
   

      

    

   

"ORGAN AL COMITETU 

  

     
    

În 
sa 

sed îm 
bă 
miile ÎL La 

359500899099900%2049 9909900040 
. o a 

| 

deh e 

    

    

* Proletari, din toate ţările, 

    LL 
Una 

4! PAGINI AD. . 

  

| d 
NIL 

[cap 

   uniţi-vă ! 

  

> |] U ma 

  

4 

N
 

7 

r
r
.
.
.
 

bă
i 

a
a
a
 

(
o
 

C
U
 

mo ge 

LOL CENTRAL AL URIIUNII. TINERETULUI COMUNIST DIN AGNASIA 

REDACȚIA ŞI ADMINISTRAȚIA 
sa 

  

  

fa 

HU-DEJ 
3 

LONCGI 

E: 
E 

    

     

  

PI 
o. 

[Er | 
a Ma] 

2909899000-900092949490 
Sa Stiai Me 
ZI 22 

  

  

- n. 

9399%0099029909090000%000009909 99993202099900090904
099 

4 

lalrunirea de Duminică-a tine- 
“malului liberal din Capitală se in- 

tearcază în seria manifestărilor 
anti-sovielice și  anti-democratice 
dare au devenit însăşi politica par- 

făoclor aşa zis istorice. Cuvântă- 
zile rostie la această întrunire „ti- 

mercască“ nu cuprind nici un Cu- 

vânt despre năzuinţele tineretului 

român dela oraşe şi sate, din fă- 

brici. dela coarnele plugului sau din 

unisersități, 

Nu sa spus nici un cuvânt des- 

pre viaţa amară, plină de lipsuri 

a tânărului muncitor şi .ucenic, 

despre nevoile de viață ale tână- 

rului ţăran, despre greutăţile de 

0! tolul în care se sbate studentul 

zomâu. Nu s'a “spus. nici-un cuvânt 
despre necesitatea unirii tuturor ti- 

aerilor democrați, de orice culoare 

pptitică suu fără partid, nimic des- 
pre lupta unită a întregului popor, 
pentru făurirea unei vieţi mai bu” 

ne. Oratorii nau amintit nimic din 

tou!'e acestea. 

lu schimb au lost atacate cu ne- 
rusinare şi calomniate cu pertidic 
acc!e partide şi formaţiuni patrio- 

uce. care, în frunte cu Partidul 
Comunist, au luplat mereu pentru 
binele poporului, pentru viitorul 

“Zaricit al tineretului român. Uade 
ecau tincrii libarali în timpul când 
cei mai buni fii ai poporulu român 
erau aruncați în temnițe, în lagăre 
zau crau asasinați în chinuri, pen- 
tru ci au înţeles să lupte contra 
asupritorilor” poporului? Cel care 
astăzi se baț. cu pumnul în piept 
că sunt adevărații „patrioţi“, ne- 

znernicii “care îndriiznesc să atace 
“pa conduciitorii iubiţi âi poprului, 

îşi făceau: pe alunci mendrele cu 
uemiii,. sprijineau făţiz sau pe as 
cuns mişcările lascisie şi mai: pe 

    

urină, războiul contra . popoarelor 
sovietica, a a 

Din toate cuvântările ce sau 
" rostit la această. întrunire, se Ges- 
prinde 'ura de moarte 'ce.o poartă 

“o mână de fii de moșieri, bancheri 
său - de mari. industriaşi. contra 
maselor populare, contra tinerilor 

“nu a unei elici, care înțeleg că de- 
mocraţia trebue să însemne stă- 
pânire apoporuli, și că ea trebue 
să facă' traiul celor mulţi mai u- 
ŞOr şi raai bun, 
Progeniturile ceșite din. rândurile 

clicei reacționare vor să împiedice 
Vupta întreguli popor, lupta tine- 
retului pentru drepturile . politice, 
economice, pentru posibilităţi. de 
cultură; Se | Ă 

Pentru a abate tinerețul şi tot 
„P'*borul român din' calea ce duce 
[0 lumină -şi protres, conducăto- 
rii „tineretului“ liberal, demni ur- 
mu! ai logionaro-fasciştilor, folo- 
&ec 'nată gama diversiunilor  şovi- 
ni -şi rasiste, . 

In sală s'au auzit strigăte de 
„io Madoszul“, „jos comuniştii“ 
dar nici unul ma strigat „jos arofii 

aeristie, poz fascigtiiii, 
| uvântarea sa, d. Țeţu a sus- 

ținut între altele, "că ial de temelie ale Statului sunt pericli- 
  

tata de idei străine esenței neamu- 

lui nostru'i. Oare întrun regim de- 

mocrat nu trebue să existe o sin- 
gură piatră da temelie a Statului: 
Poporul? " 

Până şi termeni folosiți de d. 
Teţu amintesc de timpurile dicta- 
turii cămășii verzi. Expresii ca: 

„Yisenţa : românismului“, „străini 

de năzuinţele românismului'“, „linla 
stornului românism“ şi altele, fac 

parte din terminologia fasciștilor 
români. , | 

D. S. Drescanu, preşedintele gru- 

pului universitar al tinertului na- 
țional-liberal, spune că „Ancorele 

trecutului posomorit ne trag de pi- 

cioare, ne urmăresc la fiecare pas“, 

mărturisind astlel, întrun chip 

neaşteptat de. sincer, că reacţiunea 

joacă un mare rol în rândurile ti- 

nertului naţional liberal. 

Un alt orator ne spune cu multă 

candoare: „Suntem pentru adapta” 

rea la situaţia politică nouă, adică 

cea actuală: La. viață nouă, mij- 

loac& noui, pentru supraviețuire”, 

Adică mai poe.româneşte spus: Le- 

gionarii intrați în rândurile tine- 

retului- liberal, vor să se adapteze 

la noua situaţie politică, ca astiel, 

camulflaţi în diferite organizații 

„democratice“, să supravieţuiască. 

In toate cuvântările sa cerut: 

„Politica ordinei, politica autorită- 

ţii“, Care autoritate, care ordine? 

a' lui Aldea şi a ciracilor săi, or- 

dinca şi autoritatea, în spatele că- 

voza criminaţii de războiu să poată 

scăpa de răspunder, în. care epu- 

raţia şi democratizarea ţării să lie 

sabotati?. Prin ordine. şi. autori- 

tate „tinerii“ liberali, înțeleg drep- 

tul moşierilor, bancherilor şi a ma- 

zilor industriași, de a. opri. orga- 

pizarea muncitorilor . în. sindicate, 

de a opri izgonirea autorităților 
fasciste, de-a opri toate manifes- 

tările .populare pentru drepturi. şi 

libertăţi, e 

S'au pronunţat la această: întru- 

nire, cuvinte amenințătoare „la a- 

dresa poporului, D. 'Țeiu invită ti- 

neretul liberal la „acţiune ime- 

diată“ iar d. Fărcăşanu ” amenință 

cu „Un lo ce va incondia Româ- 

nia“, 
Tinerii  demonuţi . vesping cu 

desgust insinuările şi diversiunile 
conducătorilor. tineretului liberal. 
Nici minciunile grosolane, nici -a- 
meninţăriie pline de. mânie" nepu- 
tincioasă, nu vor putea opri lupta 
tinertului român! şi al îritregului 
popor, pentru 'o soartă mai bună. 

"Acei cari cred că un partid: po- 

lite poate trăi şi își poate Înctifica 

orice atitudine sprijinindu-se pe 

“intrecut „glorios“, acei cari, după 

cum a spus tov. Vaşile Luca, „do- 

rese revenirea: regimurilor din tre- | 
cut, a democraţiei “fără drepturi 

populare fără reforme ; sociale cu 

drepturi pentru cei . privilegiați”, 

nu:vor ' mai reuși 'să amărcască] 

poorul și tinertul. român... - , 

Tineretul democrat se va întări 

în, lupta, de smulgere, din. rădăcini 

a otravei 'fascisie, oriunde şi sub 
orica formă sar ascunde ea, 
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În acest numar: 

Pay. d-a Poeți luptători 
. în literatura ro- 

mmâ mia, - e 

| Pag. 3-a; Viaţa ucenici= 
ior din Plooşti. Cu: 

+ “uântul tineretului, 

Pag. A-a: Printre tinerii 
țărani din Con 

Soidana-iliov. De 

vorbă cu Rectorul 
Universităţii din 

Bucureşti, 

Pay. 5-a lIsvoarele e- 
roismului, de llya 
'Ehronburg, 

Pag. G-a: Congresul antie 
fascist al lincretu» 
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“O problemă dintre cole mai 
gravo, a cărei soluționare e co- 
rută cât mai curând cu putință, 
este aceca a reorganizării şi reta- 

_cerii” țării, 
Aici este:vorba de o luptă în- 

cordată, la caro trebue să parti- 
cipe toate Iorțele şi toata resur- 
selc - țării. Nu trebuo să ne 

„lăsăm înşelaţi . de faptul că nu 
suntem specializaţi întrun dome- 
piu oarecare şi numai în acel do- 
meniu. Aportul nostru este e 
luptă. . , 

Şin lupta dârză spre care pă- 
şim nu se ţine socoteală de iu- 
cerul peniru cars ne-am pregătit 
un anumit interval de timp. Noi 
trebue să ne găsim oriunde, să 
fim oricând gata do a învăța ceva 
nou, și de a ne folosi la maximum 
cunoştinţele .vechi. Sunt mil și 
mii de ore care se scurg inutil 
fiindcă hârtiile nu ajung la timp, 

“sau fiindcă se aşteaptă dela alt- 
cineva efortul po care putem să-l 
facem noi. Iniţiativa şi  con- 
ştiinţa  responsahilității trebue 
stimulată, 

Prin  rcorgunizârea muncii 
noastre pe tomeiul unei discipli- 
ne conștiente, se va ajunge la un 
randament mai mare, deci la ri- 
dicarea producţiei de război şi în 
acelaş timp la satisfacerea urgc *. 
tă a navcilor populației, O 

-- Yn-tupti aceasta, “tineretul il 
mește îndemnul și comandamea- 
tu] acelora ce sunt cel mai indi- 
caţi să dirijeze .o acţiune hotă- 
rită, de ajutorare a războiului 
just, prin refacerea grabnică a 
țării şi prin lovirea intereselor 
înguste do clică co sa opun pro- 
pășirii maselor largi ale poporu- 
lui, | 

- Cuvântul ncînfricatului luptă= 
tor. antifascist, tovarășul Gh, 
Gheorghiu-Dej, cel dintâi minis= 
tru al ţării venit din mijlocul 
muncitorilor, şi cuvântul celorlaţi 
conducători ai poporului, ne arată 
calea, indicându-ne principalele 
obiective ale luptei pentru refa- 
cerea țării. Obstacolele ce sc ridică 
în faţa noastră nu sunt de netre- 
cut, Unindu-și forţele cu ale po- 
porului întreg și scoțând învăţiă- 
minte din eroicul efort de război 
al poporului: sovietic, tineretul le 
va înfrânge pe toate, | 

Marile realizări naţionale pre- 
văzute în procelul de platformă 

ntobilizează în sprijinul înfăptui 
rii lor tot mai. multe forțe con- 
ştionte, Şi aici lupta tineretului 
trebue să atingă punctul său cul- 
minant, i 

Fiindcă este vorba de cele mai 
arzăloare  şi'mai imediate nă- 
zuinți ale poporului şi alo sale, 
Cea dintâi dintre acestea este a- 
sigurarea frontului cu cele nece- 
sare în vederea ajungerii cât mal 
repedo la un sfârşit victorios al 
războiului contra Germaniei bit- 
leriste, .. : 

. Este 

       

     

  

In anul 1941 

tiițenii să vs răscoale î.npotriva   
al Frontului Naiţonal Democrat] 

după cum a spus tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej ministrul comunicaţil- 
lor de „atingerea randamentului 
măxim în folosirea materialului. 
Materialul trebue. ză lucreze în- 
continuu, să fie folosit la maxl- 
mum, dar oamenii trebue să se o- 
dihnească. pentru a-și reînol pu- 
terea de muncă“, 

Deasemeni este necesar ca tot' 
poporul să fie cuprins de -un spi- 
rit do interes pentru binele pu- 
blic, pentru bunul mers al vieţii 
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Devine din ce în ca ma: vădită ten- 
dința de a transforma Partidul Na- 
ţional-Țărănese d ofctosul său zia- 
Tul .;;Dreplatea”, în cttcine pur le 
Sonare. | 

In ziarul „Dreptatsa” din 25 Noem- 
brie, genaralul Gabrisl Negrel face 
următoarea profesia da crednţă re- 
astă, antisemită, andi-mashieră gi 
pro-lesionară:! 

„Sunt şi am fost contra leqionaris- 
mului a cărui denumire mam  înțe- 
les-0; era o grupare, mw o legiune, 
care confunda uncle principii ale fas- 
cismului cu aplicarea auarhică a unor 
idej rasiste, de fapt interesate, însu- 
flețite de interese strătne şi dușmane 
țării noastre. Antisem'ţismill, ctre era 
platforma lor rasiaii, este: o lozirică 
veche necreştiească și dăunătoare ; 
„căci acest aniiremitimn opinde natul- 
jsal de prriurea e ar ereilor şi 
er RELOI: 
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Tineretul progresist din Romă- 
nia îl cunoaşte de mult pe prof. 
G. Vlădescu-Răcoasa, fiindcă l-a 
avut totdeauna alături de el, ca 
prieten, îndrumător şi animator. 
La cursurile și seminariile de so- 
ciologie ale Universităţii din Bu- 
curești, în conferințele și reuniu- 
nile publice, în articolele și stu- 
diile sale, în mijlocul muncitori- 
mii şi “a tineretului democrat, 
problemele :pe care le. punea și 
ideile pe care le susţinea cu con- 
vingere şi căldurii, se inspirau și 
întemeiau pe luminoasa mare 
concepție a materialismului dia- 
lectie şi istoric, 
“Intelectual prin pregătire şi 
meseric, prof. Vlădescu-Răcoasa 
a fost totdeauna un organizator 

şi un luptător prin firea şi tem- 
peramentul său. . Experienţa sa 
de viaţă şi convingerile sale filo- 
sofice şi ştiinţifice l-au situat cu 
hotărîre pe primele poziţii de 
stânga. In țară ca şi în srăintă- 
tate, persoana și activitatea sa au 
fost și sunt cunoscute ca ale unui 
luptător neînfricat, democrat şi 
antihitlerist, . 

Declanșarea răsboiului a des- 
voltat şi: intensificat acțiunea   nevoe' pentru aceasta, 

Mareşalul Stalin a lansat o proclamaţie cătze' popoarele Uniu 
cotropilezrilor hiilerişii. 

forțelor patriotice,. iar. condiţiile 
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nit Sovietica, îndemână pe toţi ec- 
Clișoul hostru arată un tânăr: sovietic, despărţindu-se | 

do: ma ma sa, care îi spune: SĂ NE RAZBUNI.! - cae îi 

Statului, po toata tărâmurile, 
Dealtfel, tov. Gheorghiu-Dej a 

declarat în această privinţă că 

„muncitorimea ' ceferistă își ex- 
primă dorința de a lucra fără 
pregeţ asigurându-mă în nemu- 
roase telegrame, da sprijinul ei“. 

„Yineretul democratie înţelege 
să depună munca sa plină de ab- 
negaţie şi devotament pentru ro- 
facerea ţării, pentru binele şi fe- 
ricirea întregului popor. 

i coloana cincia 
- Prin urmare, do ce este generalul 

Nezrei. contra legionarilor? Pentru că 
d. general nu le-a înțelea denumirea, 
pentru că legionarii au confundat 
unele principii ale fascismului, pentru 
Că şi-au pus îm program anţisemitis- 
mul când, după părerea d-lui general 
antisemitismul trebue practicat fără 
program, Vedeţi deci că „băcți” n'au 
fost fascişti consecvenţi si nici destul 
«do șmocheri. Da aceea d. general Ne- 
grei e contra lor. 
Mai bme zis a fost contra lor. Acum 

“i iartă, îl doreşte, îl chiamă Să viră 
în partdul Naţional-Ţărănesc, Parti- 
dul Naţional-Țărănesc dorazie să ab- 
soarbă coloana 3-a! ” 

Ca-a făcut d. Maniu? No explică d. 
general Negral, : 

„»D. Maniu spre a dobort o dictatură, 
sa putut servi în mod iscusit chiar 

f 4 _ 
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. În lupta pentru democratiza- | 
rea . țării tineretul, “cu energia 
sa, ia parte activă. . , . 
La „Malaxa” şi la „$. T.B, 

tineretul a dat un sprijin pre- 
|ios, în acțiunea pentru isgoni- 
rea şi arestarea criminalilor de 
răsboi fascişti, Acum tinerii 
muncesc conșliincios şi cu elan 
pentru mărirea producției, cei 
dau sprijin activ noilor condu- 
cători domacrați ai întreprinde- 
rilor. “Tinerii șiiu că acum se 
va îmbunătăţi și situaţia lor. 

Tineretul a luat deasemenea 
parte activă -la alegerea pre- 
fecților şi “primarilor democrați 
în unele orașe şi sate ale ţării, 
apărători cinstiți ai intereselor 
lor. NE 

Tineretul își dă azi seama că, 
numai alăturându-se luptei du- 
să de Frontul Naţional Demo- 
crat, îşi va asigura viitorul şi 
fericirea. Luptând pentru apli- 
carea platformei de Front De- 
mocratic al tineretului, tinere- 
tul pășeşte la democratizarea 
vieţii sale. 

perii premilitari -au obținut ca 
premilităria să se facă Sâmbătă 
după masă... Deasemeni ei au 
reușit, ca, în locul înjurăturilor 
şi bătăilor pe care le primeau 
până acum, să le ţină conferinţe 
de educație demorcratică şi na- 
țională.: În comuna Soldanu, ti- 
nerii premilitari, isgonind pe in- 
structorul fascist, şi-au ales un: 
instructor din rândurile lor. 
“Acestea. sunt numai câteva 
fapte care arată că tineretul pă- 
şeşte pe drumul luptei hotărite 
entru drepturile sale. Ele tre- 

Piese urmate“ de tineretul din 
întreaga țară, 

Dacă vrem să ne bucurăm de 
toate drepturile democratice, a- 
tunci trebue să luptăm pentru 
câştigarea si menţinerea for. 

Si nu uităm că fasciștii ro- 
mâni, susținuți de reacţiunea 
camuflată sub, firme democra- 
ice, introduşi în Partidul Na- 
lional-țără nesc, în partidul Na- 
[ional -liberal, caută prin toate 
mijloacele să împiedice realiza- 
rca unei adevărate democraţii. 

Tineretul trebue să lupte şi 
să ajute la arestarea tuturor 
trădătorilor de țară. Tineretul 
trebue să lupte pentru arestarea 

mita pole demmeevalizareă țări 
?006090090990902 20090000009490909000900069090900009 | 
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ncsc' să vorbească în numele ti- . 
nerciului român, atacând pe cei 
mai cinstiți şi hotărîţi luptători - 
pentru interesele poporului şi 
tineretului român. 

Tineretul să urmeze exemplul . 
tinerilor dela „$. E. 1, „Gra- 
lex”, com. Şoldana şi pretutin- 
deni unde -poporul şi-a spua . 
singur. răspicat, cuvântul. | 

Trebue: si pășim alături de 
Frontul Naţional Democratie, 
la aplicarea loială şi sinceră a 
armistițiului generos, încheiat 
cu Uniunea Sovietică, Anglia şi 
America, - 
"Am fost „invitaţi” de toate 
guvernele trecutului să aştep- 
tăm şi iarăşi să așteptăm. Acei 
cari şi-au lecat capul, văd as- 
tăzi rezultatul ' supuşeniei loz 
iuşinoase.  Spcetacolul  dezas- 
trului ţării îi întâmpină de pre-. 
tutindeni. Şi astăzi vine încă să 
ne vorbească dela tribună, la- 
şitaica lor aristocratică: şi ipo- 
erizia conservatorismului: lor da 
interese restrânse. . 

“ Agenţii bancherilor şi ai mo- 
şierilor să alle-că vremea lor i 
a patronilor lor a. apus pentru 
totdeauna.. Ei pot aflu cu :fie- 
care victorie a poporului care-şi 
croieşte prin luptă 0 soartă 
nouă. | | 

Tineretul nu trebue să aşleptă 
ca măsurile să vină numai „d5 
sus” ; cl să treacă cu propriile 
forțe. la democratizarea vieţii 
sale. Și să începem izeonirez 
dintre noi a tuturor dusmanilor 
intereselor naţionale. - 

In căminele de ucenici, în că- . 
minele studenţeşti, la premili- 
tărie, în asociațiile sporiive şi 
în instituțiile culturale de tine- 
rei, să ne alegem siguri condue 
cătorii. Nu trebue să seia nici 
măsură care privește tineretul, 
fără ca mai înainte să fie cou- 
suliate şi organizaţiile sale do-. 
mocralice. . - . 
Deasemenea asociaţiile reao- 

ționare de tineret, trebuese ime- 
diat desfiinţate. Toate bunurila 
lor, care pot fi folosite pentru 
organizarea sportivă şi cultu= 
rală. să fie predate organizaţii- - 
lor democratice ale tineretului, 

Alături de Yrontul Naţiona? . 
Democrat, cu clanul şi ener- 
gia sa, tineretul trebue să-şi cit- 
dească o viață liberă și fericiti,   tuturor „fasciztilor__ Qe_calitatea 

TI apa 2 _ — su 
d-lui Yârciitanu, care îndrăz-   

  

  

în care se dădea lupta în părţile 
acestea ale lumii (sud-estul Ku- 
ropei) au dat luptei un caracter 
şi mai accentuat. Din primele 
momente ale nouii faze politice 
re urmează să hotărască desti- 
ncle lumii întregi, prof. Vlă- 
descu-Răcoasa s'a găsit în frunte 
de partea noastră, ca un element 
dinamic, de încredere și de ra- 
liere. In Yumea universitară în 
special, dar şi în cea intelectuală 
în genere, numele său a apărut 
și S'a impus ca centru de ralicre 
al tuturor elementelor hotărite şi 
cinstite patriotice. Acţiunea sa 
pentru Uniunea Patrioţilor, înce- 
pută în 1941, 'a avut într'adevăr 
un caracter mobilizator, Din 
cauza ei a fost arestat, maltratat 
în' beciurile Siguranței, condam- 
nat la 15 ani muncă silnică, pus 
în lanţuri, chinuit și umilit-ca 
orice borfaş de rând. - " 

In cursul instrucției și . proce= 
sului a avut o atitudine dârză și 
demnă, care a impus tuturor şi a 
făcut din prof. Vlădescu-Răcoasa 
un personaj reprezentativ al lup- 

tei patrioților din România. Ca 
un-tunet a răsunat glasul său în 
sălile Curţii Marţiale*spre a : în- 
fiera atitudinea trădătoare și erl- 

     

E SIE SSE EREZIE PITIS 

ip 

minală a slugilor lui Hitler ce 
îndrăsneau încă să se mai nu- 
mească Români, atunci când ju- 
decau și condamnau pe cei mai 
buni patrioţi, gata de jertfa su- 
premă pentru salvarea țării. 

Aruncat în temnițele umede și 

  

  

' Prof, VLĂDESCU-RĂCOASA 

întunecoase ale represiunei celci 
mai sângeroase şi inumane, pro- 
fesorul Răcoasa a fost eliberat 
prin lovitura de stat dela 23 Au- 
gust 1944 şi -redat vieţii publice, 
munciţorimii și - tineretului de 
care se simte legat prin toate £i- 
brele existenței sale. - Redat ac- 
'ţiunei şi luptei noastre de cură- 
fire şi înnoire, redat patrici şi 
omenirii pentru care își închină 
energia şi viaţa, prof. Răcoasa se 
găsește azi alături: de noi și în 
numele tineretului celui. mai 
înaintat şi mai conștient de me- 
nirea sa ne-am adresat priete- 
nului nostru bun ca să ne împăr- 
tăşească părerile sale asupra mo- 
menteior de faţă ale luptei tine- 
retului român, | 

Cu dragoste şi încredere. în 
lupta noastră, prietenul Ministru 
al Naționalităţilor -a răspuns: în- 
trebărilor noastre. 
"1. Cum se poate realiza o pric- 
tenie durabilă între thieratul di- 
feritelor naţiuni conlocuitoare în 
România ? | | 

—:Cum prietenia este în pri- 
mul rând o stare psihologică, re- 
zultând din simpatie și încredere 
reciprocă, o apropiere între 'tine- 
retul diferitelor naționalități con- 
locuitoare ale României va trebui 
deci 'să îndeplinească aceste con- 
diții. Ier încrederea, simpatia şi 
stima reciprocă se vor naşte nu- 

N CEAUŞESCU 
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retul diferitelor naţionalităţi va 
căpăta convingerea că temeiul 
societății românești şi al Statu- 
lui Român nu 'comportă nici 
depreciere de ordin uman, ci din 
contră, că deplina egalitate ca 
fapt şi din punct de vedere juri» 
dic şi organizatoric există în mo 
efectiv între naţionalitățile - con- 
locuitoare ale României. 
„Și tocmai acest lucru l-am în 

treprins "noi acum. Frontul Na- 
țional' Democrat este constituls 
din partide şi organizaţii a căror 
concepție în problema naţionalt- 
tăţilor este cea mai bună garan- 
ţie că popoarele conlocuitoare ata 
României vor avea toate condi- 
țiile. - favorabile de  desvoltara- 
egală, prin respectul - deplin al 
limbii, credinţei, culturii; drep- * 
turilor cetățenești şi activităţii 
economice ale fiecăruia. 

Tineretul ca elementul cel raai 
dinamic şi de avânt constructiv, 
va trebui să găsească calea. lup- 
tei comune, pentru a pune în 
fapt cât mai neîntârziat aceste 
condiții indispensabile, pe cara 
le oferim astăzi apropierii şi bu= 
nei înţelegeri dintre naţionalită= 
țile conlocuitoare, _ 
-” Domeniul de. realizare a aces 
tei “apropieri . încrezătoare, esta 
foarte variat. Incepând dela -so- 
cietăţile sportive şi.până la ches- 
tiunile de ordin politic, tineretul: 
de orice origine etnică va trebui - 
să conlucreze într'o atmosferă da 
simpatie şi stimă reciprocă, evi- 
tând aprecierile jignitoare şi pă- 
Himașe, i 

2. Cum vedeţi desvoltarea cul- 
turală a țineretului maghiar şi a 
tinerilor celorlalte națiuni con 
locuitoare, în cadrul statului de- 
mocratic româa ? . i 

— Deplina libertate şi egali- 
tate pe care le acordăm prin Sta- 
tutul Naţionalităţilor-vor înlesnt 
tineretului o activitate culturală . 

respectuoasă de limbă maternă, . 

de credinţă și de bunurile cultu- 

rale specifice fiecărui grup. etnic. 

