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ID cermsăunem 
Vroind să dea un. temei teore- 

tie dorinţei sale de a stăpâni lu- 
mea, naţional-socialismul a tran- 
format ura de rasă în program 
de guvernare, Pentru milioane 
de francezi, cehi, . belgieni sau 

mai fi o teorie care se discută. 
Sutele de mii de morţi prin 

îmfomelare, împuşcare: sau de- 
portare, — batjocura: şi înăbuși= 
toarea asuprire naţională, — au 
făcut din rasismul german centrul 
urei nimicitoare a tuturor. po- 
poarelor europene. Şi la noi în 
fară, rasismul a putut fi admi- 
rat în-toată frumuseţea lui. Mii 
-de oameni spânzurați, spintecaţi, 

sau împuşcaţi. Bătrâni aruncaţi 
iarna afară din casă, Tineri de 14 
—20 de ani puşi să muncească 
20 de ore pe zi, să ridice grinzi 
de beton şi să ducă cea mai cum- 

Aceste fapte nu s'au abătut a- 
supra noastră aşa, dintr'odată,: 

Ele trebuiesc legate de atmos- 
fera creiată și întreţinută cu grije 
timp 'de zeci de ani. lată de ce 
nu putem. primi judecata simplă 
şi amăgitoare, a celor “care ne 
spun: „Hitleriştii sunt rasişti; 
hitleriștii au plecat, deci nu mai 

- Dar faptele spun cu totul alt- 
ceva. In primul rând mai sunt în 
țară nenumărați hitlerişti şi şefi 
legionari cari se plimbă în voe, 
“In al doilea rând mai există cam- 
panii de presă împotriva anti- 
fasciştilor maghiari şi împotriva 

!populaţici paşnice pe care şovi- 
niştii dela noi o vâră în aceiași 
cală cu criminalii hiilerişti un- 
guri, 

Pentru ce interesează proble- 
ma naționalităților conlocuitoare 
pe întreg tineretul țării? 

Fa interesează pe tinerii . de 
altă naţionalitate, pentru că ci au 
avut de suferit mai mult şi pen” 
trucă nu-și pot face un rost în 
viață atâta timp “cât rasismul 
va mai fi la ordinea de zi. 

Ea înieresează întreg tineretul 
conştient, pentrucă această falsă 
problemă nu este de fapt decât o 
încercare ţicăloasă de a ne abate 

r 

dela lupta pentru sdrobirea fas-|. 
cismului şi de a ne îndepărta de 
la problemele noastre, 'tinerești. 
Este o încercare ticăloasă de a ne 
despărți de ceilalţi tineri demo- 
crați, peniru a ne împuţina, pen- 
tru a ne împărţi, 

*.. f 

Datoriiă acestei diversiuni, o 
parte din tineret a pornit în tre-| 

huliganismului. | ciți:pe drumul 
U ielul acesta. nu ne-am putut 
ae pri revendicările noastre tine-, 
resti, 
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Pa PASISIĂA 
tru noi asasinate, guvern legio- 
nar, dictatura lui Antonescu şi 
război criminal anti-sovietic, 

Iar aceste dictaturi şi acest 
război, au însemnat pentru tine- 
ret temniţă şi moarte. 

Eri, martirii adevăraţi erau 
numiţi „vânduți“. Azi, d. Augus- 
tin Popa atacă Frontul Naţional- 
Democrat, care apără populaţia 
maghiară anti-hitleristă, 

Tineretul nu poate rămâne ne- 
păsător faţă de curentul şovin, 
pe care unii caută să-] creeze şi 
să-l dezvolte. , | 
„Cei cu creierii încă aburiţi de 
legionism încearcă să reînvie 
vremea urci de rasă. Noi vrem 
să clădim o viaţă sănătoasă, 

- Vrem să coristruim pentru ti- 
neri o viață liberă, o Românie 
democrată împreună cu toţi ti- 
nerii democrați de orice neam 
ar fi ei. Vrem să judecăm pe fie- 
care tânără, după faptele şi cali- 
tățile lui. 
Vrem — după cum a spus 

Prof. V, Răcoasa, ministrul na- 

ționalităților — cala noisă nu 
mai fie minorităţi, ci numai ce- 
tăţeni. 

Oficial, naţional-socialismul. nu 
mai este îngăduit în România. 

Dar sub ori ce formă ar scoa- 
te el capul, tincretul conștient îl 
va nimici. Vom împrăștia negura 
rasistă, care nu are. ce căuta în- 
tr'o ţară cu adevărat democrati- 
că. N'are ce căuta în mijlocul u- 
nui tineret sănătos şi creator. El 

spune urmaşilor lui Ilie Rădu- 

Jescu un Timpede şi răspicat:. A- 

JUNGE ! 
Paul Georgescu 
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luptăm pentru democralie si pioyes 
cratice : salariu egal la muncă €e-. 

„iubiţi și hotăriți luptători antifas- 

“vatorismul lor, doresc revenirea re- 

„_tregime a fascismului . 

"speculanţii și pro-fasciştii să-şi poa- 
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Tinerii democrați au 'aflat cu bu- 
curie știrea că tovarășul V. Luca 
a fost ales secretar al biroului con- 
siliului F. N. D. Căci tovarășul Lu- 
ca nu este numai unul din cei: mai 

cişti, ci şi un adevărat conducător, 
ale cărui îndemnuri izvorăsc din- 
tr'o experienţă bogată și .dintr'o 
adâncă putere de pătrundere în 
miezul lucrurilor. - 

Atât în discursul rostit la C.F.R 
cu prilejul zilei de 7 Noembrie, cât 
și în articolele publicate în numa- 
rele 54 și 57 din „Scânteia“, tova- 
răşul Luca ne dă o viguroasă ana- 
liză a situaţiei din guvern şi din 
țară. 
Avem în guvern coaliția a două 

forțe cari se înfruntă și se: privesc 
cu neîncredere, două forţe cari în- 
țeleg democraţia. în chip deosebit, 
„Partidele Naţional-Țărănesc. şi Li- 
beral“, spune tov. Luca, în conser- 

gimurilor din trecut.. Democraţia 
fără drepturi populare, fără refor- 
me sociale, cu drepturi pentru cei 
privilegiați“. Pe când Frontul Na- 
țional Democrat, a cărui platformă 
cuprinde interesele întregului po- 
por, luptă pentru distrugerea în în- 

Partidele zise „tradiţionale“ cer 
o ordine şi liniște îndărătul cărora 

tă urma acțiunea lor anti-populară. 
„Dar țara şi poporul român cer or- 
dine și linişte nu pentru criminalii 
de război şi tot felul de sabotori și 
apeculanți,-pentru”tot 3zoiul de ban- 
diţi de drumul mare. Noi dorim au- 
toritatea Statului, dar nu a Sta- 
tului autoritar, ci a Statului de- 
moctrat, progresist“, 

Chibzuind cuvintele tovarăşului 
Luca, vedem că ele interesează în 
cea mai mare măsură şi tineretul, 

Tinerii din România luptă pentru 
democraţie şi progres. Ce înţelegem 

noi prin democrație e limpede. 
Vrem să se aplice cu adevărat acea 
formă de guvern exprimată prin 
împerecherea cuvintelor grecești 
demos (popor) și  kratos (putere), 
adică vrem ca puterea să fie a po- 
porului. Cerem: drepturi politice 
pentru toți cetăţenii ţării, fără deo- 
sebire de sex şi naționalitate, dela 
vârsta de 18 ani. Urmărim să smul- 
gem pentru totdeauna rădăcinile 
urii șovine, ale, urii împotriva tine- 
rilor democrați de alt neam cari 
locuesc în cuprinsul graniţelor țării 
său în afara ei. Şi luptăm pentru 
nimicirea tuturor fasciştilor şi: le- 
gionarilor, împotriva tuturor. duş- 
manilor poporului, ori unde s'ar 
găsi, sub orice haină s'ar camufla. 
Astfel contribuim>nu numai la .de- 
mocratizarea ţării, ci și la împli- 
nirea condiţiilor Armistițiului, deci 
la asigurarea unui viitor: luminos 
Patriei noastre. 

Dar ce înțeleg prin democrație 
conducătorii național-ţărănişti și li- 
barali ? O perdea în dosul căreia 
se ascund manevre viclene: îndrep- 
tate împotriva masselor populare. 
Când aşa zisele „partide istorice“ 
tăpăduesc tineretului dreptul de a 
lua parte la viața politică, ele se 
aşcază în calea voinţii poporului 
din care facem parte și noi, cei 
tineri. Când d. Iuliu Maniu declară 
că „pericolul legionar nu mai exis- 
tă“, deși în toate unghiurile (și nu 
numai în toate ungherele ascunse) 
ale țării sabotorii legionari și pro- 
-fascişti își fac de cap, — şeful par- 
tidului „istoric“ își asumă răspun- 
derea. încercării de'a adormi vigi-     
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lența poporului în toiul războiului 
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. Populaţia Ardealuiui întâmpină “cu bucurie Armăt::e. 

  

anti-fascist. Și. această. încercare 
merge mână 'n mână cu alcătuirea 
bandelor pogromiste de voluntari 
„Iuliu Maniu“, Astfel legionarii as- 
cunşi în Tineretul Naţional-Țără- 
nesc au prilejul să-și urmeze opera 
de învrăjbire a naţiunilor cari con- 
locuesc în România. Răul imens fă- 
cut țării printr'o astfel de politică 
l-am văzut de două ori: odată prin 
tă fostului guvern, iar acum, prin 
"evacuarea organelor administrative 
trimise de Aldea şi de d. Maniu 

'în Transilvania de nord, fără apro- 
barea Inaltului Comandament So- 
vietic. Dacă tineretul român s'ar 
lăsa tras pe panta șovinismului, el 
complice cu acţiunea de compro- 
mitere a Patriei în ochii aliaţilor. 
An spus că. tineretul luptă pentru 

progres. Noi vrem să mergem îna- 
inte pe calea prefacerilor sociale 
cari să permită îmbunătăţirea si- 
tuaţiei tinerilor dela oraşe şi sate. 
In acest scop, Frontul Democrat al 
Tineretului a adoptat Platforma 
propusă de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, în 
care sunt prevăzute o serie de mă- 
suri menite să dea tinerilor o viaţă |, 
mai bună. 

Platforma Tineretului Democrat 
nu este comunistă. Aceasta nu din 
cauză că Uniunea Tineretului Co- 
munist ar fi renunţat. la programul 
ei, ci din pricină că fazele istoriei 
nu pot fi sărite și situaţia din Ro- 
mânia nu permite încă punerea e 
conomiei pe băze socialiste. In Plat- 
formă noi cerem pentru-fineri 4 Aren-, 

“uri cari de mult au fost realizate 
în toate țările cu adevărat demo- 

Găzzile „Iuliu Maniu” au fost dizolvate. : 

  

  

A Dizolvarea lor trebuia 
ca acţiunea lor pogromistă 
triei, 

tor gărzi încă dela primele 
impotriva anti- iasciștilor şi 
din Ardeal. 

lupta tinerilor democrați, 

plimbă încă nepedepsiţi. 
Tineretul democrat va   
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Tineretul democrat a luptat pentru demuscuarea acea- 

Prin actul de desființare a gărzilor: 

popor, a înregistrat un nou succes. - 

Dar şefii” legionari, autorii, masacrelor din Ardeal, se 

pirea ultimelor rămășițe legionare şi până.la. inchegarea 

pe vecle a prieteniei dintre popoarele conlocuitoare în Ro- 

mânia. . 

3. -as , Reportagii de 

G-a : Lupta .tineri- |. 

„Luni. 20 Hoembrie. 1944: 

    

  
gală, dreptul la cultură, pământ şi 
inventar agricol pentru tinerii ţă- 
rani căsătoriţi. 
mentare, a căror lipsă ar face ca 
tineretul să cadă în cea mai cum- 
plită mizerie și să meargă spre de- 
generare. 

Cine se împotrivește acestor re 
forme? O. mână de mari moșieri 
şi câțiva mari industriaşi, aceiaşi 
oameni cari au vândut România 
fasciștilor: nemți și au împins-o în 
războiul de jaf împotriva Uniunii 
Sovietice, Interesele acestor oameni 
sunt apărate de partidele istorice. 
Conducătorii național-țărănişti şi 
liberali nu vor progresul, nu. vor 

şi poliţia deschideau focul în mun- 
citorii. şi țăranii cari își cereau 
drepturile. Aceasta este ordinea şi 
liniștea cerută de liberali şi naţio- 
nali-țărănişti şi împotriva căreia 
luptă conducătorii Frontului Naţio- 
nal-Democrat. 
Tovarăşul: Luca ,închee astfel u- 

nul din articolele sale: 
Poporul român nu poate să ră- 

mână adormit şi să aștepte rezol- 
varea problemelor numai de sus. 
ci trebue să'ia parte în mod activ 
şi cât mai hotărit, dela ultimul sat 
-până . sus,. la- opera de - - salvare: a 
Patriei. 

Şi la această (luptă tineretul din 
România trebue să. participe. cu 
toate puterile. La luptă pentru de- 
'mocraţie şi “progres. ÎN 

_D. Alexandrescu_   

  

tăcută mal devreme, înainte 

să fi pricinuit atâta rău Pa- 

veşti despre crimele comise 
a populației pașnice madhiare 

„Dali Maniu”, 
alături de aceea a întregului 

continua lupta până la stâr-   
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Un en clole în 

Sunt drepturi ele-! 

să meargă înainte. Ei caută să ne, 
tragă înapoi, la anii când jandarmii! 
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Participarea tineretului 
la viața politică a poporu- 
lui este o. probiemă. de a- 

țară; aşa cum a fost întot- 
deauna' un factor de prin- 

ria modernă a popoarelor. 
Tineretul progresist este 

astăzi maturizat de lungii   
„ani de luptă ilegală, de sa- 
crificiile sale în această 
luptă dârză, de experienţa 
vârstnicilor cu care a stat 

cot la cot în 
cele mai grele. El a înțeles 
că viața pe care o duce nu 

că. este. născut -pentru - 9 

mos şi trebue trăită eroic. 
Tineretul de. astăzi, unit 

de aceleaşi cerințe şi de a- 
celeaşi năzuințe democra- 
tice, se ridică solidar pen- 
tru a-şi cere dreptul de a 
lua parte activă la viafa 
poporului din care a ieşit. 

El nu mai este un nau- 
frapiat care îşi caută dis- 
perat scândura de care să 
se agaje, el ştie calea; el 
ştie ce are de făcut. . 

Astăzi. când tineretului 
nu-i se-mai pot ascunde   

di miiciveca. Clăs izbcă i "99 

=] Cel mai tÂmăre par 

  

dâncă acțualitate la noi în- 

cipală însemnătate în isto-|. 

monientele 

este aceea pe care o merită; 

“Îviaţă care trebue trăită îru- 

realizările minunate, teh-l . 

clor i 

n NR Mareșalul Tito 
a: fost „proclamat Erou Naţional a al poporutut 4ugoslav' 

  

Ținecetul Şi „problema polit'că 
nice, industriale, culturale 
și militare ale bravului ti- 
neret prieten sovietic, ni- 
-meni nu-i mai poate nesa 
conștiința forței sale uni- 
tare. , 

Nimeni nu-i neagă astăzi 
voința sa de luptă hotări- 
toare, pentru propăşirea sa 
şi .a întregului popor. 

Participarea masivă a fi- 
neretului democratic. ori- 
unde poporul şi-a spus răs- 
picat cuvântul în ultima 
vreme, şi lupta pe care o 
duce astăzi pretutindeni, 

niversităţi şi în şcoli pen- 
tru. înfăptuirea revendică- 
rilor sale, constitue o; măr- 
turie -a chipului în care el 
vede problema politică. | 

Astăzi tineretul şi-a luat 
soarta în propriile sale 
mâini. Au plesnit curelele 
şi cătuşele pe care atâta 
vreme le-am purtai noi ti- 
nerii. În fața noastră este 
viața, care ne chiamă la 
luptă. 

_Dispreţ celor ce se văi- 

neperitoare, celor ce se ri- 
dică la luptă!   Petre Drocan 
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me Yorlbeștie 
De comă ori voluntar, — De două Ori meiraui 

S'a împlinit un an de când pan- 
durii diviziei „Tudor. Vladimirescu“ 

au jurat să ducă lupta pentru eli- 
berarea Patriei. lor de sub jugul 
hitleristo-antonescian. Şi acest ju- 
rământ ei l-au ținut, înfruntând 
duşmanul. pe plaiurile 'Transilva- 
niei şi în pusta ungară, S'au aco- 
perit de glorie. Mareşalul Stalin a 
citat pe ordin de zi Divizia, al că- 
re nume întrep este astăzi: Tudor 
Vladimirescu-Debreţin. 

Mulţi dintre panduri au căzut lo- 
vițţi de gloanţele fasciste. Chiar şi 
eroicul comandant al Diviziei colo- 
nelul Cambrea, şi şeful statului ei 

major, colonelul Teclu, au fost ră- 
niţi. 

Pandurii sunt aproape toți foarte 
tineri, La spitalul Aegina Elisabeta 
l-am găsit însă pe cel mai tânăr 
dintre ei, sergentul Olteanu Gheor- 
ghe. In ciuda numelui, Olteanu e 
ardelean, fiu de plugar din judeţul 
Ciuc. Zâmbeşte mereu. Chiar .a- 
tunci când se uită la bandajul 
care-i înveleşte ciotul: rămas dm 
mâna dreaptă, după luptele dela 
Oradea. Ne-a povestit. în cuvinte 
simple viaţa lui de ostaş. O vom 

lipseşte e blândeţea vorbei lui cum- 
pănite, în graiul celor „de dincolo“. 
Tată povestea sergentului . pandur 
Olteanu Gheprghe. i 

PATRU FLACAI.— PATRU VIC- 
TIME ALE LUI ANTONESCU . 

Eu.sunt de:tel din comuna Ghi- 
măs-Făget. Când nemţii - au dat 
Transilvania pe mâna grofilor un- 
puri, nau vrut. să mai rămân a- 
casă. M'am dus la Piatra-Neamţ, la 
un neam de-al nostru. Am stat a- 
colo cât am stat şi. în urmă am in- 
îrtat în armată ca voluntar. Era 

prin Martie 1941. Zicea toată lu- 
mea că în armată e bine, că o să 
avem de toate. Noi am fost patru 
veri.. Trei purtam acelaş - nume: 
Olteanu Gheorghe. Eu eram. -cel 
mai tânăr, aveam 16 ani, „Ne-am 
înrolat şi ne-a dat în regimentul 
15 Dorobanţi. 

Trei luni am făcut instrucţie. 
După trei luni ne-a adunat coman- 

reda întocmai. Singurul lucru care| 

patru. Acolo.a. murit vărul meu, 
Olteanu N. Gheorghe. Ne-au: dus 
înainte. La Odesa-a căzut al doilea, 
Olteanu Augustin. Dar nici la O- 
desa' nu ne-am oprit. Antonescu și 
  

  

Serg. pandur Olteanu Gh, 

nemții nu erau sătui de sângele 
tineretului. Ne-au trimis înainte, 
până''n cotul Donului. Era iadul 
pe pământ. Din tot regimentul 
nostru abia dacă au mai rămas în 
viață o sută. Printre cei morţi era 
şi Olteanu N. Gheorghe, frate goa- 
măn cu cel prăpădit” la Dalnic. Pe 
mine m'a ferit Dumnezeu 'şi am 
scăpat numai cu două răni în bra- 
țul stâng. „i 

PRIZONIER IN U. R.S.S. 

Am fost înconjurați, câți am mai   dantul şi ne-a spus: . 
„Vin ruşii peste noi şi ne omoară. 

Trebue să mergem să apărăm gra- 
nița Ja Pnit“,   

  

5". atoare Ei - |” 

Și cu vorbele astea “ne-au amă- 
git să năv alim în Uniune. 
Am mes până la Dalnic câipsi 

a 

7 A 

rămas, şi ne-au luat pe toţi prizo- 
mieri. Ne-au trecut. Donu și ne-au 
strâns întrun sat, ca la vre-o două 
mii de ostași români. Acolo vor- 
beam între noi: „Măi, aici ne strâng 
grămadă şi ne-or duce undeva în- 

: In. loc de asta, ne-au pus în co- 
loană de marş și ne-au Es în la- 
găr, dincolo de Volga. Intr'un sat - 

ne-au oprit. Ne-au strâns pe răni ți 
şi ne-au încărcat în maşini, apoi în 
tren. Am mers opt zile cu trenul," 
dar am trăit foarte bine. 

