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Tovarăşa Ana Pauker . 

  

„Viaţa Anei Pauker e o viaţă splendidă a fe- 

meii revoluționare, care . în condițiunile cei? 

mi. grele nu cedează în. faţa “greutăților, sufe-. , 

rințelor şi persecuțiilor crude ale duşmanului. 

N Noi salutăm pe Ana Pauker, pe Ana noastră, 

care a revenit în rândurile. luptătorilor revolu- 

Honari şi ai memcii din libertate, a revenit la 

deeace este singurul sens al existenţei sale“, 

ia (Passionaria) 
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- lui democrat de eri 

„Ana Pauker. 
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Urările 
lde ziua tovaraşe 

Tovzrăşă Ana Pauli _ . 

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co- 

niunist din România,. cu ocazia zilei de naştere, vă 

urează mulţi ani, multă sănătate, ca să puteţi con- 

tinua cu aceeaş energie, cu acelaş devotament, lup- 

ta pentru cauza „poporului român. a 

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co- 

munist din: România, alegându-vă membru de. o- 

noare al: Uniunii noastre, vă prezintă carnetul de 

membru Nr. 1. | | 

“In acelaş timp, 
vă asigură că sub c ! 
Comitet Central al Partidului 
mânia, ya continua lupta, mo 

If 

tinere tului       
er! . cc 

Comunist din Ro- 

pilizând tineretul ță- 

rii în primele rânduri ale poporului, pentru . sdro- 

birea complectă a fascismului, refacerea ţării şi 

pentru crearea unei Ro 

şi democratică. - | 
z Comitetul Central 

al Uniunii Tineretului 

Comunist din România 

Tovarăşei Ana Pauker, - i | 

Organizaţia Comitetului Regional al Uni 

Tineretului” Comunist Prahova, cu ocazia zilei 

naştere "vă transmite ce 

urându-vă multă sănătate p 

al Uniunii 
de 

entru a putea duce. cu 

l tineresc sub co | ast 

kA ear Comitet Central al Partidului Comu- 

nist din România pentru: nimicirea fascismului : şi 

clădirea unei Românii libere şi democratice. 

Aa Comitetul Regional Prahova 

al Uniunii Tineretului 

Comunist din România / 

... Yovarăşei Ana Pauiser | A 

"Cu ocazia zilei de naştere, organizaţia Uniunii 

Tineretului Comunist din Bacău vâ urează mu i 

ani şi vă asigură că lupta Dvs. neiniricată va -fi 

exemplu şi îndemn pentru munca noastră, N 

e | Uniihea Tineretului Comunist 

€ 

. e.: 
i 

Da 
organizația Bacău   

mânii cu adevărat liberă 
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Uniunea Tineretului: Comunist . 

onducerea Dvs. şi. a întregului . 

le mai călduroase felicitări, 

entru cauza poporului. 
acelaş devotament lupta c 

Român, In acelaș timp Uiunea Tineretului Co- 

munist Prahova; îşi ia angajamentul că va lupta 

nducerea d-voastră şi: 
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_Pe ziua de 13 Decembrie crt. 
cu ocazia zilei de naștere a to- 

-vurășei Ana Pauker, Comitetul 
: Central al Uniunii ' Tineretului 
Comunist din România a ales-o 
membru de onoare în Uniune, 
.prezentându-l carnetul de mem- 
bru Nr. 1. | î 

„Cei treizeci de ani închinaţi 
„cauzei populare româneşti, cei 
"treizeci de ani de luptă neiîn- 
tricată pentru drepturile. mun- 
citorilor și ale țăranilor, sunt 
dovada, unei tării de carazter, 
care servește de îndemn tine- 
retului democrat: de azi, așa 
cum a servit de pildă 'tineretu-” 

„Astiel, 13 Decembrie nu în-. 
seamnă numai data unei crime 
istorice comisă împotriva mun- 
citorilor industriali şi tipografii 
de uneltele plătite ale reacţiu- 

_nii române. Ziua de 13 Decem- 

brie coincide în mod simbolic 
zilei de naştere a tovarășei 

Ea are o dublă 
semniticaţie și importanță, re- 
prezentând lupta cinstită a po- 
porului român împotriva 'reac- 
țiunii exploatatoare și.a arme- 
lor ei automate, deopotrivă cu 
hotărirea neclintită .a tovarășei 
“Ana Pauker de a servi dela în- 
ceput această cauză populară, 
căreia zeci. de ani de zilei sa 

“sori” și lagăre, cu . schingiuiri, 
cu arestări, cu condamnări ne- 
drepte. Ie : 

Viața tovarăşei Ana se con- 
fundă cu lupta și cu viața po- | 
porului muncitor și revoluţio- 
nar. Dârză, energică, 'decisă și 

a neinduplecată în hotăririle ei, 
cu un an înainte de intrarea 
României în celălalt războiu 
mondial, Ana — care se în- 
rolase . din.:prima tinereţe 

„în mișcarea muncitorească — 
intră în 1915 în partidul socia- 
list român. O muncă propa- 
gamdistă de neevaluat, o acti- 
vitate intensă pentru trezirea 
conștiinței de clasă, o. covârși- 
toare atenție în lămurirea cau- 
„zelor .mizeriei - muncitorești și 
țărănești, un „impuls revoluţio- 
nar puternic-— fac din tova- 

-rășa Ana Pauker cea mai iu- 
bită luptătoare. comunistă din 
Românie, dar și una dintre cele 
mai temute dușmane ale reac- 
țiunii. Prezenţa ei în. mijlocul 

„masselor era și este un steag 
şi-un semnal. Intrată în 1921" 

nist, îşi continuă munca de 
partid cu un entuziasm sporit. 
Dar peste trei ani Partidul Co- 
munist este desfiinţat, începân- 
du-și activitatea ilegală. Cea 
mai grea lovitură, după mitra- 
lierea. muncitorilor industriali 
dn 13 Decembrie 1918, pe cara 
o dădea - reacţiunea 
“era aceasta. Imediat încep în 

toată ţara arestările conducă- 

lele au de lucru. Ana este cău- 

răspuns _cu gloanțe, cu închi-.., 

în rândurile Partidului Comu-. 

torilor şi membrilor. 'Tribuna- 

hi po. . îi MN > p 
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ST DIN ROMANIA. 

tată de resorturile polițienești. 

Inchisorile gem de.ocrmeni, cari 

nu au altă vină, decât aceea 

de a-şi.îi cerut bucata de pâi- 

ne muncită' de propriile lor 

mâini. . a 
„ Pregătirea ei, desăvârşirea 

cunoștințelor, îmbogățirea ex- 

perienţei, entuziasmul crescut 

cu care se întoarce în Româ- 

nia, vor contribui electiv la 7s- 

crutarea unor noui cadre. Căci 

întărirea mişcării munciţorești, 

acumularea forțelor tinere, or- 

ganizarea lor, îndrumarea po- 

jitică a' tineretului a mers în- 

totdeanua paralel cu întărirea 

" mişcării comuniste. : 

„Prin lupta pe care a dus-o în 

România pentru victoria :cau- 

zelor muncitorești, pentru în- 

irângerea fascismului sub ori- 

care din formele lui, tovarăşa 

Ana Pauker este pentru noi, 

ceeace pentru Spania este Do- 

lores Ibaruri (Passionaria), ce- 

eace pentru Polonia este Wan- 

da Wasilewska. Trei mari şi. 

neîntricate luptătoare din trei 

țări pustiite de dictatura fas- 

cistă. In războlul civil spaniol, 

glasul Pasionartei sa auzit 
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din tranșeele găurite de schije. 

Dragostea de libertate a popo- 

rulu spaniol, popor flămând de 

o.altă zi mai bună, mai dreap- 

tă, mai umemă, poporul care a 

tuptat în războiul civil este ne-, 

măsurată. Nici . sângele pa- 

trioților spanioli căzuţi în 

lupta: pentru o omenire nouă 

și pentru altă societate, şi 

ncii deținuții din Spania lui 

Franco,. și- nici. mamele rămase 

fără copil şi fără bărbați nu. 

vor uita niciodată că, în cele 

mai grele clips,. luptătoarea 

Dolores Ibaruri a tost la dato- 

rie, în mijlocul lor, cerând răz- 

bunare cu enercia, cu cuvân- 

tul, au talentul ei. Așa cum nu 

vor uita țăranii și muncitorii 

polonezi dela barierele Craco- 

viei, aşa cum nu va uita popu- 

“laţia Lublinului eliberat şi ni- 

meni din Polonia de reportera 

de  răsboiu Wanda Wasilews- 

ka, de scriitoarea luptătoore 

comunistă Wanda Wasilewska. 

- Ana -Pauker, Dolores Ibaruri 

şi Wanda Wasilewska sunt trei 

femei luptătoare din trei țări . 

- (Continuare în pug. 6-a) 

.— | 

| 

c28 

Tineretul a 

17 Decemtirie (1944 

  

“ Duminică 

d PR a Pe 
9 (oi i DI hi | V 

LD La 

cut la fapie 
[CXCICA CICI CICA CE CICI EA E CICI CICA EICICI EI 3 EI EI EI ETICII A 1 Oa ZIIEI 

Este ştiut că vremea nu poate 

depăşi po tânăr, decât în limitele 

izolării sau aderării lui, la .pro- 

- blemele actualităţii, Dar o aderare 

fa realitate pretinde, în primul 

rând, participarea efectivă și ime- 

diată la soluționarea acestor pro- 

bleme, Tineretul - progresist merge 

în pas cu vremea. E 

Lupta, încununată de jertie, pe. 

care tineretul acesta o continuă 

astăzi, se încadrează în lupta în- 

tregului popor, trezit la o viaţă li- 

“peră. Şi exemple noi vin să se a- 
daoge mereu altora, în jurul celor 

mai acute sarcini ce stau în faţa 

poporului : întreg, chemat să treacă 

la înfăptuiri. 

_ineretul , participă astăzi, cu 

toată energia, la lupta. pentru re- 

facerea ţării, adusă de regimurile 

de teroare, în pragul -nimicirii to- 

tale. ..: | 

- In cadrul acţiunii de ajutorare 

a Ardealului şi Moldovei, regiuni 

pustiite de hoardele hitleriste puse 

-pe fugă, tinerii muncitori şi ţărani 

au răspuns cu fapte, la apelul or- 

ganizatorilor. Au fost îndată lan- 

sate liste de subscripţii şi organi- 

zate şezători şi festivaluri în folo- 

sul fraţilor ardeleni și moldoveni. 

La unele întreprinderi sau reali- 

zat sume foarte mari, în raport cu 

salariul redus al ucenicilor (la 
„Wolf“, „Icar“, „Gagel“, etc.), . 

La şezătoarea organizată de ti- 

nerctul dela CFR a fost colectată 
suma 'de 83.000 lei. La Malaxa, o 

sută de mii. Tinerii muncitori dela 

fabricile : 
„Gralex“, „Talpa“, 

cu o oră de muncă.- | 

La ţară, tineretul, cu toate lip- 

surile mari în care se sbate, -sa 

dovedit, în. bună măsură, conştient 

au contribuit 

de însemnătatea ajutorării. Ardea- : 

lului: şi Moldovei. În' comuna 

Dârsta, jud. Ilfov, tinerii țărani au 

strâns într'o 'singură zi, suma de 

"5.000 lei, - 

In şcoli şi birouri, s'au realizat 

de asemenea, sume importante. 

Foate aceste ajutoare sunt astăzi 

“în drum spre cei ce le aşteaptă şi 

le simt nevoia. 

Concomitent cu :aceasta, . tine- 

retul. a înţeles că trebue să-şi mă- 

rească efortul în muncă, pentru a 

sprijini, întro măsură cât mai 

mare, războiul drept pe care SI du- 

cem astăzi, alături de Uniunea 

„Sovietică. Producţia, a fost  spo- 

  

|uiaie ce 
Da II aa, 

“Arad Și | mizerie 
ISI    3 PIZ ET 

... 

- dă seama că trebue să lupte 

„Tăbăcăria Naţională“, - 
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vită în majoritatea fabricilor. Ast- 

fel, la fabrica „Talpa“. producţia a 
fost ridicată cu 20%, , în ultima 
săptămână, Deasemenea la . „„Leo- 

nida“, „Debera“, şi multe altele, 
normele au fost depășite, randa- 
mentul a fost mărit. 

Pe de-altă parte, tineretul. mun- 

citoresc participă activ la lupta 

pentru . revendicările juste ale 

'muncitorimii. El'a trecut la fapte 

şi aci. Astfel, ucenicii dela „Ford“, 

obţin '. majorarea salariilor cu. 

100% ; cei dela „Leonida“, „Vul- 

can“, ş, a. obțin salarii la nivel cu 

scumpetea, efecte . pentru  iamă, 

bocanci, flanele şi ciorapi, lucruri 

po care'-direcţia le-a refuzat -'tot- 
deauna.. -.. “ 

La fabrica: „Tăbăcăria  Naţio- 

nală“ au 'fost inaugurate sălile do 

gimnastică şi do lectură ; în acela 

“timp sa obţinut ca - Direcţia s 

"trimită, în iarna aceasta, o echipă 

- de zece tineri skiori în munţi, pre= 

văzută cu întreg echipamentul 

sportiv... | 

„Paralel cu. acestea, - tineretul îşi 
îm= 

potriva tuturor rămăşiţelor  fas- 
ciste şi legionare, care i-au 
piedicat în trecut, libera desvol- 

tare. El cere desființarea aşa zisci 

Pregătiri  Premilitare, organizaţie 

creiată pentru propaganda şovină 

în favoarea regimurilor” de tip 

, fascist, din ultimii - ani, Zilnic 

sunt înaintate. memorii, semnate 

de sute de tineri, din fabrici, dela 

ţară 'şi din şcoli, pentru desființa- 
rea acestei şandramale, care nu-și 

mai are rostul astăzi. când tine- 

retul se organizează în libertate, 
întrun stat pornit pe. calea demo- 
cratizării. N 

“Dar problema cea mai gravă 
care stă azi în faţa întregului po- 
por şi din care tineretul îşi face 

entusiast, întâiul său punct de o- 
moare, este reconstrucţia ţării, în- 
lăturând urmările grele ale  tre- 
cutului.  Insufleţit * de. exemplele 

grandioase ale tineretului 'sovie= 

tic, ale „tineretului iugoslav şi bul- 

gar, el nu va precupeţi niciun ee 
fort, folosind puţinul său timp li- 

ber, pentru această operă națio-: 

nală cu adevărat uriaşă.  Tinere- 

tul, conştient de menirea sa, a tre- 

cut pretutindeni la: fapte, cu con- 

vingerea întreagă a izbândei. 

Hihrtea Gheorghiu 
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- Contimuând seria anchetelor sale, 
zintă în acest număr, 'un reportaj 
nerilor mineri moldoveni, 

Lea fosta graniţă 

Intro munţii Oituzului şi ai Tăr- 

căului, se întinde, de-alungul Văii 

Trotușului o depresiune ramificată pe 

văi largi. Munţii aceştia au cele mai 

joase. trecători din Carpaţii Răsări-: 

_teni, fapt care a ajutat la: menţinerea 

legăturii între Ardeal şi Moldova. 
Oamenii au trecut do multe ori gra- 
niţa, ca să vândă, ori să cumpere, în- 
tr'o pașnică înţelegere, chiar atunci 
când domnitorii se porneau după pra- 
dă la vecin. , 

Valea Trotuşului este o 
floritoare cu pământ fertil şi în a-, 
celaș timp bogat în zăcăminte de mi- 
ncreu.. Regiunea dinspre munte, îm- 
pădurită cu făget şi mesteceni este 
locuită, în maro parte, de. muncitorii 
de'a cărbuni, dela petrol şi dela sare. 
Inconjuraţi de frumuseţile şi bogă- 
țiile pământului, ei duc o viaţă de 
muncă aspră, de primejdie şi de foa- 
mete, Ja care minunăţiile pământului 
nu vin decât să adaoge un decor ne- 
potrivit și tragic. 

Creditul carbonife» ; 

măneşti-Asău sunt faimoase prin 
efortul uriaş din timpul războiului 
trecut, când producția forţată la a- 
proape 100.000 tone, a dus +a nimi-; 
cirea a sute de vieţi de, mineri, 0- 
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„regiune în-. 

română, Exploatările carbonifere dela Co-: 

SCANTEIA TINERETULUI, pre- 

viața de adâncă exploatare, a A- 
din 

  
„Blăgaţi să lucreze  supra-omeneşte, 

în condiţii de adâncă mizerie fizică 

şi morală, pentru îmbogățirea ra- 

pidă a câtorva speculanți oficiali. 

Deşi „Societatea Generală de com- 

bustibil“ era iniţiată de Stat, aces- 

ta nu avea controlul producţiei; de 

tă „Societate“ a fost dizolvată în 

urma insistențelor particulare. A 

fost urmată de soc. „Minele Unite 

Asău-Comăneşti“, devenită „Credi- 

tul Carbonifer“, .care a transior- 

mat cele aproape 4.000 hectare de 

teren, într'o țară a jafului. Nu nu- 
mai că instalaţiile n'au fost moder- 
nizate  (separaţia cărbunelui,. de 
steril, se tace tot cu mâna, ca acum 
o sută de ani), dar nici condiţiile 
de muncă ale oamenilor n'au fost 
îmbunătăţite. Rezultatul este că 
producția, care ar trebui să treacă 
de 1000 tone zilnic, nu atinge nici 

. jumătate din această cifră, iar cele 
60.000 tone anual, de brichete, nu 

vor fi livrate ţării nici în iarna a- 
ceasta, şi nici în alt an, până nu se 
vor lua măsuri urgente pentru na- 
ționalizarea imediată“ a minelor. 
Pe de altă parte, bancherii dela 
“Soc. „Petroşani“, au o sucursală de 
exploatare și pe Valea Trotușului. 
Ei ştiu să prade în comun, ca lupii. 

    

români şi sovietici înaintând în Ungarla 

aceea abuzurile şi exploatarea oa- . 

menilor au rămas în floare. Aceas- 

„nea maestru, devin adevăraţi 

Minerii ioidovei 

Minerii moldoveni duc o mizerabilă 
existență, de cârtițe, scormonind mă- 
runtaiele pământului, . <cuipOndu-șt 

plămânii şi sdrobindu.și trupul, iar la 

„sfârșitul lunii, când se duc acasă cu 

salariul ce ar trebui să le asigure e- 
zistența omenească a lor şi a famâtii- 
lor lor, ei se trezesc cu o socoteală 
după care — în cazurile cele mai fe- 
ricite — i se cuvine câte 2—3000 lei, 
de multe ori rămânând chiar. datori 
societăţii. | 
Oameni care-și consumă sănătatea 

pentru a mări averea societăţii, mun- 
citori care produc de zeci şi sute de 

ori valoarea salariului lor, sunt ne- 

volți să trăiască în cele mai rele con- 

dițiuni pe care şi le poate imagina un 

O7N+ BN 
Locuințele lor se compun dintro 

singură- odaie „a unui bordei, în care 
„sunt siliți să doarmă toți membrii fa. 
miliei, de cele mai multe ori fără nici 
un fel de paturi, sau acolo unde a- 
cestea există, fără nici un fel de aș- 
ternut, Mese mizerabile, al căror ali- 
ment de bază îl formează mămăligă, 

îmbrăcămintea, formată dim zdrenţe, 
iar încălțămintea din opinci găurite. 

Straele lor.' sunt confecționate, de 
cele mai multe ori, din mizerabilă 
pânză de'cânepă şi cu mari sacrificii 
își pot îngădui să-și facă un suman, 
Despre un postav mai bun nici nu 
poate fi vorba. Bocancii, atunci când 

"fi au,'sunt de proastă calitate, neșnic 
găuriți și plini de apă. Intr'un cuvânt, 
mizeria cea' mai neagră este răsplata 
muncii minerilor din Comănești. 

„Dar tocmai de aceia acești oameni 
se ridică astăzi, își spun răspicat cu- 
vântul și nu se vor lăsa până când 
nu-și vor impune dreptatea lor. , 

O figură luminoasă 
în Uzira „Creditului” 

Il chiamă Ștefan Moran. Este mai- 
stru şi lucrează de 24 ani Are un 
deosebit spirit inventiv și o mare ca- 
pacitate de lucru. Fără ingineri sau 
tehnicieni, el a montat toate atcile- 
rele uzinei. Din economiile de mate- 
rial, el a montat singur un gater, în 
felul acesta societatea nemaifiind ne- 
voitță să transporte unele lucrări la 
întreprinderi străine. Deasemeni a 
confecționat un strung, un frezor, un 
aparat de sudură şi un cuptor de fa- 
bricat' mangai, pentruca societatea să 

" poată face economii. 
In 1924 Ştefan Moran a fost accl- 

dentat la mină, la puțul Nr. 1. Ira 
prins ascensorul. A scăpat cu viaţă, 

; dar a rămas schilod, 

Totuşi, mina îl atrage și astăzi. Lu- 
crează cu dragoste, inventând și cre- 
ind mereu lucruri noui şi folositoare 
şi pe lângă sine, învață noui gene- 
rațţii de ucenici, cari tu un aseme- 

cialişti. ” i 
li e atât de drag atelierul, încât 

şi în.zilele de odihnă vine şi caută: 
mereu să aducă noui schimbări, noul 
“îmbunătățiri. Şi copilul lui munceşte 
aici, - ” 

Totuși, acest om, cu capacitățile lui 
extraordinare şi puterea lui: de mun- 
că atât ce rar întâlnită, are un sala- 
riu mic din care bineînțeles că se 
mai fac şi respectivele rețineri. Omul 

are familie grea, având 8 copii, dintre 

care unul luptă ps. frontul dreptăţii 

româneşti. Desigur că întrun regim 

cu adevărat democratic acestui „sta- 
hanovist” 1 sar îl deschis cele mal 

largi posibilități pentru a-şi cultiva 

„aptitudinile, putând ajunge la cel maj. 

“înalt grad de specializare. Ce să mai 

vorbesc de condiţiunile de salarizare, 

de standardul de viaţă, în general, po 
care l-ar fi avut acolo și cel pe care-l 

are alci ? 

80 lei pe.zi 

La strungăric, maistrul Moran esta 
secondat de un singur ucenic. Il 
chiamă Nicolaie .Nedelcu şi are 15 

ani. Din salariu de 90 lei pe zi, el mzi 
ajută po tatăl său, ca să poată în- 
treține pe cel 4 copii, căci nici părin- 
tele nu aro o salarizare prea stră'u- 
cită. Lucrează la funicular şi câşti- 

gă 260 lei pe zl, astfel că în una din 
ultimele luni a luat în mână 10:9 
te]. Aceasta s'a întâmplat întruna din 
luniile bune, când a avut pontate. da- 
torită orelor suplimentare, 40 da 
zile. De cele mai multe ori rămâne 
dator. societății. Nicolaie Nedelcu este 
plătit ca un ucenic deşi prestează 
muncă de adevărat lucrător. 

Mai departe, în uzină, întâlnesc un 
băiat mic de statură. N'a mai crescut, 
datorită vieţii mizerabile pe care o 
duce. Tatăl său, muncind de copil în 
mină, a murti tuberculos. Dama <z 
este deasemeni bolnavă, Mai are a- 
casă încă 3 fraţi și toată această fa- 
milie o susține e! din cei 150-160 let 
pe zi care-i câştigă... Dar cei'alți 
muncitori nu-l lasă să moară de foa- 
me. Din sărăcia lor, cl îl ajută. 

Muncitorii sporesc oro- 
ducţia. fan elizoația 

sahatează 

"Muncitorii își depun toate eforturile 
pentru a spori procucția. Fi ştin că 
acum, cu munca lor, trehnie să sus 
țină războlul dreptății românești, aşa 
că nu precunețeso deloc eforturile | 

Producţia a crescut în felu! urmă- 
r: - 
Dela 27.XI1 

382 tone. 

Dela 23.XI 3 
106 tone. 

Dela 29.XX 3 
414 tanc. 

Dela 30.X1 3 
486 tone. , 

Dela 1.XII 3 
413 tone. 

Dela  2.XI1 3 
392 tone. ! 

Se poate observa că spre sfârşitul 
săptămânii, şi mal ales Sâmbăta, pro- 
ducția scade. Aceasta din cauză că 
muncitorii sunt  extenuaţi fizicaşte, 
Mulţi nici nu mai pot veni fa lucru 
în ultima zi a săptămâni deoarece, 
majoritatea din ci locuind la distanţe 
mari şi neavând mijloace de ţransport 
dacă vor să fid acasă Dumineca, tre- 
buie să plece din timp. 

Totuşi, deși mancitorii depun toate 
eforturile posibile pentru a menţine 
și mări. producția, direcţia societăţii 
sabotează. Astfel, adriinistraţia faco. 

3 schimburi în 24 ore 

schimburi în 23 ore: 

sehimhuri în 21 ora 

schimburi în 24 ore 

schimburi în 24 oro 

schimburi în 21 ore 

  

(Continuare în pag. II-a) 
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G. TOMAZIU 

NE TE SITE 

ri 

n niciunul din do- 
meniile noastre 
spirituale nu se 

Hi, resimte într'o atât 
3 MAST de puternică mă- 
sură, lipsa depre- 

ocupare, de frământare lăun- 
trică 'a artistului în cadrul eve- 
nimentelor actuale, .ca în .plas- 
tica românească. ! 

