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Dem a Ă Doi 

alegerea oamenilor 
ales spre cadrele 

„Unii socotesc că în . 

p'ebue să ne orientăm mui 
„vechi, Alții dimpotrivă, . 
tăm mai: ales spre cadrele tinere. Mie mi se 
pare, că .utât unii cât :şi alţii . greşesc. Cadrele 
„vechi reprezintă desigur o mare bogăţie pentru. 
partid. şi stat. File posedă ceeace: au cadrele 
tinere? o. experienţă enormă, în domeniul con: . 
duceri, o călire principiulă marzisto - leninistă, 
cunoaşterea adâncă a lucrurilor cu cui se ocu- 
pă, capucitutea de orientare. Insă, în primul 
rând, vechile: cadre sunt totdeauna puţine la 
număr, mai puţine. de cât trebue, şi ele. încep, în 
parte, să îasă din rânduri, - prin forța 
naturii, In al doilea rând, o parte din 
cadre, este uneori înclinată să privească cu în. 
dăvătnicie înapoi, să ae împotmolească în : tre- 
cut, să se împotmolească în lucrurile vechi şi să 
nu observe ceeuce este nou în viaţă. Aceasta se 
„numeşte a pierde sin ful noului, IE o lipsă foar- 
te seriousă și periculo usă, In ce privește cadre- 
le tinere, cle 3vau, fireşte, această . experiență, 

această călire, aceste: cunoştinţe adânci şi a- 

ceastă capacitate de orientare pe curi le posedă. 

cudrele vechi, Insă, în primal rând, cadrele ti- 
nere formează majoritatea imensă; în al doilea 
"ând ele sunt tinere şi deocamdată nu sunt 
menințate de pericolul de a ieşi din. rânduri; în 
al treilea rând, ele posedă. din Velşug.. simțul 
noului, calitate prețio usă pentru... 

| repeziciune, încât . nu este departe timpul când 

ele vor ajunge pe "bătrâni, vor. sta cot la cot cu 
-ubul demna de ei. Prin uw- 
constă nu în a.ne orienta, 

ori spre cadrele vechi, . ori'spre .cele noi, ci a 

"ajuta să coordoniim, să unim cudrele vechi şi noi 

întro singură orchestră a. maeneti. de conduce- 

re ce prtidului şi a Statului 

(Din raportul Comitetului Central. “tăcut la Coroonemi. a XVIII 

ilea al Partidului Comunst al Uniunii Sovietice). - 

Pentru totdeauna vor. intra în istorie fap- 

ei, şi vor alcătuit schi 

macwe, 3tecina. noastră 

ga . 

tele fără de seamăn. de eroism în muncă ale 

” femeilor. soviatice şi ale s slăvitului nostru i- 

neret, care au purtăt pe “umerii; lor . povara 

„ principală a muncii în fabrici şi uzine, î în col- 

"hozuri şi sovhozuri. Pentru. onoarea şi inde- |. 

pendența Patriei, femeile sovietice, tinerii şi 

ținerele dau dovezi. de adevărat eroism.pe 

| “frontul munrii. Ei s'au dovedit demni de taţii 

și fiii, soţii şi frații lor, «care apără Patria de: 

 bestiile germano-fasciste. . . 

Faptele de. eroism: în muncă ' ale oameni- 

„lor sovietici din spatele frontului. ca şi nemu- 

ritoarele fapte de arme ale ostașilor noştri pe 

front, izvorăsc din fiorbintele şi fecundul pa- 

triotism sovietic. 

(Din discursal rostit de zoze şalol Stalia. la” setata solemnă a Be 

vietuloi din Moscova, în ziua de 8 Noembrie 1944), 

gândesc să ne orien- 

legilor: 
vechile. 

fiecare mili- 

taut bolşevic, şi în al patrulea rând, ele cresc şi 

se luminează atât der epede,. se ridică cu atâta. 
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- Iosif DER RTENI Stalin - 
In ziua de 21: Decembrie, Ma-. 

reșatul Stalin împlineşte 65 de 
ani. Mai mult de trei sferturi 
“din viața: sa. a fost dedicată lup-. 
tei revoluţionare “pentru ridi- 
carea: popoarelor din 1]. R..S.: 
S., pentru răsturnarea țarismu- 
lui, pentru' clădirea. socialis- 
mului. Viaţa și opera lui nu pot 

