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po „Vă declar că nu-mi voiu găsi odihna nici 

si. aici noapte pentru « du contribuţia mea în 

partidul comunist .şi P.V.D, până lu: realizarea 
mormoni alo gi q referii gării, 
suti puterile pentru ridicarea „clasei 

toare, iar minierii să ajungă 

.. n aj Faina. 62 

partea cea mii 

avansută a clasei muncitoare, să devină "ua 

"dria poporului române e 

— din, cuvântarea tov. ministru Gheorghiu-Dej — 

    

ÎI 

îrmeoeali 
  

  

Tineretul democratie a. arătat prin . 

" toate manifestările sale că înţelegă 

să participe cu toată forța şi elznul 

siiu, la opera de refacere a ţării. 

Tinercțul muncitoresc ia parte ac- 

tivă la lupta muncitorilor vârstnici 

pentru izgonirea din fruntea între- 

prinderilor a sabotorilor legionari şi 

antonescieni. _;_: A 

Astfel la, C.F.R” „Malaxa”, „S. 

E.T „Vulcan” „Icar” „Iuta”, tinerii 

muncitori au ajutat pe muncitorii 

vârstnici la epurarea şi democratiza-, 

rca acestor uzine. i 

- Astăzi, pe.măsură ce sunt înlătu- 

„raţi criminalii sabotori, tinerii mun- 

citori şi ucenici depun tot efartul pen- 
tru ridicarea producţiei, ştiind că a- 
ceasta va grăbi nimicirta fascismului. 

In același timp tineretul țării şi în- 
deosebi tinerii munsitori şi ucenici, 
care din propriile suferințe ştiu ce 

înscamnă foamea; şi mizeria, au înţe- 
“les durerea fraților moldoveni și ar- 

_deleni. : : , 

Deaccia el au răspuns cu însufleţiro 
adevărat tinerească la 'apelul lansat 

pentru ajutorarea . acestora. Tinerii 

muncitori din peste douăzeci de între- 

prinderi au dat serbări și şezători cul- 

turale şi artistice, beneficiile realizate 

fiind destinate operei 'de asistență a 

locuitorilor necăjiţi din Moldova şi 

Ardeal, Numeroase Sunt întreprin-, 

derile în care tineretul înţelege să ce. 

deze salariul câtorva ore : de lucru 

pentru acelaş scop. | : 
Dar pentruca timeretul să-și poată 

aduce toată contribuţia de care este 

capabil în opera de refacere a Ţării, 

este necesar ca nevoile cele mai arză- 
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  toare ale tineretului să fie satisfăcute | și progres, -. , 
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- Se împlinesc 22 ani de când 

în viața universitară româneas- 

că au apărut primele manifes- 

“tări brutale ale spiritului huli- 

ganic. Sunt norii vestitori ai 

groaznicei furtuni abătute asu- 

pra tineretului nostru, - furtună 

care abia acum începe sd se 

potolească şi-şi trăeşte înfrân- 

gerea,. a A | 

„La 10 Decembrie: 1922 un 

grup de studenţi pornesc ata- 

- cul direct! asupra colegilor :e- 

vrei. Cu puţin timp înainte, la 

laşi se petrecuseră turburări a- 

- semănătoare, conduse: de vii 

torul şei al legionarilor. Pretex- 

tul era repartiția cadavrelor. do 

„evrei la lucrările de Anatomie   

A: 
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'Dâna tineretului condiţii: de viaţă 

şi de muncă omeneşti, el.va putea s: 

păşească mai 'cu folos pe drumul lup- 

tei şi muncii constructive, pentru Bi. 

nele Patrici, pentru. binele întregului 

popor. . ” Ii , 

Datorită politicii criminale, . notriv- 

nice intereselor poporului : român a 

trădătorilor  fasciști, ţara noastră . se 

găseşte astăzi într'o . situaţie .. grea. 

Pentru ieşirea din această situaţie 

este nevoc de efortul: eroic, de munca 

plină de abnegaţie a întregului popor 

român, : . | ” 

Ca primă sarcină se pune aplicarea 

întocmai a Convenţiei do: Armistiţiu, 

Da felul cum:va fi realizată această 

datorie depinde desfăşurarea -viitoare 

a relaţiilor între popoarele sovietic și 

vomân, precum şi posibilitatea făuririi 

unci PRomânii libere şi democratice. : 

+ Deasemeni sv pune astăzi problema 

de cea mai mare însemnătate a refa. 

cerii economice a Țării, a ridiciirii 

producției industriale şi agricole. . 

Oraşele şi satelv, uzinele şi fabri- 

cile distruse sau avariate depa urma 

criminalului război al lui Hitler şi An- 

tonescu, trebuese reclădite sau, repa- 

rate de urgenţă. DIR 

Fste în acelaş timp o datorie sfântă 

ca să fie ajutoraţi fraţii noştri. „din 

Moldova şi Ardeal. Poporul român 

nu-şi va putea îndeplini  măreţele 

sale sarcini fără curățirea, aparatului 

de stat, a vieţii politice, cconomice 

şi culturale, de toate elementele fas- 

ciste, de toţi agenţii făţişi sau camu» 

flaţi ai lui Hititr,. care. încearcă pe 

“toate căile să saboteze refacerea Țării 

şi să împiedice lupta poporului pentru 

o viață mai bună pentru democrație 

o. 
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dela Facultatea de Medicină. 

La București s'a declarat grevă 

universitară, s'a citit la statuia 

lui Mihai-Viteazul o moţiune 

redactată de Napoleon N. Cre- 

țu, apoi a început terorizarea 

profesorilor şi studenților care 

nu împărtăşeau vederile huli: 

ganilor. Sa 
„ 

“Noţiunile. de '„generatie” şi 

de '„luptă între generaţii” — 

împreună cu cele de. concu- 

rență între. naţiuni şi rase — 

fac parte din arsenalul de idei 

prin care 
întoarcă 

ratela e 

marea trudă creatoare, 

vârstele au datoria 

    

fascismul încearcă să 

privirile. dela. adevă- 

probleme ale vremii. In 
“toate 

să-şi înfră- 

x III ră 

  

    
  

  

          

1918 a creat şi ia noi în țară un 
dezechilibru în toate domeniile, o 

situaţia economică deplorabilă, cu 
repercusiuni adânci asupra nivelu- 

lui de trai ale masselor muncitoare, 
Reacţionarii dela noi au căutat să 
arunce; ca întotdeauna, toate greu- 

tăţile. pe spinarea clasei munci- 
toare, Reduceri de salarii, ' conce- 

dieri în massă, în timp ce inflaţia 
creştea, în vreme ce preţurile se 

ridicau nebunește. Vântul de liber- 

tate ce bătea dinspre Răsărit, unde 
popoarele Uniunii Sovietice luptau 
pentru cucerirea unei vieţi mat 
bune, a avut influență şi asupra 
împilaţilor şi exploataţilor dela noi. 

Aceasta era situaţia în ajunul lui 
1 3Decembrie 1918, când muncitorii 
tipografi, exasperați de măsuriie 
draconice de ordin politic şi eco- 
nomic, cari loveau în clasa munci- 
toare ,au declarat grevă. Imediat 

se solidarizează cu ei şi muncitorii 
dela celelalte întreprinderi. Cuvân- 
tul 'sindicatelor a fost oprit,. cen- 
zura presci a fost instituită. Aceasta 

a mărit şi mai mult nemulțumirea 
muncitorilor. Acţiunea a luat locul 
protestelor izolate, Muncitorii au 
eşit în stradă, Incoloraţi câte pa: 
tru, ajunşi în faţa prefecturii de 
poliţie, ei au strigat: „jos cenzura“, 
"Au ajuns în faţa Teatrului Na- 
ţional. Capul coloanei începuse să 
coboare pe strada Câmpineanu, 
când un grup de soldaţi cu baio- 

i netaje “la -arăiăr ra” îSurat: Wet: 

Cei din faţă s'au oprit, dar mun- 
citorii din spate, neștiind. ce s'a în- 
tâmplat, au mers mai departe, ast- 
fel coloana a fost împinsă câţiva 
paşi. In capul: coloanzi mergeau 
ucenicii, mergea tineretul, pentruca 
tot poporul să vadă mizeria tineri- 
lor muncitori. Deodată fără nici o 
somaţie, soldaţii din dreapta au 

| deschis: focul. Lovituri sălbatece se 
abat asupra primelor rânduri, sân- 
gele curge şiroaie, mitralierele clân- 
țăne furioase, busculadă și ţipete, 

Mulţi muncitori au rămas morţi 
pe loc, alţii cu picioarele sau mâi- 
nile rupte, schilodiţi, pentrucă au 
îndrăznit. să-şi ceară drepturile lor. 

4 Foarte: mulţi sunt arestaţi, Intre ci 
se află şi Frimu, unul dintre con- 
ducătorii clasei muncitoare, care 
racoare puţin după accea, i 

Lupta. muncitorilor, sângele lor 
nu sa vărsat zadarnic, Această zi 
este înscrisă cu litere de foc în is- 
toria clasei muncitoare din Româ- 
nia. Lupta lor a dovedit maturita- 
tea clasei muncitoare dela noi,. a 
dovedit gradul ci de conştiinţă şi 
de solidaritate de clasă, In mod 
solemn, în fiecare an, muncitori- 
mea a evocat acele momente de 
luptă şi de jertfe care au fost îm- 
pusc, jertfe care au fost o temelie 
în drepturile pe care şi le-a cucerit 
mai târziu. ' 

găseşte astăzi într'o cruntă luptă 
pentru: drepturile ci, pentru exis- 
tența cei. Ca întotdeauna, . clasa 
muncitoare este motorul luptei în- 
tregului popor român pentru zdra- 
birea fascismului şi refacerea ţării. 
Interesele sale sunt strâns legate 
de interesele întregului popor, Ro- 
mânia a ieşit dintr'un război crimi- 
nal datorită loviturilor zdrobitoare 
date de Armata Roşie şi luptei po- 
poarelor din România. Astfel s'a 

ajuns la actul din 23 August. 

(Țara noastră trebue să respecte 
condiţiile Armistițiului, singura ga 

2 "Ara dlaf 

țească și să-și continue neîn- 
întrerupt eforturile. Totuşi, cai 

  
    

     

raţie” aparte, cea mai stearpă 

dintre toate generațiile istorici 

noastre, Căci soarta „luptăto- 

zilor” de atunci este nsspus de 

jalnică: niciunul dintre -cei 

care au strigat în piața Univer- 

sităţii, care au semnat memo- 

riile,, care au lovit şi au însul- 

tat, niciunul n'a ajuns să fie 

o adevărată forță constructivă 

Insă, de câte ori a fost nevoo 

de: slugi ale hitlerismului pen- 

tru trebile' cele mai umilitoare. 

oamenii aceștia şi-au oferit 

(Continuare în pug. IL a1 
    

Primul război mondial din 1914— 

Muncitorimea din țara noastră se |. - 

dela 1922 au alcătuit o.„gene-j| 

  

        

  

ranţie a independenţei şi a propă- 
şirii, Elementele. reacționare. îm- 
pinso de aceleaşi interese meschine 
care au determinat baia de sânge 
dela 13 Decembrie se aşează în ca- 
lea luptei pentru o viață mai bună 

a poporului: român. Armistițiul este 
sabotat în: mod deschis. Legionarii 
şi criminalii de 'război se plimbă 
liber, Inflaţia este în plină ascen- 
siune, prețurile cresc  nebuneşte. 
speculanţii lucrează pe faţă, ali- 
mentele şi articolele principale de 
consum sunt ascunse, ca să fie vân- 
dute -la un preț -întreit sau împă- 
trit. In aparatul de stat 'se află 
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complici ai acestor bandiți, care 
lucrează făţiş la desorganizarea 
vieţii economice şi la înrăutățirea 

situaţiei economice. a ţării. 
-13 Decembrie este o zi de luptă, 

mărturie 'a sângelui vărsat şi a 
jertfelor “aduse pentru' drepturile 
clasei muncitoare, Ea trebue să 

treacă sub semnul luptei pentru 
dreptatea cauzei. noastre, pentru 
respectarea drepturilor : cucerite 
prin luptă, pentru lupta cea mare, 
pentru refacerea ţării şi creearea u- 
nei Românii cu adevărat libera și 
democratice. 
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TINERETUL 
După primul războiu mondial, când 

trupele ocupanților germ fuseseră 

izgonite, poporul muncitor: din Ro- 

mânia socotea că a venit momentul să 

lupte şi pentru îmbunătăţirea soartei 

sale. : . . 
Muncitorii din Bucureşti se aflau în 

fruntea acestei lupte, în ale cărei pri- 

me rânduri stăteau şi cei tineri. Im- 

pinşi de nevoile lor, tot atât de mari, 

atunci ca şi astăzi, însufleţiţi de exem- 

plul tineretului sovietic care, după 

răstumarea ţarismului, lupta eroic cu 

gardiştii albi ca să-şi apere drepturi- 

Je şi libertăţile cucerite, tinerii. mun- 

citori şi. ucenici din Bucureşti au în- 

scris o pagină de glorie în istoria lup- 

telor tinereşti. Alături de vârstnici, 

tinerii muncitori ceferişti, cei din in- 

dustria metalurgică, tineretul dela 

Arsenal şi Pirotechnie, ucenicii t:po- 

grafi, — ne-au dat la începutul lui 

Decembrie 1918 o pildă de eroism pe 

[care o vom păstra mereu în amintire. 

Alături de băieţi, luau parte la grevă 

şi la manifestații do stradă tinerele 

fete muncitoare: dela Regie. 
“Dar clica oligarhică din fruntea ţă- 

rii (aceiaşi care împiedecaseră cu ar- 

mele poporul basarabean de a se 

J | cu fraţii îui eliberaţi de sub jugul ța- 
rist în Uniunea liberă a popoarelor s0- 

vietice) a pregătit şi strivirea în sânge 

a luptei muncitorilor români. 

- Câng muncitorii tipografi au înce- 

put greva. pentru opt ore de: muncă, 

pentru salarii la nivelul scumpetei, 

împotriva cenzurii . și a stării de ase- 

diu, pentru dobândirea libertăţilor de- 

mocratice, aproape întreaga muncito- 

rime din Bucureşti sa solidarizat cu 

ei. O coloană formată din mil şi mii 

de muncitori în fruntea cărora se gă- 
seau ucenicii şi.femeile, se îndrepta 

în ziua de 13 Decembrie spre str. Sf. 
Iomică, unde era sediul Sindicatelor, 

Atunci, la ordinul! generalului Mărgi- 

neanu, comandantul garnizoanei din 

București, şi la ordinul generalului 

Ştefănescu, prefectul poliţiei, soldaţii 

ascunși prin ganguri au început să 

tragă în paşnicii muncitori manifes- 

tanţi. Sute de oameni şi-au pierdut 

viaţa. Printre morţi erau foarte mulți 

tineri, unii din ei .ucenici de. 12—13 
ani, ia Ă 
Nu-i vom uita niciodată pe tinerii   "ALEX. DRAGHICI 
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In numărul acesta, SCANTEIA 
TINERETULUI +: pezintă  citi- 
torilor săi, ca o urmare la seria 
de reportagii apărute în ziarul 

Scânteia; aspecte din viața de   aprigă luptă cu natura şi de 

cumplită mizerie, a acelora cari 

qu avut prilejul. să-şi spună 

limpede cuvântul:în fața celui 
dintâi ministru muncitor al ţă- 
vii, tov.:“Gheorghlu-Dej, venit     

| 

l 

i: - asculte. în - mijlocul lor. | 
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Domini. că matui 
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Dintre: toți oamenii. muncii, acei 

cari îndură. cea mai 'apriză luptă pen- 

tru viaţă, cea maț prea și mai tragică 

încumetare .cu însăşi natura a-totpu- 

  

  

  

  

  

IND 
ternică, sunt eroii -minieri, oamenii 
cărbunelui, Braţul lor puternic stăpâ- 
neşte tăcerea și întunerecul, aducând 
salutul muncii, în străfundul duşmă- 
nos și bogat al măruntaielor pămân- 
tului. Și în vreme ce-lampa minieru- 

lui taie besna adâncă, tâmăcepul lui 
izbeşte prudent pământul strălucitor 
si cmdat, unda. au. putrezit. pădurile. 
uriașa. ale epccei preistorice. . Slabi 

şi dârzi, spunându-și vorba răspicat 
şi adânc, prin graiul lor cuvântă pă- 
mântui. Iar din sclipătul.negru al 0- 

23 

  chilor izbucnește, nestăvilită, flacăra   
E CEE 

năpraznică a revoltei şi fără de mar- 
  

  

L] 

ie 
044 od „emeinegli U 

„7 SE 

E e eee 

   (în excluşivitate pentru „Scânteia tine 

căzuţi Ja 13 Decembrie 1918! Glo- 

    

  

  

E! 

  

  

Tipa 
UL UI | iu, 

SA JERTEIT 
PENFRU DREPPORI ȘI LIREREAȚI 

rie neperitoare tuturor tinerilor eroi, 

cari s'au jertfit 'atunci şi.după aceta 
pentru drepturile și. libertăţile tinere 

1 : , 
Lupta, pe faţă şi în ilegalitate ma 

încetat nici o clipă. Tinerii din Româ- 
nia nu sau plecat în fața ameninţări= 
Jor cu închisoarea, cu lagărele, cu (ore 
tura, cu moartea. Au luptat pretutin= 
deni, alături de muncitorii şi ţăranii 
vârstnici. ' Au căzut tireri ţărani la 

minieri la Lupeni în 1929. Au căzut 
tineri ceferiști alături de ucenicul Va= 
sile Roaită, împuşcat cu mâinile în- 
cleştate de şnurul sirenei, la atelierele 
Griviţa în 1933. Au fost schinziuiţi și 
asasinați sute și mii din cei mai buni 

de dictatură. , 

în războiul criminal anti-sovietic. Ela 
au păstrat neştirbită voința de luptă a 

de 'clica reacționară de a-i otrăvi su-. 

fletul în. organizaţii fasciste ca ștră- 

jeria, aşa zisa educaţie extra-școlară, 

M. TI. R. şi, mai ales, premilităria. 

Ce a vrut,'ce voieşte şi acum tine- 

retul ? Un trai mai omenos, răsplata 

cuveniță muncii lor, dreptul la învă- 

țătură, drepturi politice, prietenie. în- 

tre toţi tinerii:: democrați . de orice 

neam care locuieşte în România, prie= 

tenie cu tineretul popoarelor aliate şi 

în primul rând cu eroicul tineret so- 
vietie. - Atâta vreme cât aceste cereri 
atât de fireşti nu vor fi.dobândite, 

lupta tineretului va trcbiii ' să conti- 

nue. Ă : - . 

Clica de reacționari size tră- 
dătorii cauzei tineretulu:. pe :erionari 
şi pro-hitlerişti, pe duşmanii Uniunii 
Sovietice şi 'ai poporului: român A» 
ceastă: clică trebue înlăturată. i 
Alături. de întregul popor, tineretul 

va continua lupta: tinerilor 
căzuți atunci şi mai târziu pentru, de- 
mocratizarea României. Va lupta pen- 
tru democratizarea armatei şi pentru 
desființarea premilităriei. ' Va lupta 
împotriva teroarei. Va lupta pentru 
refacerea ţării, pentru - îndeplinire 
clauzelor” Armistițiului, . pentru prie- 
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tenie veșnică cu tineretul 'sovietic, 
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gini, dorul de libertate. Căci minierii 
au înălțat în lumină cele mai însân- 
gerate stindarde, au aprins cele mai 
strălucitoare făclii. Martirii. lor din 
1929 şi 1941 sunt:mărturii ale unei 
lupte care nu a încetat o clipă să 
poarte mai sdeparte tot mai departe, 
flacăra revoltei şi dorul de libertate. 

m atea iului 
In toamna aceasta întârziată, când 

peste țara de miază-zi. a Jiului stă- 
ruiesc încă ceţurile, „sus, la munte“, 
soarele răsare de după Mândra, din. 
tre negurile profunde ale văilor, ilu- 
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minând' strălucirea albă a zEpezilor 

Jiului, în Hunedoara. 

fel decâţ ceilalţi, 
altfel. Şi dacă vrem să cercetăm des-: 
tinul aspru al “oamenilor acestora, să 
pătrundem înăuntru, în inima pimân= 

și “strivite, dar strălucitoare si pure, 
Oambnii şi pământul au fost exploa-. 
taţi deopotrivă, izbiţi şi secătuiţi de 
puteri, De sute de ani, la lumina feli- 
narelor. gălbui, la sute de metri în in- 
teriorul muntelui, cărbnele și omul 
duc lupta lor oarbă, centizzetru cu 

tantă dintre toate Yegiunile carbori- 
fere alo ţării. şi una dintre cele mai 

E vechi exploatări -miniere, 

ploatării cărbunilor din Valea Jiului 
-| de Sus. Zece ani mai târziu, un o0are-= 

care Cohn, venit din Oltenia îrocpe şi 
el exploatarea : cărbunilor, la mina 
„Victoria”, In acelaş timp, sub guver- 
nul Wekerle, Statul Maghiar deschide 
lucrările la Lupeni. In 1913 producţia 

“la atins peste două milioane de tone. 
Aşa a început exploatarea oamenilor 
din Valea 'Jiului, i 

Cu umerii încovolaţi de cazna grea 
"| din fundul puțurilor otrăvite de grisu 

(gazul pământului), minierii, din tată 
în fiu, au robotit în bezna minelor, 
seceraţi de' explozii, de tuberculoză şi 
roşi de cea mai năprazincă sărăcie ce 

]se poate închipui, 

Miniezii nu emigrează 
„Spre nord, se întind ţinuturi fertile, 

dar minierii nu emigrează niciodată; 
ei nu trădează mina, Așezările dese 
din valea Jiului sunt supuse adeser 
foametei, La Aninoasa, satul izolat în 
munte, alimentele sunt la fel 
scumpe ca în Bucureşti.. Dar minierii 
așteaptă și rabdă, blajini şi încrun= 
taţi, dar aprigi cum mu se mai află, 

să-şi “pretindă dreptul la viaţă. 

O legătură adâncă leagă 'pe minier, 

ma căruia trăeşte cea mai mare 
parte a vieții. O pietenie duioasă ce 
nu poate fi precumpănită decât de 
dragostea marinarilor pentru zarea al- 
baștră a mărilor. . 

Secratele pământului 
In timp ce tamburul cablului dela 

ascensor se învârteşte cu repeziciune, 
cele două cușsti suprapuse coboară în 
fund, încet şi atent. Omul dela ascen- 
sor priveşte grav tabloul optic: şi a- 
custic, care semnalizează caturile, „0- 
rizonturile”, cum le spun el. 

El opreşte cu precizie în dreptul 
„Oorizonturilor”, galeriilor din care 
vapgonetul plin e împins în cuşcă, 

La fund, galeriile de acces suni te- 
tonate. Dar pe. măsură ce filonul de 
cărbune s'a strecurat, subţire, printre 
straturile dese de pământ sau de pia- 
tră, galeriile se strâmtează pânăce a- 

jung un fel de borte de şobolati, în 

care târnăcopul minicrului  scorma- 

nește harnic, , 

In galeriile acestea foase şi: umede, 
sprijinite de _ stâlpi de lemn, munca 

minierului devine o luptă pe viață şi 

pe moarte. Desculţ, sau în bocancii cu 

talpa de lemn crăpată și puterezită, . 

munceşte în aerul greu, încărcat nde- - 

sca do „gazul mortii”, călcând în băl- 
toacele negro' şi orbecăind în beznă. 