La spital ne-au îngrijit de par'că: 
am fi. jost de-ai lor şi nu dușmani 
veniţi să le călcăm ţara.. Diminea- 
fa: primeam cafea cu lapte şi şun- 
că, la ora zece câte o cană cu lapte 
și miere de albine. La amiază trei, 
patru feluri şi seara la cină tot 
așa. lar noaptea, înainte de culcare, 
ne dădeau ceai. Pâine, — câtă pu- 
team să mâncăm. In fiecare mo- 

în ogoare, în fabrici, în u- 

căresc- pe ascuns; glorie 

a: 
p, 
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infirmiere și ne "'mtrebau: . „Cum 
vă simțiţi? Ce mai aveţi nevoe?' 

LA MUNCA. IN SIBERIA 
Am stat la.spital o lună şi două 

săptămâni. Apoi ne-au îmbrăcat 
bine şi ne-au dus întrun lagăr din 
comuna Polovidna, în Siberia. Am. 
lucrat acolo la o fabrică de lemne. 
Am dus-o foarte bine. Aveam fie- 
care patul nostru, căldură. mân- 
care bună. Lucrtăorii se purtau cu 

noi ca niște părinți. Ei erau mai iu 
vârstă, cei tineri erau plecaţi pe 
front. Unii ştiau româneşte. Asta 
ne-a minunat mult, dar ei nc-au 
spus că au fost la noi în ţară în 
războiul trecut, când am luptat 
împreună contra nemților Lucram 

opt ore, în care era cuprins si 

drumul. Porneam din lagăr la 7 şi 
la 12 eram înapoi. Până la 3 era 
somn obligatoriu: chiar dacă nu 

puteai dormi trebuia să stai cul- 
cat. De acolo. la lucru până ia 5 
jumătate. Seara aveam în 'lagăr 
  

cinema.   tr'o jpădure să ne impuște pe toţi“, (Continuusve în pag... ] "cj 

ment veneau la noi doctori şi fete
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soamă rămân însă cd pildă | tau numeolo statului domnesc Rognault. | i-au 
| parelel cu succesul ma- 
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monoşti și la răsplata justă d| muncesc”. | | în timpul cât a luat parte l& luptători. 44C€ Lt de dustrial uni Şi Iota a 

Pg A 
trudoi lor do fiocare zi. Dreptul| py e mișcarea lui Avram Iancu, pes- caro era adânc îndrăgos it acţiunile, Pentrucă exist ouă 
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Do pere e aa şi o căpățână de usturoi.| po clară dealtiel, „O revoluți , Bălcescu a fost și de data a- , „a 1GiUr P , 9, 
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def l € o: , | 
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) renpâre după un intorvă 
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La premiere vor fi prefe- Printre, afirmaţiile făcute în 
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Rezultatul concursului de pontru ' omenie, dreptate; li- 
moasă şi nobilă Tată “i i îru- po front. cietăţii : | întrângerea puterilor . obscure, 

poezic so va transmite prin bertate şi: că „Estetismul pur 
ceputul sosirii sale în ta i a Cred că moartea lui Ex pentru sencțiunea jocurilor do 

coloanele revistei, în primul în timpuri a ” aliotie ni 
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număr după 1 Decembrie. arat 3. pocaliptice ni saj. 
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_ | cere la studiul mor „In ur E | „România“ produce arestărea grupului de | O ICR i CPU L:] L)C2 

orţii“. Cola 
Ce S „Brupului de NE GA. if 

-Ă borarea d-lui Suchianu — de- == ===> seveujonari, Rosenthal reușe- o | 

= parte de a mai servi estetica] ':. : ! man 0 en Aa e însă să adoarmă strășnicia V âscoasă. şi neagră, rosi ' 

: S : . . Ci | " | . A . .$ a „3 

glde ale lui Lenin, făcând o „ sau de a mai dovedi că VIA- _ a Palezatal scapicsntimei paznicilor „turci, dând celor cerneala, a. ră, roşie șau albă, 

Să intern i end ȚA ROMANEASCA, după]. ). ro Li arestați ajutorul necesâr să ea se întinde pe'sulul cleios dela ui 

„abilă şi „subtilă. In aceste cura se exprimă d. Ralea sal. „| m : PR ( ZA TD 66 - evadeze și isbutind împreună uu hârtia stă alături stivă Ela rotativă! 

condiții, acest număr festiv fost refugiul publiciştilor de] . 9? pa, AL | cu dânșii să treacă graniţa şi| | Să 1 se imprime, ăscultătoa a 

_ este un act de inconștienţă. stânga“ — aniinteşte alte stu-| Un film închinat eroicei rezis-i se uirinăi a i se relugieze în streinătate. dar clar și adevărat atoare, cuvântul tăios 

„Pământul nou" „di despre moarte. Cu o sin- tențe a unui, mic consulat ameri: ță urmăreate, scoaterea în eviden- ictorul . traversează Elveţia, At, | ! 

Sa -. gură deosebire: acelea crau | 227». asediat de bandiți în mijlocul| prin hotărârii LE To agiu Care se opreşte un timp la Viena! | Pentru pri pi 

completează lipsa unui nu= serise de membrii unei doc- ținuturilor nesfârşite. ale' Mongoliei | acţiunile! sal ia e proprii, prin| Și în cele din urmă poposeşte - u prima oară hârtia : do. | 

măr mai mare de pagini prin trino cata ducea | „doc-| de sud. Pe această temă simplă .se| impună j e irecte trebue, să se] |la Graz. Aci îl ajunge cererea 18.000.000 de credinciosi „pare mai himinoasă. 

: colaborări interesante, A 1 poporului sorân a moartea brodează acțiunea foarte reușită ru prin Încet ae! ppeciurorului şi] [lui - Rosetti,. de a porni spre o așteaptă OȘI ŞI sclavi liberaţi 

Ta ed. Iorgu Sto-j an. | din punct de vedere al încoi ării i 
|] Ardeal ă > Pe nai a 

ian, în cele câteva numere a- | VIAȚA ROMANEASCA are| 3: atenţiei. la care îl sură Privit în „ansamblul său, filmul printre „să „facă Propagandă „pe fiecare treaptă. | o 

sie ceia aie ajpătă Maasen ii ie tac [Otee arms, [| Palin Spa Ch Tu pica 
tate, mai adâne înfipte. în genă, mai atentă şi mai sin- făzoară, filmul „pierde din, intensi-| o Te că ă interpretare scenică, | | hotărît să serve CI orice Ediția Specială | uiti plicaţi 

calități. In ulti pte în ceră. De vreme ce Nr, 2 încă tate. datorită carâcterului său arti- imică ; expresivă. Din acesti | rise â Jească , cu orice a, 

pe âţi, x ultimul număr ma apărut, redactorii evistei ficial care lasă. impresia certă de punct de vedere protagoniștii fil-| | psi cauza românească, pleacă. N Se 

Ră im urma oarea traducere mai au încă timp să e ci| combinaţie născută între zidurile mului, Alice „Faye și: Warner Baz- „ste arestat în 1851 la Pesta u se nşeală ? 

n ajakovsky, intitulată că timp să supra-| studioului. cinematografic ;.| ter își îndepline ri a şi. supus unor îngrozi şi Natiun: _. 

„INVAȚATORUL“: vegheze materialul şi să cooe-| te amănunte cum 9 ae ur oi d i sc rolurile cu -de- turi. Moare fă 8 ozitoare. tor ) ațiunile Unite UJ R S S 

, Cca doză atitudini s i . ar e ex, ţi-| plin succes. Montarea și decorur iat ără să mărturi- a LU DD : ia 

pe sei de a trece ea oneze atitudinile, nuta. mult prea corertă şi în gri filmului, fără a prezenta e ia sească nimic, fără să-și trăde- Lupla e gata... Până în Spa; Germania... 

Pe frontul învăţăturii stâncă, : vestmintele noi şi elegante ale e-| prea variat mărturisesc totuşi pre- ze un singur tovarăș de ideal ȘI dincolo chiar... Legală pana 

pe frontul cărțilo roilor în momentele cele mai. puţin | Ciziune şi încercarea de adaptare | fiind singurul martir căzut|| Pâcea e iar bretuti para e 

| Invăţătorul 7 prielnice unei asemenea! înfățișări | O: cât mai. apropiată realitate, «| [pentru : cauza revoluţiei dela - pretutindeni : la hotar, în parl n; 

este egal cu soldatul erou, ' ruine, ra Pie snu a! unor]  „Baricade“ este însă un titlu cuj! 1848. Fapta sa, constitue o miș- Rotativ i | | pa ament, 

Cu cavaleristul roșu, gen punc „amănunte je acest| totul nepotrivit, pentru um film cătoare pildă de jertfă depusă | | îm Ja u PI ! acasă, în hală. 

U „care se 'bate şi liberează. 
măsură prin prezenţa lor, la d oare departe de a simboliza o frân- pe altarul luptei! pentru pro- puținează mereu de hârtii pai 

| Și el a înghetat , trămarea senzaţiei de realitate pe ci măcar din epoca noastră con- | | Pe îi libertate, măreaţă cerneala își: dărueşte di le, stiva. | 

i , în tranșeele şcolii, care în mod necesar subiectul fil- emporană atât de frământată, (în exaltare a unui elan tineresc ochiului 'muliipl Ş In culoare , 

, Cu cartea sa, L 
mului o cere. j. . care luptele de o parte şi de alta a și curat. Opera să ne lasă măr-|| “ | iplu dornice ce d su. a , 

, ca o pușcă purtată „In locul. unei acțiuni: ccbrdonate baricadei sunt cu mult Pai robe turia unui talent încă Du e In Aa ui | adevăr ca de soare. 

ZI merge aproape gol” marş, Pine motivate, asistăm la înșirui- mai sânţeroase şi mai .rodnice) jo deplin desvoltat, străbătut ae curând voi uita că Sâmbiată ag | , 

cu sacul pe umăr trei pură pi pece. Pg roineste, la naiva. transpunete a de mişcarea şi de su ag e ata, adică, de fiecare dat: 

| „aaa , 
ci 0 ui | ran a unei si mai nai , ramaţi , Hiei m 4 s - iv 9 , d 

5 La patruzeci de verste, 
preta foutele greşit de ai inter. | fii de laborator finematoarație »rematur tea «mel vieți din ma așteaptă. să-i due Ban i nant mâinc | 

LEI N 
! 

ai ales atunsi când pi : ae aa . > munca celor două braţi an pentru, paine - 

adu Bondaai Ştefan Sava „i ouă brațe angajate la Industria! 
| | Grafică. 
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| Sergiu Filerot
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A Şi aici păzesc jantariti în. 

Viata de tracă gi 

uzinele. 
—— ———— 

Continuând scria de anchete 
şi reportaje, „SCANTEIA TI- 
NERETULUI“ prezintă astăzi 
aspecte din viața grea de mun- 

-că și lipsuri a: tineretului din 
uzinele Lemaitre și dela S.T.B. 

    

„Externi” şi afci 

Marile uzine metalurgice Lemattro 

nu ou cămin pentru sutele do ucs- 

pici, cars munceso câte rouă ceasuri 

pe 7 In atmosfera de nerespirat a 

atelierelor, 'la strung și mecanică, 
la locomotive şi la armament. * 

nfajoritatea ucenicilor dela . Ie- 

maitre sunt „externi”, adică trăeso pe 

cont propriu, plătindu-şi din salariul 

neindestulător,- masa şi câsa în orug. 

Pentru asta nu au Însă niciun avan- 

taj material, ei nu beneficiază de nici 

un ajutor din partea făbricii. Externii 

trăeso cu co mol primeso depo acasă, 

ori din împrumuturi, o] 

Le e și ruşine.să lo povestească 

celorlalţi” mizeria pe care o îndură: 

Când sunt evacuaţi in bordeicte de 

Ja marginea oraşului, peniru neplata 

chiriei, zau când pLa 1540”, 0rl „La 

  

  

Işi ecoano cinruz cămaşa 

Duţă”, colo două birturi Gia cartier, 
Visa tălaţ creditul, de nevotezi cc 
sunt. Dintre el, zinistraiii aveza, îna- 
inte, drepti 13 o ciorbă cn plată, ia 
„cantina fabrici ; acum direcţia 6 ci 

' nus să le-o in d po.avoe& Cazul lui 
„Iancu Ze Marin, - 

La început, toți ucenici Geta Le 
maitro erau în ciizația aosasta, În 
ultima vreo doukzeci gi cinci intro 
ci loculezo-într'o odulo separată, po 
care direcția a botezat-o „căminut 
de ucenioi”, Pentra coilalți su ta 
schimbat nimfa , 

- ZI foi ora 

Uconieil  ăzmai eataztaf]  fucepind 
dela 29 lei până la 30 do îzi ora, pri- 

„mil trel ex, Bporri na Ei ga aplicat 
încă. Cel ia ctimin nn primeșo xl- 

„ mio) H so rețina totul pentru întove 
finero şi da colo asi mults ori rd- 
mâna cetori fritieci peztza îmbră= 
cămintea "pa care o piine la ua 
preţ cure depăzeşto po departe, tot co 
câşiiză dela fabrică Faciată aci, la 
uzină,  fatmosut „carnet (o datorii” 
al uceniciior, în ctre co notează esat 

„Lemsitra j Oozărezou  Lezări îl. 
TUI. 943, Iei 6145—Reţineri”, Banii a. 
„ceștia trebuiesc acoperiţi cu hanl de a- 
„casă, con ţi-i opreşte când ieși lucră- 
toe filnăcă - intern, şi asa so reţine 

IN NI IERI IE IEI IEEE Pe 
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In strada Lânăriei nr..19, dincolo 

de podul dela Lemaitre, se găsește că- 
minul tinerilor muncitori săptămânali 
dela S.T.B. 

Mizeria de nespus și adânca exploa- 
tare a acestor tineri, iinpusă de So- 
Cictatea de Tranmwaie, depășesc pute- 
rea de înțelegere a cuvântiilui „Ele nu 
2e; pot compara decât cu vuța de 
câine a unora dintre ucenicii marilor 
întreprinderi imulustriale, pentru cari 
patronii au inveritat termenul sunător 
de „externi“, țineriţ muncitori cari 
„lac foame“ şi îndură frigul, păduchii 
și întunerecul, în magherițele igra- 
sioase dela marginile Bucureştiului, 

- 

„La poartă şade un post permanent 
do gentinclă ; mai la dreapta este cor- 
pul de gardă al căminului. Nici osta- 
şii nu ştiu ce au de păzit acolo; nu-i 
nici depozit, nici instituţie, mici 10- 
cuinţă de „granguri”». E casa băieţilor 
care curăţă liniile tramvaiului, zece 

. ceasuri pe zi, care lucrează la pavaj, 
rau ridică In  terasamentele noi şi 
care ajung, cu vremea, să schimbe 
macazele la intersecțiile depe străzile 
cu circulație mare... 

- Pretutindeni însă unde muncitorii 
trăteso mizeria împreună, regimurile 
trecutului au postat jandarmii, ca să 
„asipurea liniştea”, tăcerea. Şi jan- 
darmii au rămas ÎNCă-ue ! 

"Să nu intre ziarele 

Garda aro însă ordin să nu lase 
sub niciun chip să pătrundă în că- 
min... ziarele. Da, ziarele, care Vor- 
bese deschis cetățenilor, că regimul 
de pumn în gât, de tăcere cu jan- 
darmi a fost doborit şi că exploata- 
roa omului de către om, trebue să în- 
cetezo. Ziarele, care vestesc cum s€ 
ridică de pretutindeni la luptă popo- 
rul atât vreme jeiuit şi impilat, sunt 

„ interzise. Se citesc numai câteva 
cărți de rugăciuni, împrumutate dela 
un tazator adventist. La căminul, săp- 

tămânalilor dela 8. T. B., timpul & 
stat la 22 August 1944, noaptea. 

Dosrinim pe scânduri 

n dormitorul, fost grajd, se întind 
trei rânduri strânsa de paturi comu- 
ne, suprapuse, fără așternuturi, sau 
acoperite cu rogojlni vechi. 

Așa dorm, în ele, de-avalm» 10uă 
suie de muncitori, copii, tine. şi 

„_Vârstnici, mâncaţi de ploșniţe şi de 
pYîichi, tără foc şi fără lumină clec- 
C 4, în odaia rău mirositoare, cu 
voia și ferestrele stricate, 

ESCĂRTIENA MERE ERIETTUILIUR 
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„Dormi torul“! 

întreg - alariul.. Dinu Flor ! 
niii lei datorii, „La preznilitară = 
ducem pa Jos la comuna Progrenul, 
că nu no ajunge co câştigăm, nici de 
tramvai”, . declară, zâmbind amarnlo 
Miclea Gheorghe din anul IV. - 

„ Căminul . 

„Căminul” a găseşte - în: dosul fa- 
bricei, în odaia fostului corp de gar- 
dă, Căminul acesta este netnchpător 
şi inutilizabil pentru ucenici. 

Pa, de-altă parte nici. puținii hal l0- 
catarl nu ge bucură de un regim mal 
iavorizat. Nici el:nu au cămăși, nici 
bocane! zis baine de lucru, nici hai- 
ne da iarnă, nici drept la. 
coilalțL | cseDă la lemne, cai 

Ei mânâncă la cantină corb plabi 
da fasole și ciorbă de cartofi, acuieasi 
în tot cursul săptămânii. | 
„O parte din v sunt interni la 
„căminul spaimei”, la „Cerkez”, un- 
de tinerii punt terorizați de către ad- 
ministrația căminului. Mai mulţ de 
opzei la gută cunt însă oxterzi, ma- 
joritatea având și familii de tntreţi. 
nut, din leafa de mizerie po caza 0 
primesc. SA directorul ironie, în ta 
treabă cu tâle pe od nemulțumiți 

cA-: 
  „vIeţi poste că Liţi oxtarat 7". In 

[ um 

Jen ic 

mt mrumt uoemici Cm toi stii, pai po 
lar dtarite, direcția. bo emca ae 

turoz, tutrez exazul, pentru întreți- 
Dara . : . EI 

Prin an, totul do acasă 
In primul an. de ucenide, copiii 

mau drept la nimlo;y et trebus EX 
muncească în uzină gi atât „Pri- 
mul an, totul de acasă”, puna Do 

usescu Gheorghe din anul II, „acum   câşilg 28 de let pe oră; dar anul tro- 

cut eram mal rău ca cerșetorii”, 

rnizorie a ucenicilor 

ema allee 

/ 

LE 

Două reportagii 
Mihnea Gheorohlu 

wau sticat după puțin dap și ca fost 
euncaţi po maidan. ă 
Persoane !a gonal inginerului Gta- 

lănescu mai sunt pila fabrică. Așa e 
şi doctorul Traim Pop, delia înfizme= 
ria uzinei. care n'a examinat niciodată 
atent un uconic, El i] tiimita po toți la 
asigurările sociale, la clți negiijoaţi 
şi tomboli. La fc], d-ra Simionescu, 
dela biroul fabricol, caza ce grăboşto 

săi goneaacă din jurul Giziinsol sale 

  

      
  

  

ca tagit din atelier Ă - 

    

  

Tai Apă j 

(Vezi roportal dela 2. T. B.) 

La Lemattre mai există pi uistemul 

complectării stagiului după conceiil. 
Do frica bombardamentelor, dirccţi- 
unsa a trimis o parte din ucenici în 
conccălu, în provincie. Cu toate etă- 
ruinţele acestora de a reveni cât mal 
cnrând 13 lucru, ei au fost menţinuţi 
în conccălu fără plată,. șase luni de 
rile. Astăzi direcţia le pretinde aceste 

sasa luni, penira  compleotarea sta- 
glului .do ucenicie... 

Cămaşa dela poemul 
| de Crăciun - 
Ucenicii primesc singura cămașă, 

Ja Pomul do Crăciun, atâta le dă fa. 
brica, Anul trecut le-a dat-o numai 

croită, să i-o coasă fiecare în oraş. 
Nu au olorapi, bocanci, cămăal și hal- 
no de iarnă. Au făcut trei ierni în 
bluze şi a patra iarnă bato la ușă. Di- 
recția îl îndoapă cu promisiuni, da 
luni și eri da zile. 