“E cuprinse într'un . articol; nu 
pot fîi..cuprinse nici în. volu-. 
me întrexi. Oameni ca Stalin 
apar rar de: tot în istoria po- 

poarelor. „ 

S'a născut ' la! 21 Decembrie 
1879 în “orașul Gori, guvernă- 

mântul Tiflis, în Georgia. : Ta” 
tăl său era: cismat și pe. urmă 
muncitor de. fabrică, lar mama 
sa era fiică de iobag. . E 

| Din fragedă . tinerețe, :losii 
Vissarionovici Djugașvili. a ve- 
nit în contact cu mișcarea. revo- . 

luționară. Astfel, în 1896-97, 
„- Stalin * se afla..în fruntea -car- 

curilor marxiste din seminarul 
teologic, iat în August 1893. 
intra în organizaţia din Tiflis 
a partidului muncitoresc Social 
Democrat Rus, 

Dela început Stalin crează 
cu îndârjire .în vederea -pro- 
priei sale desvoltări. Studiind 
marxismul, se inițiază în scrie- 
rile. lui Lenin: indrentate contra. 
„narcdnicismului şi contra „mar- 
xismului legal”. Scrierile lui Le- 
nin cau asupra lui Stalin o a- 

".dâncă influență. Unui; din ,to= . 
'varășii care. l-au cunoscut 'da- 

aproape pe Stalin își aminteşte 
că după ce a citit lucrarea lui 
Lenin a spus : „Trebue să-l văd 
neapărat”. Stalin a văzut în Le- 
nin pe creatorul Partidului de 
tip nou, adevăratul. partid mar- 

 xist, pe "conducătorul și învă-: 
“Qătorului acestui partid, Astfel a 

"devenit colaboratorul cel mai. 
'apropiat al lui Lenin, destășu-: 
rând o vie activitate de luptă 

revoluționară. “Stalin simte ne- 
cesitatea 'de a trece dela. mun- 

' ca. de propagandă îngustă la 
agitația politică de masă. 

Guvernul țarist, alarmat de 
“activitatea revoluţionară a pro- 
letariatului din: Transcaucazia, 
“întăreşte represiunea.  Astiel, 
în noaptea de 22 Martie 1901, 
Poliţia face percheziţie la ob-. 
servatorul ' 

“Stalin. Aceasta îl silește să in-. 
tre în legalitate. Din momentul 
acela el duce o viaţă încor- 
dată, eroică de revolutionar de 

“profesie de tip leninist, lucrând 

în ilegalitate până la revoluția. . 

din Februarie 1917. 

La 5 Aprilie, 1902, Stalin. este - 
arestat, transferat la. inchisoa- 

„rea din Batum și avoi la Ku-. 
tais, El înțelege! că: activitatea 
trebue . continuată chiar în în-. 
chisoare. şi contribue de 'aci la 
clarilicarea ' problemelor care” 

 frământau Pattidul “Social- De- 

  

  

fizic în care lucra 

mocrat, Divergenţele, serioase 
„partid --au devenit: Gin :acest:: 

toarte . ascuţite la congresul 
dela Londra 1903 unde s'a ho- 
tărât şi: ruperea dintre menșşe-: 
vici (adică minoritatea) şi Bol- 
şevici (Majoritatea). In Februa- 
şio 1917, când țarismul. a fost 
doborit, Stalin ca şi alţi revo- 
tutionari cari: până atunci fuse- 
ceră deportaţi, sunt puși în -li- 
hertate. Partidul iese din ilega- 
Htate. şi începe marea campa- 
aie de a convinge massele că 
guvernul provizoriu este inca-. 
pabil. să îndeplinească. togte 
problemele acute. care erau la 
rdinea zilei : „problema păcii, 
vroblema aarară, desăvârșirea 
Revoluţiei ' burgheze democra- 
ice. în Rusia. Stalin este: ală- 
turi de Lenin în conducerea 
Partidului pe :. care: îl-îndru- 
msază, luând poziţie fată de 
fiecare problemă la ordinea zi- 
iei. 

In timpul &sboiului. civil Sta. 
in este trimis să lupte contra 
«rmatei -albe'şi intervenţioniste 
“colo --unde situaţia ' era mai 
qrea. Sub 'conducerea lui, tâ- 
făra Armată Roșie repurtează 
succese peste. succese culmi- 
nând cu victoria asupra arma” 
telor albe dela Țariţin,. victo- 
tie. care a înscris numele lui 
Stalin pentru vesnicie în isto--? 

vie. De atunci oraşul a tost nu- 

mit . Stalingrad, ; după, numele 
“marelui strateg militar. După li- 
chidarea ultimilor rămășițe, ale !I 
armatei albe, pe ruinele r&sbo- 
iului civil, Partidul . Bolșevic, 
sub . conducerea lui - Lenin, iar 
după. moartea acestuia sub 
conducerea lui Stalin, constru- 
„ește socialismul. Legat în per- 
memență . de realităţi, legat. de 
masse de unde se inspiră toată 
forța creatoare. a acestul mara . 

geniu constructiv, Stalin rezol-. 
vă :toate : greutăţile cars s'au 

ivit şi care .se opuneau scopu- 

lui. propus —— constmirea' s0- -. 

cialismului într'o singură ţară. 

