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Revoluţia Socialistă este sin- 
gura revoluţie care.nu numai că 
a dat poporului libertatea, dar a 
izbutit să-i dea şi condiţiile ma- 
teriale pentru o viață  îmbelșu- 
gată. - 

Reconstrucţia socialistă a' fn- 
iregei economii naţionale a de- 
terminat o schimbare radicală în 
relaţiile dintre clase, o schimbare 
care cere ca. vechea Constituţie, 
adoptată încă în 1994 să fie mo- 
dificată, - i 

"Al 8- lea Congres extraordinar 
al sovietelor” din U. R.S.S. a 
aprobat “noua Constituţie: 
Uniunii sovietice. Această lege 
Iundamenială a Statului sovietice 
realizează visul celor mai gene- 
roase spirite ale omenirii şi ri- 
cică la o înălţime incomparabilă 
drepturile omului şi ale cetăţea- 
nului. -, 

Acest document este foarte la- 
conic, dar în 'spatele fiecăreia 
dinuxe formulele sale concise se 
simte o realitate vie şi măreaţă. 
Proectul Constituţiei a fost dis- 
cutat timp de mai multe luni de 
popoarele Uniunii Sovietice. In 
mijlocul gheţurilor Arcticului, în 
fundul taigei din regiunea râului 
Amur, în Kamciathka, în nisipu- 
rile deșertului ISara-Kum, ca şi 
în capitale, — pretutindeni con- 
ferințe de kolhoznici, muncitori, 
uEncţionari, studenţi, 'ostaşi roșii, 
înteiectuali, s€ ădunaiă peritru 
discuţie. Au fost ținute mal muit 
de cinci suta de mii de conferinţe 
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„politică socială a U. R. S.S. 

- Tităţilor” economice şi politico-so = 

Astăzi, când. valul bube 

loare şi tăvăleste în noroiu năzainţele 

de acuzare coniru fascismului, 
rrăta că socialismul şi democraţia sunt de 
învins. Noua Coaslitu ție « Ii. 

cure duc astăzi luptau con burburiei fasciste. 
(lixieas din raportul Jui'[. V. STALIN asupra proectului 

de, constituție av. R.S.8$.) 

al fascismului || Mare de amendamente şi adău- 

ocialistă a clasei munci: giri. Niciodată şi nicăeri în lume 
dTemo- nu s'a văzut o Constituţie discu- 

tată atât de prolunăd şi de demo- 
cratic și niciodată masele popu- 
lare m'au luat o parte atât de ac- 
tivă la alcătuirea legii funda- 
mentale a unui stat. O parte din 
aceste amendamente: şi: adausuri 
au slujit Congresului sovictelor 
la redactarea. textului definitiv 
al Constituţiei. Aceste amenda- 
mente au privit 32 din articolele 
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Constituţia stalinistă fat, 
izbânda “deplină a sistemului socia- 
list în toate sectoarele economici 
naționale, adică : 

1, Lichidarea şi nimicirea siste- 
eului -economic capitalist, a des- 
Fiinţării-” proprietăţii private şi a 
exploatării omului de către om. 

2. Proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor şi uneltelor de pro- 

ductie. 
Baza economică a.U. E. S. S.o 

formează sistemul economic socia- 

list si proprietatea socialistă, asu- 

pru uneltelor şi mijloacelor de pro- 
ducţie, sistem și proprietate care 
sau statomicit în. urma lichidării 

sistemului economic capitalist, a 

desființării proprietăţii private a- 
supra uneltelor şi mijloacelor de 
producţie și a suprimării exploată- 

ii omului de către om“ „ (Constitu- 

Ţi Statiniană Ast, 4). 
Astiel Constituţia staliniană nu 

yeprdzintă o creaţie apriorică de 

programare a ceeace ar trebui să 
se tacă, ci bilanţul schimbărilor pe- 
trecute în structura economică și 

sau 
mai precis: „bilanțul drumului 

străbătut, bilanţul cuceririlor de 

acum obţinute“, a cecace sa reali- 

zat dela Marca Revoluţie Socialistă 

din Octombrie prin N. E.P. pla- 

rurile cincinale şi războiul pentru 

Apărarea Patriei. , 
Lenin, genial cunoscător al rca- 

ciale din Rusia, continuator fidel al 

liniei Marxiste, şi-a. dat seama că 

nu se poate trece la cucerirea fazei 

superioare. a comunismului, fără a 

roușI înfăptuirea în esenţă a socia- 

lismului, careîn fond este prima 
fază spre comunism. Deaceia cl a 

îngăduit „0 oarecare înviorare. a 

capitalismului“ prin N. E. P. (noua 
politică -c :onomică), „în' condițiile 

desvoltării rin toate mijloacele a so- 
cialismulmi. astfel ca” în cursul 
întrecerii între cole două sisteme 

economice *ntre sistemul capitalist | ! 
şi cel soeiuiist,.să organizeze pre - 

_ponderenţa sistemului socialist a- 

supra celui capitalist. Sarcina con- 

stă în a întări în cursul acestei în- 

treceri poziţiile socialismului şi â 

obtine lichidarea elementelor capi- 
taliste și; a desăvârși isbânda sis- 
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puneri cari depășeau cadrul pro- 
blemelor constituţionale au fost 
reţinute cu titlul de documentare 
prețioasă pentru desvoltarea  le- 
gislaţiei sovietice. 

Noua Constituţie este în a acelaș 
timp opera lui IL. Sialin șia po- 
poarelor din U. R.S.S. 1 Stalin 
şi popoarele din U. R.S. S. al- 
cătuese un singur tot indivizibil. 
Al 8-lea Congres al Sovicielor a 
fost o manifestare grandioasă a 
acestei unităţi, Tăria acestei uni- 
tăți făurite în focul luptei și 
coapte în razele victoriilor clă- 
dirii socialiste și-a găsit expresia 
elocventă în primirea entuziastă 
făcută “de către delegaţii Congre- 
sului — elita țării — marelui lor 
şef. şi în elanul lor de bucurie în 
care se cuprindeau respectul, de- 
votamentul, dragostea lor pentru 
creatorul Constituţiei. 
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inental al economiei naţionale” (1. 
V. Stalin: Raport asupra proectu- 
lui de Constitutie al U. R. $. 8.). 
Lenin a început totdeodată să lu- 
creze la planurile de Stat, pentru 
îndrumarea economiei naţionale şi 
în primul rând la planul de elce- 
trificare, care trebuia să translorme 

U. R. S. S. dintr'o ţară agricolă îna-. 
poiată, într'o ţară industrială de 
prim ordin. 

Dupi moartea lui Lenin, colabo- 
rantul său întim Stalin, continuă 
opera leninistă de planificare, care 

trebue să ducă la desăvârșirea iz= 

pânzii sistemului socialist şi la li - 

chidarea totală a capitalismului 

căruia îi se dăduse posibilitatea de 

„o oarecare înviorare” prin N. E. 

P., lucru găsit necesar de Lenin, 

pentru înfăptuirea primei faze a 

socialismului. . p 

„ Cele două planuri cincinale SCUr= 

se dela 1928. la 1936, au dus la 

schimbări Structurale. în viaţa eco- 

nomică şi social-politică a U..F, 3. 

S. şi ta sfârşitul N. E. P.-ului (pe- 

rioada unei oarecare înviorări a 

capitalismului) perioada lichidării 

complecte a capitalismului, în toate 

comparlimentele econoraiei națio- 

nale. Planificarea vieții economice 

a devenit o realitate şi! deacoia o 

găsim şi în Constituţia staliniană : 

„Viaţa economică a U. R. S. S. este 

determinată şi îndrumată de pla- 

nul de Stat al economici naţionale 

în intersul sporirii bogățiilor  so- 

ciale, al ridicării neîntrerupte a ni- 

velului material şi cultural al celor, 

ce muncesc, al consolidării inde-j 

pendenţei U.R.S.S: și al întăririi ca- 

pacităţii ci de apărare (Constituţia 

Staliniană Art. 11). Dar Constituţia 

Staliniană reprezintă nu numai 

sinteza schimbărilor dela 1924 — 

(N. E. P.) la 1936 (al doilea plan 

cincinal),: cl şi schimbările surve- 

nite ulterior și în special cu oca- 

zia - războiului pentru Apărarea Pa- 

trici,- cari şi-au păsit concretizarea 

în' modificările şi. adăugirile ce s'au 

făcut Constituţici, arătându-se prin 

aceasta că „Constitutia U..R. 5. S. 

este singura Constituţie din „lume 

până la capăt democratică“. 

Constituţia Staliniană înseamnă 

„faptul cuceririi soci ialismului“, pre- 

ludiul comunismului. - 

  

  

    temului: socialist « ca sistem funda - Manea Mănescu - 
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Stalin, în 1935, de vorbă ca lierăleri 

  
NERETULUI COMURIST DIN ROMANIA 

, Pag, Baa a Poetul soldat 
“la Utkin a căzut, 
Voltaire, de Tăih- 
mea Gheorghiu, : Sa 

S-a! Tineretul şi-a 
„- înțeles - menirea 

do Petro Drocan, 
Reportaje dela. 
Gage!” şi „Leu! 

d-a1 Trebuo des» 
ființată premilia 
tăria; 

S-a: Din viața tine- 
__metului sovietio, 

6: Cătra studenţi= 
mea iubitoare de 
libertate, din lu- 
mea întreagă, 
Noua. Constituţie 

- a ponoaraloz ju- 
goslave, 
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| Raportul dul 1. Stalin la Con- 
gres, cuvintele lui atât de simple] 
respirau*-puterea invincibilă - a 
Uniunii Sovietice. I. Stalin a in- 
vocat progresele remarcabile do- 
bândite de țară până în acea vre- 
me. Puterea .sovietelor a. izgonit 
pe marii proprietari de pământ 
şi a pus la dispoziţia ţăranilor 
-150 milioane de hectare de pă- 
mânt. Apoi, Puterea Sovietică a 
expropriat clasa capitaliștilor, a 
luat din mâna lor băncile, fabri- 
cile, căile Icrate și celelalte unel- 
te și mijloace de producţie, le-a 
declarat proprietate socialistă și 
a ridicat la conducerea acestor 
întreprinderi pe cei mai buni fii 
ai clasei muncitoare. Victoria 
socialismului a dat apoi posibili- 
tatea să se treacă la o democrati- 
zare și mai mare .a sistemului 
electoral. ă | 

Toate virioriile marl ale socia- 
lismului au fost fixate în Con- 
slituția U. R. S. 3. Conform Con- 
stituției societatea sovietică se 
compune din două clase prietene: 
din muncitori şi ţărani, 

“Baza politică a U. R. S.S. o 
formează Sovietele de. Deputaţi 
ai celor ce muncesc. Baza econo- 
mică a-U, BR. $. S. este proprie- 
latea socialistă asupra mijloace- 
lor de produeiie, Tuturor celăţe- 
nilor U:: BR. $. 3. li se .asicură 
dreptul: i muncă, Ia văii Ş 
iistrueție, tu cozuiăre sui 

bătrânețe, - în. de . boală 
pierderea capacității de, 2nuncă. 
Egalitatea în drepturi a celiițeni- 
lor, indiferent .de naționalitate, 
rasă și sex, este o lege indestrue- 
tibilă, 

In interesul întăririi societăţii 
socialiste, Constituţia garantează 
libertatea cuvântului, a presei, a 
întrunirilor și a  meetingurilor, 
dreptul de asociere, inviolabili- 
tatea porsoanei,  inviolabilitatea 
domiciliului şi secretul corespon- 
denței, drepiu! de azil pentru ce- 
tățenii străini persecutați pentru 

ata a EI III TE PPR A PE LI II 
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| fereniie (Bi — 1 “ui 
In Ardeal s'au schimbat stăpânii, 

popoarele însă au robotit mai de- 
pavie, jefuite şi asuprite. 

Splendide sunt lecțiile ce ne.dă 
marele nostru istoric N, Bălcescu 
privitor la revoluția din 1848: „As- 
tăzi vedem curat că nu 'acelaş des- 

potism ne copleştește pe toţi Ro- 
mânii dimpreună cu Ungurii, duş- 
manii de eri, şi cu toate popoarele 
Furopei. Astăzi este învederat pen- 

tru tot Românul cu minte şi cu 
înimă, că libertatea naționalităților 
nu poate veni de la curțile împă- 
rătești şi din mila împăraţilor şi 
despoţilor ci numai într'o - unire 
strânsă între toți Românii şi dintr'o 
ridicare a 'tuturor împreună şi. în 

solidaritate cu toate popoarele îm- 

pilate”. (Opere. Tomul 1 partea II 

p..130). Căci aceasta este încheerea 
ce o face la analiza revoluției din 
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a fi apărat interesele celor ce 
muncesc sau pentru aclivitatea| 
lor ştiinţifică sau pentru luptade 
eliberare naţională. - 

Aceste mari drepturi şi liber- 
tăți. ale celor ce muncesc, încă 
nevăzute în istorie, sunt garan- 
tate materialiceşte, economicește 
de întregul sistem al economiei 
socialiste, care n cunoaşte crize, 
anarhie, șomaj. , 

Constituţia U.i 3.5, impune 
totdeodată, tuturor cetățenilor, 
îndatoriri serioase : de a respecta 
legile, disciplina muncii, de a se 
achita cu cinste de obligaţiile lor 
faţă de societate, de a respecta 
regulile convieţuirii socialiste, de 
a păzi și întări proprietatea so- 
cialistă, de a apăra patria socia- 
listă. 

Cecace au visat în decurs de 
sute de ani minţile cele mai bune, 
cele mai înaintate ale omenirii, 
a devenit prin Constituţia U, R. 
S. S., — Constituţia socialismului 
învingător și a democraţiei s0- 
cialiste largi, — lege indestruc- 
tibilă. ! | 

Această" Constituţie a : fost 
aprobată şi confirmată de  Con- 
gresul al VIII-lea ai Sovietelor, 
la 5 Decembrie 1936. 

«+ Popoarele U. R. S. S. au denu- 
mit-o 'în mod unanim, în onoa- 
rea creatorului ci, CONSTITU- 
ŢIA. STALINISTA. Pentru oame- 
nii muncii din UB:S.5: ea pre 
zintă un bilanț ai luptei și al vic- 
toriilor, pentru oamenii muncii 
din toate ţările capitaliste ea pre- 
zintă un mare program de luptă. 

Ea a fixat faptul, de însemnă- 
tate istorică mondială, că U. BR. 
S. S. a intrat într'o nouă fază de 
desvoltare, în faza dosăvârşirii 
construirii societății socialiste şi 
a trecerii treptate la comunism. 

Ea înarmează  moralicește şi 
politicește pe cei ce muncesc în 

potriva fascismului şi tuturor ră- 
piisițelor lui. 

îi 
1818, la înăbuşirea ei, rezultatul 
învrăjbiri ii între popoarele din im- 
periul habsburgic. 
„Revoluţia din 30 Octombrie 1918, 

în Ungaria, a deschis poporului ma- 
ghiar şi naţionalitiţilor  conlocui- 
toare din monarhia austro-maghia- 
ră, — dintre cari în Transilvania, 
Românii erau în majoritate — po- 
sibilități de liberă dezvoltare. 

La 1 Decembrie 1918, prin voin- 
ţa unanimă a popotirelor înfometa- 
te, obidite, asuprite timp de vea- 
curi, Ardealul a fost eliberat, Cei 
1228 delegaţi cari' au semnat actul 
Unirii au reprezentat atunci gân- 
dul întregului popor ardelean: în- 
locuirea regimului de tiranie şi îm- 
pilare al monarhiei austro- -ungare 
printrun regim care să instaure- 

   

  

(Continuare în pag. 5-a) 
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Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
îoimunisi, pentru ajuiorarea fioidavai şi 
Ardealului, către iineretul din România 

Tinorl şi; tinere, i 

Riiehoiul criminai da Jat şi cotronira al legionarilor şi antonez- 
tilor a „lăsat urme adânci. Tonte bogăjiilo Ţării ne-au foat furato 
ia Hitler, ani în şir, aducând în sapă do Icnmn ponorul. In urma lo- 
viturilor do: ciocan primite din partoa glorioasei Armato Roşii, 

bandiții fascişti germani şi unguri, în rotragorea lor, au Jotuit ținu- 
turilo Moldovei şi Arsealulul, pustiind, distrupânu și furând tos 

Suntem în: pragul iernii, lar novoilo fraților noştri. moldove. 
si ardeleni, care au stat neclintiți în fața năvăliril hoardelor fasciato- 
sermane, sunt arzătoare, Sunt dosbrăcați, desculți, fără ndăpost, 
tără hrană suficientă şi ajutor morlical, ceeace a dus la molips îrea 

  

multora de tifos exantematic. 

