul ocupă întreaga bu- 
cătărie, — dar nu li se servește la 
orele de masă şi întotdeauna cu în-|. 

târziere la ofle 14—15. Dela 6,30 
dimineaţa de cârt iau cafeaua, 

până la orele 15, copiii '.zin* de 

foame. Pe urmă, masa. servită lasă 
de dorit, cafeaua nu'e bine pregă- 
tită, iar mesele de la prânz și seara 
dasemenea, : 

Căpita 
; a 

/ va 
Y 

nui mezeruist 
scist Moman 
bate uCCMiCIi 

In ziua de 28 Octombrie a. c. în 
faţa reprezentanţilor Comisiei Sin- 

_dicale de organizare din Tg. Jiu, 
a bătut cu un baston pe ucenicul 

fiindcă acest uce- 
pe 

Cornea Savu, 
nic a îngrăsnit să se 
mâini în camera de baie. 

spele 

Una din sarcinile de căpetenie ale unei ţări, 
este să asigure pașnica înţelegere a tuturor po- 

fascismul care în timpul regimurilor tre- 
cute şi mai ales în anii de răsboi s'a întins ca o 
ecingine peste ţară, a alimentat necontenit o: 
jitică de aţâţare între naţiuni, "menită să-i slu- 

jească interesele imperialiste şovine.. . 

republicilor 
cuprinsul Uniunii Sovietice, unde zeci de naţio- 
palităţi diferite trăesc într'o rodnică frăţietate 

desvoltarea lor, 

bere să-și desăvârșească traiul conform năzu- 
ințelor proprii, aceste popoare (ruși, ucraineni. 

* armeni, tătari, mongoli, cirkizi, etc.) convieţuesc 
în deplină armonie întru propăşirea comună În - 
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„1 versări a Marei 

'a abituţ. cu o 

gonit pe nemți 
Ă ca a făcut-o dat 
ler, sau a org. : 

a fost „Le- 

că el nu are la 
ționaliste, ci ad 

înfăptuirile de 

Ardealului, de 

totdeauna din 

„toate căile să - 

a devenit de fapt 

aţionalităţi. 

ă, ci profund hitlerist. 
Prin politica 

ristă a ridicat 

destrămare ca 

precum şi a): 

din i a repurtațo vi 

de rasă“, 

mul tineretului 
„unul singur: 
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reşte tuturor acestor popoare la un loc, pen- 
trucă ele au înţeles că mai presus de toate» 
patria trebue să fie apărată şi salvată și că în- 

„diterent de limbă sau credinţă, aceasta este pa- 
tria lor, a tuturor celor 'ce o locuesc și ajută la 
prosperitatea ei. ! 

In această privinţă, Mareş 
vântarea rostită cu ocazia celei de a 27-a ani- 

alul Stalin în cu- 

Revoluții. Socialiste din Octom- 
brie, ne spune limpede: 

Dacă” Armata Roșie a putut să-şi îndepli- 
nească cu succes datoria faţă de Patrie şi a iz-: 

din cuprinsul Uniunii Sovietice, 
orită faptului că în spatele fron- 

tului au susținut-o cu abnegaţie toată ţara, toate 
popoarele ţării noastre.. - 

Forţa patriotismului sovietic const 
- 
ă în aceca 

bază prejudecăţi rasiste sau na- 
âncul devotament şi credința a- 

dâncă a poporului față de patria lui: sovietică, 
prietenia frăţească a oamenilor muncii din toate 

"naţiunile țării noastre. Patriotismul sovietic îm- 
bină în mod armonios tradiţiile naţionale ale 
:popoarelor şi interesele vitale comune als tu- 
„turor celor ce muncesc din Uniunea Sovietică, 

Patriotismul sovietic nu desbină, ci dimpotrivă 
leagă strâns toate naţiunile şi popoarele ţării 
noastre într'o familie unică, frăţească. 

Fasciştii germani şi-au ales drept armă ideo- 

logică teoria rasistă a urii de oameni, socotind 

că propovăduirea naţionalismului va creca pre- 

misele. morale şi politice ale dominaţiei cotro= 

pitorilor. germani 

Dar politica urii de rasă practicată de hitleriști 
asupra popoarelor înrobite, 

isvorul slăbiciunii interne şi izo- 

ării politice externe a statului fascist german. 

„Ideologia şi politica urii de rasă constitue 

unul din factorii destrămării banditescului bloc 

sa de exterminare, clica hitle- . 

împotriva Germaniei toate po- 

poarele lumii, iar așa zisa „rasă aleasă ger- 

mană“ a ajuns obiectul urii generale, . 

In cursul războiului hitleriştii mau suferit 

“ numai o înfrângere militară dar şi o înfrângere 

:. morală şi politică, Ideologia egalităţii tuturor 

raselor şi a naţiunilor, care s'a înpământenit în 

ţara noastră, ideologia prieteniei dintre popoare 

ctoric deplină asupra ideologiei 

hitleriste, a naționalismului sălbatec şi “a urii . 

“Cuvântul Mareşalului Stalin ne arată că dru- 
român nu trebuie să fie decât 

, acela pentru care au dat exemple 

şi au căzut jertfă tinerii sovietici şi tinerii de- 

mocrați din toate ţările antifasciste, luptând | 

pentru libertatea şi egalitatea deplină a tuturor   popoarelor. 

  

PE 

   
greco-romane, se ocupă de atle- 

tism ; şi-au aranjat mese de ping- 

pong. In unele întreprinderi, ca 

Metaloglobus și TȚesătoriile Reunite, 
a fost realizată revendicarea tine: 
milor sportivi ca patronii să con- 
tribue la echipament cu o sumă 
dublă aceleia strânsă de muncitori. 
In alte locuri, patronii au contri- 
buit cu o sumă ţiză. Iar O.S.P. plă- 
nueşte înființarea unei fabrici de 
echipament, care să aprovizioneze 

pe baze cooperative .toate organi- 

zaţiile sportive ale poporului mun- 
citor dela oraşe şi sate. 
-: Insemnătatea .: educaţiei fizice 

trebue cu atât mai mult subliniată, 

cu cât suntem în plin, război con- 

tra dișmanului fascist.  Intr'ade- 

văr, sportul nu este numai o dis- 

tracţie, ci şi un mijloc de întărire 

a trupului şi ascuţire a simțurilor 

şi a spiritului de iniţiativă, calități 

absolut necesare. soldaţilor - anti- 

fascişti. 