Dușmemii lui Stalin erau dus a 

manii Partidului ca și al tutu. CE 

ror-ipopoarelor din U. R. $. S. 

Mare teoretician, mare. stra- - 

teg' militar, numele lui Stalin . 

este pe toate buzele în U.R.S.S. 

In 1940.Stalin preia conduce- 

rea Armatei Roșii. Destășura- 

rea. evenimentelor pe teatrele 

de luptă apropia răsboiul de 

granițele : U. R.S. S. In 194] 

Germania hitleristă și sateliții 

ei atacă U. R. 8. S. Sub con- 

ducerea Maresalului Stalin, Ar- 

“mata Roşie apără metru cu 

mstru pământul sovietic, iar. a- 

tunci. când situatia devine îa- 

vorabilă, : „Armata Roşie 'ca-un 

uragan porneşte ofensiva res- 

ditând : victoria dela Stalin- 

grad. De aci Armata Roșie mer- 

ge din victorie în victorie. Lo- 

calități ca Stalingrad, Rostov, 

Voronej, Orel, “Kiev, şi ţări în-. 

tregi ca România, Bulgaria, Ser- 

bia sunt eliberate de sub ta- 

roarea fascistă. 

Stalin a devenit simbolul eli- 

berării către care îşi îndreaptă: 

gândul toate popoarele care 

mai sunt şi astăzi dominate de 

-Roşlee ele miweatomiwtyaoiwi . 

fascism. Dela e! și dela Arma- 

- tele ::Roști- ele “așteaptă: izbăvi-: a: fost-alungată de pe --părmântul 

rea. Tineretul român care: da-. 

torează Armatei Roșii elibera- 
rea sa de sub cisma lui Hitler 
își îndreaptă qândul către a-: 

cela care este' conducătorul 

suprem al acestei Armate, că- 
tre Mareșalul Stalin, urându-i 
cu ocazia aniversării a 65 ani 
de viață multă sănătate. 

AI, Drăghici 
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| ipograiia 
Adeseori ne-a vorbit | “tovarășul 

Stalin, nouă, celor cari lucram în 

cercul lui din Batum, despre ne- 

cesitatea de a organiza o tipogratie 

clandestimă,. pentru tipărirea pam- 

fetelor. şi a diferitelor broșuri. 

„Trebue să familiarizăm massele 

largi muncitoreşti cu munca noăs- 

tră, să: le deschidem ochii, să-i or- 

panizăm pe muncitori pentru lup- 

ta împotriva ţarismului“, spunea 

el de câte ori venea . vorba „despre 
tipografie, 

Prin etorturile” tovarăşului Sta- 
lin, s'a montat o presă tipografică. 
Ea a fost instalată în camera : în 
“care locuia Stalin. Noi: aveam. hâr- 
tie pentru tipărirea  manifestelor. 

Se găsea. de cumpărat oricând şi 

oricât, numai să. fi: avut bani. 
In acea vreme, În cele mai multe 

întreprinderi din Batum, functio- 
nau în mod foarte energic, cercuri 
social- democrate, conduse de to- 

    

  

      

  

c:andestină 
varăişul Stalin. : Manifestaţiile poli 
tice aveau Joc din ce în ce mai 
des. Una din cele mai mari mani- 
testaţii ale muncitorilor din Batum, 
acea din 9 Martie 1902, fu întâm- 

pinată cu focuri de armă de către 
trupele ţariste și mai multe sute 
de lucrători cari au luat parte "la 
această manifestaţie, au fost de- 
portaţi din Batum. 

In seara de 9 Martie, după ma- 
nifestaţie, tovarăşul Stalin, ne-a a- 
dunat și ne-a spus: 
„Este neapărată nevoe, ca mas- 
sele mari muncitoreşti; nu numai 
cela din . Batum, Tiflis, Poti. şi: 
Baku, ci din toată Rusia, să afle 
despre evenimentele din Batum.. 
Să ştie toţi muncitorii că:stăpâni- 
rea faristă este apărătoarca capita- 
liştilor şi a burghezilor. Trebue să 
scoatem numaidecât o foaie, care 
  

(Continuare. în pug. 3-a) 
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imeni care au' străbătut o cale 
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„puterea “moas Sâră 

de NICOLAI: "TIHONOV. | 
| „Seriitor sovietic, .. :. . 