ȘI căpunul îi ce dă tot ca pi farma- 
ca, saga pentru spălat nu s'a luat nicio 
măsură : „ne epălăm dimineața . în 
magazia toți întrun Wghean, la un 
caur robinet”, 

Cartofii dona 
Stofănescu | - 

îti trocut s'a intamplat ct, ce 
fosa câțiva acorici au luat din va- 
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Goxari> 60 cuztoll aspozi:ato în curte, 
ctiiva. peatn copt la prânz : 

D. înginoz Stetiinssca a ținut atun 

st aca o pildă do „oducaţio“, In loc 
2ă cuzcotoze cauzolo și st la măsuri 
eatru îmbunăiăţiroa hranei uceaici- 

or, la purtat pe copii cu cartolii în 

bruțe și cu placardo do hoți, prin ia- 
brică, o si întroagă, duptice i-a hă- 
tut şi Injurat, izbindu-i ca picioarele 
şi cu pumnii.     

persoane, decâteori ucenicii vin cu 
vreo plângere, sau cu vrcun nocan 
do-al lo, Ia 

“Tinerele lucrătoaro 

Nici timerele lucrătoare nu o due 
mai bine la Lemaitre. Ele lucrează de 
obicai la armament, Venită dela țară, 
Maria Zidaru trăieşte într'o mizerie 

da nedescris, toomei pe Vitan, fără 
lumină şi fără apă curgătoare. Tot ce 

primeze' din partea Jabricei, fetele tre- 

e eee oa ae 

  

  
O tânără muncitoare 

btte să cchite până la ultimul leu. 
Până acum nu va dat însă nimic: nici 
haina, nici bocanci, nici lemne. Direc- 

ţia nu fine zeamă da greutățile fami- 
liare ale tinerelor lucrătoare. Pe lângă 

că ccestea nu primesc la muncă egală 
salariu egal cu bărbații, unele su ve- 
chime in fabrică, fabrica nu le acordă 

niciun fel de ocrotire. Anul trecut au 
huecrat şi concediul de vară, cu 20 lei 
ora. ” 

Lazăr Maria tși întreține familia și 
a adus ccte doveditoare; dar admi- 

nistratorul i-a arătat legea că numai 

după  olsătorie are drept la spor. 

Fetele dela cantină sunt și mat ne- 
dreptățite. De ele ntii pasă nimănui, 

Ele primesc 2700 lei săptămânal și 

mmunceso 12 ore pe zi, Nu primesc 3po- 

rul de 25 la sută, nici haate, nici tm- 

brăcăiinte, nimic, Intendentul Creţu 
le ameninţă: „dacă mu vă place, vă 
dau afară, că sunt destule ca vol, mu 

roate de foame”, 

La Lenattro munciteori- 

mea esto aigpanizeţă 

- La uzinele Lematitie muncitorimea 
este organizată, salidară în jurul ne- 

vailor care-i : leagă pa toți, tineci și 

vârstnici. Imptând pentru ridicarea 

lor, ei giiu că luptă în acelaş timp, 
pentru ridicarea întregului popor spre 

o viață mat luminoasă, mai ome- 
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cen!cii dorm pe scânduri, îmbrăcaţi, 
așa cum vin seara depe iinie. 

„Se pieruo carnea :po 
. zur” 

La masă primesc carne odată pe 
săptămână şi ltot câte un fel de mân- 
care, acelaș la prânz şi seara. Dar, 
de obicel se întâmplă că „se pierde 
carnea pe drum“, şi la masă ajunge 
tot varza, rau cartofii goi. 

Asta fiindcă mâncarea este adusă 
din strada Ștefan cel Mare, dela can- 
tină, și mașina cu ma:mite se opreţte 
câteodaltă în: drum... : 
Dimineaţa primesc un sfert de pâi- 

ne; la prânz și -seara câte o ciorbă 
subţire, Ja ore atât de nepotrivite, 
încât mulți pleacă la muncă nemân- 

cați. 
S'au cheituiţ milloane peutru cres- 

cătoria de pord a S. T. P.-ului. Ei 
însă nu au parte de came. Iar za- 
hărul și săpunul i-l dijmueştie ad- 

ministratorul Dumitru Preda, sbirul. 

tiu avem drept la 
' cooperativă” 

Tinerii muncitori nu au dreptul la 

cooperativă, Pe lângă că plătesc masa 

şi casa la cămin, ei trebue să-şi pro- 

cure din oraş, la prețul pieții, bocanci, 

îmbrăcăininte, lenjerie şi alte obiecte 

vecesare, S. T. B.-ul nu le dă nici mă- 

car cu plată. Ancuța Ion și-u cumpă- 

rat o pereche de bocanci cu talpa de 

lemn și i-a plătit cu 5.000 lei, pe 

cheiu. Ei sunt plătiți cu 50 lei ora, și 

„nu au drept la spor şi nici la prind. 

Altădată primeau un buletin de sa- 
larii și rețineri, în care Ii se specifica 

dece Li se plăteşte săptămâna mai pu- 

fim. Astăzi li se fac „rețineri“ fără 
nicio explicaţie. ' Lazariuc Gheorghe, 
avansat macagiu, mu înțelege dece nu 
i se .acordă primu, 

.[lici un fel de şcoală 

„Nu mergem la nicio şcoală”, de- 

clară tânărul Doran Dumitru, în vârstă 

apucat do po acasă; cu am trei cla-' 

so primare“. In cazul Jul, sunt trei 

sterturi dintre oi,.$. T. B-ul nu se în- 

grijoşto do asia, cum nu se îngrijește 

pici de asistența 2or medicală, nici 

do masă, nici de dormit, de nimic. 

să stea ceasuri întregi po linlo, 1 

Tucru, îmbrăcaţi, în sdrențe și Iihniţ 

de loame.   B. 'F. B.-ul le-a daţ optzeci de pii- 
tazsi, cu care ce ecopăr bătrânii”, W- 

i 

i 
4 
f 

) 

ior muncitori, î! tiranizează, îi jetue 

de 14 ani, „rămâne fiecare cu ce-a. 

Cartolii insă, cele două. vagoane, | nească. 
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paturi. Tot Preda este iniţiatorul in- 

terzicerii riarelor în cămin și acel 
care es opune din răsputeri organi- 
zării tinerilor. Tinerii muncitori S. T. 

B.-işti cer imediata destituire a aces- 
tul administrator abuz.v. 

cC Tr TIT 
  

xator pe vremuri, domn 
Preda. ” ! 

El se opune la toate cererile tineri- 

Dumitru 

ște la distribuirea rațici de săpun 
(care se face acasă la e)), îi bate, îi 
schinglueşte şi îi schimbă noaptea din 

„Mol n'am venit să murim de foame"... 

aci să murim de foame, pe muncă”, 

Prezenţa In mijlocul lor a reprezen- 

tanților tineretului sindical, le-a redat 

încrederea în forţa lor unită. Astăzi 

el păşeso pe drumul luptel pentru re- 
vendicările clasel muncitoare şi ale 

poporului întreg. ; 
za. 

Cel aproape două sute de tineri dela 
căminul din str. Lânăriei, sunt fii de 
plugari eăraci, goniți de acasă de mi- 
zeria din casa părintească, Cel mal 
mulţi sunt din “judeţele de munte, i 
işi dau seama ci viaţa pa care o duc 
ii macină ou încetul. „Nol n'am veait 
pa ue: = oa rare EI 

     

  
   

  

  

  

Ei trobuo însă, pe plol și pe viloi 
a 

Domnw Preda, hătăuşul 

Direcţia a lăsat la conducerea cămi. 

nului un „om de încredere”, tost ta- | | 
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Să pleca fascistul Sora dela 
"Uzinele Mărgineanea“ 

La şsoala da ucenici a urinelor 

Mărgineanoa esta director fascistul 

Sora. Acesta bate şi înjură pă tine- 

rii ucenici. Aşa de exemplu tânărul 

Tudorache Nicolao,. din cl. IV-a a 

şcoalei industriale do po lângă uzxl- 

nele Mărgineanca, a fost crunt lovit 

de alrectorul Sora; tânărul ucenic 

nu avea altă vină de cât aceea de 

n îi plecat dela uzină în ziua de 28 

August, pentru a ze pune la adă- 

post de un bombardament nazist — 

cocaca dealtfel a făcut întreg per” 

sonalul întreprinderii. , 
Deasemenea fascistul Sora inter- 

pice tineretului să urmeze exemplul 

dat de vârstnici întreprinderii, ca- 

re se organizează în zindicat. El a 

căutat să împiedice adunarea ti- 
nerilor muncitori convocați de tov. 

atei Nicolae, delegatul comitetu- 

lui regional Prahova. Dar tinerii 

muncitori au luat totuși parte la a- 
dunare, Eu au înţeles că trebue ză 
lupte organizaţi, făcând zid în ju- 
rul Uniunii Tineretului Comunist, 
care stă în fruntea luptei acesteia. 
Tinerii muncitori ai. uzinei au pro- 
cedat de îndată la alegerea unui co- 
mitet format din următorii membri: 
Alionte Gh., Toruscă Mihai, Cior- 
nel Ioan, Ceauşescu C-tin, Ghernev 
Iosif, Ştefan Alex., Florică  Alex., 
Tudorache Niculae, Adam Constan- 

tin, Niculescu Iordan, Barbu Vasi- 
le, Mazilu Gh., Novoianu Nicolae, 
Bureta Constantin, Secuianu N., A 
balută N., Bătiuș Anton. 

Tineretul dela „Trafo“ 
aderă la Platformă 

Luni 13 Noembrie a avut loco adu- 

narea întregului tineret al între- 

prinderii .,/lrafo“ pentru discuta- 
rea Plattormei elaborate de Comi- 
tațul Cemtral al Uniunii Tineretu- 
lut Comuniat. In numele comitetu- 

lui de fabrică a luat cuvântul Mar- 

cluc Anatolie cara a arătat că mun- 
citorii nu-şi vor putea căpăta drep- 
turile, decât luptând organizat. Din 

partea tineretului fabricei a luat 

cuvântul muncitorul Paul Gigoiu, 
care a îndemnat tineretul să se în- 

cadreze în Frontul Democratic ai 
Tineretului. A luat apoi cuvântul 
tovarășul Nedelcu, ain'partea Uniu- 
nii Tineretului Comunist. S'a eitit 
şi discutat platforma propusă. de 
Comitetul Central ai Uniunii Tine- 
retului Comunist. Tinerii au votat 
apoi următoarea: . ! 

MOȚIUNE 
Noi, tinerii muncitori ai  între- 

prinderii „Trato“, întruniţi astăzi 13 
Noembrie, am luat în discuție plat- 
forma propusă de Comitetul Cen- 
tral al U. T. C.ului. Aderăm cu 
toată înmuflețirea la această Plat- 
formă, luându-ns angajamentul ză 
luptăm cu toate forţele pentru rea- 
lizarea tuiuror revendicărilor noa- 
stre. . ” 

Tineretul dela „Alacido“ 
aderă la Platformă 

Miercuri 15 Noembrie a avut loc 
adunarea tineretului dela  între- 
prinderea „ALACIDO'“. Sa discu- 
tat Plattorma elaborată de Comi- 
tetul Central al Uniuni! Tineretu- 
lui Comunist. In numele tineretu- 
lut fabricei a luat cuvântul tov. 
Voichiţa Ion, care a îndemnat ti- 
neretul la luptă pentru dobândirea 
drepturilor sale. Delegatul Uniunii 
Tineretului Comunist a arătat ex- 
ploatarea cruntă la care a fost su- 
pus tineretul în. cadrul regimului 
antonescian şi a subliniat rolul ti- 
neretului în înfăptuirea democra- 
ției românești. S'A citit și discutat 
apot Platforma Frontului Demo- 
cratic al Tineretului, după care sa 
votat următoarea : 

MOȚIUNE i 
Tineretul întreprinderii „Alaci- 

do'f întrunit astăzi 15 Noembrie şi 
luând în discuţie Platforma, aderă 
cu toată însuflețirea la aceasta. El 
își ia angajamentul da a lupta din 
răsputeri pentru înfăptuirea Plat- 
formei Frontului Naţional Demo- 
cratic în vederea creării unei Ro- 
mânii democratice. 

Să plece provocatorul 
Cioran 'lon dela fabrica 

“de. Chibrituri 
La fabrica de chibrituri, provo- 

catorul Cioran 'lon continuă să 
aibă 'o atitudine de trădător şi fas- 
cist, El înjură pe muncitorii vârst- 
nici. ai fabricei și îi amenință. 
Tras la răspundere de delegatul N. 
Rădulescu, el a răspuns prin cu- 
vinte care arată clar că este un a- 
dept al fostului regim, pe care-l 
regretă şi ustăzi. a 

Tineretul dela fabrica de Chi- 
brituri, alături de vârstnici, este 
hotărât. să lupte cu îndârjire pen- 
tru îsgonirea imediată a fascistului 
Cioran Ion din fabrică. 

Călăul dela Căminul de 
Ucenici din Sibiu 

De şase luni' de zile cei 200 și 
ceva de tineri din Căminul de 
Ucenici „Victor Tordășianu“ sunt 
nevoiţi să tolereze în mijlocul lor 
pe pedagogul Gheorghe Boloancă. 

De șase luni de zile acestepeda- 
gog terorizează pe ucenici. Glasul 
ucenicului Safta Gheorghe tremu- 
ra atunci când 'ne-a povestit că 
primise 25 de lovituri dela acest 
bătăuș. 
Numeroşi sunt ucenicii care. au 

primit palme şi lovituri dela acest 
călău supranumit „Teroarea Că- 
minului“. | 
Cerem anchetarea cazului şi pe- 

depsirea acestui pedagog care și-a 
ficut un cult din a teroriza pe uce- 
nici. - 

*. "Tineretul dela 
Astra-Română Ploeşti 

sc organizează 
In ziua dc .28 Oct. a avut loc o   c enic . întrunire a tineretului întreprin- 

, 

nilor directori sau câinii 

moartă, bună de pus în ramă. 

  

derii „Aşira- Română“, Din partea 
Comitatului Regional Prahova & 
Wuaţ etvântul tov, Alatei Nicolae. 
Acosta a cubliniat că tinerii mun- 

citori au €reptul da e se manifez- 
ta. EL trebua ză întrobuințeza acest 

drept pentru a cera dreptul la o 
viață mal bună. Tov. Matel a. ară- 

reuși numai dacă se vor organiza 
la Frontul Democratie al Tinere- 
tului, cara luptă pentru revendică- 
rile lor. : . , o 

, Tineretul muncitoresc .ol între- 
prinderii ' a înțeles aceasta şi va 
proceda imediat la alegerea urmă- 
torului comitet de acțiune: Con- 
stantinescu Gh., Iordan Ion, Manea 
Stelian, Lazăr Ilie, Vasilescu Con- 
stantin, Costache “loan, Negru 
Constantin, Nica Alexanădru. ” 

Dela tineretul democrat. 
din Jud, Dâmboviţa 

Marţi 24 Octombrie wa ținut la 
Târgovişto adunarea tincretului 
democratie din jud. Dâmboviţa. 

Sau luat importante . hotărtri 
pentru ducerea activităţii la sate, 
alături de luptătorii mai vârstnici 
pentru democraţie şi libertate. 

S'a 'ales următorul “comitet de 
conducere : 

1.) Fulger Agripina. 

2.) Drăguţin Petre, 
3.) Chivrei Moise, 
4) Răsleţ Emilia, . 

5) Mihail 7, Mihai, 
6) Gheorghe Kloiu. - 7 

1.) Vlad Niculaie, 

Dela fabrica „Pârvan“ 

Tinerii. muncitori ai fabricii „lag. 
Pârvan“ su trălt în con mai cum- 
plită mizerie; patronul acestei fn- 
treprinderi, pentru a teroriza ti- 
neretul muncitoresc, cu aprijinul 
colonslului Antoniu, comandantul 
militar al întreprinderii, anulează 
ordinele de mobilizare fa lucru ale 
muncitorilor. Astfel ol caută să-i 

îndepărteze din fabrică şi să.i o- 
prească deln lupta po caro ei sunt 
hotăriţi să o ducă, pentru realiza- 
rea dreptolor lor revendicări. In 
schimb, Inginerul Pârvan nu anu- 
lează ordinul de mobilizare la lu- 
cru al fratelui său, Matei Pârvan. 

Acesta, fără să aducă vre-un ser- 

CE 

Cea mai năpăstuiti categorie 
de tineri sunt ucenicii. În cele 
mai multe cazuri ei nu primesc 
nici un salariu, dimpotrivă, 
în unele locuri mai obligaţi să 
plătească o anumită taxă sub cu 
vânt că învață o meserie. În 
special ucenicele din saloanele 
de mode suferă de pe urma a- 
cestei nedreptăți. Patronii, în 
marea lor majoritate, aşteaptă 
ca părinții ucenicilor să-i hră- 
nească şi să-i îmbrace pe, aceş- 
tia, 

Dar de ce, când ucenicii sunt 
aproape totdeauna fii de mun- 
cilori sau de. ţărani lipsiţi cu 
desăvârşire de pământ sau cu 
pământ puţin ? 

Doar ucenicii mai vechi după 
3-4 ani de serviciu primesc une- 
ori salariu, dacă se pot numi 
astfel cele câteva mii de lei pe 
lună. Faţă de scumpetea exce- 
sivă a traiului, retribuția uceni- 
cilor este pur şi simplu o bat- 
jocură. Nici măcar pentru o 
mâncare zilnică îndestulătoare 
nu le ajunge. : 

Din toate acestea rezultă că 
ucenicii sunt nevoiți să rabde 
de foame şi de frig, să umble 
în zdrențe şi desculți. Ei oferă 
un “teren potrivit bolilor, care 
bântuie în: rândurile lor. - 

- Aici intervine încă o chestiu- 
ne. Este problema căminelor -a- 
tât de importantă pentru rezol- 
varea situaţiei grele a ucenici- 
lor. ! | 

Anchetele noastre la ,.Mala- 
xa“ la „Vulcan”, la „Atclierele 
C.F. R.“ au desvăluit condi- 
iile mizerabile în care sunt obli- 
galii să locuiască ucenicii. 

Şi este de notat că înireprin- 
derile de mai sus suni dintre 

cele mai mari, la care oricine 
s'ar fi aşteptat să existe cel pu- 
țin un minimum de confort și 
de higienă. 

Nu este greu de închipuit care 
este situația la întreprinderile 
mai mici, „ 

Se poate-spune că porcii dom- 
inii de lux 

ai consoartelor lor trăesec mai 

confortabil decât accastă biată 
categorie de tineri. | 

Există o lege care obligă ma- 
rile întreprinderi de a construi 
cămine pentru ucenici. Dar a- 
ceastă lege, ca mai toate legiui- 

rile menite să ocrotească mun- 
ca tineretului, a rămas literă 

- Ucenicii locuiesc în cocioabe 
întunecoase, . imrasioase, fără 

ventila lic, nemobilate, dormind 

câte 2-5 întrun pat, fără aşter- 
nut, fără pături, lipsiji de cca 
mai elementară higienă. (Ir: 
la aceste -„cămine“ este fou. - 
roastă şi cu totul insuficientă. 
Acolo unde întreprinderea 

construit căminul prevăzut de 
lege. în cele mai mulie cazuri 
sa dat clădirii respective o altă 

- 

a 

| 
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iekza fatiitoni, Hpoegte di dela în 

tat apoi că lupta tineretului poatej. 
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tozia pa da cote, 
"umezii rmaneliecă „cun ' Rotistii 

să lupte dia tote prtorile împo- 
triva acestei citiraţii, LL 

Adinarea tineretului dela 
„Universul“  -.. 

In ziua do 15 Nocmbrie: 1044 a 

„Univeraul“, Tov.- Puluc Gh, des- 
chide şedinţa, explicând tinerilor și 

brică, ei trebue să-și formeze o e 

ducaţie politică, culturală şi sporti= 
vă. Araţă cum datorită solidarității 
gi hotăririi de luptă a întregului ti- 

torime din. întreprindere s'au obţi- 
nut între altele următoarele reven- 
dicări pentru el: 

1— 2500 lel pe săpt. Ucenici anul . 
Ucanici anul  I1— 3500 lei pe săpt, 
Ucenici anul III — 4500 lei pe săpt. 
Ucenici anul IV — 6000 lei pesăpt, 
Ucenice anul  I1—2000leipesăpt, 
Ucenice anul  II— 3000 lei pe săpt. 
Ucenice anu! Ili—4000 leipe săpt. 

Apoi tov. Putuc cere tinerilor de 
a arăta toate cererile pe care le mai 
au. Pentru ucenicii orfani, se duc 
tratative. - E 

In numele tineretului din fabrică, 
tov, Carol Horovitz cere tuturor u- 

cenlcilor și ucenicelor precum şi tl- 
nerilor lucrători, să ia parte activă 

la manifestările tinerești și să du- 
că o luptă hotărită în cadrul Uniu- 
ni! Tineretului Comunist. 