Conducătorii vecinei noastre so- 

cialiste, au înţeles de mult colo” 

sala importanţă a sportului şi ast- 

fel, şi în această privință, U.R.S.S. 

se găseşte în fruntea tuturor țări- 

lor din lume. 
Când brutele hitleriste au atacat 

Uniunea! Sovietică, organizațiile de 

educaţie fizică au pus la dispoziția 

Armatei Roşii 304.000 de: skiori ca- 

lificaţi, 30.000 de alpiniști, 150.000 

de conducători de motociclete, pre- 

cum şi un mare maumăr de parași- 

tişti şi aruncători de grenade. In 

= 

              

intervenit pentru ca oțițerul bă- 

tăuș să lase ucenicul în pace, fas- 

cistul nu i-a dat nici O conside- 

rație. Cerem să se ia măsuri ur 

gente împotriva vinovaţilor, . 

Situația tineretului 
dela Spitalul 

Filantropia 

"Pinerele infirmiere dela spita- 

iul Filantropia muncesc. continuu 

dela '6 dim. până la 8 seara. Une- 

ori, munca se prelungeşte şi noap- 

tea, fără însă ca orele suplimen- 

tare să fie plătite, , 

„Salariul de mizerie al tinerelor 

infirmiere e de 3.000 lei lunar. Şi 

nici măcar nu li se plăteşte regu- 

Jat. Infirmiera Lucreția şi-a Prl- 

mit leafa cu 7 luni întârziere. In- 

firmierele dorm în camere nehigie- 

nice și neîncălzite. Ele sunt înju- 

rate şi bătute de superioarele. lor, 

care le obligă să îndeplinească, în 

afară de serviciul lor, 0 mulţime 

de sarcini suplimentare : infirmic- 

ra Mândiţa Malachi cară lemne şi 

face serviciul de slujnică. 

Superioarele - au ameninţat - cu 

pătaie şi persecuții pe tinerele, în- 

firmiere care stau de vorbă cu 

delegații  U. q. Coului.. Tinerele 

infirmiere își dau seama că tre- 

bue să lupte pentru salarizare şi 

pentru un “tratament omenesc. 

" - Timerii continuă să se 

-  OrgANIZEZE 

"Desi drepturile de organizare ale 

muncitorilor sunt astăzi 

cute -prin lege, se m 

Pa«toni cari nu au în 

cru. Astfel stau lucrurile la labo- 

ratorul de cofetărie din str. 

Posctti 14. Tinerii muncitori 

1 cafi-taseisă 

  

recunos- 
ai găsesc Încă 
ţeles acest lu- 

“Varia 
ai la- 

Radu Bogza 

    

  

cursul ternilor 1942-43 şi 1943-44, 

numărul skiorilor calificaţi, în- 

struiți de organizaţiile sportive, a 

fost de un milion opt sute de mii! 

“La baza pregătirii militaro-spor- 

tive a poporului muncitor sovietic 

sunt mai ales crossurile, cari au 

devenit acolo o tradiţie. In anul 

1942. au luat parte la crossuri peste 

opt milioane şi jumătate de aler- 

gători. In anul următor, numărul 

alergătorilor a atins aproape 14 

milioane, cifră care va fi depăşită 
anul acesta. : , 

Mulţi din sportivii sovietici, de- 

veniţi din primele zile ale războ- 

iului vajnici apărători ai Patriei 

socialiste, au căpătat cele mai 

înalte titluri şi decoraţii. 

Maniţestaţia de Duminică dela 

ANEF, care va avea loc în onoarea 

Armatei Roșii, va fi prilejul unui 
îndoit ' omagiu: Ca democrați, ti- 

nerii îşi vor exprima recunoştinţa 

față de salvatorii lor de sub jugul 

nemților și antoneştilor. Iar ca 

sportivi, ei vor saluta sportivii glo- 

rioși oari dau cu atâta vigoare şi 

pricepere, lovituri de moarte cotro- 

pitorilor hitlerişti. 

Imtărind Organizaţia Sportului 

Popular, tinerii democrați din Ro- 

mânia vor contribui la propria lor 

transformare în luptători anti- 

fascişti şi astfel se vor strădui să 

ajungă demni de eroicii lor cama- 

razi din U.R.S.S. 

| A. L. 
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unei clici reacționare, 

broducția şi a căutat să îm 

upta 

Acest guvern a trebuit să 

lui. 
Astăzi tineretul .cere dela 

al Tineretului. 
In ziua instaurări 

ov, N. Ceausescu a declarat, 
sist, printre altele : 

sale materiale şi spiriluale”. 

nomice şi culturale. 
În aceste coloane se vor 

lea luptei țineretului, pe 
lalţi asenli ai reactiunii, ' 

Vom înfățișa aici de 

a iineretului din toată ţara.     Deşi 

Pa 
izesterul . Căminului . al 

boratorului, cari lucrează fără în” 

ITU pere dela ora 7. dimineaţa la 7   co 

Infăţișăm cititorilor noştri pe 
unul dintre. cei mai de seamă 
artişti ai Uniunii Sovietice, pe 
pictorul Alexandru Deyneka. 

Născut în anul 1899 la Kursk, 
intră la vârsta de 16 ani la: 
şcoala de pictură din Farcov, 
urmându-şi cursurile până la 
izbucnirea revoluţiei: din Oc- 
tombrie. În primii ani, firmă- 
tori acesteia, lucrează la afi- 
şele. de propagandă, la organi- 
zarea artistică a campaniei lor 
politice şi a. serbărilor revolu- 
ționare, manifestându-şi neclin- 
iita dorință în triumful luptei 
pentru libertate şi al propăși- 
rii artistice. In 1921 se înscrie la 
şcoala superioară de arte fru- 
moase din Moscova, desăvârşin- 
du-şi în mod rapid evoluţia 
plastică, A depus deasemenea o 
intensă și rodnică activitate în: 
domeniul desenului utilitar de 
afiş şi propagandă, studiind * în 
cadrul secţiei de arte grafice cu 
marii maeștri gravori Forosky 

şi Pavlinov. A debutat în carie- 

ra sa, artistică în calitate de de- 

senator, manifestările sale pic- 
turale propriu zise producân- 
du-se abea mai târziu. 
Ca participant activ la recon- 

strucția socialistă a Uniunii So- 
vietice Deyneka este un pasio- 
nat admirator al tehnicei mo- 
derne, al cărei ritm l-a inspi- 

rat adeseori, şi în operile sale dă 

dovadă de o temeinică cunoaş- 

iere a diverselor straturi sociale 
din epoca nouei politici econo- 
mice (Nep), şi a timpurilor ei 
cele mai expresive. În reprezen- 
iarea unui traficant, -a unui 

culac sau a unui biurocrat, pic- 
torul se exprimă printr'o ascu- 
țită satiră cu conţinut social, Pe 

de altă parte, tipurile sale alese 
din mijlocul clasei muncitoare, 

redau întotdeauna o experesie 

de forţă şi de vigoare. 