„hpărarea Patriotică“, 

medicamente, bani, eto. 
Comitetul Central ai Uniunii 

ea Pulriotică“, 

Datoria noastră în ceasul do. 
ih: aiutorarea. celor caro au. avut 

e 
Prin : contribuţia 

:. Trăiască solidaritatea tineretul 
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E rezultat al vicio 

No desparţ numai câteva zile de 3 
Decembrie, ziua cea măreaţă, cara a 
intiat în istoria popoarelor 
Sovicţice ca zi în care a fosti înregis- 
trată şi fixată legislativ victoria 80- 
cialismului, In ziua de 5 Decembrie 
1936, a fost convocat Congresul al 
3-lea extriuordinar al sovielelor Uniu- 
nil : Republicilor Sovictice Socialiste, 
ventru aprobarea  procctului  nouii 
Constituţii, Ea a fost numită Consti- 
tuţia Stalinistă, nu numai pentrucă 
comislă de eliberare a nouii Constitu- 
ţii a fost sub directa conducere a lui 
Stalin, dar şi pentrucă sub conduce- 
rea genialului şi mult iubitului Xosif 
Visarionovici Stalin au fost conduse 
popoarele sovietice Ia victoria socia- 
lismului, 

Dece oare a trebuit să se schimbe 
Coustsiiluţia ? Constituţia Sovietică, 
după cum spune Stalin, este legea 

dobândite şi asinutate în decursul ce- 
tor 12 ani, dela vechea Constituţie din 
19241 şi până în 1936. Ea a trebulţ să 
oglindească desființarea orânduirii ca- 
pitaliste şi să fixeze vrânduirea s0- 
cietăţii socialiste bazată pe proprieta- 
tea socialistă: asupra pământului, ta- 

bticilor, uzinele asupra umetelor zi 
imijloacelor se producţie, caro duce la 
lichidarea complecti a exploatării o- 
mului de către om, lu lichidarea cla- 
sclor exploatatoare, a şomajului, ete. 

Constituţia Sialinistă a înregistrat și 
fixat munca, ca obligaţie şi datorie do 
onoare a fiecărui cetăţean capabil de 
muncă, asigurând în acelaş timp drep- 
tul la muncă, odihnă şi învățiitură, 

In perioada elaborării celet de a 
doua Constituţii, din 1923, a fost sfă- 
râmută clasa capitalistă şi moşiereas- 
că. Prin revoluţia din Octombrie 
1917, se instautrase dictatura prolcta- 
riaiului, dar nu cra încă victoria de- 
plină asupra sistemului economic ca- 
pitalist. Uniunea Sovietică cra în prl- 
ma perioadă a nouii politici  econo- 
mce (Nep.) şi care admitea o oarecare 
înviorare a capilalismuliu în perioa- 
da refacerii industrici, Pe de altă par- 
te exista sistemul socialist cate deţi- 
nea 80 ia sulă din industrii şi-şi luase 
sarciba de a dobândi preponderența 
asupra sectorului capitalist, însă nu 
obținuse distrugerea Iul compleetă. In 
agricultură, în cconomia rurală, mai 
exisla clasa destul de însemnată a 
chiabutilow pe când sovhozurile şi 
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fundamentală a -Statului Sovietic. Ea 
trebue să oslindească, să înregistreze, 

să fixeze legislativ toate succesele 

organizaţia do ajutorare a luptătoriloa 

antifascişti şi a victimelor teroarel hitleriste şi fasciste, a luat go- 
neroasa inițiativă do a veni în ajutoruj fraților noştri din floldova 
5 Ardeal, prin colectarea de îmbrăcăminte, alimente, 

/ 

Tineretului Comunist, cheamă în 

încălțăminte, 

(renai tineret român să spriJino: efectiv inițiativa luată do mA părea 

față este că contribuim cu toții 
de suferit mal mult decat! noi: do 

urina. cotropitorilor fascisti :nermani și unauni. - 
noastră la colecta „Apiiniirii. Patriotloa“ vom 

: arăta solidaritatea tinerctulul din! 

+0000%299470990009029000edega0ejcete00da00tv0093099 20907900 20090995200000901 . -j 

tomânia în: iunta hotărită nene 
iru distrugerea dafinitivă a fascismului. 

ui. din România | 

- COMITETUL CENTRAL AL UNIURI14 
TINERETULUI COMUNIST Din 

E ROIAANIA . 

  

Constitutie stilimist i 
iai S90 alismului 

"de IYANCA SARASICI 
rol prea insemnat în. economia ări 
socialiste, Pe atunci problema nu er: 
distrugerea chiaburimei ca clasă, c€ 
îngrădirea ci. Iar în cecace priveşti: 
comerțul, şi crculaţia mărfurilor, seo. 
torul socialist deţinea 50—60 la. sută 
iar restul era ocupat de comerţul îi: 
ber, de' negustori şi speculanţi parti: 
culâri. fată aece Constituţia din 192: 
trebuia să oglindească structura  60- 
cielăţii socialiste de atunci, să ţie sca- 
mă de cu şi să facă unele restricții £ 
sistemul elcetoral, 

In 1936, U. n. S. 8. se "găsea în po- 
vioada lichidării complecte a; capila- 
lismului în toato:sferele  ccanomie: 
naționale, Economia nouă sucialistii 
care nu cunoaşte criza, şomajul 3; 
exploatarea fusese creâtă. Statul so- 
cialist are la bază o industrie uriașă 
en o tehnică modernă: și bogată şi 2 
industrie de maşini foarte desvoltată, 
Cine nu-şi aduce aminte. de cozsiruo- 
țiile. gigantice dn. primul. plan cincl= 
nai de combinatul urlaz din Nagnito- 
zorsk (al doilea din lume), de matrela 
uzine deo maşini şi tractoare din Sta- 
lingraa şi Celtapbinsk, In -1926, forra 
socialistă domita exclusiv: domenici 
industriei cu' o producţie do .peste 7 
ori mai mare decât producţia 3 
înainte de război. In privința produs- 
del totale, Uniunea Sovietică cra € 
ne turci prima ţară din Europa şi a 
doua din lumea întreagă. 

In acelaş timp, în domcuiul econo-= 
miei ruralc, se înregistrează lichidarea 
compleciă a chaburimil și desvoltarea 
uriaşă a producţiei prin formele so- 
cialisto ale sovhozurilor şi colhozuri- 
lor, Agricultura este mecanizată şi în 
zestrată 'cu patru sute de mil de trao- 
toare, şi-o sută:de mii de conbins, 
(mașini care secetă şi trecră în aco-! 
laş timp), cu ajutorul cărora aunt cul-. 
tivate 250 milioane - hectare de pă=: 
mânt, ; 

Circulaţia mărfurilor este complect] 
concentrată în mâinile statului pria; 
cooperative şi colhozuri iar micii ne- 
sustori speeulanţi sunt complect iz-; 
goniţi de pe piaţă, 

Aceste schimburi fundamentale au 
dus și la schimbarea proletariatului! 
din Uniunea Sovietică, In Uniunea So-j 
victică existi numai clasa muncitoa- 
re care s'a eliberat de exploatare, cars 
a lichidat sistemul capitalist și a sta-l| 
tornicit societatea socialistă în colaba-j 
rare cu țărănimea colhoznică, o țără-i 
nime complect nouă, şi în colaborare! 
cu intelectualitatea sovietică eşită dia: 

[ 

    

  colhozurile — formele socialiste ale c- 
conomiei rurale — nu jucau încă, un (Continuare în pagina 6-a) 
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- Preluarea puterii de către pro- 
letariat şi creiarea Statului So- 
vietic ai muncitorilor și ţărani- 
lor au impus fireşte transformări 
mari, care se oglindesc în condi- 
țiile reale de structură ale, mun- 
cii sovietice, In lupta dusă pen- 
iru lichidarea tuturor rămăşițe- 
lor vechiului sistem de exploata- 
ve sau realizat succese mari. 
Lupta aceasta — în fruntea că- 

teia a stat Partidul bolşevic — 
a imprimat transformări chiar şi 
clasei celei mai înaintate, aceia 

care a stat în fruntea revoluției, 
proletariatul. Schimbări nu nu- 
mai în formă, ci schimbări ex- 
irem de importante în conţinutul 
lor, Arălând schimbările interve- 
nite în U.R.S.5. până la 1936, când 
o nouă constituţie mult mai lar- 
gă, — cea mai democratică din 
lume — devine legea fundamen- 
tală a Statului sovietic, IL. V. Sta- 
lin spunea; „ar îi o greşală să 
credem că aceste grupe sociale 
mau suferit în acest răstimp nici 
un fel de schimbări, ele au. ră- 
mas la îel cum au fost, să zicem 

“în perioada capitalismului“; fă- 
când o analiză şi comparând con- 

ținutul definiţiei prole tariatului 
în comparaţie cu nona schimbare 
în structura clasei muncitoare în 
U. R.S. $., 1, V. Stalin spune: 

„Proletariatul este o clasă lipsită 
de unelte și mijloace de pro- 
ducţie într'un sistem economic în 

care uneltele şi mijloacele de pro-     din Cauecaz ducţie aparțin capitaliştilor şi în 
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care clasa capitalistă exploatează: 
proletariatul“ (din raportul lui 1.. 
V. Stalin asupra: proecctului ds 
constituție al U. R. S.S). -!. 
Dar în U. R. S. S. clasa munci-l! 

toare este posesoarea tuturor ud! 

neltelor şi mijloacelor de produe, i 
ție împreună cu' întregul po-! i 
por, Deci definiția de proletariat 
se potrivește clasei muncitoare: 

din țările capitaliste,. unde unel- 
tele și mijloacele de producţie a-i 
parțin capitaliştilor şi unde mun- da 
citotii sunt exploataţi de capita-, 
lişti. In U.R.S.S. muncitorimea s'e! 
eliberat prin revoluţia din Oc-! 
tombrie preluând uneltele şi mij- i. 
loacele de proiucţie, iar apoi a: 
desăvârşit lichidarea ultimelor i, 
resturi ale exploatatorilor. Clasa, | 
muncitoare din U. R.S.S. este! 

forţa conducătoare a Statului s0-|: 
vietic, care în aspiraţiile sale re- 
prezintă interesele întregului po- 

FOT, sau cum Spune Stalin, ca a. 

statornirit proprietatea socialistă 

asupra uneltelor și - niiloaeelos. 

de producţie şi îndrumează socio 
tatea sovietică. 

Ea este a clasă cliberată deo ex: 

ploatare, conștientă de sine și de 

rolul său istoric, îndeplinindu-si 
misiunea sa, o clasă nouă, cura 
nu a cunoscut niciodată istoria! 

Misiunea sa este legată strâns de. 

interesele întregului popor, pei 

care l-a dus până acum în frunte 

cu Partidul bolșevic, din victorie | 
în victorie, ii 
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proape întreg 

yecrul al 18-lea, dela moartea 

ji:i Ludovic XIV, până în preaj- 
ș.a Rovoluţiei Franceze. Poet şi 

f.lesot al unui secol do gâu- 

dlz0, Voltairo, pe numele ade- 

+ărat Francois Arouot, feciorul 

sotaruiui din Châtelot, după o 

viciă sbuciumată, de inchisori, 

ec lugi, de exiluri, de favoruri 
cclte şi ce conilicte cu mai 
ziarii timpului, cunoaște apo- 
fcoza la bătrâneţe, atunci când 

des!&ajule în opinia publică, a- 

zaltul goneral al vechiului re- 

c:m zi cl Bisericii vromii. 
Plecat dela o gândire ușoară, 

„clipitoare de spirit, în genul lui 

fiontaigne, el trece, sub înrâu- 

sirea _ engleză, la cercetarea 
jactocică a problemelor filo- 
ectice, spre gândirea limpedo 

ș, iiccolilor matorialiști onglazi, 

ie Looke şi ceilalţi. Secolul al 

| ţe-lea inaugura o luptă rațio- 

" uoalisiă. dela caro nu au lipsit 

: anințile străluciie alo tuturor 

: serilor, Voltaire reprezintă aci 
i culorile Franţei preravoluțio- 

! sare, dar numai Franța intelec- 

- tcalilor; el eslo prea plin de 

- şine, ca să fie ecoul poporului 

- fzcncez, impilat de veacul des: 

Lotic al Regilor-Soare. El nu 
tede efortul adânc al acestuia, 

pre adevăr şi bine; prin im- 

+ posibilitatea cvadării din sine 
„si din mediul său, Voltaire este 
* Jipsit co simțul istoric, 

In loc să dărâme paragina, 
«] so lecqă de câteva lucruri; 
re înlomeiază pe întreaga Să 
„aimă, pentru a ataca un deta- 
„liu al organismului social, pen: 
“Ara un caz izolat, do nedrepiate 

ticu do opiesiune: îi lipsește 
perspectiva ansamblului si 39 
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OLTAIRE (1694- 
umpla3, 

cu viața şi ac- 
lui 

prodigioasă, a- 
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dițiilor de castă ale clerului, 
sau ale aparatului administra- 
tiv şi-o difuzează gazetăreșta, 
prin satire personal, sau prin 
broșuri. Opera.lui litozară şi îi- 
losolică este o ciudată trecere 
în revistă a oamenilor de toate 
neamurile, cari vin să depună 

în favoarea zaţiunil.. 
Este interesant de remarcat 

conilictul lui Voltaire! cu auto- 
xul „Contractului social”. Asia 
nu-l împiedică totuşi să-i ia a- 
părarea lui Jean Jacques, îm- 
potriva moraliștilor, profesori și 
episcopi: o dovadă încă, de 
cât de strâns legate erau cau- 

zele celor doi gânditori, inde- 

pondent de neînțelegerile lor 

personale. 
Nicio ramură a cugetării ome- 

nești nu a scăpat rapidelor in- 

vestigații voltairiene, mereu în- 

demnate de setea lui de reior- 

me, de dorul îmbunătăţirilor, 

mereu gata de asalt. El a izbit 

in zespectul semenilor pentru 

divinitatea autorităţii, demas- 

când abuzul, -artiliciul și putre- 

ziciunea acolo unde aceștia 

orau obligaţi să vadă strălu- 

circa și [ustiţia. 

Voltairo a presimţit demo- 

crația și revoluţia. In fond, fi- 

losofia lui are laturi profund 

materialiste : morala, politica, 

economia sa politică exprimă 

navoia progresului social, înte- 

meiat ps: reforma vieţii pre- 

zente. Dincolo de erorile lui de 

tot felul, Voltaire rămâne un 

precursor, şi nu numai al Re- 

voluţiei franceze. 
Aniversarea unui sfert. de 

veac dela nașterea sa este pri- 

lej de 
treaga lume civilizată. 

La Casa Savanţilor din Mos- 

cova a avut loco ședință fes- 

tivă a Acadomiei Sovielice de 

Ştiinţe, ținută în cinstea lui 

  
Voltaire. .   jaezea toarte -adesea pierde 

portia. Ura sa împotriva tră- 
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Cu ochii 'nchiși 
Părea o tânără 

. : Si 

Tovarăşe, 

  

. 

E VEI HE £ 
De 

” ră 
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În aceeaşi seară-ţi: voi t 
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Despre răni, 
u 'Toate-s trecătoare — 

Poate că printre străini 

Scrie-mi... 
| Nu "n aceeaşi seară...   
i Și, această rană 

Voi ofta, voi plânge... şi 

Nu-ti voi scrie iară, 

Toate-s trâcătdare — 

Pururea rămâne, 

DL 2-a   

EET EREI 

șului 
! Eu am văzut fata ucisă 
N - Intinsă printre flori pe masă 

somnul ei părea uşure; 
i Pe faţa ci, o încordare, 

i „_ Deai fi zis că stă s'aștepte... 
Ce stă ca să aştepte oare? 

ca stă s'aștepte 
“Din bătălii o veste ruptă —: 

: Că moartea cei nevinovată 
A: răzbunat-o tu în luptă: 

vei fi rănit, iubite în războiu, 
sajungă cât mai iute ştirea pân'la. noi. 

Am să-ţi spun în mica mea scrisoare 
că azi ori mâine, 

| „Numai dragostea, nestrămutat, 

Mă vei înşela cu altă fată. 
Voi răspunde iară. 

i. Dar am să răspund de buni seamă 
ţ Pân'la urmă, da, va trece / 

Dar să nu- -mi spui, niciodată mie 
C'ai trădat vreodată 'n bătălie. 
Eu mal mult în nicio seară 

Rănile. ori. azi:ori mâine, a . 