Acolo, „la abataje”, unde minierul 

sfredeleşte pereţii negri, la lumina 

tulbure a lămpilor Davy, el surprinde 

secretele; pământului, 

Cum s'a născut cărbunele 

In minele adânci. din Valea Jiului, 

se vede lirmpede.tot ee sia petrecut a- 

tunei. Intre “traturie masiva strâns 
—— 

mama 

  

      zetului”) [Continuure în pt9- A-c) 

Parângului. A nins de mult pe Valea 

centimetru, de-alungul galeriilor iie=-- - 
-Igre. Valea. Jiului este cca mai impos- 

Tatar-Bunar în 1924. Au căzut tineri - 

tineri căzuți în ghiarele .regimurilor * 

Aceste jertfe mau fost zadarnice. Ela ;: 
au.călit pe tineri în lupta împotriva - 
regimurilor fasciste, care.ne târâseră . 

tineretului, în -ciuda eforturilor făcute - - 

martiri 

“Oamenii depe Valea Jiului sunt alt-: - 
"Şi pămânţul este: 

iliri, jotare straturiie negre, îmbutiio 

“| “In''anul 1840 frații Hoffmann şi 
„Societatea Brașoveană de Mine şi 

“4 Cuptoare” obțineau .concesiunea ex- . 

de . 

când :se ridică, umăr lângă umăr, 

de profilul tăcut al muntelui în îni- :
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Pe caietul meu de şcolar 

Pe pupitru şi pe copaci „. 

Pe nisip pe zăpadă | 

Iţi scriu numele . ,    
sa. 'Pată n'avea. Oameni 

Şi aceşti colegi nu-și pu-|. 

râsul povestindu-mi cum. 

| o en- şi maică- 
cadavru, Poate mi-am picrdus sen- și Pi. 

sibilitatea ? Nu ştiu. Dar, povestea reci le 

acelei fete, atunci, Îi rapi n me cu briceagul, au tăiat părul, cu 

mine, Faptul l-am îngr 
â i tot, de pe capul copilului. 

morie alături qe atâtea altele. piele cu tot, de pe capiă COE sta 
în 

Pc toate paginile citite 

Pe toate pazinile albe _ 

- Piatră sânge hârtie cenușă 

Până acum câţiva ani noțiunea 

cuvânţul bestie nu-mi era prea 

limpede lămurită. Odata, din întâm= 

plare, am văzut foarte de aproape 
r
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— „Cum qece? Era jidan ],..“* 2 "o gură largă; un bot , 
altu! colo, într'o gură larg semnată de Pe coroana regilor 

te pt îlhar de drumul mare, unul - âmdu-i i scriu numele 

pi a a râse vreo şapte omeni.| Acum câtăva vreme Înete la Bo Intrebân ns simplu, națural, | Iţi scriu n 

N î is inti mari, laţi, înfipți| toşani, am cetit pe un : ș i fost vorba de o , , . 

2Â A ii aste d i A plare îi EA de ordonanţă a prefecturei. referi- ca SI cura ar îi | Pe chipurile aurite , 
RL pa Ş , Era de.pe vre-| M : n Pe armele războinicilor 
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E Ad Di cu maxilare puternice şi o irunte | mea lui Antonescu $ ao Lor li s'a părut că prin asta au] - | 

E N , , N A : , : mele mi-a & i A : „|. ” . . , , 

N Ni [n | mică, mică de tot, sub care sclipeau generalGhinăraru., Nu apniaca, Şi | explicat totul şi au trecut ma: de | Iţi scriu numele ! 

i: : mu “j dot ochi sălbatici. Omul acesta a- mintit pe fata âmplă cu | parta, veseli la alte povestiri tine- | | 

IE i i ap Sai : vea fiare la picioare şi era îmbră” | de atunci nu ştiu ce se into te resti.. Pe vremea aceea încă nu 1- Pe junglă şi deşert E 

. 2 Pie | i Li A nam ae cat în haina vărgată, roșie, a con- mine că mereu” vei aceleia junsesem la Stalingrad !... Pc cuiburi pe petalele înrourate 

Dep az Saru sa damnaţilor la muncă silnică pe | fata însângerată a îcme. psedea-| O repet, mă doare, sunt pro- E A Pe ecoul copilăriei mele 

[ed ba  EAR me i Qa6âR iață. De atunci mi sa fixat în | târâtă de motocicletă. Mă obseaca- 1] i inqi i t de aceste] " „_» We ecoul € p 

BRTETE 7 IRAN ca UBTELED 138 aci viaţa. : 5 roti 4 ideia că triga după mine. Și | fund ruşinat şi indignat y Iţi scriu numele 

aaE: L ÎRUD re RA LEETTII-E minte, concretizată, această noţiune ză ideia că ar SE Să mă liniş-| fapte. Iată unde am ajuns! .Ce 

A aa Te ti cu că tre- | deaceea'am sc 2 să face , 
odă sia qe bestie. Aşa credeam cu că » trebue să facem ? Pe minunile nopților 
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 oetul Negrilor americani, 
consacrat astăzi de litera- 
tura de peste Ocean, a 

împlinit la începutul anului a- 
cestuia, patruzeci şi doi de ani 
de sbucium și luptă pentru 
„rasa inferioară“ din care sa 

ridicat. E 
Salahor la „buildings“, ste- 

vrart pe transatlantice, munci- 
tor în colonii, lilt-boy în marile 
hoteluri, lustragiu, şi student !a 

Lincoln-University, viața poetu- 

lui „marilor fluvii adânci şi stră- 
vochi“, născut pe malurile lui 
I ssouri, a tăgăduit faimoasa 
pace a creației, călătorind ală- 
turi de noiericiroa Park-Ave- 
nue-lor metropolei și pe stră- 
zile cu băltoace din foburguri, 
ori la ultimile etaje, între cris- 
tal și nickel, lângă mizeria omu. 
lui de lângă nori... 
„Un Wait Whitman contimpo- 
ran. Umil, dar străbătut de obi- 
dă, „mistuind în gâtlej pânzele 
de flacără ale revoltei”, Lang- 
ston Hughes este descoperit la 
una din întrunirile „Asociaţiei 

4 

pentru studii” 'a' Negrilor: ume- 
ricani, de scriitorul Vachel Lind- 

say, alăturat cu ani în urmă 

acestei mișcări de reală eman- 

cipare socicuă, 
Lift-boyiul avea 24 ani la pu- 

___biicârea volumului de „Blues” 

nostalgice cu care debutează 
în literatură. Redevenit student, 
cupă cinci ani de hoirnăreală, 
Langston Hughes rămâen hoi- 
narul stelelor Sudului natal. 

In poemele lui, revine tema 
arșiţei africane, a lungilor mila 
marine petrecute în cala coră- 
biilor de sclavi, mirosul de car- 
ne arsă al linșărilor, şi dorull 
arzător de libertate, permanent 
actul sub sclăvia nouă a sgă- 
rie-norilor. 

Viaţa nu este uşoară în Ame- 
rica :! | - 

„Omul care munceşte, urcă, 
__ SupuS 

In fiecare zi un munte întreg de 
Yes, Sir1:Da, Domnule!" 

Acolo nopțile aparţin Negru- 
lui. În cartierul Harlem şi pe Le- 
nox Avenue, „streaşinile lucesc 

în bătaia lunii”, în timp ce din | 

cabarste străbat ritmurile de 
„rag-time” şi „hot“, pentru banii 
Albului căruia ziua i se răs- 
punde mecanic, supus: „Da, 
Domnule ! 

Ajutat de noapte, Negru îl 

supune legilor ciudate din Con- 
go. În cadențele abrupte el este 
acasă, în Atrica, bătându-şi joc 

! 

A 
3 n 2 

în pi LI n PA | pi te EA 

er i i, ii) 

„Un film în limitele căruia trans- 
punerea cinematografică a legen- 

aţi 

js 
de civilizația putredă şi sub- 
țire a albului. 

Melopeele „Blues“ ale lui Hu- 
ghes, portar de noapte la un 
cabaret din Montmartre, devin 

aproape cântece de biruinţă, 

imnuri pentru persevorența unei 

rase, ajunsă clasă socială după 

războiul de secesiune, imnuri 

pontru marile nădajdi în,vigoa- 

rea morală a celui redus la câr- 

pele de frecat, la mătură și la 

hamac... 
Ziarist şi romancier de vigu- 

roasă factură, Langston Hughes 

își dă seama că genul literar 

a! viitorului este teatrul. In 1935, 

el întiințează asociaţia drama- 

tică „lovr Theatro”, astăzi în 

fruntea literaturii dramatice a- 

mericane. | 

Mişcarea condusă de scriito- 

rul Langston Hughes a reușit 

să impună omului crmerican O 

perspectivă nouă, 
Dacă ne gândim că, numai 

câțiva ani în urmă, cazurile de 

linșaj umpleau încă gazetele 

vyankec (Cazul Scottsboro fă- 

«s:echiar'tabere,.ca odinioară 

Dreylus), trebue să mărturisim 

că este un mare început și o 

victorie literară, cu care poeții 

de pretutindeni se .pot însfârșit 

mândri. 
Negrii americani participă 

astăzi în aceeași măsură cu 
celelalte popoare ale Americei, 
la războiul anti-fascist. 
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Incepând cu Nr. 3, „SCAN- 

TEIA TINERETULUI“ a luat 
iniţiativa instituirii unui con- 
curs pentru cea mai bună poe- 
zie sau cel mai bun marş al 
Tineretului Naţional Democrat. 
Reamintim tuturor cititorilor 
noştri că se primesc — pe cale - 
organizatorică :sau prin poştă — 
manuscrise până la 1 Ianuarie 
1945. 
Marşul sau poemul cel mai 

bun vor primi un premiu de 
5000 lei, iar celelalte poezii, care 
vor avea calităţi literare, se vor 
publica pe rând în paginile 
„SCANTEII TINERETULUI“, 

La premiere vor fi preferaţi 
tinerii muncitori, studenţi şi e- 
Jevi care debutează . în litera- 
tură, 

* Concurenţii . 
adresele exacie. 

Rezultatul concursului de poe. 
zice se va transmite prin coloa- 

  

a 
îşi vor trimite   

A) 

nele revistei în primul număr * 
pe anul 1945. 
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BUNARA 
mente își află în cadrul spectaco- 
lului o manifestare spontană, câ- 

bue să fie unul care omoară. Ceea 

ca mi s'a întâmplat însă în ultima 

vreme a schimbat complect inagi- 
nea ce mi-o făcusem. 

In cartea lui Ehrenburg „La chute 

de Paris“, citită în prizonierat în 

URSS, este vorba de un neamţ co- 

mandant de oraş, elegant, pariu - 

mat, cu monoclu, cunoscând. des- 

tul de bine limba franceză. Ne este 

înfățişat în biroul lui luxos, 10- 

vind cu pumnii peste gură şi um- 

plând-o de sânge, pe o plăpândă 

institutoare care adăpostise la dân- 

sa, doi patrioţi. Apoi o izbeşte fu- 

rios cu cisma. 

La prizonierii nemți se găseau 

fotoarafii cu oameni sovietici 'spân- 

zurați, cu nemți care împușcă în 

cap. pe la spate un om, în timp ce 
alţi nemți surâd. : 

Cel mai mult m'a impresionat 

însă povestirea simplă a unei fete 

din Cernăuţi, Wicsli Rachel. Eram 

la Rudniţa și mergeam la Vapniar” 

ca cu o coloană de maşini încărcate 

cu făină. Fata era cu mama șa și 

un frate paralitic. Veneau dela.Bug, 

unde stătuseră în ghetto. Sau ru- 

gat de noi să-i luăm în maşină, Abia 

scoteau cuvintele, crau speriaţi. 

S'au mirat când ne-au auzit vor- 

bind româneşte şi nu la venea să 

creadă că şi noi luptăm  crotra 

nemților. Cu încetul, fata şi-a des- 

legat limba și domol, liniștit, ne-a 

povestit. Nu s'a plâns, ma dramati - 

zat. Avea picioarele umflate De- 

getul intra în carnea moale ca bu- 
retela şi lăsa groapă. Dar n'a vor- 
bit despre ea. Oamenii care au su- 

ferit mult nu mai au putere să se 

plângă de suferinţele lor, le ţin as- 

cunse cu pu“! "tate. Numai cel care 

ra îndurat -cdată covu greu, 

povesteşte la tată lumea şi exage- 

rează. Cu greu ne-a spus cum au 
fost bătuţi,  jefuiţi şi împuşcaţi. 

Plutonierul de jandarmi Roman si- 

luia fetele mai frumoase... Apoi se 

opreşte turburată. Parcă i-ar fi 

frică să mai spună. Intreruperea nu 

durează, încurajată, fata îşi reia 

firul. Subiocotenentul  Ghinăraru, 

comandantul de raion din Berşet, 

a legat de mâini cu o funie, un bă- 
iat de_vrea_]7 ani şi_ apoi cu celă- 
Jalt capăt l-a legat de o I 
cletă. Puse apoi motocicleta în 
mişcare în viteză mare şi băiatul a 
fost târât pe jos până când a murit. 
O femee care avea un copil a eșit 
fără voe din ghetto ca să-și cum- 
pere pâine. A fost legată de mo- 
tocicleță şi târită până când a murit. 
Când a oprit motocicleta a încer- 
cat-o cu'piciorul și văzând-o moai- 
tă a spus: „luaţi-o de aici şi în- 

gropaţi-o“. 
Mi-am însemnat cuvintele fetci 

în carnet şi data: 16 Aprilie 1944. 
Unul din șoferii noştri. Dum- 

bravă, îşi aduca aminte că a cunos- 
cut pe sublocotenent şi că cra fiu 
de ofițer. Il descrie şi fata con- 
firmă că aşa arăta. 

Ce puteam spune despre asta ? 
Cum se mai potrivea cu ce cre” 
deam eu că trebue să fie o bestie? 

Nu sunt un om prea impresiona- 
bil. Am fost pe front, am văzut 
atâtia oameni morţi. Nu mai mă 
mișcă vederea sângelui. Sunt în 

rhotoci 2 

tesc, E un fel de spovedanie. 
Dece a omorit sublocotenentul 

Ghinăraru ? 
Un tâlhar omoară ui: om Are un 

scop : o face pentru a-lp! a. Nu-l 

aprobi desigur, ci îl condamni, Insă 

îl poţi înţelege: ereditate, educa - 

ţie, mediu social, etc... Pe front te 

baţi, omori. Ajuns la baionetă, o 

înfigi în om. Nu-l cunoşti dar dacă 
nu o faci ţu, te omoară el. Este in- 

stinctul de conservare. Deasemenea 

se mai poate “întâmpla ca în furia 

geloziei — regretabilă apoi — să 
comiţi o crimă. Te-a înșelat fiinţa 
iubită sau ţi-a răpit-o altul... "dar 

aşa ca să omori fără nici un motiv 

să mai şi priveşti chinurile, bucu - 

rându-te, asta întrece pe tâlhar E 

cu mult mai mult. . N 

Mă gândesc că acest sublocote - 

nent era un om tânăr şi, după câte 

mi-a spus fata aceea, destul de fru- 

mos. Așa dar un om aşa zis „bine“ 
care a avut acasă tot ce-i trebuia: 
hrană totdeauna, familie „onora- 
bilă“ şi tot ce poate oferi o casă 
mare. N'a cunoscut chinurile studen- 

ților săraci, nici pe ale muncitoru - 

lui rămas fără lucru în pragul ier- 
nii. A fost cum se spune, un „băiat 
de familie“, Toate dorinţele din co- 
pilărie i-au fost îndeplinite, Tot ce 
poate dori un copil şi apoi un băe- 
țanâru — minge, patine, haine fr”. 
moase, cănți — Je-a avut. El, bă. 
tul domnului general, a învăţat 
carte, a fost copil, sa jucat în 
soare cu mingea, a avut tot ce i-a 
plăcut. A vrut o motocicletă, a a- 
vut-o. Mama l-a îngrijit, l-a hrănit 
bine. Acuma se făcuseun om mare, 
un bărbat. Poate în vreo seară fru- 
moasă ameţit de tinereţe a spus cu- 
vinte înflăcărate de dragoste unei 
fecioare. Şi-au făcut visuri, s'au 
îmbătat de viață. Prin saloane, la 
dans, femeile au oftat după el şi 
l-au privit galeş. Acum e murdar 
de sânge! A omorit o mamă. A 
lăsat un copil fără unica şi cea mai 
de preţ iubire — aceea de mamă. 

Poate că sublocotenentul Ghină- 
raru e creștin. Dacă nu un mare 
credincioz, * măcar. aşa, de formă. 
Apoi în casă şi în școală a iost.ere- 
scut în această învățătură a blân- 
Gcţei "Că Zr îaveără sfut preoţii ? 
Dacă 'a avut acasă o mamă, aceas- 

ta Wa putut decât să-l iubească şi 
probabil, când a, plecat de acasă 
i-a pus de:gât o cruciuliță. El însă 
a omorât mama altui copil. 

Din nenorocire pentru noi nu e 
numai el singurul abrutizat cu o- 
trava fascistă. Aceasta este trage- 
dia unei părți a tineretului nostru 
studios, hrănit în şcoală cu jumă- 
tăţi de adevăr, crescut în  muce- 
gaiul urei şi al misticismului, in- 
toxicat cu otrava fascismului. Eu 
cunosc tineretul român, sunt și eu 
tânăr, am.crescut împreună cu el. 

Otrăvirea e mai adâncă decât 
pare. Prin 1937 sau 1938 mi se 
pare, în toamnă, am petrecut într'o 
seară cu niște colegi ce veniseră 
din: Maramureş. Făcuseră acolo în 
Maramureş tabără de străjerie, Fi 
bine, încălziţi puţin de vin, mi-au 
povestit în hohote de râs un fapt 
odios. In satul în care - stătuseră 
era un copil de vreo 12-14 ani, e-   stare .să mănânce liniștit lângă un 

1 . . 

  

  

  

  

  

„Pasianauia"” 

_Q — Vineri 9 Decembrie a fost 
ziua de naştere a cunoscutei iup- 
tătoare „sovietice Dolores Ibarruri, 
care prin dârzenia ei a contribuit 
la victoria mișcării socialiste din 
U.R.sS.s. , | 

Pentru tineretul sovietic,  caşi 
pentru țineretul român democrat, 
ziua de 9 Decembrie are o semni- 
ficaţie deosebită ; aceea a luptei 
hotărite pentru obținerea libertă- 
ţilor şi dreptăţilor poporului. ! 

In legătură cu neiîntricata luptă- 
toare sovietică, - Agenţia „Rador” 
transmitea zilele trecute următoa- 
rea telegramă din Moscova : 
„După cum anunță coresponden- 

vreu. Unul singur în tot satul. El 

  

  

      

„Cartea Rusă”, care înțelege să 
pună cartea bună în mâna tutu- 
roa, va pune în vânzare cărțile e- 
ditate de ea, deși în cele mai bune 
condițiuni tehnice, la un preţ cu 
mult inferior cărţilor altor edi- 
turi. | 

Cu acest frumos program a por- 
nit la drum.„Cartea Rusă“ şi pu- 

"tem anunța că în curând primele 
cărți vor vedea lumina tiparului. 

Trei sezătaori cele fabrică 

Duminică 3 Decembrie a. c., au 
avut loc la fabricile: Uzinele Chi- 
mice Române, Mociorniţa şi San- 
drik-Româna o serie de șezători şi 
festivaluri, în cadrul cărora şi-au 
dat concursul. și tinerii dela tabri- 
cile Fela Tiberiu Eremia, Lăzăres- 

Există o buruiană — pirul — pe 

care ţăranii au mult necaz. Aces- 

ta îl tai cu sapa, îl rupi — de- 

geabă. Ori ce i-ai face tot creşte 
la loc. Până nu-i smulgi bine ră" 
dăcinile, nu scapi de-el, nu-ţi cu- 
reţi ogorul. Tot. aşa e fascismul şi 
chiar mai rău. E ca veninul vipa- 
rei, trebue să tai carnea .unde a 
pătruns ca să nu pierzi tot trupul. 

Punctele din Convenţia de Ar- 
mistițiu care privesc  desființerea 

şi interzicerea organizaţiilor  fas- 
ciste constitue salvarea poporului 
român, chezăşia viitorului lui. De- 
aceea poporul trebue să lupte şi 
să vegheze ca otrava să fie scoasă 
de peste tot unde a pătruns. Să i 
se smulgă rădăcinile. din . şcoală, 

din presă, din literatură, de peste 
tot, pentru ca niciodată 

crească iar, 
Să ne eliberăm de otravă şi de 

bestii ! : | 

le FO (. FDA 
La 13 Decembrie se împli- 

nesc 26 de ani dela arestarea 
lui Ion C. Frimu, unul dintre 
cei mai' cousecvenţi luptători 
ai mişcării socialiste din Ro- 
mânia, De altfel, acea aresta- 
re din 13 Decembrie -1918 
provoca, după mai puţin de 
două luni, chiar moartea ne- 
înfricatului muncitor socia- 

list, căruia conducătorii par- 
tidelor de atunci i-au urmărit 
cu ură până și dricul ce-l 
purta spre mormânt, 

„Ion C. Frimu s'a ridicat 
din mijlocul poporului. Fiu 
de ţărani, născut la 4 Oct, 

- 1871 în com. Bârzeşti-Vaslui, 
a intrat de tânăr ucenic la un 

să nu mai 

Pe clopotele 
Pe adevărul 

Pe farurile   tâmplar din Vaslui, învățând 
mescria şi mizeria laolaltă. 

“Bucureşti; penfeu-a=şi” conti= 
nua meșteșugul. Aici ia con! 
„tact cu mişcarea. muncito- 
rească existentă şi devine so- 
cialist. Această evoluţie nu 
era rezultatul .unci. exaltări 
de moment, ci consecinţa fi- 
rească a vieţii lui de până a- 
tunci, Cea'mai bună dovadă 

- despre acest adevăr e consta- 
tarea stabilităţii lui, Când, în 
1899, majoritatea fruntașilor 
socialişti români, abdicând de 
la lupta lor, treceau în massă 
de partea liberalilor, unul 
din foarte puţini luptători ai 
mișcării socialiste rămas pe 
baricade era muncitorul lem- 
nar lon C. Frimu. E! readună 

! .pe cei hotărîţi să continue 
lupta pentru libertăţile : şi 
dreptatea claselor muncitoare, 
ține şedinţe, formează în. 
1902 grupul „România mun- 
fitoare“ şi nu încetează tot 
timpul activitatea socialistă, 
pentru care este arestat la 13 
Decembrie 1918. Desigur, a- 
cest lucru nu se petrecea pen 
tru prima oară.- In celulele 

jandarmeriei din Roman, un- 
de—după o ultimă arestare .— 
este ţinut 22 de zile, Ion C. 
Frimu îndură chinuri. Po ur- 
mă e transportat în închisoa- 
rea Văcăreşti, unde  trata- 
mentul ncomenese şi subali- 
mentația se adaogă. slăbiciu- 
nii lui corporale. In. câteva 
săptămâni se îmbolnăvește 
de tifos exantematic şi e lăsat 
să zacă fără nicio înerijire, 
pentruca în primele zile ale 
lui Februarie 1919 — când 
nu se mai putea face nimic — 
să fie transportat la spitalul 
Colentina, unde moare. 

La vârsta de 18 ani pleacă la. 

i 

Pe formele scânteietoare. 

: . ! Pe sănătatea ce,s'a întors |. . 
De „. „»Pe-spaimele dismărute 

.Pe pâinea'cea albă a zilelor 

Pe anotimpurile logodite 

Iţi scriu numele 

Pe aripile păsărilor . 