, | tureat al premiului Stalin 

La 6 , Noemmbrie 1944 tara s0- ele. de zi ale Comandantului Su- 

„vietică, şi lumea întreagă au au- prem al Armatei 'U. R. S. S. sunt 

zit iarăși glasul lui Stalin. El a o adevărată carte a. înţelepciu- 

vorbit despre măreţele rezultate nii, a-luptei şi a victoriei. - - 

ale luptei, pe care poporul sovie- Anii de bătălii neîncetate, e- 

tic o duce împreună cu armatele popeea dela Leningrad, sdrobirea 

“Naţiunilor Unite. El a vorbit des-. Nemţilor la Stalingrad, uimitoa- 

pre timpul apropiat, când deasu- rea ofensivă a armatelor sovieti- 

pra Berlinului va fâlfâi steagul ce, continuată timp de luni în- 

victoriei repurtate asupra hitle-  tregi, nimicirea liniilor fortificate 

rismului, despre timpul când po-. germane," distrugerea neîntre-. 

poarele care 'jinduiesc după pace ruptă . a ultimelor poziţii inamice 

vor căpăta posibilitatea de a trăi în, drum. spre Berlin — toate. a= . 

fără teamă de pericolul unui. nou cestea sunt mărturii ale forței şi 

război, fără. teamă de o nouă a- măreției geniului lui Stalin.. 

gresiune tâlhărească, care “să: 'a- : -Prevederea şi ştiinţa lui, voin- 

meninţe progresul. -- ta 'de a învinge şi _hotărirea lui 
Vorbele rostite de conducăto- înțeleaptă,. au salvat patria sovie- .. 

.rul 'sovietic respirau o liniște şi tică. El a transformat ţara în- 

o siguranţă deplină. Inimile -0a- tr'un “lagăr înarmat. El a insu- 

menilor sovietici, ale acestor o0â- flat curaj şi dârzenie nenumăra- 
telor regimente, care s'au ridicat 

întru apărarea Uniunii Sovietice. 

Prietenia stalinistă a „popoarelor 

a unit întrun singur tot efortu- 

“ vile ostașilor Armatei Roșii şi ale 

lungă şi anevoioasă de încercări . 

şi bătălii sub conducerea lui Sta- 

lin, sunt pline de bucurie si de 

mândrie. 

"Țara Sovietelor  prăznueşte O. oamenilor muncii ' din spatele 

mare sărbătoare. Lifta hitleristă frontului. - Chemarea: - „Pentru: 

“Patrie!! Pentru Stalin!” —-a dus 
'sovietic, . Slăvitele :steaguri ale: 

Armatei Roşii fâlfâie pe pămân- 
turile eliberate ale Europei — de 

la îndepărtatul, Kirkines din Nor- 
vegia până Ja “lanţurile sudice 
ale Balcanilor, pe căile, de acces 
spre Adriatica şi Marea Egee, ba 
chiar în. vizuina. dușmanului, în 

Prusia Orientală. 

“Toate aceste fapte nemuritoare 

sunt săvârşite de fiii poporului 
sovietic, de fiii poporului. rus. 

Marele Stalin a condus cea mai 

măreaţă luptă din - istorie, lupta, 

„oamenilor .sovietici..'. împotriva 

hoardelor fioroase, care amenin- 

au să nimicească Statul Sovie-. 
tic. E] a dus poporul. sovietic din. 
izbândă în izbândă. - 

Geniul pătrunzător ! şi înţelept 
al conducătorului“ Uniunii Sovie- 
tice a văzut clar încă din primele - 
zile ale războiului 'cum se va des-.. 
fășura acesta, ce intenţii are-ina-. 
micul și care sunt. condiţiunile 
ce trebuesc înfăptuite, . -pentru. ca 
armatele sovietice să învingă 'pe 
cotropitori.. Chiar ! la :: începutul 
mărețelor bătălii 'pe . întinsurile. 
-Rusiei, e] s'a adresat întregei fa- 
milii de: popoare. sovietice, .spu-": 
nându-i crudul adevăr asupră în-. 
cercărilor, prin care va trebui să 
treacă poporul, asupra întinderii 
pericolului, care ameninţă exis- ! 
tența Uniunii Sovietice şi a; fie- 
cărei familii 'sovietice. în parte. : 