Dar disprețul faţă de trădu 

Mihnea Gheorohiu 

  

poșa 

pe totdeauna 
mireasă, 

dmit iualbite «e 

iubite, 
rimite 

rămâne. 

odată 

va trece.: 

ea 

Tsad. de MIHAIL BENIUC 

sărbătoare pentru ip 

„coii“, 

Î— 

care-l purta SRIC Nloscova Sa 

prăbuşit dela o înălțime mici, 

fără să se mai poată interveni 

pentru salvarea celor dinăuntru. 

Poctul Iosif Utlin a stat Ja 

datorie şi a căzut bărbăteşte, ci 

un soldat, Dispariţia omului ne 

doare şi ne impresionează: Utkin 

fusese printre primii scriitori 

sovielici. care au venit să ne vacă 

(ara. Aureola poetului creşte 

însă şi amintirea lui stăruie vie 

în mintea compatrioţilor săi. Pen- 

tru ţara noastră, ] Iosif Utliin are 

marele merit de a ne îi arătat 

drumul pentru o Jiteratură sănă- 

loasă, pentru o literatură traini- 

că, de prezent şi de viitor, In- 

tun interview acordat la 19 Oc- 

tombrie presei noastre, îşi descria 

cu emoţionantă sinceritate viața 

lui de soldat, de cetăţean aflat la 

datorie : 

„Din primele zile ale războiului 

sunt pe front. Imprejurările vieţii de 

front se îmbină uneori întrun. fel, 

care nu ce potriveşte nici cu' vocaţia, 

nici cu rângul tău.-In luptele penirii 

oraşul Briansk am luat părte nemij- 

1ocită la luptă şi am dus o unitate 

militară, la atac. Am fost contuzionat, 

am rămas mai departe în: formața 

mea şi am continuat să acţionez. 

După ce Nemţii au fost scoși din 

poziţiile lor din staţia Jocovka, de 

lângă satu! Bişcovici, încercând șă în- 

conjur centrul de comandament al 

regimentului nostru, blocat de nemți, 

am fost greu rănit. Insănătoşindu- mă, 

m'am întors din nou pe front şi 

mi-am reocupat locul. Iată dece de- 

corația mea de război nu am căpă- 

tat-o în calitate de post, ci de ofițer, 

indeplinindu-mi cinstit datoria faţă 

de Patrie“, 

Născut în 1903 şi înrolat vo 

at 
din Siberia, ajutâna prin puterile 

lui la succesul Revoluţiei Socia- 

liste. Debuicază printr'un volum 

de „Cântece comsomole', epuizat 

repede şi tras apoi în mari "ti- 

  

    
raje, pentru. a fi, citit: de tinere- 

direciă şi. vic. .-; | 

“In toamna anului. 1941, când 

armatele cotropitoare. ale lui Hit- 

ler se îndreptau spre capitala Bu- 

sici Sovietice, a luat:parte Ja apiă- 

rarea Bioscovei, alături de oa- 

menii ţării sale,. în “echipele de 

apărare pasivă; care. aveau de 

luptat împotriva - teroarei : acxie- 

ne. Trecut apoi-pe front, a con- 

tribuit cu arma şi cu scrisul la 

eliberârea Patriei. In puţinele 

momente libere, organiza festiva: 

luri după posibilităţile : oferite 

de noroaicle tranşeelor sau după 

lungimea pauzelor dintre două 

ntacuri : : 

  

! plachetă de versuri, 

tul îndrăgostit de această poezic |. 

câzal 
apertul nostru de poeţi, 

i pe departe strălu- 

nice, ci sunt. cu 

să apătem cu 
nu amintesc nic 
citoarele săli filarmo 

precădere tribune improvizate în 

mijlocul: unor livezi din apropierea 

frontului sau în caârul natural al p 

durilor din „mijlocul teatrelor Fac 

luptă.“ 

rist poetul Losii 

volumul de poezii „Despre, pa- 

trie, prietenie şi dragoste“ şi 0 

din care în 

românește a apărut pocmul „De 

vei îi rănit, iubite“, | 

Acum o lună şi jumătate, când 

apitala, a fost in- 

vitat de seriilorii români la o re- 

cepţie dată: în onoarea: lui. Cu a- 

cea acazie-a spus: câteva lucruri 

pe care seriitorit noştri ar trebui 

si si le amintească astăzi încă- 

odată: „Noi, poetii (preciza Ut- 

kin) nu puitern pretinde să. îim 

iubiţi de cât mai mulți, dacă nu 

iubim mulţimea. Si ca să iubeşti 

mulţimea, trebuie . să-i întelegi 

suferința și lacrimile şi -să iu- 

besti alături. "de ea“. 

Scriitorii români, reuniți Luni 

27 Oct. crt. în cadrul Asociaţiei 

pentru strângerea relaţiilor cu U. 

R.:S.. S., au păstrat câteva mo- 

mente de reculegere. în memoria 

pociului-soldat Tosif' Utkin. - că- 

zut ja datorie. 
, 

Tineretul sovietie şi tineretul 

democralic.din toată lumea pier- 

de în el pe.cel mai iubitor şi mai 

plin de întelegere dintre pocţii 

care î-au cântat biruinţele, lupta, 

lozincile, - Pornind dela" „Cânte- 

ne-a vizitat C 

tecele lui aprige de războiu şi de 

dragoste de patrie, : poetul Tosif 

Utkin, poetul tinereții. prin exce- 

Tenţă n'a încetat. niciodată să-i 

vestească victoriile şi să biruie     luntar în Armata Roşie, a pâr- 

ticipat efectiv Ja războiul civil 
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Senătari sii | 
La b.C.A. R. 

Sâmbătă 25 Noembrie a. c. ora 4,90 a 

avut loc gezătoarea organizată de tine- 

retul fabricii LC-ANR. A'fost pruua 

afirmare culturală a tinerilor munci- 

tori din această fabrică, hotărâți să 

lupte pentru un traiu mai bun şi pon- 

ru ridicarea nivelului sor cultural. 

harea a început prin cuvântareu ov. 

Săracu, din parloa comisiti simlicaie 

lceale. 
Apoi tov. Neaţă Gheorghe, din pur- 

tea tineretului fabricii: a arătat rostul 

sezătorilor, prilej do înfrățire a mun 

citorilor. A început apoi programul -ur- 

tistic. Sau recilat poeziile „Sub ru- 

zel vremilor no; „Do vei îi iubite 

în răsboiu rănit“; ; „Tăranul'; „be 

oşor ce nu-i al tău“ şi sa reprezentat 

sceneta „Vai. de. cel. ce so beoal&.p" Car 

târziu“, 
Corul fabricei a intonat „Foaie ver- 

de rosmarin” şi „Suntem stegari”. Şi-au 
dat concursul tinerii şi tinerele imun- 
citoare ale fabricei, printre care prie- 
tenii: Popp Victor, Neaţă Gheorghe, Şto- 
fănescu 'traian, Vidra Ccnstantin, Slivia 
Constantin și Trandafir. Elena. 

- Dup: încheerea programului. artistic 
a luat cuvântul tov. Silvestru” din par- 
tea P.C. R.; acesta arată caro sunt as- 

tăzi sarcinile ce stau în faţa poporului 

român. Sorbarea ia sfârşit prin cuvintele 
prictenului Căciun din partea comitetu- 

lui de fabrică; acesta arată că anume 
sarcini revin tineretului muncitoresc, şi-l 
indeamnă la luptă dârză şi ncînduple- 
certă pentru realizarea lor. 

Tinerii dela S. T. E. 
ieptă, Matin2Cesc şi se 

cuitivă 
7 

Duminică 26 Noembrie a.:c. ora 
3 d. a. a avut loco mare serbare 
în sala Depoului S. T. B. Teiu, or- 
ganizată de tineretul S. T. B-ist. 
Au luat parte cca 5000 tineri mun- 
citori. Serbarea a fost deschisă de 
tov. Farcaş, care a dat cuvântul to- 
varăşului Ceauşescu,. secretarul C. 
C. al Uniunii Tineretului Comunist. 
Aducând la cunoștință incidentul 
sângeros întâmplat Sâmbătă seară, 
în care doi muncitori: patrioți au 
fost uciși de niște soldaţi fasciști, 
tovarășul Ceaușescu îndeamnă ti- 
neretul muncitoresc la luptă necru- 
țătoare pentru pedepsirea imediată 
a tuturor criminalilor de războiu și 
a uneltelor lor. 

A urmat un bogat program exe- 
cutat exclusiv de tinerii muncitori. 
S'a început prin: rularea filmului 
„Ucraina în. flacări“ ale cărui faze 
principale au fost. subliniate prin 
aplauze. Programul artistic a cons- 
'tat din poeziile : „Veselie“, „Cio- 

„Noi“ „. piesa ” „Desrobirea 
muncii“, cântecele. executate de or- 
hestra de muzicuțe și de quartetul 
S. T.B-ului, dirijat de: 
„Păltineanu, „prietenul 

La ora 6 jum. a început balul 
care s'a sfârşit la orele 9 seara. 

Şezătoarea dela Fa- 
Brica „Gage  -. 

Duminică 26 Noambrie a. c.aa- 
vut loc o frumaosă şezătoare orga- 
nizată de tineretul fabricii Gagel. 

Ea s'a început prin cuvintele de- 
legatului Sindicatului Alimentar, 
după care au rostit câteva -cuvinte 
tov. Nae Bivolaru şi Mirza. Buge- 
nia, din partea tineretului fabricii. 
A urmat apoi programul artistic la 
“care şi-au dat concursul: corul fa- 
bricii care a cântat „Frunză verde 
de cicoare”, „Păşiţi înainte tova- 
răşi”. au recitat poezii tov. Crețu 
Maria . (Ciocoii),  Popezeu C. (Mai 
avem o judecată), Iordache -! „ (Ci- 
ne câștigă); “deasemeni s'a prezen- 
tat “sceneta „Mai avem o judecată” 
şi „Scriitorul doctor”, 

Gozătoaroa Usa 
: ! Ii i (E, Cc. E. 

Pimerta! mnncitorese dela  atolierela 
Centrale 1& 0. B. a dat Daminică 25 
Nov., a. e. 6 gezătoare. Şezăl-arca . 'a'2 
deschis cn cnvântarea Ţev. Pătrascn din 
partea P..N.D. Tovazăen! Păiraeer core 
“tainror mnnettaritar să  - nrmoze: 
celor dela 8 FT. P.. Qaz qi Pareri ala 
si Malaxa rase an înlăta:ai pe asta 

    j feri. Denuntă po paboterii Arnistijialui 
€ . . . 

  

vila |. 

„Trebue ştiut că în timpul războ- 

talui platformele pe cae se întâmpia 

  

şi pe ministrul. Penescu şi oază la 

Japtă pe muncilori, 

Programul artistic începea ca coral 

„Păşiti înainte tovarăşi”. “Vorbeşle apoi 

tov. Iăcuceann din! partea . tineretului 

dela Ateliorele Centrale .U. C. B. „maul- 

țaumina tov. Pătraşcu. 
Coral cântă „Suntem: Slopari”, 

ză recitări. Un tânăr: munciior 
poezia „Cine "cere socoteală”: . | 

Be jozcă sceneta „Vai de cci.ce E 

sceală' prea târzia'“, Progianni se com- 

armea- 
recită 

plelează cu orchestra de.:imuzicuţe . și 

cu 2 cântece populaze, :Cavântul: “de 

închecre îl rosteste Annăral > muncitor 

Vintilă, care ia anpaianieatel de luntă, 
în numele tineretului, dela. U.C.B. 

Festiva atei Aiueretare 
dei ciemcora tata 

o o fm Poe r “Caraea zi 

O nouă lovadăi” i; tineretul se : în- 
dreaptă cu paşi repezi pa drumul a- 
deviiratei lumini, ne-o dau linerii dela 

Caracal, care ja „ziua: de. 25 Noembtie 

== a TI ET 
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das stivaluci 

împreună cu diner cţea. 
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dimereşti|“, 
2. 'c.; au organizat. un al doilea festival 

armat de dans, . 
Cuvântul de deschidere a fost. ținut 

de prietenul Prună, avocat bine cunos- 

cut în Romana'i, care a arătat adevă- 

zatul rol pe care linerelul trebue - să-l 

aibă în viala statalui român, după 23 

Axaoust. Prietena] avocat Prană a spus 

că una ia ţintele luptei pe care O 

duce tineretul democrat -este distruge-. 

rea elementelor fascisto-hitleriste, si ori 

unie s'ar fi cuibărit ele.” .- 
După cuvântul de deschidere, corui 

tineretalai a ceutat „arşi Pandnrilor 

Mudor: Vladimirescu“ şi. „Eatiuşa” „ Tăr 

năra. Bălănescu a execalat apoi... după 

muzică. jocul „Cizăceasca“, fiind vin 

aplaudată” de către pnblic,.:. 
“În tmpni dansurilor, tineri VU, Ţ. 0. 

isti “au. bapiirţiti căr'i „postale ilustrate, 

caro -purieu lozinca „vrem 0. giațăTwmai 

bună pentru lineret“, 

Benelicial realizat. din - acest:  Îrnmas 

festival, a fost destinat înființării unei   [Continuare în pag. 1-a) 

  

  

  

Ş ar mars sera PER 

- e ă (*) e A pe (outurs de poezie 
TINERETULUI“. a luat iniţiativa 

Incepând cu nr, 3, „SCANTEIA 

instituirii unul concurs pentru cea 
mai bună poezie sau cel mai bun 
mars al Tineretului Naţional De- 
mocrat. Fiindcă până astăzi an 
„sosit prea puţine manuscrise, rea- 
miniim tuturor. cititorilor noştri 
că se primesc —. pe :cale organi- 
zaterică sau prin poştă — manus- 
crise până la 1. Ianuarie 1945. 

| Marșul Sau poemul ce: mai bun 
vor primi un premiu de 5000 lei. 
jar celelalte poezii, care vor avea 
calităţi Vterare. se. vor publica ' pe 
vând în pasinile „SCANTEII TI- 
NERETULUI”.. . . 

La premiere vor: fi preterâţi ti- 
nerii muncitori, studenți şi devi 
care debutează în literatură, 

Concurenţii îşi “vor trimite a- 
dresele exacte, 

Rezultatul coreursului de poezie 
se va transmite prin coloanele re-     vistei în primul număr pe abul 
1945, E | 

  

“ Numărul uot 

din revista „Orizont redactată de 
d. Saşa Pană aduce colaborăriie 
d-lor Scarlaţ Callimachi, Ion C5- 
Jugăru.. Ton Caraion, N..D. Co- 
cea, Gheorghe Dinu, Djambul, Geo 

Dumitrescu. Sergiu Lezea. M. HI. 
„ Maxy, V. Naibandian, Şaşa Pană. 

Miron: Radu Paraechivescu. Ştefan 

- Suter, 1. "Țintea şi Ion Vitner. 

„Acest număr este înch?nat Ma 

rei Revoluții Socialiste din .Octom 

brie şi Constituţie!: Sovietice. con- 
tinând articole. - poeme. informații 

și precizări juste. serioase. bine 

arientate. Cităm din poemul . Ma- 

 piteslatien, 'semnat- de 'd: “Stefan 

Mol: . 
4 a - 

Pe străzi s'au revirsot puhoaie. 
bărbați. femei, tineri și bătrâni. 
Prin vântul toamnei şi nrin ploaie 

_Treceţi și treceţi .cu „flamurile i) 
- mâini 

iv 

Fabrici. ateliere; -.!! 
birouri, prăvălii - 

_ mahalale mizere 

“ucenici - fetite şi copii. 
Cu figuri subțiri, : 

-cu ochi aprinşi - 
cu glasul demn: gi: hotărit — 
cereți! pâine 
nreli drentate 
pentru astăzi, ventru mâine — 
nreti libortate. ” 

D= Sasa Pană screi- o  vasină în. 
ireacă 'desore marele ncet sovietic 
Viadimir tntacovsti 

Asa cum: se' prezintă reusi 
„Orizons. ce asează: 'în fruntea re: 
mistelar de azi si docă aveat, ceva 

de: rezreiat. e nwmnât:faptul că eo 
nn nmnte apărea sănțăini înat. n 

„o e “Seriitorului “soanetie Nico: au 
Lasa rare n basini, BN. ni le 

acțirotate 3 sn bee e a 

Ret Roca Moni “non Apor 

eat   "dru munca” su pe terenul cultuiti. 