Incepând cu şcoala primară şi în- 
cheină cu Universitatea, tinere- 

tul naționalităților conlocuitoare 
va avea posibilitatea să se for- 
meze şi să se cultive în deplină 
libertate şi într'o atmosferă civi- 

lizată şi de înaltă spiritnalitate. 
Atât . comunităţile naţionale 

respective, cât şi Statul Român, 
au datoria să asigure existența     mal: din momentul în care tine- (Continuare în pag. 0-a): 
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FU | D pri sii E La fabrica „Stela” coruri PI 1 Cmiro atmosferă "de [g00 persoane. Şezătoarea a TO |AIN|I INA |V 
itp AA i az  lontuziasm. -: o: deschisă de- tânărul Cloţan de la FIRȚI INEARIOIBI._. 
srl Ta dr] dv Incaârându-se în lupta pentru ri- | o Felă, care a arătat frumoasele ze-| | L patit : 

! A AU Ji Pa dicarea nivelului cultural al tine- La Malaxa zultate plinute „prin. colaborare! EX A IN slo|vlil 

e Ta i citorese, tinerii demo - a | celor 3 fabrici de mai sus. Ț 

i (8 “le zei dela fabrica „Stela“ au orga-| Sâmbătă 19 Noembrie Joi 0%” [apoi programul artistic care 2 ste] | LA SȚ[: |NISIUILȚA 
iPad i ztoare artistică. | dela ora 7, la fabrica Ma'aza, “| cerut prin executarea cântecului | jr” AFIOILITIE. i nizat o șezătoare a RE car din cartierul Pante- | CCP u. tat de 'co- LE ti |. a] - 

Programul prezentat de priele - | nori şi tinere „Gin a i | „Suntem Stegari“, executat de c TI Ț 

„Egan centi e pro [tat să rave Corenia aim 3 90% e | [BEI IC |eeŢTIi [ID] 
înt' introductiv în care | în număr de peste: (ei irma zi: razule vre- po 3 

E eat până la refuz cuti-| la șezătoarea dela... Fabrica :„Ma- „A urmat. poezia nisi ba prietenul CȚIIRIEISlit i A, N A 

neretul fabricii şi al cartierului, [lao ne Curelaru. Tinerii dela Uz. Ch. Rom. | [RIAJUIL E TIE IA R] 
me ouzit spuse cele mai adânci] Şezătoarea “a început la ore 8 i i jocuri naţionale. Ea 

dorinţe ! : E seara, prin cuvântul unui membru | în, executat Cp recitat poezia Deslegarea joculvi din Nr, 2 

Recitările, corurile şi dansurile | al Comitetului de, fabrică, care d Eee Srau reprezentat sce- a PRR a 
au arătat însufleţirea tineretului | mulțumit tuturor celor prezenți |» ci Aldca şi muncitorii“, „O| Prin tragere lă sorţi s'au dis- 

care poate acum să-şi făurească un | pentru participarea lor şi care a jodecatăt: şi Postul“, la aceasta ltribuit șapte premii - constituind 

Pentru o viaţă mai | rată tineretului că” lupta, pe care $ din urmă a avut mare succes tâ-|câte-un volum din „Viața lui 
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Bolliac | 
Ea e-a celui ce-o munceşte 
Trântorilor n'o mai dăm 

> Cezar 

    

- „cezia lui Cezar. Boliac s'a 
RE născut în vremuri de 
. cumplite inegalităţi so-l| V'am cerut de milă dreptul 
ciale și de răscoală. | Cu tocmeală între fraţi . 

In Muntenia anilor 1835—| -Nu vreţi? Ni-l ţinem eu plepiul 
1848, când începe a scrie Boliac,| Şi veniţi de ni-l luaţi“. 
viața e un lanţ de Carnavaluri, ” 
ca danţuri, de părăzi pentru co- 
coli și boerii cu moșii, chiver- 
țâsiți în slujbe bine plătite pe 
lingă Domn. 

Jiizeria poporului era aşa. de 
mare, încâț chiar Domnul, Bi- 

tură, cu tipar, 

menească, cinstită. 
fescu-Vodă, spunea în fața  A-Înis ; Boli că “ : i te e lui -Boliac era că n'o ză 
Cunării Obşteşti că „oblădutrea| ajungi a vedea în timpul vieții 
pa mâi poate sta de acum în ne- 
-zeraze dinaintea necontenitelor 
viângeri, co primeşte  delu elă- 
cai, - ” 

In acea vreme cumplită incepe 
FHoliac, prin poezii, a limpezi ță- 

-sonilor;. :-.: - 

să-şi fie el însuși legiuitor, 

O mCiar îi adică 1nijloaco şi ei 
| „ans. viaţa aţă vedea 
2 Mea. boereac -să- seară, -pil- |: 

> dlegiul a elen 
Bevem kai şi şcoli ca .Îzimea 
De şi teatru-şi tipar“, 

„Beerii chiţcăind grecește l-au]! 
vusmănit pe'Boliac din -primela 
ixomente. EI îi înfrunta şi, căşti- 
Eându-și iubirea poporului, în- 
ţa să cunoască ura stăpânirii, 

„După ce prin asuprire | 
Stoarceţi ca proprietari 
Veniţi iar ca stăpânire 
Născociţi la biruri mari: 

- Bi-apoi vaşezaţi pe jeţe 
Jefuind ca dregători 
Bgriptțori cu'ntreite feţe 
Jefuiți pe muncitori. 

_.. Toţi Ghiculeșştii (vornici, căimă- 
kani sau postelnici) fl luaseră la 
„£<hi și, când în 1840 s'a degcope- 
vit complotul împotriva Domnu- 
lui, pus la cale de Bălcescu, Te- 
“logeseu, Eft. Murgu, etc.; e ares- 
tat și Boliac, deși dovezile con- 
erete împotriva lui lipsesc. După 
apte luni de închisoare, în care 

p € ţinut „la secret“ la Agie, 
obţine eliberarea. Pentru cei cari 
nu știu, vom lămuri că Agia era 
pentru yremea lui Boliac ceeace 
este astăzi Prefectura Poliţiei. 

Teșit din închisoare, împreună 
cu Bălcescu, Goleștii, Eliade, 
pune la cale revoluția dela 1848, 
Adunați în societăţi conspirative, 
ei slcătulesec programul revolu- 
ționar, care- cuprinde: egalitate 

„Pentru „toţi cetăţenii, libertate, 
„desființarea celăcii, pământ pen- 
"tru ţărani, înlăturarea bătălii din 
„armată, desființarea “robiei, su- 
prirrarea pedepsei cu moartea, - 

Poezia lui Boliac rostește . cui 
| fas mare,. în auzul: tuturor, 

repturile ţăranului i 

CEZAR BOLIAC 

tot așa de mari ca astăzi 
ca la 1850, 

actualitate după o sută de ani: 

Lăsaţi unguri maghiarismul 
E greşit patriotismul —: 
Unitatea, că pierim ! 

Bălcescu şi Boliac, 

odată actuali. Ne 

i 

! | : a. . e 

—— = Pâinea, fierul o rodeşte . - 
" 

Tot. cu fierul nc-o pistrăm 

Pi 

vedere, înainte 
la estetică. .   

  

i urcă salahorul pe schelă scârţâ 
Pășeşte încet şi rar, . mic, 
Obrajii-i sunt livizi... . - 
Cărând găleți. cu ar, . 
Nisip sau cărămizi; : 

7 

Și urcă salahorul pe echelă scârțâi nd 
Automat mai urcă, . | ADA i aa 
Găleţile cu var - a Di a 
Să frângă cobilița. - 

Şi urcă salahorul pe schelă scârțâind 
/drenţuit, murdar, a a 
Mâncat de păduchi ! i 
Picioarele de var. 
“Dar salahorul stie că yrerca. schimbi innnții, 

   

Oamerii trebuiesc făcuţi mai 
buni și pot fi făcuţi mai buni, — 
acesta era crezul lui Boliac. Cu 
dreptate, cu libertate, cu învăţă- 

oamenii se vor 
deștepta ia o viață demnă, o- 

Marea neli- 

lui ora dreptăţii, ora când ţăranul 

Int'adevăr, la 1683, când moare 
Boliac, nedreptăţile sociale erau 

  

zau 

Ca şi N. Bălcescu, el fusese 
pentru o politică de înțelegere 
între români şi unguri, preves- 
tind un moment politic de'mare 

"De un secol aproape, istoriile 
literare condamnă ceeace ele nu- 
mese „naivitățile“ politice ale lui 

ă ) Dar nici N. 
Bălcescu şi nici Cezar Boliac n'au 
fost niște naivi, „ci niște oameni 
politici întăriţi de vremurile care 
s au scurs peste ei, făcându-i încă 

Printre puţinii poeţi luptători 
din literatura română, revoluțio- 
narul Cezar Boliac ocupă un-loc 
de mare cinste, fiind şi unul din 
primii deschizători de drumuri. 
"Tineretul democrat al generaţiei 
actuale și al generaţiilor viitoare 
îl vor judeca din acest punct de 

“de a face apeluri 

   

i, | Aa Ghicretiu-Poconogii i 

  

1 nizaţi 

viitor omenesc, i 

bună, tânărul muncitor trebue să-şi 

cunoască puterile şi drepturile; cl 

nu mai trebue să îie înstrăinat de 

:“| bunurile culturii, pe care până a- 

cum asupritorii le păstrau numai 

pentru o clică din care se recrutau 

călăii tineretului muncitoresc. - . 

Până acum se făceau şezători, 

dacă se făccau vreodată, numai 

pentru a strecura otravă în mintea 

şi sufletul muncitorilor şi pentru 

a-i face uneltele conducătorilor ex- 

ploatatori. Acum, şezătorile sunt 

prilejuri de înfrățire a tineretului 

muncitoresc şi fărănesc. .. ! 

După şezătoare, tineretul a dan” 

sat în sala care era neîncăpătoare 

pentru cei ce veneau să se bucure 

de "libertăţile tineretului muncito - 

resc. , 

ia Spitalul Colentina 

Sâmbătă 18 . Noembrie a. c. a 
avut loc la Spitalul Colentina - 0 
şezătoare dată de tineretul spitalu- 

lui, organizat în cadrul Frontului 
Democratic al Tineretului. Au par- 
ticipat la şezătoare circa 500 oa- 
meni.  Șezătoarea a fost deschisă 
de prietenul Cioată, din partea ti” 
neretului democratic. *, 

A urmat după aceea un pro- 

drul căruia s'au reprezentat şi sce- 
notele „O judecată“ şi „Vai de cel 
ce se scoală prea târziu“. La-ora 
10 seara a început balul care e 

durat până dimineaţa. * 

în comuna Militari 

„Tată prima manifestaţie culturală 

a tineretului. din comuna Păilitari, 

la o săptămână numai după orga- 

nizarea acestuia în cadrul. Frontu- 

lui Democratic al Tineretului, - 

Şezătoarea a avut loc Duminică 

19 Noembric, ora 3. La ca au Just 

parte tinerii comunei, “comitetul şi 

primarul Sect. IV Verde. Ea a în - 

fănescu. A luat apoi cuvântul tov: 

xetului: Comunist, care a arătat ro- 

„Ideal Vamânese“, Au urmat apoi: 

cântat câteva! cântece ” oltenești; 

Stoica Gh: care. a recitat poezia 
„Ciocoti“ ; -Pllimon. Cornelia care a 
cântat cântece. populare la acor= 

blicului, oa a revenit pe scenă pch- 

tru: a cânta câteva cântece ruseşti, 

ban St. au prezentat câteva-cuple= 
te. În zfârșit prictenii' Clonaru” ţi 
Coşereanu au prezentat sceneta „O 

ctițiuno“ de IL. L. Caragiale, Ser- 

area a luat sfârşit prin dans. 
Tineretul din .comuna Nlilitari £ 

p asistat şi participat astfel la pri- 

ma serbare în care a petrecut liber 
şi nestingherit de nimeni, în care £ 
puiut spune ce gândeşte şi ce vrea. 

„La fabrica „Dux” - 

Tineretul fabricii Dux a organizat 

Duminică, 19 Noemvrie, e şezătoare 

adlistică. Sala fabricei, frumos deco. 

rată cu lozineile Frontului Naţional 

Democrat a iost plină-de tineri. 

“ Programul. a inceput la ora S,15, 
prin cuvintele tov. Crăciun, caze & 

arătat ce. datorează tineretul munci- 

tozesc luptei Armatei Roşii și. naptei 

democraţilor români în Îrunte cu Paz- 

Vadul Comunist. Toy. Produlsa a tub- 

liniat. apoi rolul U. T. C.-ului în pro- 

citoresc. , 
A urmat apoi programul catistic, le 

caro şi-au dat concursul: tânărul 

“Cercel care a recitat „Cântecul Mun- 

cii” și „Mal avom o jidecată”; Şie= 

fănescu. a. recitat - „Ciocoli”; . Băduţ 

Mihoi,. „Sub: razele vromilor „noi“ 3 

Aneta Vosltulunu, „Joriia”; Crăciun, 

„Lozincile naţiuni!” şi „Nol vrem pă- 

mânt”. A urmat apol corul dirijat cu 

insufleţire de prietenul Vasluianu. 

S'a reprezentat sceneta „O judecată”, 
la care și-au dat concursul: tinerii 

muncitori: Crăciun, Cercel, Stanciu şi 

muncitoarea Aneta Vasluianu, 

După terminarea : programului ar- 
Ustic și humoristic, a urmat dans. 

La Aciesgo 
-Cu ocazia deschiderii Căminului 
de Conii, a avut loc șezătoarea fa- 

pwicoi 4Adesyo. Accasta a fost ar- 

ganizată de tinerii fabzicii, orca- 
în casta rramăutui Poema 

crat ab bir: o. E 
Ştzătoarea a DEI Rin CUvin- 

tole prietenului ifituleea, din pan 

tea comitetului de fabrică, care a- 
rată rostul acestei şezători.: Din 
partea sindicatului textiliştitor ia 
cuvântul. prietenul . Andrei Mihai, 
care 'oxplică doschiderea oiiminu- 
lui prin lupta dusă ide sindicat. 
Tov. 1. Luca subliniază oă deschi- 
derca acestui cămin trebuie să fie 

            

grabnicii a căminolaor muncitoreşti 
şi do conil.' Doctorul TPeinverg, 
'metiicul întreprinderii Işi la anua- 
jamentul să se ocupe În anpccial 

plilor, pvrătânud că trobuie să luăm 
oxemplu dela îngrijirea ce se dă 

[conillor în .U.a.S.s. 

Urmează apoi progranui artistic 
din care cpicuim: poeziile „Pe 
cgor "oo nu-i aj tău“, „Imnul Li- 
bcrtăţii“, „Tinorefca mea“,, „Zi- 
ciur”, „Cariera fica“ și. oorurilo 
n„Sraial  Heamului“”, . „[liama“ şi 
„Frunzişoară lozioară“”. Mupă a- 
cela unul din pandurii Diviziei Tu- 

rii constituie începutul 
armate a ponorutui,. şi că vor 
2prilini Intotdeauna lupta clasei 
muncitoare. Pandurii au exccutat   

gram artistic foarte reuşit, în ca- 

câput, prin cuvântul introductiv. al|' 

primarului comunei, prietenul Şte-j. 

Postolea, din .partea Uniunii. Fine- |. 

lul tineretului. în viaţa: socială „ro- îi 

mânească. Programul artistica în- |”: 

ceput “prin prezentarea * tabloului | - 

deon. La cererea insistentă' a.pu-j.. . 

Apoi prietenii Marcu Lucian şi Șer | i 

blema rovendicăriloz tineretului mun- ş: 

o pildă nentru înființaroa oAt mail: 

do însrijirea personalului si a co-j. 

dor VUiatimirescu arată că pandu-j. 
viitoarei]. 

brica.-. 

şi şeză 
Muncă 
Sau 

linca, - 
muncă 
pentru 

loc la: 

»riotenul . fulian- Ivăneseu, „.enrep al, i 

« 
p 
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     Nicolae 

duc trebue să-fie -organizată. -- 

- Ta apoi cuvântul tov. Rodica din 

partea Județenei ! 

lui Comunist, care aduce salutul 

tineretului - muncitoresc dela fa- 

precum şi al tinerilor din cartierul 

i „prezenţi | ppt : 
Pantelimon care sunt pre îi „In sala Sediului Apărării Patrio- 
şezuloare. .. . tice din Vulcan a avut loc „0 SCr - 

Vorbind despre .rostul şezători- 

lor, tovarăşa spune că aceste şoză- 

tori sunt începuturile” luptei tine- 

retului pentru cultură. In rândurile ş 

"tineretului muncitoresc ta 

lente, care până azi nu sau putut 

marejeste «iz, irită bineri pu A vorbit despre importanţa zilei, 

A vorbit apoi despre şezătorile! 
şi balurile muncitoreşti,.. al căror 

scop diferă întru totul de balurile 

bucătăreasă şi ajutoarea ei Marii 
Georgescu, 

 şezătoare. | 
"A urmat apoi -programul format 

din coruri şi poezii. -S'a: cântat 
„Imnul lui Stalin“ şi „Păşiţi. 
inte tovarăşi“, » 

“La fabrica Petre Fele. - 
Duminică 19 Nembrie 1944 a avut 

Banizată de tineretul muncitoresc 
sl, tabricilor Feld, Uzinele chimice 
române și. Tiberiu. Eremia. La a- 

DIN EI E FE 

Dol 

  

“a plâns până târziu, uşor . | 
“mâine dimineaţă... mi-au spus dela Birou. 

    

Cineva a cerut scurt linişte . 

nărul Arsinţescu dela Feld. 

Serbarea sa terminat într'o at- 

mosferă de: caldă şi. tinerească VO- 

ioşie. ă | | 

La fabrica „Vulcân” 

Uniunii 'Tineretu- 

Malasa, “'Trebitch, Mioara   bare cu caracter politic cu ocazia 

aniversării revoluţiei proletare din 

1 Noembrie 1917. , 

După iîntonarea „Internaționalei 

a deschis şedinţa tov.. Burdulescu 

! Gheorghe noul primar al comunei. 

"sunt  ta- 

arătând meritele, genialului refor- 

mator tov. Mareșal Stalin. In în- 

checre a luat cuvântul tov. Pas 

i izații j „, După tov. Pascu nu mai vorbit 
torile organizaţiilor. fasciste, cu pa , i Sottini "Fitus, 

şi Lumină, A. C. 7. . tovarăşi : Catz. Juli, Pittini "Titus 

ales: regina muncii, şefa mica Adolf, 

“La Spitalul Filantropia | 

Bâmbătă 19 Nov, le ora 8 seaia, 

a avut loc serbarea dată de tinerii 
răniți în Ardeal, cazaţi ia spitalul Fi- 

lantropia, cu concursul Sindicatului 

Ospătarilor. In afară de intreg per- 

ronalul adminisirativ şi do zerviciu 

ai mai multor spitale, au mai luat 

parle la serbare: roprezentanţi ai Ar- 

matei Roşii, ai Diviziei “de Panduri 

„Tudor Vladimirescu”, delegaţii. îi- 

norctului democratic și cei ai Apără- 
xăzii Patriotice. : i 

Sormbarea esto deschisă de sii. ră- 

nit Dinu Mielu. A luat apoi cuvân- 

tul priotenul Marinescu” Haralambie, 

deasemnea Papuc I- 
o tânără. care..a. depus o 
deosebită la aranjarea sălii 

îna- 

fabrica Feld o șezătoare or-   
  a Da aere rare ea    E SIT EI E   

    
: 4 

re a 

  

    AŢ      
Duză miezul nopiii l-au adus 
polid, cu cămaşa siăşiată;. 
lângă:.c], icnind încet, Una din îcte 
ghbemuită lângă cl 

Cineva a:stins o țigară de perete, 
Cineva a vmut:că moară... ... 
In colțul “acestă se:zopteşte.... -. : : 

re nu iehue să-l ştie: judecălorii..:- 

e 

| 
fi. din nou. gieerii rar” | 
do-deparie:- sir cr Ca 

lătratui ropeac al câinilor din curtea interioară, 
Peste un ceas.no crapă de ziună 
este.un ceas, . ..-- o 
crestele acestea nu cunosc corul. 

sunt feresirelo prăiuite ale celulelor, 

  

             

  

i j — 

îi eotidocroa, 
Arişat,. -: 

   

      

Apoi zidul, Aa a 
Po. ciment lic-tacul potcoavelor garcicnului, 

e coridoarele întinse ca firele telefonice; . 
Zu se mai aud... . a 
In colțul' acesta se şopieşte e 
lucrul: po caro judecătorii nu-l vor aia 
niciodată, - - ati 

gi NE . II 

geodaiă * | aa 
înimâle îuturor s'au oprit a 
în g&tlejul tutusor s'a sugrumat răsuflarea: 
cu. bubuitul unui milion de tobe festive: 
po coridoarele închisorii - 4 

a năvălit cgomotul întrerupt al 
motorului dela beci e 
încetează apoi, în năclăiala bozrei . 

toate privirile: strânse £pre - 

celulele dela cocrot,,, Ma 

Parcă .se aude cevu, trebue sti re 
audă ceva - e 

aitcava decât greorii și câinii 
decât paşii gardicmului-gei 

_ decât detunăturile motorului 
parcă se audo ceva OMENESC 

gi până'la sluă mui este puţin. 
In colțul acosta, cu dinții strânși, cu aerul cupt 
adânc în plept „ ” | 
se șoptește lucrul pe care îl va afla lumea întreagă 
LH RASERITUL SOARELUI. i ii 

a PRianea Gheorghiu 
IPEE II E ID E ID EI PEII II SI EP 

  

  
  

e 

Scolnic Anton, Pfiea Grigor, Sel - |. 

“Hri în luptă (6) 

;2.|— folosinţă. (2). —2...(- e 

Îciștii mini, 

Stalin“ următorilor: .. 
Ifoaje L. Alexandru — 1nUNCI- 

tor la fabrica Schmidt — lcco. 

“Aron Dinu -— strungar în fier 

— Str. Calafat Tei No. 47—loco. 

Cristea Tănase — curier —faâ- 

brica ACTA. - Câmpului . No- 13 

— loco, LS ” N ă E N . 

-Getta Rriegsmân — J0co.,, 
Stancu E. Gheorghe — elev ci. 

IV-a. B — Liceul Lazăr — Joco. 

“Sublt. Tiiu D, Iordănescu — 

Baza Aeriană No. 1 — Cristien- 

1 provocate prin 
“l-ziere "a. corespondente: 

e 
ba 7 i Uu si 

U 

pemri lore 
mecanic —. Com. -Berczni: Jud, 

Prahova... - | 

Deslegătorii premiaţi care lo- 

cuesc în Capitală, sint rugați să 

treacă. în cursul diminsții pe la 

redacţie, în - orice zi ae lucru, 

pentru a-și lua în primire volu- 

mele. Cetitorii din provincie. că 

rora li s'a atribuit pceraiul vor 
primi volumul a adcesi indicată, 

Anunţăm totodată pe cetitorii 

jioştri, că daţorită .auețeroaselor 

rezultate primite față de putinul. 

spaţiu de care dispunert, ani fost 

nevoiţi să renunțăm ia. publica- 

rea tuturor destegiterilor. Co- 

zatitorilor municăm de asemenea celor! 

noștri din Capitală și din provin 

cie că pot trimite spre publicare - 

orice fel de jocuri cre de cuvin- 

înță cu condiția ce. cesta îocu 

să cuprindă cuvinte si samnifica- 

ţii pe înţelesul tuturor şi Si se 

încadreze liniei noastra politice, 

Din dorinţa ds s evita catitorilor 

noştri din provincie maplăcerile 

4 “eventuala întâr- 
şi a nu 

creea astfel un avantaj acelora 

care locuasc în: Capitală, am decis 

ca premiile să fie distribuite prin 

iragere Ja sorţi la interval _de 

Gouă săptămâni de 13 aparitia jo-   
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Orizontul s: 

1. Desființarea marei proprie- 
tăți (19). 

40) „11,- Atac din văzduh 

Punct cardinal (3). . îi 

- 111. Şcoală superioară 12). 

„TV. Le-au. căpătat soldaţii noș- 
„cu două 1e- 

țe (5). a Sa 

 V,. Deseori (4) — ne face pu- 
ternici (nearticulaţ) (5)...... ... 

„ VI. Negocia (5) —-primneşte:(5) 

„NIL. Na! (2).— perioadă, de 
timp-(2)—ducea la Văcăreşti (6), 
„VIII. Sunet -onomatopeie (2). 

„osiile ! (4) —: vezi VII orizon- 
tal (2 

IX; Pipă (5) — artico] (2. 
:X. Posedă (3) — plugiăreas- 

că (8), a 
_XI. Extract de: cărbune între- 

buinţat. la "prepararea cerne 
lei (10). ă 

XII, Intonau 

Vertical e. _ 

(6) — Aceleia 15). 

1. Curăţaţi aparatul ce 
elementele fasciste! (7) — ar- 
mă (4), E | 

11. Centru metalurgic 3, Ba- 
nat (6). - 

111. Cea de toate zilele (6) — 
dor (5). E 

IV, Publicaţie periodică (7) — 
“Inota traducătorului (2). 

= Y. Important centru şi nică de 
cale ferată din Uniunea Sovie- 
tică (4) — . Aşa. cum, trebue. să 
fie orice lege rasistă (î), | 

VI, Port în Grecia (5) —. ru- 
loare. (5). DE 

  

a 9 mag 
LI 13 9.21 36 mw: 
6... 21 3.9 
d 6 16-23 1 
e 29 
£ 1 25 ay 
g 69 15 ga 
h SE 9-39 1 
îi 20 2316-20 2% a i 

| B 

" Inlocuiuui cifrelo prin litere pe - ORIZONTAL ! arin litere ob 

"a, Xeiutricată Tuptătoaze în stuj 
„Fi Secretarul Virontui carsitiul 
e: dAnără si susține înterezele sun 

tu. | 
e. re drept Drogran: inițiat re 
î. Conducător a?. inuncitorizaii 
Pa Preşedintele deleguţiei romă 
h.: 2)e. respectarea lui ctepitute 

"VERTICAL: 

„ Având în faţa sa re ou- 
meni, printre care se aflau 
și democraţi:şi: fasciștii, un 
judecător, . pornind dela 

convingerea că . demoera- 
fii: spun adevărul şi că fus- 

nini, Sa: adresat pri- 
mului dintre cei trei si l-a: 
întrebat: ce eşti tu ? Aces- 
ta bolborosind ceva neiu- 
țeles, judecătorul s'a adre- 
sat celui de al doilea între- 
bându-T: Ai auzit ce a riăs- 
puins nrimul dintre voi? 