* Nu întâlnim aproape nici o 
operă, care să reflecte măcar o 
frântură din prefacerile sociale 
la care asistăm, nici o pa- 
gină picturală care 'să oglin- 
dească sbuciumul provocat de 
„acest mare război, .ale cărui 
efecte le resimțjim cu toţii. 

Niciun indiciu, fie el cât de 
neînsemnat,  care:să mărturi- 
sească existenţa unei comuniuni 
sufleteşti cu poporul, care să 
“afime fireasca legătură ce ar 
trebui să unească pe artist de 
marea massă a poporului. Re- 

traşi încă în turnul lor de fil- 
deş, maeştrii penelului se sfiese 
să păşească cu încredere în rân- 
durile massci muncitoare, ferin- 
du-se să exprime prin opera 
lor dacă nu un imbold de luptă, 
cel puțin o încercare frățească 
de apropiere de marea mulţime 
a norodului obidit. 
Aceleaşi naturi moarte, ace- 

lcași peisagii mai mult sau mai 
puţin însorite, aceleaşi plate şi 
banale portrete efectuate la co- 
mandă, ne fac dovada unei 
lipse de adaptare la realitățile 
sociale 'şi psihologice ale timpu- 
lui 
_Menţionăm cu tristețe extre- 

ma. abundență a operelor unor 
elemente puțin 'indicate-să ex- 
pună în cadrul ' salonului ofi- 
cia). i 
„Din aceste două puncte .de 
vedere, al exprimării: fondulii 
și al calităţii formei, alegerea: 
efectuată de actualul juriu (ale 
cărui criterii nu par să se fi 
deosebit prea mult de 'cele ale. 
juriilor precedente), al salonu- 
ui oficial, lasă mult de dorit. 
Din recolta excesiv de slabă a: 

noilor..opere, nu sunt vrednice 
de menţionat decât foarte pu- 
Ține :. | 

În primul rând, autoportre- 
tele maestrului G. Pătrașcu care 
dovedesc un ascuţit şi pătrun- 
zător spirit de observaţie. Ana- 
lizată cu o rară măestrie până 
în cele mai mici amănunte, de- 
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cadența fizică a  obrazului 
uman, îmbătrânirea -. propriu 
zisă, ne este redată cu mijloa- 
cele unor sugestive elemente de 

  

    

: Teatrul Paţional din . * 
„Craiova 

i 3 “După o criză accentuaţă de 
“spectacole, rezultată din cau- 

13 za unui 'procedeu .defectuos 

* -: în ritmul lânced al- unor pre- 
„1 miere programate din -când 

. . “în când, în cadrul activităţii 

“1recutei conduceri a” acestui. 

“ teatru — sub actuala direc-" 
ție a d-lui prof. Tib, Iliescu, 

maşinăria scenică de aici şi-a 

reluat  cadenţa, inaugurând 

un frumos intinerar de artă. - 

Un repertoriu  dipainte 

conturat. alcătuit din floarea 

literaturii universale este 

chezăşia unei mai drepte în- 

terpretări „a ideii de teatru. 

cât si a unei “mal „depline. 

greutăţi * morale, potrivit ml- 

nemo mea a me ri Damme 

f) > Arii P p Or 2 '/ ti Ep Al 2 

'rită o atenţie deosebită, pentru . 

-ficient accentuate. 

una -din . puţinele . exponente 
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Donca me 
+92090900909000000009009900 

Donca ştia s 
soți şi la proces ea le 
dria unuj demn repreze 

Donca știa să-și 

tea și binele poporului, 
Donca “a jertfit fără 

Pentru cauza poporului, 

iubească c 

a pregeta 0 

drumul de luptă al scumpe 

Să înlăturăm din viața ţ 

să punem prin lupta noastră o 

Noui', -   
n primii ani care au urmat 

războiului trecut, Dobrogea 
de dud devenise teatrul unor a- 
dânci şi sângeroase frământări 

lăuntrice. Reprezentat prin gu-- 
verne şovine şi reacționare, care 
urmăreau înlăturarea șilită a 

elementului autohton bulgar, 
„statul Român din vremea acela, 

inițiase o politică de învrăjbire 

şi de nsuprire a populaţiei bul- 
are formată în mare majoritate 

in muncitori şi țărani. Bande 
înarmate de Macedoneni, colo- 
nizaţi în Cadrilater, cu misiunea 
specială de a determina prin. 
acte de teroare populaţia bul- 

3 . gară să emigreze, incendiau ca- 
sele, ocupau păşunile şi distru- 
reau hambarele cu grâne. În 
elul acesta ciocnirile au deve- 

„nit inevitabile. Cetăţenii români! 
de naționalitate bulgară s'au or- 
ganizat, ferm deciși să-şi apere 
interesele şi libertatea. Din mii- 
locul lor sau ivit o seamă de 
elemente deosebit de energice și 

: de active, printre care se nu- 
mără şi Donca., 

TA 

    
' în închisoare 

Ca omida plastică Donca Andreeva Simo, sa 
. 9 DR _ născut la Bazargic în anul 1910, 

9 ; din părinţi plugari. Din cea mai / | in părinţi p 
fn 0 CZ, fragedă tinerețe a cunoscut nu 

| da numai greutățile si nevoile vie- 
ţii obidite de țăran, dar a venii 
și în contact direct cu desbină-. 
rile şi frământările politice cre- 
iate de situația tragică de care. 
am vorbit mai sus. Fire hotă- 
rîtă curajoasă, independență, a 
înțeles că pentru a putea să ție 
capul sus, trebue să lupte. Dar 
a înțeles deopotrivă că lupta 
trebuie dusă în comun, pentru 
toți şi cu toți aceia care sufe- 
reau depe.urma aceloraşi nă- 
păstuiri, fie ei români sau bul- 
gari. . 
Lucrătoare într'o mică tipogra- 

fie din Bazargic, ea devine foarte 
curând unul din elementele de 
valoare în lupta populaţiei lo- 
cale împotriva politicii de asu- 
prire. Cu prilejul unor manifes- 
taţii Donca este arestată pentru 
prima oară. Fără a i se-putea 
stabili vre-o. vină, ea este totuşi 
reținută cinci ' zile în arestul 
poliţiei şi eliberată numai dato- 
rită intervenţiei energice și 
amenințătoare a masselor. Mai 
târziu pleacă la Constanţa, Aci, 
lărgindu-și cercul de activitate, 
Donca duce mai departe lupta 
în cadrul Uniunii Tineretului 
Comunist. Intre timp se căsă- 
toreşte. Urmărită mereu de a- 
genţii siguranţei, Donca este din. 
nou arestată. Copilul ei se naște 
în închisoare. Când, după un 
an de zile Donca este eliberată,. 
îşi dă seama că datoria şi me- 
nirea ei de luptătoare îi impune 
să se ridice. deasupra sentimen- 
telor personale şi porneşte mai 
departe la luptă, despărțindu-se 

virtuozitate plastică. - Desenele 
pictorului. Pătraşcu, constitue o 
realizare 'excepționulă. căreia 
numai spaţiul:ne împiedică să-i 
consacrăm - rândurile pe care le 
merită, . | 
Luminoasă, simplă și precisă, 

gravura colorată a lui. Dobrian, 
afirmă existența unei bine in-: 
troduse armonii de culori, ex- 
primată în cadrul unui desen 
pe cât de artistic închegat, pe 
atât - de unitar și cuprinzător. 
pust intonate, contrastele vii, nu 
ac decât să contribue la des- 

chiderea şi înviorarea operei. 
"Cu “ajutorul unui desen ex- 

presiv şi nuanțat, Cheller rea- 
lizează o serie de tablouri de 
atmosferă, din: puţinul celor 
care rcusesc să ne emoționeze, 
Remarcabile îndeosebi tablou- 
rile înfățișând aspecte din uliţa 
mohorîtă a mahalalelor -pier- 
dute undeva la marginea mari-" 
lor oraşe. | 

Arta -Margaretei Sterian me- 

că elementele ei componente 
trădează fără îndoială certe şi 
valoroase posibilități de reali- 
zare. O expresivitate -gingașe, 
manifestată în contururi estom- 
pate şi într'un puternic dar ar- 
monios contrast de culori. Am 
fi _.-ferat însă o alegere mai 
apropiată de realitate, în sublec- 
tele tratate. - e 

„N. Ceglokoff este dintre aceia 
a căror preocupare plastică tră- 
dează interesul pentru popor. 
Ne referim la gravurile cu su- 
hicete din viața muncitorilor de copilul ei drag, pe care-l 
minieri, interesante şi expresive. încredinţează unor prieteni. 
Anumite caractere specifice de Donca pleacă la Bucureşti, 

unde lucrează zi și noapte în 
tipografia clandestină a U. T. 
C.-ului. N'are nici o ştire des- 
pre copil, dar munca ei. se des- 
făşoară fără preget mai depar- 
te. Astfel Donca, prin spiritul 
ei de sacrificiu contribue la lu- 
minarea și ridicarea tineretului 
luptător. 

detalii, ne-au apărut însă insu- 

„Ligia Macovei, este şi dânsa 

care se situează pe linia preocu- 
părilor în mai strânsă legătură 
cu vremurile: actuale. Cele şase 
desene expuse învederează însă 
influențele unui suprarealism - 
depășit, filtrat prin arta speci- 
fică a lui S, Perahim, Altmin- : 
teri sugesțive, lăsând impresia tată. E bătută ; e schingiuită ; 
unei forţe de expresie suficient dar Donca tace. Niciun cuvânt 
de“puternice, dar a unei linii nui s'a desprins depe buze. Im- 
care trebue maturizată. | plicată în procesul neînfricatei 
„. Incheem seria trecerilor. în. tovarășe Ana Pauker, timp de 
revistă menționând tablourilecu un an și șase luni cât du- 
reflexe de torță aprinsă ale lui rează faza preliminară a pro- 
Phoebus şi lipsa din expoziţie cesului, e ținută în închisoare 
a unui nume ca G. Tomaziu,al în cele mai aspre şi ncomenonse 
cărui „Minier“, reprodus de cu- condițiuni. Donca se îmbolnă- 
tând în cadrul 'unui reportaj, veste grav, Intervenţia chirurgi- 
mărtiriseşte o fericită evoluţie cală devine absolut necesară. 
a artistului. _ Dar medicii refuză să-i dea avi- 
a zul cuvenit şi s'o supuie opera- Stefan Sava 

orei 

” | 

    

  

  ţia în U. R. S. S.; Agricultura 
în U, R, $. $.; Moscova; Femeia 
in UR. S.S. 

.. Iar în  pregătire:. Antologia. 
poeţilor sovietici (sub îngriji- 
rea lui Mihail Beniuc); Adeyă- 
rul asupra Uniunii Sovietice 
(studii); Ilya Ehrenburg: Răz- 
bol - 1—3; Căderea. Parisului; 
Baboeul; 13 pipe; "Pe nerăsu- 
fiate; Cehov: Opere alese; Solo- 
hov: Pe Donu! tăcut 1-4; Glad- 

      

" stunit pe care o are de în- 
deplinit în mijlocul Olteniei. 

Cărţi sub tipar 
” Editura Cartea Rusă și-a fi- 
xat un foarte bogat program de cov: Cimentul; Pământ nou; 
editură, Sub tipar se'află ur- Leoniă „Leonov: Riviera; Se- 
mătoarele cărţi: i rafimovici: Curentul . de fier; 

Gogol: Taras Bulba; Gorki: Ma- 
ma; Culegeri alese; Jukov Pav- 
lov; Actele acuză; (Barbariile 
nemților) Andr6 Malraux: Spe- 

“ranţă şi Pe vremea urii; Ara- 
gon: Cartierele fericite; Dos 

Ilya Ehrenburg: Puterea Cu- |, 
_vântutul; Gorbatoy: Neînfrân- 

ţii; Ostroyschi: Așa s'a călit 0- 
țelul; Vanda Vasilevska: Curgu- 
beul şi Dragoste simplă; Kalţ- 
nin: Spre Sud; Dimitrov: Pro-: 
cesul din Leipzig; Col. aviator 

„ Stepenko: Misiune. Specială; ter și Paralela 42; Steinbeck: 
Sobolev: Pe drumurile ' victo- Cartierul Tortila; Faulkner: Lu- 
rici şi Scoala Vrei; 'Tihonov: mină de August; Silone: Fonta-. 
Isinrisiri din Leningrad; In co- mara ; Lion Feuchiwanger : 

„lecţia Vicata şi imagini din U.. “ Moscova, 
TR. $. S.; Alexis Tolstoi: Un " „Politica externă a U. R.S. 
sfert de veac de" literatură so- - +: S, în perioada războiului pa- 
vietică; Prof, Constantinescu  !. triotie“ vol, 1. - 
Iaşi: Educaţia publică în Uniu- * Deasemeni se mai află în 

"+ nea Sovietică; Femeile eroi ale | pregătire numeroase căr - 
Uniunii Sovjetice; Administra- n pen tru copii şi tineret. 

+ 
. .. 

„Viaţa comunistei Donca Simo a fost o 
id ă urască de moarte pe duşmanii popo 

-a arătat totdisprețul pe care îi 

ntant al elnsej muncitoare. 

în lupta împotriva fascismu 

ărțindu.se de copilul ei, Donca a 

do țața. Pentru libertatea şi fericirea poporului 
ru cauza poporului ea și-a jertfit v 

luptă, Pent 4 ? i noastre Donca, 

ării pe dușmanii noro 
trainică temelie unei vieți 

  

n anul 1935 tipografia este: 
descoperită, 'Donca este ares- - 

Passos: 1918; Manhatan Trans- - 

d 
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luminoasă pildă 

meritau, păstrând 

u patimă poporul al cărui copti ad 

singură clipă, 

(iei. În -1936 survine procesul. 
Iiste din nou bătută şi tortu- 
rată. Și de astă dată Donca îşi . 
infruntă cu dispreţ şi demni- 
tate călăii. Din sala de judecată 
a procesului strigătul ei de re- 
voltă răsbate până departe în. 

inimile tuturor mamelor mun-.: 
citoare: „Mam despărțit de 
propriul meu copil ca să smula 
din mizerie miile de copii a 
poporului“. A 

ala întreagă a rămas înmăr- 
murită de emoție în fața aces- 
tei tinere luptătoare care abia 
împlinise două zeci şi cinci de 
ani. , 

Condamnată, Donca este tran- 
sportată la închisoarea Dum: 
brăveni, fiind închisă împreună 
cu tovarăşa Ana Pauker. Aci, 
precum și în, toate celelalte în- 
chisori pe unde a fost purtată 
între timp, Donca nu pregetă o 
clipă să-şi continue munca şi 
exemplul alături de tovarășele 
ei de suferință. Lucrează cu 
destoinicie şi cu deosebită hăr- 
nicie în atelierul de ţesătorie. 
Donca rămâne toi voioasă şi îşi 
îmbărbătează camaradele ; dar 
dela o vreme chipul ei începe să 
pălească. Boala Doncăi face 
progrese.  Neînvinsă, ea conti- 
nuă totuşi să muncească cu ace- 
iaşi râvnă. Se instruieşte. Ci- 
teşte. Invaţă pe alţii. Dar boala 
își urmează cu paşi repezi ac- 
țiunea ei ucigaşe. Sfârşitul se 
apropie. lată cum ne descrie 

“una din tovarășele de închisoare 
ale Doncăi Simo ultimele clipe 
ale acesteia: | 

„Nu voiu uita niciodată ulti- 
ma şedinţă de celulă, din închi- 
soare, la care a luat parte şi 
Donca. Una câte una luând 
toate măsurile de prudenţă. ne 
adunăm cu toții în atelierul de 
covoare, Şedinţa este prezidată 
de tov. Ana. Privim împrejur. 
Donca lipsește. E o şedinţă im- 
portantă. tovarășa Ana ne va 
vorbi despre felul în care tre- 
buie să ne mobilizăm colectivul 
pentru susținerea şi recunoaşte- 
terea revendicărilor noastre po- 
litice, : înilegătură . cu -regimul 
care de drept urmează să ne fie 
aplicat. Deodată ușa se des- 
chide, Donca apare galbenă ca 
ceara. Pe chipul ei este întipă- 
rită suferința. Are dureri mari. 
O rugăm să nu asiste şi să se 
odihnească. Donca nici nu vrea 
să audă. Imorovizim un pat 
lângă un:războiu de tesut şi 
Donca ia astfel parte la ședință. 
E ultima ședință la care am 

    

  

tru frații şi surorile 

rului, Caută în ghiarele lor, la S 

mirabil a fost. In lupta pentru Uberta- 

lui şi a războiului criminal p 

, pornit la luptă. Donca a fost ucisă în 

dului printre care se află ş 

libere, luminate, cu 

    

lant ÎMCAZA Gaza az be 
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ej de luptă, 
iguranță, în închi- 

în fața lor toată dârzenia şi mân- 

e care îl pregăteau fasciștii, 

să mergem pe: 

4 ucigașii Doncăi. Să învăţăm 
lte și sănătoase a României 

Ana Pauker   
avut-o pe Donca între noi. 
"După foarte scurt timp ea ca- 
pătă o criză gravă. Cerem. tran- 
sportarea ei de urgenţă la spi-. 
tal, pentru a fi operată. Dar ne- 
mernicul Dr. Romanescu răs- - 
'punde : „nu este nevoie de ope- 
rație“. După câteva':zile criza 
se repetă cu simptome şi mai 
arave. Mergem în delegaţie la 

„directorul Mureşeanu, şi. cerem 
în modul cel mai hoțărît trimi- 
terea tovarăşei noastre la Spi- 
tal spre a i se face intervenția 
chirurgicală. O _ purtăm pe 
Donca pe braţe. Silit de atitu- 

" dinea noastră hotărîtă, directo- 
rul n'are încotro şi admite, cu. 
condiția să fie transportată: cu 
duba închisorii la gară.- Insfâr-, : 
şit pornim. . Intre' timp Donca 
rămâne pradă unor dureri cum- 
plite, pierzându-și cunoștința. |. 
Ajunşi la gară aflăm că trenul 
închisorii n'a venit. Donca abia 
mai respiră. prietenele care 

-sunt cu dânsa cer imediata ei 
transportare cu trenul. Neîndu- 
plecat directorul răspunde : „să 
fie dusă înapoi la închisoare”, 

_E noapte, toate suntem Îîngrijo- 
rate la vederea ei. Donca. ne 
roagă să nu o trimitem nicăieri, 
vrea: să moară înconjurată. .de 
prietene. Noi însă mai facem o 
ultimă . sforțare. O delegaţie 
porneşte în tosul nopții la direc- 
tor, cerând imediata trimitere a 
Doncăi la spital. În urma nenu- 
măratelor noastre insistenţe şi la 
constatarea stării disperate în 
care se află Donca, directorul 
admite în cele din urmă. Donca 
este dusă în aceiaşi noapte la 
București,. însoţită fiind de o 
gardiană - cu instrucţii severe, 
Ajunsă la Bucureşti, mai are 
puterea să spună prictenelor ei 
să aibe grije de tovarăşele din 
Dumbrăveni şi să le trimeată 
alimente. Acestea au fost ulti- 
mele ei cuvinte.: La spital unde 
este adusă doctorii exclamă în- 
groziți : „cu o jumătate de oră 
înainte ar mai fi putut fi sal- 
vată, acum e prea târziu“. În- 
conjurată ' numai -de- paznici, 
Donca, strângând la piept foto- 
grafia singurului : ei copil, că- 
ruia înainte de a muri mai avu- 
sese vreme să-i lase o scrisoare, 
mai are puterea să şoptească: 
„dece nu e nimeni cu mine“. 

"Aşa a murit Donca noastră. 
Viaţa de luptă şi de sacrifi- 

ciu a Doncăi Andreeva Simo lu- 
minează astăzi lupta noastră, a 
tinerețului. n 

  

  

lhimele săptămînii 
STENCA RAZIN 

Un film închinat legendarului 
luptător pentru cauza poporului, 
Stenca Razin, 

Acțiunea se petrece.în Rusia ce- 
lei de a doua jumătăţi a sec. XVII 
când populația de pe cuprinsul ţă- 
rii suferea: în marea ei majoritate 
sub cnutul țarului și boerilor asu- 
prițori. Un fiu al poporului, hat- 
manul de cazaci 'Stenca  Razin se 
ridică cu hotărîre și curaj împa- 
triva tiraniei stăpânitoare, încer- 
când să scuture prin revoltă, cu a- 

z ADR NADAR ROăA ta san ame acetat te pom a - 

Au 2     
robiei, Iubit de popor, de care se 
simte strâns legat și pentru ale 
cărui nevoi Razin luptă până la su. 
premul sacrificiu, el cade totuși 
răpus de trădare, Jertfa sa însă nu 
rămâne zadarnică, ea constituind o 
mărturie vie a: spiritului de re- 
zistență şi liberțate a poporului 
Rus. 

Operă de puternică acțiune dra- 
matică, unitar închegat, filmul 
„Stenca Razin“, prin jocul nuanțat 
şi expresiv al protagoniştilor, şi 
prin construcţia rolurilor, constitue 
o realizare reuşită a cinematogra- 
Jiei sovietice. 

ATR FORCE 

Unul din primele filme ameri- 
cane aduse în ţară după 23 Au- 
gust, este un film documentar. 
Cei care au avut vreodată curio- 
zitatea să se întrebe ce se petrece 
în. văzduh, în timpul unui atac 
aerian, cu avioanele și cu echipa- 
giile respective, își află răspunsul 
asistând la spectacolul de față. 

Interesant prin factura sa 'ori-: 
ginală (filmul este . jucat de nu- 
mai doi acțori cu concursul unui 

real echipaj de avion) filmul ac- 
centuează spiritul de unitate, de 
înfrățire, şi de' luptă în slujba 
idealului comun al'membrilor echi- 
pajului unei „fortărețe zburătoa- 
ve“,. Menţionăm îndeosbi scena 
morţii comandantului echipajului 
redată cu ajutorul unor emoţio- 
nant de simple elemente regisorale 
și scena uciderii de către inamic, a 
unui pilot care încearcă să se sal- 
veze cu parașuta, scenă realizată 
prin sugestive efecte de regie... 

ORAȘUL PATIMILOR 

O realizare perfect interpretată 
de către doi mari actori ai filmului 
american: Bette Davis şi Paul 
Muni... N 

Mai prejos de calitatea jocului 
interpreților, filmul, depăşit în con- : 
cepția lui, prin scurgerea unei pe- 
rioade de zece ani dela realizarea - 

- Sa, pierde din interes şi din va- 
loare. 

Este vorba de cariera ratață a 
unui avocat . ieșit din rândurile 
poporului muncitor care izbindu-se 
de rezistența cercurilor capitaliste 
cu pretenții de „distincție“ şi 
„nobleţă“ fiind nevoit să-și pără- 
sească meseria se dedică altei pro- 
fesiuni. Reuşind să se îmbogățeas- 
că prin diferite mijloace, el nu îz- 
butește totuşi să infrângă trufia şi 
disprețul clasei exploatatoare  re- * torcându-se în cele 'din urmă, în 
mijlocul „Poporului său“, unde va 
tăsi fericirea, 

Greşit interpretată, tema anta- 
gonismului de clasă, deşi intere- 
santă și cu vaste posibilități de 
orientare spre soluţii mai sănătoa- 
se, nu duce la concluzii fire i 
pozitive. Acţiunile finale în i 
lui ar fi trebuit să impună o con- 
tnuare mai energică a luptei pen- 
tru dreptate şi nu la o demorali- zantă resemnare. | 

Integrat în sfera  constatărilor 
de mai sus, filmul se situează în 
afara interesului spectatorilor, pă- 
tvunși de  prefacerile războiului 
actual, - 

  

Baa lu 

S'a abătut şi- 

Dar temerea de m 
W'au isbulit o clip 
Ana bi. 

, 

TORI ERIE TOD UI 

zima Anei Meastro 
In lapte to-al călit și 'n suterință, 

-no „acocaşi umilinţă Asupră-no , a încercat adesea să ne trângă, 
oarte ori prigoana 
ă să ne'ntrângă, 

Incearcă-acuma laşi! să asmută | 

Din nou asupră- 

Să şile însă toți că 

Cu limba lor pătruns 

țI valul lor de ură... 
pot'să latre 
ă de cucută, 

Cu degetelo strâmbsă te arate  , 

Până vor împietri 

- Do vii! 
Ei nu ne vor putea 

De sar ascunde m gaură do garpo 

“Tot vor muri cu toţi, loviți în gură 

N 

înșela nicicând, 

Căci nu de-acuma do curând, 

Ci mulți sunt anti 
_De când aci noi îți urmăm povața. 