» , 
7 

Roll, T..Rudenco, W. Savill. Emil £ 

   popa CAINI LA 

GQ A apărut cartea d-rei Do- 
rothea, Cristescu, întitulată Parisui 
lor.. tratând despre viata de mize- 

-rie şi de luptă- a partizanilor, în 
_ tirapul ocupaţiei hitleriste. : 

„Pogromul dela Iaşi” broşu:a 
"d-lui: Marius Mircu,. încearcă să 
aducă o modestă mărturie faţă de 
odioasele crime şi barbarii petre- 
cute sub regimul fascist, la Iași 
„Este regretabil că în locul une: 
atitudini sobre și strict documen- 
tare, autorul -. adoptă stilul ” unei 
ironii cu totul neliterare şi ino- 
portune. In faţa ororilor la care 
a iost supuşă o parte din popuia- 

lui. durerea şi revolta. cronicarului 
ar fi trebuit si zi ate o explesie 
mai serioasă şi mai pătrunsă de 
cruda semnificație a masacraloz 
comise. manifestată în spiritul unei 
ținute strict obiective. fără pre- 

 senţii de ieftină . literaturizare 
Sperăm ca: titlurile broşurijor vii. 
toare anunţate pe copertă să aducă 
dovada unei revizuiri, » 

Sezonu. de concert din oraşul Mos- 
cova, promite a fi foarte :nteresant 

şi cu conţinut. După o întrerupere 

det rei ani, Filarmonica  reînoieşte 
tele simfonice. Sunt anunţate 6 abo- 

namente, consacrate muzicei ruseșii, 
lui - Ceaicovski, lu: Buthaney etc. 
Două din abonamente . (8 concerte), 

sunt destinate pentru școlari, „La u- 

nul din ciclui concertelor şcoiare” 

vor fi executate operele lui Glinka, 
Musoraslsi, Dargomâjiski,: Ceaicovski, 
Mozart, Sossini, Sastacovici, Proco- 
fiev, Chaciaturian. Kabalevski şi al- 
(ii, în ciclul a! doilea — operele lu! 
Borodin, Rimski- Korsalkov, : Beetho- 
ven, Mendelsohn, Liszt, Grig, Ceai» 
covsRi. . 

- Comitetul „Otecestven Front” ge 
„pe Tânsă Colania Bulgară din Bucu- 

veşti, convoacă peniru Duminică 3 
Decembrie 1944 orele 10 jum. a.m.- 

"pe înţi membrii 'colonici la'o cens- 
mare a şeoalei. 'Bulzare din Calea 
Călăraşilor ar. 16.- Sunt rugaţi a 
participa atât d-nii, cât şi d-nele 
si tineretul buluar, CI 

“. 

revis- 3 „Vemărină “strădaniile 
ia- „Academia“, “4. Ton. Zamtiresca, 
da nrotesiuna „Conferențiar? . pe 
unde apucă (da obicei la. Soe., na. 
Maâto-Difnziune), face: astăzi :oh- 
sarvații de „linie ideologică“, ume- . 
nintând cu . silragostea siuden'imi? 
şi a întregalai “nublic „româna! d: 
“a simt“. Tincm să precizeze dar?” 
a _varba de: sin o iânningică“, 
tomniai-sula din vremea apolnaie 
antoneştilor cari. l-au impus la [i 
n:versilule, do. „dragostea studen:. 

timii care l-a: primit - „cu 'f(ineră 
tari. atunei cină. vorheă' despre ne 
"le filosofice ale lui Fnnlenay 7... 
nanunnscula locali itate, tataricăs: 
le publicul cars întorcea cn prea 
hutanul aparatitu! „da: aa 
Cantorentiarul* “Tncenf 

a 4, la ora apolagiai! Patriniloi si 
ete. Barlin Dacă tăeea,  filoant 

> Anan. paâte rhisr. Gontoronttue * 
ante ua 

Ca i 

   

     

   

  

In timpul răzhoiului antihitle- PE 

Utkin a publicat]. 

cele comsomole“ şi până la cân- (8 ). 

ia pașnică şi nevinavată a. laşu- | 

|isăan 

„LL BE 

  

ȚEJAlS 
2o|E a

 
a 
p
ă
 

m
n
 

M 
de

 

S
a
 A

 
|
.
 

” 

-.
- 

Ed 
pa 

Ea 
T
e
z
e
 

a
 

Orizontul 

].. Revendicare muncitorească 

(2 cuv. = .18).: - 

II. Nume: masculin 

Europa . (11) — Pretendent 

tronul Austriei (3)... 

II. După (4) Ostenit (6) — Iu 

semnări (6. învers.). , 

IV. Important centru feroviar 

în U.R.S.S. (2 —' Năzueşti (6) 

— Imdivid (3). . 
_V, Persiei (8) - — . Cămaşe țără- 

nească (2) — Adunat la.un loc 
e 

(a — Din 

la 

“vL Argilă (3). — Ucenie (5) — 

Face legătura cu. Văcărestiul (4) 

— Se mistue (3). 
VII a „Ehrenburg (4 — Stă la 

baza - tuturor atitudinilor (9) — 

pronume (2)—armăsar (2. pop.). 

"VIII. Dărâmături .. (5). aci (4) 

= Urmăreaţi rândurile din car- 

te (7 
1X. Pronume (2) — Acela (4) 

— Țar (4) — Sport (4), 
X. Cai negri (5) Numeral 

— Aici (3). 
Xl. Tirani fără sfârşit (3) — 

Echipă (3 — Trage în plămâni 

(6). 
«XII. Chin (5): — Pluviaul pe 

care se află Roma (8) — Mai pu- 
țin (5). | 

AIII.: Folositor (4) — Atătea 
câte sunt.(5) — năprasnic (9). 
- XIV. Beiutură spirtoasă (7) — 

Pronume (3) — Perioadă de timp 

(2) Fierăstrueşte (3). 
RV. Tăria (7) — Diavol pe ju- 

mătate (2) — Fără sânge (6) — 
posezi (2). ă 

46) 

XVI: "Poet"! cantemporan Rus 
(6) — Vocalele” e al jabeczlzi (5)— 
|— Articol (2) — rase eulinare 

ta), i 
XVII. hure între coasta Fran- 

ceză şi cea Italiană (9) — Istovit 
(5) — exclumație (4). 

XVIII.Pronume (8)—Gust -(4) 
— Daruită (4.: învers).— Deopar- 
te şi de alta a arumazului (6). 

XIX. Bârci sportive ru! pânze 
(4) — Uşurau (6. invers). — In- 
tr'o singură culoare (3) — Des- 

chid gura (4). 

Xă. Cel mai de seamă mo- 
ment din istoria mişcării munci- 
toreşti (2 cuv. — J9| 

p er ficat | 

"Î. Revendicare 
(2 cuv. = 19)... | 

II, Voința sa trebueşte respec- 
tat şi îndeplinită. (9)— Lor Li se 
datorau: pe vremuri succesele ţă- 
răniste şi liberale (10).. 

III. Aşa să faceţi cu nemţii (8) 
Departamentele demiiitarilor în 
siat (11), .- ” 

IV. Sector! 
noastră” * 
malurile 

(2). 
V. Pom roditor (3) — Pe dân- 

sul se proectează „ultimele eve- 
nimente” (5), — Nume femenin 

(5 
VI. Nesupușii (7) — Persona- 

giu din vremea potopului (3. în- 
rs — — Cel:ce învață meseria 

VII. Pronume (2) — Gazetar 
(9) '— - Exclamatie (2) - — Plugă- 
reau (4). 

VIII. Ceas (3, invers) — Pri- 
meşte-ţi (4) — Vopsea cafenie 
pentru lemn (4) — Imștiinţare (5). 

"1%. Dă căldură (4) — Pe baza 
lui 'se pot încasa bani (3) — In- 
ZM (8)'—  Cămăsi ţărăneşti 

X. Plini cu apă (5) - — Confe- 
siune (3) —Centuri tărăneşti (6) 
— Acela (3).-- 
"XI. Piatră de mormânt (7): — 

Dai onorul (6) — Membru al ar 

"SII, rioaa erioadele de tim 4 
Sfrijitule ! (8) Sală: de za 

Cetăl encască 

(5) — Neînjricată 
luptătoare (3) — De ve 
Oltului (6) — Epocă 

tăţi la Academii (4). 
im (10) — - 12 luni 

—- Indeplinesc:0 o e - 
vogică ( P | SP ă peda- 
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x. Sunt (2) — Aşa a nârful 

muntelui (5) —. “Scânecui 5) — 

Pronume (2)... | 
(3) — Păzea XV. Aţe, „afară 

(4) — Cumpăra conştiintele 0a- - 

inenilor (6). .. | 

XVI. Scriitoare (8) — Stira 

neai (6)... , 
XVII. Hidoși (3) 

pictură (10). 

XVIII. Invârtităd (6) = — Sens 

(7) — Ispitit (5).- 

XIX. Diminutiv (4)) — Culoaa 

— Mouzoe- da 

rea lemnului (4) — Corist, 1Q= 

cea II-a (6). - - - 

"XX, Se aniverszazii lu 5 Dea 
cembrie pentru a 8-a 0Gră. 'Z 
cup. '="20). 

Pentru deslegărite joxurilur dir 
numărul de faţă se vor oferi € 
premii şi 3 menţiua dlese dintrg 
volumele editate de P. C. E. şi al 
căror titlu Sl vom izăica colată cu 

publicarea rezultatite» îm jurul - 
date de 1 Yanuarie. 
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"O precizare - 

Dintr'o regretabila pregaală de 
zeţar, definițiile jocului da cuvine. 
încrucișate din. Nr. t al zevisiei - 

noastre au apărut cu arari. Ele sa... 

completează şi modifici tn îclul 
următor :: . 

„IX vertical: Putere îi] — Pro. 
nume (4). : 

3. vertical: fa. 5) — Esistenţi 
ie Scriitor italian antiizscis 

le | Hof "in [i 
În di inţa de a. stabili o le- 

pătură cât mai irâinteăi între 
ziar si cetitorti săi din provin- 
cie şi Capitală Scânteia Tine- 
retului  desehide ca numărul 

de fată rubrica „De vaebă cu 
“tinerii, ! 

. Tndreptându-ne pănă către 
întreg” lincretul  miraritor de 
pe cuprinsul ţării, către tinerii 
din fabrici şi din aralitee. că- 
tre coi dela sate. către cei din - 
întreprinderi, instituții şi scoli. 
îi îndemnăm să ae trapărtă- 
seăscă frământările. mecazuri. | 
le şi” nedumeririle îcr în ere- 
linţa să-și afle în zpaţiul co- 

loanelor noastre desleșzirile si 
'ndrumarea necesară, 

. 
245 
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  Fiind în primul râră ua or- 
gan. social.si politic. Scânteii 

! Tineretului prin nota zi rubri- 
că nu urmăreşte si îndepli- 
i nească un rol de sfetnic titerar, 
ci să adâncească raporturile 
sufleteşti şi tovărășeşii, care în 
mod firesc se află În baza co- 
'aborării dintre. tinerii retitor! 
si ziarul lor... 

Faceny deci un stărnitor a- 
pel către toţi cititorii maeştri, 
rugându-i ca. în afară de comu- 
vicările cu.caracter persona! 

ce ne le vor face, să ne expri- 
me părerile for cu.privire Il! 
'elul în care se prezintă vtarul 
"“Xfându-ne care suni zihri- 
“ile preferate. care suzt ches- a. 
“twnile sau rubricile cioara ar | 
Mori să le dăm .o desvoltare 
mai marc, ce subiecte îi înte- 
-rescază îndeosebi, - ce an le 
place In ziarul lor, sn ce-ered 
ci că îi î.mai lipseșta acestui 
ziar. Sugestiile cele mat bune 
'si:care se pot realiza. moman- |. 
tan le :vom lua în consiteraţie, . 
'şi ne vom 'da tot efortul să'le i. 
traducem în fant. - Celorialte. 
le vom răspunde; arătând lip- 
surile lor san scoțând ta zelic! 
motivele nentru.care: “Tmomen- 
tan. nu: le putem, înfăptui. 

: Serisovile: primite: până azi: 
a: şi-cele pacat: le: vara primii, 

$ 

    

    în . cnreul acestei săptiimnâni 
"ne npimi, încaonâni cr sumă- 
Patti ne Sova co. astin Va   
 



  
  

Omul dela poartă 
Continuând seria anchetelor 

noastre în lumea ucenicilor 
şi-a tinerilor muncitori din ate- 
liere sau fabrici, ne-am dus în 
cucsul acestei săptămâni la fa- 
prica de pâine „Gagel”, de pe 
str. Puţul cu Apă Rece. 
După câteva întrebări, nime- 

rim poaria de serviciu. Stă ju- 
mătate deschisă (o ora aproa- 
pa patru) și prin ea să stre- 

coară oamenii care ies dela 
luzru. Un ins foarte țeapăn, cu 
păiul în mână, îi opreşte a- 

proapa pe iiecare, să-i perche- 
ziționezp. Patronul se tema de 
nuncitorii din fabrică să nu-l 
„fure“. 

Pentru miile şi milioanele de 

muucitori pe care patronii îi 

speculează zilnic, regimurile 
de eri nu s'au gândit să înți- 

inteza o poliţie, cara să-i a- 

7 2 =] 
fan -iaaă 

“ Aşa dar, omul dela intrare ne-a 
oprit şi ne-a cercetat după toate 
regulile pe care le avea de ţinut 
minte. Pe urmă, fiindcă de unde- 
va a apărul Șeful Comitetului de 
Fabrică, Sa retras cuminte în 

„cusca lui, iar noi ne-am îndrep- 
tnt spre locurile unde muncesc, 
usudă, mănâncă şi dorm tinerii 
nuncilori dela „Gagel“. 
Pătrundem în sala de specta- 

cule, care este în acelaş timp sală 
de mese. In fund, se vede scena 
împrovizală în -ultimele două 

luni, O scenă modestă, unde 
muncitorii şi muncitoarele tinere 
dau şezători din două în două 
Pumineci. In restul camerei sunt 

mase şi scaune, Aici mănâncă 
muncitorii, în serii de câte 30- 
AN. Cantina, speculată înainte de 
diteriți amatori lacomi să câşti- 
go Je pe spinarea oamenilor prost 
plătiţi, dar frânţi de oboseală, a 
devenit după 23 August o can- 
tină pentru folosul şi. necesită- 
ile personalului." Acolo se ser- 
vesc zilnic două feluri de mân- 
care (la prânz și seara) cu pre- 
țul de 75 lei. De patru ori pe 
siiplămână se dă carne, servin- 
du-se zilnic până .la 800 de por- 
ELE . 

” kttuloteca 
„O uşă laterală conduce înti”o 
cameră mică, unde se află câteva 
dulapuri cu cărţi în care se află... 
„biblioteca“ pusă la dispoziţia 
muncitorilor de conducerea fabri- 
cei. Ea conţine un material. sau 
numai datorit unor scriitori hit- 
lerişti şi trădători'sau -neserios, 

periferic, prin: care' — în loc să 
se facă educaţia muncitorilor , — 
se făcea pervertirea gustului lor. 
Nu lipsesc de acolo Radu Gyr, 
şef legionar şi poet antisovietic, 
Vasile Militaru, fabulistul huli- 
gan dela „Porunca Vremii“, Ma- 
rin Radu Voinea, comisarul po- 
htenesc, nu lipsesc „Misterele 
Parisului“ şi nu lipseşte nici 

- Karl May. Asta-i educaţia pe 
cire au vrut conducătorii s'o dea 
muncitorilor ? Şi când ştii: câtă 
pradă sa făcut pentru tot a- 
cet rezervor de otravă pus la 
diwoziția oamenilor de crimina- 
liige eri! 

ua atelio rul 

ZE, 

Tiverii muncitori dela Ga gel” ! » 

$ ea $ 

    
lucrând la cuploare 

. 4 

psre. In schimb, li s'a îngăduit 
patronilor să-și plătească po- 
litai peste  poliţai, gardieni 
psste gardieni, care să-i „pă- 
zească'. Ca aveau de păzit? 
.O avere adunată  necinsti! ? 
Sunt oare patronii așa de cin- 
stiți, încât să se mai teamă da 
altcineva decât de si înşiși ? 
De unde au pornit acești pa- 
troni ? Şi cum au ajuns la a: 
verile fantastice pe care le po- 
sedă ? Poate că n'au avut 
timp „ocupați de prea multe a- 
faceri, să se gândească la si, 
inainte de a-şi angaja gar- 
dieni la: porţi. și la uși. ” 

Dar ceeace n'au ei timp să 
facă, vor iace percheziţionaţii, 
brațele agitate din truda că- 
ora au trăit și mal trăiesc a- 
numite grupuri reacționare, 
îmbuibate şi opuse nevoilor   
i mi IE 
E i 202 

  
| arm ieşit dintr'un noroiu'” 

  i fraţi şi 

  

populare. 