Cel de-ai doilea i-a răs-   Accident de muncă puns : „Da, am auzit: pri- 
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ineptătur comunist mart la E) 

A-B.De realizarea et rtopizite cin ntocis 

Braşov, | ai | ă 

Chelaru D. foan — practicani cului respectiv. - 
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Vii. Căpetenie abisiniană (3) — 
cea mai mare cascaâă din  lu- 

ne. (7). 
VIII. Pregătire. (8) Nume fe- 

 menin (3).  - 
IX. Ixistente (5) — Scriitor * 

'iitalian antifascist (6). 
SI. Există (4) — Când te dal 
în leagăn (3) Pronume (3).. 

XII. Cobora din  zer. (?) 
mândrie (4). .- 

„.. Deslegătorii sunt rugaţi să .trt- 
meaţă, răspunsurile cu menţiunea 
numelui, .prâfesiunei, :. locului 
unde:o practică, vărsta şi adres, 
pe aceeaş pagină 'cu rezultatul 
jocului, menţionână rubrica 
„jecuri” pe plic.. 
- “Se vor distribui dasiegătorilor 
iuturor celor 1 jocuri din acest 
număr câte 7 premii, constând: - 
fiecare din câte un volum „Cons- 

! tituţia Uniunii Sovietice”. 
Deslegătorilor a numai câte o 

parte din jocuri li sc vor acorda 3 
mențiuni constând fiecare în câte - 
un ex. din broşurile „Stalingrad” 

— 

sau „V. Î. Lenin” de [. Xalinin. 
Toate jocurile unui 2" :ş des- 

legător urmează să. îî» . trimise . 
întrun singur rii. 

= I 23 
„SENEI 
Primul cuvânt înserinează : „Pentru“, 
Căutați acum cuvântul din ceriru. 
Care-i un, pronume = „te piei mu 

- : mori, * 
Cât despre al treilea vă urez tuturor 
Să fiți cum: spune el, — „puternici! 
Şi să-i distrugeţi pe jasciştii nemer= 

IND N a mici 
Și-acum, dragi “tovarăși, gândiţi-vă, 
Intregul sunteţi voi și deci: — unt= 

. Piave! 

o or pa i af 
GECI 

4.12: 
5. 9 

16 9 4 
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tincii o. 

fra Ccenzei anuncitoreşii 
ei DX, 2). - 
sicitorinl 
uftana - 

alizareu Platfo 
C. PI. e 

nr, de «zmnistiţiu 
viitorul țării : 

rmei 

i. Zliboratuarea povoareiur de ss jugul rovici fasciste i a 

tizarea totală a tării, ? 

Ţe. . N “ap . Lernă 
inul a răspuns că este de- 
p:ocrat |“. Adresându-se şi 
celui de-al treilea, acesta 
i răspuns judecătoruiui.: . 
„Primul a răspuns că este 
fascist 1“ În urma acestor 
răspunsuri, judecătorul 
şi-a” putut da seama cu: 
cine avea deaface. 

Cetitorii noştri urmează - si 
pundă şi el: Ia 

1. Ce a răspuns primul om * 
"2. Ce este 21 2.lea. : 

3. Ce este al 3-leu, 

" Atragem atenţiunea c:(ilorilor ne 
tri că nv există decât o singură 80 
luţie” şi că raționamentul făcut, îm 
bueşte indicat spre a se putea şer= 
ticipa la concurs, iu ni 

x Tal 

 



SCÂNTEIA TINERETULUI   

Viaţa ucenicilor 
If 

| della 
Viaţa „tinerilor ucenici "dcla Ploeşti 

ca .şi în toate celelalte întreprinderi 
din ţară, pe lângă care sunt ucenici, 
este plină de mizerie. Deși s'a scris 
mereu în gazete despre tratamentul 
neomenos pe care „șefii“ îl aplică ti- 
nerilor ucenici, :cei numiţi în postu- 
rile de conducere, nu au înțeles că 
și ucenicii au .dreplul de a se bucura 

de o îngrijire mai-bună. Vă prezen- 
tăm numai două cazuri din cele 
multe, care se petrec Ja Ploeşti, dm 
“care .se poate vedea situaţia îngvoza- 

  

toare La 
Grajdurile Primăriei, ucenicii se află 
într'o stare de plâns, Munca grea pe 
care o fac este nepreţuită.. Nu sunt 
îngrijiţi şi nici hrăniţi.! 

„DOLMITOALELE” 

Mirosul greu şi infect stăpânește 
întreg dormitorul. Paturile sunt stri- 
cațe iar pe cle sunt arunzate câteva. 
saltele rupte, din care pleuva de paie 
a icşit şi a căzut pe jos. De ceareea- 
furi nu e vorba niciodată, iar în loc 
de perne, ucenicii îşi pun sub cap, 
hainele rupte şi murdare, în care 
muncesc în timpul zilei, Păturile in- 
suficiente pe care le are sunt rupte 
şi se poale vedea pe ele un strat de 
murdărie infectă. Păturile mai bune, 
sunt întrebuințate pentru cai. Se 
poat; ca cei dela Primăria  Munici- 
piului Ploeşti să creadă, că azi avem 
nevoie mai multă de vai decât de ti- 
nzretul muncitoresc ?  Dormitoarele 
nu au geamuri, lucru destul de rău. 
Noaptea, vânţul care suflă puternic, 
sirăbate fără nici o piedecă yîncăpe- 
rile, nicava de paie de pe jos: este 
răscolită şi praful se ridică 

dând întreaga încăpere — şi trasă a- 
poi în piepturile celor caro dorm. Des- 
pre pereți, nu putem spune că sunt 
văruiţi, pentrucă și tencuiala a căzut, 
iar cărămizile umede de -atâtea plol 
şi murdare de praf, sunt pline de 
pânze de păianjen, 

CUM MANANCA. UCENIGU 
Sala de mese, dar nedrept do nu- 

mim aşa, pentrucă nu are nimio co- 
mun cu o sală de mese, esta o ca- 

în care se află_ ucenicii, 

meră murdară pe perţii  cărsia s9 
„poate vedea un adevărat „rat “da 

--inuşte — cameră fără geaniuri, din 
care cauză, atunci când plouă ucant= 
cii sunt nevoiţi să. se scoala dslă 
masă fiindcă sunt isbiţi de stropii ds 
ploaie. Tacâmurile şi vesela murdare 
până la extrem şi în cole li se sam 
veşte mâncarea, ' compusă  dintr'un 
“singur fel, la prânz și seara şi acela 
insuficient — fiind făcut din fasole 
sau cartofi, Numai în unele Duml- 

„pici, li. se găteşie! cu carne, pentrucă, 
spune „domnul şef“: — nu sunt dia- 
pus să fac risipă de bani“. 

DINEOTOILII SI DESINTERESEAZA 

": Condiţiunile în- care muncesc tina- 
“rii ucenici sunt revoltătoare. Imbră- 
caţi în cămăși sdrențuite fără com- 
binezoane de lucru, încălțaţi în pa- 
puci cu tălpi de lemn; murdari, stabi. 
lucrează din greu în atelierele con- 
duse de oameni, ca ing. Ivănceanu și 

îng. Romanescu la care nu se vede 
decăt o continuă rea „voinţă, o totală 
neslijenţă și mereu aceeaşi lipsă des 
îngrijire. D-nii dr, Romulua Niculescu 
şi D. Demetrescu, directorii acestor 
„aşa zise cămine” de ucenici“ nu se 

„interesează de ucenicii co ma; au pu” 
ţin până să aevină calfe şi niol până 
azi nu au iscălit contractele între 
părți, cu Camerile de Muncă. 

"APORTUL DELEGATŢILOE 

Delegaţia Sindicatului muncitoresc 
Plocşti, s'a “prezentat la fața locului 
şi a constatat că într'devăr situaţia 
ucenicilor dela Grajdurile Primăriei 
este de plâns. Ucenicii se plângeau 
delegaților. că nu sunt îngrijiţi şi că 

" duc lipsa tuturor celor trebuincioase, 
Au înțeles însă că nu pot obţine ni- 
mic decât printr'o luptă organizată şi 
sau hotărît acum să se organizeze. 
Azi sa _Băsese alături de ceilalți 

Statuia 

inun=: 

Piloe e și 
neri ucenici, « cari au aderat la Plat- 
forma elaborată de Comitetul Cen- 
tral al Uniunii Tineretului Comunist 
şi duc lupta pentru o viaţă mai bună, 
o viaţă care să aibe şi clipa da bucu- 
rie şi oare să le dea posibilitatea de 
a duce până la capăt lupta pentru 
distrugerea fascismului. _ 

Al doilea caz, se petrece la Uzinele 
de fier „Vlahiţa” unde se pare că re- 
'gimul dictatorial al. lui Antonescu nu 

« fost încă înlăturat, pentru domnii 
care conduc uzinele şi care continuă a 
trata pe ucenici mai rău ca pe ani- 

male. 
„INSTRUCŢIA UCENICILOR” 

- Pentru ca forța ucenicilor să nu 
scadă ci din contră să crească, cei 
care conduc uzinele au adus pe un 
oarecare Gurău Nicolae, să facă în- 

strucție în orele ţibere cu ucenicii. In 
dividul acesta, a fost campionul atle- 

tic Bulcanic, care îndrăwt şi ucum de 
victoriile Lui se antrenează cu uce= 
nicii, . 

Pentru ca instrucția să fie cât mai 
bună, călăul gigant, se foloseşte de o 

sârmă împletită în şase, cu care lo- 
vește în dreapta şi în stânga, când 
lihwiţi de foume, ucenicii nu mai pu- 
teau face „broasca” 200 sau 300 meri. 

UNDE MANANCA 
Duuă terminarea instrucției, ucenicii 

sunt duşi la masă într'o veche pivniţă 
de cure uzinele nu se mai pot folosi, 
dar pe care Gurău Nicolae, a ridicat-o 
la rangul de „cantina ucenicilor”, In 
loc de scaune, ucenici stu pe lăzi, 
cărămizi sau pielroaie. Mâncarea este 
desgustătoare, iar dacă vreunul .din- 
tre ucenici se revoltă, sunt scoşi cu 
toții la înstrucţie, In timpul  mesii, 
ucenicii mu du voie să bea apă pentru 

„atletul călău“ le spune că „nu. e 

s 

sănătos”, | 

! CE „SALARII“ PRIMESC 

Ucenicii care muncesc de 'dimi- 
neaţă şi până seara în ateliere, au şi 
ei salarii, dar nu le-au încasat nici- 
odată. Salariul celor din anul I este 
de 5 lei pe oră, îar ceilalți 7 lei pe 
oră. Felul cum se procedează la dis- 
tribuirea lor este foarte ciudat. Con- 
ducătorul Gurău, aduce statele de le 
iscălesc ucenicii în alb, suma o trece 
el mai târziu, Se Teţin ucenicilor din 
5 lei, 4 pentru cumpărarea. pieselor 
stricate şi uzate, iar restul de 1 leu, 
este 'donat pentru cumpărarea  ced- 
sului, dar care încă nu s'a cumpărat 
deoarece, banii strânşi se înbrebuin= 

  

țează la cadourilz pe cara „atletuţ” îs 
fade cucoanelor.i sișa .că ucenicii iscă- 
lesa de primirea salariului, fără să 
ştia cât au de primit sau cu cât sunt 
plătii pe oră. . 

„DORMITOAREIL 

Saloanele de odihnă ale ucenicilor 
se află într'o magazie de mâteriale, 
carea din cauza treziri pereților a 
foat lăsată în răginira. Totuşi, Gur 
rău, a găsit cu oale să o transforme 
în dormitoare, luoru pe care l-a fă= 
cut. A așternut acolo un strat de 
paie, în care mișumă păduchi, stel= 
mițele și şoarecii şi li s'au dat celor 
130 de ucenici numai 20 de pături, 
și acelea rupte, cu care să sa aco- 
pere, Noaptea când ploaia străbate 
prim acoperișul. insujicient, uceniciţ 
sunt nevoiţi să se strângă întrun colt 
al magaziei, tremurând de jrig. 

RAPORTUL DELEGAȚŢILOR 
Dându-şi seama că sunt în pragul 

iernii şi văzândi că o îmbunătățire 
a stării lor nu se poate face, ucenicii 
au înțeles că numai ridicându-se la 
luptă, vor schimba conducerea şi a- 
tunci traiul lor va fi mai  O!nenesc, 
Și-au ales delegaţi cari să le susțină 
revendicările, au aderat la Platforma 
elaborată de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist! şi s'au 
hotărit să ducă lupta până la rea- 
lizarea  revendicărilor lor şi pentru   

ti- 

  

susținerea efortului de război împo- 
triva hitlerismutui. 
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WUmitatoa 'dimiro muncitori esta 

coa mai puternică armă în lupta 

lor pentru pâina, libertate şi cul- 

sură, Duşmanii olasei muncitoara, 

Tasciştii gi clicile reaciionare au 
înțelea acest lucru. Doacosa unul 
din principiile de bază a politicii 

lor este semănarea vrajhoi şi ne- 
încrederii în rândurile muncito- 
rimii, : 

Reacţiuaca a căutat fără înca- 

tare să ucidă conştiinţa do clasă 

a muncitorilor, conștiința că inte- 

resele lor sunt comune şi că, prin 

urmare şi lupta trebue! dusă în 

comun, . 

Peniru a-şi atione scopul, duş- 

manii muncitorimii au recurs la 

fel do fcl' do metode. în primul 

rând găsim diversiunile najiona- 

listo-șoviniste. Aşa legionarii și 

toţi csilalți vrăimaşi ai poporului 

român, căutau să npicure în sulloe- 

tale muncitorilor, mai alos a ce- 
lor mai tineri, otrava urii contra 

muncitorilor de altă rasă sau na- 

jionalitato. Ani de zila aaonţii re- 

acțiunii susțineau că, dacă ntun- 

citorul român o duce greu, dacă 

mara cs mânca, ce îmbrăca, unde 

dormi, vinovați sunt evroii, unau- 

rii sau ruşii. Astăzi încă întâlnim 

în ziarele , în cuvântările falsilor 

democrați chemări la ură, Indem- 

nuri criminalo. contra muncitori- 

lor de altă naţionalitate. Agenţii 

lui Horia Sima din partidele fără. 
nesc şi liberal şi din organizațiile 

lor de tinsrat încearcă să spargă 

unitatea muncitorimil, să asmufe 

noporul român contra ponoarelor 

conlocuitoare. Co altceva au ur- 
mărit atacurile turbate ale reao- 
țiunii contra organizației munol- 

torilor unguri „fladoszul' 7?" 

Bar probicma ara şi un alt as- 
pect. In făcomia lor. cliciio reao- 
ționaro şi slugile lor, fasciştii o- 
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Delia Casa Asigurărilor 
Socialo 

La Dispensarul Casei Asipurări- 
or Sociale, din B-dul Filantropia, 
taroa tineretului este jalnică, Lo- 

furile sunt de 5—6000 lei pe lună. 
Pentru aceste lefuri de mizerie, ti- 
nersle fete lucrează toată ziua fără 
să 'atbo măcar o. oră liberă. Acum 
în pragul iernţi, ele, n'au haine ţi 
rareori pot să-şi potolească foa- 
inca. Pe lângă acestea, ele suat su- 
pute ja tot felul de nedreptăți. 

Administrația care. își dă seama 
că unindu-se ele şi-ar putea împu- 
n3 srepturile, împiedică prin atâe 
niajări, organizarea tinerelor fota 
în sinqicat, 

Cerorea de mărire a salariilor de 
mizerie po icara le primesc, le-a foot 
respinsă, deasemenea orice cereri 
privitoare la îmbunătățirea condl= 
țiilor de muncă, Tinerele feterâsia 
Cizsa * Asi guzăritog Covei S ES aie 
să se organizeze şi să lupte strâns 
unite pentru îndepărtarea  legto- 
nariloz._dia administraţie şi-paaszu 
un tral mai bun. 

Victoria dela întro- 
prinderilo pliale- 

homân2i” 

Intreaga muncitorime. a între- 

prinderilor „Italo-Româna“ a înain- 
tat. un memoriu direcției îm cars 
erau oxpuşs și revendicările tine 
rilor, După numeroasș discuții 
care le-a purtat comltetul a îsi 
brică cu direcţia, aceasta a ap 
bat următoarele sporuri de E! 
pentru ucenici anul 1 210 la sufă, 
anul II și 111 200 la sută. A arid 
nistraţia se obligă să angajeze că 
meni pentru curăţenie și munel 
prea rele, aşa încât ucenicii să nu 
fie folosiți la acestea. Tinerii lucră- 
tori au obținut un spor al satariu- 
lui de 150 la sută, egal cu sporul 
vârstnicilor. Direcția s'a mal obl- 
gat să asigure tinerilor ucenici și 
hucrători spălatul și îmbrcămintea 
(bocanci şi combinezoane). Deşi în- 
treprinderea nu lucrează Sâmbătă 
decât-4 ore „li se vor plăti uceni- 
cilor 8 ore. Ucenicilor care lucrea- 
ză în afara fabricel, la bină, N sa 
plăteşte un spor de 25 la sută peste 
salariul normal. Tineretul munci- 
toresc al întreprinderii nu ar fl pu- 
tut obține niciodată această ame- 
liorare a situaţiei lui, dacă nu s'ar 
ți. organizat și dacă nu ar îl luptat 
jotărit. EI este conştient de acest 
lucru 'şi continuă lupta. 

Tineretul dela fabrica 
Pnrokhanţul din 

Ploeşti se organizează 

Marii 17 Octombrie 1944 a avut Joc 
o aro întruniro la fabrica „Dorohan- 

țul'"' din Ploeşti. Şedinţa a fost deschisă: 
de tovarăşn! Dinu Vasile, care n arătat 
atitudinea dusmănoasă a comandantului 

militar şi a cerut muncitorilor să fio vi- 
gilenți şi să nn dea ascultare îndem- 
nurilor sale provocatoare. Apol vorbeşte 
din partea comitetului regional al Uniu- 
nii Tineretului Comunist _tov. Watel 
Nicolae, 

Apoi, într'o atmosferă entaziastă, tine- 
retul din fabrica .„„Dorobaniul“ şi-a a- 
les reprezentanţii următori:  Nionlesca 

Alexandra, Codrea 'Gheorgho,  Bidenea 

Stefanelia, care! şi-a luat angajamentul 

să lupte, într'o' strânsă colaborare cu 
comitetul vârsinicilor, pentra realizarea 
revendicărilor, care . stau pe primul 

plan, ca: salarii egale la muncă egală, 

lemne pentra iamă; să impană patro- 
nalui prin luptă, să repare fabrica pen- 

teu ca:să poată cuprinda muncitorii şi 

muncitoarele, cars stan fără de -lacru, 

acum când fara ara nevoie de ea pentra, 

efortul de răsboia 

- “7 neretul Zahris 
 nRenitda“ aderă ia 

piatrowat p 

In fiecand zi” primim noi adevări la 
platforma Frontului Democratic al .i-: 
neretului. Tineretul muncitoresc devine 
din ce în ce inai conștient de faptul că 
această: plallormă “conține nevoile sala 
imediate - şi posibilitatea de a le satis- 
face, De “aceon tineretul fabricii „RB- 
NIDA“ întrunit pentru a lua în discu- 
ţia 'procctul da platformă pronis da U- 
niunca Tineretului “Comunisti tuturor   forțelor. demoer: alice ate tineretului. Şe- 
dința a lost dosthisă de prielonul -Bo- 
Eh, caca a luat cuvântul în' numela 

  
| timeratului fabricii, 

  

bişnuieso să imtrabuințaza şi alte 

căi pentru a împărți munzitoiri- 

maa. Se căuta învrăjbiraa snunci- 

torilor din ramuri diferita d3 pro- 

duciic, ca şi cum interesele” lor 

ar fi potrivnice, ca şi cum unii ar 

provoca mizoria celorialii. 

-S'a uvanăril anoi menținerea u- 

nwi antasonism întro muncitorii 

manual şi  întolectuali. Acolo 

unde fasciştii au pus mâna ps pu- 

tors, primu! lor act a fost dastiin- 
iaroa sindicatelor unilo alo mun: 
citorilor, instituind în topul lor 
bresle sau corporații.. Acestoa av 

avut dropt scop slăbirea muncito: 

rimii şi oxploatarea ei cât mai 
cumplită. Sistemul broslalor îm- 
piedeca pa muncitorii unsia şi a- 
celeiaşi întreprinderi de a sa pra- 
zenta oa: un bloo unitar, ai fila 
vrupați în 5—9 bresle dilcrite, 

după meserii. . 

Dar chiar în cairul dileritelor 

unități de produtiia, în urină, fa- 
brică sau atelier patronii reatiio- 

nari pun obstacol» în calan unmi- 
tăjii muncitoroşti. Astfel sa urmă: 
reşto ridicaroa muncitorilor vâr- 
siniol contra czrior tinar] şi în: 
vers. fie amintim tactica condu- 

ceril căilor ferate, cars, imediat 

după glorioasrie zile din 1933 au 
angajat mi) de ucenici nai, cars 
crau oresculi anoi în spirit 1emio- 
nar în căminelo C. F. R.-ulul, porn- 

tru ca să spargă salendida sni- 

tate de cara au dat dovauiă nun 
citorii dola Atolierio 0. F. n. Qri- 

vița. 

In alto locuri patronii rsacţio- 
nari ațâță po uutaro snu cutara 

maistru contra tinerilor  mumnoi- 
tori sau udvanioi, Inoarcând să 
sape o prăpastio întro tineri şi 
vârstniol. | 

in numeroasele corespondenta 

ritaie întreprinderi ni se arată că 

patronii roaclionari recurg şi la 

alta motode perfide pentru ca să 

despartă po munoitori. 

Astfel duşmanii muncitosimii u- 

tilizaază sistemul snlarizărilor de 

protacți» oferind un resim do fa- 

voara unei minorități no:»semna- 

te, căutânua astfel să se eschiveza 

dela satisfacerea” Justelor roven- 

dicări ale muncitorilor din întra- 

prinderile respective, şi, în unela 

cazuri, chiar de a folosi olomen- 

tele mai slabo ca agenți al lor. 

Astăzi muncitorii au posibilita- 

ten de orpanizare în sindicatele 

lor, bazate pe unitatea de clasă 

a : mvuncitorimii, și pe lupta do 

clasă. Sindicatele unite sunt o 

armă din cele mal puternice în 

lupta muncitorimil pentru demo- 

crație şi progres. | 

Tineril muncitori și uconioi tra- 

bue să îa parte activă la munca 

comitetelor de fabrică, trebue 

săiși trimceată delenații lor în a- 
coste comiteto şi să lupte, alături 

do vârstnici, pentru înfăptuirea 

reovendicărilor lor, cuprinse în 

Platforma Frontului Democrat al 
Tineretului. 

Tinerii muncitori trebuo să sus- 
țină cu toată hotărârea. şi să par- 
ticips în. modul col mal activ la 

lupta Sindicatelor Unito pentru rl- 

dicarea salariilor, pentru ooroti- 

roa muncii tinerilor, pentru asl- 
gurări sociale cefectivo, pențru 

condiții deo muncă mal sănătoase, 

pentru o viață ma! bună. 

Tineretul muncitoreso trebhuo să 
stea în prima linie, alături do 
vârstnici, în Jupta do apărare și 
de călire a unității muncitorimii, 

trebue să demaşte ŞI să-l facă na- 
vătămători pe toji dușmanii acas- 
tei unităţi. ”   ae lo primim dsin tinorii din dile- 

  

El a corut tineriloe 
şi să lupte organizat, să 98 unică 

pontru infăptuiraa Platforma. la nu- 
mele Uniunii Tinxretului Comunist 
lust cuvântul tor. Nedelcu, care a ură- 
tat exploatarea şi mizeria tinerilor 
muncitosi, subliniind totodată că acu 
aceştia au' posibilitatea. de a lupta pan- 
tru revendicările lor. El a explicat plat- 
forma, după cara tinerii au votat urmă- 
toarea moţiuns: 

Timerii muncitori dela fabrica „RE 
NIDA“ luând în discuție Platforma 9- 

leborată de Comitetui Central al Uniu- 
ni Tinertului Comunist aderă su: toții 
la aceazia Ei își iau angajamantul de 

snt înfăptulrea tutu- 

for reveniitcărilor "tor r şi resăicurea--tn 
întregims a Platform. 

Afară ou iegionă arii da 
ia sasa 

„In oomune Gurbineşti, jud Ilfov, zăe 
pitarul Grigoriu, în write obişnuia, 
ei probabil, tSrorisensă mai Go rise 
adterii din aci a: comizădișăiin ydpcta 

1 vrea..să 
şa că bătaia și îngterăpartla os fost o- 
pr.is pân? și _23 amhată. - 
— ien 2I. vota Dinârilor să. 9: danisura 
şezătoii zu sarbi, det, daci du iri 
pligit 24 ani, 

dcalaș Grigori a ura tat cin cază în 
casă, siliră sătenii i ş3mn353 3 hârtia, 
pentru a scoate din Înahizoate un prtot 
legionar, Rugăm pa asi in drept să îs 

act de acest Japt, 
Tinartul comunei Curbănoşti cata ha 

tărât să lupte ch cca mă mara entr. 
gis, pentru a obține arestarea şi înda: 
părtarea acestui trădăiăr din sânul co- 
munei. 

In comuna Fântâna Doamnti, ș9- 
ful da post Ion Budurcu continuă 
să-mi facă do cap. Fi nu dă vos 
tinerilor să organizez şezători, Ta- 
rorizenză tinaretul din comună în 
aceeași măsură, ps care o între” 
bulnţa în timpu regimului da dic- 
tatură. 

Delia îcbrica pF iliezau 

In ziua do 14 Oct. a, c, -tinerli 
muncitori din fabrica „Filtera“ s'au 
adunat pentru a asculta cuvântul 

delegatului Unlunii Tineretului Co- 
murat, 

Acesta a arătat că platiorma eta- 
borată de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist esta 
chezăşia realizărilor tuturor revon- 
dicărilor, 

Tinerii dela „Filiera“ au adorat 
la platformă, obligându-se să o di- 
fuzeze şi să lupte pentru  aplica- 
rea el. 