No ești lumina, Răsăritul, viața, 

Nădeldea şi avântul, drumul, mema, 

Şi te iubim; eşti 
1. . 1. n ee 

Not 

ȘI toți ai tăi 
Incă Nămânzi şi încă 

> 

Te au pe tine “m frunte, 
Neinfricată,. Ana 1 

| 

  

Premaii şi menţiuni 

C'au distribuit prin tragere la sorţi 

2 premii şi menţiuni următorilor 

deslegători : i ! 

- Neagu Gheorghe - şofer, comuna 

Mehedinţi, str. Linia Morii jud. Pra- 

hova.. — Volumul „Constituţia 'So- 

vietică“. 

A, Hirsch-strungar €. £..r.„ str. 

Dornei nr. 104. Loco. — Volumul 

„Constituţia Sovietică“. 

Dinu, țesător practicant, str. Ciocan - 

nr. 48, Loco, — Volumul „V. 1. Le- 
nin“ de M. Kalinin. 

Petrişor Dumitru, desenator, divizia 

de dragaje, Giurgiu. — Volumul „V. 
I. Lenin“ de M. Kalinin. 

Coca Schâffer, str. Agricultori nr. 
141, Loco. — Voiumul „Constituţia 
Sovietică“. 

Rovenţa D. Grigore, ucenic ajutor, 
uzinele Lemâitre, splaiul Unirii nr. 
165—171, Loco. — Volumul „Stalin- 
grad“, - 

Turtureanu Luoreţia, elevă cl. VI, 
str. Gh. Barițiu 20, Turda. — Vo- 

lumul „Stalingrad“. 
Liana  Engher, funcționară, str. 

Dristorului 52, Loco. — Volumul „Sta- 
lingrad“, ! 

- Niculescu Ştefan, elev cl. VII lic, 
str. Pitarul Cristache nr. 34, Loco. — 
Volumul „V. |. Lenin“ de M. Kalinin. 
..Brutus Gh, . funcţionar, comercial, 
str. Constamținache Caracaş 38, Loco. 

_— Volumul „Stalingrad“. 

Cetitorii premiaţi își: pot ridica vo- 
lhumele trecând în orice zi de lucru 
între orele 10—12 a. m. pe la redacţie. 

Premiaţii din provincie sunt rugați 
să confirme primirea volumelor ex- 
pediate prin poștă, , 

Soluţia jocurilor 
cin Nr. 4 

[5 ublicăm în numărul de făță solu- 
" ţiile jocurilor din Nr. 4 al revis- 

tei noastre, . 
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Şarada ; pro-le-tar, 
Aritmogrif: A—B=Plattorma. 
Intrucât privește problema, repe- 

tând faptul că ea nu comporță decât 
o singură soluție putem afirma: 

Primul om. faţă de care problema 
pune întrebarea precisă ce a răspuns 

ANA NOASTRĂ, Ana) 

fraţii tăi de suferință, - 
Astăzi păşim spre marea biruință 

Căci s'a sfârşit de-acuma cu prigocna 

. « x . e N 

goi 

D, Teora ! 

  

Rubrica jocurilor 
și nu ce culoare politică are, nu put 
îi el de bună credință zau nu, 
răspundă decât un singur lucru și a- 
nume; Democraţ. Aceasta pentrucă i 
1, fiind democrat, spune adevărul deci 
răspunde democrat. 2, Fiind. fasciaţ 
minte, şi deci indiferent dacă o face 
bolborosind sau nu, răspunsul este 
acelaş: democrat. Deci prin însăși da- 
tele problemei primul nu poate pro- 
nunţa, indiferent ce-ar îi el, decât 
cuvântul Democrat, De aci se deduce 
că al doilea om afirmând că l-a auzit 
pe primul spunând Democrat, epune 
adevărul și este deci democrat, Al 
treilea afirmând contrariul minte, și 
deci este fascist. Pe baza acestui ra- 
ţionament exclusiv .soluția care se 
impune în mod strict logic este una 
singură: - 

1. a răspuns, rostind cuvântul De- 
mocrat. . - : 

2, Este democrat. *: 
3. Este fascist, 

Poşta „Jocuri a" 
ION A. PERȘINARU — Studont |. 

Medicină — Pentru o cât mat deplină 
lămurire te rog să cltești soluția pu- 
blicață în numărul de față. ” 
IONEL ȘI MICUȚA - PITEȘTI. —. 
Jocurile! trimise nu se pot publica 

' deoarece-ele nu-: au ':semniticaţii. și 
soluţii în legătură cu preocupările 
masselor muncitorești, Vă rugăm să 
reveniți cu propuneri adaptate su- . 
gestiilor noastre. 

.. GETTA  KRIEGSMAN, Loco. Obser- 
vaţiunile d-tale sunt în bună paris 
îndrepiăţite, nu trebue să scapi însă 
din vedere idptul.c& anumite cuvinis 
obținându-sa prin soluţionarea încru. 
cișărilor şi nu pe baza semniticațiaj 

lor, se lărgeşte în felul acesta sfera 
de cunoştinţe a deslegătorului . nel: 
nițiat, Fireşte însă că asemenea na 
țiuni trebue să-și afle o folosinţă 
restrânsă în cadrul : jocurilor noase 
tre, ceeace cred că am respectat, 
Ne-ar. bucura să încerci o colaba- 
rare, . : 
HOAJE |. ALEXANDRU. — Te rugăm 

să treci pe la redaciie : u să ne scrii 
pentru a lămun modu: în care ti-a 
putea parvenit volumul obținut ca. 
premiu. 
FLORESCU — (U. T..C.). — Atitmo- 

griful nu e publicabil deoarece nu se 
pot pune întrun toc de genul acesa 
“numele celor mal de seamă liguri ala 

- noastra alături de numele unor trădă- 
"tori, ca al unor oameni care simbolț- 
"zează spiritul tauton (Pela'n,  Sieg- 
tried) 

Intru ce priveşte cuvintele Incrucl- 
sate ît atrag atentia asupra urmă 
toarelor puncte: 1. Prea mulţe combl-, 
naţit de litere care dau cuvinte fărt 
semnificaţii. precisa sau nacesită ar- 
titicii (ex.: GAABN. — INF. — LARET 
— ENAR, eta.) 2. Prea mic careu) (ml- 
nimum 100.de patrate, n'ai docâ! 8), 
3. Prea multe patrate negre şi pred 
des puse cap la cap. Ne-ar hi:rurg 
să mail încerci şi să revii, 

  

LABIRINT 
  
  

  

          
          

Pornind din exteriorul 
pere drumul care duce spre 

  
figurii, urmează să . se 
centru. 

desco- 

| senina deslegarea jocului de faţă se vor distribui o. 
se iuni Sei „paie e menţiuni, pe care le vcm indica odată cu pu” 

icarea rezultatului jocului, pr a ne



SCÂNTEIA TINERI TULUI 

(Urmare din pag. I-a). 
mereu demersuri . pentru obţinerea 
fondurilor necesare, nefiind în stare - să facă faţă novollor, D. inginer Po- 
povici nc-a declarat că la toate in- 
tervenţiile făcute nu a avut răspuns 

„și că atunci când cere bani, i se răs- 
punde cu cereri de formalităţi care 
nu fac decât să îngreuieze bunul 
mers al lucrărilor, 

Inainte, uzina Creditului Carboni- 
- fer avea 7 ingineri şi 2 administratori. 
Azi nu are decât 2 ingineri, directia 
sabotând producţia prin netrimitere 
de specialişti. Totuşi, producţia nu a 
suferit, ci din contră sprijinind efor- 
tul de război, muncitorii sporesc pro- 
ducţia, dar în acelaş timp ci luptă 
pentru revendicările lor specifice 

De 15 ani muncitorilor nu 4 "sa mal plătit, sub diferite pretexte, con- 
cediul de vară, concediu de care, să 
nătatea lor șubredă ar avea atâta ne- 
voie, 

De 4 luni muncitorii 
mit untdelemn și tot 
mai au zahăr. , 

Asttel înţeleze conducorea - tului Carboniter să răspundă ceea 
lui sporit al munoitorilor, 

Solidaritate 
muncitorească 

nu au mai pri- 

din August nu 

Muncitorul Matei Alexandru fost 
fierar în urma muncii grele FL 
selor în care a lucrat timp ” d, Ep 
ami, șia pierdut vederea. Azi, e în 
vârstă de 68 ani, are după o viață de 
muncă o pensie de 2000 lei lumar. 

Dar nici această mizerabilă pensie 
wa mai primit-o de 6 luni de zile sub 
motiv că nu sunt bani, i 

* Totuși, muncitorii. de azi, foştii lui 
ucenici de eri, rup, din salariul lor 
de mizerie, pentru a da şi moșului 
Matei o bucăţică de pâine, pe care 
s'o împartă cu familia lui. 

Dar solidaritatea minerilor are un 
orizont mult mai larg. . 

Mizeria dela Uzina 
E Electrică 

] 

Măreața uzină a „Oreditului Carbo- 
nifer“, care nu deservește numai în- 
treprinderea acoasta ci întreaga Vale 

a Trotușului, inclusiv Moinești şi ra- 
finăria şi sondele de acolo, este pusă 
în mișcare de 8 muncitori, 2 lucră- 
tori şi 6 ucenici. Sistemul este foarte 

a avantajos pentru patron. 
In loc să intrebuinţezo lucrători ca- 

„ca cel mai versaţi lucrători. 

“"uceniciluc "dela 

liticați, cărora ar trebui să ie plătea- 
scă salariile respective, Direcţia uti- 
lizează uceniol, plătiți cu mai nimic, 
deşi acești ucenici fac lucru de ade- 
vărați maeştri. : 

Cel mai vechi dintre aceşti uce- 
"nici este Lăzăroi Simion. Are 18 ani 
şi 3 ani şi 7 luni de ucenicie. Salariul 
lui este de 25 lei pe oră, Ucenicul 
Croitoru Gh. aro 12: lei pe oră, din 
care mai ajută pe tatăl său care câş- 
tigă ca -mescriaz 250 lei pe zi, având. 
de hrănit 6 copii, ceilalţi cinci fiind 
mai mici decât ucenicul nostru. Arieş 
Const. are şi el 12 lei pe oră, Albu 
Const. pentrucă a împlinit 18 ani, are 
25 de lei pe oră. Tatăl său lucrează 
în mină. Mai are acasă trei fraţi, 

Mulţi din aceşti ucenici lucrează 
mai bine sau snăcar tot atât do bine 

Totuşi, 
salarizarea lor este mai mult decât 
mizerabilă, Acest luoru ni-l confirmă 

șI d. inginer Roșca Nicolae, care el 
nsuși cu un salariu prost în raport 
cu munca și pregătirile sale ne pre- 
sintă aspecte din viața de mizerie, a. 

„Creditul : Carboni- - 
fer”, 

— 'Halato do lucrn nu aveţi? Ba 
ne-au sosit cândva. Dar au fost ţi- 

„nute la magazie şi păstrate numai 
pentru inspecții. In magazie le-au 
mâncat șoareci. Acum umblăm cu ce 
avem de acasă. . 

Şcoala de: ucenici nici nu există. 
Direcţia nu depune nici un interes 
pentru aceasta, 

La fierărie 

- Iacrătorul lucrează pe Humătate 
gol,pentru.a cruța singura cămaşe pe 
care o are, căci sudoarea şi scânteile 
mănâncă îmbrăcămi a. Iarna, mun- 
citorului îi îngheaţă” dpatele în timp 
ce pe față transpiră. ! | 

Şeful de echipă Anghel Costică cu 
tot sporul de salariu în mână prime- 
şte 2-3.000 1ei din care trebuie să'în- 
treţină trei suflete. 

Din cauza gazelor, a căpătat un ul-: 
cer stomaca!l. Ar trebui să se ducă la 
doctor, dar nu are nici timp nici 

bani. Dacă sar duce la operaţie, ar de om. 

însemina 'ca familia să-i moară , de 
foame. Medicamente nu există la Casa 
Asig. Sociale, deși reținerile respec- 
tive se fac ca în toată ţara. 
Lângă foc stă un băieţtaș de 11 ani 

jumătate. In ochii stinși și lihniţi de 

lucrează, zi“ şi noapte de zeci de ani. Ei lucrează „aici 
de mizerie. ; 

În această situalie, 
ei Qiung "tuberculoși, . 

Gazele sunt atât de putemice încât au mâncat până şi fierăria, au ata- 
a de pec Îş. ȘI i rabl p operiş. Ar dobori 

mânii muncitorilor să lie 
ma iales cu salariile de 

pentru un salariu 

majoritate din 

distruși, 
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tului, de vreo 2 săptămâni masa sa: 
mai îmbunătăţit. Totuşi, complect sa- 
tisfăcătoare nu este încă. Dar minerii 
mu dezarmează, Ei continuă lupta 
până la deplina .satisfacere a reven- 
dicărilor lor juste, . ! 

Luczători de 14 ani” 
Așa că-i natural ca plă- 

La masă, întâlnesc „lucrători“ în 
vârstă de 14-—16 ani. Ei lucrează la 

  

  
  

  

Un minier accidentat de muncă 

au, cu lipsa de medicamente şi de 
orice fel de îngrijire. Nici unul din 
muncitorii de aci nu moare ds bătră- 
nețe. Toţi mor tuberculoşi. Cosma 
Nicolae, ajutor fochist, cu S$ copii, are 
280 lei pe zi. | “ 
„— Uite cum suntem —.:ne spune 
Toader Gheorghe — ne dă vântul 
jos. : 

ȘI ceilalți strigă: 
— Să vezi copih noștri goi şi 

mânzi. Ie 
Căci cam acelaş estic și salariul 

vai Pintilie lordache, Albu Gh. şi Toa- 
der Gheorghe. “ " 

&-    
Patronii întreprinderii, în această 

secţie nu apar ca niște exploataiori 

ci ca nişte criminali. Pentru că  lu- 

crul de acolo este adevărată moarte 

Canti na 

Ordonaţi şi disciplinați, stau munci- 

torii strânși în jurul unei mese din- 

tro' odaie cu totul neîncăpătoare. Dar, 

ei sunt învăţaţi cu: înghesuiala. Tot 
- foame. Este ucenicul Muscă Dumitru. inghesulţi trebuie să stea atunci când 

Ucenicul Croitorul Ioan de 16 ani 
jumătate, nu ar îi venit la această 
muncă grea, dacă n'ar trebui să-l a- 
jute pe tatăl său, mecanic la uzină cu 
11.000 lei pe lună (adică 2-3.000 lei în 
mână) şi cu şapte copii. 

Achiriloaei Gheorghe, care e de doi 
ani ucenic, lucrează mai mult decât 
un. lucrător vârstnic, 'deși nici el 
n'ăre mai mult decât 11 lei pe oră. 

Dar -ce să facă? Trebuie să-l ajute 
pe tată! său, care este lucrător la 
„Foresta“ cu 260 lei pe zi și are 8 
copii. 
_Aceiaşi situaţie este și la secţia. de 

tâmplărie. Juncă Mihai care de 20 de . 

ani este meşter în fabrică, are, fără 
Tețineri, 11.000 lei pe lună. : 
11.000 lei pe lună (adică 2-3.000 lei în 
doi ani în atelier, are 11 lei pe.oră. 

. Uzina centrală, 

    
   

"Eu fiocare respiraţie înghiţi, 

iadul pe pământ 

Zgura pulverizată și gazele ie iz- 
besc dia ușă. Pulberea de cărbune 

ars îţi păbhunde în fiecare por, de 

cum intri în başca unde se curăţă 

zgura, 
acea- 

„să pulbere, simțind cum îl se îm- 
bâcsesc plămânii, cum ţi se ingreuia. 

ză respiraţia, cum începi să te su- 

toci. Totuși, în acest iad, muncitorii 

Parra 

iza m . 
hai 

-. 

li se face plata. Inghesuiţi stau la 

masă şi tot înghesuiți stau şi acasa, 

în colibele lor de mineri săraci, pană 

la care trebuie să întindă ore de 

drum. : | AR 

In urma acţiunii hotărite a sindica- 

Pa 
PD 

  

regia exterioară. Deşi vin plini de 
cărbune, nu li se dă nici săpun nici 
prosop înainte de a mergo la masă. 

Sunt siliţi a lucra la aceast ămuncă 

grea cu sâlariul de 116 Ici pe zi, pe 

care o fac pentru a- îajuta părinţii. 

Totuşi — spun et — noi avem sa-: 

larii mai mari ca ucenicii, pentrucă 

suntem considerați „oameni“ şi mun- 

cim mai mult ca cei mari, deşi avem 

leafa pe jumătate. 

"— Vol ar trebui să vă mai odihniţi, 

să faceţi sport, jocuri... 

— Dacă ne-am juca, n'am avea ce 

mânca, - Și aşa muncim peste puteri, 

dela 4 dimineaţa până - noaptea -târ- - 

ziu, pentru un salariu de 116 lei pe 

vi, Dar dacă ne-am mai juca ? Ni sa 

spus că nu suntem în stare să lu- 

crăm ca „unul mare”. Patru inși am 

încărcat 12 vagoane, silindu-se peste 

puteri. Credeţi că, deşi eram istoviţi 

și sudoarea curgea şiroaie pe noi ne-a 

dat drumul la terminarea lucrului ? 

Da de unde! Ni sau dat alice va- 
goane să le încărcăm... 

— Cred însă, că în schimb-vi s'au 
plătit orele suplimentare... 

— Ce ore suplimentare ? “Tot ce am 

lucrat peste 8 ore a fost numai pen- 
tru folosul boierilor care stau la Bu- 

curești. în jitțuri. Noi nu am primit 

nimic. Dar deacum în colo nu le va 
mai merge. Am început să no organi- 

zăm şi îi vom învăța minte pe acei, 
care vor mai încerca să ne exploa- 
teze  furându-ne. drepturile noastre. 
Noi știm că la muncă egală se Dlă- 
teşte salariu egal, 

Nu mai suntem copii. 

Iată dece minerii de pe Valea Tro- 

tușului stau sstăzi în fruntea mișcării 

muncitorești din județul Bacău. Dece, 

mai: conștienți de drepturile şi dato- 

riile lor, ci au trecut.la luptă hotă- 

-rită, sau numai pentru realizarea re- 

vendicărilor de ordin economic, ci şi 

pentru a aduco contribuţia muncii 

lor la crearea unci Românii libere și 

democratice. La lupta lor, participă 

cu toată energia, întreg tineretul. 

Corespondent 

  

= 

- insomna unul din 

" peţit niciun efort n a 

  

td 

şi tinerei. 
Fără îndoială că Congsosul Bindica- 

telor din România, convocat de Comi- 

sia de organizare a mişcării sintiro, 

pentrn incepatul lunii Iinuarie 1045 va 
cvanimenlele cele 

mai hotărâtoare po dramul organizării 

şi luptei unite a munacitorimii române, 

O:dinca' do zi a acestui congres cn- 
prindo importante chestiuni de organi- 

zara şi legislaţie  mpncitoreazcă, iar 

hotărârile ce se vor lua, vor privi n7 
numai viața muncitorimii române, ridi- 
carea sa materială şi culturală, ci des- 
voltarea şi propăşirea Introgei 'ări. 

La acest congres se va constitui Î3- 
rul suprem de conducere şi coordonara 

a mișcării sindicale din România, Con- 

federația generală a Muncii, A 
Tinorelul muncitoresc, a suferit mult 

de pe numa asupririi şi exploatării fas- 

ciste. EL forma rezervorul .de energie 

destinat alimentării războiului  antisa” 
vieti, : 

Nici o lego nu ocrotea munca lineri- 
lor. Hi erau obligaji să mumncaască câie 
10-12 oro pe zi, cu galarii “do mizerie 
eau chiar fără galarin. Nu- exista suh 
dictaturile fasciste nicio apărare pen- 
tra tinerii muncitori şi ucenici. 

El erau Ja choremul patrorilor fas- 

olşti, iar în loc de edncalie şi speciali” 
vars primeaa o edncatie, caro tindna 
spre fascizarea lor. ' | 

Tineretul a fost otrăvit cn propa- 
ganda deșănțată șovinistă, copiată dnpă 

- sistomele fasciste şi hitlorinto. 
Prin toate mijloacele rcacţiunea în- 

cerca să deshine muncitorii po temein- 
ri şoviniste rasiale san prin scmăna- 
ron de noinjelegori dintre tineri şi 

vârstnici. 

Roao'iunea şi fascismul ştiau că arma 
cea mai pntemică a clasei mancitoare 
este unitatea sa şi deaceea n'au precun- 

împiedeca a- 

ceastă unitate. 
Acolo unde fascismul şi-a pus cizma, 

una din primole măsuri ce,lo lua -era 
desființarea tuturor organizațiilor man- 
citoreşti şi mai întâi a sindicatelor. 

Acolo unde hidra fascistă este izgo- 
“mită de către armatele aliate, în irunle 
cu ncintrecata Armată Roșie, una din 
primele - măsuri luate de popoarele eli- 
berate, este ' reînfiin'area sindicatelor, 

Astăzi sindicatele din România an 
numai rolul ridicării nivelului de viață 
oconomică şi culturală a muncitorimii. 

Sindicatele, care nu sunt altceva de- 
cât organul do luptă al clasei mucitoaro 
organizată, nu astăzi un rol poate mai 
important decât primul : ele trebue să. 
veghoza- la aplicarea sinceră şi întoc- 

“mai a Armisti'iului, trebue să ajute la 
opera de eparație a vicii economice, 
trebuo să tie in frantea acţiunii de rc- 
-dresare a ării, de refacere economică, 
sanitară şi culturală. 

Ele trebue să meargă în fruntea 
Imptei pentru. mărirea produc'iei, pen- 
tra înlăturarea sabotorilor din  între- 
prinderi. Şi muncitorimea română, or- 
ganizată în sindicatele sale a făcut faţă 
marilor sale îndatoriri patriotice, mo- 
mentelor grele dar istorice prin care 
trece "Țara noastră. , 

Cot la cot cu muncitorii vârstmici, li- 
neretul muncitor şi ucenicii au înțeles 
şi ei marile lor sarcini. | 

In multe intreprinderi tineretul: mun- 
citoresc şi-a trimis pe reprezentanţii 
săi în Comiletele de fabrică. Aceştia 
arată acolo nevoile speciale ale tinere- 
tului muncitoresc, grcută'ile nenumă- 
rate 'inrcare sa zbate. .- +: ze 

Tot aşa din Sindicate san Uniuni 
sindicale trebue să facă parte şi re- 
prezentan'i ai tineretului, care să țină 
în curent organele de conducere cu 
nevoile şi problemele speciale ale Ti- 

" neretulni muncitor, iar pe de altă par- 
to să primească indrumări şi  instruc- 
ținni necesare bunului mers al luptei 
sindicale, . 

Tinerotul din uzini, fabrici şi ateliere, 
nu trebue izolat de lupta de zi de zi a 
muncitorimii, ci angajat in toate ac- 
“iunile. atât pentru revendicările  ge- 
nerale, ale tuturor muncitorilor cât şi 
pentru doleanțele sale proprii, tinereşti, 

Din acnă luptă, dusă alături de 

    

- TINERETUL INVAȚA 
„ Scoala nouă este o şcoală care 

caută să Se apropie. dt viaţă. Ba nu 

cuie creaţia raţionalistă de labora- 

tor, a unor teoreticieni; „e fructul 

cunoaşterii copilului și. a adoles- 

centului, «e pe de o parte, şi a 

rostului social al educaţiei, pe de 

altă parte. . Ma 

Padcaţia, spune pedagogia mo- 

dernă, formează omul social. r 

ducatorii au fost întotdeauna unel- 

tele prin intermediul cărora e. 

cietatea şi-a creiat indivizi cari s 

corespundă intereselor şi structu- 

„rii ei. Numai că rareo 

au fost conştienţi de ace 

cuma când își dau seama de sen- 

sul misiunii lor, pot face cu mult 

mai mult... ” | 

Dâcă şcoala: pregătește pentru 

viață, pentru viaţa socială, €a nu 

are voie să fie departe de această 

viaţă. Tot ce e străin de ea tre- 

buie să dispară din şcoală. Ă 

Şi aceasta începând cu exterio- 

rul. Școala trebuie să fie o clă- 

dire spațioasă, luminoasă, 

nu impunătoare şi rece, ca 0 ca- 

zarmă. Catedra nu trebuie să stea 

neapărat „mai sus“: decât băncile, 

pentru a marcă printr'un semn ex. 

terior „autoritatea“ profesorilor... 

Putem spune că clevul care in- 

mbrele noastre 
tră în şcoală, în sumo , 

şcoli se simte rupt din viaţă. Işi 

împlineşte o 

carg 0 recuno 

ară... 
j 

“şi totuși pedagogia modernă cde- 

aște cel mult ca ne- 

ri educatorii . 
st fapt. A-. 

curată; 

datorie neplăcută, pe. 

'mocratică preconizează de mult n 

altă metodă, o altă atitudine. Ele- 

vul să. înveţe trăind, faptul că „în- 

vață“ trebuie să fie doar rezulta- 

tul, efectul unui proces care să se 

asemenea cu cel al vieţii. . 