* Şi pe moara umbrelor 

Pc câmpii pe orizonturi 

Iţi scriu numele 

Pe spuma norilor _ 

Pe sudorile furtunii .- 
Pe ploaia deasă şi fertilă 

Iţi scriu numele ” 

de culori - | 
fizic Ă 

Iţi scriu numele 

Pe cărările deşteptate 
Pe drumurile resfirate 
Pe pietrele care se revarsă 

“Tţi scriu numele 

Pe pragul uşii mele 
Pe obiectele de toate zilele 
Pe valul de foc binecuvântat 

Iţi scriu numele 

Pe orice carne încordată 
Pe fruntea prietenilor | - 
Pe orice mână care ţi se întindt 

Iţi scriu numele 

Pe geamul surprizelor 
Pe buzele atente - 

- . Cu mult deasupra tăcerii 
Iţi scriu numele ' 

mele prăbușite | 
Pe înălțimile mele prăbuşite 
Pe zidurile așteptării mele: 

Iţi scriu numele 

Pe absenţa fără dorinți . 
Pe singurătatea goală şi 
Pe treptele morţii 

Iţi scriu numele 

i 

pa + Pe nădejdea fărâ amintiri 

Iţi scriu 

  

(Cosatinaave din pag. I-a) 

  

serviciile : Napoleon N. Creţu 
și Dr. [. Simionescu a tăcut 
parte din guvernul care a pa- 
tronat stâșierea Ardealului în 
1940, prin diktatul dela Viena; 
iar Dr. Dănulescu, în calitate 
de ministru al Muncii, a. fost în 
stare, prin ticăloasa linqusire = 
potentatilor dela Berlin, să tri- 
meată ucenici români în Ger 
mania, unde ei au rămas şi ac. 
tăzi, | | : 

Pe măsură ce regiunile ias.. 

  

ciste prind teren în Europa Cen- 
trală, urmașii „qeneraţiei eroi- 
ce” devin tot mai îndrăsneți 
neoprindu-se nici dela crimă 
Falși pedadogi universitari, ca 
Paulescu şi Nae Ionescu, -se 
înhamă la trista muncă a în- 
tunecării minţii tineretului şi 

  

Re 64 

Io 

numele 

Şi prin puterea unui cuvânt 
s Imi încep din nou viața 

- M'am născut spre a te cunoaște 
, Pentru a te numi 

LIBERTATE. 

    

£ Ar 8 Ar Să, care a ipăua! 
Erau suferințe mari care rămâ- 
neau înăbușite, erau realităţi 
dramatice, de care puteau lua 
cunoștință, erau nedreptăţi cara 
ar fi trebuit să frământe tina- 
retul românesc. , 

Şi mai ales se destășura ală- 
turi de noi cea mai hotărttoare 
exnsrientă colectivă cunos-ntă 
de istoria omenirii: aceea din. 
U.R.s.s Ea 

Cărturarii noştri ar fi trebuit 
sĂ-și dea seama că au norcul 
să asiste la nasterea uacastei 
măreţe lumi, ar fi trebuit să fie 
atenti la chiotul multimilor care 
porneau să-şi cucerească viata 
visată. În timp ce lupta lui'La- 
nin și, Stalin sădea în zacila 
de. milioane de piepturi dorul 
năvalnic de o viață liberă si: 
conștientă, la noi tineretul lup- 
ta nici mai mult nici mai ou- 
în decât neniru cmdavralr to: 
losite de medicinişti la: au- 
topsii. E 

Astăzi noi, tineretul aemoerat 
vIem să rupem. cu anoastă ira- 
diție întunecoasă. Noi trehue                           

dei prea înțeleptului Nasredin,| tuși de puţin artificială, nestingh tul Agenţiei Reuter, senora Dolo- : _. 
ț C , inghe- , » Scnc E , : : <A orient i x : 

croul popular oriental pe care la] rită de efectele unui efort aparent. res Ibarruri, celebra militantă co- || cu, Trebtiteh, Vica. Pelişor si bâmn- Din ordinul guvernului „saza acest tineret spre o|să avem ochii: daschiei asn-:ra 
noi Anton Pan l-a cântat sub _ : teii E munistă cunoscută sub numele „La |! boviţa. : N siana & ULUI, formă de mistici 3 | viaii - o , 

| n cântat sub nu-| Interpretul lui. Nasredin, artist dej! Pasionaria”, are ac gând să pl : 4 , muncitorii din toate fabricil a di cism neegalală | vieţii, trebue să învăt&m din 

mele de Nastratin Hogea, consti-| excepţională factură. te uimește|| din Uniunea Sovictelor eat “a In cuprinsul cuvântului de des-|| . - | De paomietie[.] in -stupiditate de nici o altă nou să iubi i să ar 
tue pentru cincaştii sovietici, un] prin vitalitatea pe care o respiră || se duce în Franţa” r, pentru. af] chidere a fost omagiat cu căldură ȘI uzinele Capitalei n'au avut mișcare fascistă a i înfrăţi Mi | SC respertiin 

foarte reuşit pretext de satirizare| jocul său, joc robust, puternic, in- i marele act istoric al înfăptuirii] |. Vole să participe la înmor-| | Studenţimea devi e aiurea.| inirăţirea între toti oamenii Ma- 
: a regimului şi societăţii burgheza.| telizent,. stăpânit de o ncbănuită Constituţiei Ştaliraste, explicându-| | mântarea lui. In diferite părţi y vine masa de |raa sarcină a tineretului stu- 

ş Uitând pentru o clipă că te afli în-| forță de exprimare scenică. El reu- Cartea Rusă”| 5€ numeroasei asistențe care era de| | ale oraşului au fost 'postate| | POPEVIĂ & tuturor. formațiilor | dentesc de a-i ecte de a sterae 
tr'o sală de spectacol, ai senzaţia] şeşte să obţie efectele unei  valo- partea Sauisă | faţă rolul și importanța deosebită] | trupe, de teamă să nu se pro- anti - democratice. Avânturilelonce urmă a sviritului dela - 

i călătorii r i ii e .. : Pe iețică - s [e ; : PA : : : - unci călătorii reale în mijlocul u-| roase şi originale creaţii personale O — Una din secţiunile” „Aso- | Pe care Constituţia Sovietică le în: ducă mișcări de stradă _| | generoase sunt înlocuite fă:â|[1992 și a i 
ct: srv : : | £ A PP Ă a 'eplineşt tr sol radă mun - : 2 şi de a consirui, târziv dar 

nei cetiti străvechi din orientul] Menţionez în mod deosebit calită- ciaţiei Române pentru strângerea | &eplineşte întru propășirea, selida-] | citorești Sa interzis di părere de rău cu intol j ini ă iei | - 
bătut de arșiţe, străbătut de adie-| ţile particulare ale partiturei mu-|  LElâțiilor cu Rusia Sovietică este ritatea şi unitatea popoarelor din] | . il inebre. Nu au ca retuzul d riza eronța şi[irainic, o altă societate rome 
rea vânturilor calde, de pafumul| zicale, ale filmului care are în ma-| . $i „Cartea Rusă”. cuprinsul U. Pi S. 5 . Surite unebre. Nu s'au per-| |, 9 a verifica nişte no-|neaecă şi o altă. concepţie de 
mizudeniilor încinse si de cântecul| re măsură meritul adaptării acțiu- „Cartea Rusă” este o editură şi]: Au urmat programe compuse din| | PUS decât puţine coroane cul |tiuni și niște tormule date. In| viaţă. . | 

legănat al cadânelor cu feţele pier-| nii faţă de cadrul. ei exotic.' Tân- € Jibrărie care-şi propune să edi- | poezii, "scurte. scenete, cântece de panglici roşii. ; zadar evenimentele dovedeau . ” 
dute în văluri. In acest cadru foc-| guitoare, duioasă 2 . teze şi să răspândească autorii sc- | cor şi jocuri naţionule, la care şi-au Luptătorul sociali cât de greşită E ee II 

ic din 1001 de nopti se desfășoa i , asă, muzica aceasta vietici, atât de puţin cunoscuţi la | daţ concursuj tinerii* Dida Piri Luptătorul socialist Ion C. Ș era calea, în za. 

rii novastea plină de tâlc a hidu orientală pare să exprime în film noi, precum Și orişice operă cu câ- | roan Dumitrascu. M Şi a' Piriş, Frimu, acela care — 'aproa- dar în jur creștea suferința şi 

i pov'stea plii i Shidu-| toată jalea, truda şi obid _ racter progresist de autori români scu, Maria Ioan, dela pe singur — cond -după! | Mizeria. I imil | i 
șarului Nasredin, cetățean  năpă-| lui stors și asuprit de oanoiiee şi străini. U. C. R.; Buscu Marin dela Feld:|| j E di condusese după eria. în. ultimii patru ani 

stuit de scartă. pornit să-şi elibe-| nului. Deasemeni constitue o Eu Deasemeni „Cartea Rusă” va| Petie Lonin dela Tiberiu Eremia: uptura cin „1899 mișcârea „generaţia eroică” şi copiii ei 
reze logodnica din robia seraiuhi: | pe pe cât de ine studiau pe Star - importa din Rusia Sovietică cărţi | So!dăteanu, Tuiezeanu, Lenuta Bu- muncitorească din România, | |:svirituali au. condus statul : fa- 

Domnesc, , de expresivă şi interesantă alege- orare, Atuinsitice şi de ară, Daia Cc su dela Mocio:niţa, precum și acela care înființase sindica- jlimentul a fost desăvârşit. E de- 
| „Emirul din Pubara” este o rea: rea tipurilor orientale băștinașe. CE 3 a CS iroeseu, i orica Salateu, Anto- tele muncitorești şi le făcuse! |.ajuns să pomenim de nenumă- 

zare care întruncş ss , Ri , "a, nstaati p i i ă î Xoă . 

conditiile strici necesare unei ni] a Un PUMBr sănătos, inteligent și „Cartea Rusă” îşi propune ca, | Ghidermici dala Fizică ae să însemne o forţă, 'cădea| jiratele asasinate din țară (Ior- 

: fare armonii de ansamblu. Deca sugestiv imprimă spectacolului un ună exe nplil marilor edituri so. | Remâna și Dâmbovita e Saneris-[ | vietimă a partidelor de dreap| | ga Madgearu etc.) şi de răz- 
Îi oii + -WECO- | caracter comic de înaltă ținută spi victice, să editeze cât mai ă |: Sa [o “ta n i i ; : i CI pr ” | 

rul. jocul artiştilor şi acompania- | rituală tă ținută spi-[  zecturi bună pentru tinca reală Programels s'au încheiat, urmate] | ca, PE iru convingerile lui, „boiul alături.de Hitler. 2 

| mentul muzical contribue toate|  griirul din Buhara“ c un fini] PE _ de jocuri nathonale şi baluri, în ca- are biruiau atunci în Rusia |? Când evocăm pe cei dela a 

; în eraiă măsură la crearea unui e-| care trebue văzut pm „Cartea Rusă” va acorda o deo- | S7i:! cărora publicul a petrecut în- ȘI care după aproape 30 de | [41922, nu trebue să uităm căi ! 
| chilibru de perfecțiune. Bine pre- . , | ) sebită grije calităţii traducerilor, to continuă voicşie și spirit de ant, aveau să birue în propria inemea aceea. ( j d E 

Şi cumpănite şi studiate aceste  ele- : R.B. and iq acest scop concursul ce- | :nftătire tovărăşească, până seara lui țară, | LI iseea (ca şi astăzi) “ 
i a de, seamă scriitori români, | târziu. | | | »xistau atâtea probleme vitale 

ă „mmee balul, . TR bentru societalea româneasca :
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ti 
vielică suferă o nouă pierdere 

Iosif Vithihku, născut: în 1908 
lamntum în 1920, în Armata Roşie, hiând parte lu 
răsboiul civil din Serbia, 

“Im vârsta de 20 ani, 

Aceste versuri se distin 

sul adânc şi sincer, ve 

comoara cântecului, da şi 

, 

TAR 
ii 

îi vauiit losit Wtin, poetul comsomolului - Da 

HI IL 

A căzut, de o moarte tragică, ce 

țător, cunoscutul poet Iosif Uită scriitorul-lup- 
eratavu so- 

» Za angajat vo- 

Iosif EItlii Ă 
-] 

> | î : ” | poet al comsomolului, V ersarite Wei pron Ucoeait 
imediat populare! în ma sole Icargi aie tinevetatui ” 

9 prin vigiciunea şi liris- 
rsuri atât de cpropiate de 

în acelaș timp de'o for- 

paz 

4 

ale tânărutui poet, 

Cu visul şi cu grija, 

Sociulistă, Iosif Wihkiu,: e 
strofe ale cântecelor sal 

piăvarea Patriei, poetul 
paste la lapte. Hu ailele 

In sina feeninoasă a 

pri cacvânt şi prin fapt   

mă laconică, datorită c ăreie strofele înala”aripate 

multă vreme în inima cititor pede si peneri Iosif Utliu, a consacrat îcati darul luiimovetie pentru cauza 
ta de aţăsarea. Patriei Sovietice 
pală a pVWetului este tân ăra fară socialistă, 

tul, câștigate pentru om prin marea Revoluţie 

. Zn tonuri fine şi duioase scria Uiki 
ine otut sovietic, despre bucuriile, prietenia, 
ragostea şi vilejia tine vetarlui nostra. 

In primele zile ale isbucnirii răsboiului de u- 

VDILT, când în i ist ? îp 2 „ cân amicul ameninţa iloscova, Losif Ut- 
cin, Sa dovedit uu soldat cinstit gi b E i SC coeit ee Ci. şi brav. El u fost 

grav rănit. eniru îndeplinirea misiunei care i-a 
jost în ecdințatii de Co mendamentul Militar, el 
a fost decorat cu ordinul „Steaua Moşie”. * 

ne vom gândi Ia tine, Iosif Utkin, seriitor-luptă- 
tor, noi prietenii şi tovarăşi de luptă, cărora 
le-ai dat pildă, cum trebue servit ciustit Patriu 

Semnează 1 DB, Bednâi. Mezimensti, V 
xmizer, , 
„Kirconou, hi. Şclohov, A. 
Tadew, E. Ehronizurg, S.: 
Plargac şi alții, 

viața Zei, şi tot 
a nobilă, pentru lup- 

F'ema priaci- 

pentru fericirea şi drep- 

emple cele nai bune! 
e, 

despre 

pleucă pe front, lutul 
grele ale toauzunei azaaelut 

victoriei ce -se: apropie, 

e, 

S, Ostrousiri, S.   
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boi recercduri ale ridicătorilor de greutăţi sa- 
vletici, Serâi şi Zalişviii, cei mai buni gimnaşti ai 

cindicatelor profesionale. inchiderea sezonului 

de vară la Leningrad. La - 

Novgorod au avut loc concursurile sportsmenilor 
Saratov, Osel, Kursk şi 

ctela sate. Iiatchul dintro cei mai buni Jucători 
ce biliard din l/ioscova și Thilisi. Un dijighit în 
vârstă de 12 ani iese învingător în cuise de galop. 

MOSCOVA. —. în acest an sau 
împlinit 10 ani, decând unul din 

_«ei mai. remarcabili ridicători . de 

greutăţi din Uniunea Sovietică — 

Nicolae alov  — a. realizat 

o performanţă cs înirecea re 

cordul mondial oficial. De a- 

turci ridicătorii de greutăți sovie- 

tci au devenit renumiţi în toată 

lumea, depăşind — la 27 categorii 

din cele 35 existente — recordurile 

mondiale, . 

Pentru a comemora această dată 

xemarcabilă, la Moscova a avut loc 

șilele acestea o serală a celor mai 

buai ridicător de greutăţi din U- 

niunea Sovietică, La scrată au par- 

ticipaț 14 atleți. Sergo _„Ambarţu= 

mian (Armenia) — categoria grea — 

a ridicat cu o smucitură a mânei 

siângi 96 de kilograme — cu un 

kilogram mai mult. decât recor- 

dul mondial. Izrail Mehanic (Mos- 

cova) — categoria uşoară — cu 0 

smucitură din mâna stângă a re- 

petat recordul mondial —' 82,5 kg. 

Iacob Kuţenco (Ucraina) — cate- 

zoria grea a ridicat de trei ori cu 

mâizile întinse 171 de kg. dar nu 

a reuşit 'să fixeze -accastă perior- 

„manţă. Grizorie Nova (Moscova) —- 

pieutatea + miilocie, a realizat din 

nou un rezultat strălucit. El a ri- 

dicat cu două mâini 129 ge kg. 

ccaace a depăşit cu 9 kgr. recor- 

dul mondial al japonezului Schu- 

jei-Kcan campionul Sindicatelor 

Profesionale. Lupta a fost dusă de 

peste 200 de atleți. Victoria a fost 

cucerită de echipa asociaţiei „Ari- 

pele Sovicielor“. Titlul de campion 

al sindicatelor de gimnastică a fost 

cucerit de Nicolae Serâi (Moscova) 

asociaţia  „Medicul'“). şi de către 

Raisa Zalișvilli (Tiflis). 

„* Folosind” un tirap bun de toamnă, 

organizat campionatul asociaţiei 12 
moto-crosa ţi lu skooter, - - 

„Invingătorii uu ieşit Anatolie _Bur- 

mistrov, iar între fete Valia. Se- 
menova. i 

La concursurile de gimnasiică pen- 

tru campionatul asociaţici -„Bedicul'“ 

au. participat gimnaşii din Moscova, 

Leningrad, Ivanov, Saratov, ltostov, 

Piatigorsk. Campionatul pe echipă a 

fost decernat Moscovei în frunte cu 

campionul UR.S.S. Serâi, distins de 

1 guvern cu ţitlul Ge maestru emerit al 

sporturilor - 

24 din cele mai tari echipe de foot- 

ball ale asociaţiei sportive „Spartac“, 

au participat la matchurile pentru cu- 

pa „Direiţiunci Cooperativelor Iăduz- 

biale“ de pe lângă Sovietul Comisa- 

rilor Poporului al Republicei Socia- 

liste Federative Sovietice Ruse Gt: $. 

F. $. R.). Cupa a fost câştigată de 

echipa din Moscova. Di 

. 3 | 

LENINGRAD, — Sezonul sportiv 

de vară a fost îmcheiat prin con 

cursuri de atletism Ușor — ştajetă, 

După o luptă îndârjită, echipa jemi- 

nină „Dinamo“ a câştigat şiajeta pe 

5X500- metri. Rezultatul este 7 mâ- 

mute 58,3 secunde. La ştajeta  mas- 

culină de 5X1000 metri prima a a- 

juns la finish CASEI din Leningrad 

a Armatei Roșii, în 14 minute 39.7 

secunde, * E 

o. x . 

SARATOV.— La Saratov s'au des- 

făzurat cu 1nult sicces concursurile 

sportsmenilor din satele regiunii Sa- 

ratov. La paradă au. participat peste 

400 oameni, Primul loc a jost ctuce- 

vit de sporismenii sovhozului „Udar- 

nic“, . : 
= 

KURSK. — Im concursurile sports= 

menilor dela sate ui regiunii, primul 

loc a fost ocupat de echipa plasei So-   
*sociaţia „Rezervele de Muncă“ a 

    

1 - . “ a : 

Sună ziua, mândră capitală a patriei mele . 

tare ai ţinut piept cotropitorului 
du “care ne-ai luminat chipurile 

N 

Pcecum finereţea scumpă n 

+ 

Stiin-conguecător .fală 

lină ziua, tu ce ne-ai purtat spre biru 

PU ce-ai răpit.poporul nostru torturii 
a ' inimilor noastre 

vetscatu.         
        

  

dușman |! 
cu flacăra salvelor trase in 

i cinstea izbânzii ! 

e este, scumpă ne eşti tuturor.. 

inţa hoardelor vrăimașe 

Ini-umătorul şi prietenul nostru iubit ! 

150 $ 

StSne- Ucrainei te salută ! 

Ure i întreg îţi închină prinos 
Au: ecut vremile de urgie ! 

. “ . N . 

Noibregătim părinţilor armele 
Tunăm oţelul pentru tancuri. 

A 

de muncă şi recunoștință 

Du:nanului i-a sunat 'ceasul grelei ispățiri! 

automate, 

Soldiţii..noștri îi birue pe fascişti, 
Cu amele 'călite de noi! i 

4 

Noi sintem cei ce vom înălț 

Palate de mâine ale luminii! 

'Tu towrăşe muncitor, vei fi cel 
Va ridka'un oraș nou din cenuş 

4 ” 

3 Ss 

In curâvd, foarta curând, vor bate 

Ca niciolaţă vor, răsuna salvele trase 
Și din'ncu va ţâşni lumina şi bucuria 

Şi din ncu străzile şi casele îe v 
i 

a din ruinele arse 

ce 
a lăsată de vrăjmaş | 

clopotele pentru biruinţa | 

Sa cea mare 

or umple tonie! 
LE SOFR 

dev al institutului tehnic din] . 
ONOV 

a ae 

ceeaşi zi—la 27 Mai 1942 — întrun 
regiment de aviaţie. Două din ele 
sunt ucrainence, una rusoaică, iar 
a patra, careliană. Toate, membre 
ale partidului. comunist, | i 

ani. Printr'un decret al preșidenţiti 
Sovietului Suprem al Uniunii So- 
vielice dat la 26 Octombrie 1944, 

toate au căpătat titlul de „Erou al 
Uniuni; Sovietice“, N i 

In războiul Ge apărare a Pairici, 

acest regiment de aviaţie „compus 

în mare parte din femei, a dus o 

luptă uriaşă şi i sa acordat âenu- 

mirea. de: „regiment d 
e rdă“.    

   

    

  
Tăzior Evdochiu Niculina 

Multi dintre piloţi și comandanţi 

sunt decoraţi cu diferite ordine și 

medalii,  „ .:. . 
Aceste patru eroine iau parte la 

lupta pentru eliberarea de cotro- 

pitorii nemți a Caucazului de Noră, 

a peninsulei Taman şi Crimeia şi 

a eroicului orăş Sevastopol. 

Maria Smirnova şi-a început ac- 

ţivitatea în armată ca pilot de rând 

şi a ajuns la.poșstul de comandant 

de escadrilă. Escadrila de sub co- 

manda Mariei Smirnova a efectiat 

2.260 de raiduri: de atac, 

„Căpitanul de gardă Maria Smir- 

nova are la activul ei personal 805 

raiduri de atac de noapte şi a a- 

pe. Odată, deasupra Crimeii,: avio- 

nul Smirnovei 'este prins în raza 

luminei proectoarelor nemţeşti şi 

atacat de antiacriană. Prin mane- 

vre abile, Smirnova scapă din zo- 

na focului și a proectoarelor ina- 

mice, dar revine iarăşi ca să-și în: 

deplinească misiunea, — să. arun- 

ce bombele pe poziţiile inamicului. 

Pentru meritele ci militarea Smir- 

nova este decorată de două ori cu 

ordinul „Steagul Roşu“ precum fi 

cu ordinele „Steaua Roşie“ şi „A- 

 Miccare obiect — cur- 

tea, automobilul, lumpă 

gi avionul — are istoriu. 

lui, are ut şir întreg de 

strămoşi, Pentru oricare 

călinură sur putea com 

pune o genealogie întret- 

gă — liste tuturor bunici” 

Tor şi strămoşilor, a 1- 

tacsiloy şi nepoutelor şi « 

facianoov neamurilor 

Genealogia unui om 

este deubiceiu arătată ît 

forina anui wbore, En 

adtue aminte că con zur 

odată „urborele genealo- 

gie” al unei generaţii prin- 

ciare. Pe im vechi sul «e 

pergument, lipit dedesibi 

în suulte locui, este st 

qprăvit în culoare gulbena 

pe Fond uzuriu, 0 nare 

«Lore giărnos, de o sne- 

cie necunoscută. Acest 

crbore avea o mulţime de 

cvrengulițe ic pe aceste 

creugulițe erau. svânzt 

vaţi ca merele prinți -și 

baroni, anarchist şi ch 

Luci, cordinali și cuie 

piscopi. De fapt, Ru ei 

erau spânzeoruţi ci îtte- 

mele lor complexe si 

țithorile: lor, scrise pe 

nişte scdânduvele ddroptitat- 

ghiulare, cie o literă sub- 

țire și orucoueutută. 

In avhive vechi şi «cun 

se pot găsi pidluri îaetreygi 

cu astfel de pomi. De alt- 

Pol cu să vezi det arbore 

genealogie, nu trebue să 

cauţi în. arhive vechi. 

[sie suțicient să..te duci 

antrena auuzete «alropolo- 

gic ca să-ți vezi propriul 

fu cerbore geneulogie. -"- 

Pe crengile acestui ce 

Vore uc-cem văzul rudele 

  

- Patru fete au fost primite în a-| 

Vârsta lor-era între 20 şi 25 de 

zuncat cam 100 mii de kg. de bom-].   