Dola fabrica „Voina“ 

Joi. 16.X1.1914, a avuţ loc aduna- 
rea tineretului fabricel Voina, Pria- 
tenul Eftimiu, președintele comitetu- 
lui de fabrică, îndeamnă tineretul să 

fia strâns unit în jurul acestui comi- 
tet. care luptă pentru drepturile fie- 
căruia Bl aminteşte că trebue făcut 
un zid al muncii pentru a putoa duce 
lupta şi câștiga războiul impotriva 
Germaniei hitleriste. 

Prietenum Liclu propune tineretului 
să-si aleagă delegaţii responsabili cart 
să lupte cu hotărîre pentru câştiga- 
rea dreptului la viaţă al. tinerilor 

muncitori, 

E aminteşte că ucenicii dela „Vol- 
na“ nu au 'cămin, sunt gol şi duc o 
viaţă mizerabită, deşi muiunicese din 
greu, 

Tinerii muncitori, înțelegând aces- 
tea, au procedat :Ja alegerea delega- 
ților lor în comitetul da fabrică. Tov. 
Boadan, din partea Uniunii Tinere- 
tului ' Comunist. a arătat apoi rolul 
acestei  oragnizaţii de masse a tine- 
retutui,. în lupta pentru câştigarea 
drepturilor: "clasei munzitoare. El a 
îndemnat tineretul la luptă 'pentru 
realizarea revendicărilor lor. 

Cum luptă Zineretel în 
com, Șoldania-lilfov 

„In comuna Şo'dana-Iifov, : tinerii 
tărani: premilitari sunt bătuţi, înju- 
raţi si terorizaţi de acelaş instructor 
rămas din “impul teroare! şi jafului 
antonescian. Acest înstructori reactlo- 
nar: nu-şi Gă încă seama că rezimul 
de teroare a încetat. : 

Tinerii ţărani au înteles că dela 
23 August, .degimul de jaf s'a prăbu- 
şit şi că au dreptul acum de a sa or- 
ganiza. şi de a lupta împotriva '0ie- 
mentelor reacționare .trămasa dppă 
timpul lui Antonsscu, cam şi astăzi 
duc aceiaşi activitate împotriva inta- 
reselor poporului român, Tinerii ţă- 
rani premilitari din comuna! Şollana 
au țintu o întumire la care au par- 
ticipat si un reprezentant. din partea 
Proniuiuil Flugariior, şi au hotărit că 
acal cara i-a taorizat pa timnul lui 

    

    
Antonescu şi care şi astăzi are ace- 
loaşi metode, nu trebuz să mai fie 
o clipă în fruntea premilitarilor, In 
unanimitate de voturi au  hotărit 
schimbarea instructorului şi înlocui 
rea lui cu un tânăr dintre cei maj 
pricepuţi, care a fost ales imediat, 

Comitetul de iniţiativă al tineretu- 
lui, de acord cu tinerii a hotărit să 
nu mai facă da serviciu câte doi inşt 
pe zi la şeful de poaţ, pentru a-i tăia 
lemna, pentru a-i mătuza si pentru 
a-l aduce apă şi lapte cucoanai. Dacă 
şaful de post are n4vo3 de serviloii 
nu are decât. să-i angajeze si să-i 
plătească, 

In acecaşi comună şetul de Bost 
Frătilă a dat în judecată pe tânărul 

tangi! Constanţin, cars s'a opus să 
facă corvoadă. Po motiv că tâmăirul 
Stancu n'a vru: să ducă serisoarăa 
într'um sat vaoin I-sidai iz judecată 
fiind condamnat la 2900 iai amendă, 

Tinerii dm comuna Şoldana-Litov, 
î care <a teroarea şefilor de post si a 
paădarmilor Să înceteze. Tinerii din 
Şolizas ze XE: „ea a fugi ge facă 
CINIC 

Reveondicările el 
— dela: şcoiiie. rio ofițori 

- do v'ezervă 

In după amiaza zilei de 21 Noem- 
brie 2%9.a avut loa o consfătuire a 
etaviloz scolilor de ofiţeri de rezervă. 
Dupi co s'a discutat situaţia lor de- 
zastruoasă creiată de regimul dicto- 
torial a, Îuţ Antonescu, s'a hotărit el- 
cătuirea unul memoriu cu următoa- 
rele reveendicărt t 

a) Revenirea la voohoa loge asu- 

pra recrutării. . 
b) Acordarea de 

studii, . 
0) Aranjarea situației elevilor din 

anul Il cati au satisfăcut conform 
legii vechi, un an de şcoală militară. 

d) Rgducerea stagiuliu la 3 luni 
acelor clasați în serviciul auxiliar 
şi întrebuințarea lor conform aptitu- 

dinilor. 
e) Concediile cari se dau pentru 

examene să fie mai lungi aatfel, ca, 
elevii să aibă timpul necesar pentru 
pregătirea examenelor. 

Dim sânul alevilor s'a ales o comi- 
si, care va. prezonta aceste rsvendi- 
cărti Marelui Stat Major gi Ministe- 
rutui Educaţiei Naţionale, i 
Vrem să credem că doleanţele ela- 

vilor al şcolilor militare vor găsi din 
partea, celor în drept ecoul dorit, dân- 
du-sa astfel posibilitatea tineretului 
Studios da a-şi continua studiile. 

Co so întâmplă la fa- 
“brica Gralex 

Cu ocazia şedinţei din 15-X1. Co- 
mitetul de fabrică observă că: din 
rapoartele delegaților» da secţie, iese 
în evidenţă că randamentul lucrului 
a scăzut. cu 50 la sută în comparație 
cu randamentul care exista înainte 
de 23 August, Deși înstiinţată de co- 
mitet, Direcţiunea fabricii nu a luat 
nici o măsură. Ea nu aprovizionează 
diferitele secţii cu materiale necesare 
producţiei, nu se îngrijește de înlo- 
cuirea pieselor uzate dela diferiteie 
mașini şi mu înlocueşte legionarii ce 
au fost internaţi, cauzând astfel mă- 
rirea producţiei. 

Direcţiunea însă este preocupată de 
probleme foarte importante cum ar 
fi concedierea lucrătorilor; motivul îl 
dă chiar d. Mazzolini: — „Dacă waţi 
apucat să faceţi politică | 

Direcţiunea nu ştie că astăzi pen- 
tru un lucrător a face politică, nu 
înzeamnă altceva decât să-şi apere 
interesele. - 

In timp ce: 'concediază pe munei- 
torii ce se organizează pentru apă- 
rarea intereselor lor, direcţiunea fa- 
bricel: protejează elemente ca" VIESE- 

LOVSCHI, om cunoscut că a purtat 

uniforma germană, si că a saut parte 
împreună cu nemţii la rezistența o- 
pusă trupelor române şi sovietice. 

Se atrase atențiunea Direcţiunii că 
tinerii muncitori ai fabricii nu Vor 

mai „tolera aceustă atitudine. Ei sunt 

ferm hotăriţi să lupte împotriva tu= 

turor rămăşiţelor legionare, : cara u- 

neltese împotriva intereselor şi unt- 

tăţii muncitoreşti. | 

Viaţă de uceniz 

* La atelierul mecanie'L. SZABO, cei 

doi ucenici interni sunt ţinuţi de 

patronul lor sub teroarea. Nu sunt 

lăsaţi nici un moment în pace, nici 

in timpul lucrului şi nici în clipele 

de așa-zisă libertate, doarece pa- 

tronul se teme că se vor înscrie în 

sindicat şi că .vor fi învăţaţi astfel 

: amânări pentru 

— e am aa ee e e ma mea e mam emma 

(Continue 5 pug. 5-a) 
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in marş 

Prâmul: festival dat da tinaretul dz. 
mocrat Ploaștean, festival dat.în o- 
noarea. Amnatei Roșii, a avut loc Du- 
minecă 19 Noem. 1944, orele 10 a, m. 
în sala „Aro“ din Oraş, Coloans în- 
tregi de tineri, muncitori; intelectuali 
şi da ucenici, mergeau în . man pa 
străzi» Ploaştiului,. cântâria- -mangusl 
democratice şi purtând drapale gi pla- 
cands; Brau coloane, întrezi da tinarl 

ucenici şi lucrători, ' dela ratinăriile 

„Astra”, „Columbia“, . „Româno-Aima- 
ricană“, “Orion”, în îruntea cărora, 
mergeau în marş,. ucenicii atât - de 
năpăsțuiţi 'dela UZINELE VLAHIȚA. 

La sala ARO 

Coloanala s'au îndreptat după ma- 
nifestaţie către sala „Aro“, în care a 
avut Ie fastivalul. Sala era frumos 
împodobită cu drapele şi tablouri şi 
în puţin timp a fost plină până la 
refuz. Deodată, publicul spectator, 13- 
bucneşie în strigăta' de „bina aţi va- 
nit““, Sosisa echipa de tineri din 'Bu- 
cureşti, caro a dat un preţios con- 
curs tineretului Pioeştean. Ca ora Li, 
Tov. Socol deschide festivalul şi pro- 
pune pentru preziumul activ pa to- 

varăzii : Nice. Ceauşescu din Comite- 
tul Central al U. T. C.-utui, Matei 
Nicolas din Comitetul Reg. Prahova 

şi Petre Socol, care sunt primiţi în 
umanimitata şi în ropote de aplauze. 
Cel dintâiu care ja cuvântul este tov. 
Matei Niculae, care aduce elogii căl- 
dureroase Armatei Roșii şi Marelui 
ai Conducător, Mareșalul Stalin. cu 
ajutorul cărora tineretul "român de- 
mocraţ s'a iiberat de sub jugul hit- 
lerist, 

Vorbeşte tou, Ceauşescu 

După tov. Matei vorbeşte to- 
varăşul Ceausescu. Nicolae, din par- 
tea Com. Central al U. IT. C.-ului, 
care spune: 

Cetăţeni, tineri, tinere, 

prieteni şi tovarăşi, 
Aduc salutul frățesc al Com. Cen- 

tral al U. T. C. din România, Marea 
paritcipare a tineretului la acest fes- 
tival, dovedeşte că tineretul este dor- 
nic de cultură şi progres, Cei 4 patru 
ani de teroare fascistă n'au reuşit să 
adoarmă spiritul de libertate, dorinta 
de o viață mai bună a tineretului, 
Fate drept că în cei 4 ani, bandiții 
fascişti au trimes o parte a tineretu- 
luţ contra poporului pasnic din Uniu- 
nea Sovietică. Unii tineri români au 
devenit părtaşi la crimele contra co- 

    

viilor şi foneilor sovietici. "Dar po: 
porui român ma fost de acord cu 3- 

iVoai'război: bengitesc.. 
Jestfale date de patrioți” simerţ ce 

at înteles ma; bine _să- aibu- agăre, 
închisori sau chiar moarte decât să 
se supună crimelor fasciste, 

Amintesa de eroicii luptători tl- 
neri Filimon Sârbu, şi atâția altii, 
împuşcaţi de Antonescu pentrucă au 

înțeles că drumul poporului român 
este alături de popoarcie sovietice. 

Să Fine anâ | _ dă 

Trebue să fim mândri Să s'au gă- 
sti Jorte cinstite patriotice, ce au 
dus lupta pentru scoaterea Românilei 
din banditescul război, 

Datorăm: în primul rând Armatei 
Roşii și Partidului Comunist recunoş- 
tința pentru faptul că noi putem păşi 
astăzi pe drumul unei Românii libere 

si democratice. * ” 
Se mai găsesc 'însă destui duşmani 

ai poporului, destule slugi ai Ger- 
vnaniei hitleriste, 

Tineretui cinstit democrat luptă 
pentru curățirea aparatului de 
Stat de bandiții i Jascisti, pentru apli- 

RATEera la 
Joi 18 Noembrie a avut loc adu- 

narea tineretului dela fabrica „A. 
M. 1. T.“ pentru a se lua în dis- 
cuţie proectul de platformă al Fron- 
tului Democrat al Tineretului. 

“In numele tinerilor muncitori ai 
întreprinderii, ia cuvântul prietenul 
Mihai Vasile, care arată rostul adu- 
nării şi importanța luptei tineretu- 
lui muncitoresc. In numele Uniunii 
Tineretului Comunist ia cuvântul 
tov. "Nedelcu, care explică tineri- 
lor de-ce au putut ji ei atât de u- 
supriţi şi umiliți în trecut şi cum 

  

carea sinceră” a “arurdatiţire Za încolo 

cu anarij  moștri aliați în jrus. TE 

URSS. Tineri muncitori, ucenici, ță- 
rani, elevi și studenți, tot linezretul 
român, lindiferent de origine sociali 
sau etnică, trebue să lupte pentru 
eliminarea celor ce sabotează dzmo- 
cratizarea țări şi îndeplinirea ar- 
măstițiului. - 

” Lupta tineretului 

Tineretul român trebue să lupte 
pentru. exproprierea, *: marilor moșii 
ventru ca tinerii țărani să primean- 
că şi ei pământ, pentru salarii om=-" 
neşti, climine, şcoale de ucenici, p2ri* 
tru -o scoală democratică, pentru că- 
mine şi cantine studenţeşti, pentru 
rezolvarea tuturor problemelor ce . 
frământă azi tineretul, 

Mai există oameni din aşa zilele . 
partide  democralitce, agenți at fas- 
cismului german care neagă dreptul 

tineretului de a lupta pentru reven» 
dicările lui, pentr o viață mai bună. 

Guvernul actual -ure datoria de a 
curăți aparatul de stat. Dar în gu- 
vern există elemente ce pun greutăți 

în calea realizării revendicărilor, în 

calea aplicării Platformet, 
Toi- trebue să dăm tot concursul 

mocratic, în frunte cu tov. Gheorghiu 

Dej, Pătrăscanu şi Teohari Geor- 

gescu. 

Fasaiştii au îmbăesit tineretul, cu 
educaţie reacționară şi șovinistă. Tre- 
bue să scoatem aceste 6trăvuri din 
sufletul tinerilor înşelați, Se, impune 

arestarea tutiror trădătorilor de țad 

tegionari. Tinerii cari au fost amă- 
giți de aceşti bandiți, trebue rupă de- 

finitiv cu ei şi să se alăture cinaitt 
şi sincer luptei tineretului demozalt, 
luptei întregului popor român. 

Acei conducători ţărănisti şi libe- 
rali ce periclitează viitorul tineretu.- 

tul, trebue demascaţi. Este nevoe at 
tinerii de orice. culoare politică să- şi 
unească forțele. . 

Reclădirea ţării se poate face nu- 
mai cu concursul .întregei țări, mtL- 
mai cu participarea întregului tineret, 

Pentru refacerea Prahovei, pentrit 
refacerea producției pentru refacereu 
țării. 
Trăiască gloriosul tineret sovietic? 
Trăiască lupta unită a tuiuror Jor- 

țelor democratice cinstite! 
Trăiască Armata. Roşie! 
Trăiască Dividia Tudor 

roscu ! 

Trăiască Mareșalul Stalin! - 

  

Vladimt- 

Aplauze “indelungate întrerup din 
când în când discursul tovarăşului 
Ceauşescu, : 

Program ul artistic 

Urmează apoi un frumos şi variat 
program artistic pompus' d 

vacitări, dansuri naţionale" , 
de teatru, de 

Corul ucenicilor dela Di 
cută minunat Imnul Îui ae 
şiti înainte tovarăşi” şi „Nus e pal 
să na "nfeângă“. Tânărul, Nic, Tea 
escu recită poezia „Țara plânsă“ i îns 
tovarăşa Biena Negreanu, mi ura „i 
pozzie.a lui Utkin „De vel ri ivit 
rănit iîn război“, poezie viu amiaza 
da cătra public. Recisărila sunt ur. 
maia de dansuri naţionale. exoculive 
cu atâta măestrie de:echipa 12 dun- 
suri dala fabrica „Voina“. După din- 
surl, %ovarăşii Pantelimon şi Const 
tinozcu . recită poezii frumoasa, sau 

  

cel „Voina” cu poezia „Noi vrem pi 
mânt“ a lui Gheorghe Cosbuc. : 

Tinsrii Dumitrescu şi Ghenea ex 
cută frumoasa arii naţionale pa cure 
publicul le-a primit cu multă bu-. 
curie. 
Ummează apoi piesa ,„Prostul“. tn 

care cele două roluri date tinanilor 
Pănoiu Simion şi Rădulescu Ilia, a 
tost foarte bine interpretate. Tinacii 
au dat dovadă de mult talent şi prl- 

cepere.. Frumosul festival s'a terminaţ 
cu cântecul „Suntem stegazi“ cântnt 
de corul organizatorilor, la cara sau 
adăogat şi glacuriie publicului şi cu 

cuvintele de mulţumire pe care bov. 
Patre Socol le-a adresat tovarăşilore 
din Bucureşti pentru concursul dat şi 
publicului care a asistat în număc 
așa mare la acest act de unitate tioa- 
rească, 

Fastivatul dela Ploeşiti, a însemnat 
un pas însinte pe drumul adevăraixi   

  

Vi nerelul intraprinuerii A 
Dia iioruaa A 

  
  

    trebue ei să evite aceasta pe viitor. 

" Toauiai fkila uzinele dia Ploaşii 
.. 7 

culturi, pe drumul unirii tuburoc tă- 
nsrilor democrați. 

        

  

n a 
El a explicat” apoi Platforma şi a 
subliniat faptul că ea constitue, 
programul de luptă pe care trebua - 
să şi-l -însuşească tot tineretul, în. 
trucăt reprezintă năzuinţele între- 
gului tineret român. Tinerii au vo- 
tat apoi următoarea moţiune : . 

Tineretul întreprinderii „AMIT“, 
întrunit astăzi 16'Noembrie, a Imat 
în discuţie platforma Frontului Das 
mocrat. al Tineretului şi aderi 
în întregime la el. El îşi ia anga- 
jamentul de a lupta cu toate for- 
țele sale unite pentru realizarea, tu- 
turor revendicărilor sale. 

sunt urmate de_corul vorbit al fabri-



x 
n. 

      

  

ni Pui - - na 2 i anca preia e SET 
j E a > m Ta Py 

II 
| = N 

“ 
_ N 

| 
, | a Pai 

poe [XD (ED TA ET 
IT aie a me m 

E 4 56 I0d. BE BUCUREȘTI)” 1 sa KEq, BE BUCUREȘTI, 
| mr, pi 

: 

mpi 
: “ î i 

j 

fi ie ELE fre pla : 

i Mi NELEE | EU 
ți . sri Med ta bt Ei Di Azi ii 

PA do cotetoteteetoe LOSE LOG evac ese 140 DOveceoee ret ea etereeeestee . Ş k i 

Come e vene ceeotoetae | promt , stima md dia cup IE , pf 

pir velo bitul tatiictoa GU îi v „UE bu B&te LU | i onuleu: 

Li a! Le ţ . 4 v ve î.| + INA e tarii ce IZEI iS pol COEN i Ştii ca! i | f E i 

pr some pe poat cea = at Hi5 ip e sa ț $ - | _ ar aa ui 7 TITEI Ter ITI 

GO lili, 'nyaţătarii Et] Sqiciut WU - dia nasa le pe eine CRETEI TERT 

& porcii ș tura bristruci periuta GE [20 riviţi 'retorma - învăţă- 
a aaa a Ce ae CEi. SE Cara EruSteuCtOr peretii ce pe Ca pitviţi reforma” £ 

WU set ce: ț>: St coeur ez Fra ro. p ii ? e , îi e : . inântului. superior, în sensul demo- 

upepmeei but PRTONESCU e | mântui up n sensul der 

VE i ) s - x a ERE a ca e(oa cote Invăţământul superior trebue, să 

: d smciczi zi e CCBLEURE rel ceea [a ETERA [OCE GRCECEE Ub | pic accesibil tutror claselor secinte 

s să „ee Cu Sa uta le pmțiite St Gesitent ii Est re - a : [ N _ fără distineţiuni 'de naţionalita- 
3 Sa : cu. „2 35 PIN ma pote E em Pe ce | - _ î: listinețiuni de motion ago 

CECENE GEOGEL E DE EC LUDtL DEA E i te i contesiiune, e tru ea toate 

| 
- centrelor ; premilita:e oamenii nea să se poată valeritica. Proble- plica, 

qua fm ce Du n et Dam IS e me e DT, antidemocrați sau .. hitleriștii. ma aceasta a democratizării învă- | Si 
fi a d e lina Şos 

notorii. Ei s'au obişnuit să pri- fimmâutalui. sta pus pi tel, și se Ene. 

[i reşu, Li RIDIARA Oltenita, 
--$ . ături în coloane pune, în toate ţările ctvilizăte, gar 

a tare duce rutut IA “rap measca njuz , tinuie mailea nu a primit îucă o soluţie . pe 

i apreatt 2 Mae î 
do ziare şi sa-și Con pisi Mă deplin satisfăcătoare mai  nicăori, 

să te opregti — urmele adânci 

do pita și să i contin e mia i pini i. 

i a mai 

surile morale nu-i deranjeaz&. este  cuimnplect gratuit, funcţionează 

tr Sia i 

Trebuiesc făcuţi să “simtă CON- un sistem do selecţionare a înteli- 

  

cu pliuri Și ata nat l0- 

„— în feţele  va- tractoarele i 
vâncduri, în 

st 

snomlur acoperite de 

prisirile de plumb topit ale fu- 
obrajii invitos; în puloarea din 
acestui vutiitilor citesti . istoria 

siziolu, Pee me Sau scurs re 

jnatele  cerimane, ni Se store 

usor tristețea. Am trecut, im 

preună cu ucenicii dela fabrica 

de pâine „Gazel”, prin câteva 

„cate din judetul lov, Îi un sen- 

timent de dureroasă răscolire, a- 

ela pa care-l încerci în faţa iu 
ului bătătorit și pustiu al țării : 

inostenirea toată pe care am pri- 

mnit-o dela trecutele revimuti... 

„T* âmpurile sunt nearate. 

A Poşoane întregi de po- 

= rumb au rămas neculese 

sai cu hlujenii netăiaţi. . Vitele 

te împuţinează, Oamenii n'au cu 

ce să facă arăturile. In ultimele 

hini de dictatură, vitele bătrâne 

su adunat din ordinul lui An- 

feneccu şi sau dus la tăiere. In 

ecul lor, oamenii au primit bo- 

puri sau nişte biete sume, care 

Latjocoreau cel mai de pe urmă 

bun simţ, Pe urmă, când a în- 

ceput retrugerea dela Iași, curți- 

Je oumenilo:+ au fost controlate 

îi -durmi sau de patrule. S'au 
"i, sau luat uvara căruțele 

.rechiziţle“ și to*mna i-a 

„- arăturtie nefăcute, cu bă- 

«i 
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NICOLAE CRISTEA 

brie, când pică brunia şi cade ză- 
pada, nu le mâi.au utci pe alea. 
“. 
iN 

s, 

l 
i ai rău decât ncum o rută 
Zi! . 
N i de ani... 

  

   

    

  

Dreptul fa viaţă 

In 
structorul prermlitar Enciu :Du- 
mitru, acelaş de pânii la 23 

ciugiust, 

cois. Soldana-lliov  în- 

brutolizează  pramili- 

    
      

secinţe de. alt ordin. Deaceca 

cerem Inspectoratului  Premili- 

tax, în cazul de lajă, să înlo- 

cuiuacă imediat pe instruclora: 

Enciu Dumitru din com. Șolda 

nu-lifov, care s2 bucură. şi A 

scutire de mobilizare şi să În- 

locuiască în. acelaş timp: PS 

toți şefii şi subşefii subcenire- 

lor premilitare care au tost nu 

miți sub Antonescu. Acei care 

protejează elemaontele hitleris- 

te din țară trebuesc arestați. 

(erem deasemeni: Inspec- 

Lig 1oratului. General al Jan- 
d darmmeriei, să dispună 

destituirea  şetului de post 
Frățiă Marin, „tot: din com. 
Şoldana,: țud. Hiov, care des- 

făşoară o activitate de agila- 
tor în sânul populaţiei, ame: 

nințânăd elementele democrate 

cu arestarea. o ” 

COPIII DE ŞCOALA 

Si ?) e marginea gaujului, „um 

itm” plut de florile toamnei, co” 

+ pii comunei Şolilanu sau a- 

dunat de prin toate ulițele şi de 

prin toate casele. Unii sunt desculți 

şi fără cămașă. O fată de vreo. zece 

ani ține în brațe un Şrâțior mai 

anie, Se uită necăjiţi şi miruț la 

camionul care s'a oprit în TMaTgi- 

mea șoselei. Când verbim ci ei, lasă 

capul în jos-și-dug. Câţiva mai Îuc 

  

          

  

    

      

    

    

senţelor şi a aptitudinilor. ce se 

inspiră dela metoda adevărat. ştiin- 

jifică şi care a dat rezultate stră- 

lucite. La noi massele mari fără- 

neştă şi muncitoreşti nu au putut 

niciardată hencficia cum var cuveni 

de învățiunântul nostru superior. 

Guvernele .neastre” ” „naţionaliste“ 

din ultimii ani ne-au Adus în a- 

ceastă chestiune, soluții adevărat 

surprinzătoare, demne de mentali- 

latea .lor obscuranlistă, ca Jnita- 

rea numărului de studenți în fa- 

cultăţi, desfințarea unei  untiver- 

sități, numerus  clănsus (devenit 
"re 

apoi. numerus nultus) si alle 

medii de acest fel. SR 

în regimul nostru sociăl şi poli- 

te de azi, problema depăşeşte de 

altfel. cedru măsurilor strict şco- 

lare. Numai într'o oarecare Di 

sură se va putea îmbunătăţi situa- 

ţia existentă prin: ajutoare date pe 

o scari cât mai largă elementelor 

meritoase lipsite de mijloace, s6- 

lecționate prin concursuri de bur- 

să. Ca orice: examen, însă, acesta 

va comporta, forţut, erori și no- 

dreptăţi, care vor trehui reduse la 

minimum printre cât mai seriaa- 

să organizare a probelor. , 
Pentru moment bursele de căm?n 

vor Îi necesare în număr Maze, 
dar acest sistem, care aminteşte 
cazarma, nu erciuză un mediu prea 
prielnic pentru studiu, Când va îi 
posibil el va trebui întocuit prin 
burse în bară, sulicient de mart 

pentru ca ele să-si îndeplinegscă 

Sepii 

    

    
    
   

„Diversele. nuanţe, precum. și 

carecare Qradalie, co. se pot 

distinge în atitudinea politică 

a unui intelectual, pus iaţă în 

față cu meritele ştiinţifice (une- 

ori cu adevărat excepţionale), 

ale unora. din. colegi, ar im- 

în cmumite cazuri, o pPa- 

sibilitate de gradaţic- şi în sGnC- 

care ar păstra unIversi- 

tății, elemente de mare valoare 

ştiinţifică. In acest sens erau 

formulate dezideratele grupării 

universitare democratice,  cd- 

rora, până azi, nu i sa dat 

încă satisfacție. | i 

"Din fericire dificultăţile men- 

ționate nu se prezintă însă mai 

niciodată, în cazul acelora cari 

au contribuit, prin influența lor 

nefastă, la desvoltarea Mișcă- 

ilor zise „maționatistă”, prin 

  

   

     
D. PROF. S. STOILOYV 
Bectorul Univ, din Bucureşti 

caracterul lor fioros, obscuran- 

tist “și! net: anti-cultural, unu 

compromis atâta vreme univei- 

sitățile noastre, făcându-le să 

apară-eă inițiatoăreis şi-Gvan- 

garda politică demente care a 
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de minister în discuții avule cu 

jectorii, şi decanii din București 

şi în înţelegere cu roprezentan- 

ţii celor interesaţi direct. Exolu- 

derea. studenţilor evrei din U- 

niverzităţi şi interzicerea tineti- | 

lor evrei de a frecventa Cursu- 

rile şcolilor românești esle una 

dintre cele mai rușinoase Mo$- . 