Vorbeşte mai departe despre săr- 

bătoarep tuturor muncitorilor  „T 

Noembrie“, arătând viața 

pe,care o duce tineratul din U, F. 
$. 5. „. | | 
Tov. Marinescu, în pumele Uniu- 

nii Tineretului Comunist arată cum 
unii provocatori îndeamnă pe-tineri 

la ură de rasă. 
Adunarea ze închec cu alegerea 

următorilor delegaţi ai Hneretului 
dela întreprinderea „Universul“: 

Carol Horovitz, 
Georgescu și Jeana Costin. 

    (Continuare în pug. &-a) 
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pozit, ca garaj sau ca locuință 
particulară a cutărui sau cută- 
rui protejat al patronului. 

In loc de - ocrotirea mundi! 

păsare criminală, ca și cum s7. 
fi copii vitregi ai neamului. 

In cele mai multe întreprin- 
deri se aplică şi astăzi sistemele 
de terorizare a.ucenicilor. Sunt 
ateliere  unde.încă sunt bă- 
tuți ucenicii, deşi băiaia a fost 
interzisă până şi în armată. 
"La căminul de ucenici „Vic- 

gogul aplică ucenicilor pedeap- 
sa celor 25 lovituri. 
„Astfel se face educația vil- 
toarei generaţii de muncitori ca- 
lificaţi pe care se va baza in- 
dustria țării noastre. 

Mizerie, foame, frig, boală, în- 
jurături, persecuții, bătăi, iată 
cum trăiesc și cum sunt educați 
ucenicii, 
Sunt făbrici unde încă n'an 

fost desființate carcerile. Uce- 
nicii împreună cu toţi munci- 
torii de acolo, trebuie să ia e 
xemplu dela frații lor dela „S. E. 
T.” sau dela „Wolff” și să zdro- 
bească aceste instrumente de te- 
roare ce amintesc de trecutul 
rușinos de asuprire. 

Ingrijirea medicală a ucenici- 
lor lasă mult de dorit. Multe în- 
treprinderi n'au nici dispen- 
sare, nici infirmerii, sau dacă a-, 
cestea există, ele nu sunt do- 
tate cu cele necesare, sau medi- 
cii respeelivi nu-şi fac datoria 
în mod conştiincios. Ei vin la 
serviciu din două în două săp- 
tămâni și stau câte o jumătale 
de oră, cum face medicul dela 
fabrica „Voia”. Ă 

In numeroase cazuri ucenicii 
sunt folosiţi la munci ce n'au 
nicio legătură cu învățarea me- 
seriei. Este necesar ca pentru 
corvezi, munci prea grele să fic 
angaţaţi oameni care să 'sc ocu- 
pe în mod special de acestea. 

Durata uceniciei trebueşte re- 
slementată şi ținută cu stric- 
teţe. Ziua de muncă irchue dea- 
semenea stabilită în așa fel în- 
cât ucenicului să-i rămână timp 
suficient pentru lecturi, îneriji- 
rea sănătuţii, sport, distracții. 

Adesea paironii nu-i lasă pe 
ucenici să se ducă la cursurile 
scolilor de meserii. Aceaslă si- 
inaţie trebue să înceleze. 

Revendicările polilice, econo- 
mice şi. culturale ale ucenicilor 
sunt cuprinse în Plailorma 
Frontului Democrat al Tinerc- 
tului, în care se găsesc dealifel 
doleanţele întregului tineret. 

Ucenicii ştiu că numai prin 

aplicarea. Platformei soarta lor 
se va îmbunătăţi. 

Deaceca ei luptă col la cot cu 

întregul tineret democratic pen- 

tru realizarea tuturor punctelor     destinație, fiind [ulosit ca de- cupriuse în Plaiformă. 

avut loa o întrunire a ţinerilor dela: 

tinerelor că pe lângă munca în fa-! 

neret împreună cu întreaga munci- . 

fericită 

Jeana Lăzărescu, 

tor Tordăşianu” din Sibiu, pc la . 

tineretului găsim peste tot o ne- . 
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o Din cuuva lipuul 
pleacă aspre centrele trbane, 

o 0 elații de vtzerte cure fe 
o Pa atrd:tla Nucurestilor dela tn 

o Omu? din cusca 

CUM S'AR PUTEA SCHIMBA STĂRILE DE ASTAZI SAU Vo 

Suntem o țară unde contraste! 

ste iat putozaice ne imtâlnenu | 
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4 : mitrile stau lângă bordei 

sales şi le ptdează, Din dona U$ 

waezr, dimineata tes: o ceafa lată 

piu cchetet năsuit, Unul n'a pâri- 

ctoilată oraşul, altul na pără- 

: iata muzezia, Unul nu ştiu 

cs-s oimala, mudoarea, mâna zdrelt- 
ce 

tubszemoza, nu ţie ce e foninta, NU 

cin es's păduchi, Celălalt nu cu- 

ete cstduza, n'a mâncat nicioda- 

ceabane, na avut cu ce să-și Înt- 
s'a 

en pot să înseinne pentru 

î boa, catositetul, telefonul, lumi 

  

U ce muncă, pieptul căptușit 

ace de cînd cette enplil, nu 
o: 
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n ptectriză. Şi, totuşi, e! Aunt oa” 

mâiziint dreptul la viaţă. N'ar tre- 

bai penru nici un arpinnent din 

iasa ca ultimul să sufere, N'ar tre- 

li nicindată ca unul să zacă de 

b-a!ă ei altul să zacă de plictiseală, 

pe îsac. Însi nu se întâmplă aşa. 

D-zuaoa, fiindcă nedreplăule accia- 

J nu mai pot dura, fnindcă cei Ca- 

re muncere au dreptul la 0 viaţă 

poa din, la o viață carte bună 

chiar tineretul democratie luptă 

pontru drepturi şi libertăţi. 

O zi do lucru în Bucuraşii 

Ssefbateti Bucureştiul întro zi de 
leeei. Dar pe 303, nu în tramtai, 
Sirchateți, dacă nu ea pante mai 
mult, o purte măcar din acest Bu- 
crusezti. „ 

O 23 întâ?niți tincri ae toate ca- 
sr ariile, de tonte branțele, de toa- 
te fcimrile şi nronile, - 

în gări, în tracţiune, la mărțuri, 
printre  hamnli, în  depnurile de 
tenimrrie, în ateliere și uzine, la 

n, în întreprinderi, în făbrici, la ŞI2 
ICR, lo inrustrii de toate natu- 
r:'e, în magazine, În tipografii, pe 
santirre, În hangare, denceurmezişiul 
parztaji Capitale de mulți kilometri 
pătrați trăese zeci de mii de tineri 
explontnți. O vinţă necăiită, care zi 

și noapte se cheltuie, ar obacceşte, 

ectuyră pe alțil, se sugrumă pe ea; O 

viză neagră, săracă în bucurii, a- 
etzraytă la picinarele tuturor, 

[ntrehați hnmalii din gări, între- 

bati mumnnitorii din fabrici, între- 

Paţi fetele din industrii teztile, din 
monmnzine, întrehați lucrătorii tipo” 
gratiiinr cum de-an ajuna acolo, da 
srele vin, pentru ce au plecat, cum 

  

   

    
2flţi cimtre si punt fii de plu- 

pari tineri năzcuți în afara orasului, 

rob rearele Bărăganului, în depre- 

sat voia luz, Foarte adeseori în 0- 

„ste remânigti, în Capitală chiar, 

de panectituri și lipsei de 

— Oul de pe acope 

tuvuntu 

cupe dela primele barlera. 
cupăl la ultul, 

riza —O mul dela snaşină. 

VIITOARE 

op Cânul . vrea, vătafel 
n 

30 plăteşte, Copiii xi c 

iu brâuci şi prime 
0 

pasiva iesi casca, 

- ie, 
rIșE, Sâ-şi găscescă 

Şi au început aici 

re: pleci 
vațat „sii contiu 
pa east sm masea me     
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  gimmile munților, în satele de pe 

lAmeă mnrginea apelor sau la pon- 

Iele denlurilor, Ponte cămn copilăria 
1o* (enpilăria ţăranilor, ştie toată lie 
men. este grpră și durează puțin) a- 

cezti tineri, veniți din cătune uitate 
în Pucureşti, nu se gândiseră nici- 
acată ran să măsoare străzile ora- 

zului după o pâine. Totuşi, el sunt 
retăzi nicu, : 

Este a înirobare fireatsn 
ci: pa care ţi-e provoacă 
envastă armată Îmonsă 
co nauncitori industriali, 
eniarați din bunea sata- 
Izp naasiret Cai şi-au Pa- 
păsil votrelo? pentruce ? 
iaoul țătanilo» către 

arnşe nu începe dle câțiva 
ani, El n canteonzoran Cu 
rfârşitul războiului . . din 
(51, S'a promis: atunci 
pimmânt Țăranilor şi .snu 
făcut niste înmgroprietă» 
cîini partiala, mai malt de 
forimăş consucătorii cabie 
toteloa ininistorialo măs- 
Incizusi Incrarmile între ei, 
au dat apoi nrohlenoi a- 
mârnări  nesie  Antânări, 
pă când au tretut-o pe 
lizzia dară, ca 
“N parte dintro : țărani, 
frane muţi, au priit 
pământuri până la 10 
Hoctaro, (E sivopt că ce-o 
2» Gu sfinți la ferusa- 
lira — cra se spuna —.li 
ma acnrdat tin câte. sdavă 
si îzoi ori morțio da 18 
ba, dar astea sunt. oazuri 
enscialo pontru domnii 
uzinistri de atwriCin), 
Ţăranii câre au prie 

pământ iau primit însă 
imvlntar agricol; aşa, că 
au acut cu ce să. şir 
manecască, Ei au născut 
capii Mcituu întră, au tie» 
buit să-ci împârtă păruâna 
tul ia cipii şi dupăce era 
puțini Sa făcut zi mihai pu- 
Țiii, Din ro: dele lui nu pu- 

vw băâ'4răiască, iri roa- 
dale lui rămâneau da» 
tori, 50 băga „Siugi, într 
asa. destul, Bipszau vito- 
ie, lipseau uneltele, îip- 
sozu. _imaşiitile, Asa, că 
fcza. vâneirst, Î--ăiu vândut 
Be .hicnu de niinic, pentu 
cină, . Roi -. OpinGăy 
gran?ru noi. Şi după 
ce au vândut pământul, 

fiindcă m'avcau Cu CC să 
trăiască Şi. din ca să tra- 

facă, au intrat cu nevas- 
2% şi cu copii cu îct păi” 

niaşi pe maşiile boiereşti, 
ntiinca la hoter este grea 
si ponlăcită; e CĂINCasScă: 
iati crede nimeni, Eşti 
in fel cu vita hoicrului. 
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SI 

to 

bate, Când so suita, anti 
ac 
ue 

două ori po zi coajă de 
Câşi 

Cinira tineri mau mal pus 
tut risca, nu plecât la o- 

to 

lucru, Ei au papuiat CCHu 

trele intustrialo  dosvol- 

tate şi mai ales Capitala, 
altă 

viață, mai crâncenă, fii 
aeitată, mai necunoscutii 
înă atunci ue oi, Mâini- până atuuci dle oi, viii 

le cnza se ebișnuisctii po 
ri şi bo scapă cu În- 

că maşiraiy 

  

gorblo du zuto de ani. Tinorii 

țăremi trebue să înveţe să con- 

ducă tractoare, să Îngraşe s0- 

lurio ccrddo, să tacă prin mun- 

ca lor cultivabllo noul torenuri, 

să dosțolonoască e! c3oaco au 

ințolenit boierii ou moșii enor- 

mo, cu bănci, cu acaroturi, dar 

fără  suflote. P&memturilo nu 

sunt alo rentiorilor cure-şi prl- 

mesa porția de bancnole în 

cine ştie co apartament ultra- 

modem do po Victoriei sau în 
cina şti» care staţiune climate- 
rică, vilă ori capltală din Eu- 

ropa. Pământurilo sunt alo ce- 
lor caro le muncesc. Să li se 
doa lor! Frontul Democrat al 
pmarerace 

  

    
„Tineri țărani veniţi la lucru în Capitală. 

BE 
alicnon?nze mobnare cu 

„piozio, Să care bauaje; 
SĂ Sate Suzi, Să POENEPE 
lacomative, să fabrice ai 
iameoni, să teasă, | 

imize nuuncitozrii: Întius- 
tiali există un sentiment 
do sofidtaritate adânc, Î5= 
vorât din conşiiiuța Cau- 
zei lor mroietare, Pe acest 
sentimtont so hazează ve- 
venditărilo muncitori” 
Mie a 

Pământul 
să sa dea țăranilor! . 

Mulţi; toarte mulţi dintre mun- 
citorii de orice fel din București 
sunt tineri. Ei cu plecat devre-|. 
me din satul. lor, pentrucă n'au 
avut cu co trăi. Unii au intrat 
în uzine, alții în hangare cruto- 
mobilistice -„alţii la resteniromte 

'sau în ateliere, sau portari, sau 
vânzători de ziare. | N 

„Unul s'a făcut băiat de litt— 
omul din cușcă. | „. 
„Unul. s'a iăcut curățitor de 

hornuri sau electrician, suit să 
restabilească o legătură de ca- 
bluri, de ilre telegrafice — omul 
de pe stâlp sau de pe acoperiş. 

Unul conduce un vehicul, are 
giijă de-o manivelă, se câu- 
centiează asupia unui disc — 
omul dela mașină. N 

Ducă ar însemna exodul ţă- 
ranilor către ordșe: numaidecât 
un exemplu de avântul indus- 
iriăl pe care l-a luat viața noas- 
iră economică, n'ar fi rău, Dăr 
el dovedește în primul rând nu 
atât progres .tehnic, cât 0. no- 
dreptate socială de “grave con- 
sacirițe, o' nedreptate socială 
care nu se mai poate tolera. 
El dovedește că, tocmai. oame- 
nii care muncesc pământul, 
mi-l au, Do desea băvălese po 
bărierele orașelor ; de aceeaţi 
nu pshtrucă. industria ar îi a- 
juns în România. o desvoliară 
uriașă. Căci, miile şi zecilă de 
mii de țăiani îinezi care vin în 
București sau În alte centie ur- 
bane an de an nu licrează toți 
în fabrici sau în uzine. Unii 
vând zarzavat, alții vând ziare, 
clii iriiră băieţi: în prăvălie! 
alții în magazine și: aşa mai 
depatte. e 

„. Păranii n'au pământ. Țărani- 
lor trobua să li se dea înapol 
pământurile lor, pămânhirile 
furate printr'o exploatare şi-o 

| Tineretului luptă pentru impro- 
prietărirea tinerilor. țărani că- 
sătoriţi. Cu cât tineretul va sus- 
ține mal. mult această luptă, cu   
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„Printre nenumăratele promisiuni 
mărinimoase pe.care autorităţile le 
fac studenţilor nevoiaşi, a venit în 
sfârşit un fapt care ne-a. trezit la 
realitate... e 

Printr'o decizie ministerială, pu- 
blicată în Monitorul Oficial din 3 
Noembrie 1944, se repariizează Uni- 
versităţilor, Politechnicilor, Acade- 
miilor şi Scoalelor Superioare Snc: 
ciale, sumele. arătate . mai jos, 
pentru ajutorarea sub formă de 
burse a studenţilor lipsijt de mij - 

, Pian eee: 
loace, dar meriiuoşi :. a 
„=. Universitatea rin Bucureşti 
13.000.000 Iei, | | 
„_ —. Universitatea' din Iasi 8 mi- 
lioane lei... ... 
..— Politechn 
milioane lei. . , ME 

: — „Şcoala, Superioară de. Arte 
Frumoase. 900.000 lei. a 
„Şi acum să facem o s6coteală. 
Faţă cu scumpetea care. donineşte 
astăzi, un individ are nevoie, ca să 

. Pa ai 

ica dim Bucureşti 8 

PIE oa deea eee 

— Elevi! liceului „Mihai. Vitea- 
zul“ ne trimit o listă de profeșori 
legionari. şi cuzişti : caie.ocupă şi 
astăzi catedre:. : a 
_Paut. |. Papadopol, profesor de 

limba română, fost conducător cu- 
ZIS i 

Valeriu Grecu, tot de 1. română, 
este legionar; Eliminat din. învăță- 
mânt este. reprimit în 1938. Sub 
legionari era inspector şcolar. . 

„Vasile. Băncilă, profesor de filo- 
sofie, membru marcant al mişcării 
legionare şi unul din doctrinarii ei. 
„„AWonso Popescu, prâfesor de 
muzică. In. 1940 a venii cu cămașe 

  

verde la şcoală. - | 
lor din   

»ap Dz ACUM PENTRU O SOCIET 
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“din punct: de ved 

» ayrlcol, oamen ti fai pe dsoso Zocutuța gi 

AT 
atăt rovondicările tinerilor mun- 

cltori agricoli, pe do o parta, și 
alo tinerilor muncitori indus- 

traii, po de altă parte, vor îi 

mai ropodo' şi mai drept roa- 

lizate. . | 

tuproprierea' maşiilor 
Da zeci şi de sute de ani țăranii 

muncesc, asudă, rabdă de. foame, 

rabdă de îrig sau mor de ottică şi 

de pslagră, pentru a satisface gu- 

stu de avere al marelui proprietar, 

neshțioasa lui poftă de câștig, de 

profit. 
Acum o sută 

bătuţi cu biciurile s 

plug. ! 

Acum 40—: an, 

ceau răscoală pentru pământ 

crau primiţi de.gloantele propriilor 

lor copil. ti de guvern să-l o- 

moare. o 

Astăzi țăranii — câţi n'au căzut 

trimiși de Antonescu în răsărit — 

pretind, în numele sângelui vărsat 

de-alungul și de-alatul țării, pre 

tind pământurile muncite de ei, dar 

ânite de iluștrii boieri, care 

oiul şi n'au lup- 

tă de anl țăranii erau 
au înjugati la 

_50 de ani țăranli tă- 
și 

stă 
NOA făcut nici răzb 
tat nici pentru eliberarea poporului. 

Până acum câteva săptămâni un 

'ministru militar și moșier. din fu” 

vern ordona — așa cum au ordo- 

nat alţii în 1907 — să ție îndrepta- 

te împotriva manifestanţilor mitra- 

lore. Dece? Pentru ca exploatarea 

să continue mai neomenoasă decât 

ieri. Pentru ca exproprierea să în- 

+Arzie. Pentru ca miile de țărani să 

mu mat ridice glasul... . -: 

_Moşierii noştri nu înțeleg nimic 
din. necesitățile momentului. Ei se 

încăpăţânează. Ei n'au poftă să pri- 

ceapă c'au fost depășiți politicește, 

că sunt morți de cincizeci de ani, că 

Ii s'a oferit prilejul — unici — de 

a-şi încheia frumos o existență care 
ma“ avut nimic frumos în istoria ei 

recentă. Nimic decât lenea, desfrâul, 

risipa, neomenta. Ă 

'. Boierii noștri nu vor să moară Ii- 
niştiți. şi onest, ca unii aparținând 

multelor clase : sociale rămase la 

remorca istorie!. El mai au haivita- 

tea să-și închipue că prin trucuri a- 

vocăţești îşi vor pralunigi agonia. 
Dar greşesc. t o 

Au să capituleze; 
vor el. 

Au să-și dea. moşiile la. țărani, 

chiar dacă nu-l pot suferi. Au să 

înveţe ce: înseamnă munca, munca 

adavărată şi. obositoare, chiar dacă 

'despre ea n'au ştiut decât din cărți. 