  

  

  

  

    

    
Căpitan - Maria Smirneva 

Jexandru Nevski“. i 

Maiorul de gardă comandant. de 

escadrilă — Evdochia: Niculina a 

declarat la- începutul acestui: răz- 
boi : „Vreau să fiu 'aviatoare“, 

Insuşindu-și -cu_ râvnă - 

şteşugul de pilot. 
toate treptele ierarhici'şi dela pilot 

simplu ajunge comandant de esca- 

drilă. A fost rănită în luptă, dar 

s'a întors repede pe îronti. 

Pentru faptele ei da.arme a fost 
decorată de două ori cu ordinul 

„Steagul Roşu“, cu ordinul clasa 

II-a „Războiul de Apărare a Patriei“ 

şi cu ordinul „Alexandru Nevski“. 

Evaochia Niculina a înfăptuit 

600 de raiduri nocturne de lupti: 

atacând trenuri şi alte căi de tran- 

sport de oameni şi armament. Sa 

întâmplat odată ca rezervorul de 

benzină al bombardierului ei să fie 

atins de antiaeriana duşmană, Pi- 
lotul şi ea însăși au fost grav ră" 

niţi. Evdochia Niculina şi-a Încor- 

dat toate forțele, întreaga ci tărie 

şi voinţă şi a condus avionul până 

în țeritoriul amic, aterizând şi sal- 

vând astfel dela moarte sigură, în- 

me 

    ăi 

4, ma 

    

cele-mui -apropiete, stii 

unele lângă liele și cîini 

pensenul cu urechile [aci 

leengi şi pleoştite, urangit- 

tanul bărbos 3 Cove 

departe pe ulie crengi: 

săisit şi celelulite pude si 

strămoşi ai uostri, fugiud, 

căţărăându-se, sbur dn 

scz înotânl. | 

Am afla că între Siru- 

moşii noştri au fost şi gi 

genţi şi pitici, cu fost cu 

coadă şi Țării. coadă, ae 

fost și locuitori de pe us- 

cut şi inune Numele lor 
paţin 

și 
«i st 

sa ne-ar părea mai 

sonore decat namele 

titlurile  urhictuecilor 

macrchizilor. | | 

Studiind pe strămoşii 

noştri, cn putea obseruu, 

cun Sau format sudâinile 

și picioarele noastre, cut 

Sac schimbul ochii HNOŞ- 

tri, uvechile, mausul, cre 

iul şi brirbia, 

Se poate «tescnu au ust- 

fel de arbore genealogie 

şi pentru obiecte ? | 

Tu cred că se poate. Ar 

Fi an arbore fourle muies 

cu anii de crengi. Pe vâr- 

ful crengilor. ar fi plasate 

toate obiectele care 

trăese şi astăzi e aulomo- 

bile și uvioane, mese «de 
lucru şi acurule, ap 

rate de fotografiat şi te- 
Iescoape, naşini de _acris 

şi biciclete, cărţi şi sti” 

lomei, mese şi scaune, 
. . . 

vale şi cecwnice, 

Cu această ocuzie sar 

coustuta o rudenie apro- 

piată furie unele . din 0- 

biecte, - | Sa 
:-Pe două crengi vecine 

war pune, de pildă, verii 
— cutoniobil- și locomo 

      
i a. 

'Ţineri' partiza ni sovietici | . 

ea. a -urcat 

  
saci. 

siuci bici - cae 

  
  

treg echipajul bombarâierului. 
- Bodochia Pasco, locotenent ma- 
jor de gardă, pilotul escadrilei, este 
decorată de două ori cu ordinul 
„Steaua Roșie“, cu ordinul,Steagul 
Roșu“ și cu ordinul clasa I-a „Răs- 
boiul. de Apărare a Patriei“, 
Ea are la. activul ei 780.de sbo- 

ruzi de atac şi 100. mii de bombe 
aruncate pe fortificațiile inamicu- 
lui, în urma cărora sau înregistrat 

157 &e explozii, 109 incendii, 2 ma- 

gazii cu armament şi 4& magazii cu: 

combustibil aruncate în. aer, cu 

mulţi ofiţeri şi soldaţi nemți omo- 

Tiți. ” : 

1945, 

să bombardaze concentrări de ar- 

mată . dusmană la. Novorosisk, In 

    ză aul 

Lt. major Evghenia 

ciuda focului intens al anţiaerienei 

echipajul lui Pasco şi-a îndeplinit 

misiunea. 
- Locotenentu 

eşte. 
o misiune 

de pilot 

dinul. „Steaua Roși2,, 

darie”.  Rudneva a participut in 

3.500 de sboruri, ea a instruit 22 

de piloţi, și a aruncat 80 de mii de 

kg, bombe pe. capul nemților, răz- 

bunându-se pentru Ucraina. 

Evghenia Rudneva a căzut aroic, 

Tovarășii ei de luptă au jurat să 

se răzbune pentru moartea avla- 

toarei neînfricate. 

- Fi îşi. ţin cu cinste jurământul 

dat. 

EET = = = Ta 

  

te PA, ILIN 

fivă, paoţia anci 205 — Dar 

nica for. Coma, - primit 

ccruții cu aburi ser  ve- 

dea doci că aceasta au .c 

vat la rândul său doi stră- 
moşii e printe maşină cu a- 

bari şi o simplă căruţă. 

Dar prima maşină cae a- 

buri we şi ca un şi în" 

Ivreg de anoşi strămoşi. Iu- 

tre ei ar fi şi pompu dela 
cure anaşina a moştenii 

cilindru şi piston, şi musu 

de lucru cu o transnisiu” 

ve pusă în anişcare cu pi- 
ciorul, care a predat ina 

acnivele 

oblică și cczunaul  sbupliu 

de ţoută cae capace în ee 
se fierbe apă şi o sobei o- 

Digaaiteă. 
Dacă cam 
au ajunge până la stra” 

soşii urheologici «i oviec- 

teloy dela care sa nai 

păstrat în peimânt sani 
fragmente, 

Dela maşina cu axul CO- 

tit cau ajunge Ia 2naşinile 

primitive puse în mişcare 

de ae core (e vorbu de ve- 
chiul are de aânătoare) 

Azi.sa împlinit un an dela eli- 
berarea marelui centru industrial 
a „Ucrainei, oraşul Dnepropetrvsc 
și: importantul oraș industrial Dne- 
prodzerjinse. ” i , 

A trecut abia un'an şi munca 
pling. de abnegaţie a poporului 
a tineretului sovietic a redat vieţii 
un şir întreg de uzine metalurgice 
din regiunea Dnepropetrovsc, şi 16 

Au fost: puse în funcţie 'trei cup” 
toare înalte, 12 furnale Martin, 18 
laminoare şi basinul de mangan 

  

„ Organizaţia komsomolă dietu;kol- 
hozul care poartă numele lui Sev- 
cenco .a crescut şi educat mai mult 
de 100 de komsomoliști. Zi jcest 
kolhoz tineretul a efectriz, mii 
mult de jumătate din muncile se 
mănăturilor şi secerișulii. Aproa= 
pe toată cantitatea de pâine des 
tinată Statului a fost transportată 
de brigăzile de tineri. 7 
Indeplinind promisiune: dată 

de kolhoznicii Ucrainei de a virsa 
în fondul Armatei Roşii 15. mi- 

şi 

cărbuni din, Krivoirog. 

zol- In noaptea spre 16 Septembrie 

bombardierul în echipajul 

căruia se găsea şi Pașco, a- trebuit 

major  Evghenia 

Maximova  Rudneva nu mai tră- 

Fa a căzut în timp ce executa 

de atac. Dar numele ci 

Va trăi în inimile poporului nostru.. 

Rudneva şi-a început activitatea 

pe un avion de, luptă .în 

anal 1942, Ca fiică fidelă a Ucrainei. 
Sovietice, ea se răzbună pe nemți 

bombardându-i fără milă.. Evghe- 

nia Rudneva a fost decorată cu or- 
“Ro cu. ordinul, 

„Steagul Roşu“ şi cu ordinul clasa 

i-a „Războiul de Apărare a Pa- 

continuu (gts, 

din Nicopol, care: furnizează deja 
cantităţi mari de mangan. - 

O muncă uriașă a fost depusă și 
la sate. Până la începutul însă- 
mânțărilor de primăvară au fost 
restabilite. 1600 de Kolhozuri. . 66 
de staţiuni de motoare și tractoare, 
4 mii ferme de creşterea viielor. 
"Tăranii tineri și vârstnici din Xol- 
hozurile ținutului, îndeplinindu-zi 
angajamentul luat faţă de tovară- 
şul Stalin au întrecut cu 20% pla- 
nul însămânţărilor e primăvară. 
Datorită îngrijirii bune.a semănă- 
“Vuarilor, datorită efectuări precise 
a muncilor: de strângere a recoltei, 
muncitorii câmpului, tineri și bă- 
trâni, strâng acum. roadele bogate 
ale efortului depus. Un şir înireg 
de raioane. are o recoltă de 100 
puduri' de hectar. j 
“Organizațiile de partid ale Com- 
somolului au fost în fruntea în- 
trecerii socialiste între ţinutu) no- 
stru şi. regiunea Zaporojie. In tim- 
pul secerișului, tineretul din Kol- 
hozuri a arătat pilde de un adevă- 
rat eroism pe terenul muncii, Pri- 
găzile de treerat şi. de transportat, 
în marea partea lor au lucrat zi şi 
noaple. Pe ziua de 20 Octombrie 
regiunea noastră a terminat cu 
predarea pâinii Statului. Zeci de 
milioane de puduri de cereale au 
fost adunate în punctele de cen- 
tvalizare a recolţei.. Multe-din. a- 
ceste milioane de puduri au iost 
lucrate. de comsomolişti şi de. tine 
retul Kolhozian.. - - 

Tinerii și tinerele dela sate au 
devenit o forţă hotărâtoare. Kom- 
somoliştii prin pildele lor de abne- 
gaţie în muncă au antrenat între- 
gul tineret. 'Așa pe câmpiile kol- 
hozurilor au lucrat şi 60.000 de «- 
levi şi profesori, 

In lupta pentru pâine sau dis 
ins îndeosebi. comsomoliştii regiu- 

tate a grâului adus la elovatorii a 
fost transportată de organizaţiile 
tinereşii. ” a 

In kolhozul „6 Martie“ „kOm303 
molişti, în frunte cu secretarul opr- 
ganizaţiei - Petre Pastuh, au fost 
primii care au dus rezervele lor 
personale, grâu pentru fondul Ar- 
matei: Roşii: Accat început a fost 
urmat nu muaui de kolbozurile 

raionului Erimicean ci și de un ir 

rezultat iu. fost. depuse în "fondul 
Armatei Roșii :mii. de .puduri de 
cereale,. depuse de tineri .din re” 
zervele lor. personale, 

Vreau să amintesc și iniţiativa 
IKomsomoiiştilor celui mai vechiu 
colhoz din . raionul - Sineclinicov, 
care poartă numele lui Lenin. Ron- 
somoliști din acest kolhoz au aju- 
tat la toate inuncile agricole şi au 
propus să sc înființeze un fond al 
refacerii. In acest fond. au fost de- 
puse, din munca tineretului, zeci 
de .puduri de grâu și cartoli şi 
17.000 ruble. Această iniţiativă a 
fost urmată şi de kolhozuri din 
alte sectoare. 

nei Krinician.. Mai mult de jumi-, 

de 'kolhozuri din: alte raioane.. Ca:   
Să nu vă mduplecuţi! 

lioane de puduri de cereale; . 
hoznicii . regiunei  Doeormelrovse 
şi-au luat angajamentul de 2.da - 
250.000 . de puduri de nereale în 
plus. , 

Tineretul muncitorese nu-și . 
forţele pentru ca proimisiunaa d: 
de kolhoznicii Ucrainei, 'să fie 
deplinită cu onoare. El a destisu- 
rat o luptă activi și pentru do- 

bândirea unei recolit înalte---mun- 
tru anul viitor. Comzoraol din 
regiunile Vasilcov, : Cicolor. le- 

jevse, şi alte sectoare au semănat 
grâul de iamă cu sute de nectare 

mai mult decât prevedea pinul. 
Prin munca lor devotată comso- 

moliştii și tineretul Dneprupetrov= 

scului ajută Armatei Foştii si ni. 
mMicească mai repede pe cutropi- 
torii fasciști. . 

(Comsomviscaia Prardi) 
E OT EI SI IEI IȚ EA 

Cifre din U, &, 5. $. 
„tara finereiuiui 
Ia Congresul extraordinar al 

Sovietelor din 1956 sn avunţat 
oficial că pesie 49 ja sută din 
populația Uniunii Sovietice» vra 

formată din oameni născuți după 

3917, anul Marei ReovtaţiA cum 
umărul celor născuţi după pevaz: 

Tuţie, depăşeşte 55. îa sută. Tot 

   

    

atunei statisticile muritor uzina 

arătau că 75—80 ia sută din 

muncitorii fabricile: aveau mal 

puţin de 12 ani în 1317. Peste 60 

da sută din populaţia U. R. S. Su 
ului avea în 1937 msi puţin de 13 
uni. Acun probabil că actastă ca- 
teporie formează vani mult de 10 

la sută, U, R.S, Se deci o țarăa | 

tineretului, Oamenii cari au asa" 

tăzi peste 40 de ani 

cari au eondus și înfăptuit marca 
Revoluţie Socialistă, dar fiii d 
fiicele Jor trebue ză desăvârpeas= 

că pe linia acelorași reulizări sa- 
ciale. In fabrici, în Kolhozuri 
în Universităţi, în marea op 

de apărare a Putriri Socialiste si 

de eliberare a popoarelor -oprimaăa 

te din estui Europei, iineretul sa=* 

vietic sa arătat la inălțimea mi- 

siunii lui. Exemplu al tinerilor: 
te pe întreg pământul, tineretul . 
marti republici din răsărit sc cza 

leşte astăzi în lupta aniifuscistă, 

lot aşa cum mâine se va căli în -- 

lupta tot aşa de grea, pentru pro= 

gresul social al paine sale! și al 

umanităţii E 

sunt aceia 

  

să nu dormiţi! 

Dine îuncordat. Astfel de Alintarea Nemţilor'o ştim. 

maşini devenite. pitice, Noi nu ne-um. născut să trăim. 

sant țolosite şi acum în Sub ciemele blonzilor Friţi. a 

atelierele  :ceasoriticuri- 

lor, 

„Dela cazanul de fontă, 
primele cn ajunge Ia 

oale de lut cu Pruuadul us- 

cuţit, îc dela facerea Ța 

eului în cazeinal de abiri: 
drun ca ajunge pe un 

lg de drept, la primele 
magiei, Arcul cu cure se 
pune 
maşina, ar fi fratele ur" 

eului de vânătoare. - Del 

«voi de vânătoare ui 

sosi Za primele sulițe, re 

Ia efec Ja primele lănci cu 

vârțul de piatră. şi dela 

ele. ua mai este ușa do: 

parte până 

cei. zuai îndepărtați ai bu 

urilor confenmporrine 

la avram cutie. secure 

Ifăcodă din piatră. 

o Așe dur, coborâudene 

pe m'borele “geznacealojic. 

can de «dle primele obiecte 

făcute de cinta one, 

Am afle în. ucelaş Tine 

multe şi despre op. Î5to- 

via lrerurilor nu este dle” 

cât istorice ocinenilor ceri 

lo-ra croat. Gbiecteie 

se seheiebnue singure, ci 

audne omului le sehimla. 

Aşa cum o buculă de 

cărbune de pintră conţine 

Dhouina a mii de zile îns0o-” 
ebiectele vite fot asu în 

eco sat în fierul nostra 

se usca mii de sile ale 

maci omeneoli, 
a : ai ae 

odată în mişcare 

la . strămoşii 

N'or să ne'nşele. Ca un sbir, 
Pc dușman ztivind de' departe, 
Pământul Ucrainei — cimitir 

Ji va fi şi leagăn de mouarte. ' 

  

  

  

Ticălosul Găbbels scorneşte 
Minciuni, Degeaba. N'ajută. E laş! 

Din stepe, din păduri — uriaș 
Numărul partizanilor creşte. 

Armatele noastre spre vest, furtunos 

„Inaintează, fug Fviţii pe rupte. . 
Băeţi! Cu grenade şi baionete în. lupie 
Să njrângeţi pe Neumiul scârbos.. 

  

  

“Hoardelor nemţeşti, “ac-acumu, dezastre 

Le vom da. Și mu prilej ca să-şi rd dă de not.. 

Inainte, băieţi! Pe câr:piile noust re 

___Ne vom uni încăodată 'a război. 

Infrângeți pe nemți oriunde, oricând —   Lozincile ncustre străbut prin furtuni | | 

„Viaţa *n, Ucraina -să fie iar bună 

Să trecem prin Ţara frumoasă, că ntând .
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““olfn Jamea întreapă MU AURII IAU 
(Anclul Comitatului anti- fascist al tinerotiriui so- 
viclic cit ocazia zilei internaționale a slucdoațira ei) 

i „Dragi prieteni, 

Studenţii şi studentele, întregul tineret al Uniunii Sovictice, 
— participanţi ai marei lupte pentru libertatea omenirii, — vă 

trimit salutul lor cordial de luptă. 
Ziua internaţională a studenţimei o înlâmpinăm pentru a 

j “j-a oară în războiu, dar în ajunul distrugerii definitive a Germa- 

nici hitleriste. Armatele. victorioase ale marilor puteri democra- 

tice, au gonit bestia sângeroasă nazistă în vizuina sa, pregătindu-i 

: lovitura rnortală. 
SR A patra oară, când tineretul studios își manifestă fidelitatea 

i sa principiilor dreptului și dreptăţii, hotărîrea sa de a curăța lu- 
i mea pentru totdeauna de fascismul - criminal, aspiraţia şi dorul 

i siiu de a întări mereu prietenia și colaborarea între democraţii, 

i „Studenţimea iubitoare de libertate 

| 
| 
; 

  

poate 'să privească cu 

mândrie îndreptăţilă, drumul, ci de luptă parcurs, | 
| In rândurile eroicei Armate Roşii eliberatoare, luptă cu to- 

tală abnogulie mii de studenţi: ai Uniunii Sovietice. Multe sute de 
j studenţi sovietici. au înlocuit auditoriile de studii cu câmpul de 

luptă, glorificându-se cu fapte de arme nemuritoare, pentru cul- 
tură şi progres. ” ' - i 

„i In rândurile armatelor Anglo-Amoricane în ofensivă, sunt 
: mulţi studenţi ai colegiilor din Staicle-Unite ale Americei şi Ma- 

! Glorie cternă luptătorilor neinduplecaţi | 
Glorie. eternă eroilor-studenţi, care şi-au sacrificat viaţa lor 

tânără pentru libertatea omenirii! 
Dragi prieteni ! Victoria este aproape de noi. Războiul a in- 

teat în faza hotăritoare. Totuşi prea devreme să băgăm baioneta 

în teacă. Oamenii nu se pot considera a îi în securitate până 
când so mai plimbă liber chiar un singur nazist înarmat, Dușma- 

nul trebuie să fie ficut inofensiv cu desăvârșire, Distrugerea şi 

nimicirea complectă a dușmanului, trebuie să fie scopul înalt și 
nobil al fiecăruia dintre noi. Nu poate să [ie o ţintă mai înaltă 
şi „mai nobilă decât aceasta. Nimeni dintre noi nu are dreptul 
să „cunoască oboscala sau liniştea, până ce nu va vedea Germania 
hitleristă blestemată căzută în genunchi în faţa Naţiunilor Unite, 

| Bucuria "victoriei nu va fi deplină, dacă nu vom trage la răs- 
pundere pe toţi criminalii, incendiatorii, jefuitorii şi instigatorii 
ior.| Noi nu vrem răsbunare, ci dreptate! Nici un criminal, nici 

- un trădător nu trebuie să scape judecății drepte a poporului, 
Daţi în mâinile justiţiei pe toţi criminalii, pe instigatorii lor şi pe 
toți complicii lor, Domascaţi şi arătaţi disprețul vostru pentru toți 
cei care încearcă să protejeze pe hitleriştii de orice nuanţe. 

Nu uitaţi râurile de sânge nevinovat vărsat de nazişti. Nu 
uitaţi. orașele, satele, universităţile, muzeele și școlile incendiate 

| şi jefuite de barbarii nemți. 
: Nu uitaţi ruinele Stalingradului, Peterhoful distrus, ruinele 

Londrei, crimele Maidanek-ului şi bombelc-sburătoare nemţeşti. 
Lepădăturile blestemata naziste au privat milioane de copii) 

"de acoperişul și de mângâicrea părintească, Apelăm la voi, dragii 
| utieteni, să ajutaţi cu toate mijloacele voastre, cu tot ce puteţi, 
;.„„ pe orfani. Preluaţi patronajul asupra instituţiilor pentru copii, -or-. 

ganizaţi colecte de bani, trimiteţi copiilor îmbrăcăminte, încălţă- 
: minte, alimente, cărţi de studii, jucărit, Lăsaţi mângâierca şi 

- grija voastră să ușureze viața copiilor și să încălzească iniinile lor. 
! Nu uitaţi pe invalizii de războiu, pe răniții, pe cel deveniți 

inapți pentru muncă, pe evacuaţii isgoniți din căminele lor. Ei 
așteaptă ajutorul vostru |! 
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Vona 
Ultimele rămășițe ale bandelor 

e criminali nemți de pe teritoriul 
jugoslav sunt pe punctul de a fi 
lichidate în urma loviturilor nimi- 
citoare ale Armatei 
Eliberare de sub conducerea Ma- 
reșalului Tito, care luptă 

Naţionale de 

alături 
e Armata Roșie. Vine deci vre- 

calizărilor dobândite, vine deci 
remea ca Jugoslavia. să capete o 
ouă Constituţie. Căci după cum 
spus I. V. Stalin, o Constituţie 

trebue să vorbească „despre ceca- 
ce este deja obţinut şi :cucerit a- 
cum, în prezent“, 

Ce s'a .obţinut în Jugoslavia, în 
rma luptelor titanice. purtate vre- 

me de patru ani? Ne-b spune în 
sușşi Mareşalul Tito: 

„In aceast unică şi supraome- 
cască încordare s'au creat o unire 

şi o-Jrăţie durabilă a popoarelor 
ugoslaviei, cum n'a mai fost nici- 
dată înainte de acest război. A- 

cum o singurii idee preocupă în a- 
ceiaşi măsură pe' Sârbi, Croaţi şi 

e Sloveni, pe Muntenegreni, Ma- 
cedoneni şi pe ceilalți: să alunge 
“cât mai repede pe cotropitor din 
tară, să împiedice cu orice preţ re- 
enirea stărilor vechi, care în fosta 
ugoslavie dinainte de război au 
us la catastrofă, să fie pedepsiţi 

toți vinovaţii principali ai acestei 

| roi Britanii. Cea mai mare parte g studenţimei din Jugoslaviajl | amore 
Franţa, Cehoslovacia, Belpia, Olanda, Nowegia - şi Danemarca, 
luptă eroic contra ocupanților fascişti. Ş e nsi 

Muncitori ai Moscovei din sectorul Itomintern primesc medalia „Pentru apărarea Moscovei“, 
In jotograjie: Generalul Juravliev decorează pe tânăra Semionova, muncitoare a uzinei, ” 

îm 

gere şi iubire Jrățească“. 
Incă dela crearea statului juşo- 

slav, imediat după. primul război 
mondial, grija de căpetenie a gu- 
vernanţilor fuscişti și pro-fasciști 
a fost să învrăjbească popoarele 
Jugoslaviei. "Toate mijloacele, pe 
cari le cunoaștem și noi, au fost 

“ 

mea ca eroicul popor jugoslav să!folosite. Tineretul. era educat în- 
facă bilanţul bătăliilor câștigate şi trun spirit şovin. S'au alcătuit or- 

ganizaţii paramilitare cu caracter 
şovino-fascist, cum erau  cetnicii 
sârbi şi ustaşii croaţi, Sârbii erau 
declaraţi naţiune dominantă, U- 
niunca liberă de popoare sovietice 
era ponegrită. Reacţionarii şi fas- 
ciștii sârbi nu voiau nici măcar să 
aibe - relaţii diplomatice cu U. R. 
5..8., tocmai de teamă ca popoa- 
rele Jugoslaviei să nu afle adevă- 
rul, să nu vadă că o sumedenie de 
neamuri pot trăi în cuprinsul a- 
celuiaș stat bucurându-se de drep- 
turi egale. 