Unul din subiectele preferate 
ale lui Deyneka l-a constituit, 
de totdeauna, cultura fizică, fi- 

ind recunoscut pe drept cuvânt 
un maestru al genului. Sporti- 
vii pe care ni-i înfățișează ex- 

primă o puternică vioiciune şi 

poftă de viaţă, lăsându-ne măr- 
turia unei pilduitoare sprinte- 
neli. | 

In desenele menite să ilustre- 
ze revistele şi cărțile de copii, 
Deyneka a ştiut să afle trăsă- 
turile tipice ale copilului sovie- 
tic. redându-le cu o rară origi- 
nalitate. In ce priveşte evoluţia 
afişului sovietic, ea a fost strâns 
legată de numele artistului. Ci- 

tâm printre lucrările sale cele 
mai reuşite de felul acesta 

„China liberându-se de sub ju- 

gul imperialismului” şi „Să de- 
venim noi înşine specialişti”. 

In pictură, stilul personal al 
lui Deyneka se apropie de cel 
al picturii monumentale, exem- 

pliticat prin tablourile „Inainte 

de coborârea în-mină” și „Con- 
slrucția noilor ateliere”. Men- 

ționăm deasemenea tabloul „A- 
părarea Petrogradului”, care 

poate fi considerat ca o operă 

definitivă, ce rezumă întreaga 
primă perioadă a artistului, 

Economia accentuată a mij- 

loacelor folosite de pictor pen- 
tru redarea formei, este în de- 
plin acord cu momentul dra- 
matie pe care urmăreşte; să-l 

exprime... Tabloul a constituit! 
umul din principalele centre de 

atracție la expoziţia celei de a 

10-a aniversări a Armatei Roşii, 

In tablourile sale următoare 
Deyneka încearcă să se lepede 

de stilul decorativ al. afişului. 

Culoarea începe să joace un rol   
  

Cavânlal linerelnlui 
La 23 August au luat sfârşit asuprirea fascistă şi războ- 

iul antisovietic. Guvernul, care a venit atunci la cârma țării, 

s'a dovedit potrivnic intereselor poporului. Servind interesele 
zuvernul lui Aldea, Căpăţână și 

lopeanu, a sabotat războiul de eliberare naţională, a sabotat 
piedice, prin toate mijloacele 

oporului român pentru o viață mai bună. 

n'a îndeplinit niciuna din dezider 

lupiat, alături de întregul popor, pentru doborirea guvernu- 

"1elor de program din Platforma Frontului Naţional-Democrat 

i guvernului” de coaliţie democratică, 

„Astăzi am înregistrat al doilea succes al luplei noaslre. 

Penfruca acest succes să fie întreg, vom continua lupta până 

la realizarea integrală a revendicărilor 
rolul nu va sus(ine un. guvern, cate va desconsidera ne 

Pentru realizarea Platformei 

nuarea luptei, este nevoe ca tinerii muncitori, țărani şi inte- 

lectuali să lie uniţi şi organizați. ' 

„Scânteia Tineretului” şi-a propus ca principală sarcină 

mobilizarea tineretului democratie şi organizarea lui pen- 

tru marea luptă de cucerire a drepturilor sale polilice, eco- 

oglindi situaţia actuală a tineri- 

lor şi lupta lor pentru o viaţă mai bună. 
[n aceste coloane vom demasca pe cei care se pun în ca- 

legionari, pe fascişti şi pe toți cei- 

asemenea succesele obținute de ti- 

nerii din diferitele făbrici. ateliere, dela sate, ţ 

(Iniversităţi, pentrucă ele sunt unsi 

din ce în ce mai important ca | 

mijloc de exprimare artistică, 

TPI zar TIR 

    

Po- 

n Guvernul 
atele tineretului, 

plece. Tineretul democratic a 

noul guvern realizarea punc- 

în numele tineretului progre- 

noaslre juste. Tine- 
poile 

eşie nevoe deci de conlti- 

din școli sau 

mbold în lupta comună 

Um mare pictor sovietic 

“ Mexandra Meymela 
Culoarea, lumina şi legile pers- 
pectivei nu sunt pentru dânsul 
decât mijloace de expresie ale 
formei, supusă subiectului, ale 

ideilor conţinute în tablou şi e- 

moţiei care se desprinde din: 
irînsul. În aceasta constă ma- 

rea sa destoinicie în a reda rea- 
litatea.. Toate personagiile  ta- 

hlourilor lui Deyneka sunt ge- 

neralizate, ceeace nu le împie- 

dicăă sti-şi păstreze caracterul 
lor individual. Trebue. să men- 

jionăm spre. marele său merit, 
măestria de care dă. dovadă în 

ultimele sale opere prin înfăţi- 
şarea nouilor oameni sovietici, 
cum sunt de' exemplu repre- 
zentanţii tineretului, arătaţi în 

plină activitate pe şantiere, în 

aviație, sau: în timpul exerci- 
țiilor de gimnastică. _ 
Deyneka revine necontenit la 

subicetele de război şi: la cele 
ale situaţiei proletariatului în 
țările capitaliste, subiecte pre- 

ferate în epoca sa de debut. 

Menţionăm : „Șomerul la: Ber- 

lin” şi „Interogatoriul unui bol- 

șevic”, scenă din războiul civil. 

TPrebue să acordim o deose- 
hită atenţie simplităţii tehnice 

a artistului şi a procedeelor sale 

originale întrebuințate în peisa- 

giile sale de cale ferată, miş- 
Carea trenului, stâlpii ielegra- 
fici şi jocul firelor care se pe- 

rindă la niveluri diferite şi care 

dau iluzia legănării trenului în 

timpul mersului. | 

Deyneka se numără printre 

artiștii de avantagardă ai artei 

sovietice. Îmi i se. datoreşte 

printre altele şi marea frescă 

decorativă închinată lui Maya- 

kovsky, pictată pe pereții uneia 

din importantele stații de-me- 

tropolitan . din Moscova. * Ac- 

tualmente, el predă la Institutul 
Poligratic, unde formează ca- 

dre noi. Influenţa sa se revarsă 
dealtfel asupra unui mare nu- 
măr de artiști sovietici. 

După V. Nikiforov, 

de ŞTEFAN SAVA 

“afiş de Alexandru Deyneka 

  

seara, au un . salariu de mizerie, 

umblă în sdrențe, Ei sunt hotă- 

vîți să se organizeze şi să lupte 

pentru satisfacerea „revendicărilor 

lor juste. : 

Mizeria dela piuta” 
nu mai ia sfârşit 

La fabrica „luta“ domnește ace- 

laș regim de teroare antonescia- 

nă. Direcţia fabricei sprijină încă 

din răsputeri pe legionarele Grigo- 

ve Maria, Cojocaru Ecaterina, 

Schuster Maria, ş. a. 

Acestea caută să desbine unita- 

tea tineretului întrebuințând ame- 

nințările, minciuna şi teroarea. 