Școala veche avea scopul de a 

îndesa în mintea tinerilor cât mai 

Multe „cunoștințe“. Ea se adresa 

în primul rând memoriei. . Elevul 

ideal era un papagal .docil. Profe- 

sorul era activ, elevul pasiv. 
Şcoala nouă denunţă acest pro- 

cedeu ca.fiind insuficient și peri- 

culos. Nu e atât de însemnat ca e- 

levul să știe „mult“, pentru ca să 

uițe curând. Important e să aleagă 

din şcoală puterea ca să dobân- 

dească singur învățătura. Impor- 

“4ant e să înveţe numai fiindcă i s'a 

deşteptat interesul pentru anumite 

chestiuni. Important e să înveţe 

prin. el însuși să știe să se. des- 

curce singur în cele mai compli- 

cate probleme. | , 

Deaceea pedagogia modernă pre- 

feră, oridecâteori este posibil, dis- 

cuția, prin care.se învaţă înlătu- 

rând . cursul, 'deaceea pedagogia 

modernă recurge la plasticizări 

nenumărate, (hărţi în relief, tabe:2 

grafice, proecţiuni geografice, la- 

boratorii, în care se arată cum din 

practică .sc ajunge la teorie, pen- 
tru „fizică şi chimie; ierbare, in- 
sectare, escursii, vizitarea muzee 
lor, planşe pentru botanică, biolo- 
gie şi 'zoologie),. Se merge dela 
concret la abstract, dela particular 

“legea ştiinţifică. Se 
la general, dela faptul de viaţă, la 

învaţă “din 
viaţă şi prin viață. Pedagogia mo- 
dernă cere deci activismul elevu- 
lui ca principiu fundamental. El 
trebue să învețe singur, să desco- 
pere singur adevărurile, să se 
exerseze în a gândi şi a cerceta 
prin el însuşi. El trebuie să se a- 
propie de viaţa.pentru care educa- 
ţia. îl pregătește. 

„Cunoştinţele“ ce i se dau, gru- 
pate după cecace pedagogia mo- 
dernă numește „centre de interes“. 
In jurul unor centre ca „munca“, 
„lupta“ etc., elevul studiază. Pen- 
tru a înţelege „munca“, elevul în- 
vaţă puţină anatomie și fiziologie, 
în viață economia politică şi ajun. 
ge să înţeleagă procesul social al 
muncii. In felul acesta şcoala nu-l 
îndepărtează de problomele pe care 
la fiecare pas i le pune chiar viaţa. 

Dar nu numai ațâta. Școala nouă 
e conștientă de faptul că elevul va 
fi odată matur. Deaceia 'el e lăsat 
să aibe un maximum de iniţiativă. 
El își poate organiza ateliere tech- 
nice, el scoate ziare ale școlii, or- 
ganizează echipe sportive şi clu- 
buri culturale, face cantine pentru „ 
elevii: săraci... 

Elevii şcolii noui se organizează. 
Ti constituie comitete de clasă şi 
de școală, critică pe profesori, 
când e cazul, și se autocritică; ju- 
decă pe aceia dintre ei cari au fă- 
cut .lucruri nepermisc, iau atitu- 
  

(Continuare în pag. d-a) 

| De 5 alea . Ian anguni GI5  Gongresul Sindicatelor 

mMunCitOtesc.. 
cei vârstnici, tineretul va ieși. edncal 

şi 
se va pulea bizni pe el. IN „ 

La. Congrasal Sindicatelor din  Ro- 

mânia lineretul muncitoresc va: trebni 

să-şi spună. cnviintul, să arate că. 're- 

venficările cuprinse n Platiorma tine- 

retului trebuesc satisiăcute. 
Pinvrctul muncitoresc cere 

pentran mărirea salariilor care 
"aptă 

în ra” 
şi 

port cu scumpetea traiului, sunt o. bat- IN 

ijecurăe | 

Tinerii muncitori participă astăzi în 

măsură însemnată la producție.. De- 

aceea este necesară acordarea dreplului 

de orgavizare în sindicat a tuturor ti- 

norilor muncitori, dela vârsta la care 
sunt primiţi în -produo'ie. a 

Ucasicii luptă pentru peluaraa con“ 

trelului şi conducerii căminelor lor da 

către sindicate, urmând ca ucenicii că 

“aibă dreptul de a Ina parte la organi* 
zarea, vieții lor. pi 

Şcolile de meserii, trehnest reorgani- 
zalo pentru ca să asigure în -mod efec” 
tiv imsușiroa cunoştinielor tehnice, teo- 
ratice şi practice de care au nevoe uce- 
micii. viitorii muncitori specialişti a: 
Tării noastre. e 

Congresul Sindicatelor Muncitoreşti va 
trebni să se ocnpe îm cadrul panctalai 
6 din ordinea de zi (Legislatia munrii 

şi fixarea celor mai apropiate feluri als 
: mişcării sindicale) ds problema legite- 
rări. termenului de 3 ani de ucenicie 
cn obligaţia pentra patroni de a na 
folosi pe ucenici decât: ?n Invălarea 
meseriilor raspoctivo. : Ri 

Congresul Sindioatelor Unite va îre- 
bai să discnte şi organizarea viatii cal“ 

„ tarale, artistice şi sportive, probleme ca 
imteresoază îndeaproape tineroiul mun- 

- citoresc. Da 

Tinerii muncitori trebne să depună 
“toato efortnrile pentru. ca alături de 
toți -mumcitorii ” să asigura  renşita 

complectă a Congrosalai Sindicatelor, 
caro 6ă îmsemneze ah pas îinninte pe 
drumul desăvârşitoi nnități muncitoreg- 

- Hi, pe drumal celei mai strânso 'nniri 
dintro muncitorii vârstnici şi tineri, 

    

călit, iar întreaya clasă muncitoare. 

apei -. . 

i , 

Comisia 

3 

centrală 
a tineretului. sindical cere reprezentanţi- 

tor tineretului din sindicate următoarele. 
răspunsuri pentru cunoaşterea situației, 
în vederea Congresu ui Generai.ce se va 

_ “Sine pentru constituirea forurilor . 
superioare ale mișcării sindicale 

unite din 

„5.4, Care a fost 
pândă dati 

7 A * 

România - 
“situaţia tineretului şi ucenicilor 

la organiarea sinlicatulai. a 

Cuvântu 

9 Care dinu. vevendică rile specifice tineretului 

cu fost puse şi ce sa obținut. . : | pi 

3. Câţi ucenici aparțin sindicatului respectir, 

4. Dacă în comiietul sindical, este şi un repre- 

sentant al tineretului şi cum îl cheamă, „ 

„5, Câte cămine de ucenici sunt în localitatea 

'vespectivă, și în câte locuesc ucenicii din sindi- 

" catul respectiv, ducă -sindicatul . are cunoștință 

despre situația din cămine şi: are vre-o influenţă 

"asupra vieții tinerilor din cămin. - . | 
Q, Cum se face pregătirea profesională a uceni- 

cilor, dacă srmeasă ctersuvi sau şcoala profesională 

| 7. Ce posibilități de, desvoltare, culturală, arti- 

stică, sportivă, «re tineretul din sindicatul respec- 

8. Ce propuneri are stndicatul, 
ftăţirea situației ucenicilor. E 
9, Cum înțeleg tinerii muncitori să participe la 
refacerea [ărei și ajutor area războiului just. 
„7 necesar ca în sindicatul unde numărul tineri- 
Ior-'şi al ucenicilor trece peste 500,. să fie ales şi 
-delegatul lor pântru a lua parte Ia - congres. Dar 
oticare.ar fi numărul tinerilor : sindicalizați, - în 

localităţile din provincie, nu pot fi trimişi mai mult 
de doi delegaţi.  ... . - 
Delegații să aducă date ase 

tului pe care-l vor prezcuta. , 
__Năspunsul la întrebările puse să fie trimis pA- 
nă la'data de 25 Decembrie.19414, Comisiei de or- 
ganizare a Migcării Sindicale Unite din. Romrinia, 
„str. Calomfirescu Nr. 8, București. . Ia 
„., „ Comisia Centrală a Tineretului Si 

pentru îmb 203207 

cpra situației tinerc- 

p 

,dical, 

  

  
  

Ucenicul Macrea dela 
| „Yulcan' | 

-a spus la 13 Decembrie: Ziua de 
astăzi, este pentru noi o zi de co- 
memorare a victimelor: teroarei 
reacționare, căzute eroic în luptă. 

Muncitorii şi ţăranii întorși din 
războiul din  1914—1918 au găsit 
Țara şi poporul zbătându-se. în 
condiţii foarte grele: Iotărîrea lor 
de a crcia: condiţii mai bune de 
viață şi exemplul ţărilor . vecine 
i-au îndemnat la luptă. . 

La 13 Decembrie 1918 muncitorii 
tipografi din Capitală, cu cari s'au 
solidarizat muncitorii din princi- 
palele industrii, au trecut la grevă 
cerând ziua de 8 ore de muncă, 
salariu la nivel cu scumpetea, ri- 
dicarea stării de asediu și supri- 
marea cenzurii. 

7 

La această. grevă au participat 
alături de muncitorii vârstnici și 
numeroşi tineri lucrători și uce- 
nici, cari cu toată vârsta lor fra-. 
pcdă au înțeles adevăratul drum 
de luptă a clasei muncitoare. 

In primele rânduri, în coloanele 
lungi, înşirate pe Calea Victoriei, 
în dimineaţa zilci de 13 Decembrie 
1918 se aflau ucenicii dela „Vul- 
can“ şi „C.F.R.“ . ” 

Focul mitralierelor, pregătite din 
timp de Generalul Mărgineanu, au 

fost semnalul reacţiunii româneşti 
pentru înăbuşirea în sânge-a ac- 
țiunii poporului muncitor pentru 
dreptate şi libertate. A 

Au fost trântite la pământ multe 
vieţi tinere de ucenici.. Dela „Vul- 
can“, au căzut ucenicii Spătaru 
Ion. Stan Ion şi Spătăruş. 

Ucenicii de atunci sunt munci- 
torii de astăzi, cari întăriți de c- 
xemplul fraţilor lor căzuţi atunci 
în luptă, au continuat şi vor con- 
tinua lupta lor, până la câştigarea 
tuturor drepturilor clasei munci- 
toare. 

In numele tineretului muncito- 
resc, şi al tinerilor de azi dela fa- 
brica „Vulcan“ îmi iau angaja- 
mentul să luptăm alături de vârst- 
nici pentru câştigarea drepturilor 

la o viaţă mai bună pentru tine- 
“rot şi pentru democratizarea țării, 
pentru aplicarea întocmai a Armi- 
stițiului, pentru zdrobirea com- 
plectă a fascismului, “ ! 
GLORIE ETERNĂ EROILOR 

CĂZUȚI IN LUPTĂ LA 13 DE- 
CEMBRIE !- * ” 

Delă |. A.R.—Ucea 
In ziua de 25 Noembrie tineretul 

fabricei. de motoare 1. A. R.-Ucea 
s'a întrunit pentru a-şi alege un co- 
mitet care să le reprezinte interesele 
în sindicat şi în fabrică. . 
Adunarea a fost prezidată de Stan: 

“ciu Ioan, un muncitor “mal vârstnic, 
care le-a dat sfaturi practice  ventru 
viitoarele acţiuni. - 

Tinerii au ales din rândurile lor, 
următorul comitet: Munteanu 1. 
Ioan, Milian Ioan, Vulcu: Miron, Cris- 
tea Traian şi Ciugaru Maria cari vor 
colabora cu comitetul de fabrică. 

" Tinerii au trecut imediat Ja acțiu- 
“ne, hotărind înființarea unei biblio- 

teci, pentru a cărei înzestrare cu lu= 
crări tehnice, ştiinţifice, literare, au 
şi colectat o sumă destul de impor- 
tantă. | 

Şezători culturale şi distractive se 
vor organiza săptămânal, iar cduca= 
ției fizice i se va da o atenţe deose- 
bită, organizându-se echipe sportive, 

Dar în primul rând tineretul își 
strânge rândurile, alăturându-se no- 
tărit de muncitorii vârstni:i în lupta 
pentru cucerirea revendicărilor, . : 

Oraanizarea tineretului. 
dela „S.F... DB." Brăila 

In ziua de ll Decembrie 1944 tine- 
rii muncitori din atelierul „S.F. N 
Di sau întrunit pentru a se orga- 
niza şi a-şi alege un comitet al lor, 

Delegatul Tineretului Comunist 

tov. Holtzor a explicat tinerilor im- 

portanța organizării şi rcalizării ce 
le aduce forța unită a tineretului.: 

Apoi sa trecut „a alegerea comi- 

tetului, din care fac parte următorii: 
Vasile Popescu, Adctu Mihali -şi O- 

prea Petru , 

"Tinerii mumt Notăziţi "să 1upte pen-: 
tru revendicările lor. Fi: au 25 lei pe 
oră, în al treilea an de ucenicie și 
au de juoru numai 4.ore pe zi, Ce 
pot face cu o sută de lei pe zl.as- 
tăzi: când. scumpetea este atât "de 
mare,. Ra ADI 

“Tinerii vor să'li se dea un salariu 
omenesc, cu 'care să. poată -trăi-o- 
meneșşte, 

Din Brăila 
- La fabrica Ambatis din "Brăila, lu- 
crează numai tineret şi:îndeosebi ti- 
nere fete... Da Mae 

„Asta nu din cauză că fabrica nu 
are nevoe de oameni dar fiindcă pa- 
tronul ştie. că un om în vârstă îi va 

cere un salariu mai mare. Sunt ti- 
nere fete de 15 ani, care sunt înitre- 
buinţate să care saci şi să facă difc- 
rite 'mumcei foarte grele. Ela sunt ne- 
voite să muncească 10 ore pe zi. şi 
primesc pentru asta .numai. 365 lei 
astăzi, când'o pereche de pantofi 
costă 15.000 lei.: i 

Oare nu e o crimă ca  ascmenea 
copile să fie întrebuințate la căratul 
sacilor ? - 

1 s'a inaintat patronului un memo- 
riu în care tinerii muncitori îşi cer 
diferite revendicări. El nu vrea-să 
aprobe nimic. Tinerii muncitori vor 
lupta, sprijiniți de toţi. muncitorii, 
pentru ca patronul să fie nevoit să 
aprobe toate revendicările lor. . ! 

Victoria tineretului! dela 
- Metalurgica—Griviţa 

Luptând hotărit pentru imbunătă- 
țireca situaţiei lor, tinerii muncitori 
dela întreprinderea  „Metalurgica“- 
Griviţa, alături de tovarășii lor vârst- 
nici, și-au realizat. următoarele re- : 
vendicări : - 

1. Salariul ucenicilor a. fost fixat 
astfel: anul 1 85 let'pe oră; anul II, 
92 lei pe oră; anul III 103 lei pe oră. 

2. Ajutor de iarnă echivalenţ cu sa- 
larizarea a 200 ore. “ 

3. Ucenicii vor primi câte jumătatea 
kgr. lapte zilnic. 

4, Se vor da halate tuturor  tinc- 
rilor. ! 

"3. 'Se vor da bocanci tinerilor, = .- 
- 6. Se va'da un costum de haine şi 
un schimb de rufe, pe an. - 

1. Alimentele se vor cumpăra da 
„către întreprindere, care va suporta, 
pentru ucenici, jumătate din cost. 

8. Intreprinderea pune la dispoziție 
un fond pentru înfiinţarea unei bi- 
biioteci, , - , 

9. Ucenicii vor primi gratuit. masa 
de prânz, la cantina fabricii, . | 

Realizările tinerilor muncitori din 
întreprinderea  Metalurgică-Griviţa, 
trebue să servească ca îndemn pen- 
tri toți ucenicii cari luptă pentru. o 
viață mai omencască, | . 

Reactionarii dela fabrica 
de mezeluri „Frații 

Pescaru“. 

La această fabrică, în care munel- 
torii nu s'au putut sindicaliza:, decât 
foarte târziu, deoarece direcțiunea îl 
ameninţa cu concedierea, nic! astăzi 
conducerea fascistă nu înţelege să re- 
nunţe la provocări, Nu numai că 
muncitorii au lefuri do mizerie şi câ: 
fabrica nu le acordă nici un ajutor de 
iarnă, sub formă 'de numerar sau de 
alimente, dar fasciștii dela „Pesca- 
ru“ înțeleg să se opună cu toate 
mijloacele nentru ca să na poată pă- 
trunde nici o lumină până la munci- 
torii care robesc la el în fabrică. | 

Astfel pe ziua de 11 XII 191$ de- 
lepatul “Uniunii Tineretului Comunist, 
cata sa prezentat la această fabrică 
pentru a sta do vorbă eu tineretul 

-   

muncitoreso al: întreprinderii, a : fost 
“insultat şi dat afară, spunându-i-ss 
că „muncitorilor să ]l-so facă eduea- 
ție în'atradă, nu în fabrică, deoarece 
acolo nu au ce căuta bolșevicii”, - 
Tineretul muncitoresc luptă . contra 

Teaoţionarilor 'dela fabrica de. meze- 
luri „Fraţii Pescaru“, care încearcă 
să continue! vechile. metode antimun- 
citorești din timpul dictaturii fasciste, 

Premilităria — 
instituție fascistă | 

La secţia 36 a Subinspectoratului LA | 
premilitar, s'a întâmplat un caz grav, 

« Duminică 10 'Decembrie 'la ședința 
de premilitărie, toți evreii au fost se- 
parați de premilitarii români, sub 
pretextul că nu au acecaşi pregătire 
ca românii. : 
„Au fost expuşi râsului  celorila!ţi 

premilitari, 'Ne întrebăm dece n'au. 
fosţ încadrați În rândurile premitita- 
ilor de anul I cari nu au nici ei pre- 
Rătire? . - 

Lucrul acesta: denotă” că: premilită- 
ria este și astăzi o instituţie fascistă 
şi deci trebue desființată. E 

Tineretul! dela R. M.B. 
Brăila aderă la Plattormă 
“Astăzi 9 Decembrie 1944, în şedinţa 

„ce a avut loc în sala de mese ah. 
M. B., tov. Elias din partea U. 1. 
C. a luat cuvântul și a explicat pe 
larg fiecare punct din proectul de 
Platformă. * Tineretul își ia angaja- 
mentul de a duce la îndeplinire Plat. 
lorma. După şedinţă, tov. Biias sa 
întreținut cu comitetul de tineret, 

dând instrucțiunile necesare, Apoi s'a 
votat următoarea moţiune: - 

* „Tinerii muncitori din R. M. B, 
secția 'de încărcare, întruniți astăzi în 
adunare. generală şi luând în discu- 

ție proectul de "Platformă, aderăm în 
unanimitate la ea, fiind complect de 
acord cu toate punctele din ed. . 
„Ne luăm angajamentul să luptăm 
pentru aducerea la îndeplinire a tu- 
turor punctelor cuprinse în ea,. ştiind 
că aceasta ne 'va aduce o vidță-novuă, 
mai: bună şi mai fericită. i 

Revendicările obţinute 
„de tineret la fabrica 

„România“ . 
In urma luptei duse de tineret 

alături de vârstnici, pentru câştiga- 
rea drepturilor tinerilor, dela. Fa- 
brica „România“, s'au obținut ur- 
mătoarele revendicări : . 

1. Tinerii lucrători dela maşini, 
beneficiază de aceleași drepturi ca 
şi ceilalți lucrători. i 
2, Ucenicii vor primi hrană gra- 

tuită şi nu vor fi folosiţi decât la 
“muncă profesională. . 

3, Se vor da echipamente com- 
plecte pentru echipa poli-sportivă, 
care va purta numele fabricci. 

4. Pentru înființarea bibliotecii, 
fabrica acorâă suma de lei 55.000. 

Dela Premilitară 

Comandantul Centrului 9 de 
Pregătire  Premilitară căpitanul 
Săftoiu Aurel ameninţă cu aresta- 
rea tinerilor promilitari, care vor 
cere desfiinţarea premilitărici. El 
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crede că astfel va 'reusi să-i înti- 

mideze pe tineri şi să apere" insti- 

tuția fascistă care îi este atât de 
dragă şi de potrivită. | 

Tinerii. îi răspund însă: că nu se 

vor lăsa intimidați de ameninţări. 

Fi vor lupta uniți până când pre- 
milităria va fi desființată.



hdi 

Printre primele îinstituțiuni de 
tip Jasclst ce s'au înființat la noi 
în țară a fost premilităria, 
Germania hitleristă, care se pre- 

gitea pentru război contra popoa- 
relor iubitoare de pace și dornice 
de libertate, a căutat să-și exercite 
influența, în speclal asupra celor 
tincri, pentru a-i putea folozi ca 
unelte, În crimele ce avea 'să la 
facă. 

Lucrul acesta iese în evidență 
chiar întrun discurs al lui Hitler, 
pe care l-a ţinut cu ocazia unei a- 
niversări a tineretului  hitlerist: 
„Cu cât tineretul german şi cel al 
țărilor vecine va îl mai bino pre- 
gătit pentru noi, cu atât victoria 
va fi mai deplină gi mai repede“, 
Aşa dar, campania de „educara în 
spirit hitlerist“ a inceput chiar a- 
tunci, îndată după 1933, 

P: "ncipiile după care trebuia să 
ac țină aceste s-dințe, erau acelea 
pe care Ţitler le dăduse ca norme 
de conducere, pentru organizațiile 
tineretuluj german. 

Dar pentruca acele norme hitle- 
riste de organizare să poată fi apli- 
cate, trebuiau să se recruteze anu- 
miți instructori, și aceștia s'au ales 
cu grije dintre elementele cele mai 
reacționare. Oameni .ai naziștilor, 
care au fost, parte din ei, chiar 
în Germania, special pentru pre-.: 
gătire. , 
Timp de opt ani, tineretul român 

a fost otrăvit cu îndemnuri la ură 
şi crimă contra maselor de mun- 
citori. Timp de opt ani, aceşti ins 
tructori fasciști, au infectat în su- 
fletul tineretului ideile  șoviniate 
și curentele așa zise. „naționaliste“ 
ale lu; Hitler şi ale slugilor lui, 
Premilităria, această organizaţie 
Jascistă, a fost mijlocul prin care 
se făcea educația tineretului după 
principiile rasiste, a' fost mijlocul 
prin care tineretul român a fost 
ațâțat la ură, contra tineretului po-: 
poarelor  vacine şi conlocuitoare, 
contra organizațiilor de luptă de- 
mocratică, 
Atât - comandanții de subcentre 

cât şi instructorii, oamenii fascis- 
mului, prin discursurile lor ce le 
țineau în fața premilitarilor, făceau 
propagandă antisovietică. Ei căutau 
să-j convingă pe orice cale că min- 
ciunile lor sunt adevăruri, Timp de 
opt ani, au indemnat tineretul ro- 
mân să urască pe tineriţ Uniunii 
Sovietice, .pe tinerii care azi, în 
ciuda minciunilor naziste, luptă 
“pentru eliberarea noastră, . . 

Tot timpul, aceşti comandanți şi 
instructori au maltratat și au su-: 
pus la corvoade pe tinerii premili- 
tari. Premilitărta era miflocuţ cel 

    
Dim şcoli 

Ea MW Înirnog 

a arut loa în ziua Ca 2 Decembrie 
Q, 6, o maro adunarea a elevilor, în. 
coa mal spațioasă eală a orașului, Au 
participat 4.000 de şcolari, elevi şi e- 

"tava * A a hotărit încadrarea 
aaa eo are otăi a tineretului 
din Ramâria. 

mai bun, ca: jandarmul, primarul 
și notarul să aibă servitori ncplă- 
HiH în curte. Promilitarii prestau 
„munca de război” pe lânga casa 
comandantului, a jandarmului sau 
a primarilor. Premilitarii „ajutau 
familiile concentraţilor“, spărgând 
lemne: notarului, arând primarului 
zau secerând jandarmului sau co- 
mandantului de subcentru. 

Cea mat bună metodă, pentru a 
face pe premilitari să accepte cor- 
vezile, era amenda. Voi descrie 
aici câteva cazuri numai, pentru 
ca ză-și dea seama fiecare, de 
Jelul cum se forțau  bieţii țărani 
premilitari, să accepte corvezile: 

In Comuna Catanele-Dolj, învă- 
țătorul Ştefan Gorgan, subdocote- 
nent în rezervă, era comandantul 
zubcentrului de premilitari. Din 

"cauza tratamentului neomenesc pe 
care îl aplica, tinerii țărani nu se 
mai duceau la ședințe. Domnul co- 
mandant, a păsit însă foarte uşor 
„leacul“ (așa spunea dânsul) de a-i 
face să nu mai absenteze. A înce- 
pupt să amendeze și la absenţii 
a două sau trei ședințe, amenda 
aceasta: s'a ridicat exact la 100.000 
lei. De unde aveau țăranii banii să 
plătească amenzile? După jumăta- 
tea de hectar pe care o muncesc? 

Și totuşi, dacă au plătit sau nu 
în bani — nu știm. Știm însă că 
au fost forțați mai toţi să plătească 
prin... corvezile la el în ogradă sau 
în țarina lui. Și lucrul acesta nu-l 
vor uita niciodată tinerii țărani din 
Comuna Catanele-Dolj. . 