Astăzi situaţia din. țara vecinilor 
noștri jugoslavi este cu totul schim- 
bată: ci au devenit. o pildă mă- 
reaţă pentru toate popoarele lumii. 
Toţi trădătorii, aţâţătorii  şovini, 
hitleriştii și pro-fașciştii îşi  aş- 
teaptă pedeapsa. In. focul luptei de 
eliberare sa  sudaţ frăţia dintre 
naţionalităţile multiple ale Jugo- 
slaviei, Și telegramele sosite săp- 
tămâna aceasta ne .vestesc că Ju- 
goslavia devine, printr'o nouă Con- 

  

- Macedonia, — şi o regiune auto- 

   

  
  

   

ayioi 
nomă, accea a Bosniei: şi Herţe- 
zovinei. 

„Dar în noul stat  jugoslav mai 
există o mare schimbare, de o deo- 
sebită însemnătate pentru. tinere- 
tul mondial: tinerii iau parte la 
viața politică a. ţării. Vedem că 
și aici suntem de fapt în faţa re- 
cunoaşterii  unci stări de lucruri 
deja realizate. Căci, după cum a 
subliniat în nenumărate rânduri 
Mareșalul Tito, tinerii şi tinerele 
Jugoslaviei- au dus pe umerii lor 
fragezi o povară colosală, au lup- 
tai cu un eroism fără margini care 
va rămânea veșnic în istorie. Drep- 
turile pe cari: Constituţia jugosla- 
vă le acordă, ei şi le-au câştigat 
cu preţul sângelui lor, , 

Cui se datoresc aceste realizări 
mărețe sale popoarelor  jugoslave 
ce vor îi înscrise în noua lor Con- 
stituție ca o medalie pe un stin- 
dard “glorios ? In primul rând pro- 
priei lor lupte; apoi partidului 
comunist jugoslav și geniului po- 
litic și. militar a! Mareșalului Io- 
sip Broz-Tito, cari au stat în frun- 
tea acestei lupte şi au condus-o la 
izbândă, * | 

Dar azi, când, în lumea întreagă, 
sărhătorim Constituţia stalinistă, 
să nu uităm că exemplul ci este, 
așa cum-a provăzut Stalin încă 

mult timp jugul hitlerist. Dar este 

criminalii nemți: au. făcut un ma- 

inerri 

  

Poporul martir al Cehoslovaciei 

întâmpină cu o emoție de nedes- 

cris pe eroii din. Armata Roşie ve- 

miti să-i” elibereze, Cehoslovacia, 

din pricina poziţiei sale geograjice, 

este tara care îndură de cel mai 

în acelaş timp una din țările care 

au opuz cotropitorilor o rezistenţă 

îndârjită. , | 

Ocupaţi prin surprindere în 

Martie 1939, înşelaţi de o parte: din 

conducătorii lor în frunte cu tru” 

dătorii Ilacha şi colonelul Moraveţ. 

cehoslovacii sau pomenit Tără re- 
zistenţă, sclavi ai nennţilor. Li şi-au 

venit însă repede în fire şi au or- 

ganizat lupta împotriva tiranei hit- 

lerista 

Im “primele rânduri . a “luptat ti- 

neretul ceh. Și” din. rândurile tine- 

retului au căzut cele dintâi. vieti: 
me. Ii. ziua 'de- 17 Noembrie 1939 

sacri -în... mijlocul studenților. cehi 

cari luptau ventru libertate, Uni- 
versitatea a fost. închisă, ţar stu- 

denţii cari au scăpat din masacru 
cea. da a doua conferinţă de. îndru- 
au fost deportați în massă. , 

Un al doilea masacru în stil 

mare a avut ca pretext atentatul 

înpotriva gauleiterului Heidrich. 
Printre cei “peste 2000 de u- 
cişi. în districtul  Kladno se 'a- 
flau mulţi fruntași ' ai  popo- 
rului cehoslovac . şi familiile lor. 

fost asasinat cu acel Astfel a 
prilej Frantişek Erbeu, profesor. de 
gimnastică, unul din cei nai iubiți 

instructori ai tinerilor Sokoli. , 

Dar cehoslovacii nu s'au mărgi- 
nit să lupte numai în interior, ci 
au format armate regulate cari s'au 
distins în marile bătălii ule Naţiu- 
nilor -Unite. Tineretul ceh care se 
afla în străinătate sau cure izbutise 
să fugă din Cehoslovacia, s'a înro- 
lat în armata ceiă ca să ajute la 
salvarea. Patriei. 

In U.R.S.S. trupele ccho-slovace 
de sub comanda generalului Svo- 
boda au făcut minuni de vitejie în 

"decoraţi de ci 

Astăzi ostaşii genera 0 

  

  

bătălia ventru eliberarea Kievului. 

1 Bolt 
(Contivnre din pag. 1-0) 
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ze democruţia în toate colțurile 
vieții de stat. 

Pe baza acestor principii s'a ali- 
pit Ardealul la. România. Au fost 
oare ele 'respectate? 

Nu. 
Ce a urmat se ştie. Jajul şi pri- 

goana! grofilor şi vonilor au fost 
înlocuite de jaful şi prigoana cli- 
cii reacționure româneşti. Diversiu- 
neu șovinii și politica asmuţirii po- 
poarelor între ele a fost continua- 
tă. Lupta popoarelor din Ardeal 

0) — 1] Vapor 

dar „A PDA. af aL i: _ 

IMEPIIGI UDEPIELEA. 
. Cehoilâvac i şi soldaţi cehi au fosă | 

către Sovietul Suprem, - 
Mulţi ofițer 

lului :Svoboda 

luptă alături de armata Toşte Ps 

pământul Cehoslovaciei, , 

In 1940, în timpul bătăliilor curi au 

dus la invadarea Franţei de călra 

hitlerişti,. regimentele 1 .și 2 ceho- 

slovace, au luat parte la acoperire 

truvelor: anglo-franceze în retrage” 

re Sa A 

Mai târziu, tinerii -piloţi cehi au 

luptat în văzduh ca să arere Lon= 

dra de bomburdierele ge *7ne. In 

aceste lupte s'a. distins L&zotenen-= 

tul-major de aviaţie Kutlvaşer cara 

a doborit singur trei avioane ger 

mane într'o mare bătălie aeriană, 

"Unităţile armatei, cehoslovace „at 

. 

“fost 'prezente..pe” toâte teatrele da 

luptă: Im Africa; “cehii Sau bătut 

la “Tobruk sub comanda generala 
lui: francez .Koenig.. DE 

„: Trupele cehe: luptă alături de ar- 

mutele anglo-umiericane pe frontul. 
olandez. Ele iau parte şi la luptele 

din Italia unde sa acoperit de glo=, 

vie locotenentul-maior Dufek; 'că.a 

zut pe front. 

Tineretul ceh a activat și în de 

taşcmentele de partizani atât din 

Cehoslovacia cât şi din Jugo-Slaviia 
Unyaria şi 'ranţa.. La: luptele ma 

auiştilor pentru eliberarea Parisu= 
lui au luat parte și brigăzile da 
partizani cehi cari au contribuit lu 
ocuparea hotelului Majestic, sediub 
comandamentului german. 

Astăzi, când eliberarea, Cehpslaa 
vaciei este în curs, tinerii cehi, ală- 
turi de întregul.-popor, se pregă.- 
tesc să pedepseuscă, pe criminalii 
de război, pe trădătorii poporului 
ceho-slovac, în capul cărora stă co- 
lonelul Moraveţ. ÎN 

Poporul ceh stă strâns unit în 
jurul conducătorilor iubiţi at po 
porului, în frunte cu d. Beneş. 
cărui politică de alianță cu U. Its 
S. S. este înțeleasă de întreaga Ce- 
hoslovacie ca fiind singura arata 
ție împotriva unei: noi 

ee, 
germane în viitor. 

4] 
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Ardealul de Sud. Dar peste amân» 
două se ridica crunta batjocură zi 
asuprire din partea hitleriştilor co- 
tropitori. : 

Invrăjbite între. ele, popoarela 
din Ardeal au fost transformate. în 
cârne de tun pentru interesele luă 
Ilitler, în războiul de jaf. și cotro-= 
pire împotriva. Uniunii Sovietica 
și a aliaților ei. 

1 Decembrie 1944 găsește Arden 

     

prin lupta dârză a Armatei Nozii, 
cot la cot cu vitezele trupe român 

lul din nou liber, Zliberat complsi - 
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Siu - Ca Â Ra ua: cc] . 4 “ , - : 7 : . : | oudenţi Şi studente ! Când vai intra în sălile mari şi. lumi- tragedii îngrozitoare a popoarelor stituţie, un stat fcăcrativ demo-| din 1936, „un ajutor moral şi un 1 l in 4 nești. 1 - Decembrie 1944 găseșta noase de studii ale universităţilor voastre, 'nu uitaţi că asife. dej| noastre şi Să 'creeze o Jugoslaviel ratie în care toate popoarele au|Sprijin real pentru toţi aceia care| pentru cucerirea libertăţii şi a u- dei 1 ardel it întp ” > .. . . . . . .. . . e în? 3 3 > i - 3 . d ” a “ 
| auditorii, laboratoare și biblioteci, au avut și studenţii Pclgra-ţ| federativă nouă, cu adevărat de-|drepturi egale. Vom avea cinci| duc astăzi lupla contra burbariei| nei vieţi mai bune, a fost înecată] POPO?uL ardelean unit intro SIN e z: Ă , PO . . , . ia . o: - : ; neptun 2, a , : i îm ff e on. , ni A, | dului, Kievului, Minskului şi studenţii din Praga, din Odesa, dinţi mocratică, în care toate popoarele| mari unităţi federale — Serbia, | fasciste“. în sânge la Lupeni, la Cluj, pe va-| ră voință: aceea de a pune capăt 
| Harcov şi din alte orașe. Nemţii le-au distrus și le-au jetuit. Cui! Jugoslaviei să trăiască în înţele-| Croaţia, Slovenia, Muntenegru și lea diului, la fel cum sute de ani| pentru totdeauna suferinței popoa- | eforturi comune vor renaște institute, biblioteci, muzee și școli ! paie E TE i a EEE E ET a a înainte au fost striviţi, ucişi Doja,| relor conlocuitoare din Transilva- | din scrum , ! ? i Horia şi Petăfi. Drama Ardealului] nia, de a lovi fără milă în încercă» „din A | | m. , | ş. PE rupt în două, lăsat pradă bandelor] rile diversioniste ale celor ce vor Dragi prieteni! Actualul războiu ne-a învă ă imă ) LE 7 Ai De ; p și Antobescu , 

i ! 0 -a invăţat să ne stimăm. PI poN 2 Are Pi > INN LR d m Ce ÎI i îşi ă iba î „In lupte crâncene contra dușmanului comun sa născut si s'a ; 7) 4, i Ce Ca SE DU Fi if 117) d lui „Horthy Şi Antonescu AŞt  Qarej să semene vrajba înltre aceste 'po- agp e crani Ş i n i Ş E nl Ec a Noe ua 43 25 Cea | 37 Ca cet ideea d d za „„b-eduza „Drincinală. în.-această. poli poate, pentru ca: jaful. și teroare i» întărit prietenia noastră, Ea ne va ajuta să rezolvă lte - a mt ică : , . . : oastră, e va aj olvăm multe pro-i - - TI tică. - - clicii reacționare să continue la fel - bleme ale studențimei progresiste, în lupta pentru instaurarea nec daum i i înai unci păci durabile și solide III Au armat patru ani de cruntă a-| Ca înainte, : Ptiziti | i Ie. ui ge mi m a e ps me m E Ă N o suprire pentru popor. Asuprire na- In Ardealul „eliberat, popoarela . ăziți prietenia şi unitatea noastră. ca pe o comoară prețioasă, o Trupele nemţeşii în derută pendent”, au prădat să dea înapoi” a .uus| țională pentru românii din Ardea-| conlocuitoare aştedptă ” înfăptuirea . - din i 
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dobândită cu preţul sângelui. Prietenia și unitatea să nd ducă la „ziua fericită a victoriei, la triumful complect al democraţiei. j reu mai dese. ale atiaţilor. La Ră- shiu-Dej a spus: 
iii - Ia - i PRESEDINŢIA COMITETULUI i sărit, la Apus, la Niiuză-zi ara dougat : „Țărănimea polonă va toate forțele iadului  îmootriva - ” ” i o ANTIFASCIST AL TINERETULUI tele Naţiunilor Unite iugărese 0Ş- aprecia guvernul său, 'Țărănimea noastră, noi trebue să facem ca F > pi pa 2 ma d Ş E | ma = î a n a ă 
PN ati - irile hitleriste decimate, îrtome- va deveni mai bogată şi în con- latfor “ trăiască za AT EPA CE a 0 ET ar (En 7008 eF7I FĂ ZI pm pn (Za 
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ără muncitoare din' minele de-pe Valea 
| vii tor),   Jiului (reportaj în nr. 

"- mete- petice de pământ” suuţ cul- 

: 

Vu!“ bulgar are un mare prieten, 

  
  

sunt împinse din toate părţile în 
propria lor casă de loviturile ms- 

O Cot la cot cu trupele ssovie- 
tice, ostașii români contribue prin 
vitejia lor la strivirea completă a 
tasciştilor germani şi unguri. O- 
iens:va impotriva poziţiilor ger- 
mane din Ungaria a fost năval- 
nică. importantul centru de cal€ 
ferată Mișcolţ a fost luat cu asalt. 

» Teccerea Tisci a fost forţată iar 
orășele Zempiengard, Damac au 
fost cucerite, Iar Miercuri yn or- 
din de zi al Mareşalului Stalin a 
anunțat - spargerea frontului un- 
guresc pe o lărgime de 150 im. 

-şi cucerirea oraşelor Pecs şi Mo- 
„. haci, - : 

0 Colonelul Cambrea, comân- 
datul eroicei divizii de volun= 
tari români Tudor Vladimirescu= 
Debreţiv, a fost înaintat de Ma 
veşalul Stalin, la, gradul de ge- 

* neral-maior, . E 
.9 'In Sud-Estul Europei,. ulti= 

rățate de ocupanţii germanii... Q- 
raşele' Tirana -şi. Durazzo âu fost 
cliberate dc partizanii - “albanezi, 
Trupe ale Mareşalului Tito au 
pătruns în Austria, :. far trupele 

„bulgare au eliberat „oraşele! Priş-. |. 
tina, Mitroviţa şi Vutșiitrn, 

O Estonia a fost complet eli- 
berată, Viaţa îşi reîncepe ritmul normal. Industriile se refac. Uni- versitățile so redeschid. .Printrun 
decret sa hotărit împărţirea pă- mântului la ţărani, 
9 Alsacia a fost în * întregime ciirâțită de: nemți. -Vitezele. lrupe 

franceze au cliberaţ Metz=ul, Bel- 
foit, Strasshourg şi. Diulhouse au 
fost şi ele Gliberate. . 
„4 Peste tot popouiele își în- 

iătesc legăturile de -prietenie cu 
eroicul popor sovietic, Subaşici,|] : ati că resimul de o : i ara româncască 

i Ca „Pasi. că regimul de fecCave al go- Şi. până azi în â ă primul „ministru iugoslav a făcut „neralului Franvo e pe muarte. Pa- ȘI pa ip Ap ! tar h : An i o viată lu Moscova în urma că-|.  trioții spanioli au înicepuţ rezis- ua rca, însul e bi vinteio tăioase a! ară reia s'a semnat un acord ce pre- 
nâde necesitatea "alcătuirii iuni 
uvern unic al Jugosidpiei fede- 
rate democrale. . 

&- Ministrul de interne bulgar 
Aiton, Jugor a declarat : ,„Popo- 

„-Sihcer, şi adevărat, care l-a aju- 
cint sui iasă aproape . nevătămat: 
dultr'o' sitivație catastrofală, Acest 
prieten . este „Uniunea . Sovietică. 
Ti: mulțumim. din tot sufletul», 
“Q. Se. întăresc legăturile din_|. 

„tre poporul polon și cel sovielie. 
» Primind o delegiție a populaţiei 
"din Varşovia, Mareșalul Stalin a 

Și înteresându-se de reforma 
agrară, etxccutută de comitetul 
polon de el.berare națională a a- 

va. spori, ceeace va contribui la 
desvoltarea industriei şi a oraşe» 
lor. 

meeiing uriaș, organizat de con- 
siliul naţional de amiciţie ameri- 
cano-societic, cu ocazia împlini- 
rii a ll ani dela restabilirea zela. 
țiilor diplomatice dintra Statele 
Unite şi U.R, 8.8. 

9 La Toronto 10.000 cameni au 
participat la. Congresu! anual al 
Societăţii pentru prietenia sovieto- 
canadiană, ” 

O Regimurile reacționare sa 
claiină, se prăbușesc. 

9 Guvernul lui. Mikolajczyk, 
trădătorul poporului polon, a do- 

_Misionat, Șleahta reacționarilor po- 
-  lonezi din Londra se frământă în. 

căpățâ&nându-se po:0 poziţie defi- 
„___Nitiv pierdută; Pentrucă întrog po- 

- “ Porul' polonez e alături: de comi- 
„ „totul. de elibarare. națională din 

a Ub, Ic „a 

„- "O Pravda” îl demască pe Mi- 
kolayczyk 'şi pe clica lui; „Ceea- 
co .voeşte această clică astăzi nu 

7, „este de a contribui la pacoa şi la 
amiciță între popoară, cl'la se- 
mănarea de noi germeni pentru 
un nou război. 1. , 

„O In vreme co la Londra reac-. 
ționarii polonezi - se sfătuesc şi 
vând pielea! ursului :din pădure, 
în Polonia 40.000 de. țărani săraci 
au fost împropriolărițiz i: 
“0 In Finlanda, Paasikivi sem: 
natarul armistițiului. cu U, BR. S. $,, 
a iozmnat un nou guvem a cărui 
misiune este respectarea întocmai 
a armistițiul, e. 

9 Din Spania, vin Şliri cari a- 

  

D La Chicago a avut loa unf 

kovarăşa Ana Pauker. 

O LaC.F.R. tovarășul Gheor- 
„De s'ar pune 

G' Lu Malaxa tovarășul Luca 
a vorbit între altele: 

„Aţi Tăcut bine că ați curăţat 
întreprinâerea de sabotori şi de 

fasciști. N'aţi avut muncă, acum 

aveţi. . Disciplina - este necesară 
pentru ca-munca să meargă mai 
bine pentruca să. crească produe- 
ţia. Ridicarea producţiei va da 
posbiitatea ca. soluriile să fie 
mărite, 

Q: Iar la S, 7. B., tov, Pătrăş: 
canu a spus: „Dorim ca sarei- 

" nile r.oastre să lo ducem la înde- 
plinire şi le vom duce penirucii, 
dacă România vrea să trăiască, 
nu poate trăi în viilor decât ca 

„o Româuie democratică. » 

G. Sindicatul tipograjilor a ho- 
tăriît ca în niciun ziar să nu a- 
pară declaraţiile infame ale par- 
tidelor sistorice” la adresa F.N.D, 
e Clasa muncitoare. e în do- 
liu,. In Comuna Apărtorii Patriei 
slugile reacţiunii au ucis doi mun- 
citori sindicalişti : Ion. Cozea şi 
C. Şercăianu:.. * a 

_„ &- 200.000 cetățeni într'o “de- 
monstrailie uriaşă” cau proiestat 
înpotriva asasinării - mişeleşti a 
celor - doi "muncitori, 200.000 'co- 

tăteni au cerut demisia și ares- 
tareu ministrului. de interne Pe- 

__Mescu și a slugii sale: prefectul 
-de poliţie colonelul Bucur. 

o « Povarășul Gheorghiu-Dej 'a 
„vorbit Ia. căpătâiul. celor uciş, : 

„De vină “este politica nenoro- 
cită, politica greşită, . prăpăstioasă 
dusă de către d. Iuliu Maniu, 
responsabil moral de coaie ce s'au 
petrecut în decurs dela 23 Aug, ,   tenţa, 

înconut: să înlăture conducerea ? 
fascistă a marilor întreprinderi, La 
Malaxa, fa-S. 1. BD. la Gaz şi E- 
lectiricitate, hitieriztii cin fruntea 
intreprinderilor au: îost , înlătu- 
rați, RR Ă i . 

E Conaucitorii clesei “munei- 
tozre au vorbit muncitărilor din 
aceste intreprinderi. La Gaz şi E 
lectricitate a vorbit tovarășa Ana 
"Pauker, „Trebuo să sc ştie că con- 
Bitiurile Armistițiului” nu trebue 
să se împlincască „așa cum s'a dus 
războiul : pe spinarea poporului.   Shus : „Polonia trebue să fie un 

Stat democratie, puternie şi înde- n. Prea 
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Poporul a răbaat destul. Acuma cei 

9 En Bricurești, muncitorii au i i 
Ghcorh:u-Dej a stiigat: „Jurăm 
că, vara lupta”, 

"9 D. Andrei Vâşinschi a răs- 
. .puhs între altele. următoarele, de- 

legaţiei Sindicatelor Unita : „'Toa- 
îz pruiciale Conveiţiei da Atmis- 
titiu . t:ebueze îndeplinite şi. nu 
este aămisibilă nicio tăriăpănare” 

€ lar d. general-locoienent Vi- 
„Nezradov a precizat între altele 
reprezntanţilor muncitorilor: „Pu_ 
toti: contribui cu mare folos la li- 

> chitarea tuturor rămășițelor fas- 
ciste, - hitleriste şi . prohitleriste 
care împiedică îndeplinirea Icală 

     

  

  lul de Nord, 'pentru ungurii adevăratei democraţii. 

  

_tezul 
[Continuare dia pag. I-a) 

sânul clusci "muncitoare țărănesti şi 
puse în slujba societiiții socialistea 

Siatul socialist, bazat pe ptincipul 
egalităţii şi at liberei voințe a popoa- 
relor a dat posibilitalo  republicelor 
naționile sovietice să-şi desvolte pro- 
pria lor cultură uaţionslă ca î0rmă și 
socialistă după conţinut. Prietenia po-, 
poarelor diu Ubiunea Sovieteă "face 
posibilă strângerea legiiturilor dintre 
toate haţiunile şi popoarele : Uniunii 
Sovietice într'o singură familie fră- 
țească a Uniunii Republicilor Socialis- 
te Sovielice, ” E | 

Iată dece Uniunea Sovietică a ire- 
Duit să țină scamă de schimbările sur- 
venite în decursul acelor ani şi a ire- 
huit. să schimbe vechea Coustituţie şi 
să elaboreze noua Constituţie : Staul- 
nistă cure a înregistrat. victoria socia- 
lismulu, a. i 
Iar azi, îu peroadu războiului de a- 

părarea a patriei contra cotropitori- 
lor -germani Uniunea. Sovietică a. do- 

iat al victoriei Soci 

  vedt pe deplin victoria înregistrată în 
1936, Statul Socialist Sovietic, a ară- 
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sisu 
tat că poate să stea în fruntea mptai 
utiace de sdrobire a reacţiunei celei ' 
mâl. sălhațice,. Țascistiauți gtriman, | Aa. 
o lume întreâgă recunoaşid că Fii . 
iupia croică a poporului sovietic a: 
fost salvată civilizaţia Buropel de co- 
tropitorii fascişti. „Acesta este marcel» 
merit al poporulul spvietie în fața, i3- 
toriei lomcenirii», :spune: | Mareş 
Stalin. ȘI e! se datorește victoriei ga- 
Cialisrnului. - 

ivanca Saristi 
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„Scânteia tineretului” 
ă ltedactor responsabil : 

MIHNEA. GHEORGHIU 
"taxa poştală plătită în numerar 
Conf. adresei Direcţiei generate 
PTT. No. 267.100 din 29 XI 944. 
  