țeniri lăsate de regimul trecul 

și reintrarea în normal trebue 

făcută fără întârzicre pentru 

satisiacerea: sentimentului Dos- 

tru de demnitate naţională. 

V. Cum vor fi 'reprezentați stu- 

denţii în Consiliul profesoral ? 

Nu aşi putea răspunde. la _G- 

ceastă chestiune decăl după ce 

sa va fi făcut obiectul exam- 

nării serioase 'ce 0 COMPO & 

atăt în consiliile iacultăților câ 

i universitar. . | 

i e senat se deschid imediat 

iversitățile? 
, 

nea 
din : Bucureşti n 

avut foarte mult de suferit, de po 

urina bombardamentului și în Se 

cal în zilele de 24, „25 „Ausust, 

când foștii noştri „aliaţi“ - a au 

Tuat în felul lor, rămas bun de a 

noi. Instituţiile universitzre ae pe 

Splaiul Dâmboviţei, Grădini 50 : 

nică instituţiile ştiinţifice, ce e 

cuprindea, Facultatea de. Drept + 

clădirea principală a Universităţii 

au fost în părte distruse sau au. 

suierit mari striciiciuni. Repar 

ţiilo sunt în curs fi cele „absol " 

indispensabile vor. Hi terminate 

până la 4 Tenvarie, astiel cu Uni- 

"versilatea.să se poută deschide în 

primele zile ale anului viitor. A 

Pe lângă aceasta cele nai mari 

din: ciiminele studenţeşti nu pot 

încă ii puse la dispoziția studen- 

ților pentru motivele arătate, iar 

încălzitul nu poate fi asigurat incă 

din cauza stricăciunilor pricinuite 

instalațiilor ue caloriier. Acestea 

sunt principalele motive  prutrui 

care se întârzie deschiderea Uni- 

versităţii. 

- Dar chiar şi după 

parte din laboratoare 
1. Yanuarie, 
vu Vor pu- 

a sleită, cu banbarale mă- - Dismensarele rurale. nau | carii (care, în treacăt “a puse ărizireți” încă „ne FiTEz “ur jață cu II. După ce criterii sa face cpu- culminat. în războiul hitlerist. tea iuneționa, „decât incomplect ; 

"> si goale medicamente. tace instrucție cu pusti “1 Yemn un aer exagerat: de seriozitate. li|raţia în universitate? îi Ori cât da dureros am xesimți sezonul da lucru fiind prea îna 

N aaa Satele nau farmacii - i ce, if antrebăm despre şroală, despre a-! “Cu şi în celelalte instituțiuni| așa dar această necesitate -G] tat, unumite lucrări de beton nu 

FOAMEI: Copiii ţăranilor mau ciorapi ca pe vremedriui Ștelan cel becedarele lor'pe care au cu cel ele sunt de două feluri: criterii! spuraţiei universitare, ea va Îi| se vor putea începe decât Ja pri 
E , : 

iei neo rheut ailuaţia deci da Marez.)rsif amneninţi că, pert- 
tu. atitudinea lor democrată, 

vor îi arestați în curăud, mai 

ales 'că lac și po „comunistii“, 

In sat oxistă grupe do pre- 
militari pentru apărarea pasi- 

mivară. Pentru recuperareu time 

pului pierdut este prevăzută o pre-: 

lungire a cursurilor În lumile verii 

viitoare, după necesități. Ori cum 

anul universitar co se deschide vi 

trebui să însemno începutul unci 

să și le cumpere și pe care învățu- 

torii sau poribilitatea si ie. trans 

pomi dela Bieureşti, despre văTin- 
“ 
> 

politice şi criterii de legalitate. 
Trebus _ să recunoaștom însă 
că, în afară de cazurile no- 
torii, aplicarea acestor. criterii 
întâmpină, în epurarea univer- 

fost totuși prilej pentru o con- 

statare îmbucurătoare : perso- 
nalitățile cele- mai de seamă 
ale ştiinţei românești — şi în 
universităţii ele sunt numeroa- 

ţi cuneunele sli aproplerena Cu 

i pitetei. Ce trebuir să fie ta 

ia realul (leii? Ce trebuie si fir 

îi Molloca şi lu 4rdeul, pe urle 

„boerdoele toutane în relrudare a 

catea fot, cu ur, cu furat, aut 

mau ismene,. nau cămașă, p'uu 
ghete, Na 

* Winerii ţărani: "căsătoriţi. nau 
pământiiri, unelte zgricole, vile. 

Cei necăsătoriți nu se mai lu- 

ţii lor. Unii nu ştiu cât fac 

3. Nici nu e. de mirur acne 

Tea, plătiză eu. '675 

şi cii 

ta 
   

   

  

    

     

    

a 

    

     jo menorecit populația Dacă numai | soară, căci prevăd mizeria, şi-i a-| Pa - | bază. în? “1 sității unele. dificultăți. 2 se — Gu rămas. sirăine de adi-| ageviirate RESTAURARI SPIRI- 

in editera comune de șra, eu pa. moninţă copiii, pe cure n'au să vă, deşi aicoste | grupe Dus de şeuate Mii!) ; P „Gruparea universitară demo- tațiile acestea. nenorocite, d-Î 'TUALE,. . , | 

miei arabil Ia „Mapesitie, eu rm aibă cu ed-i creşte, mai au „roszul” dă catei. Iul: peiiiri ie ; czală, care a discutat amănun-| tunci când, cum 'au făcut unele Prea mult a“ dăinuit în iniver= 

Tea fa Vai amit| PREMILITARIA — 0 INHTILUŢIIE Ele? sunt tormate „din. câte 120 învițăte sefugiată., țit această chestiune, a inter-| din aceste personalităţi, nu | tătile noastre o aimosleri îmhiic- 

- creruţi — pi tot ae simie de pe a- FASCISTA oameni, fiecare idnăr făcăndj later, sute, trehtis să  p venit, din aceste miotive, mail le-au combătut chiar direct șil sită cu cele mai funeste otrăvuri 

sun spectrul foamei. Cum va fi] Tr remilităria a fost o însti-] de plunton câle o zi ia postul i masă, chirie, îmbriaiisite, ds. mult, pentru fixarea unorțcu curaj. . intelectuale. In manifestările = 

=. tale A eee muntos ele : tuţie fascistă, întemeiată] de jandarmi. Știţi în ce constă] Pa prăti ?,. ca IERI norme spaciale. privitoare la! 17, Cum vedeţi autonomia univer- tionaliste ŞI legionare, DAE UA 

Titu ca dute? Cad e etenă pentru -derutarea tinere- | serviciul de „apăraro pasivă”| _ PĂMÂNTUL ŞI CAHTEA lepuraţia universităţii şi în şcolilsitară? - > „| permitea întradovă, e 0 Per 
„o ajunge ptinen ta primăvara tu |bului şi pregătirea lui pentrul al promilitarului coxe idee de| Printre copiii adtinaţi ze văd unii] superioare. o * Adevărata autonomie universitară | DOASCU v DI 

LEI SETE DE DREPTATE, larsă 
era ? Cu cd? robie să ce vudu 

    războiu. Curentele șovine şi hu- o văd în următoarele libertăţi: -.   

plemlon ? E pus de şeiul de ai înari. Au: terminat şcoala pri”     : Ri î. Libertatea de a-şi aleue cornul | şi generoasă caracteristică tradi- 
pP Xv , 7 e); » € i - i SAPA : 2 a - - o. coc. 

10 e tai în Pt oaia 7 ligane s'au întâlnit în premilită-| post Frăţilă Marin să-i curețe nroftescral dup meritele ştiinţifice | țională a tineretului studias de pre- 

Po situație intre cele mai dru-| IC ȘI RU format un tineret ne-| porumb, să-i rănească la porci, constatate de specialişti. - -  tutindeni, Ura şi brutalitatea, căile: 
suie 

ilar şi cercetărilor ştiin- 
știutor de spiritul libertăţii, un 
tineret condus prin dictatură, în- 

vătat să urască, să ucidă, să 

schimbe raţiunea cu revolverul. 

acetire, fn care ne-a (ării războiul 

prozorcnt de Hiller gi de 

2. lihcrtatea organizării ctur 
loci», tucrăr 

țitice. 
„8. Libertatea de a-şi alege repre- 
zeontanții : rectorii şi uocanii. 

să-i cumpero' lapte paniru... 
„Cucoanc”, pă măture curtea şi 

aşa mai departe, La protestele 

odată crima, erau ridicate la ran-. 
gul de „doctrină“ şi disprețul pen- 
tru cultura .. intelectuală nu rare 
ori apărea ca un corolar al teu- 

Auto 

rue, 

TUB TPATLITATUA CHESTIE 

"Frana a început să fie însu- 
ja ficientă nu numai pentru 

7 bheiea oraselor. Ea lip- 
sa sie și din casele ţăranilor, înti”o 
preparție îngrijorătoare. Eixploa- 

n 
Montalitatea nu s'a schimbat nici 

astăzi: In cele mai multe subcen- 

tre de pregătire premilitară au 
rămas la conducere vechile ele- 

mente antonesciene, vechii oa- 

meni care îi învățau eti pe pre- 

lor se invocă ordina do po vre- 
mea lui Antonescu, iar. cel 5o- 

cotiți „obraznici” sunt poăep- 

iţi să vină sia doua »i peniru 

tru spălatul teicei, pentru iab- 
rânitul murdărici la porci, pen-j 

De aici uecurgu şi o antumită în- 
depcntență auministeativă absatlut 
iecesară pentru oxcreitarea ne- 
stinoherită a libertiițitor entno- 
rate. “ - 

in afară ue ace :sta, mărturisesc 
că nu aş vedea deloc cu uchi răi 

xiilor naţionaliste şi rasiale. 
Sunt convins că majoritatea stu- 

denţilor a rămas în realitate în” 
totdeauna, departe de - ascanenea 
manifestări, = : 

Intimidată, dezorientată, terori- 

iri ue  hoieri și băgaţi datori ue zată de mentalitatea şi acteie unei 

î ju-gât pe moşiile lar, sără- 
militari șă intre voluntari în răz- minorităţi rătăcite, ea nu şi-a gă- 

despouvărarea decznilor şi în spo- 

boiul anti-sovietie, In loc să fie 

tele „cucoanei”. * € 
cial a rectorului, de nurteroase a- 

    
“ sa | mii 1 II , IE tribuții administrative nu i tal îit însă nici odată sprijinul în au 

citi e războ ZIS si a= mderativn(ă nea î tmaetitiii Ti Ş i . : be cari to sex te Ti boiul nazist, întorși a-] domocratizată, această -instituițe AN șa au învățat şeiii do post au în.organizarea noastră de azi. | toritățile care ar trebu so apere 
să i. păuiți sau Rolnavi.|..— casi armat —. 5 s ; in ta. cs sehilozi. păniţi san bolnavi cași armata. de altfel e la] £ sub Antonescu, aşa o ţ IV. Cura vor fi realizate reven-| Şi -s'o încurajeze î ndicările i anii inta naluă e Pie a e , IV. , ven- | $ xajeze în revendicările 

ese u casă de econii, cu nicio palmăl rel de îmbibată “cu spiritul fas- şi astăzi, Promilităria şi dicăvile  studentimii     

  

copii, eu n ilie ză o a £ tud democrate ?| dreptului ej eclui mai legitim !a 
îi aefenntă hoala sifcist, pe care ofițerii activi sau în] Rilităria . sunt două fustituţii (țantine: cămine. burse. prozramul | muncă şi Ja linişte, | 

: rezervă îl menţin în rândurile uude cel mai mare procent îl Scara de studii reprizirea studentilor (n Spirit cu totul nou va trebui a 4. N a | . , . . ... . “ _ 3. . 
7 ” : =m stat de varbă cu doctorul) soldaţilor. si premilitarilor. formează cadrele recrutate din 

să domnească de aici înainte în Uni- 
versilăţile noastre şi să însuilc- 
țească studenţimea ei, Universita» 
tea este un focar de lumină spi- 
rituală, şi nu poate fi loc în:ca 
pentru agitaţii şi propagandă. în 

Copii de țărani din com. Şoldava-Iltov In ceeuce priveşte cantinele 
sper, grație concursului pe care 
mi l-au promis „operele so- 
ciale“” prin d. Bogdănescu,. să 
putem ajunge anul acesta la o 

eraiunei Soldanu asupra mozia- 
Hifătii din circumscripția respee- 
tixă. Procentul sa ridica, până la 

<fârsitul anului trecut, la 15 la 
«15. Anul acesta e posibil însă 

lumea satului. Peniruca tine- 

retul, care întră de acum îna: 
inte în aceste -Instituții, să nu 

mai fie infectat de vechea pra- 

Icri premilitarii erau : încitaţi 
la crime împotriva popoarelor 
pasnice şi libere din U. BR. S.S. 
Astăzi ei sunt opriţi să-se organi- 
2cze şi să se alăture luptei tine- 

mară de câţiva ani și când vorbin Lroniui tineretului democrat e a 
cu ci sunt prietenoși, liniștiți. Nej lătuxi de tinerii țărani, . cerând 
cer ziare. și reviste. in, permanență împroprietărirea 
— Afară de ziare, Ce mai citiți ? lo: aaa . . 

Ă păi : lor neîntâvwziată. In tim . = 
— Nimic; mici ziare. p ce tine 

că se dubleze, Şi, repeliim, e ver-Îretulei deraiat - | pagoudă şovină, . hitleristă și ac nu citin,| votul partidelo» burgheze depu-| Solutie satisfăcătoare. In cele| favoarea unor mistice! îrtunecate. 
iza ste an sat de lângă Bucureşti, pese IND rora Și Desene antonesciană, pentruca tinere- pi ne p activitate condamnabilă şi două restaurante puse la dis-| Universitatea noastră numără prin- 

„mite tot se mai pot face o serie ȘEFUL DE POST ul țărănesc să crească în spi-| __ păi moi: muncim. Și avem Prin toate mijloacele caută să a- Pa Ceea oa opated. ua] ine „profesori mulți oameni de şti- mireasă de intervenţii. Dar să cchile unelte antoneseiene |Tilul libertăţii și-oi - înţelegerii cimp, ? mâne dreptele revendicări ale ţă-| 2//PIC masa peste două mii de| inţă cu reputaţie mondială, care 
Bu nităm că există mii de cătune + 

c< 

studenţi 'şi studente. Cu cămi- nele chostiunea este csva mai 
complicată : două din cele mai 
importante cămine ale Univer- 
sității sunat într'adevăr. ocupate, 
a momentul „de iaţă de coman- 

ente înilitare si i , Sunt însă motive pentru Pe coti că vom putea totuşi în cu- 

drepturilor şi datoriilor lui, tre- 
buiesc înlăturate din crmată 

elementele fasciste. Trabuiesc 

înlăturați dela conducerea sub- 

ranilor pentru după războiu, ti- 
neretul democrat caută să micşo- 
reze prin acţiunea lui inegalită- 
jile sociale, creindu-şi o soartă 
mai bună. Conducătorii tineretu- 
lui democrat sunț aleși din lumea 
miimcitorenască şi de aceea ci nu 
vor trăda niciodată interesele, 
drepturile . și revendicările aces- 

  

răspândesc cele mai orâi- 
nare minciuni,” pentru & 
panică, peniru a menţine 

şi-au consumat și în vremurile 
turburi ale - obscurantismulii oji- 
cial, munca lor serioasă și cerce- 
tările lor ştiinţifice, Ei trebue de 
aici înainte să dea tonul, ei ire- 
buc să dea nota. O atitudine iute 
lectuală, GENEROASA. şi DEMO- 
CRATICA. şi dragostea pentru cul- 
tura dezinteresată, vor trebui să 

d ăspunsul ate în el o tris- 
i fețe calmă, ca ti, Teproș 

zgâriat: la adresa atâtor fe- 
ciori de bani gala, crescuţi cu şer- 
beturi, cu lapte, cu sosuri şi cu doc- 
torii. Aceşti „feciori“ mau cunoscut 
năduşeală de: muncă, n'au dormit 
sub clucile de coccui în ploile lui 
Octombrie, De unde vor şti ei cât 
tânge e cuprins în pâinea albă, pe 

- 

în Realuri si în munţi, unde co- 
15 mănâncă vara susalu «i prune!semăna     "rai, far când începe  Sentem- neîncrederea. 

      

care a mănâncă strâmbând Qin nas? 
De unde vor ști ei cu câtă sudoare, 
cu câtă râvnă se obţine făina .pră- 
jiturilor pe care le aruncă ? In zi- 
lele când ei se scoală la amiază, ti- 

tei lumi. Cum vor: puica să fie 
însă sinceri şi cun n'au să se 0- 
pună cauzelor muncitoreşti con- 
ducătorii tineretului liberal și ță- 
rănist, mulţi dintre ei feciori de 

rend reintra în folosința lor. In afară de aceasta un. cămin provizoriu, foarie satistăcător va fi instala! în curând pe un 

devină climatul în care sc va des- 
volla viitoarea viaţă studențească: 

    

  

  

  

teren al Universităţii într'o con 
strucţie ce se. poate adapta 
ușor acestui scop. Desconges- 
tioncrea programelor pentru |li- 
cență este în studiu la facul- 
tăți şi sper să putem aplica mo- 
dificările uşură'oare chiar în 
cursul anului 1944-1845. în ceeal:: 
ce privește studenţii excluși a- 
Gică studenţii de origină ovrs- 
igscă, ei vor îi primiţi în Uni- 
„Versiiaie: după nomele fizate 
poe 

nerii țărani sunt leoarcă de apă, 
frânți:de muncă. Din satele. lor. de 
câmp, aprovizioneți cu cele de tre- 
buință, ei pleacă -Lani dimineata și 
vin toemai Sâmbăta. In tot timpul 
găptămădnii -muncesc, minâncă şi 
dorm în câmp,! «lături de păniân- 
turi..Și le iubesc ctât'de mult! Dar 
trebuiesc făcuţi să lupte să-şi: do: 
bândească toate pământurile, pen- 
trucă toate sunt ale lor. Până câna 
nu vor area pământurile. în: mâna 
ler, până atunci mortalitatea nu ra 
Btăden şi. cultura lor n'0 să: înain- 
teze. Peniru că totul depinde da 
starea: economisă. . : 

   

                        

moşicri, de proprietari de sonde 
sau de bancheri ? [uteresele lor 
se opun interesefor rauncitorimii, 
De acea vor să amâne împroprie- 
tărizile pentu după războiu. Dar 
ci uită cova:. că după răzhoiu 
vom avea şi alte [uceruri de-recali- 
zat, la fel de serioase la fel de 
necesare, DN ! 

n câteva luni se vor orga- 
i» niza în foarte multe din 

- satele: ării şezătari. Din 
prezrusal acelor! sezători, din 
ziarele scrise periru. ei, din căr- 
iile tipărite” pentru ei tinerii ță- 
rani vor'învăța să-și ceară drep- 
tuxile şi să realizeze solidaritatea 
dintre munciiarii industiiali â2 
sricoli și intelectuali... Lupta lar 
WBinia va sehimba fata României 
Sa canduce fa un echilibra su- 
ial, PN Ia 

  
  

  

  

PAL, ASE. BE NURSCIFORESTI , 

” „ST PARANYI | 
- at - opmez sasi 

: A 
| Eleriiă “Uceuiui indusiri I 

Z, ca lunci iniţiative cr 
unii cena 
e E - 
„Acezt ceneu:s ca fi puece- 

dat de compicnuteie po scoli, 
„ra i peonim dezencrea echipelor re- 3 în ema] prezentaiive ale scolilor, - alizat  complei|. Campionat esto deschis a. „0 d bazen £celiloz ce grau 

chilie expropierea 'mu- 
siilar Rkuiezeşti să. se poa-. 
îi face, ţăranii trebuie să 

se atiiture -partililo  mezaeiton 
vest, - - ! 

a ze: der şi va îi dotat cu 
mizerii 2 cect învingă ca jatermcalar de E 10 pa atingăI 

” ciasilicați, . 
Inscriezi si into. țiuni la e- 

levul Vlad Comceliu, în fiecare 
pă întie orele 13-15 în loceadul 
școlii, Str, Gh, Sincai 8, până 

secuz- | la 10 Decembrie 1944. 

o cupa 
ora și 
simii 
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"Ele sent singurele: care lrptă 
„metru  Yevendietirile țăranilor, 
m dn! nameti? înteprate 

în “Frontul Naţional  Homoerat: 

  Tineretul dernuerat nu ra "în 
cota actiunea lui până 
când sn va fi raaliz 
dreptiitea sacjală, 

  

_ . 
PURezĂ forzii ba senat       . i 

Ai



NA te pentru câmpiila Kurskului. 

+ 

" obuzutui, toate acestea sunt lucruri cu= 

__nsiura sotietății roastre.__ 

. 

SGÂRIEUĂ TINERETULUI — 

qsor 

- pre 

„puneri. 

__omului; și totuşi nu este un fenomen 

- prsocunarea „zugravilor de iccane“, cu 

, 

- 

    

  

    

! m e rea Coreei am e nare pa 
te 

  
  

     
  

  

  

  ji fi 
  

  

PE ST CT AA 
i» 

pa meat rea Cai ESTE nea 7 _— erei 

Volume intreg! vor fi consacrate are- 

an. In academiile militare sa vo? 

uta apărarea Gtalinoradulul sau kza- 

Scclologii vor stabili. dece. economia 

olitică sovietică a fost mal trainică 

Pecat acaja a dusmanului. Ei ta vor opri 

“aupra avantagilior pe caro Uniunea 

Goviotică şi le-a câştigat datorită lipsol 

de entagonism Intra clase şi a difaren- 
clor naţionale. Ziarele şi cărţile . din 
anii ve război, vor ajuta pe istorici '3ăi 
jpicieagă cauzele victoriei noastre. 

Există totuşi un domerlu mai puțin 
ceresta?. Cu toate că dela e! pornsst 
şi sa întorc urumurilo atât alo sbelo- 
togului cât şi ale strategului; —- o vorba 
despre cm. Alajele de metal, traectoria 

poscut; dar lumea suflstească a cerce- 
tașilor, a tanchiştilor a partizanilor, po 
cârc. În fotografii purtând pecetea tim- 
putul nostru, îi întâlnim întotdeauna În 
ziar cu un surâs vioi, tunica sufletească 

_a acestora rămâne. misterioasă. 
“Ziaristul sau scriitorul vorbeşte dez- 

un ercu, fie subliniind exctusivi- 
tatoa faptei sale. fie insistând .asupra 

caracterului comun ue toate zi!cie a! o- 
nului, autor a! faptei craice, Câta odati 
omu! de litere vorbeşia despre vitelle, 
despărțind-o de om, şi atunci. eroul no 
apara lipsit de trup î-mă Îndoesc că ct- 
neva ar putea să recunoască În €! un 
contemporan al nosiru, Altădată scril- 

-torui ne înfăţişează. oamenii care să- 
vârgese fapta”  nomaiauzita,  ulumind 
prest, scriind  scriscri banale: sau 
repetând  pasagii  obisnuitg. Avem 
impresia că am mai întâlnit parcă est- 

-fel de eamcni, şi involuntar ne punc 
întrebarea : zum au putut aceşti cameni   
că vsvină eroi? E 

“Homancicrul tare vrea să pdauge 

puțină viaţă oroului de odinioară se 

ciorneşte ue mari greutăți: istoria nu 

păstrează din viața alcşilor săi decât 

atu pur Isiorice, fraze. gata - să se 

transforme în maxime, Cu ce îirăia pă- 

storita din Lotaringia, loana D'Arc. Îna- 

înte de a Întea în luptă pentru Franta? 

Cum sera Ivan Susanin, atunci când i sa 

zicea simplu Vania ? Avem În faţa noa- 

stră multe legende şi tot atâtea sres- 

Pictorul de icoane, pictârd un sfânt, 
-nu Sa gândit nici la pătrunderea psiho- 
tonică a personajului. şi nici la analo- 
gta sa patriotică. El n pictat dună 
regulile prascriptțiilor religioase... zugră- 
vindu-si cumnatriotii, care nu ta mult 
au fnst înnadrafi în rândurile chipuri- 
lor sfinte. ca pe nişte locuitori ai ludeii 
entire. Meritul lui Low Tolstoi a fost 
că oi redând o encoă mare, n'a înfățișat 
nisi pe vartizanii reprezentaţi In : pic- 
tura proastă a unelor tablouri, rici pr 
comandanții din galeria picturială 
tationului, ci oameni vii. 

Noi vedea: cu ocii nostri cum Inptă 

și mar oroii. Noi vrem să Îo cunoaşieni 

cafiritul, dar deseori. el ne sunt 'redați 

artiticizi. Dacă Zoia Kosr-edemianskala 

(Tania) ar reapărea, în mijlocul nastrii, 
ea r'ar mai ti de recunoscut. 