„. Un alt caz, petrecut în altă parte, 
şi ca să fiu ma; precis, în comuna 
Șoldana-llfov, unde instructorul 
premilitarilor, pe nume Enciu Du-. 
mitru, brutalizează premilitarii.. 

Mai mult, acest fascist amenință. 
că, pentru activitatea lor democra- 
tică, premilitarii vor fi arestaţi în 
curând. Iar pentru a se avea bine 
cu „domnul Frăţilă Marin, șef de 

„post“, a dat ordin ca în fiecare zi, 
un premilitar să facă de planton 
la postul de jandarmi. Dece? Nu 
zunt soldaţi la post? Nul nu din 
cauza lipsei de soldaţi, ci pentrucă 
d. șef de post are nevoile de un om 
care să-i curețe porumb, să-i hră- 
nească. porcii, să-i cumpere lapte şi 
ouă pentru... cucoană și să măture 
curtea şi scara dela casă, - 
Asemenea exemple avem -și la 

orașe. Nu numai odată elevii pre- 
militari, care aveau comandant da 
-zubcentru câte un profesor, erau 
trimiși din orele de clasă cu cores- 
pondență sau după târguieli, Nu 
odată, domnul colonel Tomescu, 
dela inspectoratul premilitar din 

aseara sea et 

chestiunii abecedarelor, şi un im- 
portant rabat la celelalte cărți. 

Cereri culturale 

Zn dorința lor de a se cultiva, poo- 

  

larii cer ministerului educației națio- 
nale să facă intervenţiile cuvenite po 

lAngă Direcţia 'Teatrelor și Operdor _ Exemplul şeolărimii ardelene să fie 
un, ?udema pentru întreg tineretul 
şcolar, - : 

Epurajia în şcoli 
. Profesorul do: Geogratio Virgil It 
continuă să educa tincreţul în spiri- 
ti fascist do ațițare la. ură contra 
popoarelor învoolnata,  -: . 
- Acest profesor anaține şi astăzi c5 
„românismaul so întinde hăț departe, 
peste Nistru“ (după cunoscuta formu- 
lă antonesciană), Astfel ei continuă să 
predice ăcpe catedră despre imperia: 
jismul statelor balcanice, - susținând 
că visul Bulgariei o nă ia în atăpânire 

- Constantinopolul i să întemeleze un 
imperiu bizantin în Balcani. E1 arăta 
anul trecat, că importanța Dunării 
constă în „posibilitatea.co o oferă de 

__B mări exportul de petrol şi grâne 
"cătro Gormania“, . - 

Azi fasoistul III! arborează o figu- 
ră plictisită, | i 

' Menumelo lui da geogratia, care se 
recomandă şi azi în școală, pline de 
pacagii conzurate, sunt revizuite după 

“principiul : „Să ao facă reforme, dar 
să nu so schimbe nimlo“. Din cauza 
marelui număr do pasagii şterse fără 

socoteală manualele sant aproape de 
noatilizat, Elevii ce întreabă de. ce 
oara lo-au ma! fost recomandate. 
- Atmosfera liceului Gh. Lazăr 
cere împrospătată gi curăţită, 

"La Facultatea de - 
Medicină 

E 

focretarul general, 4. Cucoaneş, 
specializat în' teroare. încă de ps 
vremea regimurilor: do: tristă 'me- 
morie, se ccupă astăzi ca snbotajul 

sistematic nu numai al! 
zării studențimii democrate, dar şi 
al organizării sindicalo a sălariaţi, 
lor facultății. pi o 
„So cere o anchetă energică, 

La Liceul „Mihal- 
„+ Viteazul” 

continui să fanoționeze şi astăzi, 
„după 4 luni dela doborârea:! zegimalni 
do dioiatură fascistă următorii prote- 
corl i E o 
1): Pan! L Papadopol, care mai do- 
țino și alto posturi ofiolale, 

2) Valeria room, fost îmapoctor goe 
lar. îa perioada dintro 1940—41044, - 

8) Popovici Alexandru, fost condnucă- 
tor ln „Ajatoral legionar“. : 

41 Vasile Băncilă, „tooroHolan” mno- 
toriu al gărzii '2o fier. o 

Elovii lcoulai „Mihai Vitoazul” cer 
autorităților de resort eliminarea aces- 
torx loglonari din îmvățămâut şi decla- 
rarea posturilor lor, „vacante, ponirn a 
(i ocupate de tineri profesori democrați. 

"Gratultatea manualelor 
şcolare - 

de curs primar, este susținută de, 
Ministrul Culturii Naţionale, care 
a obținut în acest - scop un prim 

fond de 250 milioane lei, pentru o 
soluționare imediată, cel puţin 6 

, 

organi-.. 

Măr 

şi pe lângă cinematografele din Ca- 
pitală, pentru a obține gratuități şi 
reduceri pt. elevii şcolilor de grad se- 
cundar, pt. cinematografe, teatre, ope. 
ră, concerte. , . 
Deasemeni elevii roagă. toate insti= 

tuțiile şi organizațiile care organizea- 
- ză conferințe sau cicluri de conferin- 
țe cu aubiecte de interes gcolar sau 
cetățenesc, să facă afişaj şi în cadrul 
ieelor, ii 

Aceasta, deoarece lipsa intormații- 
lor privitoare la conferințe, fac pe 
şcolari să plardă cunoștințe necesate, 
culturii lor generale, | 

« a , , . | 

Dim sate 
Legionarul. Romulus 

Roşu, din comuna. Mili- 
„ari, trebule arestat 

| "Legionarul Romulus Roşu conti- 
nuă să provoace şi să ' terorizeze 
populația comunei. Militari. j 

Deşi în timpul rebeliunii, acesta 

  

a' dezarmat pe jandarmii din post 
luând. parte activă la luptele dela 
Prefectura Judeţului Ilfov şi a o- 
“cupat apoi Primăria Comunei, a- 
restând pe funcţionari, totuşi Ro- 

    

(Continuare din 'pag. 3-a) 
dine față de tot ceea ce se petrece - 
în şcoală .și în afară şi învaţă, 

In telul acesta . responsabilitatea 
sau mai bine zis simțământul .res- 
ponsabilităţii este: format de tim-. 
puriu de fiecare. Șooala- nu mai 
este instituţia de constrângere a 
celor mari, cărora e câţ Se poate 
de amuzant să le tragi chiulul; 
şcoala este a elevilor, Când înveţi, 
când 
legile solidarităţii, nu mai: răs= 
punzi faţă de „oamenii mari“, față 
de înguleraţii care nu te înţeleg 
aproapte niciodată și pe cari îi pă- 
călești cu plăcere, „ci trebuie 
răspunzi față de ai tăi, de colegii 

- tăi, cari învaţă ca şi tine şi ceeace e 
mai mult trebuie să răspunzi față 
de tine însuţi, fiindcă unei școli 
care a oferit aşa de mult, te simţi 

faci o năsbâtie sau când calci | 

să. 

Cratova, a amendat pa premilitari 
dela 53000 la 10.000 lei, pentru mo- 
tivul că m'aveau bască sau pentru 
că, din cauza lipsei.de încălțăminte, 
premilitarii nu puteau să facă mar- 

"şuri de 'câta 10-15 km. în fiecare 
Sâmbătă după masă. 

Așa sa făcut educarea tineretu- 
lui, care în loc să fie îndreptat spre 
adevărata cultură, a fost vârtt în- 
tr'o peşteră întunecoasă, de unda 
nu putea să vadă decât imagini 
jalse.ale realității, imagini fascisto- 
hitleriste proectate de oamenii lui 
Antonescu, pentru a săd; în sufle- 
tul celor tineri ura și crima îm- 
potriva apărătorilor poporului. Sta- 
tul român a risipit sume enorme 
de bani, pentru ca această operă 
de educare în spirit hitlerist să dea, 
după cum am văzut, rezultate. de- 
rastruoase. S'au înfiițat acele arti-. 
ficiale tabere de muncă, mijloace 
bune de tmbogățire a unora. Pre- 
militarii, erau supuși la munci pe 
pantiere inutile în timpul vacanțe- 
lor. Cei cari au format acele tabere 
de muncă, azi numite „detașamen- 
te militarizate“, nu vor uita nicio- 
dată mizeria neagră în care 
trăit. Nu vor uita că în acele ta- 
bere și detașamente, și-au rupt 
poate singurul costum de haine, 
şi-au distrus poate singura încălță- 
minte, . 

Toate acestea, pe ştiu foarte bine 
de cei în drept și totuși această 
instituție antidemocratică mai con- 
tinuă ză existe. i 

Și azi ca şi ieri, aceleași elemente 
reacționare, slugi ale lui Antones- 
cu, se găsesc la conducerea premi- 
litarilor, : 

Tineretul român nu mai vrea să 
He supus şi azi, la aceleaşi tra- 
tamente. Tineretul român vrea ca 
timpul liber pe care-l are să nu-i 
mat fie răpit cu „premilităria“, ci 
să-l poată întrebuința organizân- 
du-se în asociații  sportive-cultu- 
rale, în organizaţii adevărat demo- 
cratice, Nu vrea să mai ție tmpie- 
decat de a lupta pentru drepturila 
sale. El cere desființarea premili- 

tăriei, care este o organizaţie anti- 
democratică. Tineretul român luptă 
contra celor ce l-au otrăvit opt ani 
de-arândul, Nu vrea să mai fie e.- 
ducat prin amendă, bătaie şi cor. . 
vezi] Vrea să fie educat în spiritul 
luptei antifasciste, vrea o prietenia 
cu tineretul sovietic și cu tineretul 
popoarelor vecine. şi conlocultoare, 
Tineretul român vrea să ş se asi- 
gure libertatea  desvoltării sale, 
“atât fizice cât şi intelectuale, 

El cere: DESFIINŢAREA PRE- 
MILITARIEI, |. | 

PI il a 

  

- mulus Roșu este încă liber. 
Întrebuințând metodele de cara 

se folosea în timpul dictaturii tră- 

dătoare a lui Antonescu, el în- 
cearcă mereu acţiuni de destrăma- 
re. a organizaţiei. democratice: a. 
tineretului muncitoresc, Dar tinerii 
muncitori din Comuna Militari nu 
se lasă înfricoșaţi. Prin organizare, 
ci își afirmă hotărârea de luptă 
împotriva fascismului. Ei cer ares- 
tarea imediată a legionarului Ro- 
mulus Roșu, a cărui libertate con- 
stitue o mare provocare pentru în. 
treaga comună. 

Tinerii țărani din comuna 
Dârta (Ilfov) contribue la 
ajutorarea Mo!dovei şi 

_ Mransilvanlel 
Tinerii țărani din com. Dârta jud. 

[itov, organizaţi în Frontul Plugari- 
lor, au dat un bal la care au parti- 
cipat: toţi tinerii comunei, Conştienţi 
de situația grea în care se află fra- 

(Ii lor din Moldova și Ardeal, ei au 
dăruit pentru ajutorarea 'acestora. tot 
beneficiul realizat. Proprietarul 1oca- 

"Juli în care s'a „dat balul, Ștefan A- 
iexandru, a renunțat la orice fel de 
„chirie tot în folosul aceleiaşi opere. 

Gestul patriotic. al tinerilor „din 
com, Dârta, să fie.un îndemn pentru 
toți. Românii conștienți, care  trebua 

- să contribue Ja 'acțiunea de ajutorare . 
a provinciilor ce au avut mult de su- 

„ Sbirii tineretului şărănese 
„In, comuna Crivăţ Gud. Iltov) potul 
de post Stan Chiru obligă pe premi- 

“litari să facă serviciu la postul da 
jandarmi. In loc de serviciu, tinerii 
premilitari: sunt puşi la. corvezi (spa- 

-1ă vase, freacă dușumele, "curăţă cor- 
„toti), Şeful de post Chiru îi înfură și 

bate. Pentru scutiri de corvezi, şeful 
"de post pretinde bani, alimente. 

Tineretul țărănesc luptă pentru 
„desființarea : premilităriei, instituția 
fascistă, care i-a adus numai : sufe- 
rinţe. : 

    

areterli îanvadă 
impins să-i dal şi tu tot ce poţi. | 

Dar şcoala modernă nu se mul- 
țumeşte să .se organizeze puternic 

“În. interior. Școala . Sovietică înţe- 
lege .să se integreze și în viața din. 

Școlarul sovietic . cu-: afara ei. 
noaşte fabricile şi colhozurile; ia 
parte la toate marile realizări so- 
ciale ale ţării. Trăeşte viața care 
pulsează în orașul sau satul lui, în 
patria 'lui, cu toată intensitatea. 

Școala nouă e o școală a 
Conştientă de faptul că educaţia 
are misiunea de a pregăti pentru 

„viață, ea învaţă prin. viaţă. Pără- 
sind metodele austere și rigide, ar-. 
tificiale şi discursive, monotone. şi 

infinite ale şcolii vechi, ea crează: 
un individ mai adaptabil, mai mo- 
ral, .și mai inteligent. decât oricare 
alt sistem educativ, 

s. 

1 

"şi interioare ale celui dintâi ate- 

au. 

„îmăuntru; din varul căzut, 

vieții. „i 

  Premilităria la sale şi orașe a 

dle me siiraala : PZEL 
O mizerie ca'n celulele de pușcărie ; în loc de paturi, grati 

“Au început să apară cazuri de tifos. 
ntendent care mai pă 
„de pe vremea iui Antonescu” 

      

clormitoare. Un i 

Prin voința unită a muncitorilor 
tineri și vârstnici, vechile. condu- 
ceri administrative dela U. C. B. 
şi vechile direcţii, impuse sub An- 
tonescu, au fost înlocuite, Wlunci- 
torii tineri şi vârstnici sindicali- 
zaţi şi-au ales din mijlocul lor alţi 
directori şi şi-au ales nouile cadro 
administrative dintre oamenii pe 
care i-au socotit cei mai capabili. 
Săptimâna trecută, noi am pre- 

zentat câteva din aspectele sociale 

lier din Bucureşti, „Debera”, pe 

care l-au preluat tinerii muncitori, 

care le aparține şi: pe care îl con- 

duc el, distribuindu-şi munca după - 

criterii omeneşti, posibile. La. U. : 

C. B. muncitorii au reuşit numai 
să schimbe vechiul aparat admi- 

nistrativ, oxistent sub regimul de 
până la 23 August, alegând în ace- 

leaşi posturi oameni cinstiţi, ridi- 

caţi din rândurile lor. Noua admi- 

nistraţie a primit ca moştenire 

toate neajunsurile, toate: 
toată mizeria imposibil de adunat 
în cuvinte, lăsate de oamenii an- 
tonescieni, instalați acolo până 
după 23 August. O vizită nepre- 
lungită prin cămin (vorbim de Că- 
minul U. C. B. de pe Strada.Ber- 
zei), o trecere de: câteva minute 
“prin grajduri, un popas scurt în a- 
"telierele de strungărie — şi vei 
cunoaște o viață subomenească, o 
mizerie po care numai în celulele 
puşcăriilor o găseşti, un început de 
întoarcere la noroi. 

DORMITOARELE .: 

Amestecaţi, tineri și bătrâni, peste 
două sute de oameni dorm îngrămă- 
diți în cinci camere cu paturi alinia- 

te, înghesuite şi suprapuse așa fel, 

încât deabea te poți strecura printre 
rânduri, . 

ToOte lucrurile despre care . vom 
vorbi, sunt lucruri pe care conduce- 
rea muncitorească de astăzi le-a pri- 
mit moștenire și ale căror urme ea Je 
va spăla pentru totdeauna. , 
Am trecut 'din dormitor în dormţ- 

"tor, din cameră în cameră, printre 
paturile ca niște gratii. de fer, peste. 
"care s'au întins câțiva pumni de paie. 

Pereţii odăilor crăpaţi, scoroiiți, cu 
cărămida mâncată și ruptă, rânjese 

galben, 
murdar, les mirosuri amestecate, 
_Ca mai maredormitor cuprinde 61 

de paturi, suite unul peste altul, In | 

toate dormitoarele e un miros care 

te ibește în față, de cum pătrunzi. 
Miros de carne asudată, de ciorapi 

vâriți sub căpătâiu, de paie imbâcsi- 
te și praj, miros de cârpe putrezite, 
de saltele vechi, cu umezeală sărată, 
miros de obiele, de tutun, de perete 

care se dărâmă. i se ineacă respi- 
raţia, te podidește tusea. Ce trebuie 

să fie noaptea, când câteva zeci de 
trupuri frânte de oboseală respiră a- 

celași aer închis, încărcat şi puţin, 
acelaș aer fără ventilație! Cât de 
mult se vor fi încovrigând sub pă- 

turile proaste, rupte, putrede şi ne- 
cârpite corpurile friguroase, subali= 
mentate, îngălbenite devreme! 

" Câteva cearceaţuri negre atârnă 
- sdrențăros pe” marginea maidărelor 

de paie, care țin loc de saltele. Perne 

nu sunt. Oamenii se desbracă seara, 

“ “și strâng pantalonii şi haina mototol, 
- le așează la căpătâi și se închircesc sub 
păturile aproape destrămate, aproape 

roase de-șoareci. Inainte de schimba- 
rea conducerii nu existau nici mă-. 

care paiele. Ucenicii dormeau pe fia- 
rele goale, îndesaţi, îngrămădiţi clae 
„peste grămadă. Păduchi şi ploşnițele 
îi năpădiseră și-i rodeau odată cu 

Joamea, cu  murdăria, cu mizeriile 
cele mai felurite, : ' IE 

BAIA 

Una din cauzele acestor mizerii 
este lipsa unei băi, unde ucenicii: 
şi oamenii dela grajd să se poată 
curăți, să se poată spăla săptămâ- 
nal sau chiar .de două pe săptă- 
mână. Şi nu numai că lipsește 
baia, dar nici robinetele din apro- 
pierea dormitoarelor nu: sunt de- 
cât în număr de șapte. Aproape 
două sute de oameni sunt obligaţi 
să se spele dimineaţa la cele şapte 

“chiuvete, ceea ce este din cale a- 
fară de puţin. Se. explică din ce 
motive higiena este o noţiune ne- 

  

  

lipsele, , 

“capătă carne. Incolo, 
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“(e a lăsat conducerea antonestiani 

O - O „d O 

orz. 
ide fier. 

Grajduri transtormate în 

strează afișate dispoziții 

  

  

  

      

i - Di noua conduc ere a păzit la D.c.n 

“i o stare da plâns. a 

| " BALARIILE 

- Până acum nu mau putut realiza 

i fapte oxtraordinare. Bau măriţ 
câtva salariile, dar în raport cu 

nivelul de scumpete zunt tacă mici, 
Desigur, nu mai este co a fost, însă 
muncitorii ucebişti încă n'au cu ce 
trăi, Dela 12.000, unii: au ajuns la 
19.000 lunnz. Este puţin, foarte pu- 
țin, pentru ca că te imbraci, să mă- 

nânci, să pi o viață omenească, 
“Constitulţi în sindicat, tinerii mun 
citori vor lupta alături de vârst. 

: nici pentru realizarea revendicări. 

lor lor. Buntem în plină iarnă şi în 
apropierea unui sfârșit de an..Co- 
„mitetul sindical dela U. C..B. ma 
ocnpat de problemele cele mai ur- 

gente, mai imediate: aproviziona» 
“rea şi deparazitarea. El nu va ne 

glija însă salariile muncitorilor, 
care sunt foarte mici în. raport cu 

alți muncitori dela alte societăţi, 
uzine și fabrici, după cum sunt 
foarte mici în raport cu nivelul de 
scumpote actual, - | 

La U. C. B: va fi de lucru 
E o deosebire enormă între tinc- 

rii muncitori dela Atelierul „DE- 

    
  

Ucenicii uccbişti așteaptă să Ji se dea bonurile de plată pe ultima săp= 
, : de loa .. . tămână 

cunoscută aici. Aglomei..ţi în ca- 
mere cu aer insuficient, cu o căl- 
dură săracă (deoarece caloriterele 
funcţionează foarte prost), lipsiţi 
de posibilitatea unei. băi săptămâ- 
nale, 'strânși sub lumina timidă a 
unui singur bec electric, desbră- 
caţi, fără cămașă, fără aşternut, e 
normal să-l năpădească păduchii, 
e normal să umble ploşniţele dela 
om la om, e normal să fie expuşi 
bolilor, să intre de tineri în spital, 

in 

    PY ala rea 

Paturi supra 

să nu mai aibă plămâni la treizeci 
de ani sau să nu mai aibă ce face 

MASA o | 

Majoritatea tinerilor munci- 
tari ucebiști sunt. băeţi: dela 
țară, plecaţi de acolo: din ace- 
leași motive pe care în fiecare 

rmitorul Nr. 3 

număr din revista noastră ]e-: 
am arătat : lipsa de pământ și 
lipsa de. inventar agricol. ” Ei 
sunt plătiți prost. Domn la că- 
min, pentrucă nu au bani să 
închirieze în oraș camere. Din: 
cât iau, deabea dacă își poi 
procura hainele și cămășile de 
pe el. In acest 'scop,. strâng 
leu cu leu, renunță 'să mănân- 
ce, numai ca să-şi cumpere o 
cămașă proastă, numai ca să- 
și. procure  ismana de pe el. 
Deaceea mănâncă, așa după 
cum dorm, tot la cămin. Pentru. 
100 'de lei pe zi, li se dă o pâi- 
ne şi. două castroane de clor- 

„bă. “Unul la prânz, al doilea 
O dată pe săptămână 

hrana 
lor — fără ca să le țină de foa- 
me — deabea le ajung ca să- 
și prelungească dela o zi la 
alta agonia. Ca 'ntr'o cazarmă 

seara. 
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peer tz all 
„ Tinerii muncitori de no apte au venit obosiţi în dormitoare e rect şi: întunecoase | 

"put de deparazitare. Aflăm că s'au o- 

puri. 

  

“a omului, de dispreț faţă de viața ce- 

BERA“, preluat de tinerii munci 
tori, şi cei de la U.C.B. 

DE La U. C.:B. e cu totul altceva, 
de regiment. Sau mai rău: ca Muncitorii tineri, ca și cei vârst- 
mtr'un salon de puşcărie, "nici lucrează pentru o societate cu 

„ CAZPRI DE TIFOS -: acţionari, pentru o socletate al că- 
In ultimile săptămâni sau iviţ mai TE financiari nu cunosc şi nu vor 

multe cazuri de tifos. Conăiţiile de să se intereseze niciodată de halul tratu în care au fost ţinuţi oamenii în care trăiesc salariaţii lor. Nu-i 
sub. vechea direcţie au condus aicl. deajuns faptul că s'a schimbat a- 
Dezinteresul pentru viaţa celor care paratul de conducere impus sub An- : munceau depășește marginile - unei. +onescu. Noua administraţie va avea înțelegeri ti „ Parc ăar îi fost i 
iai eta de. teziniţă. , ” de lucrat foarte mult. Va avea de 
Acuma, când trecem prin dormi. :feâlizat lucruri de necesitate ime- 

"toare sau pe coridor, simţim un m!- 'diată. Va avea de schimbat din ră- 
dăcini starea de astăzi. și printre 

-primele măsuri de care ea trebue 
părit saltelele. Dușumeaua spălată cu Să țină seama sunt următoarele: 
gaz, frecată cu cârpa, înţeapă ochiul  — închirierea unul local nou şi şi râcâle nărfle, In cel mai aplome- încăpător în oraș, În care să se rat dormitor, câţiva tineri obosiţi s'au . mute o parte din dormitoare, dacă. aşezat la soaro şi se grăbeso — când . : ; no văd intrând — să-și ascundă rup- DU toate. Cele de a turile ismenelor nespălate. Nu au de- Proprii, nehigienice, cât o pereche, aşa că lo tfrăso până Prin mutarea unei părţi din dormi- 
rămân numai xdrențe. "toare într'un alt local, a'ar ajunge use tem cau să se îmbolnăvească şi la rărirea paturilor, care n'ar maj e tifos, - . , 
— Suntem prea mulţi: 61 de tru- sta coc solate unele poate, alte le, aa 

” mai curat, desinfectările și depara- 

ros puternic de gaz, do rufă fiartă, 
de casă în care s'a efectunţ un înco- 

ce străbați o curte lungă, U30r, cu mai mult efect, încuibarea măi la drecpta de clădirea 'a. . bolilor epidemice ar fi evitată; | telierelor, dai -de cele trei grajduri _— amenajarea unet băj : chiar în de U.C'B. | „Cc de pe strada Berzei, Trei echipe de oameni, formate mai unde toţi muncitorii — tineri și mult din tineri până la 18 ant, se în-. vârstnici — să fie trimişi săptămă- locuiesc prin rotație, făcând ue ser. Nal. Spălatul corpului întreg are o 
viciu la cele trei grajduri. O parte din . întluenţă fericită asupra stării su- 
aceşti tineri, pentrucă nu mai au loc fletești, afară de buna impresie pa în dormitoare, se culcă alături de vite, care o face altuia şi pe care o sim- amestecați cu paie și înveliți în paie. te singur omul care s'a | Boti şi caii societăţii arată mult mai grăsimile” şi de. pratur stat de bine decât oamenii, E un semn de pe el... : halul în care trecuta direcție. şi-a, Sau în cazul : . , câ - batjocorit personalul. E mărturia ul. poate instala act sale “toate timei spețe de exploatare, de injosire măsurile pentru trimiterea TeRu- 

lată a muncitorilor la băile celor- 
lalte cămine U. C. B, şi să se con. 
troleze cu toată atenția dacă el.se 
duc întradevăr la acele băi şi dacă le fac. 'Să li Ba arate, celor 

Primul caz de tifos a pornit dela foarte Puţini care fug de curăte oamenii care îngrijesc grajdurile, Cel i: e, cât de n ară e această î ” îmbolnăvit a fost un tânăr venit dela IiT Pentru sănătatea fiecăruia; sat. A zăcut câteva zile. Pe urmă, Crearea unul fond da ajutor 
tal. | - 
Nu există o îngrijire medicală or- 

ganizată, Medicul sau medicii so- 
cietății — oricum le-am zice, ei sunt 
absenți — mau venit niciodată să vi- 
ziteze starea sanitară a muncitorilor, 
să se îngrijească de el. . i 

Când tinerii s'au tmbolnăvit, când 
au simțit că oboseala, foamea, mize- 
ria îi doboară şi au nevoie de doctor, Curile unei molimi Intr sau dus să-l caute, au trebuiț să-l care vin în contacţ za ego astepte, să fie amânaţi pe „mâine“ care dorm în paie; E ele, Și boala sa agravat ori o în- — crearea d ri âmplare Jericită a făcut 'să se vin- a se! procură cât miei PL ece singuri, | " * nezoane de lucru şi şorţuri de piele . 

pentru: ucenicii şi muncitorii dela 
ateliere; în condiţiile actuale, își rup și hainele pe care'le mal au; „— Aprovizionarea magaziei U.C.B. 