  

  

    
      care au sirâns. cure au jefuit, care 

1 Str. Beiveditro în 6, — 
pepe a 

„Și punctuală a: clauzelor Cnven- 
țici de Armistiţiu» 

Eicuresti 

patra up 

Tânăr luptător   irancez se întoarce la familia 

  
etiborată, 
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2n cadrul anchetelor noas-= 
tre deschise printre tinerii 

muncitori industriali din Capi- 
tală, am fost în săptămâna a- 
ceasta 'la „Debera”, primul a- 
telier din București,. pe care 
J-au preluat muncitorii din mâi- 
nile fostului patron neamțţ. 

” Sub conducerea guvernelor 
iasciste şi dictatoriale, sub re- 
gimurile: . afiliate intereselor 
Germaniei hitleriste viața eco- 
nomică din România a luat as- 
pecte monstruoase în viața 
socială consecințele acestei 
stări au condus la cea mai 
groaznică dintre. mizeriile cu- 
noscute vreodată la noi în tară. 
In scurt timp după încheierea u. 
nor tratate care compromiteau 
definitiv cercurile politice ro- 
mânești și pecetluiau în pagini 
de istorie cea mai criminală 
dintre trădări, în scurt timp du- 
pă încheierea bolnavelor noas- 
tre alianţe cu proprii noștri 
dușmani, cu omoritorii părinţi- |. 
lor noștri din '1916—1918, în 

" economia. țării începea deze- 
chilibrul. Firmele comerciale de 
tot felul, conducerea diverse- 
lor întreprinderi “de armament, 

de export, conducerea sonde- 
lor, a:magazinelor de cereale, 
întrun cuvânt a vieţii economi- 

-e sub aproape toate aspectele 

ei au trecut în mâinile nemţi- 

lor, care exercitau în mod indi- 
rect a doua dictatură și a do- 
ua tiranie asupra” poporului. 
Viaţa tinerilor muncitori, ca şi 
a muncitorilor în vârstă, din fa- 
bricile, uzinele și atelierele pe 
care le-au condus patronii 
nemți a fost încărcată de cele 
mai mari umilințe, de cele mai 
negre lipsuri. 

In aceast .tir n. exploatatorii 

  

  printe     700578 
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Ucenici dela Debera lucrând 

lăceau pe spinarea ţării a- 
veri grase, : aducând ' popo- 
rul întrun hal de sărăcie. ae- 
cunoscut încă. Vagoane ne- 
sfârşite cu vite, vagoane de l&- 
nă, de piei, de cereale, cisterne 

de benzină părăseau zilnic Ro- 
mânia plecând spre diferite 
«Feich“-uri, de unde se plănuia 
Cistrugerea ' noastră. În acest 
timp, la noi copiii umblau des- 

hrăcaţi, mamele n'aveau îm- 

brăcăminte, iar vitrinele se a- 
domerau cu  celofibra şi cu 
ialpa sintetică a Berlinului. 

In fabricile conduse de ger-| 
mani muncitorii aveau un traiu 
sub omenesc. Vom arăta des- 
voltat în reportagiile viitoare 

“a ue 

7 în ce condițiuni erau puşi să 

| 

muncească, în ce lipsă de hi- 
gienă erau obligaţi a trăi la 
cămine, câte ore de lucru pres- 
tau zilnic şi la ce preț de bat- 
jocură li se plătea ora.. : 

Să vedem, pentru astăzi, ce 
se întâmpla la „DEBERA“. 

Atelierul „DEBERA” nu. este 
unul dintre cele mai mar! atelie- 
re din București, (El are vreo 
80 de muncitori, în majoritatea 
lor tineri) se află undeva “spre 
Abatoare şi spre capătul liniei 
de tramvai Nr. 1. Până la 23 

August, acolo a fost stăpân un 
patron neamţ, care din ziua 

când țara trezită la o viaţă li- 
beră își pedepsea pe adevăra- 

ţii ei dușmani — din ziua ace- 
ca, suit întrun bou-vagon, își 
lua drumul într'acolo unde îi era 

„adevăratul loc, adică spre la- 

gărele unde stătuseră până a- 
tunci patrioţii români. Am „stat 
de . vorbă cu .muncitorii care 

l-au cunoscut şi i-au cunoscut 
lăcomia. Când pomenesc de 

„el, fac niște semne ciudate din 
mână, de-ai crede că vor iute, 
să arunce deoparte cine ştie ce 
vedenie. Sunt, la „DEBERA, 
ucenici care au fost bătuţi În- 
grozitor, de omul de încredere 
al patronului, sunt muncitori ti- 
neri care n'au avut — până a- 
cum câteva luni — decât 180 
de lei: pe zi, sunt oameni ca- 

re-și amintesc aproape cu 

-groază despre ceeace a fost. 

* Ti umpluseră păduchii, mâncau 
— într'un fel de cantină — ace- 

eaşi fasole şi aceiaşi cartofi 

acri, de ani de zile, n'aveau 

scule de lucru, munceau ore 

suplimentare fiind speculaţi și 

daţi pe ușă afară, dacă îndrăz- 

neau să spună cel mai mic cu- 
vânt de protest. 

cei din atelicre, cași cei mai mulţi 

  

RE TULUI 

o Primul 
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„— Parcă am scăpat dela ro- 
bie, — ne spun ei, ! 

Astuparea tranşeelor 

Când intrăm pe poarta fabri- 
cei, ni se aliniază pe stânga ate- 
lierele, iar pe dreapta câteva ma- 
gazii. Curtea e lungă şi se sfâr- 
eşte în fund cu o grădină spri- 
jinită de nişte zăplazuri vechi de 
scândură înaltă. Ierburile ct tul- 
pina lemnoasă, pe jumătate de- 
gerală, sau aplecat cenuşii sub 
coroanele rărite ale celor câţiva 
cireși din: grădină, Un.şanţ în 
ZIB-zag, pe care oamenii l-au să- 
pat astă primăvară, închipuind 
un adăpost-tranșeu, se târăște pe 
sub pomi. Doi ucenici dela ate- 
lierele în care vom intra peste 
câteva minute, cu mânecile su- 
mese, încleştate pe lopeţi, rupt din 
movilele de pământ câteo bucată 
ŞI-o aruncă în tranșeele negre. Le 
astupă... In sgomotul pământu- 
lui care cade, se înalță — adu- 
nată dintre ruine şi din propriile 
ci regăsiri — o Românie liberă, 
nouă, independentă, cinstită, 
constructivă. Cei doi ucenici, care 
acoperă în aceaștă zi de toamnă 
găurile unde au stat sub bom- 
bardamente, sunt cetăţenii de 
mâine, sunt doi soldaţi din ar- 
mata mare a muncitorilor, care 
cred în revendicările lor, în drep- 
tatea lor şi într'o nouă societate. 

Asistăm nu numai la simpla 
astupare a unor tranșee primiti- 
ve,. proaste, spălate de ploi; dar 

asistăm parcă la înmormântarea 
unei lumi întregi, cu toate oro- 
rile şi grozăviile ei, cu toate ne- 
dreptăţile, mizeriile și murdă- 
riile*de” care n fost capubilă. : - - 

Aceşti ucenici cu mânecile su- 
îlecate, acești ucenici care varsă 
lopată după lopată, când ridică 
în aer pământul gălbui, au fețele 
pline de o mare şi liniştită tris= 
tețe. E poate un pământ la fel cu 
acela pe care ar fi trebuit să-l 
are şi să-l semene în satele lor, 
de unde au plecat. Căci ei, caşi 

din ucenici din toate fabricile Ca- 
pitalei, sunt veniţi dela ţară, ple- 
caţi din cauza sărăciei, emigraţi 
spre oraşe peniru a-și găsi âi- 
nea, gheata, ciorapul, haina. 

Uile, Niculae Mihai, care gâ- 
fâie acuma 'obosiţ de glodul văr- 
sat în tranşeu, e din comuna Bre- 

  

   
Sari n, 

atelier din 
  

  

La strung . 

noui sau fiindcă s'ar afla într'o 
clădire dintre cele mai indicate; 

Nu. Dar e altă viață. Sunt alţi 

oameni. Trăiești altă atmosferă. 
Există între tineri pe deoparte, 
intre tineri şi vârstnici de cea- 
laltă parte o înţelegere, o apro- 
piere, o comunicare firească, sin- 
ceră, temeinică. N 
— Știm că muncim pentru noi. 
— Nu mai avem dece ne feri. 

Acuma DEBERA e a fiecăruia în 
parte şi a tuturor la un loc. 
— Cu cât vom mări producţia, 

cu atât va fi maj bine şi pentru 
noi și pentru ceilalți fraţi. 
— Noi am plecat din alte părţi 

şi am venit aici, fiindcă e mai 
bine. 

— Nu ne bate. Nu ne pune ni- 
meni să muncim, mai mult decât 
putem. Nu ne înjură și nu ne o- 
prește leafa, amendându-ne de- 
geaba. 
— Suntem mulţumiţi. Cu toate 

că avem salarii mai mici decât 
în alte părţi, noi suntem mul- 
țumiţi. e 

— Ştim că într'o zi vom avea 
mai mult decât alţii, fiindcă 
muncim în atelierul nostru, nu 
mai este un patron care să ne ex- 
'ploateze. 

Toate acestea sunt cuvintele 
lor. Le spun cu o convingere și 
c'o seriozitate pătrunzătoare. Şi 

când le rostesc de lângă maşinile 
și uneltele de fior, ei au conş- 
tiința unei lupte pe care au în- 
cebut-o, pe care o duc din toate: 
puterile şi pe care o vor câştiga. 

Deaceea atelierele acestea, — 

cu pereţii plini de placarde pe 
care scrie „Trăiască frăţia de ar- 
me Roinâno-Sovietică“; „Tinere= 
tul cere dreptul la muncă și cul= 
tură“, „Trăiască Uniunea Tine- 

retului Comunist“, ete. — nu 
seamănă cu celelalte ateliere me- 
canice, pe care le-am văzut şi 
despre care am scris în anchetele 
noastre de până acum, 

Câteva amintiri 

Ne amestecăm printre ucenicii şi 
printre tinerii muncitori împărțiți 

pela mesele lor de lucru, pela ma- 
şini, prin colțuri. Ne mărturisesc 

despre viața lor de acum, despre 
brutalitățile pe care le îndură la 
şedinţele de instrucţie premilitară, 

despre casele unde dorm, despre 
familiile lor, care duc o viață mo-   zoaiele (Dâmboviţa), băiat la u- 

1 
50 
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Cum sc munccş 

nui țăran cu şapte copii şi numai 

trei pogoane de pământ. Cu ce- 

aveau să trăiască cei şapte ? A- 

veau să muncească pe moşia Fo- 

ierului pentru nimica toată, în- 

juraţi, expuşi bolilor, desculți, 

necrezuţi când pică de trudă. 

Aşa, unul dintre copii a plecat 

la fabrică. Or să-l urmeze şi cei- 

lalţi în curând. 

Atelierul muncitorilor 

„DEBERA“ e primul atelier 

din Bucureşti pe care l-au pre- 
luat muncitorii. Aici nu mai e- 

xistă explotatori și exploataţi. Nu 
mai există patron. Atelierul e al 

celor care muncesc. "Tot ceeace 

se câştigă, e al lor şi se utilizează 

pentru îmbunătăţirea : clădirii, 

pentru procurarea sculelor noui, 

pentru înzestrarea dormitoarelor 

cu paturi, Jengerie, aşternut, pen- 

tru procurarea la preț ieftin a 

obiectelor de încălțăminte şi de 

îmbrăcăminte. , 

Am intrat ateliere. Nu sca- 

mănă cu niciunele din atelierele 

obişnuite. Şi. asta nu pentrucă ar 

   
destă, și necăjită. Intre două lovituri 
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te în primul atelier preluat de tinerii ucenici 

de ciocan, își amintesc de bătăile 
pe cure le primeau — din ordinul 

fastuluj patron neamţ — dela omul 
de încredere al acestuia, Tudor 

”'eodorescu. Pentru cea mai neîn- 

semnată greşală, erau loviți. Pentru 

un 1ăspuns care ar fi putut părea 

nemnil, primeau palme. Pentru. câ- 

teva cireşi luate din pom în timpul 

verii, erau amendaţi cu salariul pe 

o să:tămână.' Simpla - încercare "de 
a protesta, când nu era rezoivată 

pvin agenţi de poliție, avea toate 

sanseie să însemne concediere dela 

"Tucru.' Ucenicii veniseră să învețe 

acolo vu meserie, să agonisească un 
ban pentru ei și pentru ai lor, să 

cunoa:că legile. ascunse ale unui 

meșteșug. Dar în loc de meserie, 

au învățat duritatea . vieţii la o 
vârstă destul: de mică; în loc de 

bani, au agonisit amenzi; în loc de 
întelegere au fost daţi afară. 

Pe urmă, când regimul putred, 

deșănțat, monstruos a fost răstur- 
nat, când atelierul a devenit al ce- 

lor ce lucrau în el, când fostul ex- 
ploatator al muncii altora a plecat 
spre: Tg. Jiu, viața a început 
să jic altfel. Tinerii ucenici şi-au   fi prea moderne, nu pentrucă ar 

dispune de niște. maşini foarte   recăpătat libertatea. Munca a Jost 

s 

ucureşi 

    

-se angajeze în ultimele săptămâri 

i praiuai de utenici 

mai yrca şi tragerea de inimă nui 

maree, 

„Real 

Din ziua când vechea condu- 
cere a fost înlăturată, s'a pășit 
imediat la lucru. Lipsea capita- 
lul. Lipseau sculele de precizie. 
Lipseau uneltele elementare 
N'aveau ajutoare. Și totuşi. în- 
crezători. în puterile lor, au por- 
nit la drum. La început a fost 
greu, dar n'au desnădăjduit. Oi- 
ganizaţi, hotăriţi, ei au fixat un 
plan de lucru, au fixat o ordine 
de zi:şi.şi-au propus realizarea 
ei. Munca lor a fost dublă, dar 
bucuria de a o fi realizat a com- 
pensat efortul. Au hotărît mări- 
rea producţiei şi au mărit-o. Au 
hotărit sporirea salariilor cu sută 
la sută şi-au realizat această spo- 
rire. In numai câteva săptămâni, 
au pus la punct cea mai mare 
parte a mașinilor şi : uneltelor 
care nu funcționau, Acuma se in- 
"terrsează de crearea unei țurnă- 
torii de bronz, a schimbării anu- 

izări şi inițiațive 
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La bohr-mașşină 

mitor piese vechi, a procurării de 
materiale noui, de bocanci buni 
și ieftini pentru ucenici şi munci- 
iorii vârstnici, , de salopete, de 
îmbunătăţirea căminului. 

Ucenicii şi muncitorii veniţi să 

la Atelierul DEBERA au conş- 
tiinţa muncii lor aspre, dar făcu- 
tă din convingere, fără amenin- 
tările cu amenda, cu concedie- 

rea, fără înjurăturile cu care i-au 
obișnuit patronii. Primul atelier 
a tor e primul exemplu de ordi- 
n€,- de conştiinciozitate, de con- 
tribuţie nelimitată la sporirea 
producţiei într'o Românie liberă 

și democrată, eu 
“Tinerii "mâncitori dela DE- 

BERA, într'o lună de lucru, şi-au 
făcât o bibliotecă modestă dar 
serioasă, şi-au improvizat o sală 
de lectură și de muzică, au în- 
ceput să citească, sunt câţiva din- 
tre ei care scriu chiar pentru jur- 
nalele de perete şi vor scrie în 
curând în această revistă, care 
apare pentru el, : 

Dela întunericul în care tuse- 
seră ţinuţi, ei năvălesc astăzi să 
soarbă lumina zilei, a culturii, a 
libertăţii. | 

Din murdăria şi păduchii, în 
care îi ţinuse patronul neamț, 
ei vin să înveţe binefacerile şi 
necesitatea higienei. 

- Şi meritul revine fiecăruia în 
parte, așa după cum el revine — 
în bună măsură — tovarăşului lor 
Victor Eremia, preşedintele Co- 
mitetului de fabrică, cu care ei 
colaborează și pe care îl iubesc. 

Peste o lună, - peste două luni 

se vor fi realizat lucruri, care 
numai întrun atelier ce aparține 
muncitorilor pot fi posibile, Pen- 
trucă există acolo altă viaţă, alţi 
oameni, altă atmosferă:   
  

Ne scemâ cu 

aleile (U,. ID, 
La U. D. R., una din cele mai im- 

portante intreprinderi metalurgice din 
țară, se mai găsesc şi astăzi ele- 
mente iasciste şi  prohilleriste caro. 
prin atitudinea lor provoacă în per- 
manență& muncitorimea, 

Din galeria acestora face parte în 
primul rând inginerul SEPI SILVIU, 
directorul Căminului de ucenici U. D. 
R. Ucenicii „găzduiţi” de acest ingi- 
ner cu apucături fasciste, sunt mal- 
trataţi şi lăsaţi Nămânzi. Ei umblă 
desculți, deși există bocanci la ma- 
gazie. Directorul căminului este se- 
condat de doi. „asistenţi”, care nu-i 
rămân cu nimica în urmă. pedago- 
gul Toma ton şi omul 'da încredere 
dela Cămin, Minca, cunoscut legio- 
nar, : 
„Hrana ucenicilor. e mizerabilă, cu 
toate că din sumele destinate pentru 
aceasta s'ar putea servi mâncăruri 
mai substanţiale. Alimentele dispar 
însă şi se spune că ele iau drumul 
bucătăriei d-lul: director şi a rudelor 
sale,! ** 

Inginexul Sepi mai este însă şi di- 
rectorul școalei tehnice U. D.R. în 
această calitate el își protejează ta- 
voriţii la toate examenele. Aşa a tă- 
cul şi la examenul de admitere în 
clasa V din acest an. Elevii buni 
n'au fost admiși, pe când  protejaţii 
d-lui director, dintre cari unii dintre 
ei mai slabi, au luat note mari, Amin- 
lim unul singur: nepotul secretarului 
școlii, Burgheria, (Veşnicul nepotism!) 

Altădată ing. Sepi a înlocuit pur şi 
simplu comisia oxaminaloare cu doi 
oameni de ai lui și a ținut astlel e- 
xamenul cu 'dela sine putere. 

AL doilea dintre conducătorii las- 

  

      

“trarea benevolă. 

sau peste un an la „DEBERA“|, 
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“Tânărul țăran Tătaru din Com. 
Găujani “jud. Vlaşca, ne scrie: 
„Noi mam avut niciun drept, ci 
numai. datorii, , i 
Munceam şi muncim încă, de di- 

mineața până seara pe pământul 
moşierilor; dar rodul muncii noa- 
stre, a tineretului țărănesc, încape 
pe mâna moșierilor care ne ex- 
ploatează cumplit. Noi ne vindem 
munca pe un preţ de nimic, în 
schimb ci au pământul şi vitele. 

Nici după 23 August viaţa noa- 
stră nu sa îmbunătăţit. Am căpă- 
tat însă un drept: acela de a lup- 
ta pentru un traiu mai bun. Să 
profităm de acest fapt drept. Să 
luptăm cu toate puterile unite, să 
luptăm organizaţi în cadrul Fron- 
tului Plugarilor, care este o orga- 
nizaţie cu adevărat. a noastră. Să 
nu ne lăsăm încăodată înșelaţi. de 
promisiunile mincinoase ale parii- 
delor așa zise democratice. Şi în 
trecut ci ne-au promis şi nu s'au 
tinut de cuvânt. 'Să nu ne luăm 
după vorbe, ci după fapte. Să nu 
uităm că Partidul Naţional Țără- 
nesc, care pretinde că ne reprezin= 
tă nevoile, nu a vrut și nu vrea 
să adere la Platforma propusă şi 
accepiată de forţe cu adevărat de- 
mocratice. Tineri și ţărani trebue 
să se încadreze cu toţii în Frontul 
Plugarilor, care a aderat la Paifor- 
mă. și e hotărât să lupte pentru 
aplicarea! ei în întregime. Să lup- 
tăm în cadrul Frontului Plugari- 
lor pentru ca rodul muncii. noastre 
să fie a] nostru,. pentru ca să că- 
pătăm. pământ şi unelte cu care 
să-l lucrăm.“ , 

Organizarea tineretului 
ărănesc şi roadele ei. 
Tineretul “țărănesc din comuna 

Fântâna Doamnei (jud. Ilfov) şi 
din comunele care ţin deea au 
înţeles că nu poate avea o viaţă 
mai bună decât luptând organizat 
peniru ea. Socotind că Platforma 
Frontului Naţional Democrat -cu- 
prinde revendicările imediate ale 
tineretului țărănesc, ci au aderat 
în bloc la ea, încadrându-se în 
Frontul Plugarilor. 

Deasemeni, tinerii ţărani din co- 
munele Crevedia şi Buftea, judeţul 
Ilfov au ales un comitet de iniţia- 
tivă care are sarcina de a lumina 
tineretul asupra felului în care tre- 
bue să ducă lupta pentru a câşti- 
ga viaţa mai bună la care-l îndrep- 
tăţeşte munca sa. 

Organizarea tineretului țărănesc 
din comuna Luica jud. Ilfov şi-a şi 
arătat roadele, deşi primarul a sa- 
botat din răsputeri acţiunea line- 
rilor ţărani, înjurându-i,  bătân- 
du-i şi făcându-le greutăţi. Ace- 
ştia au organizat o serbare. Infră- 
țiti în muncă şi luptă tinerii ţă- 
rani au arătat că pot realiza prin 
mijloacele lor şezălori pentru ci. 

Tinerii din comuna Checea-Ro- 
„mână, unde sunt-multe naționali- 
tăți conlocuitoare ca: români, sâr- 
bi, croaţi, etc, au hotărit, ca în sea- 
ra zilei de 12 Noembrie crt. să or- 
ganizeze o serată dansantă cu în- 

Incă înainte de 
ora fixată, sau adunat toţi tinerii 
și tinerele de toate clasele, națiu- 
nile și vârstele, aflând că afară de 
distracție vor mai ufla şi lucruri 
importante dela câţiva prieteni din 
sat şi dela delegaţii UTC-işti'Timi- 
șoara. La ora 20, din partea comi- 
tetului de inițiativă provizoriu al 
UTC-ului, a vorbit tov. Elenca Mi- 
lozav, care în sârbeşte a arătat ne- 
cesitatea organizării tuturor tine- 
relor alături de tineri și de q duce 
lupta împreună, pentru a ieşi la 
lumină, aruncând paravanul ce a 
fost pus în fața noastră de hitle- 
viști şi cozile lor de topor; ce ne-au 
condus până mai ieri. Deasemenea, 
au vorbit tov. Rugilă Sava din par- 
tea românilor şi Mixich Elena din 
partea croaților. Ca încheere, prie- 
tenul Fueru Constantin, din partea 
“U,. R., le urează spor la muncă. 
unire deplină între toţi. Doreşte o 
colaborare strânsă între Frontul 
Plugarilor, Uniunea Patrioţilor şi 
Form. de. Luptă Patriotice ce se 
află în comună şi care este sigu- 
ranța acestor organizațiuni şi a tu- 
turor cetățenilor din sat. ;„Voi sun- 
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| leşi 
grad de sublocotenent la subcentrul 
do pregătire premilitară. Acest domn 
încearcă prin toate mijloacele posi- 
bile şi imposibile ca să împledice pe 
tinerii  premilitari să se ducă la 
întrunirile unde vo discută clestiu. 
nile lor vitale. . 