Nici o încercare, oricât. de cru- 
dă, m'a' putut clătina voința ma- 

_relui conducător și comandant de” 
“oști sovietic. El a știut şi a pre-. 
văzut totul. Cigvântările şi „ordi- 

la. atac: regimentele “Armatai Ro: 

şii. Cuvântul lui Stalin a dat for- 
țe noui apărătorilor . Leningra- 
dului, a făcut invincibili pe eroii 
Stalingradului, a condus pe mi- 
nunaţii ostași sovietici peste Ni- 

pru şi. Carpaţi, peste frontier> 

Germaniei, peste sălbaticele ți- 
"nuturi polare. 

"Stalin e puterea noastră! Sta- 
lin e. marea noastră dragoste! Vo- 
ința noastră de biruință! Co- 

mandant de oști, el a distrus cea. 

mai. mare. forţă din istorie, care- 

amenința să nimicească liberta- 
tea „popoarelor 'din. lumea întrea- 

gă şi, în. primul. rând, libertatea . 
poporului: - “sovietic.  : Conducă: 
tor al'poporului sovietic, el a. du“ 
țara la apogeul gloriei, a: făcu' 
din ea.cea mai. puternică. ţar 
din lume şi a schițat calea desvo! . 
tării ei viitoare, Una dintre cei: 

mai mari figuri din istoria univer - 
sală,el a salvat popoarele iubitoz 
re de libertate din lume de peri 

colul groaznic ce le, amenința * 
şi-a. câştigat , dragostea tutura: 
-oamenilor, : care: şi-au. unit pute. -. 
rile în lupta, împotriva, fascismu: | 
„lui. 

După nimicirea . complectă 7 

fascismului, tara: noastră va. f* 
mai minunată . ca oricând.. Toate 

'torțele poporului sovietic, scăpa- 
te. de război, vor fi întrebuințate 

la. refacerea şi „propășirea Uniunii : 

- Sovietice. Şi: : geniul cutezător....- 

spiritul de dreptate şi de datorie 
al: Marelui Stalin ne vor duce iar . 

din izbândă În. izbândă! 

    

  

    

Cântecul Taz azi Sali a 
Din vârt în. vârt de munte. | 
acolo unde șoimul culmilor se roteşte. pe. cer, . 

“din vârf de munte' | 
„ sboară cântecul . poporului,. cântecul minunat. | 
o despre înțeleptul, iubitul: Sta lin „al. nostru - 

- şi lumea asupritorilor tremură. 
Pentru el, pentru cântecul lui. Stalin, .. 
nu există hotare; nici 'surghiunul, nici tonţ! E 
el sună pe baricadele lumii -. . 
Culii și Ricşa şi Paria.îl întonează, . 
îl cântă soldatul chinez, acolo, departe; 

“ înălțându-l, ca 'un drapel. :. . 
„După el merg rândurile. strânse. ale frontului unic, 
frontul popoarelor care se ridică. pentru ultima prptă: 

„ Dar cântecul mândru. vibrează. încă: 
„pentru slava anilor stalinişti ai victoriei, 

: pentru bucuria uriaşă a victoriei, 
pentru viaţa fericită a popoarelor sovietice. 

“Din vârf de munte, în alt vârf, 
„unde drumul fără de urme al avioanele: 
un cântec. minunat sboară » rotindu=se, 
ca vulturul neînfricat al piscurilor, 
despre Stalin al nostru, îneţept, și iubit 

“ despre marele Stalin, A 

“st î. ciucişează, . 

|



  

    
    

    

    

mal este încă, districtul Radom-Cra- 
envia. In această regiune ga ridică 
masivul muni:os I.lasa-Gora pi! păduri- 
la dela Jedrzejow care ofercau as- 
cunzișuii minunate luptătorilor polo- 
nezi, Deacolo, grupele de ostaşi l- 
beri porncau în expediţii de hărţul- 
re a mijloacelor germane de comu- 
nicaţii şi transmisiuni. Tătau sârmele 
telefonice, atacau trenurile, smulgeau 
liniile ferate, contiscau aprovizionă- 
rile nemţeşti, Una din misiunile lor 
de căpetenie — ca şi a grupurilor de 
şoc din Varşovia și din alte oraşe — 
cra pedepsirea colaboraționiştilor și e 
țuiuror trădătorilor de patrie. 