SA tie convinși, 5 a 

Deaceea împart moșiile în loturi 

„de câte 50 ha,, le trec pe numele ru- 

delor,' moștenitorilor sau le: scot în 
vânzare, a, 

"4on Caraion |. 
Se ezepete pre   
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se 'ntreţină de cel puţin 20.000 lei. 
Deci suma de 13-000.000, cea mai 
mare dintre toate, pusă la dispo- 
zițta Universităţii din Bucureşti, 
deabea ar putea să ajungă la între- 
ținerea a 160 de studenţi săraci; 
dintre miile. de tineri nevoiaşi, care 
ar vol să studieze, dacă li sar da 
posibilitatea s'o facăl 

_ Si, privind aceste cifre, e:greu să 
nu te gândeşti la sumele de milioane 
de ruble... sutele de milioane... pe 
care Statul Sovietice le cheltuieşte 
pentru cei 650.000 de studenţi ai 
săi, pe care îi întreţine 'complet, 
Deaceea, în U.R.S.S. studenţii se 
pot recruta din toate categortile 
sociale şi nu ca la noi, din . cele 
5—6 la sută pe care le reprezintă 
mica sau marea burghezie. Deaceea 
acolo, mult mai multe elemente cu 
aptitudini potsă aiungă în şcolile 
superioare, în (imp ce aceia care 
nu au însuşirile potrivite, sunt res- 
pinşi, ori de unde ar veni. 
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In aceiaşi decizie ministerală ni 
se „spune şi că bursele „nu pot fi 
mai: mici de 4.000 lei şi nici mai 
mari de 10:000 lei lunar“. Desigur, 
suntem şi noi de acord, că bursele 
trebuiesc eşalonate după meritele şi 
nevoile studentului lipsit de mij- 
loace, — dar este clar că buisa mi- 
nimă trebuie. să fie tocmai suma 
minimă. care-i asigură existenţa. 
Or, 4.000 de lei ştim ce însemnea- 
ză. Destul, pentru ca un om să mă- 
nânce. 1—8 zile cel mult, Ni se va 
răspunde că un student sărac poate 
să mat şi câştige; să dea meditații, 
să între undeva funcţionar, ete, Dar 
nu numai că unele facultăţi . (cum 
ar fi de pildă medicina şi politeh - 
nica) nu lesă studentului - decât 
noaptea liberă, dar. însuși acest 
principiu este greşit. Studentul tre- 
buie să aibe tot timpul. liber :pen- 
tru, studiu, De pregătirea lui de- 
pind în mare parle propăşirea. so- 
cială, şi” ridicarea producției, Ti 
trehuie să se. poată consacra înie- 
zral Universităţii. Acesta este de 
pildă sensul burselor sovietice. 

Bursele, aşă cum le-a publicai 
ministerul Educaţiei, au constiiuii 
o deziluzie cruntă peniru studenţi. 
Ele sunt absolut insuticiente, alâl 

urict ere al 'numărului 
lor, cât şi al quantumului la care 
se. ridică. Printre primele reveridi- 
cări ale. Universităţii, trehuie în- 
scrisă aceca a înmulțirii si ridicării 

chiar dacă nu 

i școlare sunt verificate de Cassa 
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„SCANTEIA , „te 

deschide aci seria unor anchet 

cu şcolară În cure £v, es- 

în e unele învăţământului 

aşa cum sunt văzute, atât de per 

sonalul didactic — directori, pro- 

fosori, suplinitori, pedagogi — 

cât şi do “elevii înşişi. 

Prezentăm interview-ul co 

ne-a fost acordat de d. profesor 

Pompiliu Constantinescu, direc- 

torul Liceului „Aurel Vlaicu“, A- 

cest liceu, a cărui clădire a fost 

distrusă de bombardamente, 

funcţionează acum, după amiază, 

în localul liceului „Gheorghe Ia- 

zăr“, Cei 700 de elevi ai liceului 

„Aurel Vlaicu“, toţi fii de cefe” 

riști, sunt astfel nevoiţi să par- 

curgă kilometri dela casele lor, 

Dar în privința elevilor vom re- 

veni. | . 

L 

1) Cum vedeţi: problema demo- 

cratizării învățământului secundar? 

— Problema învăţământului 

secundar mi se pare a avea trei 

aspecte: posibilitatea materială 
a accesului elevilor în liceu, de- 

mocralizarea a însuși. spiritului 

şcolii şi personalul didactic. : 
'Paxele şcolare au crescut în- 

tr'o proporție îngrijorătoare ! A 

avea un: copil sau mai mulţi, în 

liceu, înseamnă a învesti o sumă 

care depăşeşte, de cele mai multe 

ori, veniturile. modeste ale părin- 
ților. o 

Dar un copil nu se întreţine 

numai cu taxe; hrana, îmbrăcă- 

mintea, cărțile, tramvaiul, ca' să 

nu mai vorbim de distracţii, de o 

carte latină sau ştiinţifică, tota- 

la taxele şcolare, 
Un învăţământ într'adevăr de- 

mocratic cred că ar trebui să fi- 

xeze ţaxele şcolare după venitu- 

rile părinților; proporționalitatea 
taxelor scolare „in raport cu ve- 
nitul părinților, este norma de 

sub aspecul social. | 

2) Fizarea unor taze proporţia- 
male cu veniturile părinților nu ar 
duce la favorizarea liceelor cen- 
trale, cu elevi mai bogaţi? 

_—"In aparenţă așa ar fi; dar 
să nu uităm că toate.comitetele 

Școalelor şi că Ministerul Educa- 
ției Naţionale este oiganul cen- 
tralizator, care poate repartiza 
sumele .încasăâte de. toate liceele 
din Capitală, de pildă, în raport 
cu nevoile. fiecărei şcoli. Fireşte 
că acele Jicee care sunt frecven- 
tate de copiii burgheziei, vor avea 
venituri .mai mari decât. liceele 
îrecventate de copiii modeşiilor 
funcţionari şi muncitori, Cum 
însă toate şcolile aparţin statului, 

zarea sumelor, în mod echitabil 
şi după nevoile urgente, între ]i- 
cee.. Individualismul nostru 'exa- 
gerat, manifestat în. problemele 
ce privesc colectivitatea, poate fi 
corecțat de o bună politică socia- 
lă, dirijată de minister. 

. . , 2 i 

3) Cum înțelegeţi asistența so- 
ciali dată “elevilor? T'rebue conti- 
nuat cu sistemul actual al burse- 

-liora 2”: | - . 

„_— Măi întâi, sistemul buiselor 
este viciat prin lipsa de legătură 
organică între_învățământul pri- 
mar şi cel secundar. Câte inteli- 
gențe vii de copii dela țară sau 
delă periferie nu se pierd, din 
cauza sărăciei şi a mizeriei! Un 
părinte dintr'un fund de sat, lip- 
sit de mijloace, nu are, de cele 
mai multe- ori, nici bani de tren 
și cu atât,mai mult ae gazdă, ca 
să, încerce măcar a-şi trimite co- 
pilul să dea examen de admitere 
în.liceu; cred că tot Ministerul 
"Educaţiei Naţionale trebue să di- 
rijeze, prin inteimediul dascăli- 
lor şi al inspectorilor şcolari, 
funcţionarea unui bun sistem de 
împărțire a burselor, selectână 
din. masa copiilor dela ţară şi 
dela periferie pe cei maj săraci, 
dar apți să învețe carte. A lua 

sau protecție — înseamnă a per- 
petua un sistem învechit şi de 
minimă valoare socială. Un -di- 
rector de liceu : și o comisie de 
admitere, oricât de bine întenţio- 
naţi ar fi, nu pot corecta un sis- 
tem vicios și nu pot suplini o po- 
litică școlară lăsată la voia în- 
târplării, Sa | 

Problema asistenții sociale, în 
școală, este de-o importanţă mult 
mai mare şi comportă o vedere 
de ansamblu, în complexul pro- 
blemelor școlare; asistenţa rnedi- 
cală, în primul rând, să nu mai 
lie o simplă îndatorire biurocra- 
tică, iar pe timpul vacanței mari, 
organizarea de sanaiorii, la mun- 
ic și la mare, de centre de 're- 
creație şi. odihnă, isvor de ade- 
vărată întremare “fizică şi mo- 
rală: să nu mai fie un vis,.ci o 
realitate: însă, evident, problema 
trebue privită în însăsi structura     “Elevii cer îndepărtarea 

invățământ, 
burselor, cz aa zi 

5, Sergtiiescu 
asistenții sociale, în statul ro- 

manualelor gcolar 

comisia de epur 

de Jrba român 

misiile şi-au depus 

au indicat ceeace $ 

din manuale, 

spiritul nou 

recomanda | 

lor, fiindcă aşte 

cat al Ministerulu 

ționale, care 

aprobate; pre 

fi ca şi astron 

rinţii nevoiaşi. 

a câştigurilor e 
hotăr 

ri: ati Culturii Naţionale ar pu- 

lizează alte sume, care se adaugă | 

democratizare a învăţământului, 

tot statul trebue să facă reparti-| 

lor. sau acest sistemi sar putea ame- 

bursă după noroc, întâmplare| 

— In primul rână, se impuna 

o simplificare a lor, nu nana a 

raport cu timpul scurt a aces i 

anormal an şcolar, dar îi E 

port cu excesul „de epecializare 

itate cul care bântue învățământ nos ru 

în confort »utem secundar, . care trebue | 

vremii. u Poul. cultură generală
. i | N i ca 

lele e Dar problema este mult p a 

importantă, spre a fi măcar schi 

țată, în cadrul unor înțrebări. 

6) La Uceul pe care-l condiacţi 

credeţi că este necesară o eputația 

a cadrelor? d | 

— Fireşte 

noastre .vor: 
personalul lo 
de,epurare şi 

pii epuratoare, 
| 

etua de comisia alcătultă da 

Ministerul Culturii Naţionale, _ 

Până atunci, epuraţia „excită 

numai 0 fremătătoare sensibili- 

„„ iepurească 

gi ounctul acesta se leagă, [i- 

resc, cu prima întrebare, 

despre problema 

e ate ? : 
uese schimb Cart ain gub- 

are e manualelor 
&; toate sub-co- 

referatele. și 
4 se elimine, 

reb 
_— Am făcut 

al 
să manua 
i ptăm un comuni- 

i Culturii Na- 

să fixeze manualele 
țurile cred că Vor 

omice, pentru pa” 

O reglementare 
| | 

itori rebui NE , | 

aer i - ; toate instituțiile 
trebui . epurate, În 

r; aşteptăm normela 
însăşi începorea p2- 

care 80, va = 

ţă, 

pei legi, să ia asu- 

dela autori şi edi- 
ie afectată ajutoră- tori, care să fie i vor 

rii elevilor “săraci, ce nu ii 

putea cumpăra toate manuă ele. 

Să nu uităm că, la unele materii, 

tea, pe baza u 
pră-și o cotă, 

ca Limba română; manualele: se 

tac mai mult cu foarfeca, alegân- 

“din SC 

iul public. 
du-se bucăţi potrivite 
torii intraţi în domen 

    
7) Ce credeți 

suplinitorilor ? 

— Epuraţia, câ o consecinţă lo» | 

gică, va ajuta în mare parte la. 

soluționarea problemei suplinito= 

jilor; ea va îngădui o înviorare'a 

cadrelor, în învățământ, va dure 

la o primenire a „mentalități. şi 

la încadrarea. suplinitorilor cu: 

examen de capacitate, în locurile 

libere, Dacă nu sau mai făcut 

numiri, în învățământ, de ani da 

zile, vina nu este'a suplinitorilor, 

dintre care unii au până la 10 

ani de funcționare, în continvars, 

dur au rămas într'o demoralizan-" 

tă stare de provizorat. 
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5) Ce credeți despre salarizarea 
corpului didactic secundar ? . 

_— Este o salarizare de mizeria. 
şi constituirea profesorilor în sin 
dicat e un indiciu că singură so 
lidaritatea de breaslă poate ra , 
para această anomalie; o şnoală: 
secundară, oricâte bune retormA 
ar însănătoși-o, în spiritul nou. - 
democrat, dacă. nu va avea un 
corp didactic selectat şi bine ra 

1 a 
1 pan 

  

D. Pompiliu Constantinescu 

Astfel o seamă de pedagogi, 
şi-au făcut un izvor de frumoase 
venituri, dintr'o muncă fără prea 
mult aport personal. 

. Punctul acesta se leagă, firesc, 
cu prima întrebare, care priveşte 
însăși ideea de „democratizare a 
învăţământului, secundar. 

  

“rtribuit, va-avea aspectul: unu 
lat locuit de sdrențăroși, lipsiţi 
de elan, de demnitate și con- 
știință, a ! _ 

Și” punctul acesta se azi 
strâns, cu prirna întrebare ; de” 
mocratizarea învățământului de 
care ziarele fac pe bună dreptatea 

atâta caz, priveşte deopotrivă pa 

părinți, pe copii şi pe profesori, 

  

slujba hitlerismului 

Dacă parte din tineretul ro- 
| mân s'a lăsat otrăvit de na-! 
zism și legionarism, aceasta se 
datoreşte în bună parte profe- 
sorilor, cari, pentru dragostea 
ce o: arătau . nazismului, pri- 
meau locuri gras plătite în 
Consiliile de Administraţie ale 
întreprinderilor germane. Ar, 
îi fost de aşteptat ca după 23 
August profesorii în chestiune, 

      

  

    

Lupta studio! 
măcar din bun simţ, să fi de- ză ea 0 e pa ia 
misionat din posturile .ce le Cupa Su 
ocupau. Dar, de unde! Dom- elan fAmeleenil 

niile lor își păstrează locurile 
în liniște şi chiar se bat cu 
pumnul în piept, penti-u de- 
mocraţia la a cărei sugrumare 
au contribuit fără nici o ru- 
şine, a 

„De exemplu: . MR 
"Prof. Ing. Corn. Cassasovici, 

„elernul“ prieten: devotat al 
nemților, preşedinte al Came- 
rei de Comerţ Româno-Germa- 
ne, fost preşedinte al Fiimei 
AE.G.- | IN 
“Prof, Dr. Victor Slăvescu, 
membru în Consiliul de Ad- 
ministraţie al Societăţii Ban- 
care Române (citeşte Dresdner 
Ban). 
„Prof. Gheorghe N. Leon, 

vicepreşedintele Societăţii „Ro- 
giier“ (citeşte Herman Goerini 
Werke),! A > 

Proi: , Anibal Teodorescu, 
preşedinte al Societăţii „Ro- 
migela“ și Prahova. 

Ing. Nic, Vasilescu-Carpen, 
| Preşedintele Soc. A. E.G 

Prof. Ing. Alex. 
Conducăior al Socie 
E.G. ia 

Prof. Dr. Ing. Remus Rădu- 
leț, Conducător al Soc. A.E.G. 

Prof. Al. Tzigara Samurcaș, 

Vineri 3 Noembrie a avut loc d 
întrunire a studenţilor democrați 
de la Universitatea! Cluj-Sibiu. 

Tov, Octavian Belea, secretarul 
Uniunii: Tineretului Comunist din 
localitate, deschide adunarea, în- 
demnând pe studenți să pornească: 
bărbăteşte la luptă, alături da 
muncitori şi țărani pentru demo- 
craţie şi progres. , Sa 

Tov prof. Alexandru Eoşca, ara 
tă pe scurt situația din Ardealul 
de Nord eliberat de sub cutropito- 
ri prin. vitejia , Armatei Roşii qi 
Armatei Române. | 

Apoi ia cuvântul tor, Bandraa 
bur, care după ce face un scurt 
istoric al mişcării studențești între 
cele două războae, face apel la stu- 
denţi spunând: „Suntem datori să 
ne unim cu toții întrun singur | 
Front al Studenţimii Democrate, să. 
ducem lupta contra tuturor. cle- 
mentelor reacționare care şi astă- 
zi caută să învenineze tineretul cu 
diversiunea şovinistă“, 

Tov. Nicolae Todor se ocupă cu 
doleanţele, studenţimii. El spune: 
„Astăzi, 'ca şi eri, studențimea € 

„| neglijată, iar problemele ei vitale 
sunt ocolite. Siudenţimea  demo- 
crâtă dela Universitatea - Cluj— 
Sibiu consideră Platforma propu” 
să de Uniunea Tineretului Comu= 
NiSt ca un proarâm. de realizări 
minime și foarte. urgent pentru 

pa Se imbunătățirea condiţiile e viață : Preşedinte al Soc, „Siemens ale ei li Sudarea mt - 
mocrată dela Universitatea Ciuj- 

  
Nicolau, 
tăţii. A. 

Schuckerte, | 
sp. E | pr . d. . iasi putea, forma Cu aceşti] | Sibiu cere: 

on i un colegiu universitar-| | . 1) Să se fică o epurațţie temei“ nazist, | nică în Univerşitate. . . 
2) Lupta comună cu tinerii mun i Despre ce anume poate|| .2) Lupta . . citori și țărani, . vorbi un asifel de profesor,     

  

studenţilor săi, decât despre - 3) Burse, pentru: studenţii — să 
binefacerile nazismului “Şi 9e, merituoși, ci a n ului care 4) Căminele studențești să fie l-a plasat în astiel de posturi?! | | conduse. de coinitete e că eșt Dece întârzie epuraţia ? | democrate. Ii — „5 Statul să editeze  mânualele ae | Gldaclice,   
    

  

_„6) Aparatul scministrativ unt” 
versitar să fie perfecţionat. 

7) Autonoinia Universitară, 
8) Deblocarea examenelor, 
Ca încheicre. părticipanții şi-au 

manifestat . adeziunea totală la 
Platforma. Frontului Deniocinat al 
Tinereţului, și. s'au angajat să lu: 

Să Zezicltatiul 

concursului nostru _de ;,Cu- 
vinte încrucişate“ a fost n- 
mânat pentru numărul vii- 
tor, pentru: ca. şi tinerii de. 
mocraţi din orașele de oro- 
„Vincie să poată participa Ir     mân.   "concurs, . 

te pentru realizarea tuturo» punc“ telor ei, . | Da 
: 

j 
/ 

) 
j
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      «e   ANIA | 
— 0 povestire - daspre doi aviatori sovietici o. 
Vreau să vă povestesc "despre doi 

amici, despre Lect. Gheorghe Arte- 
miev şi sublet. Macar Goiovin, cari 
aveau împreună 42 ani, cari nu se 

" 'deosebiau cu nimic de alţii tot așa 
„de tineri aviatori . sovietici, cari 

mau încă pe pieptul lor stele de 
aur de eroi, dar au pe contul lor]. 
avioane inamice doborâte. Sunt tot 
atât de. experimentați în cer ca şi 
mii alții. 

Inainte de război au fost şi ei ca 
toți tinerii sovietici, oameni simpli, 
doar nervii: lor erau ceva mai tari 

ca la alții şi ochii lor mai vigilenţi; 

Uniunii Sovietice 

" geris, Ceilalţi râdeau de noi: 

„scrisul. Ce credeţi 

Poate că ei erau mai curagioşi de- 
cât 'alţii şi iubeau cerul mai mult 
decât ali tineri de vârsta lor. 

Ei- mau fost încă aviatori când 
alți tineri intrau în luptă cu arma= 
ta de aer inamică forţând-o să-şi 

- arunce bombele în. dezordine; când 
excadrilele aviaţiei - noastre, . tre- 
când prin întunericul nopţii, prin 
furtună și prin focul anti-aerienei 
sdruncinau Berlinul cu lovituri 
puternice; când Uzinele noastre 
se transferau la mii de km. din U- 
craina spre Urali şi se restabileau 
întrun timp fabulos de, scurt, Ei 
wau fost încă aviatori când - tur- 
burat deasupra ţubitei noastre ca- 
pitale, cerul era  întretăiat. de 
vazele verzi ale proiectoarelor. 

"Imntrun oraș departe în dosul fron- 

$ului cei mai buni meşteri învățau 
țineretul să sboare, învățau să u- 
„sască pe duşmani cu toată puterea 

asiunţi şi să birulască în luptă. 
Dar peste un an Artemiev şi Golo- 
din au şi eșit pe. aerodrom şi s'au 
bpezat în avioane noi bine lucrata 
Ve muncitorii uzinelor din Urali și 
Siberia, sau ridicat în aer şi au 

" Entrat în luptă, 
In timpul războiului de apărare 

a patriei numai unitatea -Eroului 
Lct. Colonelul 

Svitenko,: în care fac acuma slul- 
ba acești doi prieteni, a doborât 
368 de avioane “inamice. Let. Colo- 

„melul Svitenko a crescut minunate 
cadre de tineri aviatori. Numai Ar- 
temiev și Golovin au distrus 13 a- 
vioane. 
__ Intro zi obișnuită de muncă au 
stat et mult timp în mașinile lor 
la marginea unei păduri şi aştep- 
tau semnalul. . . 
| Locotenentul Artemiev un tânăr 
simpatic cu părul blond şi cu ochii 
căprui se uita liniştit din cabina 
lui la imensul câmp al aerodromu- 
lui la avioanele înșirate pe mar- 
pini, la pădurea întunecoasă şi se 
gândea la sborul pe care îl aşteap- 
tă. In memoria lui răsăreau luptele 
reuşite și nereușite, combinaţii a- 

bile, greşelile, siluetele mașinilor 
inamice și alte momente ale. lupte- 
lor la care a participat. EL şi-a a- 
mintit de doi fraţi ai lui şi de tatăl 

său pe care războiul i-a împrăștiat 
pe diferite fronturi. Poate.că ei sv   

pregătese acuma pentru un atac și 
un „aviator oarecare -îi ajută . din 
der să asalteze fortificațiile inami- 
ce, aşa cum şi el va ajuta: fraţilor 
şi taților altora. El a simțiț că e- 
xistă un fir invizibil care leagă ca- 
menii, ce trăesc sub „acelaş cer... 
De trel ani n'a mai fost la Mosco- 
va.. Numai „dacă tnchide ochit, vede 
străzile cunoscute iluminate cu un 
rând drept de lanterne, vede .pie- 
țele cunoscute... în gând . călătore- 
şte în tramvai dela casa sa la casa 
prietenilor săi. E1 vede pe mama 
sa îndreptându-se spre piața Kom- 
somolilor cu un .coșuleț să facă 
cumpărături, - 

Ea a'rămas singură acuma şi fără 
îndoială îi e dor de noi. 