Tinerelul esto indignat ' de  mtto- 
dele acestui inginor, care ar trebui 
să fie îndrumătorul tineretutui şi nu 
opresorul lor. 

O altă serie de fasciștii este forma- 
tă ain hitleziștii  Porner, Sprintz și 
Tendel, 'cari funcționează în cantina 
muncitorilor. 

De vreo 4-5. luni a descălecat la 
Reşiţa o unitate militară de pompieri 
în frunte cu căpitunul MATEI, Acest 
domn trăeşște împreună cu tamilia sa 
po spinarea uzinei. Veniturile sale 
legale le mai complectează şi cu 
altele de natură dubioasă, Fiind în- 
sărcinat şi cu aprovizionarea bucă- 
tărioi, cl plăteşte pe plață vânzători- 
lor, preţuri pe care le stabilește el 
în mod arbitrar, dar decontează cele 
oliciale. 

Cu atât mai puţin zelos este pom- 
pierul nostru la muncă. Așa s'a în- 
tâmplat cu ocazia unui incendiu iz- 
bucnit la fabrica de motoare. D-sa 
a ajuns cu echipa sa după ce focul 
era deja stins. . 

Viața sa civilă este şi mai prova-= 
călcare. Intr'o seară, cheltuind în re- 
staurantul Oltenia din localiiaie, «1 
ridicat un sergent venit depo iront 
dela masa lui şi l-a mutat în tundul 
localului, 

Tinerii muncitori. şi ucenici dela U. 
D. B., alături do muncitorii vârstnici, 

luptă pontru curățirea întreprinderii 
de toate  clemenicle cu apucături 

  

  ciști din întreprindere coste inginerul   Kulmutzky, care esto şi comandant În fasciste, 

de justificată, 

a“. - 
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SGraa TEMDEr ș 
teţi chezăşia de mâine a țării şi pe 
voi .se pune cea mui mure bază a 
statului de mâine. Luptând în mod 
"organizat şi cu hotărire, veți 'câş- 
tiga drepturile voastre, cari :wau 
fost răpite până azi“, închee tov. 
„Fueru, - . N 

| infrățirea tineretului. 
muncitoresc dela sate 

şi oraşe 
Un grup de tineri muncitori din 

Uzinele Chimice Române, P. Feld 
şi. Tiberiu Eremia au plecat acum 
câteva zile să dea o şezătoare în 
comuna Ileana. Tinerii  muncito- 
ri. au folosit ziua lor liberă ca să 
petreacă cu fraţii lor ţărani. să 
afle ce fel de viaţă duc ei, să le 
povestească viața noastră şi să le 
arate necesitatea organizării lor 
în Frontul Plugarilor, care apără 
interesul ţărănimii. ! 

După o călătorie grea care a du- 
rat trei ore am sosit în sat; condu- 
cătorii satului adică: primarul, no- 
tarul și directorii şcoli ne-au pri-. 
mit cu multă rezervă. Nu ne-au 
dat niciun fel de ajutor lăsându- 
ne. să ne descurcăm singuri, pe 
de altă parte au lansat în sat svo- 
nul că au venit nişte comunişti 
cari vor să-i înscrie forțat, ' (aşa 
cum era în timpul legionarilor). 

Noi nu ne-am descurajat. Acor- 
deoanele noastre au început să 
cânte iar tinerii au început să joa- 
ce în mijlocul satului uitând de 
oboseală și frig. Unul câte unul 
sfioşi şi neîncrezători s'au apro- 
piat, ţăranii și neputând . rezista 
invitaţiei frățeşti au 'intrat în 
horă.! 
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Piizeria dela căminele 
de ucenici din Arad 
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La căminul de ncenici Nr. 1 din A- 
rad trăiesc în condiţii de mizerie pesie 
170: de. ucenici.  Mâncarea este insuli- 
cientă şi de proastă calitate. “Tânărul 
ucenic pleacă dimineața la lucru cu o 
bucăţică de pâine şi cu nn ceai nein- 
dulcit. Acei care Iucrează până la ora 
3 pe m. nu primesc mici o: hrană zece, 
Hâncarea de prânz este deasemenea 
neindestulătoare. Ucenicii ştin că s'au 
tăiat mai muli'i porci, dar ei n'au pri- 
mit nimic,  Ucenicii din cămin suferă 
de foame continnă, 

In privinţa îmbrăcămintei ucenicii 
umblă în haine rupte, neavând încălță- 
minte şi imbrăcăminte de iarnă. Ei au 
fost puşi să semneze de primirea a 
donă rânduri de haine, ei au primit nn 
singur rând, iar unii man primit nimic, 
Bocanci nu s'au dat de loc, 

Căminul nn este de loc încălzit, După 
o zi da muncă în frig, ajunşi acasă de- 
geraţi, ncenicii suut obliga'i să doarmă 
in dormitoare reci. Există totuşi un 
fond de 4 milioâne de lei, din care nu 
s'au cumpărat nici până azi lemne. 

Căminul nn are baie. Curăţenia zil- 
mică se face prin 4 robinete. Vara se 
face baie în Mureş. Iarna trec 'Inni în- 
tregi fără ca ncenicii să poată face 

baie. Săpun nu se dă de loc. | 
Ucenicii din cămin nn pot să-şi în- 

trebuințeze timpul liber şi Duminicile 
pentru educare şi distraciii fiindcă lip- 
seşte o sală pentrn acest scop. Nu nu- 
mai că nu li se dă o educare dreaptă 
în spirit democratic „dar sunt impiedi- 
cați de a. se: organiza în sindicatele 

muncitoreşti, | | 
In ceeace priveşte taxele, o parte din 

wcenicii săraci au înaintat cereri de scn- 
tire, care an rămas fără niciun rezultat. 
Acelora care din cauza situației lor jal- 
nice sunt în restanță cu taxele li se 
cere acnm să le plătească dintr'odată. 

Ucenicii din anul III şi 1V sant ame- 
nințaţi că vor îi da'i afară din cămin 
pe motivul că ei „câştigă bine“. Dar o 
leafă de 3500—4000 lei lunar nu este e 
ajuns pentru a trăi în afara căminului, 
Deasemenea tânărul ucenic Pelre Gali- 
jan. bătnt de pedagogul IMorarin este 
somat să părăsească căminul pe moti- 
vul că a dat declarație asupra fantnlui 
că a fost bătut de susnnmitul pedaang. 

Ucenicii din căminul No. 1 sunt ho- 
tării ca alătari de vârstnici, să lupte 
pentru o viață mai bună, înto Ro- 
mânie liberă și cu adevărat demecratică. 

Ucenicii din Râşnov 
cer mrafesori de Spa= 
cialitate 

Ucenicii din Râșnov, dornici să în- 
veţe şi să se perfecţioneze din punct 
de vedere profesional, ni se plâng că 
nu au de unde şi dela cine să acumu- 
leze aceste cunoştinţe, deoarece pro- 
fesorii acestor şcoli de ucenici sunt 
învăţători de clase primare. II 

Ei cer ca. la catedrele şcolii să fie 
puşi profesori de specialitate, ingineri 
tehnicieni. 

Cererea ucenicilor este cât se poate 
deoarece o astfel de 

şcoală, nu are în programul său nu- 
mai împrospătarea cunoştinţelor  în- 
vățate la şcoala. primară. 

Ucenicii au nevoie de cunoştinţe în 
domeniul fizicei, chimiei, educaţie ci- 
vică, contabilitate etc., dar în special 
importante sunt pentru ei cumoştințe- 
le cari sunt în lesătură directă cu me- 
seria pe care o învaţă, adică: meca- 

nica, technologia, desenul technic şi 
industrial şi în general tot ce le poa- 
te desvolta cunoştinţele profesionale, 

Dar pentru astfel de cursuri tro- 
buesc profesori apți și tehnicieni. ca- 
pabili şi'nu învăţători de școală pri- 
mară cari, prin însăși pregătirea lor 
n'au aprofundate anumite probleme. 

Deaccea sesizăm organele  compe- 
tenie, să ia măsuri pentru schimba- 
rea profesorilor dela şcoala de ucenici 
din Râşnov, trimițând în locul lor e- 
lemente de specialitate care să poată 
satisface setea de învăţătură a tineri- 
lor ucenici de acolo. 

Pela atelierai E eacte= 
reşti-Triaj 2 , Si 

In ziua de 21 Noembrie 1944. tine-   retul muncitoresc al atelisrelor C. F. 
” , „nei: 

  

ea nai 
Norodul venea, iar tinerii din ce 

în ce mai înflăcărați invitau pe 
toți la dans, discutând despre ne- 
voile şi muncile lor- Au răsărit 
deodată covoare, o masă, scaune şi 
toate cole necesare, iar camionul 
a fost prefăcut în scenă, -. . 

* Plin de viaţă au. recitat. tinerii 
Buşcu Marin și Petre. Loninan 
poeziile: „Cuvântările dui Horia“ 
și „Pe ogor ce nu-i al tău“, ficcare 
cuvânt răsunând ca un apel, un 
strigăt către ţărani. - 

A deschis serbarea tânărul uce= 
nic Gheorghe Gherman dela 'i- 
beriu Eremia. Originar din acel. 

sat el a arătat scopul venirii noa-= 
stre. Ochii tuturor s'au luminat 
şi. camionul a fost înconjurat de 
oameni. "Țăranii au simţit că nu 
sutem niște străini ci suntem fiii 
lor rupți de glie, plecați dela ţară 
din cauza mizeriei și.a lipsei de 
pământ. Tânărul: Petre Loninan tot 
dela T. £.. originar din com.. Sân-: 
Petru, s'a adresat fiilor 'de ţărani 
arătându-le că drumul nostru de 
.uptă este acelaș și că numai or- 
ganizaţi noi muncitorii .dela oraşe 
şi sate vom câştiga o viaţă mai 
bună iar ei pământ şi unelte. 

Tinerii muncitori au împărţit 
Platforma şi imediat țăranii au în- 
ceput să citească şi să discute cu 
tinerii: noștri de nevoile lor. 

S'au întins.hore într'o adevărată 
atmosferă frăţească. | 

In felu! acesta tinerii muncitori 
conștienți înţeleg să-şi ajute pe - 

frații ţărani. scoţându-i din întu- 
nericul în care-au fost ţinuţi și 
arătându-le care este drumul pa 
care trebuie să-l urmeze pentru a   

   

    

R. Bucuretşi-Triaj, a procedat la ale- 

  

tiu tineret: Mocanu Ștefan; 

    

ajunge la o viață mai bună, 

  

INI PPR 
"Mereinimi 

gerea . comiletului cultural. Au fost 
aleşi următorii: 1. Responsabil pen= 

2, Se- 
cretar: Bogdan Gheorghe; 3. Mem- 

bri: Ioniță Ioan, Pătrașcu Florea, Re- 

pede Nicolae, Gheorghe Gh. și Bălosu 
Vasile, In acelaș timp s'a alcătuit un 
memoriu ce cuprinde revendicările 

imediate ale tineretului muncitoresc 

dela Triaj 2 şi anume:'1. Să se trea-= 

că tot tincretul din cadrul temporar 
în cadrul provizoriu dela 18 ani. 2, 

Această trecere să sc facă numai 

scriptografic, deoarece toate probele 
au fost făcute la intrare în cadrul 
temporar. 3, Să se dea suplimente de - 
acord tuturor tinerilor muncitori 
chiar dacă nu au împlinit trei luni 
înainte de bombardament. 4. Să se 
calculeze acordul la câte ore a avut 
în total individul înairite de bombar- 
dament și să se scoată o medie de 

procent, care să formeze: ciira d 
referenţă.  pentrucă  acoastă  cifr2 
de referenţă scade mult salariul ac: 
tual al celor cari lucrează cu procent 
îix. 5. Fiind în timpul iernei şi ţi- 
vwându-se seama de'situaţia în carure 
află tinerctul, unii căsătoriţi, alţii au 

de întreţinut părinţi bătrâni, fraţi, su-. 
rori, eic., să se aprobe împrumutul da 
iarnă şi acelora cari nu au vechimea 
cerută. 6. Să se dea ajutorul de sinis= 
traţi şi tomporaritor .7. Tineretul tem=: 
poral dela susnumitul atelier. lucrează 
1a reconstruirea Uzinei pieselor de 
schimb. . 

Li s'au spus că primesc un acont fix 
de 200 procente.. La primirea salariu= 
lui nu au primit decât o parte a a- 
cordului fix, iar alţii au primit nu- 
mai 100 de procente pentru motivul 
că nu au cifre de referenţă. 8. Să 
se dea haine sau bani drept ajutor ce= 
lor a căror haine au ars în atelier. 3, 

Tot personalul după un an dela anga- 
jare să aibă dreptul la carnet de per= 
misie. 10. Deoarece mare parte a ti- 
neretului locuește la depărtare prea 
mare de atelier și călătoresc cu tre= 
rul cursă, în judeţele Ilfov și Dâm=- 
bovița, dimineaţa şi scara nu pot veni 
la orele fixe ja ateliere, iar câteodată 
se întâmplă accidente. Cerem foruri- 
lor superioare de resort să se  în- 

ființeze de urgenţă un cămin de noap= 
te pentru tineret, care cămin să fie 

în apropierea atelierului, s'au într'uzr 
pavilion din locuinţele staţiei Bucu- 

rești-Triaj. 11.La acest cămin chiria 
să fie aceia care se primeşte pe sta- 
tul de plată lunar. Tineretul dela A- 
teierele Bucureşti-Triaj va lupta pen- 
tru realizarea dolcanțelor sale, ară- 
tând că tineretul ceterist înțelege să 
fie prezent: în primele linii in lupta 
întregului tineret român pentru o 
viaţă mai bună. - 

Delă tinerii muncitori din 
(Zherla - Hunedoara 

In ziua de 19.X1, a. c. a avut loc 
în localul Sindicatului Unic Muncito- 
resc din Ghelar adunarea tineretului 
munciţoresc din localitate, i 

Oratorii, au arătat suferinţele tine- 
retului muncitoresc cumplit exploataţi 
de o bandă de acţionari lacomi, ce nu 
urmăresc nimic altceva decât satisfa- 
cerea bestialei lor pofie de câştig, 
Numeroși tineri muncitori sunt me- 

reu ameninţaţi de . către Direcţiunea 
Uzinelor de ficr Ilunedoara cu conce= 
dicTea, sub cuvânţ că sfârşitul răz- 
boiului este apropiat şi că nu mai este 
nevoie de producţie. ” ” 

Dar tinerii muncitori știu că acum 
mai mult decât oricând esto nevoie de 
cât mai multă producţie de războiu 
pentru distrugerea cât mai repede și 
definitivă a fascismului hitlerist, 
„In acelaş timp tinerii muncitori, a- 

lături de toţi democraţii sinceri tre- 
bue să lupte fără preget penţru cu- 
rițirea întreprivăcrilor, de legionari, 
de fascişti și de toţi ceilalți criminali 
și sabotori, , . . 
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iră muncitoare din at. 

_duchi. Mulţi dintre ei sunt bol- 

-“corvezi, premilitarilor Li se dă să 

şi pregătirea premili- 

liber al şcolazilor. Pe do o parte pen- 

".:- Deaceea în țările democrate 

„Întreceri sportive, etc. ... 

“a nlvolului intelectual al școlarilor 
- și reprezintă un. pas înginte către 

"esto de a menţine tineretul în întu- 

- tru a coti şi a'se lumina, conducă- 

-tost şi mai este azi o instituție al că- 

" govino. împotriva popoarelor. conlo= 
. N 

  

  
  fl ai 

+ 
- . i Ii amant canina JL | 
Ja detesement iniliiterizai INI ul 

fipiive pentru 
N u de mult, în coloanele zia- 

ÎN rului „Scânteia” am pu- 

blicat câteva date referi- 

toare la detașamentul Jantomă 

care, pentru îmbogățirea tinora 

şi altora, este ținut într'o mize- 

rie cum mu s'a mai văzut. 

Credeam că este singurul. Zi- 

lele trecute însă, am avut ocazia 

ză vizităm, la atelierele Griviţa, 

un alt detașament, format nu- 

mai din tineri premilitari, în nu- 

măr de vreo 500, 

Dece s'a format pcest 
detaşament 

In urma actului dela 23 Au- 
gust, când cei conduși trebuiau 
să-și aleagă singuri primarii și 
prefccţii, tineretul democrat a 
luat parte, la prefectura din Ti- 
smișoara, la isgonirea slugii lui 

Can Trătesc 

A ajuns acest detașament la 
Bucureşti, venind mai mult de 
jumătate din drum, pe jos. Timp 

de vreo zece zile, au dormit unii 
din aceşti premilitari fără, pă- 
turi, pe jos, în norolu, iar alţii 
pe cărămizi și pietroaie. In siâr- 

şit comandantul  detaşamen- 
tului i-a instalat în clădirile a- 
telierului „Griviţa“. Ca să nu 
ocupe prea mult loc, a făcut niş- 
te dormitoare, în care sunt câte 
patru rânduri de paturi supra- 
puse, făcute din scânduri. In loc 

de saltele, d-nul maior a spus 
că este mult mai higienic cu ro- 
pojini. Iar de pături a spus că 
nu au nevoie, deoarece mai este 
încă timp frumos şi cald afară, 
Până vor aduce pături, să se a- 

copere fiecare cu ce are. Dar, ne 
întrebăm şi noi, cu ce? Gencra- 
hal Karol Schmidt nu i-a lăsat 
să-și la nimic de acasă, pentru- 

că le-a spus că detaşamentul se 
va militariza şi li se va da tot 
confortul, | 

Intr'un dormitor de 1/5 m. 

dorm nu mai puţin de 100. de 
premilitari. Rogojinile şi rufele 

lor pe care le spală la nevoie în 
păltoacele ce se formează în 

curtea atelierelor, mişună de pă- 

pavi de scabie. De două luni, de 
când sa format detașamentul, 
prezmilitarii mau făcut niclodată 

aie. 

Co tmănâanră oomenii din| 

i dotaşament 

__ Masa, compusă de multe ori 
din zeamă do varză încălzită; în 
caro se aruncă vreo câteva cepe 
tăiate so serveşte în curte, până 

gen i 

care premiiiiaria ie 
Antonescu, instalând acolo pe 

unul dintre democrații cinstiți. 

Generalul Karol Schmidt a în- 

tervenit şi a aşezat din nou pe 

vechiul prefect. Văzându-şi v0- 

ința călcată, de unul dintre a- 

depții lui Hitler, timişorenii, 
vârstnici și tineri l-a isgonit 

pentru a doua oară, așezând din 
nou pe cel care merita, Lucrul 

acesta a fost socotit de Karol 
Schmidt, ca un act contra gu- 
vernului. Pentru aceasta, atunci 

când tineretul era adunat la şe- 
dința de premilitărie, a dat or- 

din ca toți ungurii şi românii să 

iasă afară din front. I-a strâns 

în rânduri și i-a trimis aşa cum 

se găseau la cercul teritorial; a 

format. apoi din ei un detașa- 

ment şi i-a trimis la... lucru, |.   
prennilit arii 

so duc, deoarece sunt oprite la 

cenzură, de d. maior, 

"Ce lo spun comandanții 

Comanda detașamentului o are 

maiorul Leonida Constantinescu. 

Acest maior înjură şi bate pe 

premilitari. Ba mai mult. Maio- 

rul Leonida spune acestor tineri 

că sunt „criminali de războiu“ şi 

să nu se pândească vreodată că 

pot scăpa, deoarece sunt ținuți 

în lagăr. Să nu aibă pretenţiuni 

Ja un tratament mai omenesc pen 

trucă nu-l merită. Așa cum 
Zeta 70,     

    când so va realiza promistunea 
d-lui maior că vor. avea „0 su- 

îragerie“i, Premilitarii sc - așează 
pe lemne, cărămizi sau pictroaie 

să mănânce. Li se mai dă câte 
odată brânză, care însă nu se 
„poate mânca pentrucă este. stai- 
cată, Seara, după: nenumăratele 

mănânce ce le rămâne dela prânz, 

Scrisorile trimise de.ci acasă, 
“ca să le trimită părinții bani, 
să-şi poată cumpăra mâncare, nul 

SUD. 
Tinezotul şcolar 

  

tară , 

“Tineretul nu mai a- 
“vea timp să citească o 
carte sau un ziar, el mi 
mai. putea să urmăreas- 
că adevărul,“ (N, Ceau-. 

e său), 
A lost totdeauna o problemă timpul 

trucă şooala prin însăși structura ei 
nu poate da elavilor toata: cunoștin- 
țele din toate domeniile, și pa de altă 
parte pentru că timpul liber trebue 
folosit în mod uti! și pedagogic, 

ps 
jimgă orele do curs sa organizează 
po scară întinsă şezători, conferinţe, 

Toate acestea realizează o ridicare 

lumină și progres. | . 
: Lucrul acesta n'a fost însă niciodată 
dorit de regimurile fasciste, Țelul lor. 

noria. E 
: Pe linia aceasta amnticulturală și 
antiprogresistă sa situează și pregă- 
iroa premilitară, -- .. - 

! In too să dea tineretului școlar po- 
sibilitetea de a se culiiva şi recreea 
prin conferințe, şezători, filme docu- 
mentere, excursii, în loa de a da ti- 
noretului şcolar răgazul necesar pen- 

torii fasciștii au dat tineretului şcolar, 
premilităria,  - E 
„ Ea răpește scolarilor o prețioasă 
țumătate de zi în care ei ar putea în. 
văța; ea ii obosaşte, în loc să-i ze- 
creeze. | îi : 
” Mai mult decât atât: promilităria a 

zei” prim scop esto propagarea urai 

cultoarv. , Ma 
Prembităria ocupă un loc de frunte 

în oducarea în spirit antisoviotic a 
tineretului şcolar român. e 
: Deaceea toli scolarii cer dosfiin- 
jerea progătirel premilitare, 

Et sunt:hotăriţi să folosească cum 
go cuvino timpul liber co-l vor câşilga 
astiol. ; a . IN 
Anul acesta şcolile ru inceput târ- 

8 EONmetee yale do şcoală nu există, 
; mu vin încă regulat la 

Unţala do. promilitărie: so 

   

„e mult mai bine de cum ar 

trebui să stea criminalii de răz- 

boiu', Ne întrebăm. însă noi, 

cine e criminal: aceşti tineri 

fără nici o vină sau maiorul care 
îşi bate joc şi de dreptate şi de 

omenie? El vorbeşte de. „crimi- 

nali de război“, el care îşi um- 

ple buzunarele cu banii desti- 

naţi întreţinerii detașamentului, 

lamă în rândurile tineretului, ca pre- 
gătirea premilitară. a 

Şi totuşi. reacționarii. ze încăpăț 
noază să o mențină. . 

Tineretul . școlar își: va alege sin- 

gur. asociaţiile, care se potrivesc cu 

nevoile sale materiale și intelectuale. 

Ne scrie tineretul 

e  mremilitar 

“Tânărul Joan AL Hagianu, comu- 

na Mihail Kogăiniceanu, jud. Ialomiţa, 

ne scrie: următoarele: - 

„Zilele acestea comandantul sub- 

centrului P. P. anume Vasile Filipes- 

cu a ceruţ premilitarilor să-l facă un 

cadou ce nuntă; câte-o găină, vin şi 

rachiu. De voie, de nevoie i sa pus la 

dispoziție „cadoul de nuntă“: 40 de 
găini 20 dal. vim şi câţiva dal. rachiu. 

De notat că acest comandant de 
subcentru e în acelaș timp şi subin- 

spector “şcolar, unul din oamenii lui 
Antonescu. şi nu e la prima treabă 
de felul acesta, ii 

Ce părere are despre aceasta d. 
maior $. Vartolomeu, dela subinsp. 
P, P, Ialomiţa, care a înlocuit pe co- 
mandantul subcentrului P,.P. Liciu 

pentru că: „n'a reuşit 'să se încadre- 

ze în noul ritm“, (E vorba de ritmul 
lui Antonescu), - 

Tineretul Dremilitar din această co- 
mună cere să înceteze aceste purtări 
samavolnice, și toţi laolaltă cer des- 
fiinţarea acestei instituţii reacționare. 