A fost grea viaţa dusă do bravii 
luptători polonezi. Nu aveau unifor= 
me, Le-au luat dela nemți. Nu aveau 
hrană și medicamente. Le iuau din 
oraşele şi satele ocupate de nemți. 
Nu aveau arme şi muniții. Pătrun- 
deau în depoziteie nemţeşti ca să și 

le procure. O astfel de expediţie 
avut loc chiar în plin centrui orașu- 
lut Radom, unde se află marea fa- 

pra celor tineri. La Varşovia și în brică de revolvere Vis. Un grup de 

alte oraşe polneze, hitleriștii încadrau 

£“r!a cari na soro din nuturila 
et'bazata Ala Polanied, aratĂ că popo- 
rul pnlonez întelege să sprijina cu 
tot anul acțiunea întreprinsă da 
Comitstul da eliberare naţională din 
Lublin și cere transformarea lul în 
Rutvem provizoriu. Astte! poporul po- 
lorez arată că vrea să meargă mal! 
depurte pe drumul prieteniei cu U- 
niunaa Sovietică. El nu mal voeşte 
si se lase înşelat de marii moșieri şi 
ca reprezentanți; lor din  Inndra, 
car pentru a-şi păstra moșiile lor 
ae mil și mii de hectare duceau o 
poliiică ostilă Unlunii Sovietica, asu- 
zcau poporul lituan,  ucratnean şi 

Pietoruă şi, în multe cazuri, pacti- 
zeu cu cotropitori! nemți. 

In vreme 'ce membrii guvernului 
poionez se aflau în siguranţă la Lon- 
Era, Polonia rămăsese pradă terorii 
celel mai cumplite a bestiilor hitle= 
r:ste. Teroarea sa însăprit mâl cu 
soami în anul 1911, după atacul cr!- 
minal împotriva Uniunii Sovietice. 

Piizoana s'a resfânt mal ales asu- 

at soldaţi liberi, îmbrăcaţi în uniforme 
un cartier întreg şi toți tineri! erau germane, au pătruns în curtea unei 
prinși ce hingherii nemți, erau adu- cazărmi necmţeşti şi au pus mâna pe 
nai în țarcuri si expediaţi în Ger- două  camloane cu arme şi muniții 
mania la muncă forțată. Cei cari se sub ochii ingroziţi ai sentinelelor ger- 
împotriveau erau împuşcaţi pe loc. mane. Ia 
Mulţi însă, au izbutit să evadeze din Poporul polonez dă sprijin nepre- 

trenuri şi să se ascundă, până când cupețit Armatei populare. Mai 
au ajuns să se înroleze în mișcarea scamă din anui 1941, când nemţii au 
de rezistenţă. Ă supus la contribuţii şi corvezi groza- 

Călăii nemți n'au cruțat nici co- ve țărănimea polonă, toți polonezii 
piii. Şcolile, liceele și Universitățile cinstiţi dela oraşe şi sate sunt gata 
fuseseră închise. Totuşi, în anul 1941, să-și dea viața pentru libertatea Po- 
nemții au anunțat redesthiderea şco- lonlei. 
Uior primare. Dar nu era decât o Ura neprecupețită a călăilor fas- 
cursă scomită de imaginația bestială fiști nu cunoaşte margini. Un singur 
a hitler:ştilor. De îndată co coplii caz va llustra această afirmaţie: 
gau adunat în număr mare în şcoli, In Octombrie 1942, în oraşul Ra- 

au Cost luaţi şi duși în spltale unde dom, 50 do bărbaţi şi 7 femei, mun- 
U s'a luat sânge pentru răniții nemți. citori al .fabricei „Vis“ au fost con- 

Xiultor copii !1 sa luat atâta sânge damnați la spânzurătoare pentrucă se 
încât au murit imediat. Alţii au că- constatase lipsa unor revolvere. Exe- 
zut pradă bolilor, Organismul lor slă- cuţia a avuţ loc în faţa fabricei, în 
bit şi lipsit de hrana necesară nu a timp ce patru orchestre militare into- 

putut rezista. Iar şcolile au fost ime- nau cântece nemțeşti hitleriste. In- 
diat închise sub pretextul unei epi- treaga populaţie a oraşului a fost si- 
demi! de ititos. lită să ia parte Ja acoastă batjocură 