In ziua de 1 Noembrie a..c., q- 

cestea au provocat  desordine . şi 

bătaie lu ieşirea dela lucru.  Im- 

secția torcătorie, caută. să împie- 

dice tineretul să ia parte la mani- 

festaţiile pentru revendicările 

“muncitorești şi tinereşti. Au 

Tinerii dela „luta“, alături de 

vârstnici, cer darea afară a hitle- 

riştilor sabotori din fabrică. 

k 1400 Lei ne săptămână 
la „Cartea Homânească“ 

„Direcţia soc. „Cartea Românea- 

scă“ e compusă din aceiași hitle- 

riști : Cubeş, Peţi, Bartok şi alții. 

Aceştia  asuprese personalul şi 

resping orice cerere a Comitetu- 

lui de fabrică. Tinerii ucenici ai 

acestei întreprinderi au salariul 

de mizerie de 1400 lei pe săptă- 

mână. . Din banii aceştia, tinerii 

muncitori trebue să-și plătească 

hrana, ' căminul, îmbrăcămintea. 

Tineretul munceşte din răsputeri 

si se îmbolnăveşte din cauza lipsei 

de alimentaţie. a 

Florin Tovescu a intrat în servi” 

ciu în anul 1936 “la secţia le-     gătorie de sub direcţia lui Bar- 

. , 

Să devenim noi înşine specialişti, 

preună cu Stoenescu Costică, dela 

    

rului Paul I în epoca în care la 

leon. Moare la 

Y 
. 

  

„Filmul „Suvorov“, creaţia ce- 
lebrului -regisor sovietic Pudov- 
kin, închinată figurii marelui ge- 
neral rus,: reprezintă câteva as- 
pecte din ultima perioadă a vie- 
ţii lui în timpul campaniei . din 
Italia. Să 
“Desfășurarea acţiunii ne ara- 
tă foarte clar cum acesta a înțe- 
les întotdeauna că ceeace uneşte 

pe oameni în luptă este prezența 

vie, caldă şi frățească a coman- 

dantului în mijlocul lor. „Solda- 

ţii mei“ — exclamă el la un mo- 

ment dat în faţa ţarului — „nu: 

sunt niște automate, niște resor- 

turi, ei' sunt în primul rând oa- 

meni“. Intradevăr, Suvorov în- 

țelegându-şi şi iubndu-şi tovară. 

şii de luptă, devine în scurtă vre- 

me idolul lor. Această neţărmu- 

mită dragoste a soldaţilor săi faţă 
de dânsul a creeat în rândurile 

armatei sale, fără violenţă şi fără 
mijloace asupritoare, o sănătoasă 

disciplină. Soldaţii luptau cu un 
avânt deosebit, biruind totdeau- 

na, Filmul mi-l arată pe Suvorov 

în mijlocul acestor oameni, suje- 

rind cot la cot cu dânşii, bucu- 

rându-se şi întristându-se lao- 

laltă cu ei, îmbărbătându-i în 

clipele cele mai grele, purtân- 

du-i spre 'biruinţă... î 

-Dar:în acelaș timp, aşa cum 

reiese. din film, Suvorov genera- 

lul, este un om priceput şi demn. 

El nu: se va supune orbeşte unui 

ordin lipsit de chibzuinţă, când 

acesta vine din partea unui ţar 

închipuit, fără pricepere în trebu-     

  

      

  

    

  

tok, Din cauza muncii şi a traiului 

prost, după câtva timp el s'a îm- 

bolnăvit de plămâni. Directorul 

Cubeş a găsit de cuviinţă să-l dea 

afară. Mama lucrătorului, care lu- 

crează şi ea de 12 ani în această 

întreprindere, a fost amendată 

pentrucă a cerut. direcţiei un aju- 

tor pentru băiatul ci. Starea tână- 

rului agravându-se, el a fost inter- 

nat de către mama sa în spitalul 

Casei Centrale a Asigurărilor So- 

ciale din Piatra Neamţ, undea 

murit după multe chinuri. Asa în” 

ţeleg patronii dela Cartea Romă- 

nească să ocrotească munca tine- 

retului din întreprindere. | 

Tinerii muncitori dela C. R. ştiu 

că numai prin lupta unită vor în- 

vinge. 

Mizoriile dela cămi- 

nul de ucenici dela 

Ă A, Ss, A, PA, 

Ucenicii dela A:S.AM. sunt lă- 

saţi pe mâna directorului căminu- 

lui, Stoienescu, care-i bate şi le 

face tot felul de nedreptăţi. Astiel, 

când ucenicii din anul 3, care nau 

primit leafa de trei luni, sau dus 

să-şi ceară drepturile, ci au fost 

daţi afară şi directorul le-a strigat 
că s'au bolsevizat! Ca să se răsbune 
pe ucenici şi să-i intimideze, direc- 
torul vrea să introducă resimul de 
internat şi pentru ucenicii din a- 
nii 32 şi 4. 

Persecuţiile se ţin lanţ. Ucenicii 

sunt 'sălbatie bătuţi. Invoiri nu se 

dau nici celor cari locuiesc aproape 
de. cămin. Apoi, directorul cere u- 

cenicilor să plătea-că din leafa lor 

nişte haine pe cari le-au primit 

în 19414. când au intrat în primuly 

on de ucenicie, l 

Diraelorul tolerează şi încura- 

ionză călhătăcia pednaogului Zolei 

Acesta. bate groaznic pe ucenici   
1 

Generalul conte Suvorov este unul din marii 

Filan scap teama mii 

  

  

strategi ruși, 

A trăit pe timpul împărătesei Ecaterina a II-a a Rusiei şi a ța- 

noi domneau fanarioţii. Tânăr 

fiind, a luptat împotriva lui Frederic al II-lea, împăratul Ger-. 

maniei, iar mai târaiu, între 1787-—1789, se distinge in luptele 

cu turcii, la Kinburn, Râinmic, Ismail şi Focşani. In ultimii ani. 

ai vieţii sale poartă război 'cu trupele franceze ale lui Napa- . 

1800, în: vârstă de 71 de ani. 

„O armată este învântă mai 
întâi cu' gândul -şi: apoi 

fapta“. „o 
, ' : Suvorov 

rile militare şi pe jumătate : ne- 
bun. | | 

Nu în saloanele palatului, de- 

căptușite ale țarului putea să se - 

dreaptă şi cu folos a situației. Pe 

câmpul de luptă, acolo sus pe 

vârfurile înzăpezite ale munţilor 

prăpăstioase, în mijlocul soldaţi= 

lor săi, Suvorov ştie că este sine 

gur în măsură să îmbrăţișeze si- 

tuația și să dispuie asupra ordi- 

nelor de dat. DE 

Pe cât de mare ne este prezen- 

tat Suvorov ca strateg, pe atât de 

simplu ne este înfăţişat ca om, 

Familiar și părintesc jață de sol- 

daţii săi, el este dușmanul hotă- 

rât al tuturor atitudinilor de sa- 

lon. General fiind, el înţelege 

să-și iubească și să nu-și disprețu. 

iască oamenii, fie ei chiar niște 

„simpli soldaţi“. Nu poate suferi 

linguşirile, luzul, risipa şi ne- 

dreptatea dela curte. Nu înțelege 

să fie slugarnic, Intr'o scenă care 

merită să fie subliniată îl. vedem 

pe Suvorov închinându-se în pre- 

zenţa întregei curţi, în faţa uşie- 

rului împăratului. Curtea răimâa 
ne înmărmurită. Un nobil îndrăz- 

nește să-i atragă atenţia, că cel 

în faţa căruia se înclină nu este: 

decât un simplu servitor. „Stiu“ 

— răspunde Suvorov — „tocmai 

de aceea îl salut, mâine sar pu- 

terul satiric pe care scenariul şi 

regia a înțeles să-l aplice filmat- 

lui. Iubind simplitatea, Suvorod 

cere acelaş lucru și armatei sale. 