„Cum ar. fi putut să se ridice 
tineretul la o altă viaţă, cum ar 
ii putut căpăta o cultură adevă- 
rată, o cultură folositoare, de ce- 

tăţeni cinstiți şi luminaţi, când i 
se dădea să citească versuri de 
Radu Gyr sau fabule de Vasile 
Militaru. Și sunt așa de însetaţi 

- tinerii muncitori să citească o 
carte bună, să înveţe din ea, să 
spună altora ce-au învăţat de a- 
colo! Am întâlnit la fabrica de 
pâine „Gagel“ . şi tineri care 
scriu. Ei n'au mai mult de patru 
clase primare. Ei nu s'au gândit 
niciodată că vor scrie şi pentru 
alţii. Dar au «avut și au în per- 
manență o dragoste de cultură 
rar întâlnită în alte părți. 

„Ne-am schimbat, parcă 

Am ieşit în curte şi ne întâl- 
nim cu băieţii dela atelierul de 
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Mu Știm macă 1-0 preia, Beal! 
se_uiiă plfagărid în jos. PL chiu 
râă Duitiţă lun, Oare la fabrica 
de pâine „GAGEL“ nu se poate 
lace loc să murrzască, uuyi tâ- 
năr În plus? La sceastă fabrică 
de pâine nu-se găseşte o pâine 
pentru încă un copil?/Să nu 
uite că suntem la trei luni după 
23 August! 

Dormaiinara!la 
O scară strimtă ne conduce 

la dormitoarele de sus, ale 
bărbaţilor. [i găsim, tineri sau 

adulţi, 'amestecaţi, întinşi în 
pături, trânți de trudă. Câţiva 
citesc ziare, câiiva îşi' povas- 
iesc lucruri şi întâmplări. din 
limpul zilei. Nu ne-au cunostu! 
până adineaori. Vreo doi'sunt 
aşa de adânciți în somn, încât 

nici nu simt gălăgia ușoară 
din dormitor sau uşile care se 
deschid şi se închid. li vedem 
aşa cum au ieșit dela lucru: 
cu hainele pline de urmele sa- 
cilor de făină cu tăcerea pe 
cara ţi-o dă oboseala şi pe 
care la ei o vezi în' fiecare culă 

a feţii. Cei care dorm şi-au 
desbrăcat cămăşile (sunt câți- 
va tineri care n'au decât una 
singură 1), înfăşurându-ss în 
păturile : cenuşii ale paturilor 
format cazon. O lumină slabă 
se scurge în camera improprie 
peniru un dormitor adevărat. 
improprie, din cauza  insufi- 
clenței luminii naturale. Dar 
cel puțin dormitoarele bărba- 
tilor au calorifere. - In partea 

cealaltă a străzii însă, unde se 

află dormitorul îietelor (numai 

  

negii mumeatori 
» căsnim să-i facem loc “aici, darjzece, din toai? tucrătoagrele fa- 

se; 

bricii Gugal, stau în cămin) e 

mult mai trist. O cameră cu pu- 

turi înghesuile, scundă, uriiă 

-adăposieşzie zece muncitoare. 
tinere? Inăuntru nu e nicio sobă, 
niciun tablou, “niciun decor. 
Nişte pereți. saâriaţi, cu varul 
cojil, galban: şi “Cop! so înaltă 
singuri în. jurul paturilor cu 
câia o l&diţă sau cu câte un 
eamantan juouit dedesupt. 
Desigur, de tablouri se poate 

lipsi cineva, așa cum se poate 
lipsi da-o 6glindă de -perete 
— necesară toluși într'un .doi- 
mitor cât de săraz. Dar, cum 

'se vor 'lipsi tinerele muncitoare 
de sobă și de căldură, acuni 
când vine iama? -  :: 

— Nu vă e frig? — 
bărm . Dn 

— Ba da. Seara ne culcăm 
câta două. Altlel înaheţi. 

Pesie 2-3 zile intrăm în luna. 
Decembrie. întrăm deliniliv în 
iarnă. Dar patronul fabric': de 
p&ine „Gagel”" n'a avut timp 
să se gândească la vosibilita- 
tea unui dormiior cald, cu ca- 

lorifer ori cu sobă și cu lemne, 
pentru cei care muncesc în fo- 
losul lui. Ce fel de îngrijire 
poale să fie aceasta? Ce s'ar 
petrece dacă lucrătorii ar re- 
tuza să mai muncească, dacă 

într'o zi sutele-de căruțe cu 

pâine! n'ar mai ieşi pe poartă, 
iar în curți, și'n birouri, și'n săli 
populaţia Bucureştiului ar în- 

tra să-l caute pe patron şi să-l 
întrebe dece nu e pâine, dece 

au plecat muncitorii, dece au 

fost ţinuţi în frig oamenii care-l 

a
 Le 

le între- 

  

  

făceau să câștige ? 

  

    

muncito= Duşimmanii 
la Herdan - zimi     lăcătuserie. Dăm mâna cu toţi. 

— Acuma au zis că ne măresc 
salariile, dela zi întâi... 
— Și cât o s'aveţi ? 

— 'Toţ puţin. Salarii între 30 
şi 80 lei ora, după cum sunt mun- 
citori industriali, calificaţi sau ne- 
ealiticaţi. ” | 

Yaţă de alte fabrici, la „Gagel“ 
nu' sa făcut tot ce ar fi trebuit. 
Salariile mărite încă nu s'au dat; 
nu există material şi echipament 
sporliv; se procedează la conce- 
dierea celor care lipsesc câteva 
zile, munca lor trebuind înlocui- 
tă de cei care rămân, fără ca.sa- 
lariile lor să fie avansate..In wo- 
dul acesta rămân . oameni fără 
muncă şi sunt supuşi: unui ciort 
vrea mare cei încă neconcediaţi. 

in curlea unde ne aflăm, s'au 
mai adunat — afară de tineri -— 
şi oamenii în vârstă. ., 
— Simţim şi noi — nec spun — 

că ne schimbăm; parcă -am icşi 
dintr'un noroiu. 
— Suntem mai oameni, mai 

plini de lumină, dar sar putea 
face mai multi, că administraţia 
Yabrieii câștigă bine. 

— Uite copilul ăsta — înter- 
vine cineva, făcând loc unui co- 
pil de 10—12 ani; e venit tocmai 

din Yitomireşti-Argeş, mai are d 
i toți mau 'ce mânca. Ne 

4 
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da lăcătugarie 

tovarășii de muncă, l-a văzut me- 
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a! tabrioii do pâi ns „„Gazat” 

“Tov. Rangă Toy a fost la lucru 
Duminică 19.Noembrie.. L-au văzut 

șterul. Subşejul Mihai Curcă, cu- 
noscut dușman al tineretului mun- 
citoresc a auzit însă dela nu ştiu cine 
că tânărul Rangă ar fi lipsit Dumini- 
că dela lucru. Și atunci fără să mai 
întrebe pe imeni, i-a tăiat ziua. 
Subşeful Mihai Curcă este acelaş 
care acum câteva vreme a aruncat 
cu o rangă după tânărul Luchian 
D. -. .. " 

Tinerii muncitori dela „Herdan” 
vor lupta cu toată dârzenia pentru 
îndepărtarea tuturor cozilor de to- 
por și a dușmnilor muncitorilor, 
pentru înlăturarea sălbăticiilor și 
a nedreptăţilor. 

Din comuna Jidos= 
tiţa jud. Mehedinţi 

Tineretul țărănesc din comuna Ji- 

dostița din jud. Mehedinţi au înțeles 

că lupta pe care trebue s'o ducă as- 

tăzi trebue să fie cât mai organizată. 

Autorităţile comunale (toţi membrii 

ai partidului Naţional  'Țărănesc) 
caută să împiedece pe orice cale or- 
ganizarea tinerilor, prin confiscarea 
afişelor: şi prin injuriile aduse tine- 
retului democrat. 

Cu toate acestea; ţinerii ţărani sunt' 
strâns uniţi între ei și luptă pentru 
a-și câştiga drepturile lor şi pentru 
ridicarea 'nivelului Jor cultural, 
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„ Doşi tineri și deci-aparent cu 
experienţă puţină, ucenicii dela 
metalurgia „Leul“ au înțeles că 
zorile unei zile mai bune s'au 
arătat şi pentru ei. S'au întru- 
nit într'o şedinţă; au ales'comi- 

tet şi cu trimis la inginerul Ră- 
dulescu, patronul lor; un dele- 
gat, care să-i spună ce au ho- 
tirît. Dar durerile lor nu au 
Jost nici ascultate şi nici vinde- 
cate. Comitetul ales de ei a fost 
însă dizolvat, pentrucă vreo câ- 
teva elemente vândute au reuşit 
să se strecoare în el, din îndem- 
nul patronului. După fiecare 
sfat: „pârau“ totul inginerului 
Rădulescu, care chema ucenicii, 
promițându-le câte și mai câte. 
Și ucenicii au crezut, dar când 
nimic din promisiunile făcute nu 
s'au realizat, au înțeles că toate 

na erau decât vorbe amăgitoare, 
căci: ucenicii trăesc mai -departe 
în condițiuni revoltătoare, ! 

CUM NUNCESC UCENICIIL 

De dimineaţă şi până seara, 
cei douăzeci: de ucenici, îm- 
brăcaţi în haine rupte, desculți 
şi murdari, lucrează din greu 
în ateliere. Un miros greu stă- 
pâneşte încăperile neluminate 
cu pereții murdari. Dacă un 
ucenic, din lipsă de explicaţie, 
a greşit puţin lucrul, este pus 
în' genunchi pe coji de nuci; 
iar dacă a întârziat cinci sau 
zece minute dela ora fixată, 
trebue - să lucreze o oră sau 
două în plus. Odată un ucenic 
a greșit și a bătut ora de sfâr- 
șire a lucrului cu 5 minute mal 
înainte. Pentru lucrul acesta, 

patronul l-a dat afară. - 

SALARIILE UCENICILOR 

Telul cum sunt plătiți ucenicii 
este revoltător, Cei din anul I au 
un salariu de 20 lei pe oră, din 
anul] II 24 şi csi din.anul III 30 
lei. Din aceste salarii, ucenicii 
trebue să-şi cumpere haine, în- 
călțăminie, să mănânce şi unii 
să-și plătească şi chiria pentru 
camera de dormit. O parte dintre 
ucenici, dornici de învăţătură, 
urmează: cursurile şcoalei indus- 
triale din „Pieptănari“. Cu sală- 
riul mizerabil .pe care-l primesc, 

tinerii ucenici nu pot să-şi. cum- 
pere nici cărți, pici rechizite şi 
nici să-şi plătească taxele, 

CUM MANANCA ȘI CUM 
DORM UCENICII 

'D. inginer Rădulescu, patro- 
nul dela metalurgica „Leul“, nu 
a înţeles-nici până azi. că_ uce-   
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Duşimanii tineretu- 
lui dela garajul! Fă, 

Sontay 

La garajul M. Sontag, directorul 
fascist D. Barbu, ca pe vramea te- 
roarei  antonesciene, continuă să 
bată pe lucrători, Astfel, în ziua 
de 21 Nov. a. c. a bătut pe tânărul 
lucrător Cercel Marin și a amenin- 
țat pe lucrătorul Ruţoica Marin. 
Fascistul Barbu+ ţine în atelier pe 
coada de topor Mihai Ion. 

Nici până azi fascistul Barbu nu 
a satisfăcut  dreptele cereri -ale 
muncitorilor. | , 

Nici până azi nu a îndepărtat 
din atelier pe legionarul: 'Andro- 
nescu, deși muncitorii au cerut-o 

cu insistență. Fascistul Barbu apă- 

ră interesele germanului Sontag, 
azi arestat. El nu vrea să acorde 

muncitorilor drepturile lor. In a- 

ceastă acţiune  antimuncitorească, 
Barbu este sprijinit de contabilui 
Puiu  Nadler, Tinerii muncitori 
sunt hotărâți să lupte pentru pe- 
depsirea fascistului Barbu, şi pen- 
tru dreptele lor revendicări. | 

Delia studenţii din 

Botoşani 

Aproape 109 de bacalaureaţi şi stu- 
denii din Botoşani au Jost concentrați 
şi trimiși în lagăre şi detaşamente de 
lucra, fiind smulşi dela invătăinră în 
timpul regimului Antonescian. Astăzi 
situația lor continuă ca şi în timpul 
trecut. Ei cer să.li se dea posibilitatea 
do a se reinscrie în facultăţi, do a fi 
înscrişi la cămine şi cantine şi de ali 
so pune la dispoziție mijloace.de tran- 
sport, regiunea lor fiind izolată de res- 
țul tării, Forurile Universitare să aibă 
toată bunăvoință pentru aceşti studenţi 

şi bacalaureați. . ” : 

Tinsretul  muncito= 

'«esc al fabricilor Dli- 
brai şi Mociornița a- 
lături îs luptă şi 

4 . - 
bucmiie 7 

Sâmbătă 25 Noembrie a. c. a avut 
loc în sala de spectacola a scolii nrima- 
re „Foişor“* prima  şezăloare ' orga- 
nizată de tineretul fabricii MIGRAL cu 
concursul fabricii MOCIORNIŢA,. 

Au luat cuvântul privtenul  Totezan 
din partea fabricii Mociorniţa, delegatul 
fabricii Migral, prietenul Fiorea şi de- 
legatul U. T. C.-ului. i 

- Aceştia 'au arătat rostul şezătorilor 
în cadrul! luptei de ridicare a nivelu- 
(:: cultural al tineretului muncitoresc, 

A urmat programul artistic, compus 
din coruri; recitări și  piesete printre 
care „O şezătoare la țară” reprezentată 
d» o echipă da muncitori dela Mocior- 
nila. Și-au dat conctirsul tinerii: Ute 
Victor, Radu  Gheorahe, Vişan Duml- 
tru, Traian "Dragnea. Julieta Ursules- 
Cu şi. Maria Constantinascu. E 

După şezăloara, într'o :atmostară da 
caldă întrăţira, a unnit balul, 

. 
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Aderarea tinerilor 
muncitori din portul 
Brăila la Piatiorma 
Frontului Domocra= 
tic al Tineretului 

In ziua de 16 Noembrie 1944 a avut 
loc adunarea tinerilor. muncitori din 
port pentru a discuta proectul de 
Platţormă a tineretului democratic. 

Adunarea a fost deschisă de to». 
Carp, care arată importanta organi- 
zării spunând că tinerii trebue de azi 
înainte să înceapă o viață nouă. 

Și explică fiecare punct în parte. 
Cere ca fiecare tânăr să-și însu- 

șească toate punctele; în ele fiind 
concretizate doleanțele întregulu 'ti- 
neret, ” 

Intreaga adunare a luat cunoștință 
„de Platformă luându-și obligația de a 
lupta cu hotărire pentru realizarea 
ei, votând pentru aceasta următoarea 
E MOȚIUNE . 
Noi tinerii muncitori din portul 

Brăila, reuniți în adunare generală, 
am aderat la Platforma elaborată de 
Comitetul Central al Uniunii Tinere- 
tului Comunist şi ne luăm obligația 
de a lupta pentru realizarea tuturor 
punctelor, ştiind că numai în felul a- 
cesta vom câștiga drepturile noastre 
într'o Românie liberă şi democratică. 

Să plece hitieriştii 
dela „Glucoza”, 

Iiileriştii Herman Kranz :şi fra- 
tele său, amândoi dela fabrica Glu- 
coza, continuă să saboteze acţiunea 
tinerilor muncitori. Ei ameninţă cu 
concedierea pe muncitorii catre par- 
ticipă.la şedinţele convocate: de co- 
„mitetul de fabrică. Ei au căutat să 
împiedice pe muncitori să parti- 

„cipe la manifestaţia de Marţi 28 
Noembrie, cerându-le autorizaţia 
Ministrului de Interne Penescu de 
a manifesta! 