Nol vadena virinria, Trebuese însă cer- 

cetați şi învinaăterii. Atunci ne va ue- 

vni limpede că eroismul aceston ani n'a 

“fost ceva întâmplător, că el n'a căzut 

din cer. că este determinat do cvoltiia 

şi nicto excenție; eroism! poate îi mal 

pronuntat !a unul, poate rămâne neow- 

servid la altul. dar este săcit în însăși 

Grotmtatoa - încercărilor a căzut ps 

umerii frasi ai tineretului. Se înţelcpe 

că li: socicta!ea noastră au fost și tineri 

muflot-sta sovăilori, fără pa-sonalitata 

pronrie, fără vreun ideal; zu fost și 

foto IsniYta de frumusețea Înselătcare 

a visţii. Dar câţi care crau uceştia ? 

Dacă astăzi noi învingem, dacă astăzi 

lunea este uimită de forta spirituală a 

poporului nostru, accasta Înseamnă că 

Dion Coscvici şi orictenii săi nu consti- 

fuiau cazuri izolat. Drumul lor era 

urmat da milicane. lar uezertozii sau 

fctete care au fosi porcclite „duduițele” 

“sau „căţelușii nemiilor“ n'zu fost ur 

mati decât ue umbrele irotuarelor. 

Vreau, să vă povestesc despre vlaţa 

unci fete. Vilejia ci n'a devenit Încă 

toate că vitejia e? uimeşte În zilele noa- 

stre; după ce a suferit chinurile Ge- 

stapo-utul această tâniiră fată de 18 ani 

s'a întors înapoi. în dosul frontului 

înamc. Numele ci esie Inna, sau Inesa 

Ataxandrovna Constantinova. Locuia ln 

Kaşin. în mijlocul unei naturi nu prea 

bonz!e, liniștite, mai curând muzicale 

decât picturale. Faţa fetei, după foto- 

erofie cel puțin, te miră prin finclca ci, 

fără să flo frumoasă, Dar e o fată dră- 

gulă. cu farmec, cu cxnresia unei rara 

purilăţi, atât de caracteristică tincrețel 
precoce. Patru cacte maculatoare for- 
moază jurnalul Înti m al înnel. În el 

_ni se desvăluese Isvoarel2 erolemului, 
Primul cact Începe dela data de 19 

lulie 1940. inna era alunzi elevă În 
clasa IX-a. | sa părea că este Îndrăgo- 
stită : „Mama spune că eu nu-l iubesc 
pe el, ci idealul pe care mi l-am făurit 
cu singură în persoana lui. En nu sunt 
de acord. Ji văd doar toate neajunsurile, 
toate părţilo negative si totuşi îl iubesc, 
inbese în el totul. chiar gi. lipsurile” 
Cova mai departe Inna scrie: „Imi do- 

rose ceva exiraordinar,. cova ce ar fi 
în stare să-mi transforme viata întrun 
basm. Implinesc în curând 16 ani“. În 
ziua dz 29 Iulia. ziua naşteri! el. 0 v6- 
cem întristându-sa: „E greu să pierzi 

tot co-ţi este aproape, dar mai greu esto 
să-ţi pierzi copilăria. :Adio, dimineața 
moa! Incepe o zi senină, dar ohosi- 
toare“. Imediat după aceasta, Înna re- 
cunoaşte : . „Astăzi mi-a fost împlinită 
una din dorințele mele mole mai mari, 
em primit cadou un cas“. | 

Inna are ceva foarte copilăresc în- 
t”insa. - Cu. litere mari  tzium?ătoars 
scria: „Azi mi-am primit pașaportul“. 

Venind dela medicul dentist ea scrie: 
„Azi arm trăit cova nou, am aflat ca în- 
scamnă adevărata durere. Ara ţipat tât 
e puternic... am avut împrosia că dacă 
nu încetează, înnebunesc“. - 

“Anna nu esto nici o clevă leneșă, nici 
grea silitoare: „mâine vom da teza la 
algebră. Mi-o frică, „Am zori compo- 

siţiile „Manilow şi Oblomov”; am impre- 
sia că am :scris-o binisor“. „Am toat 
examinată la geografie. Un obiect 14 
care am învățat si la care am primit 

„totuşi nota „insuficient“; Am plâns nu 

fiindcă am fost jignită pontru notă. dar 
pam simţit dcodali foarte - singură“, 
„Eri. am primit nota „insuficient“ ln 
Istorie. Am fost într'o dispoziţie. groas- 
nică, Ar fi fost desigur mai rău, dacă 
mama ar fi început să-mi facă morală, 
dar ea mi-a vorbit foarte linistit; azi îmi 
voi corija nota la istoric“, „Matematica 

i strică toată viața,” teorema  n'an 
Ştiut-o; am copiat-o toată,:co rușina!“. 

Inna este şi puţin cam sburualnică, 
de spune despre ca că râde mult. „Eri 
ea întâmplat ceva comic în timpul loc- 
țici do literatură: Gherman avea. două 
bete îmmoase de corneală po faţă. Când 

l-am zărit sm râs până la lacrimi. Deo- 
dată mă aud etrigată la tablă. Habar 
X'aveam cv trebue să răspund. Dar cu 
ajutorul colegilor care-mi .cullau, cu 

a bha-j 

posibil să mă stipâneso şi am izbucnit 
în hohote. N'am fkcut bine'. Seara în 
casa pioneuiior : „La început au dansat 
fetele în pantalonazi lungi do mitaze, 
apoi un elev din clasa X-a s'a suit pe 
masti, dar s'a împiedicat şi a căzut. Am 
izbucnit în ras cu toţii”. O şedinţă a 
clasei: „E greu de descris co'a fost 
acolo. Toţi strigau, râdeau, cântau ei to 
distrau”, 0 ţezătoare:; „Am jucat dilo- 
rito jocuri, am dancat ioarte mult”. 
Inna recunoaşte : „este pur și simplu 
de mirare, cât de mult îmi place dan- 
tu)”, - Ă | a i 

Ctitorul se a întreba desigur: Dare 
ce aro ccoscbit fata aceasta? Cetitorul 
Intâtneșto deseori astfel da fete, Da, țără 
îndoială, Inna n'are În ecevăr nimic co 
ar puto să o deoeebească de prietenele 
ol, e pur şi simplu o fală bună din 
Kaşin. a: 

Ea sa îndrăgosteşte uşor, e geloasă şi 

„Inaintea, ta esto' viața — totul este 
cuprins: în: acest cuvânt”. N 

Cum Înţelegs ea viaţa în zorile cece- 

stel viii? „Viaţa adevărată, fierbinte, 

csto undova: acolo, ea există, dar p:in 

câto greutăţi trobuo să treci, ca 30 

posezi. -Trebuo făcut asa, ca nu viața 

să mă ducă pe drumul el ci eu so 

conduc. Numai atunci voi avea dreptul 

gi mă numesc om“.-Aşa a judecat o 

tată rusă din Kaşin. Asa a raționat o 

tânără comunistă şi În aceste cuvinto 

scrise cu-un scris încă pe Jumătate co- 

pilăresc, eslo explicaţia Întâmplăritoi 

care urmează, .. - . 

Pe ziua do 26 Octombrie 1640. inna 

sa pus pe gânturi citind: o foale de 

ziar, Undeva era răsboi, întrun timp 

posomorât rău și întunecat, am. Început 

caietul meu. Azi trăim, dar'ce o să fi? 

mâine ?... E grozav să irăeşti... Şi lată 

ziua de 22 lunie 19411 „Iri încă totul   suicră, E adevărat că toate ecesica nu 

zise Same 
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Un ştup de partizani 

sunt decât simple josuri de copii; dar 
până şi acest, joc Inna îl practică cu 
pasiune, Se cantroicază : „Sunt eu rare 

otât de lipsită de caracter, incât să mă, 

pot îndrăgosti de prinul om pe. care-l 

întâlnesc ? Nul Nul EI 6 domn de.dra- 
gostea mea“. Atitudinea e! faţă de dra- 

goste 5 rucornică, „lukesc“ este pentru 
ea un un cuvânt mare. Îşi descrie prima 

sa ferioire : „Principalul acuin, e că am 

dansaț cu dânsul! . Am fost aproape 
năucită, când văd deodată, cum ee a 
propie de mine. și mă invită la dans. 
M'am frapiedicat tot timpal. Am mirmu- 
rat ceva, în sensul că nu ştiu sk dansez 
şi..“. Inna suferă: „Azi a condus o 
altă fată acasă. In dragost trebue să fii 
demnă. E i 

Inna are o pric'enă, pe Llusia şi când 
Liusia pleacZ undeva în. călătorie, alea 
atunci, inna simte ca înseamnă a f? sîn- 
gură. E priatnă bună cu Fevia, dar la 
un momunt dat recunoaşte: „sinrcriia- 
tea are limite. ”. II , 

Nenorastinile si pe jumăiate copilă- 

reşti o fac-adescori să plânuă. Dar după 

acaia îi serie Luisici : „şi noi doar vom 

ţi odată femei în vâretă. Dal, da! Şi no 

să ne pară ridicol, lipait de importanţă, 

tot ce no făcea să suferim la vârsta de 

10-16 ani? . 

Ea citoște foarte mult, dar desordonat, 

ce pata să-şi dea sufletul pontru o carie. 

Inna creşte, gustul Î s% zchimtă. Când 

avea 16 ani nu-l nfalsgea po Maiakovsii: 

; „Niciodată cu voi putea numi această, 

„poozie“. Pa vremă ecuca | pliicaa foarte 

mult Nadson: „versurile lui sunt triste 

dar suporbe“. Pentruca un an mal târ: 

ziu descapsrindu-l pa Malacovski, să ex- 

clama: „co bun — ce mare — ce gicu 

e el 1“. După ce l-a citit pe Meine serie: 

„Versuri minunate, chiar kmba gtr- 

mană devino mai uşoară de înțoles şi 

mai apropiată când înttiincști astfel do 

poeţi“. Vizilcază Moscova, epezilo îu! 

Rembranat şi Rubons îl lasă o impresie 

adâncă fetei. In nişte reviste vechi 

„Niva“ găsesie întâmplător posziite lui 

Bisck. Lo pătrunde imsdiat frumusoţea. 

15 place. foarte mult muzica, mai ales 
Ceaicovski. La vârsta ce 16 ani, Inna 
scrie : , „Sculptura în care frumusețea 

se înlocuezte cu „dinamism” şi „expre- 
sionism” nu poato îi încadrată printre 
operolo artei nobile; Niciodată nu-şi vor 
mai face apariţia „Gioconda“,  nimeui 

nu va mai crea „.Yonera din Millo” şi 
„Appuelan de Bollevue“, nimeni pu.va 
mai scrie „Comedia Divini“ şi „Annu 
Karenina“. Lumea 'piorde tot ce are 
mai bun — frumuseţea“. Apoi recitinu 
jurnalul sa scrie pe marginea caetului: 
„eroare“! Nu știu când a fost adăunat 
acest cuvânt, dar numai Inna a regăsii 
frumuscțea contimporaneităţii. Acum 12 
&nl prelucram jurnalul unui student, 
care a cevenit modelul figurii-lui Vo- 
lodia Safonov (din -cartea „Ziua doua a 
creațiunii”) Volodia nu si-a putut afla 
o scăpare, fiind Înnecat în. lumea for: 
melor şi formulelor; şi Inna a cunoscut 
aneste îndocii, car ca a fost salvată de 
simţul moral ascuţit si de dzanostea 
pentru tovarăşi şi pentru patria ei. 

-H plăceau deseori cărțile impericcte 
din punct de vedare zertistic, dacă ele co- 
vospundoau unci imperloase sete de bine. 
Feici nu i-a fost rușinea ce lacrimile văr- 
sate. asupra acestor cărţi. Ea «= plâns 
pentru suferințele: nobiici lina din ro- 
manul ui Spilhagca, a plâns sfârşitul 
lui fiartin Eden. . 

Inna a citit „Povestea exor 7 spân- 
zuraţi”_ ca Leonid .Ancreev şi pentru 
prima! dată s'a gândit !a moarte, Nu se 
poaic citi firă cmoţie această pagină e 
furnelului | „Co grozav cate că  cimţi 
apropierea . inevitabilă z' morţii! Am 
încercat să mă închipui pe mine în locul 
lor dar n'am rouşit. Ji se părea că o 
să atau să aştept linistită sfârșitul, sau 
că o să implor şi o ză mă erunc într'o 
parta si în alta, fără rost”, Acest jucru 
a scris În 19240 ia 29 lulla, lar pe ziua 
de 4 Martia 1944, Inna îniâmpină băr- 
biiteşte po căiliiii nemți. . a 

La vârsta ce 16 ani, inna spune: „In 
fața unui aingur eveniment din viata 

omului, merită” să te închini — moar- 
tea”. În clipe triste și turburata Îl vine 
îdela do sinuciuzre dar fiind de natură 
cinstită şi curajoasă ea spune: „Trobuo 

era. linistit, calm, dar azi... Am ascultat 

  

   

    

  

Ati 

în şedinţă 

la radio discursul lui Molotov. Ce a fost 

cu mine.când ascultam acest discurs, 

inima mea era cât pe co să sară de 
emoție. Voi rămâne eu care liniștită la 
locul meu? Nu! u 

inna este într'o echipă sanitară. Ea 

primeşte trenurile cu răniţi, trăcşte chi- 

nucile lor şi se întăreşte cu încrederea 
for. Evenimentele acelei veri sunt poas- 

pete în memoria tuturor ; duşmanul îna- 

intează rapiu spre Est. Pe zlua de 16 
iuție Inna scrie: „Parcă şi acrul ee 
schimbat. De aş ajunge mai repode pa 
front. Să nimiicesc pe faecişti. Am îm- 

plinit 17 ani pe ziua de 80 August. Dus- 
manul atacă Moscova cu aviația în fie- 

care noapte. Duşmanul atacă. dar nu 8 

nimic, n'o să mai înainteze mult timp. 

Am citit despre căpitanul Gastelio. Cu 

astfel de oameni nu so ra pierde ţara 
noastră, nu poate să piardă“. 

Duşmanul s'a spropiat de Kalinin. 

Kaşin e ve norccunascut. Circulaţia con- 

finuă pe străzi, maşini camioane !... 

__ Kalinin este po jumătate luat. Ca 

greu este. Tata pleacă la partizani. Dar 

cu ? Ucraina e -aproapte toată pierdută, 

când oare vom isnoni pe fascişti 7%... şi 

în Decembrie, Inna se bucură cu 

întreg poporul sovietici „Nu tor 

vocea Aoscova'“. „Yom auzi .comunica- 

tul Biroului Sovielic de Intormaţie, ci 

armatele noastre au intrat în Berlin”. 

Acum ştie acest lucru toată lumea, chiar 
şi nemţii, dar Inna îl ştie din ziua de 
17 Decembrie, 1941._ __. 

„Diagul meu tovarăşi Am o rugă: 

minte la dumneata şi cred că n'ei ză 

mă roiuzi. Te rog foarte mult să mă 

incadrezi în rândurile Armatei Roşii 

Implinese în curând 18 ani, am tăcui 

cursurile sanitare. Sau îndrumaţi-mă 
într'o unitate: de partizani, ori unde, 
numai si am posibilitatea da a omori 
pe nemți“. In castul ci esta păsiiă copia 
dectaraţiei Innei ; nu ştiu cul a trimis-o. 
„De acolo încă, nimic“, „De acolo încă 
nici un răspuns, tare 2 vrea să pri- 
moesc un răspuns pozitivi Să mă dua 
acolo. unde este viaţa, undo este pori- 
colul, unde e şi vitojial Mă vor primi 

oare 2" 
Şi însfârşit pe ziua ue 4 lunia 1042 

ca este îndreptată spre o unitate parti- 
zană. Acolo învață arta de cercetare: 
va îi trimisă în orase şi sate unde sunt 
garnizoanele nemţeşti. -Ea nu sez>mănă 

ucloc cu o partizancă; ere-o Înfăţişaro 
feminină, o faţă fină, se va pulca sire- 
cura mâi usor. ” 

Ea îndeplineşte “mistunile piimite; 
adună date despre numărul nemților, 

uespre sistemul lor de apărare, află 
care unităţi sunt trimise în primele 
linii ale* frontului. Noaptea în pădure 
ea povesteşte tovarăşilor el de luptă 
despre tealrul dare (din Moscova). des- 
pre Nataşa Rostova (orolna ci prefe- 
rată), declamă versuri, Mal târziu par- 
tizanul Gorbaci scria către mama Innal: 
„Inna era o prictenă cu care puteai să 
vorbeşti despro lucrurile cele mai a9- 
crete. Deseori mă uimea vitejia ei, re- 
cunosc că n'aşi fi îndrăznit ză fac co 
făcea Inna, față de bravura ci, au ră- 
mas mulţi dintre noi: în urma ei. In 
timpul rkgazului ca cra un interlocutor 

duios, ca dânsa puteai 2% vorbesti şi 
despre lucruri scrioase şi să te distrozi“, 
Inna a rămas aceiaşi visătoaro Indră- 
gostită de tot ce era frumos şi viteaz, 
Nu e vorba de un miracol; erolsmul era 
o cotitură directă a copilăriei şi a tina: 
reței e! promature. i 

La ldrița sa întâmplat o nsnorocire, 
nemții au arestat-o pe Inna; îi s'a părut 
lor că ceva suspect se pcirece cu dânsa, 
0, interocă un oiijer. Neamțul era cu- 
părat, fetița nu. pronunţa uccât frezete 
bine învăţate. „Tu eşti partizană ? Răa- 
pundo !. Fata: nu s'a speriat. Atunci 
neamțul a început să-l ardă imfna cu 9 
țigară de tel aprinsă. Înna a avut odată 
imgresia că nu va supraviețul clipele 
de curere dela medicul dontist, Acast 
lucru s'a întâmplat acum un an şi ju- 
mălate... Ea a suferit o noapte întreagă 
în casa remțească, epoi a fugit profl- 
tând de neatenția santinrisi, A vanii 
la partizani; cu mâna umflată şi imila- 
mată cauzată de ţigara de fo! a egcen- 
tului Eestapoulul. IR 

„Patru 'zilo şi patru nopți am umblat 

conspirativă 

[ee ame a 

  mai multă bărbăţie oa ză poţi esi din la- 
birintul ezecurilor” Apoi trece îrlstețea:   

         

  

  aut tăi     _€hlu cu vai, am ecos-o la capit, Deo- 
dată m'a apucat un râs, mi-a fost im- 

Trei tineri partizani sovletioi asteaptă 0 ovloană germană, po 
- | e | ' 

prin noroi desbrăcată, decă aţi vedea 
Picioarele mele" — scria Inna. Ea a 
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“erifice pentru a salva pe tovarășii ci. 

   

răcit şi s'a Imbolnăvit, Aceasta a fost 

în August 1912, nemții. atacau: atunci 

la sud. indreptându-se,. inna a venit la 

Toropoţ să primească Instrucţiuni, Ea 

a fost introbată dacă nu vrea si ră- 

una ca asta în timpurile acestea!“ şi 

dala 1 Sopiembrie ca este din nou in 

xânduriie partizanilor. În Noembrie ca 

a primit misiunea să treacă linia fron- 

tulul cu un grup co cercetași şi să a- 

ducă intormaţii în unitatea noastră. 

Unul din tovarăşi esto rănit, ca U aduce 

în spinare. Do mers so putea numai 

noaptea, ziua trebuia să stei ascuns. 

Inna primește un concediu, trăcşie o 

lună acasă la ICaşin; îşi aduce aminte 

de şcoală, de distractii şi mâhniri, da 

dansuri şi prieteni. Mulţi din cl ni mai 
irăosc, e mort şi Misa; Inna era îndră- 
gostiti do el. El îi.cltea versurile lui 
Fofanoy: „Nu, nu regret că a apiis 

această ri...“ inna repetă versurile care 
povestesc. cum Bjunge la om lumină 

stetoi stinse. - : 

Po ziua ca.3 Februarie 1943, ea 

pleacă din nou fa partizani. A tuptat 

fzrii întrerugere timp de 14. luni; -sa 

ruşinat când l-a fest atârnată pe piept 

o exaslie, sa-roşinat dar sa bucurat, 

Tată! Innel, este rănit, Ea simte cum 

creşte în ca ura contra fasciştilor, Fata 

blândă, fină, care varsă lacrimi pentru 

eroii  romancior, s'a Gesohişnui! să 

plângă. Ie 

Pa ziva de 4 [artic Inna cu un Stup 

cc cereetaşi primeşte o misiune gerioasă 

şi importantă. Aceasta se petrece la 0. 

distantă de 8 km, ce primnsle linii ale 

trontului. Cercetasii sunt încorculți de 

nomţi. inna a hotărât imediat să so sa- 

A acoperit rotragerza lor. Avea o armă 
automată. Se apără trăgând din armă, 
este rănită la picior apoi la umăz. 
Nemţii au Juat-c ce vie şi au omurât-o 
în chinuri. La cc se gâncea care Inna 
in utiimo!e minute "ate vieţii sale? La 
mana sa, la plimbările el cu Liusia. pe 
străzile înzăpezile a oraşului Kaşin, la 
Mişa ? Poale că-şi amintea cum [i ci!tsa 
el versuri | „Asticl în cer -un astru ştim, 
mulți ani "după moarte, luminează 
lumii?”. Dar poate că trăia în ea gtunti 
numai ura Zăsută contra duşmanului şi 
această ură îi încălzea corpul cara slă- 
boa ? 

Accasta a fost  ncapica în pădurea 
a!bli de zăpadă. incinta răsboiului inna 
scria: „Vrenu să mă gândesc la admi- 
rail "şi imposibil. AI voi duce eu 
cîndva în pădure într'o astfel do noapte. 
Argint, diamant, strălucire albastră. Şi 
va urma basmul...“ La co basm visa 
fata do 10 ani. Dar nul, Besnul a venit 
pentrucă În pădure s'a întâmplat ceva 
„admirabil gi imposibil“: O fată cu 

și pom) rai rea eee PTD A DETA 

mână ecolo. Inna a răspuns: „Se poate! 

  

Sa Ter APUCE Sie a ez PET i ÎI 
ai mat sn a am a Di ie de ma 25 îm e ei 

de liga Elhnremlbur 
fel de popor nu vrut ei să transfecrme 

aste i Peraneatirii nu înfloresc doar 

ps pământ viran; dacă. Inna a trăit la 

Kaşin, înseamnă că ea a_crescut pe 

un teren nobil, înscamnă ca ea a avut 

prieteni şi prietene, care împreună cu 

ca visau şi doreau frumusețea și bi- 

ne, ura ' minciuna și samavoiniciila, 

Era aro posibil să poneşti un astfel 

de popor în grajdul fascist, so trans» 

formi pe Inna întro sclavă a crescă- 

torului de vite din Pomerania ? i. 

Inna nu-mi pare a îi o eroină din 

naştere, pretextul geniai al naturii. To- 

tul era în oa adânc omeusc; poale că 

era mai îndrăzneață decât prietenele ei; 

dar aceasta este o nuanţă a unti culori; 

şi citind jurnalul Innci, noi vedem cum 

a crescut tineretul nostru, cu ce . îrăia 

el şi uesnre:ce visa. - .. e 

E noi. eroli sunt înfăţişaţ, artificial 

nu ştiu de ca; nu oameni, ci modele ds 

virtuţi. Inna nu-şi ascundea slăbiciuniie 

Ea shurda câte puţin. copia iezcit! €0- 

legeler ci, a fost aspru criticată pentru 

Soza: prost scrisă, fiind gelcasă scria: 

„eumn putea el să -vorbcască aşa CU 

ca. Ticăloa l..* Apoi ză recunoască 

că -mare treptate, Acest lucru te face 

să ni şi mal unită cragoste peniru €- 

coastă fată, care dovsrise croină. 

Ea nu se simțea singură, vota în 

termeni călduroși .: despre tovarăşi şi 

prietenele et. Citind jurnalul ei, ştiri 

că ea a fost bine întelcasă.de Liusla şi 

Fcuia, de Mlşa, Mark, Itenzhov, Niura, 

fnaxim, Rem Liuda Şaşa şi de .mulli 

alții. Ea a avut un mtiiu în care trăia 

şi cacă sfârşitul ei nec poate uimi.'epoi 

uitându-ne la isvoarele croismului, „nu 

(im ue ceva ce nu csle cunoscut, noi 

veaem copiii noștri, sccielatea nvasiră. 

poemul nostru. 
in genul 1917, cu fos4  preclamale 

înalte adevăruri; ele au mirat lumea în- 

trcagă,: mulţi nu le credeau. Pe pomi 

s'eu cont îructele, a crescut o yenzrație 

care nu cunoaşte societatea anterioară. 

Această gsneraţio a salvat . Rusia în 

1941—1944 de fascism. | 

Eu ştiu că sunt mulţi străini care 

nu neagă vitejia tineretului sovietic, dar 

sunt înclinați să nu-i recuncască conţi- 

nutul şi” să-l nege bogăţia spirituală, 

să-şi închipua un comsomolist ca pe un 

om lipsit de cerinţe interna. de chinuri 

morale, de gânduri critice. Nu. tinerii şi 

tinerele noastre nu sunt nişte automate, 

E multă nalvitate în cl, caracteristică 

vârstei ler, dar cu şi astea maturitate 
sufletească, sare permiie neglijarea unui 
lucru mic în interesul lucrului. mare, 
acea maturitate care a uşurat înnel să 
treacă uela râsul 'din şcoală la tăcerea 
din fața călzilor nemți. Această matu- 
vitate trebue luată în consideraţie când 
ne gândim la victoria noastră, pentrucă 
nu numai în capacitatea comandanților   sănătate precară a fost mai puternică 

decât soldaţii nomţi şi a zaivat pe to- 
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varăşi, şi dela ca a remas e lumină 
cara va ajunga la urmsşi, ca ţi strălu- 
circa estrului stins. : 

Citind Jurnclul Innoi, Își cal seama 
cît do nekunesc a fost grecctul nemți 
tor: o sstiei Co fată, astiel co fete, un 

răt ce reprezintă 
sovietic. 

Incep cu cei mai tireri Kom- 
somoli ai Uniunii Sovietice, cu 
col din școli. Se poate pure în- 
trebarea ce p : face niște 

copii ? Ca să răspund la acea- 
ată întrebare, nu voiu: merge 
rea departe, ci voiu lua. drept 

exemplu Komsomolii din școala 
în care am. învăţat: cu. Noi, 
Komsomolii am organizat su- 

praveghorea copiilor de ostași. 
Cei mici, al căror tată luptă 

po front și a căror mamă mun- 
cea pentru întreținore, erau ast- 
fel îngrijiţi, hrăniţi şi trălau în 
curăţenio. Dar nu numai cei 
mici aveau nevoa ds. noi; nici 
bătrânii nu-se . puteau ajuta 
staguri, Si de oi arm.avut grile. 
Dar cotivilatoa. noastră, a 

Komsomolilor, nu  a'a : Emitat 

doar la atât; sol am contl- 
built efectiv la susținerea îron- 

tului şi. aprovizionarea frontu- 
Tul întom ; În zilole în caio-nu 
aveam şcoală şi în cursul ve- 

rii, mergoam în fabrici şi uzine 
şi dădsam o mână de ajutor 
ia mașini, In majoritatea cazu- 

rilor, 2. Komsomoli executau 
munca a 10 oameni, şi lucram 
la 8-9 maşini în loc de 2-3. Și 
lucrul nu era făcut suporlicial, 
cl dimpotrivă serios şi priceput. 