El regreta că nu îi scria des seri- 
sori de mângâere. ci numai fraze 
scurte şi tăiate. Iată, când se vă 
întoarce din luptă îi va scrie ime- 
diat o scrigoare. 

Jora! îi chemă Golovin la mi- 
crofon —.te plictisești? — „Nu, 
răspunde Artemiev — mă gân- 
desc” ], n 
— „Despre ce? | 

„7 Despre tine. Nu te-ai aştep- 
tat”. 
— „Și, cum te gândeşti” despre 

mine? De bine sau de rău?“ 
— Când ne vom întoarce din 

zborul acesta îți voi spune”. 
=— „Incetaţi .conversația” se. auzi 

glasul Let. Colonelului Svitenko. 

Pe cer da arătat o rachetă ver- 
de descriind un:semicere. Este sem- 
nalul. Cerul cheamă. Artemiev. s'a 
aşezat maj comod, a pus ochelarii, 
Orice gând Va părăsit, Inima înce- 
pu să bată mai des. . 

" Cerul cheamă. Artemiev şi. Go- 
lovin stau ridicat la o înălțime 
mare câ nişte păsări și au începul 
atacul contra escadrilei de bom- 
bardiere a aviației inamice. 
“Avioane dușmane sunt puse pe 

fugă, câteva chiar doborâte. şi a- 
viatorii noştri se întorc acasă. : 

Câţi aviatori s'au ridicat în acea- 
stă zi pe. diferite fronturi ?. Poate 
100, poate zeci de sute. Ei sunt 
mulţi. Nemţii ştiu foarte bine că 
fiecare încercare a lor de atac în. 
tâmpină multe. avioarie sovietice. 

Noi mam uitat nimic, noi ținem 

bine minte că aviatorii germani au 
început războiul. Pe aripile bleste- 
mate ale smașinilor lor, ei primii au 
adus nevoia în țara noastră. A- 
vioanele lor-cu .crucea  galbenă- 
neagră a închis. orizontul ca un nor 

negru împledicând razele soarelui 

care răsărea într'o dimineață. de 

vară, intro Duminecă., „Aviatorii 

nemți au adus multe suferințe și 

nenorociri poporului nostru, Dar a 

venit. ceasul răsplatei. Sokolii noş- 

tri nimicese şi vor nimici și mai 

mult pe autorii războiului de cotro- 

pire. 

  

TI G PENA e 
TA 22 af -tân&pe panda 7 
e vorbeşte 

(Conthacare isa pag. I-a) 

Asa am dus-o mai multe luni și 

credeam că aşa vom trăi până la 

stârşitul războiului. Dar a. „fost să 

He altfel. 

VOLUNTAR PENTRU A DOUA 
„OARA 

Intro zi, cam. prin toamna anu- 

hui 1943, ne-au adunat pe toți în 

lagăr, A venit din Moscova un de- 

legat, tot un român, un patriot, şi 

no-a vorbit tare frumos. Ne-a spus 

că doamna Ana Pauker, care ține 

așa de mult la poporul nostru, A 

vorbit pentru noi... Vrem să facem 

'o divizie, să dăm pe nemți. afară 

din ţară, ză facem o Românie li 

beră. Nu e forţat nimeni, numai 

care vrea să so. înscrie. . 

Eu m'am înscris, gândindu-mă 

la ai mei rămaşi sub jugul grofi- 
lor. Din. 210 câţi . eram în lagăr 

pe-am înscris atunci 20. Majori- 

tatea cram tineri care. ne-am în- 

și aţi rămas cu 
că. ruşii sunt 

proşti să'ne dea arme, când noi am 

venit ca dușmani?" 
La vreo două luni a venit într'o 

ceară un alt delegat cu un căpitan 
covietic şi ne-a spus la toți care 
ne-am. înscris să ne echipăm ime- 
diat şi să plecăm. Atunci să-i fi 
văzut pe toţi ceilalţi, cum plân- 

_geau şi so rugau să-i ia şi pe ei, 
dar nu ne-a luat decât pe noi, care 
eram înscrişi. 
Am ajuns şi la Divizie, Am găsit 

mulți din toate lagărele, că noi 
vena mde mai departe. Ne strânse- 
zcm şi noi cu alţi voluntari şi 
eram 420. Ne-au întâmpinat cu mu- 
zică, la 10 km. înaintea taberei. 

Ne-au ieşit inainte domnul colonel 
Cambrea şi doamna Ana Pauker 
3 inc-au mulțumit: „Bine_ aţi venit, 
băeți! Mergem ! „să scăpăm țarat: 

Şi băeţii plângeau. cu lacrimi de 

bucuric, 
Aşa an ajuns pandur. 

CELE TREI COLHOZURI- 
DIN CLIMBOVKA , 

„V'aţi înscris 

a 
7 

i a 
_ Astă primăvară a mfost: canto- 
nați în satul Climbovka, la 20 de 

“km. de Nistru, prin direcția Soro- 
căi. Satul fusese pârjolit de nemți 
și am dat și noi o mână de ajutor 
oamenilor ca să-şi refacă gospodă- 
miile. Am locuit acolo trei luni, așa. 
că am văzut cum trăesc plugarii 
sovietici. 

Locuesc în sat ca la 3000 de oa- 
meni și sunt împărțiți în trei col- 
hozuri. Pământul îl ară cu trac- 
toare, dar acum nu prea aveau 
destule, că e luase nemţii. Fiecă- 
rui on i se dă o NORMA, adică tre 
trebue să lucreze întro zi. Când o 
care e ales de sătehi, îl scrie cu o 
zi de lucru. Dacă termină mai re- 

incă una. Așa că întro zi poate să 
fie scris cu două sau trei zile lu- 
crate. Când ze strânge recolta. se 
ia o parte pentru stat și pentru ar- 
mată, o parte se strânge pentru a- 
nul următor, iar restul se împărte 
la săteni, fiecăruia după cât de 
“mult şi cât de bine a lucrat, 

: Fiecare gospodar are câte o vacă, 
un cal, un porc, găini — și pământ 
cât îi trebue pentru nutreţ. 
-' Colhozurile au câte o coperativă 
de unde îşi cumpără fiecare ce-i 
trebue. 

Şi, viața e altfel decât la noi. Să 
fi văzut numai cum pleacă la lu- 
cru, brigăzi de 30—40 de _fete şi 
tineret, cu cântece, râsete şi vese- 
He. Fiecare colhoz are un . cinema 
care. joacă în toate serile. Oricine 
poate intra și nu se plătește nimic. 
Au şi trei teatre, dar joacă numai 
odată pe săptămână, Duminica. Vin 

câteodată şi artişti mari, din Mos- 
cova, dar deobicei joacă actori din 
sat, Sunt şi biserici unde: se țin 
slujbe în fiece Duminică. Dar preo- 
tul mu e plătit. E totun ţăran și 
lucrează toată „săptămâna la câmp 
ca toți plugarii. La biserică se duc 
mai mult bătrâni şi femei, Acum 
în sat sunt mai mult fete, că băeţii 
sunt în armată. , 
“Sunt fete frumoase şi bune. Am 

fost şi eu în dragoste cu una. O 
chema Nastasia... 

REA TRANSILVANIEI 

* Când s'a ocupat Iaşui şi după ce 

sa semnat Armistițiul ' am pornit 

spre front. Am mers să scăpăm 

țara de 'jugul hitlerist. Am luptat 

la Oradea Mare. A fost o bătălie 

grozavă şi pandurii au sta în linia 

întâi. Mulţi camarazi au pierit, dar 

i-om. răzbuna. Eu am fost rănit. 

Din mâna dreaptă mi-a rămas nu- 

mai degetul gros. Restul mi l-a re- 

tezat o explozie de brandt. Invăt 
acum să scriu cu mâna stângă. Am 

şi învățat să mă iscălesc. 

„Acesta este sergentul Olteanu 

Gheorghe, unul dintre mulţii eroi 

ai diviziei Tudor VladimirescuDe- 

breţin. Unul dintre cei cari ne a- 

rată că lupta împotrva  duşmanu- 

lu hitlerist trebue dusă până la, ca» 

păt şi că prietenia cu popoarele” din 

U. R.S.S. poate fi înfăptuite, 

Glorie diviziei Tudor Vladimi- 

rescu-Debreţin! 

SITE TIBET 
REDACTO' AEBDASABIL: 

  

  

PE FRONT, PENTRU ELIBERA-| , 

mea cm e Tpe pa ana e  eer ae o a m ata 

Grija. pe care: statul sotie o 
acordă necesităților de: educaţie şi 
formare a copiilor.şi tineretului a 
uimit de mai multă vreme — ca 
da altfel riulte xevelăţii neaştep- 
tâte din U. R. S.S. — lumea noa- 
stră burgheză, crescută ti reacţiu- 
ne 'și sub obrocul' Propagandei na- 
țional socialiste. Amănuntele edu- 
caţiei, sovietice, care cultivă. în- 
treaga : personalitate â omului . şi 
care folosește toate mijlhacele în 
vederea unui efect desăvârșit, ne- 
au demonstrat, şi în acestă. pri- 
„vinţă, uriașele înfăptuiri. şi progre- 

“se ale Uniunii vecine. . 
„Dar nu despre, acesta realităţi, 

atât de importante și pentru şcoala 
românească pe cale de reorganiza- 
re, nici despra. rolul cinematogra- 
fului, sportului, teatrului, labora- 
torului, pe lângă 'şcoala propriu- 
zisă, voiam să vorbim acum, ci 
mat de grabă despre. unele. isbi- 

toare trăsături ale tânărului spec- 
“tator sovietic. Căci delimitarea 
noastră de „spectator tânăr”. nu 
este: câțuși de puţin arbitrară. In 
Uniunea. Sovietică există nenumă- 
rate teatre pentru copii şi tineret. 
Nenumărate scene pe care se joa- 
că pentru copii, sau pa tate copiii 
înșiși la joacă. Un. repertoriu uni- 
versal bine selectat stă la îndemâ- 
na lor. O muzică, pe măsura lor 
însoţeşte adesea spectacolul, asu- 
pra căruia sunt ținuți să dea ne- 
încetat explicaţii — la cerere — o 
mulțime de supraveghetori. In pau- 

ze, un pian repetă melodiile. prefe- 
rate din piesă, pe care tinerii spec- 
tatori doresc să le înveţe. O. atmos- 
feră de încredere, şi colaborare 
domneşte tot timpul între micul 

public din gală şi scena cu deco- 
ruri și actori, care n'are nimic neo- 
bișnuit,. rigia şi spinos pentru 
spectator. “Această atmosreră acti- 

vă, această popularitate: a “scenel, 
u actorilor, a teatrului întreg cu 
tehnică,, direcție, regie, etc., care 
nu mai constitue „intangibile mis- 

re de după cortină”, sau intiml- 
dante solemnități orbitoare, 'acea- 

stă circulaţie de opinie şi efort în- 
tre teatru şi spectator — care poa- 

te fi aflată dealtfel în orice do- 
meniu de muncă şi cultură sovie- 
tică — este poate unul din. cele 

maj rodnice și omenești amănunte 
specifica ale marei „republici răsă- 
ritene. 

Etectele puternice şi semnificati. 
ve ale acestul fapt, ale metodelor 

strălucita de educaţie ' sovietică 
psihologia inedită, impresionantă a 

tânărului. care frecventează specta 
colele, ne vor da de gândit - şi ne 
vor surprinde îndeajuns și numai 
din aceste fragmente de scrisori 
primite de Teatrul central de copii 

și de Teatrul. central al tinerilor 
spectatori din Moscova, scrisori pe 
care le reproducem mai jos -după 

un număr mai vechi din „Ravue. de 
Moscow”, 

dom mie marea me eee ana aa 

  — Co însemnează „prinț? E 

modelele noastre! de 
sboară fără motor... PI 
:— Pentru. ce, în pisa dvs.,. un 

soldat din Armâta . Roșie poartă 
revolverul la dreaptă şi ni la stân- 
ga ? Nu e corect așă... , 
_ —— Povestea lui Andersen „Prin- 
țesa. porcilor” mi-ă plăcut ' foarte 
mult. Numai că purceli cei mici 
m'au coada în formă de sfârlează, 
în timp ce porcii: adevăraţi, cum 
am văzut eu Ja „colhoz, au. cozile 
  

  

  

  

„Tânărul vilonist Alazyev Aznt 
elev al conservatorului din Erevan 

întotdeauna în formă de afârlează. 
Pe uimă, artiștii care joacă ro- 

lul purceilor trebue să grohăe, mai 

târe... Sau poate hu grohâie artiş- 
tii. ci vreo maşină,” vreun fluer 
cova. 

avioane. nu 

  

Despre spectatorul fânăe sovietic] 
Iată afet tnuăttuneră unși :tinereţi 

jeticite, căreia i' se respectă nâivi- 
tatea, căreia nu i se contrăriază 
cundorile, dar căreia nii i se ascun- 
de nimic, cărela i se stimiilează şi 
i se satisface: spiritul atât de liric 
și irezistibil al curiozităţii, Un ti- 

neret crescut în mijlocul realităţi- 
lor, în mijlocul lucrurilor. vii, ade- 
vărate, care nu se “învestese de. cir- 
cumstanţă cu cine, ştie ce etichetă 
de interdicţie, de „seriozitate“ inac- 

cesibilă, care nt capătă nici aensul 
plictisit, acru al pedagogiei bur- 
gheze, cu  gogorițe, „nu pune 
mâna” și prestigioase babe cu bo- 
netă. O vitalitate impresionantă, 

puritate, “spirit critic, judiciositate, 
un elan de curiozitate: universală, 

un niare spirit cetățenesc, iată ce 
putem descifra în scrisorile micilor 

spectatori din Moscova. 
Dar. mai esta aici: un lucru care 
nu trebuie trecut cu vederea . şi 

anume interesul pentru tehnică „și 

problemele ei, pasiunea pentru me- 

canică, pentru domeniile profesio- 
nale practice, realiste. Lucrul ace 

sta. care poate să :asă din comun 
ia not unde o falsă şi neputincioa- 

să educaţie risipeşte şi deformează 

energiile, este, în realitate, în U. 
R. S. S. un fapt de. multă vreme 
comun, obișnuit. O anchetă în rân- 

durile tineretului, pe "tema „ce ca- 

rieră v'ați alesi*, dăde, prin 

1936 un rezultat categorie în fa- 

voarea meseriilor tehnice şi practi- 

ce. Nu numai băieţii, . dar fetele 
chiar imbrăţişau carierele ma! a- 
dâne așezate în mijlocul zealități- 

lor vieții materiale. 
  

    
  

Copiii sovietici asta tând la un spectacol 
In orice caz trebue mai tare. 

_— Spuneţi-i generalului aceluia 
rău și sălbatice din piesa dva. nu 
cumva să aibă îndrăzneala să trea- 
că pe lângă școala noastră. Băieţii 
au aranjat cu toţii să-i tragă o bă- 

  

  

  

     
  
  

  

  

oare vreun nume de familie ?,.. 
Pentru ce covorul din piesa "Co 

vorul sburător” n'are motor? Aţi 
uitat oare dvs., să i-l puneţi?, 

'Trebua neapărat să reparați gre- 
șala asta, căci altminteri 'o să râdă 
lumea de dvs. şi o să se! întrebe 
cum e posibil să sboare. Nicj chiar 

      

Mizeri ia ueeinicilor dela 
„Carol Râsler“ 

Carol Râsler terorizează pe 
ucenicii din întreprinderea cu 
acelaş nume. Ajutat de nepo- 
iul său, Niculae Răslei şi de 
Gheorghe Vasiles cu, el îi ex- 
ploatează cum nu se poate : mai 
rău. Munca tvcenicilor incepe la 
5,30 şi ia siârşit la 19,30, 

In afară de acest regim de 
14 ore de muncă zilnic, ei lu- 
crează şi Duminica dimineaţa. 
Salariile de mizerie .ale tineri- 
lor ucenici sunt de 60 lei pe oră 
pentru . cci din anul îi, şi 120 
lei pe oră pentru cei din anul 
4. Din această leată ei nu-şi pot 

procura nici hrană suficientă. 
Dorm câte 20 într'o cămăruţă 
strâmtă, Fac baie câte 8 tce- 
nici în acelaş timp, odată pe 
săptămână, căci pentru | cei. 30 
ucenici și. 60 lucrători ai tabri- 

cii nu e decât o. singură baie. 
Nu au combinezoane de lucru. 

Ucenicii vor lupta uniți pen- 
tru realizarea revendicărilor lot 
drepte, cuprinse î:, Platofrmă. 

Zbiuriui tineretului dela 
„Aecro-Chimiea“ 

La tabrica „Herochimica” lu-     pede, mai pocte lua încă una, şilă șLANEA GHEORGIIUL, crează acum 40 ucenici, Sala- 
2, 

      
Publicul spectâtor al Teatrului “Central de copii din Moscova 

taie număru — unu. 
„_— Cum imitaţi dvs. pe scenă ră- 
săritul soarelui? .  ; 
„Mie îmi place foarte mult “natu- 

ra-și aş vrea să- mi instalez şi eu 
un asemenea soare în camera mea. 
Scrieţi-mi, vă TOg, neapărat! cum 

  

  faceţi 7?,.. 

  

CUVANTUL TINERETUI 
viile lor sunt do mizeri€. Ma- - 

  

joriteiteă tinerilor ucenici lo- 
Cuiesc în suburbane, şi sunt 
nevoiţi să meargă zilric 15 Ier, 
pe jos, noavâmă . cu ce plăti 

tramvaiul. Ei n'au haine şi hra- 
nă, Toate acestea se dăâtoresc 

administraţiei, în fruntea căreia 

stau (raţii Hambirgei. Aceştia 
ai găsit cu cale să închirieze 
căminul de ucenici unui lucră» 

tor, tinerii ucenici jămănând 
asitel: pe. drumuri. Administrar= 
ţia a respins toate . ceretile pe 

care tineiii lucrătoii şi ucenici 
i le-au adresat prin comitetul 

de. tabrică.. Ba mai mult, adml- 
nistraţia. a angajat iără a con- 
sulta comitetul de fabrică 20 

d8 ucenici noi ; se încearcă din 
toate puterile să ţină departe 
pe aceştia dela 'acțiuiiea de re- 
vendicări a celoilalţi. 

, Tinerii. muncitori. delta. „„Aero- 
Chimica” sunt hotăriţi să lupte 

pentzu : isgonired tuturor cozi- 
lor de topor dir fabrică; orga- 

nizarea iutiiror tiierilor, pentru 
a duce lupta alături de vârst- 
nici, : eliberarea căminului şi, sa- 
listacerca imediată a tuturor   celorlalte rovendicărl, - Poni 

, 

  

Ingineri, mecanici, constructori, 
electricieni, tractoriști, chimiști, 

tehnicieni . da -toate-felurile ----iată 
perspectivele obișnuite ale unui ti- 
neret crescut în cultul utilului, al 

adevărului, al realului, deprins cu 
îndemânările binecuvântate ale 
maşinii, cu vocaţia practică a «i- 
frel cu providența domestică a re- 
sortului sau a formulei. . 

Valabil în toate dorințele şi în- 
trebările lui, sprijinit . în toate 

amănuntele personalităţii sale în 
devenire, format în limitele firești 
— promovate la maxinium — ale 
propriilor sale resurse, tânărul so- 
vietic. devine un cetățeaa complet, 
realizat în toate potenţele, cu toate 

adâncimile normale, drevt. nede- 
format de vicii didactica, nealterat 

de neliniști juvenile, nedezarmat 

de violente şi premature “ciocniri 
cu viața. 

Xste aici „o întreagă psihologie — 

despre ale cărei, detalii însă se mai 
poate vorbi mult — a acelui - om 

nou sovietic, pe care s'a sprijinit, 

în acest război împotriva agrosiu- 
nii brutale, civilizaţia, cultura şi 
soldaritatea îndestructibi'ă a Uniu- 

mii: „sovietice, pe care s'au ra szemat 

însăşi rezervele de optimism şi vi- 

tali tate ala bătrânului” contine ant 

european şi pe care se fundamen- 
tează, în sfârșit, umanitatea vii- 
toare. 