Să plece odată hitleriştii dela fa- 
brica „Glucoza“! ” 

Tineretul din Galaţi 
se organizează, 

Tineretul dela fabrica" „Brateş“, adu- 
nai pe ziua de 17 Noembrie”1944 în şe- 
dință de organizare, n ascultat cuvân- 
tările tovarăşilor dela U. T. C. Jora şi 
Şicu, Tov. Jora arată cât a suferit ti- 
neretul din timpu! legionarilor şi “al 
victaturii lui Antonescu. - . ' 

Tov. Şicu explică tineretului ce însem- 
nează organizarea. Arată cum tineretul 
a fost ţinut în întuneric şi nu a avut 
nosibilitatea să înveţe. ! | 

Astăzi, când avem dreptul să ne or- 
canizăm şi să cerem drepturile noastre 
vem putea şi nol să ne cultivăm. 

Se. trece apoi la alegerea comitetului. 
Au fost aleși următorii: 
_1) Marin Florea, secretar, 
'2) iliescu Mhaii, mişc. culturală. 

- 3) Matel Vasile, -renorter. . 
4) Stolca Paraschiva, casieră. 
5) Maria Grosu. - : 
Tineretul ela fabrica „Bratez“ şi-a 

dat seama tă numa! organizat va puba.   căstiya dreplurile sala şi este hotărât 
să luota până la câştigaraa loa. - 

| 

nicii. care -lucrează la-dânsul au-j--.- 
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nevoie de cămin-şi cantină. Din 
cauza aceasta, ucenicii mănâncă 

la un birt poular, plătind o masă 
cu 300 lei şi aceasta: fasole sau 

cartofi. Din cauza. lipsei de baie 
sau a unui spălător, ucenicii mă- 
nâncă murdari, aşa cum ies dela 
lucru, din atelier. Cât priveşte 
dormitul, ucenicii. sunt nevoiţi 
să-şi închirieze camere în oraş, 
plătind pentru ele chirii foarte 

  
    

  

Un ucenic dela Metalurgica „lLeul” 

mari. Ca să fie mai ieftin, uce- 
nicii stau câte 5—6 într'o ca- 
meră mică, fără paturi şi fără 
lingerie, fără lumină şi fără căl- 
dură. ! 

e SĂICRATORA 

Pe lângă ucenici, la metalur- 
gica „Leul“, mai sunt şi lucră- 
tori calificați care primesc un 
salariu de 1500 lei pe săptămă- 
nă. Din acest salariu lucrătorii, 

ca și ucenicii, trebue să se în- 

trețină singuri  pentrucă sunt 
„lucrători calificați“ şi își plă- 
tesc chirie pentru cameră dela 
3500 la 4000 lei. Ce le mai ră- 
mâne deci pentru hrană, haine și 
încălţăminte ? 

Atât lucrătorilor cât şi uceni- 
cilor, patronul inginer Rădules- 
cu trebue să le plătească toate 
concediile medicale și de vară, 
precum şi orele de alarmă, so- 
cotite în număr de '200. Făcând 

K 

și-a înje 
Vorbim despre tineretul 

democrat, tineretul care 
păşeşte în ritmul impera- 
tivului de astăzi, tineretul 
român conștient care are 
în vedere rolul.istoric ce 
trebue să-l aibă în prezent 
şi în viitor. 

Dacă cineva priveşte cu 
neîncredere această însu- 
fleţire şi acest elan, pentru 
interesele proprii ale tine- 
retului, apoi acel cineva nu 
are decât să poftească în 
mijlocul tineretului, în 
mijlocul vieţii de toate zi- 
lele a tineretului şi acolo 
să citească în fundul sufle- 
iului acestui tineret, des- 
pre modul cum concepe el 
vie (a. 
pe meargă în uzine, fa- 
Jrici şi ateliere, să vadă 
tineri cari poartă pe cap.un 
strat gros de păcură, care 
poartă în picioare încălţă- 
minte prin care iese călcâ- 
iul şi care duc în suflete o 
încredere colosală, că via- 
ţa trebue să fie pentru toţi 
cei care muncesc şi numai 
pentru cei care muncesc. 

Să meargă să vadă pe ti- 
nerii țărani, cu palmele în- 
groşate de muncă, asudând 
pe pământurile, care li se 
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Stăpânese și le exploatează   oierii, _- 
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ea opta a 7 

esrhenirea 

cuvin lor, dar pe care le   

  

  

Uu grup: de ucenici aeia Metaturgica Leul” Da : o 

acest lucru, patronul ar veni tu: 
ajutorul lor, uşurându-le condi-, | 
țiunile' de trai. De ce nu se gân-- 
deşte că lucrătorii şi ucenicii nu, 
pot fi ajutați din altă parte, pă- 
rinții lor neposedând nici pă 
mânt la țară şi nici altă avere 
în ora, | E ! 

INGINERUL RADULESTU, 
"SABOTEUR 

Ceea ce am constatat noi a- 
cum, este faptul că patronul in- .: 
giner sabotează industria -româ-. .. 
nească. In timpul dictaturii tră-! 
dătorilor . fascisto-hitlerişti, în 
metalurgica „Leul“ ucenicii și 
lucrătorii erau în număr de 100, 
care “lucrau din greu, pentru ar- 
matele criminale ale lui Hiiloi, 
Acum, când această fabrică l.1- 
crează pentru armata noastră 
pentru Armata Roşie eliberatoa- 
re, inginerul Rădulescu nu vo= 
ieşte să ţină decât 30 de ucenici ': 
şi lucrători. 

Astăzi, când ar trebui să a-, 
jute adevărata cauză româneas- 
că, nu mai vrea să mărească nu- 
mărul produselor fabricii. Dece? - 

„CAINELE DELA POARTA 
IADULUI” 

La metalurgia „Leul“ există şi. 
un portar, care se repede hu: 
cenici şi lucrători ca un adevărat: 
câine. Muşcătura lui este însă 
mult mai dureroasă decât a unul 
câine, pentrucă nu muşcă-îa cuc ! 
ne ci din sufletul lor. Pârăşte u. 
cenicii la patron şi întotdeaumi . 
la cecace spune, nu uită să adav. . 
ge fel de fel de minciuni. Atu. 
când ucenicii şi lucrătorii sau 2s, — 
dunat în jurul nostru „câiuala* 
dela poarta iadului, s'a repezit va 
ci, spunându-le: „ăştia să vaz= 
bească cu „boierul“ nu cu vai — . 
plecaţi de aci. Ce ştiu cu cir: 
sunt. Staţi să chem „stăpânul“ ş, 
repezindu-se în fabrică, a v2a*,. 
cu patronul pentru a sta lânz.. 
ucenci şi lucrători, stânjeninde-i 
în spusele lor. „ 

Acestea sunt  condiţiunite 
care trăiesc ucenicii şi lucrătorii. 
dela „Leul“, Ei sunt acum coa- 
știenți că numai luptând orzani- 
zaţi, alături de toţi tinerii dema- 
crați, vor câştiga  revendicărils - 
lor şi vor contribui la distrugerea 
definitivă a fascismului. | 

  

Să meargă la tineretul 
studios, acel care — pen- 
truca să ţie tocul în mâini 
trebue mai întâi să sulle 
în ele şi trebue să ducă, 
pentru a-şi satisface setea 
de învăţătură, o viaţă pli- 
nă de calvar, nedemnă de 
ființe umane; să meargă 
la acest tineret care muu- 
cește pentru o ideologie, 
fără nici o rezervă de as- 
pirații sociale, să discule 
cu el, dar numai cu el. 

Să meargă prin gări să 
vadă tinerii țărani şi sol- 
daţi călătorind pe deasu- 
pra vagoanelor, cari calcă 
cu. călcâiul gol pe pământ, 
pe pământul care de atâ- 
tea ori li sa spus că-i mo- 
șia slrămoşească, 

Acest tineret şi încă alto 
multe categorii, au pornit 
hotărât la lupta dreaptă şi 
sfântă pentru. revendică- 
rile lor juste, din toate do- 

meniile, sociale şi cnltu- 

rale. 
N Petre Drocan 
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Pia imhtâăra a fost gi a TămNa4 Q 

meiul fesca, ervbală după 

muntelui unor orpanirații acide 

pateane din Germania şi Dalla, Fa 

sl ntre în ziua când partt- 

crt burphcee, unti-muneitoregti și 

prtemosrate din Români, pacti= 

seu voslurerile militante si 

Vatra de prite uraniu, tt 

Dat sa pretios tiniretul în Ha 
. - : ae? 

tc sut not raebul, Int. utată 

« 

4 

% 

fe 23596, la trol ani lupa venirea 
1 pater îmi bitler în Ceermaniu, 
wettaria a fost mmetorlă ale ine 

. ae a tineretului, tim nijlos 
via everoiuni de a provoca 

a cnalta stroentele zoviniste 

RI pe nat departe, 

[e purcepe e Date 

tu marte moale era 

e onzată cca tt NpPati Ia IN 

batiocnta 

să 
pre 

e) 

a 
ste 

te, 
„rele 

  

dana 

to lor, dropotiavua rul 
"deea popoarelor rin 

a nalitațitor vontovei toare, 
aia aa acut scopuri previi ȘI 

de a rupe tineretul dela 
Te sa revendicarile lui, dle 

pre concepții de hu, 

n. 

peer 
otita 

Sagan cure Du eri 

3. : 3 poporului, aici 

me te *. ATetadic, dela 

i inerilor h s'au 
oct cerem, În loc să Îi 

oa bine, îmbracăminte, hrană, 

titi în „tabeie 
nunc? și 

set 

ui 

zi 
costisitoare 

acte uta 
utile, 

  

ce 

aha. ce 
Su cheltuit eu peeinilitiaraa mis 

Voce enorme, dar tinerii au lo 
vii să poarte anl hainele lor, să 
rgui încătțaimintea lor, să înece 
e teueție ridicata, să arcuite ce 

ssvân încărcate dle minciuni 
re imaultee presalane la udrezia sta- 
ina mcinv. Niciodată nu li Ya 
sn odoedrut, niciodată nu li s'a 

dreitzatea. 

  

atat 

pesuetorii premlitari, În Mao 

ivitatea. câzuzilor, Sau recrutat 

cn învârtiti ai ronimutrilor dicta- 
care primea bani cutiri 

aobilizare, vlopii în gazetele 
rare, 

  

    

român democrit, 

Premiţităria trebuie € 

După 25 August, când înă 

torii premiltari au văzut că instie 

tuţia în care activau Începe ei 

nu-si mat aibă rostul, re dedau la 

metode dintre este mal degradan- 

1. Cesare făcuseră sub dictatură, 

au continuat şi-au dus la exces me- 

tadi Infecte, dr a munci si batjo- 

les[lințată ! 
instnuic= 

cori tineretul. Căci tinerii  pre- 

militari au fost pusi, mai ales Ja 

țara, să imunceaaă În bătătura 

jul vinului sur A instruetorului 

premilitar, săi tale lemne, să-i 

aduci apa, să-i înprijească de copii, 

sii rânvateă la porci, săi sape 

priulina, ete o 

Pentru ce aceste înjomri şi degra- 

dări? Ce rost îsi mai are o insti- 

tutie care transformi sau Vrea să 

'ransformue livorii In animale de 

muncă, pentru binele unor agitato- 

ri hiterişti 7 Dece să mal existe 

nceit focar antidemocrat, care este 

piemilităria ? 

“Vineri demoeri ți din sate şi din 

oraşe! Voi nu mai aveți ca căuta 

la subeentrele de instrucție  pre- 

militară. Voi nu aveţi ce să Învă- 

aţi acolo. Rulul vostru este în 

altă parte. Rolul voatru este în or- 

uanizaţiile democratice tinereşti şi 

numui în ele. Incetaţi de a vă măi 

prezenta le şedinţele de iustrucție 

premilitară ! Denunţaţi  orpaniza- 

ţiilor domuweralice din țară pe în- 

structorii prewmilitari care sabotea- 

ză armistițiul şi alianţa noastră cu 

Natiunile Unite, Cereţi ca acești 
insiructori să fie trimişi pe front, 

pentru a-și face datoria de  adn- 

viruţi cetățeni ! 
Premilităria nu-şi mai are  TOS- 

tul. Exictenţa ci a devenit un pt- 
ricol pentru patrie. Tineri  demo- 
crai! Premilităria tebuie și va 
fi desființată prin lupta voastră 
hotărâtă, în cadrul Prontului' De- 
mocratie at "Fineridui,   

  

    

  

ta ci wma (ororizaa == rămusi 
canti eta plecaţi p2 

cor trimi Sa moară În 
pistei cosmina, În felul acesta 

Vicut rcucaţia antisovietică a 
tizurotulii sn felul avesta au fost 

i timerii, czre cau murit apoi 
tul Dozului, fa Stininarad, în 
na prntri oruviile nebune 

zi auto, Saregalului”  Muuotul 
i titer, 

După Da Aust = cănd fara se 

„ein ae întunericul în cure fu 

ste âzita tăca toie, după 2 Ano 
-- când torţe  dermnocratice 

» Vrcretului se uacau, aprige de 
o msză Viaţă. conştiente de rolul 
oi relătenese și patriotic, dupi 23 

   

  

    

   

  

   
   

   

  

     

fost Sa crezut un moment că 

pe imbitaria = care fusese si ră- 
mas: îmmbâcesită de Pascism -— ra 

putea drmocraliza A fost un 

  

3 zudarnir. Vochile olernente an- 
ine au rămas la posturile 

“ontinvând acesasi propapan- 
4 mârsavă, mincinousă, încărcată 

sericele pentru viitorul  u- 
nâniei demovrate. - 

Nu numai la „Aalaxi“, unde in- 

tructonul promilitar a vorbit ti- 
tar împotriva Rusiei Sovictice 
sar în toată fara se petrece acelaş 

   

      

   

ierte. Premiiităria este un focar 

zinist, Plonuciitele din sânul ei, 
    activitatea lor antidemocrată,   

  

spin unor naui pericole statul 

E +4 8 a e 

ASE 6 E ALE 5 (5 E i Mp a Co zi o u E ti 
a ks” 

Cotiere lin pers, 2) 

ibliuteci a Tineretului Comunist. din 
einanzi. Festivalul dela Caracal a in- 
emnaal înirațizea tataror tinerilor Ro- 
sanatoai de toa'a categoriile cari an 

uitat că Înpta pe care o duc ei, na in- 
«rzie sâ-zi arate ruadele, Festivalul lor 
te un indeum pentru tinerii din în- 
raga ţuă. “ 

Şezătoarca dala 
S.E.T. 

Simbăti 25 Nov. n. e. a uvut loc 
sczatăare la fabrieu S. E.T. tov. 

unui. deschizând şezătoarea a 
at că tineretul muncitoresc tre- 
Să-şi ajute conducătorii pen- 

a sdrobi fasciștii camuflaţi in 
e reacționare. bl tiebue să 
pentru îndeplinirea armisti- 

«ui, pentru prietenia cu U, R.S. 

Tineretul rnuncitor trebue să-și 
tinue dârz lupta pentru satisfa- 

a revendicărilor, care în majo- 
> tu atu fost satisfăcule până 

in, „A Iuat apoi cuvântul tova- 
mn Neacsu Andrei, Gârz luptător 
niru cauza muncitorească. El a 
3 primit cu căldură și ascultat 

mare atenție de întreg tinere- 
tovarășul Neagu Andrei, a fă- 

* o scurtă cxpunere a situaţiei 
fiice actuale, demascânrd pe duș- 
"ti poporului cari se află la con 

și care încearcă să compro- 
ă încă odată relaţiile dintre po- 

at român Şi cel sovietic, 

Pzosramul artistice a început prin 
in „Doina Plugarilor”, „Line- 
Mea”, „De vei îi iubite în 

oi rănit”, şi „Păranul” care au 
"in aplaudate, După reprezen- 

n svonciei „Prostul“, sau cân- 
 câleva coruri, printra Caro „Pă- 
"înainte, tovarăși”, şi „Suntem 

pari”, 

DD acea a încrput balul, care 
„teminat abia a dona zi la ore- 
5 sin. ” 

      

  

      

    

     

    

     

  

la fabrica „„D. Voina” 

Sernubătă ceara u ucut lua la fa- 
ia Voina un fratival artistie ur- 
i de bal, orgunizat de tineretul 

rii, sprijinit de toți munei- 
; în frunte cu comitetul de fa- 
4, , 

vetivelul a început” cu un coș 
uiti încinte toenrăși”, cânter de 
an tiaeridor  snuucitori dela 
a a, ' 

Tu, Borilan aduce ealutul DIP.C 
meet prin foatival n) muncito- 

ne dea „Voino'“, EI arată că toate 
meitari  footinaturi, baluri, 

, iri tinerii muncitori 
„r1nă în, ata ap junutru o viaţă 

    

    

mai 
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ES 
nui bună, Deaceea cu acest prilej 
tinerii îşi arută nu numai bucuria 
cd au seipat de regimul de cruntă 
mizerie al lui Autonescu, dar şi ho- 

lărârea de a merge până la capiit 
pentru realizarea dreptelor lor re- 
vendicări. 