şi țepene. Importante sunt fap- 

care o poartă. lată de ce atunci 

când ţarul îi poruncește gencra- 

lului Suvorov să-și ia exemplu 

dela împăratul. Frederic al II-lea: 

şi să-şi organizeze armata după 

modelul german, Suvorov îi răs-. 

punde: „Majestate, eu sunt rus 

şi datoria mea nu este să-i imit. 

pe nemți“. i 
Figura viteazului general rus 

întruchipează pentru poporul 50 

vietic „care luptă azi pe:jront, 

spiritul de inițiativă şi de conti- 

nuare a unei. sănătoase tradiţii 

militare, care departe de a fi fost 

sfărimată, aşa cum a ajirmat-o 

ani dearândul propaganda fas- 

cistă, a înădit şi mai mult strâne 

sa colaborare dintre comandanții 

sovietici şi soldaţii lor. 

Mai actual ca oricând, acest 

film, trebueşte ' văzut și pentru 

desăvârşita' sa prezentare artis- 

tică. Cerkasoff, care întruchi- 

pează pe generalul. Suuorov, este 

un actor neîntrecut, care ştie să 

redea în mod natural și convin- 

gător toate ascunzișurile şi fră- 

mântările sufletului omenesc. 

In ce priveşte decorul, menţio- 

năm: magistralele efecte de mon- 

tare și fotografie. Acţiunea se 

desfăşoară pe, crestele înzăpezite 

ale munţilor, imaginile fiind toa- 

te de o perfectă limpezime şi lu 

minozitate, - | 
Privit în întregul său, filmul 

nu constitue nu numai un docu- 

ment, ci şi:o îndrumare. . 
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pentru cele mat neînsemnate n0o= 

live, Ucenicii dela A.S.A.M. luptă 

pentru îndepărtarea pedagogului 

Zoici,. e _ 
Acţiunea tinexilor 

- muncitori dela „Acta” 

“ Directorul fabricii „Acta“, d. 
Virgil Lungu, luptă cu îndârjire 

împotriva organizării tineretului. 

' Comandantul militar al fabricii, 

Ilie Stoica şi comandantul Burdu- 

loiu Traian, ameninţă cu arestarea 

pe reprezentanții sindicatelor care 

îndeamnă muncitorimea la luptă 
organizată. 

Legionarii Untaru Vasile şi Ni- 

colac Ţigănuş continuă să bată și 
să înjure pe ucenici. | ” 

Tineretul muncitoresc al fabricii 

„Acta“ va dovedi în curând direc” 

ției fabricei că. lupta muncitorimii 

nu este o vorbă goală. 

Sabotajul economic 

dela fabrica pIsaron” 

D. Casulţeanu, directorul făbri- 

cii „Isarom“, găsea în timpul re- 

gimului antonescian posibilitatea 

să procure cantităţi enorme de 

materii prime. EL ridicase randa= 

mentul producţiei de “pungi cu 300" 

la sută, fără să anărească salariile 

pentru orele suplimentare. Astiizi 

însă, când trebuiesc aprovizionate 

Armata Roşie eliberatoare şi Aro 

mata Română, în războiul just, sa- 

boteurul Caşulţeanu, 1 se mai 

oboseşte să caute materii prime; 

el ar. fi astăzi obligat să mărească 

salariile şi să plătească orele su- 

plimentare, ceeace nu-i  COonvine, 

Caşulteanu a găsit o soluție mult 

mai simplă * concediază pe cei GU 

mamcitori ai făbricii Nu-i ajunge 

ca până acum, să exploateze tine- 

mntul, dându-i salarii de mizerii, 

(Contineerue în pey. (j-c)   

Cu 
i 

parte de front, în fotoliile. moi şi . 

nască un plan îscusit, o cântărire : 

Alpi, printre stâncile abrupte şi | 

tea să devie conte“. Putem ac: 

centua cu această ocazie carac-: 

tele soldaţilor și nu uniforma pe. 

4 

Nu.i plac uniformele înzorzonate * 

*
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lea Griviței, de acolo de Mica inar c, ie a “tei. primăria alo viață de mizerie, după |va fi judecat de sindicat şi că cât după 22 a că avemlzie 33: ae 

numerele caselor încep cu citra| De Calea eriviţei» pri țiile internatelor -—| „Steaua“ lui de aur a apus pen- Noi.nici-nu ştiara 3 Ci rândurile strângem la 

300, dintre maidanul de aropi|uitat cu totul. U. C. B.-ul nu sc| gratii C_ re 'î-a dotat tru totd | : a“ zice tovarășul „Seca-| * m... ra ui 

din dle lecât do blocurilel puşcâria CU care ii at |tru totdeauna. aşa Ceva ș +, tru sportul| C.F. R.“... ie 
decă ră, responsabilul pen , : li 

! e Mihnea Gheorghiu, 
i i ceferist, „recunose_ că 

i mereu riză plăcută . când 

am aflat că însfârşit ne aparține 

nu numai pe hârtie“. Stadionul 

Giuleşti era: consacrat expoziţii- 

lor fastuoase ale Direcţiei Gene- 

rale. Deşi avariat grav în urma 

ultimelor bombardamente, mun- 

citorii, bucuroşi că le aparţine, 

trebuit încă dela 

început să fie, şi-l .reconstruiesc 

grabnic, pentru a-l pune cât mai 

curând. în stare de folosinţă. Ti- 

neretul ceferist participă cu elan 

la această muncă, închinată spor- 

tului organizator. o | 

7 Noembrie 1944 

Tradiţia de luptă. progresistă 

dela C.F. R. a călit alături de 

vârstnici, tineretul ceferist, cel 

maj. vajnic tineret democrat :din 

România, Lupta tinerilor. cefe- 

vişti este o pildă şi “un îndemn 

pentru întreg tineretul român: 