Geo EP uimitrosciu 

  

        

Dela intieptiiiderea 
sI. A. R.* 

„La T.A.R. îşi. continuă acti- 
vitatea. netastă, iostul adminis- 
trator Stegaru Mihail, menținut 
în serviciu de patronul între- 
prinderii. Respectând „| obiceir- 
rile instaurate. de. fostul regim, 
el continuă. să înjure, pe mun- 
citori, să le înarădească libor- 
tatea şi să-i „pârască. pairoriu- 

lui, Mai mult încă, el. a bătut 
doi ucenici cari nu veniseră la 
serviciu în ziuaj de 8 Octom- 
bre, deşi patronul a bermis, cui 
vrea, să lipsească în acea zi, 
fiind săibătoare legală. 

Pentru această atittiline ti- 
neretul dela T. AR. o Hotării 
să lupte pentru imediată îndo- 
părtare diii fabrică a liii Ste- 
qaru Mihail. | 

Tineretul fabricii. „Sârma“ 
aderă la Platiormă | 

In ziua de 6 Noembric a. cu aa- 
vut loc adunarea tineretului făbri- 
cii „Sârma“. Tânărul Bobuşanu a 
citit şi explicat Platformă elaborată 
de Uniunea Tineretului: Comunist. 

vei m coiveniiă 
li săptămâni au trecut dela 23 

Aigust, Și curățirea. vieții publice 

de toţi slugoii . devotați lui Hitler 

şi Antonescu ma început încă, Deşi 

în alte țări putregaiul hitlerist 

început să fie'curățat, la 24 ore du- 
pă eliberare, la noi mai. stau, sfi- 
dâridu- -ne, în posturile de conduce- 

re, toţi asupritorii din trecut ai ti- 
neretului. Oameni „cu mâinile. păta- 
te de sânge, cu buzunarele pline de 
aurul câștigat prin jafuri, au conti- 
nuat după 23 August .să iscălească 
circulare şi decizii. Legionarii şi-au 
schimbat cămaşa verde cu cămaşa 
țărănească, criminalii de războiu au 
făcut parte din guvern, hitleriştii 

cunoscuţi au fost însărcinaţi să e- 
pureze. De sus până jos | aparatul 
de stat era plin în toate rotițele lui 
de elemente. vândute, trădătoare, 

sabotori în 'orice moment, la. orice 

prilej. 
N'a putut fi curățat aparatul de 

stat, nu sa putut păşi deci la 0 
activitate constructivă, -pentrucă 
şefii partidelor „istorice“ au înţeles 
să patroneze această situaţie. Ei au 
vrut ca epurația să se facă la su- 
prafaţă şi nu în adâncime, căci du- 
pă dânşii primejdia . legionară nu 
mai există și orice discuţie în pri- 
vința aceasta e după ei, vorbărie 
goală. 

Pentru întreg tineretul țării, însă, 
epurația e o aspră necesitate. Lo- 

zincă epuraţiei a fost strigată - de 
zeci de mii de tineri în toate de- 
monstraţiile populare la cari tine- 
retul a luat parte cu entuziasm. 
Anii grei, întunecaţi, în cari au tre- 
buit să muncească ca robii, au fă- 

cut să crească în toți tinerii ţării 
o nemăsurată sete de viață, de lup- 
tă pentru dreptatea lor. Epuraţia e 
pentru tineret garanția că drumul 

pe care pășeşte țara e cu adevărat 
nou, că drumul acesta deschide tu- 
turor tinerilor posibilitatea. unei 
vieți omeneşti. - 

Dela 23 August încoace, tineretul 
şi a cerut din ce în ce mai răspi-l 
„cat drepturile. Dar pleava hitleri- | 

a Sulo s : DU Sp Cu ad 

O nouă cotitură” în viaţa re- 
zervelox de muncă a fost luna 
Mai din anul 1942. Pe ziua de 1 
Tai a fost publicat ondinul tov. 
Stalin, Constructorii de tancuri 
şi de avioane, . metalurgiştii au 
lansat un apel colegilor lor de 
muncă : „Mai multe arme — mai 
“aproape victoria! Ea este în 
mâinile noastre. Fiecare din roi 
trebue să-și . mărească efortul 
multe maşini do luptă, mai multe 
multe maşini de luptă „mai multe 
arme. vă. chemăm pe toţi la în- 
trecere“, Şi marca întrecere a în- 
ceput în toată țara, la care tine- 
"retul n'a ocupat ultimul loc. In- 
trecere devenise forța motrică, 
măsurătoarea muncii fiecărui co- 
lectiv, a fiecărui elev. Decoraţiile 
oferite de Comitetul de Stat de 
Apărare au fost atiribuite în timp 
de 2 ani şi ceva .la peste 200 
şcoli. 
_O muncă uitaşă au efectuat în 

  

este discutat foarte confuz de 
un tânăr nepregătit, dar do- 
tat cu destulă re a credință. 
Fără să-l fi citit cel puțin în- 
tro traducere franceză, fără 
să cunoască o îotă din marele 
poet sovietic bazat însă pe 

mele zile în presa noastră, .d. 
Mihail Gaţiţa * scrie în mA 
CADEMIA“: 
„Legată astfel de momentul 
istoric în care a „apărut, poe- 

tât tinp cât împrejurările de- 
terminante vor dăinui şi va 
străbate atâtea graniţe, câte 
vor îmbrăţișa mai mult sau 
mai puţin temeinic problema 
pusă în Rusia“, | 

D. Gafjiţa e ușuratec în 
_concluzii. Din. ce citează, hu 

se vede a fi citit din Maja- 
kovski mai mult de patru po- 

a 

stă înfiltrată în toată viața ţării, 

cigul imirecerii 

Vladimir Fajalovshy 

2-3 traduceri apărute în ulti- |- 

“zia lui Măjakosky vă dura a-|. . . 

  ezii. Intrun loc spune că po-l. 

5 

K ca arigajament Îocat 
3 de âidii istifiu 
toți cei cari ani deărândul au în- 

cercat să desbine, tineretul, caută 

şi acum (Oxi pue cât mai multe pie- 
dici în, cei. Ziarele redcționare ati 
tăgăduit tineretului. dreptul de a 
se amesteca în viața politică, drep- 
tul de a-și spune cuvântul. De ce 
toate dcestea?, 
Pentrucă toţi cei "cari ai asvâr- 

lit tirieretul în mizerie, lăsându-l 
pradă, foaniei,, toți cei cari au tri- 
mis pe tineri să moară cu zecile de 
mii întrun  războiu antinațional, 
toți mai umplu, azi chiar, APARA- 
TUL DE STAT. Profesorii cari dela 
catedră au otrăvit „minţile tinere, 
ofiţerii călăi, bătăuși ai tinerilor re- : 
cruţi, inspectorii de muncă care au 
patronat condiţiile neomenoase îm- 
puse tinerilor muncitori, bestiile po- 
lițiste, ucigași ai. tinerilor patrioți, 

toată șleahta celor ce au prigonit 

cât au putut tineretul, nau fost nici 

isgoniţi, mici pedepsiţi. î 

Tineretul vă lupta şi nai dârz ca 
până. acum pentru. strivirea tuturor 

rămășițelor legionare şi profasciste; 

oriunde sar găsi ele. Va lupta . nt 
din 'spirit de răsbunare, ci pentru 
că e conştient că atâta vreme cât 

sabotorii făsciști huzuresc, fara rau 
poate merge pe calea unei :demo- 
cratizări. complete. Iritr'o țară în 
care bestiile hitleriste mai au, un 
cuvânt de spus,.nu e loc pentru 
drepturile tineretului.. 

„. Provocațorii legionari din apara- 
tul de stat au căutat să împiedica 
stabilirea unor. relaţii statornice de 
„prietenie între poporul român și po* 
porul sovietic, prin sabotarea nefna 
cetată a aplicării Armistițiului, In 
acest fel prezența legionarilor în, 
aparatul de stat înipiedecă tineretul . 
român să lege o prietenie strânsă 
cu tineretul sovietic. Ca să înlătu- 
re această primejdie de moarte pen- 
tru viitorul poporului nostru, tine- 
.retul: va lupta tot mai aprig. pentr 
stârpirea oricărei urme de făscism 
şi legionarism în țara noastră, de- 
mascând pe dușmanii poporului, ori -- 
unde ar fi ei  băgaţi. 

l e 
  
anii războiului tinerii. muncitori, 
cu mândrie şi veselie au ascultat 
ei în 1942 înalta apieciere a acti- 

vității, lor dătă de Mihail Ivano- 
vici Kalinin: „Patria nu va uita 

niciodată vitejia. fiilor săi, "cari 
luptă acum cu cotropitori ger 
mano-fascişti pe. fronturile răz- 
.boiului de. apărarea patriei, 

Guvernul Sovietic cu toate 
greutăţile războiului acordă sume 
cnornie şi o atenţie maro în în- 
grijirea vieţii elevilor, In ansi 
1940—43 a fost acordată suma de 
6 miliarde şi jumătate ruble pen- 
tru pregătirea “ rezervelor : da 
muncă. In 1944 bugetul școlilor 
de meserii și căile ferate întrece. 
suma de 3 miliarde. Sistemul 
Stalinist sovietic de pregătirea. 

rezervelor de muncă pentru În 
dustiia Uniunii Sovietice s'a do- 
vedit cel mai bun î în anii do răz-. 
boi,   

etul sovietic e suprarealist 
(ceeace. este absolut fals), în 

” altul e revoluționar, în altul 
că a scris poezie socială în : 
altul că e un intelectual pro- 
testator, adică o mie de lu- 
cruri care se bat cap în cap. 
Care dintre ele este adevă- 

„rat, desigur, nu-l vom între- 
ba pe autor,: fiindcă nici el 

“nu ştie. Dar cercurile . reac- 
ționare care l-au pus să scrie 

"du neglijat incăpacitatea „tâ- 

miărului“ şi "m loc să-l trimea= 
tă să citească și să învețe în 
biblioteci, i-au pus la dispo- 
ziție coloane, de gazetă. E o 

€ lipsă de inteligență şi de 
tact politic să vii cu afirma- 
ţii de genul.acelora din „A- 
cademia'“ acuma, când lumea 
a început să înțeleagă lucru- 
vile şi să le simtă, | 

"Pe: alteineva nu găseau 
„tinerii liberali“ să scrie des- 

__bre Wajakovsky ? ? 
= Za 

      

    
Tineretul . întreprinderii . a luat cu- 
noştință de Platformă şi a hotărât 
să lupte dârz pentru aplicarea tu- 
turor punctelor ei, Partizanca Tania“ 

  
tor turată şi ucisă de nemți
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jan Coe popocrale s0vi6tice, po- 

    

      

   

  

og fus us ! 1 mu |ao, ttaltone, bulgare și a: . - ; em Pee ae a Coe ca mat |toz țugostavi. Intoi'a genator oteasi- ascunde tie prietene iata de a a cele ase "exemple de 

vă 23 ...“ .. . “ud 1 N 

oii tmiootilva cotropl-| ve și a ozocitu! lor “a tera unu! [aia hitleristă, ori dupa a mocrati i i- 
ci ET a Seozal din cumltotele ceto mal importanto|U. R. 8. 5. sau pur şi aimnplu lașita- |conlucrare de atică şi soli 

i n ccplto! dară a popoarelor „a fost falşi-   

  

uzo! tma 1 de dușmeal lia milă, [ate aztuatutul 1 

cpiopo ne!sarmată, tari mo:inde și 

, caatoa de pattizani a 

4Tiio a crescut vijeilos. PA- 

mita tazua fluvlu, a deva: 

zi un ocean tavârsa! cu ură de 

poeta caupia  nomeornieilor merce- 

- mai ei! dul bitter, Cina a spus câ în 

opia noa nu sn mal poa!e tace 

o epopnn etoizâ? Ca logondă, ca cân- 

tes ai iu! Poland, care lup!ă dela 

oplio sa poate asemul cu lan- 

(astea bâta dusa pentru salvaraa 

cviar 4559 de sâniţ! Jugonlavi, tracull 

ponts :4ul lora'va? 

Tineretul jugoslav 
a - A - 

în primele rânduri 

  
popoatolo jugoalavo. 

  

Tzo! lun! după 'avadaroa Jugosia- 

Vioi de câ'ze trupole nomţoșii, după 

trdcrea mârgavă a gonvtalului sârb 

Mied!ct, Hittor porneşte atacul nobu- 

zose impotiiva Uniunii Sovlotice, 8 

zoo! pileinio pontru doslânțul- 

sea zSacoaloj gonorale în Jugostavia 

Pazidul comunist linproună cu conl- 

ra moară dovoalltă Statul Major 

Sup:e:a ei Dotaşamontolor de Pastl- 

zaa! dia Jugosiavia, dau  somnalul. 

Piomtndont zile! grupuri de şoc duc 

o iuptă do hărțutală, distrug Instalaţii 

totog:aiico și toieloulco, depozite de 

muniiii, lin! de calo lo:ată. 
„In acclo zilo, scrie mareșalul TI- 

to, mtinorotul din Bolgrad a dut dova- 

ca do un crolsm cu care s0 vor mân- 

asticipă ate lorțale gaorma- 

e i n trădâ'ozl- 

azbot, Do tlocaro dată 

gealul militar cl mareșalului Tito și 

tagusința statutul său malor şi eroia- 

nul fără socmân a! parilzanitor izbu- 

toas s3 salveze o situaţie ce păroa 

plo:dută. După fiocaro olansivă, lor- 

ţa partizanilor croata în loc să scadă 

9! tot aattel tuțologorca, armonia între 

-- 
> 

a ag „Ca pi 
Up, e na Nor 

sutut lupa” singur impottra tavada- 

foritor aEzas. E un pretert pontru a-și 

O SA 5] o .]. — aa . Ai 
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Istoria Ardealului, care oferă 

tea. 

Cel! puţin acum, să luăm  exomplu 

dola tinorit jugoslav! cari au asigurat 

un vittor foricit Patriei lor. Să torml- 

năim pontru totdeauna ci vrajba intre 

democrații de orice nocm din cuprin- 

sul Nomâniol. Să pornim lupta neobo- 

sită şi nocmţătoare impotriva hittoris- 

mului şi hitloriștilor. 

ficată de fasciștii tuturor timpu- 

rilor și tuturor stăpânilor, cu 

scopul de a duce tineretul pe 

calea funestă a urei naționale. 
Au minţit învățătorii unguri, în- 

văfătorii nemți şi învățătorii ro- 

mâni, fiecare denaturând istoria 
în alt fel, dar toţi de acord ca 
să slujească pe stăpânii lor, pro- 
fitori ai dezbinării popoarelor. 

Ungurii şi-au învăţat copiii, că 
Românii sunt un popor venetic, 
fără drepturi, iobag şi bun nu- 

mai pentru a fi exploatat. Saşii, 

sprijiniți întâi de Viena şi apoi 
de Berlin şi răspunzând prin 
servicii de jandarmi şi de agenţi 

provocatori acestor, curţi străine, 

au spus permanent că ardelenii 
sunt un popor colonial, care își 
datoreşte toată cultura sa numai 
Nemţilor, şi care nu poate avea 
alt merit decât cel al perfectei 

slugărnicii. Invăţătorii, profesorii 
şi istoricii români au preamărit 
figura de tristă memorie a lui 
Goga ca pe un „mare luptător 

ardelean“, au trecut sub tăcere 
conlucrarea. reală și spontană a 

îs i cp aa re -r 

Co mo îmvaţă istorici 

Ardealului 
anume dreptatea naţională nu e 

poate realiza decât împreun 

dreptatea socială, prin conlucra 

rea activă a tuturor popoarelor 

conlocuitoare. 
Acesta a fost cuvântul POpo- 

rului, ori de câte ori sa sculat. 

Țăranul Horia -l-a înțeles; avo- 

catul Avram lancu, condus de 

idei scoase din cărți, nu Pa înțe- 

les şi a murit zdrobit de deza- 

măgirea firească, . pricinuită de 

eroarea sa. Nu Verbiczi, Appo- 

nyi, Goga, Seztil Pușcariu, Re- 

breanu, etc., nu ațâțătorii urei 

de nehm şi uneltele moşierilor 

sunt: eroii adevăraţi ai Ardea- 

lului, ci Dozsa, Horia, Cloşca, 

Crișan și răsculații dela Bo- 

bâlna. 

Niciodată nu se va realiza o 

dreptate socială, şi dreptatea s0- 

cială nu este posibilă jără conlu- 

crarea tuturor popoarelor. Acea- 

sta ne învață istoria Ardealului, 

ca o admirabilă ilustrare a unu 

adevăr. istorie general. 

“Căci Ardealul aparține numai 

României libere şi democratice. 

  

—— SCÂNTE 

aul unit a 
intnoePIY 

în toţi anii SC urși de 

la începutul răsboiului, a 

mul n'a .reușit SĂ op | 

ii vie a popoaâ SI 

tat, unele. „dela . început, 

altele mai târziu, „trezite in - 

meţeala primei isbituri, popoL- 

rele sint coAliZai io politica 
ş va CO 9 » l 

impose rasă practicată. de hitle- 

rişti, a devenit .de fapt io ! 

slăbiciunii interne & ti ă ii po 

iti sd “ne „Sle 
” 

lee e In această frază, tă 

răşul Stalin „explică În, ese 

rasul fenomen, PE or popoa- 
azi: lupta unită a tu. : 

color P rapotriva hitlerismului 

Frontul mondial antihitlerist, iat“ 

bilanţul răsboiului deslănţuit ne: 

Buneşte de nemți acum cinci a i 

cu scopul, de a.:svirli în” robie po- 

rele libere. 

Poe de peste tot au: învă- 

țat mult din experiența dureroa- 

să a răsboiului. In anii când ger- 

manii nimiceau floarea tineretului 

din ţările. peste cari trecuse ur” 

ma fascistă, tinerii au înţeles cât 

de rodnică e lupta unită. Crime 

le. sângeroase ce-au -provocat. go- 

luri adânci în. rîndurile tinerilor, 

au arătat tineretului din. întrea- 

-ga lume că desbinările de'până 

" Nicăeri, 

b 

alizat' 
tropitorilor. 

pr 

  

a 55 
„Tineretul 
lume liberă“ și 
can pentru 

sovietic şi ti 
tene și aliate, | 
tele de simpâ' 
Marea Britanie, 
rul jurist Iohn 
nizaţi în mai 

unită -a tuturor . 

triva fascismului. 

de prietenie şi 

lupta dârză pe 

o mai duc tin A 

vietică. In ţările prietene 

te 'se organizeaz 

concursuri literare av 

te în legătură cu . 

colectează daruri pentru 

ce luptă. în 

Roşii, ] 

reclădirea eroicului 

pentru locuitoi 

vastate, se. tri 

medicamente pentru 

niţi din spitalele 

'ce:în ce se. strânge 

tineretului an 

pr
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dri multo generaţii viitoare alo po- 
în poarolor noastro,  Băoţi şi foto, 

gârstă do 14 anl au atacat în miezul 

rio! camloanolo nomţoşii, au  turmat 

bonzină po colo şi lo-au distrus. Fără 

a țino soamă do spânzurătorilo care 

o:au aşezate în mijlocul Torazloi 

(piata ceztrală) dia Bolgrad, tinoro- 

tal, a!at col dia şcolile socundare şi 

aaivorsltaze, cât și col muncitoresc, 
oxccutau atacurile lor cu  acecaşi 
icnozlo”. 

Periciporea tinerilor eroi sârb! tu- 
so3o Incelung progăttiă. Incă din 
caul 1949 tinozotul universitar din Bel. 

grad ta primul zând, lar apoi școlarii 
şi tinozi: muncitori, ascultând chema- 
roa Partidului Comunist, își strânso- 
soră rzândurllo gata de luptă. În acea 
“emo, studenții zomâni lormau mas- 
sa do manevră a șeiilor legionari 
p&aduți nomților, făceau pogromuri, 
p:cgătecu terenul pontru târirea Ro- 
mEnio! în prăpastia hitleristă. 