A urmat un progrum de coruri 
şi recitări. Tov. Vărzaru dela 
„Voina“ a recitat „Cântecul 
Muncii“, | 

Top. Cucu a recităt „Rugămin- 
tea din urmă“, iar Tov. Filip „Țară 
plânsee. 

- Curul tinerilor u cântat „Suntem 
Stegari“ şi „Imnul Tinereţii“, iar 
orchestra de muzicuţe compusă din 
tinerii muncitori ai . fabricei 
„Voina“ a execulat urii naționule, 

A urmat apoi balul care sa pre- 
Iungit până la ziuă, 

la S.T.B. , 
Dunuinică 12 Noembrie ora î p. 

îm, a avut Joe în sala garujrui S, 
PT. B. Tei, un mare festival artistie 
dat in cadrul t'rontului Unice Mun- 
eitoresc al tineretului, de. tinauii 
muncitori: delu fabricile A. C.T.A, 
şi Cartea ltomânească, eu eineursul 
echipei de căluşari și dansuri na- 
ționale şi al orchestrei de coarde 
dela S. T. DB, Au luat parte este 
3.000 se persrane, Pe 

Prietenul Fareaş deschide serba - 
rea, saluiând prezenţa în miilocul 
asictenței a d-lui ing, Xfanoleseu. 
noul director al $. 7. B.-ului, pus 
cu asentimentul Sindicatului în. 'o- 
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Dela „SULTZER & 
CO” 

Tinerii moncitori al fabricii Snitzor 

& Co. au înaintat Dirceţianii, pri ca- 

mitetel de fibrică, nn memoriu, Acas- 

ta cuprinda mal maite sevemâdicări jaste 

printre care: , | 

1. Midicarea  salarialui, la nivelal 

ecmunpelei, , 

2. Ajutorul de iară echivalent cu 

plata a 200 ore de lucra. o 

3. Halato pentrn Incrătări zi ncenici. 

4. Lemna de foc şi alimente proca- 
acestora 

tale În preț maximal, prejal 2 

ormmând să fie reţinut în rate din aa- 

larini lacrorilor. 

Diu toalo acestea, Directiunea a a- 

probat nnwai «poral Jegal de 65%/e. Ta 

itroprinderi asemănătoare, tiuorii In- 

crâtori an un calariu de 300 lei pa oră, 

pe când la Saltzer salariul lor maxim e 

da 140 lei ne oră. D-nii Ing. Moma- 

novsky şi Birman 120 tot felul de we- 

dreplăți tinerilor lucrători. Asa de pll- 

d, ou ştiroa ler, a'a îmrat ratia de ali- 

menie şi îmbrăcăminte unar. lucrători 

şi s'a imparțit nnor pro” 

tețati. 

Tinerii lucrători sant hotărâți să pună 
capăt ned:eplă'ilon. Deasemeni ei na a8 
vor malţuni ca bucșizul oare li s'a dat, 
cl vor lapte uniti şi hotărâți pană la 
satisfacerea în Snlregirae a xevendicări- 

lor lor expnae în memariul lor, 

Tinerii țărani se ur- 

canizează 

fourionari 

“Cimeril din comuna Fântâna Doain- 
nat, împreună cu'sulele care îi apaY- 
țin, ascultând lămunirite şi îndrimă- 
rile date de deiogatul nostru Moldo- 
veanu 'fodor şi Înţelegând nevoii. or- 
puinizării, aderăm în bloc la „Frontul 
Piuzariior” fiind de acord cu Plat 
forma „Proatuiuj Naţional Democrat”. 

S'a fomnat un comitet compua din 
urmitorii :   

  Lori ectind „Scânteia tmevetului” 

  

Sian Anahel, Jonezcu Yiorea, Prs- 
zonianu Florea Afatin  Buzoitnu, 

ata "a. 

  

Sat Zet de DibTHte Ra 

mpi da ff nerești 
şi A. C. 1, A; „Coloana de. alac“, 

recitută de Saita Ion, 

Partea duua a programului a în- 
ceput prin cântecele executate de 
orchestra de muzicuţe, Au urmat 
apoi dansuri naţionale şi dansurile 
călusarilor dela S..T. B. 

Sau mai declanal: „Lui Cea- 
paew'“ recitat de Rușea Alexandru; 
„De vei fi rănit în războiu: iubite“, 
recitată de Georgescu Vasilica. S'a 
reprezentat apoi sceneta „Vai de 
cel ce se scoală prea târziu“ la care 
şi-au dat concursul N. Angelescu şi 
Maftei Natalia. Progrumul artiste 

- e pe 
s'a încheiat prin corul „Păşiţi Îna- 
inte tovarăşi“, ! 

A urmai apoi dans. i 

Şi tinerii dela San- 

dril-Momâna şi La 
ram au avut 

şezătoare 

Şezătuurea tineretului muncito- 
rose dela „„Sandril-Românăi” şi 
Laron“ e deschisă de cuvânta- 
rea prietenului Mihalcea, din par- 
fea comitetului de fubrică dela 
„Sandrik-Româna”. Ia apoi cuvân- 
tul prietenul Eremia Victor din 
partea tineretului muncitoresc al 
fabricii; acesta arată cum. trebuie 
sd profite tineretul de libertatea, 
de a se manifesta în voie, pe care 
0 are, şi cum trebuie tineretul 
niuncilorese să-și continue lupta   cul criminalului de război Pp, 

î. eUn(u, i 

| Ia apoi cuvânuil tov.' Pătraşey, sere tarul Comitetet + înulețezn ul 
aurit i Cmnnnhie aa : . 

na î imiportanțe tenteeata „subli- 
tic nrin eare trece menu iri pati. Cr Tata e m. arutând că P, 

E, ă pentru adevirata demo- 
craţie, pornită de jos, El urează a- 
poi muncitorilor S, %, B-isti, ca în 
mibia pe care au întreptins-o să fie 

iți şi hotăriţi, 
A urmat apvi partea l-a a pro-. 

si mului artistie, care sa început 
prin corul „Suntem Steguri execu: 
tat de carul muncitoresc dela Car- 
tea Românească si A, C. T, A. După 
ce prietena Poatu Afaia şi pricte- 
ni Popeanu Victor au declamot 
„Weselia“ si „Tinerețea mea, sa 
reprezentat seoneta „O judecată“ 
do John Steinbeck, în care Sau 
distins prietenii von Grisore și 
Anucleseu N. Au urmat apoi urmiă- 
toarele recitări : „Cine cere saco = 
tcală“, recital 0 van Grivore; 
„bmnul hi Stalin“ executat de co-   rul muncitoresc Cartea Remâiească 

Pentru satisfacerea tuturor nevoi 
lor sale. De 

Corul Sandril-Româna deschide 

programul. artistic nrin corul „Pă- 

şiți înainte, tovarăși”, după . care 

prietena Zoe Ridulescu recită ber- 

surile regretatului poet luptător 

Utki, „De vei. fi iubite, în răs- 

boiu rănit”. Corul intoneazii apoi 

„Nu e paloş să ne înfrângă”, 

tâniira Niculina Drinceanu recită 

„Ne vine dreptatea”, Mai recită ti- 

nerii  manuvitori Dumitru Florea 

poezia, „Mai avem o judecată”, şi 

Ioana  Bâzu poezia . „Trădătorii”, 
Pristenii Stelian Văcarau şi Elena 

Popescu înterpretează cu mult haz 
sconeta -,„Vai de cel ce'se. scoali 

prea târziu”, . 

Soezătoarea se încheie cu „Inter- 

naționala” cântată de corurile uni- 
te ale celor două fabrici, după care 
într'o atmosferă, de caldă - voioşie 
muncitorească începe balul, 

int). 

Afara Nicu, Nicadae Jon. 

ar ds 
„Beta p„Phaentx 

Tinerii munritori din fabrica Phă- 

niz lubiul în disculie Platfornu Fron- 

tului Democrat al Tineretului, azi 29 

Noembrie 1941, aderă în Întregine la 

Platforrnii, care corespunde răzuinţ e 

lor întregului tineret din România, 

luându-și angajamentul de a se înca- 

dra în marea luptă pentru reulizarea 

unui guvern «lb “Irontului > Nuţional 

Democrat, singurul care poate  za- 

tisface toate punctele din Platformă, 

Lupta tineretului de 
la întreprinderea 

ap „TRAFO” 
In ziua de 22 Noembiie a avut loc 

şedinţa tneretulut nuumcitorese dela 

fabrica „fate“, prezidată de  tov. 

Parul Gigoiu, Acesta deschide şedinţa 

    
dând cuvântul tov. Murciuc Tolea din 

partea comitetului de fabrică, care a- 
vată scopul acestei constătuiri, Tov. 

Niculescu explică tineretului munci 

torere însemnătatea muncii culturale 

și a ziarului de perele. Incheie prin- 

rin apel către tineret, care trebuie 

să dea dovadă de disciplină şi înfră- 
țire tovărăşească. ! : 

“Tov. Gigoiu propuve apoi adunării 
concedierea lui Dinculezcu Colin pen. 

tru purtarea sa dusmănoană interese. 
lor muncitoreşti, 1 dă epoi celire bi- 
mătorului me:noriu oare tretmie să fie 
înaintat, divrecţiunii: - - 

1. Direcţiunea fabricii să dea ajuto- 

rul de îammă echivalent cu salariul a 
100 ore de luau. , ” 
2, BX se dea gratificaţii de Crăciun 

în raport cu leafa și vechimea, 
3, Să pe dea salopete, pentru păs- 

trarea hainslor în bună stare. 
4. Biblioteca să fie. ineredințată 

responsabilului cultural sl fabricii. 
5. Să se dea da.urgeriță scule su- 

ficimmte pentru a se pulcă da ranmăa- 
mentuj| maxim. : ” 

"Să înceteze mizeria 
dela A, C, TI. A. 

Tinerețul muncitoresc al făbricii -A. 
C.'P. A. a înţelea că nu-şi poate Îm- 
bunătăţi - traiul decât luptând or- 
ganizul. Există însă în fabrică 
câțiva  legiânari cari încearcă să 
sabuteze lupta pentru realizarea  re- 
vendicăriloy, Asa de pildă maistrul 
Cârseanu, face intervenţii. pentru a sc 
ridica ordinele de mobilizare pe loc 
ale celor mal buni luptători dintre ti- 
nerii muncitori ui fabricei, 

Dar . Cârseanul nu e singurul fas- 
cist din fabrică. Pot la A. CT. A 
mii e şi inginerul Dumitriu. Acesta a 

găsit de cuviință să rupă afişele şi 
ziarele . „Srânteia! răspândite prin 

fabrică. ma 
imcrătoruil Băţăgoiu Gh, insultă pe 

Gornea Vasile, şi bate ucenicii, Clica 
de legionari din fabrică e vinovată de 
traiul prost z] uceniciloi şi lucrăto- 
rilor. Nu numai că ftinerii ucenici au 
"salarii de mizerie -ţpti' di: mud 1, 40 
lei pe oră, cei din anul IL, 45 lei pe 
ară), dar sunt, puși la tot felul de caz- 
vezi (spală pe jcs, „unâtură, curtea). 
D-ra 'Feodoru îi pure să ' muncească 
în serviciul ei personali.' Tot datorită 

“legionarilor din direcţie, e încă mnen- 
ținut în fabrică fostul maistru 'Ţigă- 
“nuș care fusese. concediat pe bună 
draptate; el a fost angajat şofeur al 
divecţiei, şi întrebuințează. ucenicii Ia 
spălarea maşinii. - - 

Să înceteze mizeria dela A. C.F. A. 
Ducă cei în drept nu vor face epu- 
rația de sus în jos, a vor face mun- 
citarii.? | : 

Situaţia ucenicilas 
loa fabrica Schiel 

levendicările ucenicilor . nu sunt 
luate în scamă, ei fiind mai deparie 
lăsaţi pradă mizeriei, Nimeni nu se 
întreabă cum poate trăi un ucenic 
din anul întâi cu 1000 lei pe lună sau 
unul din anu] patru, deci în vârstă 
de 17—18 .ani, cu 4000 lei pe lună. 

Nu z0 întreabă nimeni. fiindcă fie- 
care își vede necazurile sau intereşele 
Jui, iaz, ei cei mici şi ([ără pulteve nu 
pot să-și ridice glasul pentru a cere. 
„Muncitorii din 'toate branșele, din 

toate fabricile sau întreprinderile își 
cer -drepturi şi "condiţii de trai o- 
menesc. : Numai ucenicii nu capătă 
nimic. Ei trebue să: rabde pentrucă 
sunt ucenici, e 

La fabrica Schiel ucenicii sunţ plă- 
tiți dela 4—24 lei pe oră. pentru o 
masă la cantină fabricei li se pretinde 
10 lei. De unde să ia ucenicii de două 
ori 10 lei pe zi plus costul mesei de 
dimineață când el câștigă: în total 
70 lei pe zi ? De unda? : i : 

Tiworetul din Fa- . 
krica Yextilă a înco- 
put să se oruanizeze 

'Vinerelui din Industria Toxtilă Ari. 
dană a început să se organizeze, In 
cursul unei ședințe Ja care au parti- 

eipat 500 tineri, au întocmit un me- 
moriu, care a tost înaintat direcţiun- 
Dei. S'a ales un comiteţ de condu- 
cere, care a luat contact cu Siuaica- 
tele, Tm scurt timp au ajuns 12 n2do- 
Farea salariilor, desfiinţarea carcerei 
şi a bătăii, iar localul „Muncă şi Lu 
mică”, cu bibliotecă, aparat de clne- 

matograt, cu echipament sportiv şi 

cu diferite distracţii, care au fost re- 
zervate funcţionarilor şi oamenilor re- 

pimutui Antonescu, acum au fost date 
în întregime tineretului, ” 

Tineretul Fabricei -'Vextile şi-a în- 

dim Eraşov |. 

wmenească a condut 

min şi memoriul j 

-onfinăând royveudie i 

cot cet al solidarităţii organ e 

sate din Căminul Nr, 3 sa pi ară a. 

fa mază și seara MÂNCArCI € mal 

pustoasă, în loco de mămăligă ucenicii 

primese pâine, iar în dormitoare sun 

cearceafuri și pături suficiente, Tine: 

reiul însă nu se opreşte din demni 

pornit și va lupta cu hotărâre pan 

la realizare ultimului punet al re- 

vendicărilor lui. 

Dcla Uzina Electrică 

«fin laşi 

înaintat de ucenici 

ărilo lor. . 

Joi 16 Noembrie 1944, doi dele- 

gaţi ai Uniunii Tineretului Comu- 

nist. din Taşi.au citit şi” explicat 

Platforma Frontului Democratic al 

tineretului, în fața ucenicilor dela 

Uzină. Intxeg tineretul din . Uzină 

a aderat-la această platformă şi a 

semnat umnătoarea : a 

MOȚIUNE 

Noi tinerii muncitori dela Uzina 

Electrică Iaşi, în urma cetirii Plat- 

formei elaborată de C. C. al Uni- 

unii Yineretului Comunist, aderăm 

cu toţii la această platformă” care 

exprimă toate revendicările tine- 

xetului muncitor şi ne alăturim 

luptei tineretului comunist pentru 

aplicarea Platfnrimnei. 

Asvendicările  uce- 

nicilor dela  rupri- 

e meria C.F, 8. 

Ucenicii dela Imprimaria C.F.R. 
întrunindu-se în şedinţă extraordi- 
nară, în ziua de 29 Noembrie a. c. 
şi luând în discuție doleunțile lor 
au înaintat următorul memoriu. 

1. Creiarea imediată a unui că- 
*nîn cu instalațiile necesare... 

2. Creiarea unei şcoli după ne- 
cezitatea brumşei noastre care să fie 
prevăzută - în Regulamentul Școu- 
lelor Profesionale C. L. R. 