După cum din: muncitorimea. ce- 

dicat conducătorii 

100 lei pe =ă 

Din cauza amânării fără motiv 

a cursurilor, majoritatea uceni- 

cilor, acei cari nu pot fi cazaţi 

la căminul dela „Steaua“, din| ; 

lipsa de locuri (400 inşi pe 40 lo- 

curi), nici în barăcile lor, ocu- 

pate azi de concentraţii pentru 

lucru, nici la internatul elevilor 

dela tracţiune, avariat de bom-. 

bardament 'și parţial ocupat: de 

adulți: au rămas' pe drumuri. -Ei 

s'au angajat la lucru, cu concen- 

traţii, cu 100 lei pe zi, fără hra- 

nă şi casă. Sindicatul, fiind sezi- 

sat în grabă, a rezolvat această 
problemă, procurând ucenicilor, 

în limita posibilităţilor, casă: şi 

masă, Sa 

Fi se întreabă mereu: „când 
oare se vor deschide. școlile?“ 
Ştefan Ion, din cl. IV, mă roagă 
să întreb la minister. A 

Externii 
' Dar. cei mai. mulți dintre uce- 

nicii dela Calea Ferată, caşi dela 
Malaxa şi din alte părţi, sunt „ex- 

== TI 

    

FI La 1 . Con caca tan 
Mn ti .. 

- Rimeretonleai 
( Continuare din pag. 5-a) 

bătându-l şi înjurându-l cu ajute 

mul uneltelor sale: Dumitrescu 

Florian şi Stica Nicolaie. Nu-i a. 

junge să-i-țină în. mizerie ca să se 

îmbogăţească. el pe urma războiu. 

lui. EL găseşte că e mai: bine să 

pună muncitovii pe drumuri, acum: 

în pragul iernii, când oamenii n'a 

ce mânca, mau unde” dormi, n'a 

lemne. Tinerii muncitori ai fabri. 

cei „Isarom“, cer cu îndârjire pe 

depsirea saboteurilor acestora. 
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1. Căminul de ucenici: transfor- 

anat în cazarma detașamentului 

de muncă; 2. „Cantina“ muncito- 
rilor; 3. In. curtea atelierelor 

posta 

| 
A 

chiria cu banii de acasă; „ce iau Im Univorsităii 

dela: atelier nu-mi ajunge nici de 
i 

masă“, Externii ar trebui să facă 

baie la Giuleşti 2, la B.:.M., sau 

A Oa 

“Ta  Politechnica.. din București 

mai funcționează ca medie d. Six 

bulescu Gheorghe,  arhi-cuneseui 

a... 
i Aa? mea 8 ej 83 aaa Nat Aaa 
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sa e - ; -ală icaă | terni“.: Ei duc o viaţă. de adâncă la L. C. T., dar acum toate suntiferistă s'au ri 

scunde de lut, ale cartierului] centrale; muncitorii pot'să aştep- Direcţia Generală, există neta ț e SE Se RI ceata legionar, | | 

muncitoresc, sa ridică Atelierele| te. așa cum au aşteptat o viaţă] O Serie tie peste neta Ş 
“In timpul dictaturii legionare 4 

ie tineri cari Winer n 
a 'făcut parte din comitetul legin 

Griviţa CFR., Griviţa Roşie... 

Clădirile roşii, impunătoare, în- 

conjurate de gardul greu de țe- 

vărie şi beton imi amintesc de 

cântecul pe care-l şoptea într'o 

noapte, cu ani în urmă, lângă 

cuptorul locomotivei, un maşinist 
Gin gara Craiova: 

„Noi morții nu ni-i plângem. la 
C.F.R. 

Ci rândurile strângem la C.F.R“... 

cântecul celor ce-au sângerat pe 

baricade pentru libertatea po- 

porului. Era într'o noapte ceţoa- 

să'şi rece de Noembrie, când am 

învățat, cu dragostea de întâm- 

plări minunate, a copilăriei, po- 

vestea eroilor dela 16 Februarie 

1933, a ucenicului Roaiţă Vasi- 

le, străpuns de gloanțe pe când 

trăgea sirena de alarmă și, cram- 

-ponat de ea, chema de dincolo 

de moarte, pe: 'muncitori, la 

luptă. E 
: "Fiecare colț de clădire, fiecare 
platformă își are aici, la Griviţa, 

povestea sa. Iată, de pe balconul 

acesta vorbeau oratorii .(dincolo 

de Poarta 2-a, la clădirea cu 

Nr. 359, o bucată de planşeu de 
beton iese afară din zid, Ja pri- 

mul etaj), a doua zi' l-a dărîmat 

“Direcţia, cu ciocanele - pneumati- 
ce „ca să se şteargă orice urmă... 

Dincolo în faţă,. era : grămada. 

-mare de nisip pe care au. murit 
ai noștri; clădirea asta e plămâ- 
„dită din sângele lor.. Aici adu- 
“ceau ucenicii cărămizi pe barica- 
Gă, conduşi de preotul cartieru- 
lui, un băiat bun, care ne-a apă: 
rat până la. urmă. De acolo tră- 
geau jandarmii... , | Ă 

- La Griviţa, fiecare colţ de clă= 
dire vorbeşte. -.. Pe 

Caiea Griviței. ... 
Cartierele muncitorești: Griviţa 

C. F .R. şi Stepua sunt încă sub 
ruine şi dărâmături, După :bom- 

- bardament- nici 'o măsură “nu a 
-mai fost luată "pentru ideblocarea 
străzilor, pentru astuparea gro- 
pilor, pentru: reparația instalaţii- 
lor urbane de primă necesitate; 
apa, tramvaiul, telefonul, etc... 

întreagă. Mă 
Calea Griviței „esto o rămă- 

șiță a vremurilor când se, lucra 

pentru 'șperţ, „citări pe naţiune“. 

Muncitorul ceferist Grigorescu 

Iacob îmi povesteşte cum a fost 

închis şi bătut alaltăieri, de co- 

misarul Călin, dela Circa 37, pe 

motivul că „e subversiv“, ! 

După greva cea.mare, 
După criza din 1929, urmată 

de greva cea mare din 33, Direc- 
ţia Generală a C.F.R-ului dispu- 
ne separarea imediată a tinere- 
tului, de vârstnici, pentru a spar- 
ge unitatea muncitorimii şi a în- 
depărta posibilitatea  unci  re- 
luări a mişcărilor muncitorești, 
Astfel s'a înfiinţat la C.F.R, sub 
conducerea inginerului Dumi- 
trescu, organizația A.S.P., al că- 
rei scop. demobilizator,. dirijat 
împotriva clasei muncitoare, a- 
cesta îl mărturisea într'un raport 
confidenţia!, faimosului „părin- 
te'“''a] C.F.R-iştilor, Inginerului 
Mereuţă. | : 

După inventarea „şcolilor“, u- 
conicii nau mai fost scoşi pe 
şantier decât în front şi sub su- 
pravegherea 'pedagogilor tocmiti 
de Direcţiune, 

In cântece „naţionaliste“, uce- 
nicii erau duși. dela cămin la a- 
telier, dela atelier Ja masă şi de 
la masă la școală, obişnuindu-i 
să creadă că nu pot avea o masă 
mai. bună, nici un pat mai bun, 
nici. condiții de muncă mai o- 
renești, fără să-i mănânce puş- 
căria, ca pe „bolşevicii' dela 33. 