„cu cantităţi mai mari de alimente, pentruca să se poată păti și să se 
„„ Servească la masa de prânz şi de: „seară câte două feluri de mâncare, „în loc de unul, cum a fost până acum; . ! . 

lor de pe urma cărora câștigi, E o- 
glinda stării de lucruri la care ne-ai 
adus guvernele dictaturii fasciste, sub 
care patronii și acţionarii şi-au făcut 
mendrele cum au vrut, - 

rul celor care n'au cămaşă, isma- nă, “îmbrăcăminte, bocanel, Acest fond.să fie preluaţ de sindicat. şi el să se ocupe cu procurarea, artico- lelor -pomemnite. In felul acesta, oa- menii şi-ar putea spăla  cămăşile de pe el, și le-ar putea schimba şi ar începe să dispară cu desăvâra șire păduchi, iar odată cu. el ris- 

  

   

  

mai mulţi: medici ai societății să „controleze săptămânal starea sănă- tăţii fiecărui muncitor; să , se 
mai aștepte, ca 'n trecut, întâi îm- _bolnăvirea de tifos şi pe urmă in- "tervenţia medicului; ” 

„___— mărirea salariilor la - nivelul scumpetei.. -. - Noua direcție dela U. C. B. alea- să de muncitori nu va putea reali- za însă aceste lucruri, atâta timp: „Cât nu i se pun. la 
duri, Toţi muncitorii tineri ucebişti trebuie să se'alăture vârstnicilor, pentruca impreună cu ei să ducă “lupta mai departe, pentru revendi» cările lor juste fără de care sănă-! tatea şi viața lor însăși e amenin- dată. Financiarii societăţii Uzinelor „Comunale trebuie să-şi  înteleagă elizaţiile lor faţă az molii EA nuncitori, de pe urm - 

tigă. Toia p a cărora cÂş 
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-- Zitarea. sar faca. mai_bine,. mal. : 

stnici, cu care să-ze vină în ajuto= 

Î. 

i 

obligativitatea ca unul sau i: 

dispoziţie fun-. |, 

A 

„tu muncitorilor ucebişti -! „Ma încetat, aceasta de abia încevc.. :
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"E URIEERIE TULUI 
Paarani heizăzii întannati nm nt Pocrpul brigăzii internationato 

| aa : do PABLO NERUDA 
In dimineaţa unei zile friguroase, o Si 
Din zilele acelea ostenite ce. așteptau să moară 
Intunecate de noroiu și fum, a 
Zilele acelea destrămate, în durerate de asediu şi i 
Când prin ferestrele năclăite ale casei. . > ee 

„Se auzeau șacalii Africei PE 
Chelălăind cu colții şi boturile însângerate, 
Când toate nădejdile nu erau decât doruri zadarnice 
Când credeam încă ! 
Lumea populată de dihănii nesăţioase și de iazme i 
Sdrobind chiciura zilelor friguroase ale Madridului, | 

au: In pâcla dimineţii 
Am văzut cu acești ochi ai mei, ca accastă inimă: 

| e scormonitoare, 
“Am văzut cum creșteau luptătorii, luminoşi, luptătorii 

” stăpâni 
Ai sprintenei , ai dârzei, ai chibzuitei, ai arzătoareii 

a e brigăzi de piatră. 
Era vremea blestemată, vremea cumplită când femeile - 
Purtau golul în inimă ca un cărbune mistujtor, 
“Când moartea spaniolă, mai acidă și .mai dură decât 

| | celelalte morţi, 
Obseda câmpiile binecuvântate odinioară de grâne. 
Pe străzi sângele împrăștiat al omului se amesteca - 
Cu apa ţâșnită din inima sfârtecată a caselor, 
„Oasele copiilor striviți, sfâşietoarea - | 
_'Tăcere cernită a mamelor, ochii - 
Uciși pentru totdeauna ai celor fără apărare 
Frau asemenea jalei, marei nenorociri, 
Erau asemenea unei grădini mânjite, 
Erau asemenea credinței, florii ucise. 
Atunci, 
'Tovarăși, 
V'am văzut :crescând E 
Şi ochii mei vor rămâne plini de mândria. 

„De a vă fi presimţit în dimineaţa aceea ceţoasă 
Izbucnind pe frontul neprihănit al Casţiliei | 

.Tăcuţi şi neclintiţi 
Intocmai clopotelor în zori, - 

"Ca într'o vale cu aspre stânci de sânge, 

“bine şi mă întorceam spre casă. 

. Hoskim“.ului, vasul de 
| printre ghețurile 

Numai măreție și ochi albaștri, 
Izbuchind din depărtări, 

" De-acolo, din colțul vostru de pământ şi din patrii-. 
le voastre pierdute şi din dorurile voastre, 
Copleșiţi de puşti şi de liniştea clocotindă, | 
Pentru a apăra oraşul spaniol unde libertatea a fost uitată 
Și moare hărţuită de mușcăturile fiarelor . 
Fraţilor, de azi îndinte . 
Tăria voastră, simplitatea voastră, mândra voastră 

S'o ştie copilul și omul, 
eh 

via 

poveste 

“ Femela şi bătrânul, 
Să pătrundă la cei fără nădejdi, să coboare în minele 

mâncate de aerul clocit, 

Să urce la treptele neomenești ale sclavilor, 3 
“Iar toate stelele, toate spicele Castiliei şi ale lumii, - 

* Să strige numele vostru și lupta cea aspră, -. - 
Jzbânda cea puternică şi pământească, ca un stejar roşu. - 

Aţi reînflorit prin jertfa voastră, a 
Increderea în pământ, inima 'stearpă, credința putredă, 

Şi prin prinosul vostru, prin noblețea voastră, prin morții 
n. -- rani Doe mom VOȘETĂ, - - 

Coboară fluviul uriaș de oţel și nădejde. 
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Când am auzit pentru prima dată 

în Uniunea Sovietică, pronunţâ::du-se 

cuvintele de „Clubul copiilor“ ma 
d:m pus pe gânduri. - 
Noţiunea cuvântului „club“ o aveam 

destul de precizată.. In ţară treceam 

în fiecare zi pe lângă „Clubul artis- 
tic“, „Clubul Averescu“, tripouri” în 

Ed 

ţi 
beat 

toată regula, unde -nu se joacă decât - 

cărţi. 
Dar „Cubul copiilor?“ 
Eram în Leningrad Se înserase 

âreptul une: clădiri mari, cu grilaj da 
fier, intrau copii grupuri, grupuri. 

„— Unde.-vă duceţi? Faceţi cursuri 
scara ? 
— Nu, mergem la clvb. . 

„ Am întrat şi eu. Ma întâmpinat o 

doomnă între două vârste și cu șorţ 
bleu-marin, După ce i-am explicat 
cine sunt şi ce doresc a'a oferit să 
mă conducă. La primul etaj era bi- 
blioteca şi sala de lectură. Biblioteca 
dispunea de vre-o câteva mii de vo- 
Yume. Cărţile sumt date micilor citi- 
tori după vârstă, lar după ce au cetit 
un volum, în momentul când îl pre- 
dau, sunt chestlonaţi, Cel care vor, 
fac un mie referat ssupra volumului 
cetiţ, care apoi se afișează pe peretele 

Wbliotecii. In sala de lectură, frumos 

amenajată, erau vreo 90 de 'lectori, 

intre 7—16 anl. 

Am urcat la al dollea etaj. Prima 
sală era pentru.sah. Vreo 15 perechi, 
la măsute mici de câte 2 persoane — 
jucau şah. 

Intr'altă sală impresionant de mare, 
două profesoare tinere predau cursuri 
“da balet. Fete si băleți, executau în 
ritmul muzicii de pian. figurile expli- 
cate do mnestre. Sala de dans cores- 
pundea cu altă sală ma! mică unde 
se lucrau păpuşile pentru teatru! de 
copil.. Fiecare club de copii trebuie 
să aibă trupa lui de marionete. Lângă 
sala păpușilor e sala de cinematograf. 
Un public pitie, fetiţe şi băieţi, urmă- 
reau cu înfrigurare filmul în. care ge 

- arăta solvarea de către aviatori! so- 
vietict, a întregului echipaj al „Ce- 

exploratori 
Oceanului Arctic, 

Când un aviator ridica după ghiaţă 
câta un naufragiat, copiii izbucneau 
în xopote do aplauze și strigăte de 
ura. 
Trecem în secția tehnică. Este un 

steller mecanic. Pe pereţi sunt inşi 
rate instrumentele tuturor branșelor 

tehnice, desene de aparate, fotogra- 
(Ii de masini. Este sala unde se pri 
mese copii care vin pentru prima 
oară la club, spre a se familiariza cu 
chestiunile tehnice. Tot acl sunt pri- 
miți qi cel care vin cu aparate cons- 
trulte la e! acasă şi le aduc spre a fi 
controlate sau apreciate... 

De ec! trecem în sala unde 

»anll co 

In . 
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construit de tovarășul Paul Petrovici. 
Uite am să-l vi-l explic... 

Din capul mesei de lucru, se ridică 
un băiat cu fața brună. Apucă tnâna 
profesorului care incepiise să sucea- 

scă butonul aparatului, şi îi spuse 
privindu-l în ochi. . 

_— Tovarăşe Ilie Seratimovici, eu 

l-am făcut, lasă-mă pe mine să ex- 
plic. Il cunosc mai bine. 
Tovarăşul  Serafimovici 

și trecu alături de mine. 
Spune: a 

— Al dreptate. Nu m'am gândit la 

lucrul acesta, 
Paul Petrovici începu să-mi expli- 

ce, întâi planul radioului. 

Cum a fost torturat vreme de doi 
ani de zile — până să ajungă la.un 

rezultat bun, Acum însă e fericit că 

poate. să prindă, fără paraziți, toate 
oraşele mari din Europa. o 

“Atelierul de aviaţie -este însă sur- 

prinzător. Tot plafonul este încărcat 
cu.modele de motoare. Unele chiar 

se învârtesc în plină viteză. Pe un 

perete din fund stă scris cu litere 
mari : „Recordul mondial a fost bă- 

tuţ de către tovarășul Ziurin, Avionul 

său model a sburat în 27 minute 2020 

metri”, 

_— Ce record este acesta ? întreb eu 

pe unul dintre copil. ' 

— Anul trecut a fost congresul ti- 

nerilor constructori pentru modele de 

avioane. Avionul tovarăşului Ziurin 

a fost 'cel mai bun. Să vedem anul 

ăsta, Ma 

— Dar cum pot să sboare aparate- 

le voastre ? Ia | 

— Foarte simplu. Cu motoare de 

cauciuc. Uite, dirijabilul acesta a zbu- 

rat 4 lkm şi jumătate. 

Copiii au la dispoziţie absolut tot 

ce trebuie pentru experiențele lor. Au 

motoare veritabile, transformatoare, 

dinamuri, curenţi, cu tensiune până la 
40.000 _volţi. 

  

zâmbeşte 

Noua educaţie a generaţiilor tinere, : 

în U. R. S. 8. este îndreptată către 

tehnic, Deaceea, în' locu. 'liceelor cla- 

sice și moderne, din vremea țarismu-! 

lui, care. serveau mai mult aristocra- 

ția' și burghezia, l-a şcoalelor ele- 

memtare pentru popor, puterea s80- 

vietică a decretat în 29  Octombria 

1917, şcoala” unică şi politehnică pen- 

tru masse. 
' In sensul acesta, etforțurile condu- 

cătorilor sovietici 'sunt mari. Printre: 

nouile curente pedagogice, ce mal 

important este principiul activismu- 

lui şi al muncii tehnice colective. . 

Aproape la orice copll al să distingi 

dragostea pentru orice este mașină, 

pentru tehnică. Fiecare simte. nevoia 

să-si construiască singur jucăria,   -construiese aparatele de radio. Vrea 
de copii în jurul unei mese mar . , 

— flceste cai al o planșă în faţă — vieţi noui, unde învaţă să fie liberi 

lucrează. Mă întâmpină un bălat de și practici, Copilu! în Uniunea Sovte- 

Im 14 ant, cu figura albă și senină. tică este educat să fie tratat ca un 

intinde mana, LE a zecomandă + om mare, ca un cetățean conştient şi 

epol şi instructorul atelieruhă, un lu- se discută cu el dela egal la :gal. 

-- Alexandru Sehia crător în vârstă. 

+__ (extras din „URSS Azi? 

Astfel, copiii cresc în mijlocul unei 

„1— Cel mal! interesant tucrul.. spune 

ci, este aparatul de radio cu 6 lămpi, 
; . 
4 Ip:   

Mojia tinerilor eroi Cin ornşul 

E „Eresnodon, va intra în istoria po- 

poarelor Uniunii Bovictics oa uaa 
din cols mai Inminoase pagini ds băr- 
băție, curaj, ahnegaţia şi noblajo a ga- 

neraţiel ținere din epoca Stalinistă. 

__Dupia tinorilor eroi jlegatişti va servi 
drapt pildă tineretului zovietio cum tre- 

buo iubită patria şi cura trebue apărată 
până |n altiraa suilara cauza dreaptă, 

Acoastă carta aro ca scop do a ox- 
pano în mod cronologia activitatea eroi- 
că a organizaţiei comsomolista ilegale 
wMolodaia gvardia”. - , 
-ae3i picăturile sângelui tău cald, pre- 

cum scânteile se vor inflăcăra în ceața . 
vieții şi multe inimi viteze vor a- 
pr:mde...“ 

In stepa Donejalui. 
*Sirona minei urla cu întrerapore şi 

parcă ps înneca, Lui Artem Bucira nicio 
dată sunotelo sirenei nu i pan părnt 
atât de ginistre. Artem a venit la lucru 
în mină ca să-l gchimbo po tovarășul 
săa, aşa cum o făcea timp da treizeci 
de ani: cu lampa do carbid la brân cu 
» haină. croită dinrt'o foaie da cort şi 
cu o pălărie cu boruri largi care îi a- 

- coperean jomătata din. faţă. 

Eri îmcă viaţa ora aci în plină 
ifiț ina trebuia să fio aruncată în aer. [i : . 

€ - Su 
fierbere, iar acom cartea -minei 

este parcă moartă, stâlpii sunt tăiaţi, 
vagonetela zac în râpo, grinzile carho- 
nizate tamegă, ÎN 
Artem era gata să plângă. Tot ce era 

în jurul lui îi părea un via urât. £o în- 
dreptă spre drumul prăfait care duce în 
oraş, IN i 

Pantra a doua oară Artom retrăia no- 
norocirea minei, Ținoa bino minte cum 
în anul 1918 unităţile Ini .Klima Voro- 
şilov, părăziseră basinul Done'ulni. Casa. 
lui Bucima era la marginea drumului. 
Noaptea, când afară viscolea băta oi- 
neva în nşe, Intrară doi. 
— Da frig mai e în casa ta, spuse 

trecânda-și mâinile un om înalt cu o 
sapcă în cap cum se parta în Cuban 
şi cu o sabia în partea stângă. Dă-mi 
un foc, ta rog. - 

După ce apiinso laloaua îl trtroabă 
pe stăpânul casei. : 
— Deca eşti aşa de trist? . 
— Păi cum să tiu vesel? — răspunss 

ursuz Artem — mina a fost astnpată, 
iar noi dogerăm, Dacă ai vedea în ce 
straturi de cărbuni avem noi. Aşa ceva 
mu vai găsi în altă parte m basinul 
Donejalni. Cărbunele, eingur 030 afară. 
Bagi degetul ni pământ — dai de căr- 
buni — în fine, cărbuni sunt pe aci 
câți vrei. Dar n'are cine să-i. socată.... 
î? aspetele scoțând din gură an tam 

da culoarea porumbului spuse: 

„Ai puţină răbdare, după. ce-l 
vom isgoni pe inamio din basinul Do- 
noului ne vom apuca şi do aco- 
sul cărbunelui. Pii sigură că straturile 

- voastre nu no vor ajunga. Vom roada 
pământul knu. cu km. O astfel de viaă: 
va fi la noi încât w'ai să vrei să mori. 
Să ţii minte cuvântul men! 
„Dimineața în zorii zilei oaspetele eşi 

îm fața casei. Tovarăşul îl aşteptă cu ca- 
ln! progătit do drum, Oaspetele -sări pe 
şeana calului şi atrângându-şi mantaua 

porni pe stepa înzăpezită. Ilusatirul era 
Alexandra ' Parhomenco' care trecuse 
pa aci cu escadroanclo lai în perioada 
grea, când dușmanul făcea presiune a- 
supra basinulai Doneţulni. 

- "Mali ani au trecut de atunci, 
Cavintele lni Aloxandra Parhomenco 

s'au realizat, e 
"“ Ozrăsolal Sorotino, murdar, înmnecat 
în prat pa transiormat într'an  0za3 
framos cu străzi drepto la marginea că- 
roza sau sădit arţari şi tei mirositori, 
cu “case frumoase şi confortabile. acopo- 
rite cu ţiglă roşie. In grădina pablică 
cântă orchestra în fiecare: seară şi ti- 
neretul so disiroază, . . 

Esto greu să-ţi închipui că mn demult 
tacă în acest loc nu ora decât o stopă 
largă, moviloasă, unde fâșia mnăgara 

pi vârfurile ciulinilor se melinau până 
la pământ. . 
„m văzul ochilor Ini Bucima se achim- 

ba acest orășel, zi şi noapte sosian 

trenurj la Krasnodomn, Binierii incăr- 
cau cu cărbuni acostu trannri şi le tri- 
metean în toate colțurile tării. Dar nici 
țara nu rămânea datoare minierilor: 
Soseau aparate, maşini noi, motoare 
pentm mine, în oraş se deschideau 
şcoli, spitale, cinematografe, sa con- 
stmiau case noi şi confortabile, 

Acum Ârtem Ducima nn-şi mai recu- 
noşiea propriul său oraş. 

ff asele parcă vau făuct mai mici şi 

” ia copacii parcă : e'au rărit in 
parcuri. Şi oamenii parcă nu 

sunt aceiaşi dinainte, Poțe aspra şi în- 
cruntata. Pe spinare traiste-legătnri. 
Hlerse pe străzi fără să pronunţa un ca- 

vânt Incotr'o 2 Vrui ză întreb un băiat 

cu păzul blond cara ajuta unei foti'e la 
căratal legătarii. . 

— Neamţul este îm apropiere, tătu- 

cule | aruncă băiatul fără să se . 
prească. , 

Oamenii şi-an -părăsit cuiburile, fug 
fără să ştie unde. S'au şi deschis pri- 

mele răni ale oraşului, Iată o casă dis- 

trasă. "Lângă proaspăta pâlnio adâncă 

stă un băețaş legat cn o basma de 

culoare îmchisă. La brân îl atâmă lan- 
toma da minier: So veda că tatăl săn 

i-a dărnit-o înainte de a pleca pa front. 

Copilul na plânge. Frica este mai pa- 

(emică de cât lacrimile. Băiatul şi-a 

pierănț mama şi nn ştie unde să se 
insă, nnde să sa adăpostească, 

Când eşi pe strada Sadovoia, Ini Ar- 

tem i se strânse inima de durere. Ar- 
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co Bl. ILOTOVY şi V, LIASCOVEDUL 
mata noastră troccaş ostașii eram into- 
riți şi moari d prai pi do audoare. 

[2 espingând presiunea nomților el 
se retrăgeau dând lupte crâncene, 

din Vorozilovgrad.. Convoial trecea pe 
“stradă hodoroginăd. : 

Artem Ducima ss opri la marginea 
drumalaui, ridică mâna şi parcă vra să 
oprească mișcarea acestai convoi, vru 
să strigo, dar. na putu; chvintela i şa 
oprită în gât. DN Pi 

Munit timp rămase Artem la marginea 
drumului, palid, abătat şi mut de nono- 
rocire, . ' 

invazia 
! s 

In diminea'a zilei: de:20; Iulie nemţii 
aa pătruns.în oraz. Întâi aa țrecat ps 
drumul prăfnit, tancurile cn crucile ne- 
aro, apoi camioanole verzi cu parelii 
înanlți. Motocicliștii en ochelari de cu- 
loara porțocalie mișunan incolo şi: ta- 
coace. Tunarile ridictnd țovile lungi 
spre cer, trecean încet. - - 

Aşa a început invazia sinistră a duş- 
manaului. i 

Acest toront se indrepta înspro Ka- 
monsk. Părca fără sfâsgit, In oraş cir- 

    
" OLEG KOŞEVOI 

Eroul, Uniunii Sovietice care a orga- 
nizat și inspirat organizația subterană 
a komsomolilor din orașul Krasnodar 

culau svonuri că nemţii aa trocut Do- 
națal de Nord și s'au împrăștiat în 
stepă. | 

__ oenitorii sa ascunsescră în colțuri 

imvizibilo. Nemţii intrana cu forța 

- în case, spărgeaa dulapurile, ru- 
peau lacătele cuferelor, trăgean pătu- 
rile” deps paturi, împachetau toate ace- : 
ate lucruri și lo aruncau în mașinile lor, 
„La portiţa unai case de minieri ză- 
cea cu mâinile întinse o femes omo- 
râtă. Lâmgă dânsa godca un băiat blond 

da 3 ani şi murmura: 
— Mamă, te doare? Da? 

__ Hemţii an legat de copaci opt femei 
mai în “vârstă, patra bătrâni şi o fetiță, 
Aceşti oameni au rofnzat să-i cinstească 
cu lapto. Apoi nomii i-au împușcat, 
Cadayrels celor împușcați an atârnat 

câteva zile do crengile copacilor, 

Oraşul trăia sub teroare. , 
Po case şi pa parduri au fost lipite 

ordine largi -ale comandantului ger- 
man î 

„Ordon tmimror colora caro: au arms 
do orics fel să le predea comamdamoen- 

- tului orzsului Kraznolon în -24 de - ore. 
Gino as va abate acestui ordin, șa îi i- 

„mediat împaşcat ; 
Ordon ca toți comuniştii, comsomaliş- 

tii şi evzoii să se prozinte pentru a îi 
înregistraţi. MHoprezentarea va fi pe- 
depsită cu impușcare. Intexzic losni- 
torilor de a eşi pe stradă după ora 8 

seara, : 
n curând a fost annmţată deschiderea 

biuronlni do plarament a muncii: 

Moată populaţia sănătoasă trebaia 

ză fip înregistrată aci, Populaţia. a mai 
aflat că în ora a fost organizată po- 
Jiția, că în frnntea ei a. fost pas un 
oarecare Salicovschi şi că baronul Sch- 
web a fost nnmit administratar însăr- 

pinat cu zefacerca minclor, 
Dar baronal Schyeh şi-a găsit o pro- 

ocupaţie mai urgenită, Ostasii nemți an 

jetait multă miore, unț, dralceaţă, dar 
p'aveau borcane pentru împachetarea 
lar, Baronul a hotărt organizarea unui 
atelier pentru fabricarea borcamelor. 

S'a început cănterea messriaşilor, E- 
lectro-monterul  Volodia Osmuchin  îx 

vârstă de 17 ani, fiul unui minier. A 
fost adus în atelier. | 

AL să sndezi borcanele | fn ordinnl. 