Am contribuit activ: la. rajlo- 
nalizaroa muncii, realizând un 
număr important de proectoare 
ca prevedeau acsasta. Nu am 
plordut nici,un moment legă- 
tura cu țăranii ;. vara mai ales 
munceam alături de si, căci 
brațele do muncă lipseau, băr- 
baţii tiind pe front; şi nu_am 
rămas. cu nimic în urma kol- 
hoznciilor, ba dimpotrivă une- 
ori am dopășit pa doparto cole 
mal îndrăznețe planuri do ac- 
ilvitate olaborate de ei. :. 

Komsomolii nu' au dovedii 

Komsomolul 

Uia din numeroasele tipografii clandestine care zu existat în U. R.S. 

noşiri, în technica de luptă sau dipho- 
maţia abilă  oste desnodământul celor 

   

      
Ș. 

ocupaţie nazistă 

ce se petrec, cl şi în natura omului £o- 
victic. Superioritatea lui Internă asupra 
duşmanulul a dus armata noasiră din 
Caucaz în Prusia Orientală. Noi vorbim 
mult despre sroism; nu uliăm şi-isvoa- 
rele lul. 
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«omsoinolul soviet 
Subisctul acesta nu poate. îi 

epulzat întrun cxticol. Am că-mi 
cau fasă silința ca prin înfăţi- 
şarea unor întâmplări să vă a- 

m 
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iat curaj şi abnegaţie. În teri- 
toriile ocupate de nemți, z'au 
constiluit organizaţii ilegale de 
Kemsomoli, care au colaborat 
cu partizanii, Ei lipeau alişe 
pentru a încuraja populația, și 
nu conteneau să saboteze ma- 
şina de război nemlească, a- 
runcând în aer depoziile de 
muniţiuni și alimente. Ei trime- 
teau informaţii 'partizanilOr în 
legătură cu numărul și calita- 
tea ormelor nemţeşti. Iar atunci 
când se apropia un tenc duş- 
man, Komsomolistul nu stătea 
la îndoială; sl îşi lua grana- 
tele şi se arunca sub -temc. 
Komsomolistul murea, dar tan- 
cul cra împiedecat să înainte- 
ze. Iar atunci când un grup de 
Yomsomoli era descoperit de 
nomți, care-și arătau suprindo- 
rea că niște copii s'au dovedit 
capabili do acte de cabotaj. a- 
tât de însemnate: — Komso- 
molii ercu torturați şi omorâţi, 
dar nu tăcau, "Tânărul - orou 
Alexander Meahosov, nu e do- 
cât unul dintre  nenumăzaţii 
Komsomoli care și-au dovedit 
hotărtrea şi curajul în cursul 
războiului, de apărarea patiial, 

: Komsomolul din cricare . ra- 
mură « viații,. a trocut și el, o- 
dată cu toți. ceilalți cetăţeni 
oxamenul ia care a fost supusă 
Uniunea ' Sovistică: - Războiul 
de apărare a.patrei, . 
a TâN       

    numai pricepere și seriozitate; 
-l Xomsomolul do pe front a ară-     

Invăţământui superior din Uniu- 
nea Sovietică, începe anul nou şco- 
lar în împrejurări când Armata 
Roşie prin loviturile sale hotărâ- 
toare săvârşeşte curățirea pămân- 

tului sovietic de cotropitorii ger- 
mano-fasciști. | i 

Este cunoscut, că chiar în pe- 

rioada cea mai: grea a răsboiului 
pentru Apărarea Patriei, cea mai 

mare parte a institutelor de înyă- 

ţământ superior, (V. U. Z.) n'a în- 
trerupt; munca. In: condiţiunile 
grele ale perioadei de răsboi, pro- 
jesorii, și institutorii școalei supe- 
rioare, au continuat munca lor 
pentru pregătirea: specialiștilor cu 
un înalt elan patriotic şi cu o în” 
spiraţie creatoare. In anii de răs- 
boi, din institutele de învățământ 
au 'eşit mai mult de 240 mii de 
specialiști pentru Armata Roșie şi 
gospodăria poporului. i 

In anu] școlar 1943—44, au fost 
repuse în funcție,.pe teritoriile eli- 
berate '128 de institute de învăţă- 
mânt! superior, între câre și Uni- 
versitatea din. Kiev, institutul poli- 
technic din Kiev, institutul indus- 
trial din Novocerkas, -institutele și 
universitatea” din Charcov, univer- 
sităţile din. Rostov, institutele de 
învăţământ superior din Voronej, 
Dnepropetrovse şi multe altele.: A 
început munca pentru restabilirea 
institutelor de: învățământ supe- 
rior din Bielorusia, Letonia, Litua- 
nia, Estonia, Moldova şi din repu- 
blica Karelo-finlandeză. . | 

Tot în acest an au fost deschise 
52 institute noui între care şi in- 
stitutele de medicină din Celia- 
binse și Cicalor, “institutul indus- 
trial din Nijne-Tkghil,. institutul 
de construcţie de maşini din Omsc, 
institutul agronomie din Altai şi 
altele. Datorită grijei partidului 
și guvernului de restabilirea şi 

-desvoltarea școalei superioare, re- 
țeaua “și absolvenţii învățimântu- 
lui superior se apropie de nivelul 
de dinaintea răsboiului. 692 de 
școli superioare încep anul școlar 
1944/45, cu 454 mii de studenţi. 

Experienţa răsboiului a arătat 
că inginerii, crescuţi în şcoli so- 
vietice gşl-au îndeplinit cu succes 
misiunea conducerii producţiei şi 
creerii modelelor de armă .puter- 
nică sovietică. Faptul că industria 
noastră şi-a reclădit munca sa în- 
trun ţimp așa de scurt, că savanții 
noștri nu găsit noui forme de ma- 
terii prime, că inginerii noștri au 
prelucrat şi eu introdus noui for- 
me de producție confirmă maturi- 
tatea technică a cadrelor noastre. 

Lecţiile trebuese constituite . în 
așa. fel, încât să fie expuse, des- 
voltând ideile fundamentale ale 
cursului, Iar lecţiile trebue să pună 
în fața etudenților, probleme la 
care ei trebue să se gânuească sin- 
guri. Astfel vcm inspira” studenti- 
lor : ebiceiul. muneli independente. 

Sunt r--.junsuri și în munca de 
instrucţie a ctudenţilor în 12bo- 

Noul an universitar 
dna (Uimionseca - 

x. . 
... » 

Sovietică 
„det, KAFTANOV 
ratoare. Deseori din cauza lipsei de 
loc, se stabilesc şi se oalibrează in- 
strumentele laboratoarelor care a- 
poi sunt predate la 5-6 gtudenţi, că- 
rora nu le rămâne altcavu de făcut 
decât măsurarea. și înregistrarea 
cu instrumente în prealabil pregă- 
țite.. Trebue rcorganizată predarea 
materiei în iaboratoare în aşa fc 
încât fiecare student să lucreze în 
laborator independent, gub directa 
conducere a profesorului 
stitutorului, 

In 1944, admiterea la învăţă- 
mântul superior s'a făcut în baza 
examenelor de admitere, 
asigurat alegerea pentru înviiţă= 
mântul superior a tineretului bine 
pregătit.: Dar acest tinere! nare 
încă obișnuinţa muncii îndepen- 
dente. Datoria profesorilor este -de 
a acorda. o atenție deosebita stu- 
denţilor noui, chiar din primele 
zile obișnuindu-le cu :condițiunile 
noui. de muncă în învătimântul 
superior. - 

Alături de pregăţirea technică 
științifică a studenţilor, trebue lăr- 
git şi ridicat nivelui ideologic-teo- 
retic al cadrelor, Nivelul lira! cul- 
tural al vieții din şcolile superioare 
determină rezultatele procesului de 
studiu. Noi pregătim în şcoalele 
superioare specialiști pentru gos- 
podăria socialistă a poporului. 
Aceşti . specialiști : deci. trebue nu 
numai să cunoască bine specialita- 
tea lor, ei trebue să devină model 
în “ştiinţa culturii şi a politicii. 
Profesorul, sovietic „nu are numai 
rolul de a preda materia cursului 
său, el mai are rolul de =dăucator 
al tineretului—al viitorilor specia» 
liști. In institutele învățământului 
superior lucrează un personal de 
30 mii de oameni puşi în slujba 
Ştiinţei. Planiticânâu-şi munca în 
mod concret şi detailat, se vor ob- 
ține rezultatele dorite, . 

Partidul și guvernul crează toate 
condiţiunile pentru o muncă rodi 
toare şi normală în învăţământul 
superior. Conducăţorilor coli or Suc 

perioare li s'a încredinţat unul din 
cele mai importante pectoare, ace- 
la al construcției gospodăriei po- 

porului şi ei trebue prin urmare 
să asigure Uniunea Sovieticii cu 
specialiști Ge înalti caliiaaţie, e- 
ducați în spiritul devotomentului, 
fără limită faţă ds popor i de pa 

trie, cu specialişti păiruvși da gim- 
țul răspunderii politice în munca 
şi în studiul lor. 

Cu o adânci pricepare u; datoriat 

lor, profesorii, institutorii zi atu- 

denţii au o obligație în acest ani 

nou şcolar, să răspundă la victo- 

riile istorice ale Armatei Roșii, la 

grija deosebiti a partidului și & 

guvernului, printr'o ROUĂ :Ncora 

dare a forțelor lar, Prin noul = 

bânzi în muncz Go» pregătire a ga 

drelor, - 

ca sau a în- 
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si_şi apere interesele. Ei muncesc 12 
ore pe zi și trăesc În mizerie. 
Acum însă, alături de toți tincrii 

democrați ei. ţării, tinerii ucenici vor 
lupta. pentru apărare drepturilor lor. 

Tinerii cela atelierul 
„Prezan aceră ţa Plat. 

forma U. î.C. 
In ziua de Îl Oct. tinerii lucrători 
dela . atelierul Prezan au fost convo- 
cajl în Adunare Generală, pentru a 
discuta revendicările lor, > ” 

Din paneu Uniunii Tineretului Co- 
munist, a vorbit. prietenul . Ciotoiu 
despre Plaifotma elabozală de Co- 
mitetul Central al Uniunii Tinerctu- 
lui Comunist, care cuprinde toate re- 
vendicările tinerilor muncitori, ţă- 
rani și intelectucii. ! 

Tinerii dela Prezan uu aderat iq 
Ptaitormă, obligându-se să ducă o 
activitate neobosită şi o luptă dârză 
pentu aplicarea el, ! ! 

- Revendicările 
tineretului muncitoresc 
ciela fabrica „tematire” 

Tinerii muncitori "şi ucenici ai 
bricii -„bemaitre” au . înaintat. 
Tecțiunii următorul memoriu de. 
vendicăzi : Ia, 

"Salariile ucenicilor din. anul î şi 
II să io majorate cu 100%/p faţă de 
caariul actual. - . ! 

Paturi şi pături pentru fiecare -uce- 
nic interm -dola cămin.  Ligheane și 
săpun, prosoape, individuale. Asigu- 
Tare de condițiuni higienice pentru 
ucenici. . iei a 

Conform promisiunii direcție!, să 
ze deu imediat” ucenicilor interni bo- 
sanci, Jane, 'paltoamo, lingerie, iar 
celor oxtemii bocanc! și halate, lar 
orfanilor de răsboi și paltoane, . : 

Organizarea Imedială a şcolii de 
uoenici, asigurarea cărților și xechi- 
zitolor, şi integrarea 0rolor de școclă 
în colo $ 'cz0 de hc,  : 

Echiparea. imediată a unei echipâ 
do tineri cu cele necesare pentru baz, 
scrimă şi tfoot-ball, ” a 

Toţi tinorii ucenici de aceeași-yo- 
chime ză cibe sclazii egale gi cvan- 
sarea să ea facă din cm în cm, .. 

Ucenieii cu ebssnțo motivata île 
dcetorită bombardamentelor fie. din 
cauză de bociă, care şi-au Împlinit 
anul să île avansați imediat, E 

Uoenicii dola. căminul Cerkez că 
aibe. același salarizare și tratament 
ca ccilalți uconici, iar suma înmâ- 
nat săptămânal pentru toți ucenicii 
să (io de: 300 lei; - | 

Tinoretul muncitoresc va lupia 

fa- 
di- 
Te- 

unit 

sale revendicări, 

Ţăranii se organizează în 
Frontul Plugarilor 

Tinerii ţărani din comunele Prin- 
cipele Mihai şi Fântânica Doamnei, 
împreună cu 'cel. din satele apro- 
piate, s'au. organizat în. Frontul 
Plugarilor, Ei şi-au ales un comi-   

ID = 
Eta pa pa FED PO ENE TAI p 
REDA 

şi. hotărit - patru roalizarea justelor 

CTT 

. să 

cart în 

1. Responsabil de orpanizaret 
Constantin D. Neczu, . 

2, Responsabil cultural: 
Călăşescu. | | 

3, Responsabil spori: tir tânăr 
din satul Paicu, . 

SECŢIA FEMININA 

de organizare $ 

ITI TI III IE 

Tr? 

Tudor 

1. Responsabilă 
Ioana Marinescu. 

2. Responsabilă 
Tinca. , 

3. Responsabilă 
şoara Constantin. 

MEMBRII 

Rădan Patre, Precieanti Ylorea, 
Ioan Burlacu, Nicolaie Necula, Fu- 
gen Dima, Dima "Alerandru, Dima 
Ioan, Ghiţă Laciu. .. 

Deasemenea şi furanii. din comu- 
na . Coşăreni 's'au organizat în ca- 
drul Frontului Plucasilor, Deşi în- 
văţătorul comunei „care a /ascist, 
nd a permis deiesatului Frontului 
Plugarilor să stea de vorhă cu ţă= 
rânii în localul şcoli, acesta a reu= 
şit totuși să discute cu ei şi să-l 
lămurească. Tinerii” ţirani şi-au a* 
les un comitet dz acțiune compua 
din următorii: Lasci 

culturali: Tacit 

sportivă: Anii 

ip Stan, Boran-= 

  

rangie Ioan secretar, Bichor Duo 
mitru, Zamfir Ioar,: Zamfir Pavel, 
Ionică Gheorghe, | ! 

Acest comitet ales datinerii ţă- 
rani va şti să-i repiezinte întere- 
sele şi să lupte pentru drepturile 
lor, Şi o va: tace cu toate piedicile | 
care i se- pun în cale și în ciuda 
amenințărilor. . căpitenului - Musu- 
TOiu, i Răi E 

| Tineretul 
dela fabrica „Standard“ 
“aderă ia Plailormă 

«La fabrica Standăară da Teletoane . 
a avut loc în ziuz â3 î& Noombrie 
a.. C. cduncrea genezei «e tinerciu-,, 
dul, Tânărul Edu Micula. deachide 
ședința vorbind despre lupta pa cale 
Uniunea Tineretului Comunia! x dus-o 
şi o-duce împoivz= imoinmulul şi 
pentru o viață mat bună € tiaezetue 
dul. Adunaroz a timis gi. creează 0- 
cazie un călduros zu: Comitetului 
Central al Uniunii Tineratului Comu-. 
nist, Ia apoi cuvântu tor. Mihnea 
din partea U, T. C-ului; ai. dă ettire 
Platforme! Frontului Demo gi Tl- 
nerotului ; explică cool pu îmtg toa- 
te “punctele ' acestei -Flaiiormă, .Se- 
dinja ia stârşit prin voua do că- 

176 întrog tineretul fabricii a urmd- 
toarel moţiuni: . i 

Noi, tinerii din fabrică „Staadecd” 

strânşi în adunarea genu - mstăel 

16 Noembrio a, a, iai cunoșiață 

de Plailorma elaboraiăt da Coruilo- 

ul Contral cd. Untunii Tineratulul Co- 

znunist: propusă tuturor . fyrţulor da- 

mocratico ale tineretului, «dorim fi 

intregime la această Picitormaă, ez0 
corespunde năzuințelo: înogulul ti- 

nerot din România. Ns lina cugala- - 

mentul de a ne încadre în med 

iuptă pentru realizarea în. tatreginin   tet de acţiune compus din urmă- 
torii 3 | 

a Platiormet Frontului Democrat 

Mineratului, 

gic Vasile, Badea  âlesandru. Ba 1 

coace &- 
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Tovarăşi şi tovarășe, în primul lui vor îl rcalizate până 14 ultirna teii prima sengraţ o de tine a iroa 

E Le! id A ŢI i pe AD ŢI ŢI SG i Ai î HR! DI N) (BD EP L - lu Fest] rând țin să: vă: mulţumeso că prin literit, pe garantează CĂ au von pe d o] canţe au fost realiza te ae, cca di 

In ziua do 16 Noombrie a. c. 3a în- 
primul 

- conures al tinortului antifascist din Ser- 
lrunit, In belgradul eliberat 

“via „Cu această ocazie Mareșalul Tito 
Hinut următoarea cuvântare: 

Pineret al Scrbicil . 

Vă rog să-mi înpgăduiţi, inaintea dar- 

trecnt culmea celortalni — ca noi 0sto 

Armata Roșio eroică, Avem astăzi o at” 

mată de liborare de inmătate milion, tot 

mai bins înarmată, avom astăzi alături 
da noi pe marii noștri aliați. — 

Insă în fața voastră ată obligația re- 

construclici tării noastre, al pământulai 

nostru pustiit. Dapă cum în anul 1941 

ns-am bazat — înteo luptă inegală — 

a 

   
   

    

     

mine waţi arătaţ stima faţă de Uniu- 

nea comunistă a tineretului din Ju- 

goslavia, conducătoarea tineretului în 

lupta pentru libertatea şi independen- 

ta poporului nostru. „7 

In anul 1941 tineretul Serbiei se în- 

trunca şi se sfătuia cum să înceapă 
lupta. împotriva cerlminalilor fasoiști, 
so întrunca şi sa sfătui cum să 0r- 
ganizeze mal bine unitatea sa, Fum 

      

mele arse de atâtea aplauze ci că 

vom face și altceva și anums ' faptul 
că rezultatele acestui congres vor fl: 

reclădirea, caselor şi reconstruirea tu- 

turor podurilor. distruse în' Serbia. 

Sunt sizur că veţi contribui la refa- 
cerea tuturor căilor ferate distruse. 

Sperăm că vom învăța .nu numai să 

creăm o lume nouă cl să şi reparăm 

   

  

  

Tovarăşi, pe lângă datoriile nvaze 
tre despre care ne-a vorbit păriniesta 

tovarășul Tito ieri, câte drepturi ar3 

astăzi tineretul nostru, mal sunt Și 
altele. . : 

E1 ne-a Stătuit : „veseliţi-vă, jucaţi, 
petreceţi, nn vă cerem niwmal să lupa 
taţi, să” îmbătrâniți, el vrem să vă şi 
întindem toate posibilităţile pentru 9. 

chiderii Congresalai, sii vă adresez câ- , i i nele fărâ- ş Qesvoltare liberă şi .cu. zâmbetul 22 
teva cnvinto Mi-am dat: soama, că: 058| po tinoret şi m'am dat greş, tot aşa şi să organizeze frăția cu celelalte po- eee tie care să | buze. Noi vrem, tovarăşi, și astăzi să 

„datoria mea să viu aici să vă 'salut in astăzi na bizuim po acolaş tineret şi poare cs lupta noastră. să aibă cât mai | Mate, lucrăm, aşa cură am luerat în cntsal 

ârn libertatea popoarelor jugoslave. 

Noi datoriim tineretnlui Serbiei toarte 

- zault, popoarele - Jugoslaviei: datorează 

„ tizeretulni lor foarte mnit. Niciodată nu 

va îi îndeajans apreciat rolal, po care 

tineretul Jugoalavici, în primal rând 'ti- 
această asertul Sezbici, l-a incat in 

mare Inptă de libezare pentrn existen; 

şi libertatea popoarelor noastre In anul 
15;1, aici po.strizile Bolgradnlui, line- 
rolul, la chemarea partidulni comnuist 

viala 
iaerelul din Belgrad, Krahujevat, Bal- 
385, Ujiţo, Pojarevai, intrun cnvânt ti- 
meretul din toate oraşele Sorbiei, oa şi 
sa! dela sate, s'a ridicat şi a pornit la 
Inptă împotriva celui mai maro inanilă 

| al poporniui sârb, ca şi al tataror po” 
posrelor Jumoslaviei — impolriva oca- 
patorului german şi a singilor iai. Când 

dn amnata pe 
ma 

„tari, aceasta e o datoria către patria lor, 
9 o da'orio a (fiecărui celățean si pa- 
triat. Iusă când pleacă la lnptă, fără 

= pornit la laptă, necruţândn-si 

za?cg la luptă oamenii 
pat: a creat-o Statul, oamenii 

" mbilizare, de bnnă voie, copii de 

   
amnă mai. mult 

. cf da: 

ef t 

  

    

+ nunioloi „Aruiatai ? ua'ionale:, de "eliberare 
“st a.etaşamenteloz do partizani, îa nu- 

male acelor eroi, caro n'au patat fi as: 

“ tăzi aici, pentrucă şi-au dat viața pau” 

2, 
31. 15 şi 16 ani, dându-și seama că vor 
exl2a sn accastă luptă, atunci acest fapt 

decât datorie către 

sant convins că vom ronși,: Pretutin- 

densa unda sto nevoia "de creație -— ds- 

puneţi acelaș elan pe cara l-aţi avat ps 

câmpul” do lună, când-wali izbit cr 

inamicul, Cantecni a răsunnt in tolui 

Iupiei şi. “m cele mai grele ceasuri ale 

noastre. Acest câniao: tineresc. să . ră- 

sana şi 'n timpul aclivilății voastre în 

inral creării unei vieţi mai bune și mal 

frnmoase decât aceea pa caro ant avnt-o. 

Noi nu mal vzemn să avem o Jago” 

sinvie, în felul cnm a fost inaintea 4- 

cesiui zăzboi. Noi vrem o fară înilori- 

toare, în cars generațiile tinera să aibă 

la dispoziție tot ca aa  novoie pentru 

desvoltarea lor doplină, pentrnca liecara 

să so poată dedica unei profesiuni după 

plac. Ă - | 

Tineret al Serbiei! . , . 

Astăzi căile moaslre ferate sunt 'diz- 

truse —. trebuesc . reconstruite, .Podu- 

rile noastre sunt aruncate în aer — tre- 

buesc ridicate din nou. Drumurile sunt 

desjundate — trebuese refăcute. Ora. 

sele noastre sunt lipsite de combustibil 

— trebue să fie aprovizionate. Avem 

sute şi sute de lipsuri grele, sule de 

probleme pe care lrebuie să le rezol-- 

+ ăm. Și aceasta nu esle o chestiune care 

priveşte numai vreun comitet, ci este 

şt a voastră. Ochii voştri şi mdinile 
voastre trebuie să fie zărite peste tot, 
pretutindeni să contribuiţi cu partea 
voastră de lrudă.. Iar pentru a. putea 
duce la bun sfârșit această luptă, noi 
suntem obligaţi cu toții să contribuim 

a 

trovitor, când vom elibera pe deplin 
țara noastră, totdeauna vom aştepta la 

contribuția voasiră şi suntem siguri că 

veţi fi necontenit acolo unde este cel 
mai greu şi unde vom avea nevoia de 

  

nească în mintea tineretului nostra, 
pentrucă acum nun mal esta timpal de 
politizare, pentru strângerea în jaral 
entărai partid politic, Noi avem o sin- 
gură organizaţie în Jugoslavia, iar a- 
ceasta o Frontul Najional al dugoslavial, 
în jaral cărnia trebuie să se strângă 08 
toţi, : 

, tut National a salvat Jugosiavia, 

înşi Jugoslavia cea nouă şi fericită, — 
pentracă acesta aste partidul îm cara 
sa rovarză tot 'tinerotal patriot, fiindcă 
acesta e partidal tuturor jugoslarilori prin s 

  

  

  
Mareșalul Tito şi Marele său Siat Major 

cinstiți dela tineri până la bătrâni. o 

astiel de organizație dorim- noi, iar cel 

oa nn vor o astiol do organizaţie în- 
soamnă că nu vor binale timeretalai lor 
şi că nu vor binsle patrol lor, . 

Ingădaiţi-m! ca la sfârșitul cuvân- 
tării mele să vă palat şi ză vă fac a- 

temii — să păstraţi toata tannrile cara 
an fost câştigate cn przrl atâtor viaţi 

irăloască şi todarativă! 
Fiecare îrază a Merogalului Tito a 

mult succes, Astăzi tineretul Serbiel 

se stătuleşte în jurui problemei cum 

să încheie această luptă, — nu cum 
să o înceană,- ol-cum so termine, nu 

cum se. va organiza contra criminall- 
lor .fascişii. — tineretul Serbiel“a -ș! 
făcut aceasta, — cl cum să depună 

toţ efortul pentru terminarea cât mal 

grabnică -A acestul războl şi pentru 

reconstrucţia Serbiei noustre, a Juga- 

slaviel noastre. | 

Tovarăşi, nol ce co am fost prin 

părțile apusene, caro am avut murea 

fericire, pe care. vol maţi putut-o avea 

din 1841, a fost fericlrea că am putut 

îi în apropierea marelui nostru tovâ- 

răz Tito, că am auzit de mal multe 

ori decât vol cuvintele lui mari, După 

ficoare cuvântare a tovarăşului Tito 

adresată tineretului, după fiecare cu- 

vânt al său, în acele părți au răsă- 

rit brigăzi nout, după fiecare discurs, 

Sau tot înmulţit atacurilo noastre 

contra nemților și-a celorlalţi fasciști 

şi a ajutoarelor lor, trădătorii noştri. 
După fiecare cuvânt a lui Titu. sau 
înşirat succesele noui în jurul ajuto- 
rulau! dat frontului, în jurul proble- 
mel de reînnoire a țării noastre, după 
fiecare vorbă a lu! Tito au răsărit 

planuri noui, ateliere noul de ficră- 
rio, s'au construit noul drumuri, SA 
reinnolt economia noastră. Fiecare 
cuvânt al lui 'Tito ne-a dat o nouă dl- 

Insuflețirea, care va cuprins la a- 

cesti conprea ca şi aplauzele pentra   toat îndsluna aplaudată si ovațională 
inăte da aprobara.    