Răscoala so întinde 

în curând în întreaga Jugoslavie 
wueșto chemarea la arme. Oamonii 

iși  pă&râsesa gospodăriile, se în- 
drecptă în cote miol spre munți, pă- 
duri, văgăune. Arme? O coasă, un 
topor, ta pistol rugialt, o puşcă sau 
ouă la un grup de 20-30 de oumeni, 

uzcori câte o bombă. 
La chomarea Mouelul Stat Major 

condus da maroșalul Tito, țăranii vin 
să aprovizioneze cu grâne pe parti- 
zenit. Curg apro munţi azllnic mii de 
căruțe cu pzovizii, sub iooul necru- 
țăior al avlocmelor germane.“ 

Gonoralil  garnizoanelor fasciste 
vant ripăclii. Când se îndreaptă spre 
Sozbia, partizanii atacă în Croaţia. 
Când vor să doa un atao concentric 
supra Bosaloi, armatele eliberatoare 

cucerosoa o zogiuno din Muntenegru. 

5 ofonsivo gerntane, — 
b înfrânceri 

no oraşole eliberate se afla şi 
Uzice, a cărui importanță o constituia 
pe lângă prada capturată (o sută de 
vohlcule motorizate, 55 milioane di- 
na:: ei băncii naţionale, etc.), o fa- 
bzică de armament. Partizanii izbu- 
toso să-l mărească producția, ridi- 
când-o la 420 da punti și 80.000 de 
cartuza pa zi. 

Acsas! fapt Îi datermină pe germeni! 
să pornească o  olansivă generală 
impotriva cartierului general a! Ma- 
zelui Stat Major al Partizemior, Olen- 

Tineri partizani 

Lupta contra cisştaramtaa 
lui intern 

Marele secret al victoriei. lui Tito 
constă tocmai în faptul că sl a izbu- 
tit să infrățească neamurile jugoslave 
în lupta contra bandiţilor fasciști. 

Jugoslavia esto un conglomerat atât 
de popoare — sârbi, croaţi, sloveni, 
muntenegreni, mazedoneni — cât şi 
do religii, ortodoxi, calolici, mahome- 
tani. Vrajba era principala .armă de 
care se. toloseau lascișştii în încerca- 
rea lor de oprimare a |ugoslavilor. 
Cetnicii sârbi, conduşi de trădătorul 
Draja Mihailovici, ucideau pe slovaci. 
La rândul lor, ustaşii sovaci schingiu- 
iau populaţia sârbă. Şi unii și alţii 
masacrau pe mahometani. Vedem că 
este exact politica urmărită de fas- 
ciştii şi pro-tascișiii noştri în Transil- 
vamia. . ” 

O luptă grea au trebuit să ducă Ti- 
to şi partizanii lui. Cu atât mai grea 
cu câ! unul dintre banâiţi, Draja Mi- 
hailovici, izbutise să înşele pe aliaţii 
englezi și să-l facă să creadă că el 
este conducătorul luplei poporului 
jugoslay, când de lupt e! lupta ală- 
turi da nemți contra partizanilor. Și 
totuși dreptalea uw învina în cele din 
urmă. Astăzi Armata eliberatoare |u- 
goslavă merge alăiuri de Armata Ro- 
șle să dea ultimele lovituri fiarei laa- 
cizle care fuge spre bârlogul si. 

    
din Jugoslavia 

  

[E A 
O Ziarele de peste tot comen- 

tează marele discurs al tovară- 
şului Stalin. . 

Din toate părţile lumii sosesc 
felicitări adresațe Mareşalului 
Stalin cu ocazia aniversării Ma- 
rei Revoluții socialiste din Oc- 
tombrie, i 
Q) Tovarăşul V. Luca 'a vorbit la 

C. F..R, de 7 Noembrie, Discursul 

ținut aici, împreună cu cele două 

articole din „Scânteia“ publicate 

săptămâna aceasta: „Lupta pentru 

democraţie şi progres“ și „Ordine 
şi liniște*' călăuzesc poporul român 
în drumul spre democrația aderă- 
rată. A spus tov-ul Vasile Luca: 

„Noi dorim autoritatea Statului, 

dar nu a Statului autoritar, ci a 
Statului democrat, progresist“, 

O Mareșalul Tito, comandant 
rem al armatei populare ju- 

  

        
  

  

    

    

            
  

t învă|ătură de nenitat na dau 
eiva dă greş. | frații noștri jugoslavi ! Fi ne arată că Bo: SA fest prolamat Erou 
„Vrmează a doua, a trela, a patra, a|mint acol dintre pretinsii democrati Naţi nal pentru marile sale fapte 

cincea ofensivă generală, concentrică, | cari atirmă că poporul român n'ar îi | da vitejie, . 
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Qamenii din maquis 

In -franțuzeşte, cuvântul „ma- 
quis“ însemnează desiş, adică as- 
cunzişurile: în care sălășluiau 
majoritatea francezilor hotărâți 
să continue războiul de apărarea 
Patriei după dezastrul din Iunie 
1940. 

Nu trebue să se creadă însă 
că maquiştii erau miște cete de 
haiduci care atacau pe nemți, 
fără un plan organizat, atunci 
când Li se părea că e momentul 
prielmic. Ei constituiau o o0rga- 
nizație bine pusă la punct, cu 
meticulozitatea unui mecanism 
de ceasornic. Aceasta cuprindea 
trei armate interioare și anume: 

1. „Oficiul civil şi militar de 
informaţii și coordonare“, în care 
intrau  cercetașii,. radiotransmi- 
sioniștii, informatorii “militari şi 
civili şi organizaţiile de sector, 
2. „Armata sceretă“, formată de 

ofițerii și subofițerii democrați, 
militari de carieră, încă din mo- 
mentul semnării armistiţiului de 
cotropire a Franţei. Aceştia erau 
specialiştii, 
"3, „Franec-tirorii“ erau trupele 
de şoc, mereu în contact cu ina- 

micul și lucrau întru totul după 

exemplul camarazilor sovietici, 

Cele trei armate erau conduse 

de către „Consiliul naţional al 

rezistenţei“, al cărui şej a fost 

actualul ministru de război, 

Georges Bidault.Generalul Koe- 

nig eroul dela Bir Hakeim, a 

a fost numit comandant militar 

superior, numai în ajunul de- 

barcării. 
. 

Finerii maquişti, 

_“ mândria Franţei 

retul. frâncez democratie a stai 
în fruntea organizaţiilor de şoc, 
ale rezistenţei împotriva ocu- 
panţilor germani. . , 
“Tineretul progresist, care în- 

fruntase riscul luptei pentru o 
via[ă mai bună, nu a rămas in- 
diferent când şi vechile drep- 
turi câştigate erau desființate 
prin robia nazistă. Dar la lupta 
aceasta împolriva ocupanților, 
a participat solidar întreg tine- 
retul francez, conștient de ne- 
cesilaica unirii tuturor forlelor 
patriotice ale tincretului, pentru 
eliberarea ţării din robia fasciș- 
iilor germani. 
Propaganda germană a dal 

tuturor luptătorilor  maquiști 
numele generic de comuniști, 
fiindcă împotriva acestor dârzi 
democrați, Gestapoul a deslăn- 
(uit teroarea în mod fățiș, prin 
cele mai sălbatice procedee. 

FE. drept că printre partizanii, 
care reprezeniau toate forţele 
democratice ale Franţei, aceştia 
aduceau spiritul lor. combativ, 
organizația şi tenacitatea . în 
voința de a învinge în numele 
ideii pentru care luptă, murind 
peniru eliberarea poporului în- 
treg. 

Tinerii luptători din maquis 
sunt azi mândria Franţei elibe- 
rate de sub jugul hiilcrist. 

  

  

în sus. In acelaș timp, conducă- 
torii tineretului progresist . s'au 
dovedit cei mai buni comandanţi 
inferiori. Un asemenea şef, având 
răspunderea trupelor dintr'o în- 
treagă regiune, adică mai multe 
mii de oameni, e 'câteodâtă--un 
lucrător într'o brutărie, vânzător 
într'un magazin, sau un student, 
Lupta lor nu s'a mărginit la:acte 
de sabotaj, la pedepsirea trădățo- 
rilor, sau la hărţuirea! perma- 
nentă a ocupanților. e 

Orașe întregi au fost sub stă- 
pânirea „maquis“-ului, în plină 
ocupație germană. Autorităţile 
militare germane s'au găsit para- 
lizate în multe locuri după de- 
barearea din Iunie 1944: - 

" Organizaţia a fost atât de bine 
pusă la punct, încât la momen- 
tul oportun ea a putut asigura un 
control total asupra regiunii res- 
pective, ăi 

Ea a asigurat ordinea, circula- 
ţia, comunicațiile - telegrafice: şi 
telefonice, a eliberat chiar bilete 
de liberă trecere. 

„E destul să aminţim cazul ocu- 
pării Parisului, unde se mai gă- 
seau încă foarte multe mii. de 
ocupanţi germani,-pentru a ne da 
seama de extraordinara coeziune, 
"de. disciplina, , de spiritul de 
jertfă, de promptitudinea în exe- 
eutarea planurilor și.de puterea   Eliberarea Parisului 

Forțele franceze din interior 
Sau grupat în jurul celei mai 
puternice! organizaţii politice din 

Franţa, călită în lupta ilegală. 
Conducătorii acesteia au înlocuit 

prin experienţa și capacitatea lor, 
una din lipsurile care s'au simţit 
în maquis, aceea a comandanţi-   În tot timpul războiului inte- 

rior de apărare a Franţei, .tine- 

de organizare administrativă. 

In cursul anilor celor mai grei 
din istoria sa, la salvarea onoarei 
Franţei, democratice a contribuit 
într'o imensă măsură tineretul 

ei, care astăzi luptă pe teritoriul 
german, până la nimicirea hitle- 

rismului, | 

  varea problemei Ardealului: că 

  

fiecare săptămână 

—
—
 

popoarelor ardelene în toate 
mișcările de masă, la Bobâlna, 
sub Dozsa şi sub Horia. Gene- 
roasa încercare a lui Bălcescu, 
de a înfrăţi pe români şi pe ma- 
ghiari, pe baza unei democraţii 
reale, este tratată în cărţile de 

istorie ca o aberaţie regretabilă, 
iar despre Dozsa nu se pome- 

neşte nici un cuvânt, pe motivul, 

nu tocmai bine stabilit, că ar fi 

ungur. Nu aflăm că revoluția lui 
Horia ar fi pornit din motive pur 
sociale, dintrun sat. de iobagi 

unguri. Nu aflăm de lupta so- 

cialiștilor unguri în parlamentul 

din Budapesta pentru drepturile 
Românilor ardeleni. 

Toate azestea se trec sub tă- 

cere, pentrucă din ele ar reteşt 

adevărul esenţial pentru rezol. 

  

    

„0 Sâmbătă, postul de radio 

Moscova a difuzat apelul genera- 

lului Vereş șeful Statului Major 

al armatei ungare, apel care cere 

poporului și armatei maghiare să 

treacă de partea trupelor sovie- 
tice, | 

O Aviația britanică a scufun- 

dat marele cuirasat german „Tir- 

pitz“' prin bombe de șase tone 
numite „Cutremur de pământ“. 

O: La Londra, cu ocazia zilei de 

7 Noembric, ambasadorul sovie- 
tic, Gusev, a vorbit despre prie= 
'tenia anglo-sovictică ca despre 
una din bazele fundamentale ale 
„păcii de mâine, 

o La Bucureşti s'a -ţinut congre- 
sul Frontului Plugarilor, Congre- 
sul a foşt un prilej de solidaritate a 
plugarilor din toată ţara, Moţiu- 
nea congresului se inchee“ astfel: 

„Plugari din toate colțurile țării 

uniți-pă cu noi“, | 

o Săptămâna aceasta s'a împli- 

nit un an dela constituirea glori- 

oasei Divizii Tudor Vladimirescu- 

Debrețin. . Ziarele democrate: au 

publicat articole. închinate măre- 

țelor fapte de arme ale panduri- 

lor. i 

o Ministrul de externe norve- 

gian a declarat că în curând pri- 

mele formaţii norvegiene vor 

participa alături de Armata Ro- 

şie la lupta pentru eliberarea 
Norvegiei. ID 

o 'Tovarăşii miniştri Lucrețiu 
Pătrășcanu, Gh. Gheorghiu-Dej 

şi 'Teohari Georgescu şi-au Juat 
în primire posturile. Programul 

de lucru al tovarășilor miniştri e 

rezumat de aceste cuvinte ale to- 
varășului  Teohari Georgescu: 

„Nu poporul la cheremul admi- 
nistraţiei, ci administraţia la dis- 
poziţia poporului“. , 

o Săptămâna aceasta s'a cons- 
tituiţ în Bucureşti Asociaţia pen- 

tru strângerea legăturilor cu U. 

R. $. S. Scopul. acestei asociaţii 
e de a face cunoscute poporului 

român cultura şi ştiinţa sovie- 

tică, ! - 

O La Paris au sosit d-nii Chur- 
chill şi Eden. Vizita aceasta ca 

şi cea pe.care generalul de Gaul- 
le o va face în curând la Mosco- 
va unde a fost invitaț de guver- 
nul sovietic dovedesc importanța 
ce se dă poporului francez pentniă 
“lupta dârză pe care a dus-o ne- 
contenit împotriva cotropitorilor 
nemți, o 

o In comuna Griviţa voinţa 
populară a repurtat o victorie. 
Cetăţenii au ales primarul voit 
de ei : muncitorul ceferist Teodor 
Romanici. - - 

QC). De câteva zile se află în Româ- 
nia. un mare. oaspe sovietic: d. An- 
drei Ianuaricvici Vâşinski, prim 
locţiitor. al Comisarului Poporului 
pentru Afacerile Sirăine al.U. R. 
S. S. In discursul rostit în ziua de 
14 Noembrie la dejunul în onoarea 

ne d. Vâșinski a subliniat că justa 
executare a convenției de armisti- 
ţiu va constitui punctul de plecare 

atunci nu alcătuiau o ' prăpastio 

între tinerii diferitelor. - popoare 

ci 'slujeau drept diversiune clici- | 

lor reacționare. cări 'ajutau. în a- 

cest fel cotropirea” nemţească. 

“Tineretul sovietic, cel mai greu. 

lovit de teroarea fascistă, a che. 

: re pe tinerii din toată mat la-uni 
lumea. ..-. ii 

_ Constituit „la: Moscova in 

toamna 'anului 1941, . Comitetul 

antifascist-al tineretului. sovietic 

de sub președinția: lui 'Evghenie 

-Feodorov .erou al Uniunii Sovie- 

'tice, a stabilit relaţii. de prietenie 

cu peste 100 de organizaţii al€ ti- 

neretului din lume. . . ..-, 

__ Cele peste 17000 scrisori pri- 

mite de. comitet * deia . reprezen- 

“tanţii păturilor celor mai diferite 

ale. tineretului, mărturisesc do- 

rinţa vie a acestor tineri de -a 

cunoaşte cât:mai amănunţit viaţa 

adevărată a tinerilor şi tinerelor 

sovietice. Călătoria în America 

a delegaţiei studenţeşti sovietice 

în frunte cu eroii Uniunii Sovie- 

tice Ludmila. Pavlicenco şi Vla- 

dimir Palinţev a contribuit foarte 

mult la apropierea amicală de or- 

      ca: 

IA TINERETUL UI 

| tuturor tineriloi 
a. 

SENSTUI CU 
pentru - a 

„Tineretul ameri» 
ie, Schim- demorraţie *. e 

uwile de vizite între tineret 
nerii din ţările prie- 

precum şi comite- 

cum e cel din 

condus de tână- 

Platt Mill, orga- 

toate ţările. inte - 

într' e ăsură . lupia 

da mare verilor împo- 

american 

atie, 

indeni sosesc saluturi, 
De pretutin n sosele pentru ., 

care au dus-o și 

dir Uniunea So 
şi alia- 

ă discuţii publice, 

ând subiec 

R. 3. S., se 
„tinerii 

rândurile Armatei 

se strâng fonduri pentru 

Stalingrad, 

rii din regiunile de- 

mit echipament și 

tinerii. ră- 

sovietice: Din 
“solidaritatea 

tifascist: “ din tnată 

1 eroicului tineret 

crii 

lumea în juru 
sovietic. 

„Tineretul m 
drum „care a 

orga azi: pe: un 

mai fost bătătorit, 

Tinerctul “sovietic n'a : așteptat 

împrejurările răsboiului ca s* ri- 

| :l-a ridicat dice-'dtoanul. unirii ci l-a 
cu-muilt înâinte, atunci, când cru- 

zimea nemţească nu pustia încă 

Grasele Europei, când, prime!dia 

hitleristă abia mijise. La -conare. . 
sul international . al. tineretului 

“pentru ace tinut în anii dinain- 

tea '.răsboiului. tineretul: sovietic 

a arătat necssitatea unirii tutus: 

râr fortslor tineresti din lume. . 

“* Puţini au răspuns la apelul de 

atunci. Mulţi însă au răspuns-la 

apelul de.acum. a 
Strângerea legăturilor de prie- 

tenie între tinerii antifascişti din 

toată lumea, inițiată şi organiza” 

tă de acţiunea viguroasă a tine. 

retului sovietic este o:armă în îo- 

losul strivirii cât mai grabnice a. 

fascismului! dar în aczlaş timp și 

o armă pentru organizarea şi - 

consolidarea păcii. 
Tineretul român este fericit că 

se găseşte alături de eroicul tine- 
ret sovietic în lupta comună îm- 

potriva barbariei fasciste.   
partizan ganizaţiile tinereşti americane 
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Presa amenicană şi engleză anun- 

ță o nouă serie de lupte civile în 

Spania, în contra regimului lui 

După eroica luptă a tineretului 
democrat spaniol, în timpul răz- 

boiului împotriva legionarilor lut 

  

n m “, - fana ra! e ra a FONES „is I A _ (IAN Aa pi 

| Lipie (îneriior parizaui -snanloil 

Franco, luptă la care au contribuit 

tineri: antifasciști din întreaga ll- 

me, încadrați în. brigada internaţio- 

nală, tineretul republican n. rămas 

vreme îndelungată pradă regimului 

de teroare impus întregului pupor 

spaniol, de către clica lui „Caudil- 

lo“. Zeci de. mii de tineri au. fost 

executaţi sau închişi în temnițe, alte 
zeci de mii au emigrat, dar mulți 
au rămas să constitue elementele 

progresiste cele mai bune, ale for- 
țelor de rezistență din interior. Par- 
tizanii spanioli au fost în perma- 
nență susținuți, în lupta lor de eli- 
berare, de către întreg poporul spa- 
niol. De curând, lupta aceasta a că- 
pătat o intensitate nouă, paralelă cu 
ofensiva uriașă' a popoarelor, unite 
împotriva fascismului, duşman al 0- 
menirii. Ziarul „ISVESTIA“ din 3 
Noembrie scrie următoarele : ”   

Franco. In munţii Spaniei se duce 

um război de partizani și „0 arma- 

tă specială de polițiști” încearcă să 

pună capăt pcestei ridicări în masti 

a republicanilor. După cum anunță 

corespondentul lui „News: Chroni- 

cle“, partizanii „găsesc sprijin mu- 
re din partea. populaţiei”. ” 

Cunoscutul comentator. al postu- 

vilor americane de radio Still, afir- 

mă că Naţiunile Unite au ajutat pe 
republicanii spanioli. ;,Libertateo, 
Europei, spune el; — va fi în peri- 
col, dacă fascismul spaniol nu va fi 
complectamente distrus“. 

* Multe ziare dau informaţii detai- 
late asupra continuării colaborării 
lui Franco cu Germania...In presa 
americană se arată de exemplu, că 
nemţii controleazii încă bazele avia- 
tice şi bazele 'de submarine. „ CGn- 
struite în multe puncte strategice 

sa'dela Ministerul Afacerilor Străi- 
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    Pr PRIXPIE IE 

ale Spaniei. Nemţii au mai mult ce 

o sută de stații de radio emisiune 
în tantă Spania cu core fac legătura 
cu submarinele lor carc nperează în 

apele Mediteranei. _ 

Jurnalistul Wincell afirmă că mat 
mult de 20.000) nemți conrlue în ar- 
“mata spaniolă,  „Nciwe Chinnicţe“ 
scrie că poliția  Înlanaistă „mai 
mult decât oricind, se găsește sub 
controlul german“. Chiar oficiosul 
“Vaticanului „Ossertatare Romane” 
recunouște că 1200 de nemți 0, 
reuşit să capete posturi nficiale în 
Spania.! - 

Nu e nici un secret pentru -ni- 
meni că Spania e ultimul scut, al 
„hitlerismului în Europa. În mod nq- 
tural se pune întreborcea: vor supra” 

vieţui lacheii dela Madrid, după ce 
va pieri stăpânul lor dela Berlin? 

Iată de ce lucrurile ce se petrec 
în Spania trezesc atenţia în toate 
statele democratice.   

 