Intâlnind pe stradă an prieten, pe 

STEPAN SAFONGV, Volodia îl: spusa: 

— Dacă ai vedea tu câtă mariă trimit 

nemernicii ăşția în Germania! Total 

feho în mine! Na mai pot șăbda! Nu 

pot 

Odată în piață 
femeo cu obrajii roz gi cu o basma 

vărgată po cap sub care se întrer 

zărea părul roşu, Învita: energic 
cumpărătorii strigând: „Hai la plă- 
cinto | Plăcimta calde ll“. . 

Maia Peplivanoya — fosța conducă- 

toare a pionierilor din școală — şi prie- 
țena ei vesela Nina Gerasimova cu o0- 
chii ei căprii, an pșotitat de un mo- 
ment când nu era. nimoni lângă vân- 
zătoarea de plăcinţe şi s'au apropiat de 
dânsa, : 
— Mătuşă — — spnase Maia negusto- 
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ului istorie cheia cetăţii 
“pitlerişti 2 7 

"tos târgul 

pe străzile” Stalingradului. 

mess — plicintela d-4-%9 cazt eezo, 
untura curge ps degete. Az îl bino se 
învelegti intro hârtie, 
— Da do unde să lau hârtie ? — răs-: 

punse supărată femeia. 

— Noi: pntem să-ţi vindem/ apuse 

“Hina şi ccoaso din buzunar un pachet 

do bhârția tngrijit păturită — cât imi 

dai pentru aceasta ? | 
Două plăcinte, să treaoi do la 

şi îndopăr- 
mine... . | 

— Nina luase plăcinteța 

tndu-so goptize lui Hala: . 

— Bai să plecăm. Baba nu ştia carte, 

asa că o să treacă mult timp până când 

o pă-şi doa seama... - - . 

A Angă cărm'ela cart adaseseră din 

2 satele vecine cartoii şi picclă - in. 

piață, fatelo an observat. un timăr ţa - 

țăran viola. Sprijinindu-se do un ao 

discuta cn aprindere cn o fotiţă dră - 

quţă de 10 ani, caro avoa un biciu 

mara în mână şi gedea în căruță 

„Deci, şi îm sat so va ceti astăzi“ s'a 

gândit Main privind băiatul cara pe. 

nevăzute băga manifestul în -sân. - 

în orașul Kramnodom în fiecare Da- 

minecă  târgal era foarte animat. Cu 

toate că în piaţă nu prea găsea  de- 

cât lapte de: capră şi maborcă, dar to- 

minieri se întâlneaa aci şi din toată 

regiunea Doneţului ajongeaa' știri grele . 

și îngriporătoare cars făceau ca inimile 

mimierilor să so strângă de durere. 

— Aţi auzit? Neamţal a pornit spre 

Urali , 
— Dar Moscova ? 

— Acolo an defilat 
— Minciună | 

deța emil. 

— Du-te şi vezi. Co țipt ? Uite pe 

gard esto lipită gazeta nonă. Poţi ve 

doa și fotografii... . 

ariurile  eran împoștrițate cu 

Ș manifeste nemțeşii. Potografii- 

" Je fabricate băteaa la ochi : 

Hemţii so scăldau in Neva, se plimbau 
Tot acolo 

atâmau placate colorate carl arătau 

fete sovietice găsind adăpost în Gar- 

mania. 
— E adevărat oare? — întrebau mul” 

nierii, . NE 

Răspunsul a venit pe neaşteptate în- 

to zi do Daminecă. . , | 

Mulimea din piaţă s'a liniştit pen- 

tra o clipă ca apoi să înceapă iar să 

mișnne, ză 58 împrăștie ca un val care 

po unde putea. Oamenii aveau în mână 

manifestele acoperite cn grăsime- Po- 

meila citeau cu sote: fiecare cuvânt : 

„ovarăşi ! Hu daţi crezare . agitaţiei 

mincinoase duse de nemți și da . slu- 

goiili lor, Bi vor să vă recruteze pen- 

tru munca silnică. Moartea și foama- 

tea vă aşteaptă departe de - patria 

voastră. Na vă lăsaţi trași pe stoară 

şi nn daţi crezare promisiunilor lor. 

Intra'j în rândurile celora cari apără 

drepturilo şi interesele noastre. Bateţi-i 

distrageţi-i, nimiciţi-i pe fascişti |" 

Faemitostele treceaa din mână în 

Îi, mână. Iulia femei ss uitau. pe 

“ guriş la locul unde negustoreasa 

cu fața înroşită vindea plăcintele. 

“ Unii cnmpărau do câtoya ori şi mal! 

„malte plăcinte. coșând ca fiecare plă- 

cintă să fis împachotată aparte. 

Cova mai departe, acolo unde ns- 

gustorul şi-a expus spre Văuzare măr- 

înrilo galo: cuie, cațarama rnginito, 

capete de primus, aco de primus şi 

altele, un minier fără mână cu o cica- 

“trico maro pa obrazul dropt, stătea po 

o prămadă de pietre, şi cotea cn glas 

tare ua manifest noa: . _ 

„Concctăţcni | Locnitori din Eras- 

nodon | Ilinieri | 

Nemtii continuă să mintă. Ei au adus 

nenorocire şi lacrimi în oraşul nostru: 

Ei vor să ne speria, Să no îngenun- 

chezo, Țineţi minte: noi nu suntem 

pentra Hitler decât robi, carns, ani“ 

male | | Ea 

Noj  preferăm cu toții moartea ro- 

biei nomţeşti.  Adevărnl va învinge. 

Ammata Roşie se va intoarce încă în 

Basinnl Donejulai. . 

A) 
Ş la Boscova., Hitler minte că e 

afârşital  războialui  Războinl 
abia so aprinde. 

șia itler vrea să vă mâne în Ger- 

4H mania ca acolo, în Uzinele lui, 

| să doveniţi asasinii fiilor, soţi- 

lor, părin'ilor şi fiicelor voastre. 
Ma plecaţi în, Germania dacă vreli 

să vă revedeţi in curând căminarile 

voaztro, soţul vostr. fiul iratele 

vostru. , 
Noi vă vom povesti în manifestele 

noastre tot adevăral cât de amar ar 

— 

şi 

fi el pentru Rusia. Getiţi, ascundeți ma- 
mifestele noastre, răsnândii conținutul 
lor din casă în casă, din sa! în sat. 

Moarta ocupanților germani!” . 
Cineva strigă : 
—: Nemţii | 
Mulțimea se împrăștie în toate păr- 

țile. Lumea ascunse repede manifeste- 
le, Piaţa târgului se rări repede, 

Doi indivizi din Gestapo-ul german 
sau năpustit asnpra miniernlui cianat 
și au începnt să-l bată ca cravaşa. 
— Timpiţii l|—Sa auzi an glas. Oare 

poate îi ucis cnvântal? 
Un om poate fi omorât, dar cuvân- 

tul lni va rămâne... | 
Cei din Gestapo turban, umblana prin 

toată . pia'a. 
Cine a compnas manifestul? Acest.la-" 

cra-il inqrijora pe toţi cei' din piaţă. 
Ei se pierdeau m fel de fel de presa- 
puneri. 

(Coșatinacevrea în suunărul 

viitoy) 
| 

    

       2 a art 

din Ilev reluată 
Dei 

dela jetuitorii 

atrăgea mul'imea. Suta .de | 

talin impreună cu guvernul sunt - 
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Cinste ţie, ozou cd stoloi roşii] 
Ai spălat în pângo pământul, 
pentru slava Comunoi, 
munţe după munta 
în coclaurile Crimeii. 
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Ei s'au târiţ peste șanțuri, temcuri, 
au tras tunurile de gâturi, — 

voi astupând şanțurile cu morți, 

aţi trecuț -pe cadavre istmul. 

Ei 
- au râmat ţranşou după tranşou, 

v'au biciult cu fluviul do oţel, — 

dar vei 

le-aţi luat înapoi Perokopul 

„aproape cu mâna degartă. 

Nu-i numai a tu desrobirea Cyimoii 

și banda de albi nimicită, — .: 

„biruința e îndoită ; 
în victoria ta 

se prelucrează marea dreptate, 
lar dacă 

după aceste vremuri 
noi știm — 
că bravura voastră 
a câștigaţ-o la. 

He, . | 
a stelei roșii lavă. 

vieața o scrisă “n poaro 
umbrite 

. 

atacul!  Perokop. m 
Intrun singur cuvânt ne tumăm mulțumirea 

_In vecii vecilor, tovarăşi, . 
vouă — o | 
slavă, slavă, slavăl , 

/ . 
—— 

NY TEI. 
77] ste un scriitor pu- 

“ţin împământenit 
la 'noi, dar de 0 
faimă recunoscur 
tă în literatura 

străină. Il cităm 

ca:un exemplu pentru întoar- 

cerea la realitatea a poeziei. 

__ Adevărul este că poezia lui 

Auden n'a lăsat criticei con- 

  

servatoare nici răgazul unei o-. 
poziţii serioase, S'a impus cu 

o  explosivă violență, întâm- 
pinând deopotrivă de calm o- 
sanalele tineretului şi rezisten- 

ţa tavoriţilor editurilor engleze. 
Această înmărmmurire, în ia- 

ţa noutăţii totale, este consa- 
crată dealife! pretulindeni: așa 
a salutat publicul mijlociu a- 
pariția pânzelor impresioniste 
(atât de depășite astăzi), a lui 

Jemea Joyce cu „Uliysse”, a lui 
Pirandello, sau Eugâne O'Neill 
nu mai puţin depășiți. 

Debutul lui Auden n'a încer- 
caț -vastele atitudini ale înce- 
puturilor. A fost o abilă restau- 

“rare a unei. vechi gi veritabila 
surse postice, dealungul ope- 
rei lui Langlond — Byrou — 
Burms, ps temelia căreia cel de 
azi -și-a. construit poezia ex- 
periențel umane. și a călătorii: 
lor pe continenț, - 
"Un 'Jirism obiectiv, whitma- 

nian, se desprinde din obser 
varea fără „literatură! a lu- 
mii, a stărilor și a lucrurilor, 
din pânda atentă a lumii în 
care trăeşte,. disimulată sub 
așteptarea calmă, încordată. 

Un element putemic natura- 
list, aproape mitic, de o factu- 
ră cu totul nouă, apare în poe- 

ms. adresate vieţii, iubirii omu- 
lui contemporan în deosebi, al 
cărul permanent interpret poc-. 

țic se mândrește să fie. 
Incercând o tehnică variată 

în. culegeri ca Posms, sau vo- 

  

N 
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" neşti în todță cuțremurata 

  

„traducere NE 
de M. L. COSMA - 

lvumul următor, The Orators, c 
societate dinamică, veac 21 
sa împodobește în ele cu vest 
mântul bizar și splendid al sti: 
lului Auden. | 
-- Tovarăşi, către care se întorc 

gândurile noaaţre, 
Fraţilor, pentru care ne dăm 

  

        

Aa NR sufletul 
Atunci când s'au sfârşit 

” „= cuvintele; 
Aduceţi-vă aminte, . oriunde 
O dragoste izvorâtă de din- 

- colo de noi: 
Ne leagă*cu o legătură ns- 

| ivăzută : 
Credeţi în va oricând. - 
Ca. şi postul Cecil Lo- 

wis, Auden se găsește de par- 
tea luptei. literaturii pentru 
progres (,, the red adoance of 
life”), Ei reprezintă o foarte 
actuală și profundă mişcare 
literală engleză. 

In ulţima culegere, cronolo- 
gic, Joumey to a War, și cen 
mai bună, scrisă în  Exţremul 
Orient în colaborare cu un 
maestru al reportajului, figu- 
rează sonete de o perfecțiune 
clasică, dar de o vie -tinereia 
creatoare. 

Menirea poeziei. care ne tra- 
bue npu este, în stadiul ei ac- 
tua!, aceea de a ne suspenda 
iarăși în azur, aceea de fi ele- 

giacă și cbsenteistă, obișnuitul 
prile] de tristeţi interplanetare; 
altiel nu s'ar explica succesul 
poeziei lui Auden, al literaturii 

lui Auden, literatura vieţii oms- 
ei 

desfășurare, 
Intro oarecare măsură, toţi 

marii maeștri au făcuț-o, deia 

William Shakespeare până !a 
Walt Whitman, dacă nu ţinem 

neapărat să facem o listă im- 

presionantă, între cei doi, și 

după aceştia, din toate epocile 

literare și de pretuțindeni. 

o a E = 
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rEzZOIVa Ge Henan 
In U. R, S. S,, au fost înființate, 

acum 4 ani, școli de meserii (F. Z. 

0.), cari au menirea de-a pregăti 

cadre de muncitori calițicaţi. 
In aceşti 4 ani, şcolile de meserii 

au dat circa 2 milioane de munci- 

tori calificaţi. - , 

Muncitorii tineri, — absolvenţii 

şcolilor — sunţ -îndreptați în spe- 

cial în întreprinderile care produc 

armament şi muniții pentru Armata 

Roșie, în transport, — cale ferată 

şi pe apă, — şi în construcția uzi- 

nelor noui. 

P. Moscatov, — șeful departa- 

mentului șezerpelor de muncă pe 

lângă Sovietul Comisarilor Poporu- 

lu din U. R. S. 8, — a declarat 

corespondentului agenției TASS: 

— Sute de mii de tineri şi tinere 

au înlocuit în producție pe fraţii şi 

pe taţii lor plecați pe front. In pri- 

mele 17 luni ale războiului, ucent- 

- cii şcolilor de meserii, în “procesul 

productivității în perioada învăţă- 

mântului, au fabricat diferite pro- 

duse pentru front, pentru o sumă 

de un miliard de ruble, iar în tot 
timpul războiului pentru. suma de 

4 miliarde şi ceva de ruble, , 

In 1942—1943,' tinerii muncitori. 

au extras mai mult de 3 milioane 

tone de cărbuni și ardezii combue 

stibile, 1 milion tone de minereu de 
fier, aramă şi mangan, mai mult 
de 100 mii tone de petrol, au re- 
paraț peste 60 mii de vagoane de 
cale ferată, 6 mii locamative, peste 

7,5 mii de tractoare, combine şi 
alte mașini agricole. In această pe- 
rioadă. ucenicii şcolilor de meserii 
au ridicat mai mult de o sută de: 
clădiri, au “construit 300 de vase 
flumiale și marițime, au asezat peste 
2 milioane de țigle, peste o :jumă- 
tate milion de metri cubi de beton „ 
şi maloz. 

15 Martie 1944 (TASS). 
Ucenicii şcolilor de meserii nar- 

"ticipă actin la refacerea gospodă- 
riei disțruse din tinuturile care at 

fost sub ocupația fascistă, admiși anul acest în 
20 mii dintre elevii cei mal buni seriidin U.R. S.S. - 

ai școlilor de meserii din Moscova, 
Gorki, Tiflis, Cuibişev, Celiabinsc, 
Sverdlousc, au plecațţ spre bazinul 
Doneţului, pentru a lua parte la re- 
construcția regiunii. e. | 

In zilele grele ale blocadei Le- 
ningradului, şcolile de meserii n'au' 
încetat nici un moment munca lor, 
ajutând astfel frontul. Ucenicii au 
suportat bărbătește, foametea, fTi-. 
gul, încercările grele, fără să piardă 
curajul, , 

Tinerii ucenici și absolvenți ai 
acestor şcoli, lucrează foarte bine, 
se evidențiază ca maiștri, şi ocupă 
locuri de răspundere. Așa, absol- 
ventul școalei Nr. 31 din Mascova, 
tânărul Volodin, — strungar, — a 
fast numit șef de secție a unei u- 
zine care lhicrează pentru armată. 
Tinerii Melnicov şi Timofeeva lu- 
crează în calitate de șeji ai unei 
stațiuni de radioemisiune. 

Guvernul sovietic poartă toată 
grija pentru ucenici. Tinerii sunt a- 
sigurati cu hrană, îmbrăcăminte şi 
încălțăminte gratuite. ” 

În anul 1940—13, puvernul a a- 
cordat suma de 6,5 miliarde ruble 
pentru acest scop. In 1944, bugetul 
școlilor: de meserii era de 3 mi- 
liarde ruble. 

Până la războiu, erau în U. R.S. 
S, 1550 de şcoli, acum sunt 2,5 mii 
de şcoli de meserie. . 

“Pentru copiii orfani de războiu 
au fost creiate şcoli speciale de me- 
scrii. Băieții şi fetele din aceste 
şcoli au în afară de abiecte spe- 
ciale, şi un curs fe cultură gene- 
rală. Intr'o astfel de școală din Sta- 
uropol 'au fost admiși primăvara 
țrecuță 6500 tineri şi tinere. Dintre 
aceșția, erau 980 de elevi ai căror 
părinți au fost omoritţi de nemți, şi 
1200 având tața sau mama omoriti 
de nemți. . | 

In școala de meserii Nr 5 din 
Moscova învață mulţi copii ai foști- 
lor partizani. 

250 mii tincri și tinere au fost 

şcolile de me-
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Ula luppteitor antitaseist 
k Joâzsa 

Ziarele ne-au adus vestea că 
zilele acestea a avut loc 1a Cluj 
comemorarea unui an dela asa- 
ginarea de către fasciștii unguri. 
d lui J6zsa Bela. 

„__ Vestea m'a surprins şi m'a în- 
durerat profund. M'a surprins 
pentrucă, datorită odiosului dik- 
tat dela Viena, care a frânt în 
două acum patru ani Ardealul, 
trăgând între cele două părți ale 
lui un adevărat cordon sanitar, 
n'am aflat-o decât abia acum. Şi 
m'a întristat mai mult pentrucă 
pe J6zsa Bâla l-am cunoscut a- 
cum vre-o 5—6 ant în capitala 
Ardealului. Aici, în cadrele „A- 
teneului Muncitoresc”, am avut 
fericirea să colaborez cu J6zsa 
Bela. 

Nu știu să mai fi cunoscut 
vre-un om, .un îndrăgostit al 
muncii și acțiunei, ca acest neîn- 

„fricat şi mereu activ luptător 
pentru drepturile poporului mun 
citor, din sânul căruia se ridi- 
case, 

Firav şi ic la trup, J6zsa 
Bela avea un suflet mare şio. 
voinţă de fier. In faţa lui nu exi- 
stau obstacole de nebiruit. Avea 
în caracterul lui dârzenia,  hotă- 
rirea şi curajul moștenit dela 
strămoşii lui, ţăranii săcul ai lui: 
Gheorghe Doja, tovarăşul de 
idea] şi năzuinţi al nemuritoru-: 
lui Horia, - iu 
„Născut în 1898 în com. Hodgia 
din judeţul Odorheiu, J6zsa Bela 
după ce deabia termină școala 
de meserii, e înrolat în armată şi 

trimis pe front în primul .războiu 
mondial, 

Revoluţia din 1918 îi deschide 
noui orizonturi și îi întăreşte 
voința şi hotărtrea de luptă îm- 
potriva impilatorilor şi exploata- 
torilor poporului. 

In 1921 se înrolează în mișca- 
rea sindicală ca muncitor tâm- 
plar şi paralel cu lupta dusă pe 

În fie 

  

    3 &lla 
teren economic, se aliniază în și- 
rul luptătorilor pentru cele. mai 
scumpe bunuri ale omului : drep- 
tate și libertate... . 
Aceeași activitate intensă şi 

tructuoasă o desfășoară mai târ- 
ziu ani dearândul în frunea A- 
jutorului Muncitoresc, colaborând 
totodată la presa muncitorească 
cu luminoase şi documentate ar- 
ticole despre problemele cari fră- 
mântau muncitorimea şi combă- 
tând cu curaj tendinţele fasci- 
zante cari se ânanifestau tot mai 
accentuat în viaţa politică româ- 
nească. Cu spiritul lui ascuţit, a 
prevăzut și a denunțat pericolul. 
ce-l prezenta pentru pace fascis- 
mul] și hitlerismul, care se întin- 
dea pe atunci ca o pecingine în 
toaţă lumea. ” 

Apoi, în: cadrele „Ateneului 
Muncitoresc” n'a cunoscut nici o 
oboseală şi nici un sacrificiu în 
străduințele lui pentru răspân- 

direa culturii şi întărirea solida- 
rităţii în mijlocul masselor mun- 
citoreşti, . :: : - 

  

lui J6zsa Bela continuă cu ace= 
eași vigoare lupta împotriva faș- 
cismului și șovinismului maghiar 
realizând unitatea de acțiune cu 
elementele antifasciste şi demo- 
cratice româneşti. din Cluj. 

In toamna anului 1943 e ares- 
tat de călăii fasciști şi ucis în bă 
tăi şi chinuri groaznice ., 

La împlinirea unul an dela 
mișeleasca asasinare a acestui 
brav luptător şi martir 'al popo- 
rului ardelean, întreaga munci- 
torime din Cluj a adus omagiul 
ei de recunoștință și venerație 
pentru cel care a fost J6zsa Bela, 
făcând totodată legământ că-l va 
urma cu credință exemplul stră- 
lucit de muncă devotată pentru 
dreptatea şi Jibertatea poporului. 

(Extras din „Drum Nou”) 
      

care 

După înjumătățirea Ardealu- : 

mem a Na Name e ace ae 
copii 
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“ ouropene 'cotroplte po 

  
  

MARIA SCEBACENCO şi NADEJDA 

    

Mihai Mirkovici s'a născut în Bos- 
nia, dintr'o familie” de țărani. Când a 
început războlul avea doar 10 ani. 
După capitularea armatei jugoslave 
în anul 1941, nemţii au pășit pe solul 
său natal, Au intrat în sat ca Jeful- 
tori. Iar odată cu ei, în casa țărăneas- 
că a lul Mirkovici au intrat adesea şi 

“ostași de al lui Ante Pavelici şi Ita- 
lieni, A adus cu e! tot ce le plăcea şi 
au bătut crunt pe tatăl lui Mişu şi 
pe mama lut, , 

Incă din primele zile ale cotropirii 
inamice, bătrânul Mirkovici s'a înro- 
lat în rândurile ' partizanilor. Acest 
lucru l-a făcut tocmai la timp, de- 
oarece a doua zi au și venit ostașii 
ca să-l ridice de acasă. Mişu a văzut 
atunci că po tatăl său, dacă sar fi 
găsit acasă, l-ar fi ajuns soarta ma- 
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Fronturile de luptă: 
Yiora nazistă pg mânată spre 

tâinlogul ei; Mai ales în Ungara, 
trupele sovietice au izbutit să încă 
noi progresa, Astăzi ele amenință 
nu numal capitala Ungariei (cara 
“co află cub un violent ţir de artile- 
„lo şi în ale cărei cartiere mărgl- 
Baze so dau lupte de 'stradă) ci 
pun în primejdie şi Viena. Astfel 

trezul front de sud-est al Ger- 
"maniei este în pericol, Hitleriştii 
„dau măsuri grabnice de evacuare a 
reglunilor amenințate, In Slovacia - 
centrală şi do năsărit ei încearcă 
ăn orere mașinile şi instala- 

pot lua, lar dela Viena, pu orga 
„pole partidului naziaţ au fost mu- 
“fată dn Karsbad şi Marienbad, 
:  Erolcela armate sovietice cari 

po frontul maghiar și-au: 
văzut din nou constințite victoriile 
în ordinul do zi dela 9 Decembrie 
ai Comandantului Șef Suprem 
Acest Ordin de zi, edresat către 
mareșalul Uniunii Sovietice Mali- 
"novski, comandantul trupelor de 
pe al doilea front ucrainian, şi ge-: 
neralul de armată Zacharov, şeful 
de stat major al frontului—spune: 

„Trupele de po al doilea frort 
mctalnian au străpuns apărările 
inamice, solid fortificate „ja nord- 
est ds Budapesta, au lărgit spăr- 
tura făcută până la 120 km. gi, 
înaintând În inţertorul teritoriului 
inamice cu 60 lan., au atins Dună- 
rea la sud de Budapesta. : | 

In același timp, trupele de pe 
- acest front au forțat trecerea Du-. 

nărel-la sud de Budapesta, au. 
străpuns apărarea fluviului şi au, 
operat joncțiunea, în apropiere de 

- dacul Belencze, cu trupele noastre 
"care dădeau ofensiva dealungul 
malului. de vest al Dunărei. spre 

„moră, . ! 
În cursul luptelor ofensive, fru= . 

pele de pe front au cucerit pu- 
ternicele puncte de sprijin ale 
apărărilor inamice: oraşele Ba- 
lassagyarmat, Nograd, Vacz. As- 

“zoa,;Ucsi, precum și mai mult de 
160 de alte localităţi”. „ 

Pentru acțiunile lor exemplar 
exprim mulţumirile mele trupelor 
care sunt puse sub ordinele: dom-' - 

- nilor voastre și care au luat parte 
Ja . luptele pentru străpungerea 
apărărilor inamice şi forțarea. tre- 
cerili Dunărel. A ' 

Glorie veşnică eroilor căzuţi în ;: 
luptele pentru libertatea şi inde- | 
pendenţa patrie! noastre. 

|: Moarte cotropitorilor germani !“ 
In acelaş tmp, pe frontul. de 

vest, armatele. aliate continuă să. 
„ocupe pozițiile..de plecare pentru : 
asaltul împotriva liniei Siegtried, 

“Linia Maginot, folosită de nemți, 
"este acum depăşită în foarte mul- 
"te puncte. și înaintarea pe terlto- 

" xiul german face progrese. 