3. Să se dea de urgență urmă- 
toarele articole de îmbrăcăminte : 

a) Un costinn de haine de vară. 
- 5) Unu costum. de haine de iarnă. 

c) Un palton. Ia 
d) Una pereche bocanci. - 
e) Două perechi de ciorapi de 

lână. -. E, | 
|) Un jerseu,-un. fular şi o pere- 

che mănuși. . 
9) Lengerie de corp, două rân- 
duri. . . 

h. Două combinezvane de lucru. 
i) if kg. lapte și un sfert de pâi- 

ne pe zi gratuit. E 
4. Mărirea salariului la externi 

și bani.de buzunar la interni. 
5. Introducerea unei limbi stră- 

ine în Școală, de preferință rusă. 
6. Inţiinţarea. unei - biblioteci a 

Școlii, | « 
7. Conducătorii Școlii să fie de- 

mocraţi aleşi de uvi. | 
8. Carnete C.F. R. cu permise. 
9. Să se plătească concediul de 

vară, . 
„10. Vacanțele-de- Crăciun și- Paşti 

să fie de 2 săptămâni.. - 

şcolare. Ă , 
12, Înființarea unei înfirmerii pe 

lângă şcoală şi vizita medicală zăp- 
tămânală, 

13. Să se dea echipament pentru 
footbal. rugby şi atletism. 

"14. La absolvire utenicii să fie 
trecuţi în cadrul definitiv. - 

15) Restituirea banilor pentru 
masca de guze, care nu şa dut. 

16. Examenul de absolvire ză se 
dea imedial.. 
17, Drepturi politice dela 18 ani 

în sus. . . , 

Tinerii muncilari 
timişoreni luptă 
pentru realizarea 

reventlicărilor lor 

Tineretul muncitorilor din Timişoara 
wa intronit în ziua de 11 Nocmbrie 
19044. Au luat parle tinerii muncitori ai 
Gntreprinderilor „Bojak“, „Fraţii Fria- 
drich Britania”, aWantam Brno“, 
nhexta“, „Alamart“, . „Induatria română 
a piclei”“, fabrica de Tauţuri, „Zelin” și 
altele. - . 

Delegata] făbricii Bojak a spnax: . 
„Direcţia sahotează interesele voastre, 

lergiversână sub diferite motiva satir- 
facerea zoveuuicărilor noastre. In pri- 
vin'a hainelor pa care Je-am carul, 
ne-an răspuns că nu a găsit pe pinţit, 
Atnuci am cerut bani pentru ştofă, ca ză 
na umblă jarna în zărenţe. Ni s'a fă- 
gădnit bocanci, dar am rămas unmai cu 
făgăduiala, Tinerii noşiri umblă  des- 
culți sau poartă: încăț'ăminte ca talpă 
de lemn. Salariile sunt do mirerie, Un 
tânăr muncitor primeşte 5.600 . Ici pe 
lună, din care plăteşte pentre cănin 
2000 Iei, 

Tinerii muncitori dela fabrica  „Bo- 
jak'“ Imptă cn hotărâre pentra satisla- 
cerea rcvendicărilor lor. + - = : 

Delegatal tinerilor muncilori dola în- 
lrepriaderile „„Pralii Yrioirich“ spune 
că, depă o laptă „de donă săplămâni, 
s'a oblinat un  ajulor de iamă de 
5.—8000 lei. Pa 

Xlărirea salariilor a fost respinsă de 
dircețiune, dar tinerii riuncitori. vor 
continua lupta pentrn satisfacerea. re- 
vendicirilor lor. ! 

Au 'Inat cuvânial apoi delegaţii tine- 
reinlni dela - intreprisderile „N7aatam 
Bruno“, „exia”“, „Alamart“, „Industria 
Pielei” si altele, arătând miserabila si- 
nație a tinerilor mnncitori şi cuprin=   sușit în întregime şi doleanţele uce- 

nicilor” din Căminul Nr, 3. Am mai 

EP a 

  

  
    

zând hotărârea acestora de « lupta 
pentru imbunătățirea vieii loz, 

E Ia EP UEIRI SP IIEEE E geie 

  

Acum râtev 

pusă dinirun dele 

Muncii şi. doi rep: 

catelor Unite şi 

morei de Muncă, 
ancheiare la: Căminul de Uc 

Mediaş, au constatat cea ma 

mizerie. Deşi sa 
hal înaintat Mini ui 

conţinea arelele condiţiu 

trăiau ucenicii, 
iei nu vrca Lit 

see brutață, atitudine po cate nici, 

„Pedagozul" şi „economul 

vârstă de numai 1 

părăsească. 

directorui Doroltei, 

7nai aspru cu el. 

os declaraţia unul ucenic. 

Căminul de ucenici din 

că ducem aci o viaţă cum nu se 

mal neagră. 3 

condițiuni revoltioare. i 

paria pâinea în 8 bucăţi, servindu-ne 

câte 1/8 pentni fiecare masă —- dimi- 

neaţa, la . 

te Tar ni se schimbă fasolea şi cat- 

tofii, : care sunt. gătiţi intocmai. că 

niște tărâţe pentin porci, nefiind nici 

săraţi n 
untură. 

d-lui girector Dorottei, ni s'a răspuna 

că nu ne poate schimba felurile de 

mâncare, - deoarece nu | so dă 

mut dela Ministerul Muncii. Dacă 

am protestat, d. director ne-a spus: 

„Sunteţi „ 
faceţi demonstraţii. 

curână şi comuniștii vor fi arestaţi 

  

a zile o comisituin- comb- ş 

ga al Ministerului 

eventanţi ai Sindi- 

unul din panica Ca- 

prezentându-se spre 
enici din 

l neagră 

făcuţ un proces-ver- 

isterului. Muncii care 
ni în care 

directorul Emil: Do- 

să-şi schimbe atitil- 

nui, În 
5 anl DW Vor 80 

” ji ici ji ereu că 
morii ucenici se plâng CI 

Cine este din ce în ce 

i lămariţi, dăm mal 
ș Pentru a fi ma 

Dumitru  delă 
Mediaş declar 

poate 

„Eu ucenicul Popa 

: 

  

Masa ni se serveşte în 
Ni 'se îm- 

douăsprezece şi seara, Foar- 

ca 

ici prăjiți cu untdelemn zau 

Atraci când am înaintat o plânzere 

mat 

de comunişti ză învățați i 
Nu uitaţi că în 

zis şi Str 
cu toţii în 1 

ticol cate pur 

mai năpăstuiti 
du-ne, 
cu noi, i 
ameninţat cu d 
dacă 
vreodată vreun ziar. 

chiar, 
primit haine 
fie „chiar după. 

cum spiine d. dir 

însă că deşi timp C Ă 

inercu, nu sa spus: ucenicilor cârd Hi 

se. vor împărţi hainele. Am făcut a- 

tunci o pl s 

niţ, în anchetă d-nii hi 

riat pede 

  

   
Intro seară, ua ucenic adusese un 

înși în jurul Juj, ascultau 
inişte cum citea el un ar- 

rta titiul „Ueenicii, cel 

q, director, a fost atât de rău 

încât ne-a luat Ziarul și ne-a 

area afară din cămin, 

mai  îndrăcnim să.mai citim 

i ne-am convins 

căminului a 
ie împărți 
- fiecăraia”“ 

Am auzit. și noi, ş 
că direcțiunea c 

pentru a ni 
„meritui 

1 a: trecut şi trece 

ângere ia Sindicat şi au ve- 

ambii sindicalişti, cari prin cuvinte 

finumoase ne-au asigurat de spriiinal 

lor şi ne-au încurajat. ! 
a 

Sa întâmplat însă ca atunci să vină 

şi d. director Doroftei care sa înfu- 

măsură, a scos. revolverul 

şi l-a ameninţa, dându-i afară pe use 

și făcându-i „lizhioane“. urla lui sa 

îndreptat contra noastră, lovindu-ne 

şi dând afară din cămin pe ucenici! 

Cucea Traian .și Tlorea "Niculae, ă- 

sându-i. să doarmă noaplea pe stradă, 

Color cari am scăpat atunci neloviţi 

şi nedaţi afară ne-a spus: „voi știți 

că cei cari fac inspecții nu sunt con 

știenţi ? Am să du ordin să-i ares- 

teze pe amândoi“. 

Aceasta este dewaraţia semnată «e 

"ucenicii Popa Dumitru, care, În cu- 

vinte simpie a ştiut să scoată în evi- 

dență motodele pe -care- directorul 

Doroftei le întrebuințează pentru e- 

ducarea tino:etului. Cum să mal poată 

răbda finerii ucenici asupririle aces 

țui director? Cum să mai aibă uce- 

nicii plăcere pentru lucru în atelian e? 

— să fie arestat directorul Dorofte, 

care vorbește contra Uniunii Soviclice 

şi care spune că sindicaliştii sarit 

bestii roşii, bestii comuniste”. Nici 

cetățenii cinstiţi din Mediaş nu vre 

ax mai fie liber acest fascist, 

  

  

  

11.: Să se dea cărţi-şi. rechizite | 

  

tului Comunist “Biblioteca 'Tinere- 

tului“. In camerele enorme ale Se- 

diului sunt îngrămădite în rafturi 

mii de volume. Printro muncă de 

„i la zi Sntâmpinând toate ureută- 
țile procurării cărților, toat: "reu- 
tățile transporiului, U. 1 €. 
şi să creeze și să pună la pu 
blioteca ce trebue şi va forma î5- 
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Îi- 

e 
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vorul de cultură al tineretului ie- 
şan, 5000 de vohume.. Ştiinţă, isto- 
wie, literatură, :toate cărţile esni 
caută pe us plav just şi sănătos să 
rezolve problemele tinereşii se. şă- 
sesc.-.reunite nici. In mulie din a- 
cesie cărţi se pun probleme de 

scuinpe. Un tânăr muncitor 

  viaţă, de muncă nouă ce juteresea- 
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* L$ult frământata problemă a 
Universilăţii ieşene a pri- (AT 

„_ait însfârşit o soluţie 
principială. Universilalea se în- 
toarce la Iaşi. D. prof. Myller 
rectorul Universităţii 
în Jocalitate pentru'a lua pe te- 
tren primele măsuri necesare. 
Fără îndoială că rezolvarea con- 
cretă, practică a acestei proble- 
me — deschiderea cursurilor. — 
o să mai întârzie, datorită în 
mase parte condiţiunilor obiecti- 
Ve prin care trecem, Pentru a 

repune  univevsilâtea noastră în 
stare de funcţionare este nevor 
de muncă şi multi muncă — este 
nevoe de un concurs larg din 
pariea guvernului şi de imobiliza- 
rea multor forțe locale. In spe- 
cial studenţii trebue să dee do- 
vadă de energia și spiritul cons- 
truetiy ce îrelue să caracterizeze 
tineretul. a ! o. 
„Declaraţia d-lui profesor Myl- 

ler făcută studenţilor adunaţi la 
sediul -lor, că; oricând sar înțâm- 
pla asta, cursurile Universităţii 
nu se vor deschide decât ja Iasi 
este pentru noi de o mare împor- 
tanţă. Prin aceasta se recunoiişte 
un drept pe care noi Pam afirmat 
dela. început şi. care până acum 
încă n'a primit niciodată o con- 
firmare aşa de categorică. Uni- 
versitatea este a poporului, ca ne 
aparține, ea este opera a multor 
generaţii de moldoveni, eari au 
clădit-o, au înarijit-o, au desvol- 
tat-o. Ca-atare ea trabuc să ajar- 
ție poporului . şi niciun conside- 
rent de oricare natură ar fi el]. 
au poate să justifice lezarea po- 
porului în drepturile sale esan- 
ţiale, | Si 

. . bi 7 Ă Universitatea ce se întoarce la 
Fași trebue să fie reclădită ŞI misi 
frumoasă, decăt a fost. Ea trebue 
şă. fie reclădită și din punct de 
vedere material și din punct de 
vedere politic. * Foată sgura fas 
cistă, ce timp de 10 ani sa culti- 
vat între pereții celei mai vechi 
Şcoli superinare din ţară, irehue 
să fie aruncată fa gunoiu Siiră 
ninio şovăială, o AP 
"O nniversitate.ce aparţine: po- 
poralui nu poata să adăpostească 

  

a şi sosit 
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dela  fAisreittre 

cu toţii“. R 
e a E E TE e ai 

| : | pă a 
c a - va îi . îi i 
E f n e aaa funniinrt 
fi A E CA CIO EA Arata AA Bi pile 
[27 Li E 5 & (a (Ei GA ua Cat a Aţa i: a tă 

. a , o 

ea Ca [A pi Pr esec 
Acum câtva timp a luat fiinţă În] ză în special. tineretul. | 

Iași din inițialiva Uniuni Tinere- Greutățile pentru procurarea aces 
tor cărți ce se releră atât de direct 

ector. An constatat. 

isol şi Seicoan | 

dirâre tineri”, Găsin- - 

la problemele noastre nu au împie= 
dicat Uniunea 'Pineretului Comu- 
nist să persevereze în găsirecu lor, 
nu au făcut pe aceştia să renunte 
la punerea la punct a acestei pro- 
bleme a culturii, atât de imporian- 
tă în viaţa tineretului. Cu atât mal 
mult împortantă cu cât în decursul 
anilor ce au trecut, tineretul wa a- 
vut nici o posibilitate să se mani- 
fesie în această ramură atât de ne- 
cesură, 

Biblioteci cărțile 
sau 

țăran ma avut niciodată posibilita- 

erau puţine, 

iea de n tvea o carte a fudemâniă . 
din care să.poali trape foloase, De 
către distrugălori pușea era prefe- 

hliotecii noasire. Astăzi orice tânăr 
are dreptul să meargă pe drumul 
atât de dorit şi învidiat, drumul 
culturii. Biblioteca din sălile se- 
diului U. T. C. este biblioteca tu- 
iuror tinerilor, liste de datoria 
noastră să dăm posibilitate acestei 
Dihlioieci să se miirească. 

  

ne . 
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sprijinit întrun [el suu altul po- 
litica fascistă 
aală, trebue'să Lie eliminaţi fără 
cruţare, oricare ar fi „meritele“ 
lor ştiinţifice. Epuraţia aceasta 
trebue să-se facă aici lu lași, 
unde activitatea profesorilor ie- 
şeni este cunoscută sub toate as- 

rată cărții, Iată deci, avantajul bi-. 

D 

de trădare naţio-. 

peetele, şi mai ales sub cel poli- . 
tie. Numai aici se pot strânge 
toate datele - necesare. pentru ca 
să exisie siguranţă ca rezultatele 
acestei epuraţii să fie în spiritul 
consecvent demâcraţiei 'prineipii- 
Jor ce trebue să conducă viaţa 
noastră politică, 

Sarcina socială a Universităţii. 
este enormă, Ea trebue să cree- 
ze cadre. de intelectuali specia- 
lişti pregătiţi să desfăşoare acti- 
vilatea lor de: specialitate în ser-: 
viciul poporului, . ntre. zidurile 
Universităţii studenţii vor tre- 
hui să” primească cducaţia ştiin- 
țifică şi celătenească necesară 
pentru îndeplinirea misiusci pli- 
ne de răspundere ce o aştoaută 

prin 
profesoral cât şi a studenţimii. de 
toate rămășițele fasciste, prin în- 
țelegerea adâncă a rostului social 
al pregătirii 

în viitor. Printr”o strânsă colabho- - 
studenți şi profesori, > 

curățirea atât a. corpului - 

universitare, . prin 
concursul larg și fără rezerve al: 
nosiru al tuturora, să redlăm cc-.. 
lei de a doua Capitală a (ării cca. 
mai frumoasă a sa podoabă cul- 

“MINAI NOVICOV 
PETE TE EI 

ez otoarec 

      

“Sâmbătă 25  Nocmbrie e. c, a ait 
ioc şezătoarea dela Apretura. Ea ai 
cepnt prin cuvintele tov. Ioza 
rezcu, din partea . 
A last apoi cevânin] celegatul Cai- 

Ă Me 
tineretaloai  fabrii. 

totulni județean al Partidului Comust, 
care a demascat mârșăviile făcute de 
Icav'ionarii din pavera şi a cernt 10" 
reinloi mancitor să harmezacă la op 
tă nearatătoare pentru pedepsirea tu- 
tezor zeactioaarilor, IE 
„A armat apoi programa artistic;em- 
pis din resitări, cozari, scenele. i-au 
dat ramenrsal tov, Sasa Opris, uita 
Haria, Vasilescu N. i ii 

  

  între zidurile sale duşmanii po-   porului.: 'Foţi profezorii ce au 
: Sezitonrea s'a încbetat întro sias- - 

tesă ve caldă înfrățixe 'zanacitorecă, 

turală— Universitatea Cuza- Vodă. .