La „şcoală“ exista şi sistemul 
polițist, al : pcarnetelor ; de con- 
ştiinţă“ In aceste carnete, uceni- 
cul era obligat să însemne tot ce 
gândea în timpul zilei. -De cele 
mai multe ori se întâmpla ca u- 
cenicii. să scrie despre dreptul 
lor:la o viaţă mai bună. Asta 
ieșea din Programul lor de edu- 
caţie, aducându-le. bătăi, sau zile 
de. carceră. zi 

. Ucenicii 'dela:C. F. R... 
. La calea ferată. există   Ieri seară, un- camion . cu doi mai multe secţiuni, - -inse 

  

raş (Ale, 8 Angelescu, Nr, 

15; 32 şi 12), angajaţi în 

majoritate la secţia L, C. 

T. (lucrări, centralizare, 

telegraf), fără cămin şi 

neechivalați cu elevii şco- 

lilor C. F. R, Salariul lor 
este şi mai redus, deşi 

sunt externi, deci mai pu- 
ţin favorizați. Pe de-aită 

parte, concetiiile ce li se 
acordă în timpul stagiu- 

lui, trebuesc complectate 
cu zile de muncă, după 
obţinerea carnetului, ca 
la armata în termen, 

La C.F.R, ucenicii plă- 
tesc însă cantina la un 
rând cu lucrătorii, Niciun 
gest de' ocrotire pentru 
ci; ci cresc lângă trudă 
şi. mizerie, oţeliţi în lup- 
tă, cot la cot cu vârstnicii, 

Căminul d-lui . 
Ştefănescu - „Siruţul'” 

In incinta atelierelor . Griviţa- 
Locomotive şi  Griviţa-Vagoane, 
Se ridicau, înainte ds bombarda- 
ment, şcoala şi căminul de uce- 
nici, „Casa Groazei“, cum o nu- 
meau băieții „era condusă de 
domnu' Ştefănescu, . zis „stru- 
țul'““, fost: legionar, cu . cizme şi 
pistol și rămas vreme  îndelun- 
gată cu năravul ăsta. De altfel 
„şi-a format“ oamenii lui. In di- 
mineaţa când am cerut la poar- 
ta atelierelor permisiunea de. a 
vizita căminul de ucenici, am 
fost: trimis la Domnu inginer 
Neamţu, 'sau' la domnu! Ştetă- 
nescu, secretarul, De fapt aşa se 
făceau: anchetele oficiale pe vre- 
muri: rufele: se spălau în fami- 
MB 
"A: doua zi, am pătruns pe cont 

propriu, să stau 'de vorbă cu u- 
cenicii, nu cu:directorul şi cu 
secretarii. -Dumnealor, au tot 
vorbit la 'vremea 'lor.:E vremea 
ca ucenicii să-și. . ceară singuri, 
însfârșit,: dreptul“la. o viaţă de 
oameni.: Ei :mi-au spus. lucrurile 
despre care: era'-oprit să se vor- 
bească altădată: mizeria dela că- 
min Şi. tirania. sălbatecă a „stru- 
tului“, despre carcere, despre 
foame și. murdărie,. despre bătăi 

şi. despre educaţia. legionară, 

„ Când începe şcoala? 
+ .S'a. anunţat “că: în. preajma lui 
1 Noembrie se-vor începe cursu- 
rile. „Ucenicii. şi. . elevii-meseriaşi 
au 'venit 'din provincie, unii dela 
sute: de -klometri,. pe ! deasupra 
“vagoanelor, sau așteptând prin 
staţii o garnitură'mai puţin aglo- 
merată, pe ploi și pe frig, chel- 
tuind ultimul. ban, au venit la| 
şcoală. -. | , 
* Dar „surpriza! cea mare -a 'fost 
întâlnirea cu. secretarul, . cu 

|domnw Aurel Ștefănescu., Dom=-| £ 
nia-sa este și ironic; în- afară de 
faptul că are birou separat şi 
două locuinţe, în cămin şi apar- 
tament: în oraş, .că are: masă şi 
are lemne, că are, servitori şi sa- 
lariu mare, Domnia-sa primește 
pe. elevi 'cu întrebarea, în loc de 
bună-ziua, „când începe şcoala?“ 
maimuţărindu-se enervat de fap- 
tul că “numai domnia-sa este în- 
trebat, de . fieecare nou venit, 
de fiecare copil -care' vine de 
la trei sute de kilometri,. cu 
o  desagă de'' merinde, fiind- 
că ministerul: a dispus să se 
deschidă şcolile. Fiindcă! - dom- 
nia-sa înţelege să-și prelungeas-   Acă vacanța cu plată și să-și adă- 

  

  
  

mizerie. Din banii puţini pe care 
îi câştigă ei trebue să acopere 

cheltuiala întreținerii în. Bucu- 
rești:. Pentru asta ei caută „odăi“, 
cu bani: puţini, prin cartier, şi se 
hrănesc cu ce mai aduc de pe a- 
casă, Cei care stau prea' departe 
mănâncă numai odată pe zi, cior- 

ba dela cazan. a | 
__O mie. de muncitori: mănâncă 
ia 'prânz, între vagoane, ciorba 

dz 40 lei fără pâine, parcurgând 
aproape doi kilometri, printre 
fiaro vechi şi băltoace,. până la 

vagonul bucătărie. E 

“Situaţia de „extern“, atât de 

arătoasă în parenţă este cea din 
urmă exploatare co se poate în- 
chipui. In loc să-i asigure uceni- 
cului traiul, un trai omenesc, cu 
masă regulată şi substanțială, pat 
curat, spălat, asistență medicală, 

şcoală, sport, etc., direcţia îl lasă 

să se descurce singur, cum poa- 
te. Nu numai că la muncă egală 

cu vârstnici, nu primește salariu 
cgal, dar tânărul “muncitor e nc- 

voit să ducă o. viaţă de priva- 

    
„Un pextern“ caută cameră de închiriat, la un preţ mai scăzut... | 

cei mai. iubiţi astăzi ai. poporu- stricate, şi nu. sau mai Spălat de 
două luni, iar la gazdă nu e apă 
curgătoare, „Deşi munca în ate- 

liere le. ia tot timpul şi toată vla= 

ga,.la Calca -Ferată duminicile 
şi sărbătorile nu se plătesc, . 