Situaţia politică .. 
internaţională: 

- Odată cu victoriile 
înrogistrează şi muri 
litice și diplomatice, 
cari au învăţat acum 

--mor sacrificii no mai pomenite ce 
" însemnează iascismul, iau acum 
măsuri pentru  stârpirea :lui defl- 

militaro, 80 
Jzbânzi po- 

' Popoarele, 

, nitivă şi pentm impledecarea u- 
noi noi agresiuni germane în vii- 

"tor,  .. i 
! = Un oveniment do o însomnă- 
tate istorică, este semnarea trata” 
tului de alianță dintre U. BR. $. S. 
și Franţa. Generalul do Gaulle « 
înțolos că singura cbozășie pon- 
tru a feri Franța-do no! suferinţe, 
esto alianţa cu Uniunca Sovietică. 

„țara caro fatruneşto pe lângă coa 
mai putomică armată din lumo, o 
dorință neclintită do paco şi o ură- 
do moarto împotriva agresorilor 

hitlerişti, i 
— Cât de necesară este pentru 

popoarele Europoi prietenia: Uniu. 
nii Sovietice, vedem din exemplul 
Cehoslovaciei,' S'a împlinit săptă- 
mâna accasta un an: dela semna 

i i | 

cu preţul u- - 

zoa tratamiui do alianță sovioto- 
cehoslovac, In clipa semnării lui, 
trupele soviotico se allau încă de- 
parie do granițole Cohoslovaţiei. 
Ele mai aveau incă do oliberat 
maxi ținuturi ale toritoriului națio- 
nal. Astăzi, Armata Roşie, olibe- 
rând teritoriul cohoslovac  dovo- 
deşto că Uniunea Soviotică îşi țino 
totdoauna cuvântul. i 
— Dax numui pin tratate nu 

poato îi impiedecat un nou războlt. 
Pontru doplina izbândă împotriva 
hiilerismului e nevoo.do'o luptă 
aprigă. chiar în intorior, împotriva 
fascismului şi a agenților săi din 
coloana a 5-a. Esto o luptă pe 

„caro o dau acum toale popoarele 
din țările oliborate. Acosto popoa- 
xo au dus o grea bătălie în tot 
timpul ocupațioi duşmamo. Fonjo- 
lo patriotice, formate în  iatorior 

"din col mal cinstiți şi mal. cura-: 
Joși inamici al cotropitorilor, s'au 
bătut fără de odihnă, în condiţii 
din celo mai grelo, cu riscuri  o0- 
normo, dând astiel un ajutor ne- 
prejuit armatelor aliate  elibera- 
toare, Astăzi, eroicii luptători îm- 
potriva hitlerişiilor vor să culeagă 
roadele sacriliciilor pe cari lo-2u 
adus. Şi co anumo cer? Garanția 
că în Patria, po care au oliberat-o 
se va introduce un regim de li- 
bortate și democraţie, garanţia c 
toate olomentelo fascisto, reacțio- 

- maro şi pro-hitloziste vor îi înl&tu- 
'zato. pontru totdeauna, o 

lată ce urmăresc patrioții ado- 
văraţi. din toată lumea și aceasta 
este şi ținta patrioților greci din. 
gruparea politică EAM, alcătuită 

"din partidele comunist, socialist, 
„“socialist-țărănesc și democrat: din 
Grecia. Aceste: partide au organi- 
zat armata populară de eliberare, 

“ numită. Elas, alo cărei fapte eroi- 
ce: împotriva agresorilor 

„au fost urmărite cu simpatia. 
toți oamenii liber iai lumii. 

Incercând să dezarmeze arma- 
ta” populară, fără a dezarma - în 
acelaș timp și organizaţiile. para- 

„militare ale unor grupări reacţio- 
"nare, guvernul d-lui . Papandreou, 
revenit de curând din omigraţie, 
a ridicat împstriva sa imensa ma- 
joritate a poporului grec şi a-pro- 
vocat un război intern. Trupele ar- 
matei britanice de ocupaţie ale 
generalului Scobie au primit ordin 
să susțină - guvornul Papandreu.. 

.. Totuşi EAM-ul este stăpân aproa- 
“pe pe întreaga țară și pe patru 

cincimi din Atena, . 

In parlamentul britanic, și în în- 
treaga Anglie, luptele din Grecia 
au avutun mare răsunet și.au dus. : 

"la polemici din cele mai violenta, 
;Deși parlamentul a aprobat politi- 
ca guvernului. (laburiștii s'au ob- 

„ţinut dela vot pentru a nu sparge 
unitatea engleză în condițiuni :de 

de: pretutindeni. Contorinţa parti- 
dului laburist l-a admonestat pe 
d. Churchill şi a cerut măsuri grab- : 
nice pent o soluționare a pro- 

”-  blemei grecești. Ă 
Ziarul. „Daily Horald“, otiatosul 

"în parlament de către d.. Churchill 
drept „provocatoars”. 

In şedinţa de Joi, deputatul la- . 
buzist Cocks a spus:! 

„cât înţelege guvemul să mai con- 
„_Unue această politică de asasina-: : 

ze a camarazilor noştri greci?” , 
lar deputatul laburist Eirwood 

a întrebat: | a A 
„Aveţi cunoştinţă că: cam primit 

- valuri de telegramo în dimineata 
aceasta, dela. lucrători din toată 
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război), proteste continuă să curgă : 

laburist, caliiică cuvintele rostite. 

„Pot intreba po d. prim ministru | 

'Angila, prin care ameninţă că vor 
" lăsa uneltele dacă ponlica guver- 
nului .față de Grocia nu va îl 
schimbată imediat?” .  : 

Insuși ziarul conservator „Timo“ 
declară că politica britamică în 

- Grecia a dat ialiment și apoi 
spuns: a 

„Guvernul național provizoriu 
din orice. țară eliberată trebue să 

„fie făurit în jurul cslai mai impe- 
tuoase și, activo mișcări de sozi- 
stonță, care a țlaut nastinsă: da- 
căra! națională sub ocupaţia “ina- 

“ mică, în vremo de lipsuri şi de tu-" 
oare. Șeful lui trabuo să île un 
cm acceptat de mișcuoa.de rezi- 
stență și care a activat în această 
mișcare.  Maţoritatoa membrilor 
lui trebue să îi lăcut parte din 
mișcarea de rezistență. Politica 
sa și programul. său trebue să (ie 
în acord cu cel caro, au acționat. 
în strâns contact cu realitățile în 

„lupta subterană“, Ia 
În această privință „Times“ :so 

declară de acord cu primul mini-. 
stiu al Olandei, care a atirmat că 
“Olanda trebue să aibă un prim- 
ministru ieșit din xândul celor cari 
au dus în interiorul ţării lupta de 
“eliberare. ! | 

Evenimentele” 
din România:: 

„.. Noul guvern ei domnului. gene- 
Tal Rădescu trebue să fie  cuma 
spus tov. V, Luca, .reprezentantul 

" marei majorități a poporului şi nu 
opresorul lui”. Nol nu trebue să 

“ ajungem la catastrofa națională 
din Grecia. . 
„Iată de ce — spune tov. Luca — 

lozinca guvernului trebue să fie: 
Cu faţa spre popor, Cu ajutorul lui 
se va desăvârşi nimicirea fascismu- 
lui inter, democratizarea politică, 
economică, culturală a țării — a 
ceasta este chezășia împlinirii con- 
dițiunilor “de Armistiţiu, mobiliza- 

- rea tuturor resurselor țării pentru - 
ducerea cu succes a războiului an- 
tihitlerist”, Xa 

In privinţa împlinirii condițiuni- 
' lor de Armistiţu s'au făcut mari. 

progrese, Un merit deosebit îl are 
în această privință d. Andrei 'Vâ- 
ş.nski, a cărui vizită la noi în ţară 
a dat roade însemnate, . 
"D. Vâşinsii a părăsit săptămâna 

„ aceasta România, lăsând în urma 
lui impresia uneia din cele mai de 

" seamă personalități ale diploma- 
“Vici mondiale, 

Poporul român caută să-și câş- 
-tige încrederea şi prietenia marctul 
popor sovietic. Este scopul pe care 
şi l-a propus organizația A. R. L. 
U. S. Tineretul îşi dă partea lu: de 
contribuţie la stabilirea unei prie- 
tenii durabile cu țineretul sovietic, 
In primul rând e nevoe de o nouă 
educaţie a celor tineri. Un început 
frumos a fost făcut Marţi, când un 
mare număr de copii dela şcolile 
Titu Maiorescu, Sf. Ion Moşi, Vo- 

inţa şi Silvestru au luat parte la o 
serbare dată de A, R. L, U.S. şi 
au aflat câte ceva despre viata fe- 
ricită a. copiilor din Uniunea So- 

vietică. .. ? 
Munca pentru. .refacerea ţării 

merge înainte. Pe lângă 'angaja- 
mentele de a mări producţia pe 
care și le iau muncitori! din toate 
colțurile . țării, se duce munca de 
refacere a. regiunilor. â:struse - din 
Ardeal și Moldova. O caravană a 
„Apărării Patriotice a plecat spre 

- Moldova, ducând contribuția popu- 
lațiel. . | De 

- : Epurația și “măsurile: impotriva 
fasciştilor și profasciştilor încep să 

“se facă simţite, Numai „prin stâr- 
pirea definitivă a ultimelor. rămă= 

„..Şite reacționare fasciste vom avea 
“garanția că un nou 13 Decembrie, 
un nou masacru al luptăorilor pen=! 
„tru pâine şi libertate, nu se va 
„Produce. . | . 

In frunte cu tovarășa Ana Pau 
ker despre a cărei aniversare am: 
scris în:pag, 1 și în frunte cu. cel. 
lalţ: conducători : iubiţi, - poporul 

„român luptă să-şi clădească o viaţă 
„liberă și fericită... Şi la această lup- | 

- tă tineretul ia parte cu tot sufle- 

/ 

y 

" ascunși în pădure, iar luptătorii 

TROIAN în prezidiumul celui de al XII-lea Meeting -Antifascist el 
Tineretului Sovietic, ținut 12 Moscova 

    

jorităţii bărbaţilor prinşi de fascişti 
— schingiuirea şi moartea, , . 

Dedceea copllașul. sa hotărît ferm 
să urmeze exemplul tatălui.  Intr'o: 
seară şi-a îmbrăţişat mama, ca un om 
mare, fără lacrimi şi-a luat rămas 
bum dela ea şi a plecat din sat. 

Um Ciapaev 
Miuntenegwean 

Celebrul erou naţional al Jugos- 
laviei Sava Kavacevici căruia parţi- 
zanii l-au dat numele de Ciapaev 
Muntenegrean, a primit în brigada 
sa pe micul Mişu, i-a dat.o armă și - 
l-a îmbrăcat în uniformă. Din ziua 
aceca a început prictenia lor quicasă, 
camaraderia, dintre un om în toată fi- 
rea şi un copilaş, care abia păşise pe 
calea vieţii. 

* Sava Kovacevici esto muntenegrea- 
nul tiplo: de o statură gigantică, cu o 
expresie hotărâtă şi o față parcă tă- 
lată din piatră, cu o privire mândră 
do vultur, cu o mustață bogată şi ră-. 
sucită, care-l făcea să semene cu Cia- 
„pâcv. Acest nume i l-a dat poporul 
nu Numai din cauza asemănării ci şi 
pentru curajul său nemăsurat şi pen- 
tru credința lui nesdruncinată în.vic- 
torie, . EI , 

"Țăranii l-au tubit şi stimat mult pe 
"Bava, — Om cumsecade —'ziceau ei, 
urmărindu-l cu privirea - însufleţită, 
când Ii so întâmpla să se întâlnească 
cu vestitul comandant al partizanilor, 
_Mlişu îl vedea adesea pe Sâva cu- 
fundat într'o tăcere adâncă, Răsucin- 
du-şi mustăţile, comandantul făurca 
planuri noui pentru operaţiile urmă- 
toare, însă copilaşul a descoperit în 
el şi un alt om: bun, simţitor şi ve- 
scl. Sava ştia să râdă şi râdea Qin 
toată inima. Ii plăceau foarte .muli 
“copil şi când îi întâlnea, în buzunarul 
„lui se găsca, totdeauna “vreun dar. 
pentru el. Sava Kovacevici îl indrăsi 
pe Mişu ca pe fiul său. . 

Imprejur se ridicau munţii înalţi 
cu prăpastii fără fund. Undeva, de- 
parte, se auzea murmurul răurilor re- 
pezi, Sute de oameni, în 'mișcsrea lor 
prin cărări părcau a fi niște rătăciţi 
în acest formidabil haos de piatră, 

O mare viciorio 

Intro zi: patrulele de recunoaștere 
l-au dat de veste lui Sava despre o 
"apropiere a tancurilor germane. Co- 
mandantul ordonă ca răniții să fie 

să 
fie preătiţi: pentru luptă. In curând sa 
ivi incmicul. 8 tancuri și şaso cami- 
oane cu soldaţi se apropiau la dis- 
tanțe considerabile unele de altele. 

La ordinul lui Sava partizanii care 
se găseu la adăpost, primiră tancu- 
xile germane cu grenade: nu de- 
geaba sunt partizanii renumiţi anun- 
cători de grenade, atât prin curajul 

cât și prin 'preciziunea lor. Pe câm-. 
pul de lupiă so ridicară numaidecât 
limbi de foc deasupra câtorva blin- 
date inamice. Când ajunseră la rând 
camioanele cu infanteria și când 
nemţii înceorcară să ia ei inițiativa, 
ora proa târziu, Partizanii porniră 
lupta corp la corp. Atacul lor a tost 
aprig și de noinvins. 

In timpul luptei Mişu nu-l părăsi pe 
Sava nic! o clipă. El reuşi să scape de 
ținta armelor inamice. Câteodată tră- 
gea și el, dar tot timpul era în apro- 
piorea bunului: său prieten. Intr'un 
moment de cea mai cumplită bătălie 
tânărul partizan: putu încă o singură 
dată. să admire puterea supraome- 
noască a comandantului său. 

Sava înșiăcând cu o mână pe un : 
noamț, îl îmbrânci atât de puternic, 
încât acesta sbură câţiva motrl și îs-. 
bindu-se de piatră zămaso la pămâni 
cu capul spart. Mișu îl auzi pe Savo 
strigând : „Inainte, înainte.” 

Acost strigăt al comandantului iu- 
bit înzeci puterea oamenilor care se 
aruncară cu o.forță nouă și mărită 
asupra Înamicului. : a 

Lupta dură cinci ore. Când soarele 
apuse şi,pe muntele Visoco.se înși- 
zau umbrele serii, so tăcu o liniște 
adâncă. Pe câmpul do luptă răma- 
soră 250 de cadavre germane și. în 
too și fum mai ardeau tancurile și. 
camioanele nemișcato. A fost o mare: 
victorle a partizanilor, , 

Inamicul însă nu se linişti. El arun.- 
că impotriva răzbunătorilor. naţionali 
iorțe proaspate;: Avioanele : germane 
care  Bburau în ilecare zi deasupra 

„munților bombardau și mitraliau pe 
"partizani, Aceștia se retrăgeau și în. 
curând au fost masaji în strâmtoarea 
Gornea-Reka inamicul ti înconjură: în 
trei cercuri. Deasupra, de pe muntele 
Zelen, germanii: porniră tir puternice 
de artilerie și de aruncătoare de ml- 
ne. Hrana - era pa. stârșite.  Domnea 
frigul - și 
iarbă, Insă nicio greutate şi nici un 
fel de lipsun n'au putut înirânge e- 
rolsmul lor şi nu le-au putut sdrun- 
„ina credința nostrămutată în victorie.. 

Acestea au fost cele:mui grele zile 
ale luptel partizanior.Jvgoslaviei. Co- 
mandanții au știut să ridice moralul * 
luptătorilor. Sava cerceta po luptă-. 
tozi și îi însufleţea cu cuvântul său. 
Partizanii au auzit cuvântul genera- 
ului lor, 'a1 eroului: național Peka 
Dapcevici, care în aceste zile gre!2 - | 
a spus: „Vom învingo, 

7 

_ Moare un escu. 
Intr'o zi friguroasă şi cu ploaie Mle 

şu i văzu po Mareşulul Tito, 'Trecoa 

* 
Pi 

  

- chema la răzbunare, ȘI când Tito dă. 

treacă râul. Nemţii 

  

foamoa.. Oamenii mâncau. 

   
    

po lângă iugtăiori pe calul său Blă- 

. bit de ioamo şi îi încuraja cu zăm- 

betul. După câteva zile partizanii a- 
ară c& iubitul lor Tito. osta rănit la 
mână do o schiță de bombă! gor- 
mană, El primiră această voste cu un 
strigăt plla de amărăciune și do ură, 
Sângele vărsat al comandantului îi 

du ordin ca celo tel cercuri inamico 
care îi iriconjurau, să ile rupte, od- 
meni! se kotărâră să aducă la în- 
doplinire acest lucru sau să moară 
po câmpul de bătaie. | 

Luptătorii lui „Sava  începură: să 
descoperiră. a- 

ceastă intenție și deschiseră focul cu 
tot felul de arme. Partizanii înaintau 
cu: dârzenie trudindu-se să străbată: 
cercurile și să scoată ain spaţiul în- 
conjurat cei trei mii de răniţi. Râul 
se  înroși de sânge,. însă nu exista 
încă o forță care să poată opri pe 
eroi. . Câţiva răniţi se târau singuri. 
Mișu -Mirkovici' care mergea însoțit 

de alți eroi, văzu cum un partizan 
căruia îi fusese smuls un picior ; și 
sângele ţâșnea din rana adâncă, se 
aşezase în dosul unei pietre şi con: 
tinua să tragă mai departe cu mitra- 
liera. Văzu pe altul care călărea fără 

o mână, iar cu cealaltă trăgând. cu 
arma. Nu departe de țărm partizanii . 
observară prezența inamicului, Sava 
conducea pe luptători, şi le dădu or- 
din de atac. Era în zori de zi şi nem- 
țiL observând pe partizani,  întăriră 
focul. Sava mergea. în fruntea luptă- 
torilor săi. Pe faţa lui se putea ceți 

ura și setea de răzbunare. Mişu mer- 
gea alături de el, şi credea că Sava 
este personificarea forţei de neînvins. 
Observând în fața sa poziţia fortifi- 
cată a inamicului Sava hotări să o 
atace. Iși întoarse privirea: spre lup- 
tătorii care mergeau în: urma lui și le 
strigă : „După mine f€roi!“ insă, în 
clipa aceea.câteva' gloanţe dușmane 
izbiră piepul comandantului neîntri= 
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(Continuare din pag. l-a) 

rând, 

de fascism.. Victoriile şi viito-: 

rul popoarelor lor, pe care — 

dacă nu.le-au' cucerit delini- 

tiv — lo vor cuceri, se leagă 

pentru : totdeauna ' de - numele 

lor. e 

“In Iulie '1935, tovarăşa Ana 

Pauker a: tost arestată. Voia: și 

gândul burgheziei reacționare 

se împlinise. Ceeace mitralie- 

rele. ărmatei nu putuseră înă- 

buși în greva spălată cu sân- 

gele dela “atelierele. Grivita, 

credeau reacționarii români că 

vor putea-o face organele po- 

liţieneşti, lipsind massele mun- 

citoare. de conducătorii lor e” 

fectivi.  Deaceoa ! Ana a fost 

' arestată. Ca să termine mai Ie- 

'pede,. agenții hitleristi ai reac- - 

Hunii române -au încercat 's'o 
asasineze, pe când o-transpor- - 

"“4au cu mașina închisorii. Aten-. 
tatul premeditat n'a izbutit. De 

_una din răni se resimte şi azi. 
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cat, care se prăbuşi la pământ. Mişu 
înlemni de durere şi de- groază. Tă- 
cut, fără a privi-la ceilalți camarazi 
care alergau înainte în luptă, se a- 
plecă deasupra corpului - neînsufleţit. 
al comandantului său iubit. Cea din- 

tâi lacrimă fierbinte, pe care o. văr- 
sase în timpul războiului căzu pe faţa 

nemişcată a lui Sava. Fruntea coman- 
dantului înfățișa ura lui nemărginită 
cu' care pornise în luptă. Copilul des- 

prinse cu grijă de pe mâneca - celui 
ucis steaua roşie şi porni cu repezil- 
ciune în. urma celorlalți prieteni “de 

luptă. Inamicul a fost înfrânt, . Un 
întreg batalion german a fost nimicit 
la Gornea-Reka,: iar partizanii . conti- 

nuându-şi atacul. au :străbătut toate 
cele trei cercuri inamice: cu care fu-" 

După aceea au. 
să: 

seseră înconjurați, 
trecut în Bosnia de răsărit .ca 
conliinue acolo'lupta împotriva cotro-: 
pitorilor germani, . .. . . i 

Pe Mişu Mirkovici l-a primit în 
corpul său de armată, generalul 'Peka. 
Depcevici. 

L-am întrebat pe Mişu:dacă-l iu- 
beşte pe Depcevici. Mi-a aruncat o 
privire drept în ochi.şi mi-a răspuns 
hotărit, aşa cum răspunde omul. care 
a fost de mai multe ori în luptă: . 

„Il iubesc foarte mult. Este mai 
mult decât un erou“, :. -. 

Mişu- are acum 13 ani. EI și-a pier- 
dut întreaga familie, însă şi-a câşti- 
gaţ prietenia multora, care îl iubesc 
ca pe un fiu şi ca pe un tovarăş cu- 
rajos de luptă. ! , 

Făcând impreună cu alţi. partizani 
tineri, recunoaşteri forțate în spatele 
inamicului, l-am întrebat odată: 
„Ce-ai face: cu ultimul fascist rămas 

„în. viață 2“. Ochii negri ai copilului 
sclipiră, fruntea lui se încreţi, lar 

cuvintele lui încete, răspicate "și ac- 
centuate cu fiecare 
wL-aș omori“, " 

'mede,' ale carcerei, 

- silabă au fost:: 

TINERETULUI 

  

Ana este adusă înaintea jus- 

“tiției deabia după un an de zle 

şi nu la Bucureşti, unde mas- 

sele compacte ale muncitorilor: 

şi ale populaţiei au împiedicat 

judecarea procesului, ci la Cra- 

iova.. Apărarea "Anei, care, - în 

'cuvinte de o simplitate și de o 

| e programul Pastidului Co- 

munist din România, a 

: decătorii şi i-a transformat (așa 

cum erau 'de fapt) din acuzatori 

în acuzaţi. Cu toate acestea, tre- 

-cându-să peste cauza dreaptă. 

a' poporului, peste 

prezentanților muncitorimii din 

morală impresionantă, a 

a iritat ju- 

Franța, Belgia, Cehoslovacia, 

Ana e condamnată la zece ani 

ae temniţă și dusă in închi- 

soare în. închisoare, dela Vă- 

căreşti la Craiova, dela Craio- 

va la Râmnicul-Sărat. Regimul 

temniţei nu i-a scăzut însă dâr-. 

zenia. Mizeria celulară n'a o* 
prit-o să . continuie educaţia 

poltică, revoluţionară şi cet 

țenească a deţinuţilor. Inăspri- 

rea traiului din temniță n'a do- 

terminat-o să neglijeze nivelul 

cultural al tovarășelor, cu..care 

împărtășea condițiile aproape 

insuportabile * ale : închisorii, 

Dintre zidurle. întunecoase, u- 

mează cadre, oțeleşte vointele, 

menţine vie conștiința piruințol 

apropiate, vestește înfrângerea 
hitlerismului.. ; 

- Prin intervenţia decisivă a 

Uniunii Sovietice, în a cărei 

“constituție întră ca punct de 
glorie. acordarea unui azil 

pentru luptătorii cauzei: popo- 

rului,. tovarășa Ana, Pauker, 

cea mai dârză, cea mai neiîn- 

_fricată luptătoare a poporului 

român,- a fost 'eliberată. Uniu- 

nea Sovietică a redat luptei de 

eliberare a poporului nostru, da 

sub jugul fascist, cea mai vaj“ 

nică energie -şi forță, pe apă« 

" rătoarea' cea mai hotărită a în- 

teroselor poporului. : 

"19 - Decembrie nu. înseamnă 
“numai demascarea adevăratei 

'dușmănii a clicelor, de reac- 
" ționari împotriva clasei munci- 

toare; 13 Decembrie înseamnă 

" deopotrivă un îndemn la conti- 
„nuarea-luptei, o. chezășie a 

“unităţii muncitoreşti. şi a forţei 
. reprezentata de ea. | 

: In ziua când tovarăşa Ana 

Pauker păsește întrun nou an 

„de viaţă, tineretul democrat din 

România îi . transmite salutul 

său devotat şi asigurarea că 

va continua fără şovăire lupta 

„pentru o.nouă societate, .ală- 

- turi de copiii ei, pe care î-a dă- 

"ruit poporului și cauzei popu” 

lare. . o ii 
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