Astfel, tineretul polonez a pornit cu lar cei cari izbucneau în plâns erau 
o ură de moarte la luptă impotriva bătuţi de fiarele germane. Dar exe- 
asupritorilor. Primele centre de re- cuția n'a avut cfeetul sconiat de 

zistență sau format la Varşovia unde nemți. Toţi cei asâşinați s'au purtat 
au fost organizate brigăzi de şoc. Cu eroic până în clipa morţii și, înainte 
ajutorul lor s'a pornit sabotajul în dea Li se trece ștgeangul pe gât, au 
în inderile necesare mașinii de izbucnit în strigătul: 
războ! hitleriste. In cluda terorii înăs. „Moarte. cotropitorilor nemți! Tră- 

prite, în ctuda Prea a că pentru lască Polonia liberă!“ 
fiecare neamţ ucis erau impușcaţi o Acesta esta strigătul care răsună și 

  

Un mame frina 
Prăbuşirea Jugoslatviei vechi, în 

luna Aprilie 1051, a însemnat tot- 

odată și prăbueirea vechilor par 

tide politice, atât a partidelor re- 

aoționara. ale regimului, cât şi a 

acelor, care în momentele cele 

sal hotdrdtoare s'au mulfuonit 

doar cu o opoziție curat platonica 

în fața elicii conductoare ei a 

mdsuritor ei îndreptate împotriva 

poporului, 

Nici nu aa putea altfel și anume 

din dou motive. - 

In primul rând, nici umul din 

ocle partide nu vola și nici nu a- 
vca o codlucere puternică, cure 

să indice popoarelor din Juyosia- 

via, (cotropită de putru vecini îmn- 

perialigti şi îmbucătațită în petelu 

mici), culea cea dreaptd de urmat, 

calea luptei şi a unirci. O aatel 
de cule a putut indica po- 

Apouarelor juvosluve mwuai acel 

partid, care, în lupte zilnice și 

deschise, a bufitlişat cioclilor li. 

bertătți jugonlare timp de dou: 

"decenii toate cauzele catastrofei 

si a foat în nsture, pe buza învăța: 

mintelor din trecut, ad fXureaacăd 

prin licptă un viitor mei frumos 

pentru popoarele Jugoslave, 

In al doilea rând, ocupația fas- 
cistă a crrat în Jugostluvia numai 

două Iagire politice, munai dou 

direcții politice : Una, — cu  ocu- 

patorul împotriva poporului, a 

doua, — ct noporul împotriva o- 

cupatorului, Toate încercările deo 

a. rămdnea la mijloc, între cele 

două lagare, au fost osdndite la 

inauccea îi lar  provagandigtii a- 

cestor încercări s'au ' Intâluuit în 
cele din urmă în lagărul ocupa 

torului şi au slugilor lui. In astfel 

de condițiuni s'a putut menţine ei 

întări suemai acel partid care, — 

ldsâdnul la o parte interesele de 
partid si de clusă socială — a 

sirâna la un loco pe toți în lupta 

generată a poporului contra ocu- 

patorului gi care, ca un întrega 
cuprins în sine tendințele de eli. - 

le fiecărui popor Jugo- 
le tuturor po 

ca- 

verare a 

slav în parte si a 

poarelor la un loc. E 

Pe platforma luptei neindură- 

toare împotriva "cotropitorului: 

fasciat și. a slugilor lui nerugina- 
ie, propusă de Partidul Comuniat 

tuturor  patrioților  ainceri, s'au 
strâns cele mai largi pături ale 
popoarelor Jugoalavre, toți oame- 

mii și toate grupările care tran dle 

vreau un singur scop: eliberarea 
sută de ostateci polonezi, atentatele în acum dela un capăt la altul al Po- popoarelor jugoalave de sub ju- 
localurile deschise numai tru ger- loniei. Căliţi în 1uptele purtate vre- gul nesuferitului cotronpitor, : 
mani za suceedau tară nizerupere, me de cinci ani, însuflețiți de activi- raratei cu organizarea militară 

Inul exe mal reuşite atentate a ate dusă în regiunile eliberate unde, a rezistentei generale a poporul 
fost aruncarea în acer a sălii do aş- prin reforma seară şi prin ceintro- s'a format şi organizația politică 
teziare a găsi centraie din Vargo-, ducerea drepturilor gi - aibertăţilor, 

polonezi! își reclădesc țara, — popu- 
In pcelaa timp a fa organizată iația din regiunile încă ocupate con- 

Amara Pi he înipădi 2 Adi i tinuă fără preget lupta pentru liber- 

muntoase. Astfel în districtul Lubiin, tate. Tinoretul generos al Poloniei 
- a luptă şi el cu ner re ca să va 