   

  

tovarăsut Tito, sunt cea mal bună ga- 

ranţie pentru noi că toate cuvintele 

  

mulțumească - toate cerințele armatei 
noasira şi a poporului nosiru. Acea- 
stă problemă a : reconstrucției” căilor 
de comunicaţii la noi, e. considerau 
ca o chestiune de onoare și cx o pro- 
blemă a tineretului, o problemă 2 
noastră, | 

"Tovarăzi, cred că fiecare dintre vol 
ştie ce a zuterit Lika, co a suferit 
Dalmația, co a suferi; Munte-Negru, 
ce au suferi$ celelalte provinoii. Noi 
tovarăși simțim şi vedem câtă iubire 
aveţi faţă: de fraţii nostri  Croaţi, 
Sloveni, Montenezreni,  Bosniaci şi 
NIacedonenl. . 

Mai sunt și alte chestiuni despre 
care Sar putea vorbi şi po cari con- 
gresul desigur că le va cerceta, 

Eu vreau doar să amintezo o pro- 
blemă, despre. câre a vorbit ficcare 
antevorbitor, iar această problemă se 
referă Ia starea cea veche. Suntem 
pentru starea cea veche san nu sun- 
tem ? Noi nu vrem starea veche, ci o 
vrem po cea nouă. Tovarăşi, aţi întfir- 
ziat, ați fost întrecuţi, 'Fot ceeace do” 
riți şi cereţi acum, Marea adunare da 

celor trei ani şi jumătate, Noua no4= 

stră autorilate națională ne-a dat to3- 

te posibilităţile şi noi vrem să ne îm 
losim de aceste. posibilități. . 

: Nol am 'cântat când ne-a .tost cl 
mal greu și.vrem, tovarăși, să câne 

tăm mai departe. îi ÎN 
După însufleţirea aceaata și ' duoă 

scopurile pe care scopurile pe care ta 

urmărim -acest congrea mă autori» 

vcază să: pot răspunde în numele vo 
tru . tovarăşului Tito: „Noi nu vre 

să tim privighetori pe ramuri, să câus 

tăm ca păsările pe crengile arborilis 

nu, noi vrem să luptăm şi să cântiira 

Vrem să urmăm pe eroll Brigără 

a doua proletare, care au înaintat 3 

un spaţiu ştera asupra Kupresuirr 

şi întrun. glaa au cântat, înubeţână 
sângele în vinele ustaşilor. Intrun (ea 
satanio sa auzit atunci cântecul îte 

tregului batalion, Noi, vrem asfel 63 
cântăreţi. Vrem ză luptăm şi să câte 
tim, vrem să lucrăm si ză cântă 
să construim și să cântăm. Yiecard   eliberare națională a Serbiei a şi pus 

pe hârtie și a şi întăptult. Tovarăsi, | 
puteţi să vă spuneți liber, că sun- 

7 a 

ieclaratiile 
(Continuare dinu pug. J-c) 
acestor instituţii de cultură, care 
vor trebui la rândul lor, să aibă 
la bază respectul adevărului, al 

  

Na. 

efort a] nostru ca şi fiecare bucuria 
a noastră do acum înainte să fie în 
saţită do cântecul nostru. 

  

    

“ 

Tila (u-Aicaas 4 i - 4 recila şi forte noul ca să putera în- 
e i ă teriler la reconstruirea pa- | Frontal Naţional a salvat poprul nos”, tinere, | ; i 

ș mic moastre Cm or a recon tra dela distrugere, şi — deși oram a- Pyăiaacă tinerotal Hezbiai!  Prăiască tăptul toate acele sati! po care o , 

i Când vom termina cu întunecatul co-| tunci slabi — acest iront a creat lo-| tinortul Iugoslaviei : îns  Jagosiavia e puica e , 
decât una. 
„Din primul moment organiza- 
țiile politice democratice gi pa 
triotice, grupate în Frontul Ma 

noi, Vot sunteți noua noastră armată, o | EEE e e ee EEE ESPN APESE PP ses == | ştiinţei şi al persoanei umane. țional Democrat, au recunoseui 

armată a muncii, care va creea pentru n ARII Ia „a ma Na Ph _ FN ua, "Îl. O concepție justă și reală des-| şi au cerut, întăptuind în mară 
sine şi pentru generaţiile viitoare un ț Pi îi m ) Co f ş j Fr ) IE i a =) T - a pf LR pre lume, viață şi societate, va parte, punerea în aceleaşi cote 

A nare, Pa JET tovarăşe, |. i id Li (J d 0 d i i IO A real a red IS „| trebui să formeze obiectul învă-| diții a tineretului evreu cu tine 

când veţi începe activitatea -la acest | T. țământului de mâine: Iar singura) retul român. Dacă restabilirea 
măreț congres, să aveţi în pedere tote m: LOVITURILE nimicitoare Iums au. fost ob)inute datori: - 9: Lupta” popoarelor antifes- | concepţie care va înlesni această | acestor drepturi nu este deplin 
aceste „lucruri. Fu am vorbit aici ccipre îmyottiva ' armatelor  hilleriste 14 encrgini, puterii nimioitoa- oizto este moreu măi solidară și | operă, nu poate fi decât materia-| câştigată, tineretul evreu va avea 
datoriile voastre. Vi le-am enumărat, , , 

Dar pe lângă acest fapt mai trebuie 
să amintesc despre drepturile voastre, 

continuă po toaie fronturile, 
4 In Ungaria, Armata Raşlo, 
alături de cara luptă Armata Bo- 

ro şi proolziunii cu caro îrasu 
tunarii rașii. Artlloria Sovio- 
tică dovodaşta ai bolsuvvicil 

msi dârză, La Belgrad, aro 109 
un congres al tincrețului antifaz- 
ai sârb, (No ocupăm pe larg de 

lismul dialectic şi istoric. 
3, Cum trebuie să-lupte ilnero- 

tot sprijinul nostru, în revendi- 
cările sale îndreptăţite | 

iar „aceste drepturi simti, tineretul pi mână, a.ocupat oraşele Gyenyeo Tolososa Ioruriiz bune din 0054 congrea în această pazi tul svreu pentru obținerea drop-| Lupta pentru democraţie ne 
, = a. "ou Cor ângze în ju. trecut „e cita fa o dexuai- , a uri 4 i-a g A A ire. ., a 

„eforturilor. acestora. ioate : posibilităţile zi okay, Corcul sa sitânze în 3 ie E iti : A xlarulul) rilor cara i-au fost răplte sub | cere unire. 3! noi trebuie s'o 

  

   
E . AA ep ioiea ul Capitalei maghiare, . : - regimul de dictatură ? Jizăm. N te sta deci: .:: NA TOT pita în E de a se cultiva, de-a se-desvolta dia „r _ , A a 0. D. Subacici, primul mini | le e dictatur z Nu poate exiz zi - 
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Tifa Vlinkdiude' Pidieri'din. Valievo.. ” 
N, 

patrie, o' un eroism supraomonsa al ti- X 
tului, cara se joxtiute/ pe zine, desi 

a intrat deahisclerd iniviaă — pentrnoa 
“ taaeraţiile viitoare" să fie mai fericita. 

"ce-4 trebue tineretului, adică să se şi 
omuze. Sper că nu m'aţi înțelez gre- 

şit. Tineretul are nevoie de distracții: 
trebuie încurajt sportul pentru desvolu 
tarea puterii fizice; tineretul trebuie să 
aibe pe lângă şcoli și diferite alte inati-   gormană din insula Sarema, de- 

săvârzind astfel libertatea do 
mişcare a Yloiei Noşii în apele 
mării Baltice. 

- O: Pe frontul de vest, trupele 

bune din fuma: In ascdiul So- 
vastonolului,. 13 12390, datorită 
artilerial, forlkzaața a rezis- 
tat vrome ue un an Introz, ŞI 
“numa! câni după cos pozițiiia 

xialță la Moccova. Guvernul Ju 
goulav esta un uuvern al Yrontu- 
13i democratie şi Maregsiui Tito 
a declaraţ că este convina că la 
alegeri Frontul va întruni 80%/4 

mică parte a întregului tineret 
din România, ef va trebul să 
lupte la el şi laolaltă cu acest ti- 
neret a cărui luptă nu poate fi 

poata fi decât at poporului. |: «i 
îl slujim şi da el azcultăm, Î.::- . 
tru a faca să triumte idela do   progres și dreptate. 

    

  

      

  

line al Serbieit re, aliate do sub comanda general artiloriel au „fost ' cucerite 2in numărul voturilor, Pee Eta ez EP Eee e EESTI RI 
| pie sick fog Vi inta tuţii culturale, Acest lucru pineţi-l. Pe + , - = 

A si "âuteriei ni pu peeonoaje lorinca ds zi la acest congiea i ce- lui Eisenhorver du pornit o oten printr'o sarlă tlo oavaleria, O Guvernele reacționare, anti- n Di s a . a 

enari iei da frăţietate și he a ponoa-| Tel! dela organele voastre de autori. sivă în care forțe uriaşe au foci | Sovastopolu a hutut fl cuoa- aovibileo, 29 Drăbușezo, apa cura | ormnul i laniu Si 79:99 (36) . CA Ca 
ziar jușoslave, ” tate publică. e | concentrate po, un sector ns ri r a , sa prăbușit în cursul acestel săp. [ii Ț ; Di ui Ți 4, 4; 

An văzut tinereiul Serhici nu numan |  Aatoritatea noastră publică, se inle- Trupele americane, englezo și] Stăzi, prin n6i invenţii și iimân! guvernul din Irena. In Fila. 3 | 
lege, trebuie să aiha grijă do tineret. franceze iau contact cu linia îmbunătățiri .tohnloo, artilo- landa au intraţ în guvern mai "a luptele dm Serbia,. unde am început 

„ Tuptale, "cui l-am sărut: şi întro luptă 
? actul cel mai văp:asaic, pe jumă- 

- ate cezculţ în Bosnia în iarna anulu: 

1940 —59(3; l-am văzut în. Krajina Bos- 
pică. în Daltinaia — pretutindeni. 

Pole 

  

tot el a [lost în primele rân- 

Tusă în cazal când ar neglija câte ceva, 
sau ar uita, ori mar îi dispusă să doa 
ascultare doleanţelor voastre, atunci vo- 
niți la noi să vă plângai; Şi veţi îi 
satistăcaţi, Căci noi vrem si stin. că cu 
ajatorel tineratulni şi al generaţiei ti- 

„Sieairled” ps care so pregătona 
s'o străpungă, In curând, cânto- 
cul cu care au poTnit la luptă sol- 
dații englezi : „Imi voi atârna Tu. 
fele spălate po linia Sicgtried”, 
se va realiza. 

0; Eroica Armată de cliberaro 

rin sovistioiă i-a păstrat lo: 
oul întâi în lume». Numal când 
nud poinonindu-2a de Knatiu- 
şa, arma soorotă a artilierloi 

"moşii, bandiții nemil încroma- 
neso da spninriă. Nu oxistă 

mulţi miniştri cari în trocut fu- 
aezoră “aruncaţi în închisori pon- 
tra că luptau impotriva faptului 
că Yinlanda ge alăturazo duşma- 
nor Uniunii Sovietice, NenumE. 
rați ofițeri şi soldaţi: unguri ze 

(Continuare din pug, L-a) 

de elementele hitleriste, puse la noi 
2pre a o instatira; a putut apoi atrage 
în partidul său o parte din această 
coloană, a 3-a, spre a o distruge”, 

Nu mai ge vorba deci să se facă 

Luptă pentru  sabolarea  năzbolulti 
anti-hitierist Lupt4 pentru comprozri, 
teren fruntașilor cinstiți ai democrați 
Luptă pentru sabotarea instituțiitz 
publice şi particulare. Luptă impotriva 
onti-faso'știlor maghiari. Luptă dxi 
împotriva intereselor Patriei, ay. Sa arătat demn de înaintaşii să:,| here pnlem realiza sconnrile şi idea- , Ă “ortiticație, no oara artileria alătură partizanilor san se pre- , , , 

Me ră:culaiii sârbi, de eroii sârbi, Aa- | luzilo pontrn care am luptat, iiindcă iugoslavă, împreună cu trupele "sovietică să mu o nontă nl- dau Armatei Roşii, | za pa graul Până izece puntea”, | “tos tinerii democrați sinceri și pa- 
das. ice jortle pe care le-au dat ca-| Suntem convinşi că ggenerajiilo  tinors uigare, au ocupat importan mici, : cu ajutorul - canoanelor | ir:oţi, cari au ma! rămas în partidă 

oraş şi nod de cale ferată Skoplje 
precum și Prisitina, o importantă 
localitatos la 850 km. nord da 

d-lui Augusiin Popa se ocupă de po- 
căința diavolului şi nt-l puna să pre- 
dice în biserici. , 

9 IN SPATELE Armatei Roşii 
şi a armatelor aliate a început 
opera de refacere. In Juzoslavia, 

Ziua Artileriol, a toat sărbă- 
torită in: Unlunaa  Soviotioă 
prin îragerea a câta 224 de 

îmizzi vostri, care au căzut în luptă, | pornesc la această luptă cu inima ca- 
pritini dela voi, cei lineri.din Serbia, . - : mo aeei i 
£5 contnuuţi opera lor pentru care ei 

Naţional-Ţărănese, trebuo 6ă mătură 
din mijlocul lor pe bestilie coloanei m 

-5-a. Dacă n'o vor face vor fi şi “4 

    

  

pica da viața. Ei nu pol-impărtăşi as- 
Miz: bucuria .noastă si cu atât: crina 
mute este datoria voastră fală de oi. Bi 
au dus şi trebuie să vină alţii, lre= 
Buie să continuăm lupla pentru -elibe= 
Tar: deplină a patrie: noastre mult în- 
Gercate. trehuie să continuăm opera d3 
seronsuucție a ţării noastre distruse. 

tu nu am Venit aslăzi să vă.spun că 
Berinia est liberă şi” că de acum înainte 
dotu! au merge frumos şi uşor, ci am 
venii aci să vă pun în față cerinte 
nnu:. datorii noui, pe care voi sunteţi 

“clerat! să le împliniţi, pentrucă acest 
lucru îl l 
pentru ideile pentru care va trebu' să 
jeplaţi şi <ă le realizaţi. i 

Sunt convins — am deplina  facre- 
d=re în tineretul Se:bici— că vă veb 
îmniini onorabil datoria fală de tova- 
răzii voztr” căzuţi, faţă de ncamul. vos- 
tru şi fai. de jeritele care s'au.şi dat 
2n această luptă mare. | 

__ a fața noastră stau încă multe dato- 
ai grele. Şi acest lncra vreau: să vi-l 
apan, Trehnis să fiți pregătiţi  pentra 
slorlari . sapraomoneşti nu namai poa- 
ten lupta: cu. arma în mână. In privin'a 
acsasta - acum merge mai. uşor.. căci a 

   

  

pretind jertfele care au căzuti” 

  

Copiii tăra nilu 

   
ca 

Nada Dragacevici, sccrelara tinere- 
tului din Wragnjevaţ, 

rată şi cn dorin'a de a făuri -ponira 
sine şi pentru toate generațiila viitoare 
un viitor. mai bun. Tinorstal nu esta 
atrăvit ca diferite idei politice, — mă 
gândesc la  politicianism — impotriva 
ideilor naţionala El trebuie să fie îa- 
snflejit do o singură idec, iar actasta e 
ideaa, unirii şi a 'trătiei Jugozlaviei |l- 
bere şi de ideala creării unni viitor mal 
bon a 'unei Jugoslavii adevărat federa- 

Skopje, 
Astte] fiara fascistă este silită 

"să so Tetragă spre birlogul ei, 
unde va primi lovitura de moarta, 

&) INTRANGERILE germana 
se ţin lanț. Momentul istoric cara 
a “însemnat trecerea glorioasei 
Armate - Roșii "dela defensivă -1a 
ofensivă este Stalingradul, S'au 
implinit dol ani dela această vio. 
torie, cea mal mare din.câta au 
fost. vreodată în istorie, Atund, 

„toți cei cari credeau în biruința 
nazismului și-au văzut speran= 

-.țele şi iluziile spulberate, Victo- 
ria dela Stalingrad a arătat bra. 

_vura de neînvins a oamenilor 80 
vietici și a dovediţ încă odată ca- 
lităţilo “da genial organizator şi 

„strateg ale . Mareşalului Staliz 
.. organizatorul şi inspiratorul vic- 

toriei, - pe 
"e TOATE armele şi-au dat 
contribuția . in . viotoriila car) 

„duo. la. nimialrea facoiștilor, 
„Dar. printre. primele trobuo 
„pomenită  'artiicria ' sovietiait, 
“Foarte: multe - din marile, iz     tiva,. Această ideia: trebuie “să  dor-   

    | iii ” o TU 

din - coia . Şoldana- lltov, umblă 
"(vezi reportajul în pag.. IV-a) 

desculți, 

-bânzi cari au uimit întroaga 

iii :niunea :Sovietică, Statele. Unite. și 

  

salva îrazo do cât 29 do tu- 
nur) în principalsie oraşe ale 
Uniunii. . , 

O. DESIGUR x celalalte arms 
mau fost mal prsjos, Victoria e 
obținulă prntr'un efort comun al 
tuturoz armoior, ox și prin etor- 
tul comun al armatei și al mun- 
oitorilor din spatels irontulul. 
"Vorbind de celslalte arme, noi, 
tinerii, trobus :.aă ': pomenim : în 
primul rând ds aviație, în care 
luptă mai cu seamă oameni ti. 
nori. - gi 

- O telegramă .amunță. că. zeae 
ași aviatori sovistioil cu distrus 
palru escadrile germane. 

Această tapti ds arme a lost 
săvârşită . de - Bacikolov  Lue 

- gasiri, Pokrişky,  Gulatay: și Vo- |: 
rojekla și do: cir eroii U- 
niunii Soviotloe Novikoy, Kraa 
nov, Likholotov, Smirnov și Clu- 
bucov,: a, ÎI 

„Toți aceşti: zece azi ai Uniunii 
_Soviatice aparţia. tinar! . gsnora- 
ți de aviatori goviztial, toți tilnd 

„> ta vârstă de mat puț 30 de cal. 
O DE O'INSEMNAATE con- 

siderabilă atât în lupta. pentr 
»... nimicirea. fascismului,” cât şi. tn 

7... împiedicarea unst' moi agresiuni 
"germane, este” alianii  dintra'U- 

a 

. 

+ Marea Britanie... i: . 
„„ Prietenia. dintre cele. trei, mari 
puteri este din ce în:mai strânsă. 
Acest licru a' fost din: nou sub= 

- liniaț. cu” prilejul împlinirii a 11 
:. :anb dela stabilirea relațiilor di- 
"plomati 

"(3 ZIARUL „Isvestin“ închee 
asticl un articol: închinat acestei 
aniversări: -., 

Cercurile <* fule sovietice sunt 
ferm con”  ./că colaborarea din 

- te Uni jowietică, Statele U- 
nite e zricel şi Marca. Bri- 
tanic, la încarcare. şi oțe- 

o Ută pen + plede luptă împotrivaj inamicuh jcomun . *' : tronsfor. | 
; mat într'oatant” 

țări alianță ca. 
da rezultate fai - . jile în ultima 
ctapă “a războţul. =precum. şi în perioada de dupărăzboi, în ceca 

“Ce priveşte consolidarea 'victo- 
| riei, distrugerea morală și politi= 
„Că a fascismului și realizarea unei 

Păci solide și durabile, - 
„O CU CÂTŢ HITLELIŞTII prl. 
- mese lovituri mai puternice, cu 

cât prietenta dintre marii aliaţi 
„. 8-mai strânsă, cu atât mai mult 

-ȘI mai repede se 1ărgeşta coaliția 
popoarelor cari luptă cantea fas- 

dă a acestor 
mtestabil va 

RI Ce între. U.-R. S. S.și U, 
i S.-A. (Statele Unite), / .'-- 1]. 

țara eroică, a cărei contribuţie la 
războiul anti-hitlerist a avut și 
ate un rol atţât de însemnat, pri. 
mește un substanțial ajutor din 
partea Guvernului Sovietic zi a 
Armatei Roșii. Bolgradul a pri. 
mit făină care-i asisură rația de 

„ pâlne pentru toți locuitorii pe 
“timp de 6 luni, Alte transporturi 
sunt în curs în întreaga Jugosla- 
vie. Armata Roșie a pun la diz- 
poziţia autorităților jugoslave ca. 
miloane . pentru îmbunătăţirea 
transporturilor. . 

O 0 campanie de ajuturăre 

« /ost pornită din tinifialiva 

„- Apărării Patriotica pentru a- 
Juterurea regiunilor ainistra- 
ie din Ardcal şi zloldova, 
Săptămâna cara vine 

înshinată acestei opere 
- Tacere a ţării, 

0. CUM ERA DE AȘTEPTAT 
icaciştii. pi fasoizeații dia țoră 

- n'ou depus cumele. D. Xugustia 
".. Popa, vechia noastră. cunoștință, 

a soris- un articol. ant-sovieia 
în urma căruia Curierul” a fost 
suspendat pe șapte alle. Tov. 

- 1? "Miroa: Constantinescu, . înw'ua 
„„N .„Grtlool, din „Scântaia” îi. domus= 
:-- oX' pe Augustin 'ca ps un voohi. 

- „dușman: fățiz ” a! -Uniunii' “Sovie- 
"oa, : E Ă 

este 

dle re- 

* + O Radu Lacca, veatitul gang- 
- ter-al regimului antonoscim, a 

- Qrorut - .că, ajutat da prisfenii 
Iul își: poate iaos drum spre Ra- 
dlo Donau.Dar a fost prins și 

, prndat Comisiei Allate. de Con- 
To, * 

O 'Toale ucoate lapte dove- 
doaa că vigilența tineretului de. ___mocret nu trobua să plăbeancă 

„+ nloi o clipă. Numai stărpiud cu 
* totul pe legionari, hitorișui și 

pro-fasciști vom putea duco cu toate puterile lupta alături de gelelalte pepouza anti-tasciste, . 

  

  

EEE op LI ECILATORGI 
AR a masa aa 304 
iineseterlurics 

„edacicr responsabil:   cismului . 

“lil BORA   
Deocamdată efectul a contrariu: co- complle; ai celor cari vor să târaziă 

loana 5-a luptă din răsputeri în sâ-| dn nou România în prăpastia hill 
mul  Partidulul  Naţional- Țărănesc. | ristă. . . 
ra 

  

  

Coasta Pui m. a AZ 
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Pa E PR E IEEE A 

Sportul popula! 

CN +72 Op Să ta EU] 

a câştigat primul Ciclo-Cross al sezonulu 
Pe un limp frumos, în faţa 

unui numeros public spectator, 
sa dispulat primul Cielo-Cross 
popular... “ E 

Startul a lost dat de d. Tă&- 
nase Ignat şi după salutul spor- 
tiv, concurenții pornesc vertigi- 
nos, - acoperind dislanţa -par- 
cursului de cca. 10 km. întrun 
timp rapid. | a 
„Din: plecare, Dinescu. ae : in- 
stalează în fața plutonului ur- 
mat de Vişan Ma rtie Ștefăneg- 
cu, Bocârnea şi. elevul. Cristian. 
Oprescn, inr.la mici intervale se 
înșiră. restul plutonului, --.- -: 

„ Pe. parcurs, elementele tinere 
ce au debutat la această. între- 
cere se luptă aprig, căutând fie- 
care să se instaleze cât mai a- 
proape de cei din faţă. 
Cuplul ' Martie Ştiefănescu— 

Vişan nu sa putut menţine din 
cauza unui defect la lanț al lui 
Visan. SE 
Dintre elementele noi, temar- 

căm pe: Gh. Bocârnea dela Soc. 
Lares, V. Spulbatu dela Soc, E- 
lion, elev Cristian Oprescu dela 
Liceul Gh. Lazăr, Vuiga  Ale- 
xandru dela întreprinderile Ma- 
laxa, juniorul' M.'. Boloni şi 
ragomirescu Dumitra dela 

CLASAMENTUL GENERAL 
1. C. Dinescu, V. D. a parcurs 

distanţa în 15 minute, 
2. M. Ştefănescu, Malaxa 15 şi 

32 secunde, 
3. Gh. Vişan 16,16 secundo. 
4. Gh. Bocârnea, Soc. Lares 

16.22 secunde. 
5. Victor Spulbacu, Soc. E 

lion” 16,32 secunde, 
6. Mihai Boloni, ind. 17,50 seo 
7. Alexandru Buiza, Malata | 

17,50 secunde. | | 
8. D. Dragomirescu V.D. 18,34 

secunde, | 
9. Cristian Oprescu, elev Lia, 

Gheorghe Lazăr 18,56 secunda, 
lasamente licențiați . 

„1. C. Dinescu, .V. D. 
2. Martie Ştefănescu, Malaxa. 
3. Gh. Vișan, Malaxa. 

"4. D. Dragomirescu, V. Dacia. 
„+ Clasamentul nelicenţiați - 

„4. D. Bocârnea, Soc. Larea.: 
“8. Victor: Spulbatu,-Soc. Blion 

3. M. Boloni, ind. Ă 
4. Alex. Buiga, Malaxa. 
5. Cristian Oprescu, elev cl. 7 

Lic. Gh. Lazăr. - : 
Clasamentul pe întreprinderi 

1. Soc. Malaxa, singura dela. 
care s'au prezentat concurenți. 

Ne întrebăm unde sunt bici- 
cliștii marei masse a personalu- 
lui CFR şi ai celorlalte înstitulii 
şi întreprinderi din Capilală şi 
restul ţării ? ” 
Conducerea acestor adminis- 

traţiuni s'a gândit vreodată să-şi 
trimită reprezentanți la astfel 
de întreceri sportive, unde cei 
ce. concurează: își oțelesc fizicul 
şi: învaţă lucruri numai buric și 
sănătoase? o n: 
„Cel puţin în viitor (Duminica 
viitoare bunăoară, când se orga- 
nizează un nou Ciclo-Cross) a 
ceste întreprinderi au ocazia 
să-i trimită reprezentanţii lor 
sportivi, care vor avea de învă- 
fat iar nu de pierdut dela acesta   

  lrarprimoriilo 
me „CURIERUL, Str. Beivedera. do, 6. IT Băzurasti 

consuri als sportului popular.