Externii așteaptă de ani de-zile 
realizarea "proectului. de.. cămin 
din Giuleşti No, 6, „despre: care 

sa tot vorbit. Ei ştiu însă că Di- 
recţia Intreţinerii a înmormântat 
o mulţime de proccte „din acestea 
de îmbunătăţiri. Acolo primează 
confortul funcţionarilor, nu. dorul 

de înfăptuiri pentru ' muncitorii 
ceferişti, depe: seama cărora .se 
îndoapă-cu tantieme şi diurne! 

* Cazul Stadionului 

“ Dacă părăseşti cartierul atelie- 
relor Griviţa; deasupra căruia 
stăruieşte în permanânță miro- 
sul acru şi: înecăcios 'de sulf, ieşit 
din : cărbunii locomotivelor, . în 
dreapta, peste: Podul Grant, se   

  

  

  

    

lui, tot aşa cei tineri se pregă- 

tesc, cu. îndârjire, să urmeze ne- 

mijlocit calea bătrânilor, - 
Ei au fost cei dintâi care au 

răspuns la chemarea Frontului 
Democrat al Tineretului, con- 

nar de conducere al' Colegiului Me 

dicilor. e i 

Studenții democrați sunt hotăriii 

să-l îndepărteze pe Dr. Sârbulescu 

din Şcoala Politechnică. din Bucu: 
reşti. ! aa 

| In licoe 

— Dumitru Mociorniţă, binecunos 

cutul militant pentru războiul de 
jaf şi cotropire din Răsărit, omul 
care și-a vopsit interioarele fabri- 

cei în verde, câțiva. ani în urmă, 
este președintele comitetului şcolar 

la trei licee din Capitală: Lâc. com, 
N. Kretzulescu, Lic .Gh. Şincai și 
Lic. Regina Maria. ij 

La deschiderea ..cursurilar.. licea-, 
le, într'una din cuvântări, domnia 

sa nu sa sfiit să insinueze că în 
staurarea regimului democratic „i 

dus țara în momente foarte grel; 
nimeni nu mai ştie ce ne va aduce 
ziua de mâine“. '.., | A 

Se referea probobil la domnie: 
sa, ia 

La Tic. Com. N. Kretzulescu st 
mai vorbeşte elevilor ca în vreme 
„cruciadei“ lui Antonescu. Profe- 
sorul Jean Petrescu, fascist not 
riu, face în clasă propagandă anti- 
sovietică, şi  batjocorește lupa   ştienți până la unul, că realiza- 

  

      Er DUS E 
(Continuare din pag. L-a) 

datorită muncii - bine organizate 
şi entuziaste a acestor brigăzi, au 
devenit disponibili 160.000 tineri 
muncitori calificaţi, care au putut 
fi trecuţi în alte sectoare de 
muncă. a „. 

Brigăzile de muncă ale tincri- 
lor cuprindeau la începutul lui 
1944 peste 600.000 de  băcţi şi 
fete. Cele mai bune dintre aceste 
brigăzi sunt distinse cu denumi- 
rea „Brigăzi de front“. La Mos= 

cova există 'mai mult de 15.000 
de brigăzi, între care 5.525 sunt 
„Brigăzi de front“: Majoritatea 
lor îndeplinesc planul de produc- 
ție cu:200%/ şi chiar mai mult, 

Dar aceste brigăzi, pe lângă ri- 
dicarea producţiei, au încă o lo- 
zincă: „Fii. econom. Prin aceasta 
ajuţi frontul“, . Tineriii din Le- 
ningrad au realizat această 1o- 
zincă. Numai într'un singur an, 
brigăzile de muncă ale tineretu:- 
lui din oraşul lui Lenin au eco- 
nomisit mai mult de 5000 tone 
benzină, 25,000 kgr. metale, şi 
peste 3.000.000 kw/ore de ener- 
gie electrică. Membrii brigăzilor 
de tineri cercetează şi descoperă 
necontenit noui metode pentru a 
face munca -mai “raţională, mai 
bine organizată, pentru a ridica 
randamentul muncii. Ca exemply 
al acestei tendinţe, se poate spu- 
ne că numai cu: ocazia întrecerii 
socialiste din preajma zilei de 3 
Mai 1944, . 'brigăzile tineretului 
din Leningrad, au făcut 151] 
Propuneri de raţionalizare. .. 

Brigăzile tineretului: colhoznic, 
brigăzile de tractorişti și tracto- 
riste aduc deasemenea un. aport 
insemnat economiei: de război, 
executând muncile câmpului . în- 
irun timp mai scurt, decât cel 
prevăzut în Îplan, ' economisind 
totodată cantităţi însemnate de   benzină, atât de necesară ducerii 
războiului, | 

muncitorimii. Elevii cer destitui-. 
rea lui imediată. a: 

  

(M EMUREDCEĂ ! 
Măreaţa contribuţie a tineretu: 

lui sovietic în războiul de apă 
rare a Patriei, pe front 'ca şi în 
spatele frontului, este recuno 
cută de Statui Sovietic şi de.con: 
ducătorii lui, - 
„In discursul rostit Ja şedinţa s0 

lemnă a Sovietului de Deputaţi 
ai oamenilor muncii din Mosco'? 
şi a organizaţiilor de partid, 
ocazia celei de-a 27-a aniversări 
a Marei Revoluții Socialiste, to 
varăşul Stalin a apreciat astle 
rolul tineretului sovietice alătuf 
de femei şi vârstinici, alături d 
intregul popor: o 
„Pentru totdeauna vor întra îi 

istorie faptele fără “seamăn (“ 
eroism în muncă ale femeilor 5% 

vietice. și ale slăvitului nostru t* 
neret,'care au purtat pe umerii W! 
povara principală a muncii în e 
brici şi uzine, în colhozuri și $0 
hozuri, Pentru onoarea și indept? 
dența Patriei, femeile sovietice: 
nerii şi tinerele dau dovezi de 0 
vărat eroism pe frontul muncii. +! 
Sau dovedit demni 'de taţii și Îi 
soţii şi fraţii lor, care apără P* 
tria de bestiile germano-fasciste”. . 

Astăzi tineretul din Român: 
luptă în rândurile Armatei f9 
mâne, alături de Armata Rot*. 
pentru nimicirea' odată pent” 
totdeauna a fiarei fasciste, 
„Zineretul român munceşte i 

făbrici şi uzine, în ateliere și 
goare pentru susţinerea lupt” 
Tinerctul român trebue. să 
exemplu dela fraţii lui sovieii“ 
care luptă cu. atâta abnegaţie ! 
Spirit de jerttă, 

* Dar pentruca tineretuj ron: 
să poată aduce toată contribui” 
în războiul de eliberară nat 
nală, este nevoe.ca să ri-se 
drepturi şi libertăţi: politice, ct 
dițiuni de viaţă omeneşti şi po, 
bilități de cultură. Dând tineri“ 
toate acestea, ei vor fi mai fot 
sitori ţării şi întregului :popo!' 
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