„.. Clica hitieristă dela 
Jiceul C, F, R. Aurel 

i „Vlaicu 
Până când va mai dăinui clica hit- 

leristă şi projascistă, la Liceul C.F.R. 
Aurel Vlaicu ? Dece nu sunt epurate   E: instituție mai nepopu- 

    

L 

stau, 

  
o 
vor 
iN DI 

elementele cari îngreunează mult de- 
mocratizarea liceului ? Bunăoară pe- 
dagogul Bogățeanu Victor dela 'susnu- 
mitul liceu, bate elevii pentrucă poartă 

Y “ nu: îi) | . 

buie desființată 
'el care caută să distrugă viața 

acestor tineri democrați, cari au 

luptat contra slugilor antones- 

ciene ? | 
Persoane suspecte în 

| ctctaşameiit 
Când am vizitat detașamen- 

tul, oarecari „domni“ se ţineau 

intruna după moi şi se văietau 

că trăiesc într'o mizerie oarbă. 

Unul .dintre ei, se numește... 

Schmidt, despre care ne-au spus 

premilitarii că e omul de încre- 

dere al maiorului, că doarme şi 

mănâncă în oraș și de multe ori 

este învoit a lipsi din detaşa- 

ment... Pentru ce acest lucru ? 

Noi știm că acest Schmidt este 

german. De ce este liber? Pe 

lângă el, mai umblă şi un plu- 

tonier. major, care, atunci cân 

am cerut comandanților să se 

poarte frumos cu băieţii, să a- 

la ruină de criminalul Antones- 
cu, ne-a spus: „Domnul Mare- 
şal Antonescu, domnule, afost 
om, nu glumă“. ” 

Iată pe cine au pus cei de sus 
să facă educația tinerilor premi- 
litari, pe sluga credincioasă a cri- 
minalului Antonescu, pe acest 

| plutonier care spune premilitari- 
lor: „să mulțumiți d-lui general 
Schmidt că wa trimis aici, că alt- 

fel vă luau ruşii și vă duceau în 
Rusia, să munciţi ca niște robi“, 

Dece mai este liber şi în ca- 
drele armatei acest. plutonier ? 

'Pinerii premilitari, care . for-   
jute şi ci la refacerea țării, dusă| 

. 

(Dontinuare din pag. Z-a) 

îmbrăţișate, făşii largi, sau abia per- 

Imbzăţi za de cărbune, te fac să citeşti 

ca într'o carte, istoria începutului lu- 

mil. Miroase a lemn putred și a ume- 

zeală, 

Sunt straturi mai lucioase şi stra- 

turi mate, Cele lucioase sunt de un 

    E Aud N e oral a DA i 

Căminul de ucenici 

celelalte a- 
şi sunt mai 

Cărbunele negru şi gras este huila, 
cu peste 80 la sută cărbune pur. Căr- 

bunele brun şi lemnos este lignitul, 

cărbunele săracului, cu fum mult şi 
flacără puţină. Calitatea cărbunilor 
ține de vârsta lor şi de natura plan- 
telor din care sau născut, 
toţi sunt de origină vegetală. | 

Lignitul, ca şi „cărbunele brun” 
propriu zis, s'au format din: brazii 
surprinși, cu mii de ani în urmă, de 
cataclisme, şi îngropaţi sub pământ. 
„Huila tânără”, din Valea Jiului, s'a 
format, mult mai înainte, din conife= 
rele şi ferigile de arbori, din vremea 
tinereţii pământului. Chimiştii expli- 
că astfel : naşterea cărbunelui de pă- 
mânt : Descompunorea materiei lem- 
noase și transformarea ei treptată în 
cărbuni, este rezultatul unei fermen- 
tări în afară de contactul cu acrul, da- 
torită acțiunii bacteriilor. Cu cât pro- 

negru umed, strălucitor ; 
duc mai mult spre brun 

fibroase. ” 

  
Oamenii din detaşament. so despăduchează 

mează detașamentul, înţeleg des- 
tul de bine, de cine sunt conduși 
Ei luptă contra acestor „crimi- 
nali“ care caută să-i hrănească 
numai cu minciuni, Ei stau ală- 
turi de toţi ceilalţi tineri demo- 
craţi şi luptă cu toată forţa și e- 
lanul lor pentru desființarea pre- 
milităriei. Ei luptă contra fasciş- 
tilor şi criminalilor de război, 
până când îi vor distruge defini- 
tiv, ori unde s'ar ascunde.   

SI 

  

culoarea roşie şi pentrucă pronunță 
cuvântul. de „tovarăș“: De pildă : ele- 
vul Bălănescu E, loan din clasa: V-a 
B, a fost bătut pe motivul că s'a adrae- 
sat unui coleg prin -cuvântul „tota- 
rășe“, 

Dece aceasta, tocmai acum când-ar 
trebui să se propage şi în liceu sim- 
țul egalității şi frăției ? Dece elemente 
ca profesorii:  Niţescu (matematici), 
Lăzărescu (latină) și Stela Bogdan 
(germană şi engleză) maj au catedre 
la „Vlaicu“ ? (Elemente cari pe timpul 
regimului antonescian făceau mizerii 
grozave elevului „Disagă Lenin“ fiul 
d-lui Disagă Constantin, luptător de 
frunte pentru cauza democrației, Ce- 
rem cu stăruință comisiei de epura- 
ție să măture pe aceşti hitlerişti din. 
Hceul Aurel Vlaicu, . Ma 

Dela şcoala Străuleşti 
Directorul Baltazini Nic. dela școa- 

la Străuleşti str, 1. G. Duca nr. 12 
este un sbir.care obligă copiii la in- 
trarea în clasă să se descalțe deşi la 
școală: nu sunt geamuri, ușile sunt 
sparte, iar despre foc nici nu este vor- 
ba. Cu părinţii copiilor nu vrea să 
stea de vorbă decât dacă-se prezintă 
ia dânsul cu cerere:timbrată, 
„Injură copii şi îi bate pentru sim- 
plul motiv că sunt fii de muncitori, 
Pe femeia de serviciu care este plă- 
tită de „Casa Școalelor“ o întrebuin- 

nice, * e pa 

Este absolut necesar ca:să se !a 
măsuri urgente de îndepărtare din 
școală a acestui director samavolnic. 

- Pentru d, director 
| ceneral S..T. BB. 

Conducerea legionară ce s'a instau_ 
rat acum patru ani în fruntea S. T, 
B.-ului, a firat tarife deosebite pentru 
abonamente pentru elevii creştini şi 
evrei, ... . | , 

Elezii evrei roagă actuala conducere 

asupra ' acestei măsuri fasciste, . fi- 
zxând elevilor evrei acelaș tarif ca şi 
colegilor. lor. IE : , 

Biceul Iilai-Vitoazul 
La: liceul Mihai Viteazul profesorul 

legionar Alfonso Pepescu continuă să 
    "(Continuare în pagina 6-a) 

j 

ţează numai pentru treburile sale cas-. - 

democrată a S$. T. Bo-ului.să revină | 

cesul. de fermentație a ajuns mai qe- 
parte, cu atât produsul este mai com- 
bustibil şi mai puţin umed. - 

Intr'adevăr,. în puţurile cu lignit, 
umiditatea în' mină este maximă. Ea 
nu poate fi alungată nici de aerul 
comprimat, adus de pompe, în galerii, 
şi nici de valurile de aer cald care 
țâisnese câteodată, pe neașteptate, din 

hăurile pământului. ' Acolo minierul 

putrezeşte cu încetul. Mina: dela Vul- 

can stă. şi astăzi inundată. ! i 

plioroc bun 1... 

au şi un salut Oamenii cărbunelui 

mănoase dela şes, să 

7 electrică. Noroc bun. Aerul e greu, în- 

fiindcă 7 
r 

+ semnal, un chiot prelung străbate ga- 

  

u în malrile uzine 

cele industriale, muncitorii“ se 

la E uroa cu „Spor la lucru!” Ei 

sunt siguri că munca lor la Yurn:ma, zi- 

lei, va da roadă bogată, Minierii, ori- 

unde se întâlnesc, la intrarea în puțuri, 

sau în Dabirintul negru: a galeriilor, 

oriunde se incrucişează luminile gal” 

pene ale lămpilor lor, își urează tare, 

sau şoptit, din' toată inima, „Noroc 

bual“ Fiindcă munca în mină este de 

multe ori o întâlnire cu moartea. 

„Quoo piuşcaa, mmăă 1%, 

Cand se termină galeria regulată, în- 

cepe golul şi noaptea primejdiei. Văgău- 

mile se întretaie. Sunt şi puluri pără- 

site, plina cu o apă murdară. | 

Piccare îşi luminează cu felinarul, 

numai cât să păşească. încolo, întano- 

zoo să-l tai ca cuțitul. Undeva, lângă 

pereți se and ciocanele pneumatice. Asta 

însoamnă că au dat de piatră, O rosto- 

golire do bolovani care încetează, Din 

perete 'se desprinde lumina unei lan- 

terno electrice. | 

Un băiețandra trece hapingând grăbit 

an vagonet, pe şine, „Noroc bun“, Apoi 

ciocanele continuă 'ritmic, surd. Deodată 

eo face linişte, Din bezna grea se desface 

la lamina felinarului prins cu cârligul 

do stâncă, un praf albicios, și dens cade 

to înmeacă, In fundul gropii, câțiva oa- 
meni chinciţi, cn genunchii la gură, bat 
cn ciocanele, să facă loc dinamitei. Anzi, 
pfitilal“, - „capsa“ comenzi guerate r0- 
pede, în tăcerea galerici.Filonul de căr- 

bune a pătruns m munte şi el este ur- 

mărit acum cu oxplosibilal. Oamenii s6 

depărtează repede, în vreme ca felina- 

relo lor îşi pâlpâe îlacăra pe pereții a- 

buriţi, Mâinile oamenilor, îmbâcsito de 

praful negru al cărbumelni şi de pulbe- 

rea albă a pietrei sfărâmate, par smulse 

din inima pământului, de piatră şi de 

cărbune. 'Aprind fitilul. Incă o lanternă 

cropit acnm, dar mucegăit şi umed. Un 

lezia: -Ouoo, puşcaa măă, uoo puşcaa... 

un 'strigăt do neliniște şi de panică. Și 

atanci în toată mina pormesc exploziile. 

Oamenii aşteaptă să se prăbușească 

muntele undeva. Ceva se crapă ca UN 

'sgomot 'uriaş, troznoşte, Pereţii gale- 

ziilor sa: cntremură. Bulgări de cărbana 

câd din tavane, efărâmânda-so cu An 

foșmet de nisip, Mai aștepli pațin. S'a 

făcut deodată pa:că mai intuneric. O 

tăcere de sfârşit de lume. După unele 

| oxplozii mari, mina se prăbuşegte. cine 

ştio unde şi suzt oameni cari nu mai 
văd Inmina zilei niciodată, pi 

Cum se înnobilează 
cărbunele 

Dacă ai tăia muntele curmeziș ai 

buri, şi, de 'clururi oscil 

sează  cărbuniţ pe sor 

suni și îi spală de impu 

rea brută, în care 

mină cărbunii 

rile“, care ar MICŞOTa randamen 

combustiune. Separaţia cărbunelui se 

ace greu în mină, cu 

A In „spălătorii“” se face sepa- 

rarea mecanică a „sterilulu 

bune, prin spălarea în curent de apă, 

ntru a-4 da cărbunelui o putere CC- 

Lp i Spălătoria Lupeni lorică superioară, 

  vedea miile de vagonete cărând căr- 

bunele spre' puţul principal, de unde 
apoi este purtat spre „Spălătorii“, 
pe lungi benzi de..transmisiune, sau 
cu trenul aerian, cu funicularul,   Funicularul este singura, cule de co- 
mumnicație între Aninoasa şi Petrila, 
satul de noroi și sgură, unde se înal- 
ță cele mai moderne instalaţii pentru 
„inobilarea“ cărbunelui,     
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La Academia Comercială a avut 
loc o consfătuire colegială a stu- 
denților Academiei. S'a luat în dis- 
cuţie situaţia dezastruoasă creiată 
Studenţilor  căminişti cari au ră- 
mas pe drumuri din cauza direc- 
toarci căminului Academiei, rămă- 
șiță a vechiului regim, slugă a Ma- 
riei Antonescu, care printr'un act 
samavolnic. i-a donat căminul, — 
dispunând de acesta, ca de averea 
ei personală. - N | 

Directoarea continuă încă să lo- 
cuiască în: cămin, în timp ce stu- 
denţii dorm prin gări. 

S'a grăbit însă să doneze cămi- 
nul căci vedea, că odată căminul 
deschis, studenţii vor fi acei cari 
vor conduce căminul şi că-i vor ce- 
re socoteală- de tot ce a făcut pre- 
cum şi de cei 80 de saci cu zahăr 
din ultimul timp, aduși în magazia 
căminului și dispăruţi într'o noap- 
te. Toate aceste lucruri studenţii ie 
stiu--şi o vor invita să dea -soco- 
teală. Ps 
"După aceia s'a trecut la exa- 
minarea situaţiei în genere a stu- 
denţilor. aa, 

S'a procedat la alegerea unui co- 
mitet din sânul, studenţilor şi. s'a 
hotărît alcătuirea unui . memoriu, 
în. care să prezinte d-lui Ministru 
revendicările lor profesionale: 

1: Deschiderea imediată a cursu- 
rilor, . 

2. Desființarea examenului de 
admitere. e Ia . 

3.: Deschiderea de noui  Facul- 
tăți, 

4. Uniformizarea programului de 
studii pe Țară. a 

5. Demilitarizarea şcolilor şi re- 
introducerea amânării pentru stu- 
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studenţilor în tot timpul studiilor. 
6. Rezolvarea problemei studen- 

ţilor 'cari. din motive rasiale,. poli- 
tice sau. concentrați fiind mu au 
putut studia. e i 

7. Deschiderea imediată şi pune- 
rea la dispoziţia studenţilor a că- 
minului Academiei şi a cantinei; 
precum şi deschiderea de noui că- 
mine şi cantine pentru a satisface 
nevoile studenţilor Academiei. . 

8. Acordarea. de burse în raport 
cu scumpetea; scutirea totală de 
taxe pentru studenții bursicri şi 
pentru studenții săraci. 

9. Asistenţă medicală gratuită şi 
efectivă. ” 

10. Democratizarea vieţii univer- 
sitare. , | 

„11, Desființarea premilităriei, 
12, Desideratul de totdeauna al 

studenţilor Academiei de a ]i se da 
"posibilitatea de a se înscrie la Fa- 
cultatea de Drept etc. 

13, Recunoașterea Asociaţiilor 
Studențești democratice care să 
rezolve doleanţele . studenţilor față 
de forurile în drept. a 

Studenţii: Academiei cheamă -la 
luptă pe colegii lor dela celelalte 
Facultăţi. Studenţimea eșită din a- 
morțeală şi din servilismul impus 
de regimul de teroare al lui Anto- 
nescu, prin actul dela 23 August, 
trebuie să înţeleagă poruncile cca- 
sului de față... . CE | 

Studențimea unită, pe drumul 
realizărilor și câștigării drepturilor 
călcate cu atâta împietate de re- 
'gimurile dictatoriale din trecut, va 
putea să servească atât interesele 
sale, cât şi interesele întregului 
popor. 
II IESE III II 3 

E: și a scutirii de concentrare a 
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ante, care CUW- 
tură și dimen- 

rităţi, In sta- 
sunt. extrași din 

conțin, substanțe pt 

mâna şi pe în- 

i de căr- 

  

SCÂNTEIA 

ID a 

o atât din partea direcției, 

toa guvednelor care vedeau 

Jiului focarul revoltei. 

„Vagonetarii' gi ucenicii 

beşto de a iraților 

  

Pt 

J&truc şi celelalte mai mici, dispun” îş 

Valea Jiului de aproape 

în “exploatare. şi de peste: 

tori minieri. Aceştia au fost în Perma» 

nenţă loviți 

li-sa un' regim de teroare 

10.000 hectare 
7000 Iueră= 

fără. 'cruţare, ; impunându: 
şi mizerie, 

cât şi: din:par 
în Vale 

“ tinerilor minieri nn s6 deose: 

Viaţa şi părinţilor lor vâre 

4 

  
Un peente susținână reven dicările tineretului minler 

are o capacitate de înnobilare, de 240 

tone la oră, cea din Petrila, cu o sută 
de tone mai mult, Apoi cărbunii sunt 
uscați, prin încălzire cu gaze fier- 
binţi (până la 800 grade), şi depuşi în 
silozuri, Producţia de cărbuni depe 

Valea Jiului atinge: în vremuri bune 
circa un milion şi jumătate tone a- 
nual, adică tre! sferturi din producția 
totală a țării, ! 

„ Cura se exploatează 
e o Sa ZE e pi 

Dai 

Politica economică. a statului, în ma= 
terie de combustibil a fost defectuoasă 
iniția], sacrificând cărbunele ca să a- 
jute petrolul, fără să-l favorizeze nici pe 

acesta. Faptul era agravat prin perioada 

de modernizare: a utilajului întreprin- 
derilor miniere. particulare, care plani- 
licând numai producţia cu beneficiu 
imediat, - au svânlit intro adâncă - şi 
inumană exploatare, pe minieri: I)eaceea   se cere astăzi naţionalizarea mimelor. 

Intreprinderile- Petroșani, Lonea, Să- 
: 

      

    

“ Primul. element de organizare a 
fost comiietul de fabrică. Ales : de 
muncitori şi din muncitori, el are 
menirea să apere. interesele celor 
ce trudesc, dar şi interesele ţării: 
mărirea salariilor, condiţii higienice 
de lucru dar şi sporirea producţiei 
Şi isgonirea fasciştilor sabotori, 
„Deaceia comitetele de fabrică 

şi-au atras ura şi injuriile profito- 
rilor regimurilor de dictatură, - 

Pentru .aceeaş cauză au. stârnit 
ură _şi injurii, comitetele de clasă, 
formate în unele şcoli. 3 

Liceele au format din totdeauna 
baza reacţiunii româneşti. Lansând 
ormula mincinoasă a elitelor înte- 
lectuale predestinate să conducă 
țara, fasciștii au transformat şcoa- 
la întrun focar. de ură şovină şi 
anti-populară, S 

Ei nu pot vedea, de aceia, cu 
ochi buni încercările de democra- 
tizare a şcolii, de transformare a 
ei întrun instrument popular de 
ridicare a nivelului: intelectual al 
întregului popor.' Orice tindo'la o 
înocire a şcolii, la o. transformare 
ci din închisoarea ce: dste _ astăzi,   

  
A . pă 

într'o instituţie” iimde şcolarii să 
vie cu voie bună. . , 
„De aceia ei au început'să calom- 

nieze comitetele de clasă. 
Comitetele de clasă resprezintă 

expresia cea mai desăvârşită a do- 
rinţei coleciivităţilor şcolare pen- 
tru o şcoală.mai bună, pentru. o 
învăţătură temeinică, 

„ Acest lucru a fost înțeles de-mult 
de pedagogii moderni şi comitete 
de clasă fjiinţează în toate ţările 
democrate. In toate şcolile din U, 
R, S. $., Statele--Unite, Anglia, e- 
xistă comitete de clasă, * | 

A învăţa: pe elev, de-mic, să se 
auto-conducă, să aleagă şi să fie a- 
les, să cunoască nevoile sale şi să 
ştie să și le rezolve, să-şi dea sea- 
ma când alegerea a fost greşit fă- 
cută și să găsească soluţiile cele 
mai bune pentru îndreptare, : în- 
Seamnă a pregăti realmente pe e- 
lov pentru viaţa cetăţenească. 

Nu interesează dacă cererile lor 
sunt drepte sau nu. Este datoria 
direcțiunii să arate şcolarilor în ce 
măsură se înșcală, dacă cererile! lor 
nu sunt 3uteral justificate. 

Ceea -ce.interescază, este 'că e- 
levii sunt preocupaţi de propria 

stnici, alături do cari munccso, fos, “în 
mină, la vagoncte, Pi sant desculți și 
rău hrăniji, roşi do tuberculoză şi plă” 
tii cu nn. salariu de nimic, Dar Inpta 
lor na cunoaşte obstacol.  Portând în 
sufict pilda luminoasă a: laptelor, la 
care an parlicipat până curând, tinerii 
minieri din Valca Jiului, cei mai crtae 
joşi tineri al ţării, grăiczc astăzi din 
nou deschis și laptă. pe faţă, pentr 
drepturile: lor la o viată luminoasă, 

La ședința restrânsă a delegaților dia 
Vălean. Jiului, prezidată de, țov.._ministza 
Gilcorghia-De], an 'ucinin--roittad 3 
numele tovarășilor săi, a înmărmurit mo 
cei de față, cn vorbă lui aşezată şi ră” 
picată, - : Si 

La toate adunările, U. 7. C.-iştii, per- 
fect organiza!i, au constituit garda per 
manentă, iar la plecarea tov. ministia, 
au aşteptat până târzin în noapte, să-l 
vadă, să-i dovedească dragostea și: in” 
crederea lor fără margini, asignrendu-l 
de întregul lor devotament, peztru cauza 
refacerii ţării. şi a 'elibcrării clasei man» 
citoara;. ii : , 

Miilmea Clhaesrerieauo! 
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cele mal bune forme pentru abţine: 
rea unei şcoli cât mai bune, - 

Comitetul de. clasă, exponent a 
masei şcolare, înscrie, în frunică 
revendicărilor sale, menţinerea or 
dinci şi. disciplinei în şcoli. 
ordinei şi disciplinei în şcoli. 

După realizarea acestei primor 
diale sarcini — el se ocupă de ri 
dicarea nivelului intelectual 2 
clasei prin organizarea de şezători 
conferințe, filme documeniare, 
creare de biblioteci şi organizare de. 
competiţiuni sportive. | 

Comitetele de clasă luptă pen 
tru alegerea profesorului diriginte, 
căci nici un: profesor mai mult de- 
cât acesta nu are mai mult men 
rea de a se ocupa de educaţia şe0 
larilor, Şi nu există o condiție 
mai necesară unei bune educați 
decât simpatia reciprocă între ce 
ducator şi educat. . „ 

Kle cer  isgonirea şi ' urestartă 
profesorilor ce s'au făcut vinoval! 

de aţâţare la. ură şovină împotrită 
popoarelor sovietice şi a popoart! 
lor. conlocuitoare. i | 
Elo cer : desființarea distanței: 
dintre catedră şi bănci, dinte pro: 
fesor şi elevi. Elo cer colaborare:   

  lor soartă, că ci caută să găscască 

în folosul ridicării - nivelului inte”: 
lectual al şcolarilor, * | : 

Fireşte că sau găsit reacţionari; 
cari să pretindă că aceasta ar Îi 0. 
metodă ' legionară... Ei îi trag hi: 
răspundere pe şcolari pentru 9: 
rința lor de a avea dreptul de? 
critica pe profesori. : a 

Ei mint: cu  nerușinare, când, 
pretind. că, pe băncile şcolii fiind! 
nu şi-au criticat profesorii, 
“Metodă legionară esto tocmai *! 

cela care-i siluiază pe profesori %. 
limpic,: deasupra oricărei critice. 
care învaţă pe elevi să ne ctiic': 
decât în ascuns, ” 
“Acel domn contestă  elevili: 

dreptul de a vorbi despre nevoii. 
lor. Ceferistul Petre Drocan ar. 
puns cum se cuvine afirmației 
milare a patronilor către uceni: 

Elevii şcolilor de astăzi ţin £ 
amintească tuturor acestor dot 
că războiul acesta nu a trecut Î: 
lângă ci fără a lăsa urme. Ci, : 
cercările diversioniste — pe bo. 
dulceag sau aspru — nu-i. pol E. 
presiona, i a, 
Vremea sforăriilor sta dus E, 

"tn este epoca realizărilor. 
„In şcoli, ca şi peste tot. 

. a 

,