2 pădurile dela, Zarmogci Ravarusta cât mai degrabă sosit ceasul răzbu- 
Armatei populare şi brigăzile de nării şi'să poată apoi porni la opera 

po 9 șoc 1 triet, ) 
an dus o netnireruptă activitate vre- de reconstrucție a Pa re! | 

me de aproape trel ani, până la so- La Mazritienzicz 
sirea armatelor eliberatoare, „membru al Comitetului tinerilor 

Un ait centru de activitate a Ar- „UNIUNII PATRIOȚILOR PO- 
matezor populare polone a fost şi, LONE“. din România 

  

b Prieten 
== 

rornnâmă şi Îounilegară 
— 

Vemoczaţi e înlre fineri 

  

Uniunea Tineretului Muncitoresc U.T.4, 
Comitetul Regional-Rusciuc către Cormi- 

setul Centra! al Uniunii Vineretului 
Comunist din România 

Multne bucură că putem în sfârșit stabili tegături directe cu 
voi. A venit vremea ca să no cunoaștem mai deaprozpe şi să fa- 
ccm schimb de experienţă în munca și lupta comună pentru 
zdrobirea definitivă a faso'smului, Noi suntem în legătură di- 
rectă şi imediată cu Comsomolul și cu Tineretul Antifascist din 
Jugoslavia, O delegaţie a lor esto acum în țara noastră şi vizi- 
tează toate oraşele şi satele noastre, Pretutindeni pe undo trece! 
această delegaţie, este organiz ată o întâmpinare populară în o- 
noarea ei, însoţită de adunări de masă ale tineretului. La con- 
grosul 'tinerotulu: “antifascist din Serbia, care a avut loc la Bel- 
grad, Comitetul nostru Cent ral a trimis o delegaţie, ” : 
"Ca membru al Comitetului nostru Central, delegat provizoriu 
pe lângă organ'zaţia oraşului Rusciuc, vă transmit în numele 
lui salutul nostru de 'luptă, exprimându-ne în acelaş timp do- 
Tința de a stabili cu voi legături trainice. 

Aflăm în momentul de faţă plecarea unui tovarăș de al nos- ' 
tru spre Bucureşti. Profităm de accastă ocazie şi vă trimitem 
unele din materialele pe care le-am scos și vă promitem că ul- 
terior vă vom trimite alt material, | | 

Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul vostru. 
Primiţi salutul nostru de luptă, 
Moarte fascismului! 
Libertate popoarelor! - 

An, Concev 
uccretar provicoriu al Comt- 
tetului Reglonal-Ruaciue și 

membru în Comitetul Cen- 
tral al Uniunii Tineretului 

i „Muneltoreae       
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O -gară a metropolitanului din Moscova 

"ven, care în curând. .a strâna 

a ponoarelor lupidtoare ala Ju- 

voslaviei, ! | 
Cea dintâi organizatia politică 

comuni s'a creat în Slovenia, un- 

de $ncă dela 27 Aprilie 1041 s'au 

intrunit representanţii  asocialigtii- 

lor, ui oregtinilor și at Sokolilor 

prognrealgti, întemeind frontul u- 

nlo de cliberare a poporului alo- 

în 

rândurile aale pe toţi patrioții 

aloveni, membri a 18 orvantaații 
ei societăți diferite politice, oultu-f! 
rale şi. economice. Pe cale asemă-___ 
nădtoare au pornit apoi și oelelal- 
fe provincii Jugoalave întemeind 

Frontul Unio naţional de eliberare . 

în DNosnia gi Ilerfegovina, în Croa.-. * 

ţia și în celelalte regtuni. 

- Cuprinzând tonte popoarele Ju- 

goslaviai pe baza recunoaşterii e- 

galității depline de drepturi a fie. 

odruta dintre mopoare, Frontul U- 

nic de eliberare națională a deve- 
nit creația politică cea mai, naţio- 
nnlă din datoria popoarelor :Jugo- 
slave. E Ă - 

Pornind dela tendințele cele mai 
adânci de eliberare, caro au pus 
în miscare si au unit toate mas- 
sele naționale  jugoslave. întrun . 
întreg, și mergând pe singura 
cale posibilă care ducea și duce 

la  realirarea acestor tendinţe, 

“Frontul Unio de eliberare  naţio- 
nală a devenit creaţia cea mai 
democrată din istoria popnarelor 
Jugosinte. ia 
Prin organele gale auxiliare 

"(Frontul antifascist al femeilor și 

POE 

Puă 

Urma Naiiomal. 
uliloerare 

all lupiolor popoarelor jugosiave 

  

      

al Unlunti tineretului antifasela! 

din Jugoslavia) Frontul unio de e- 

liberare naţională cuprinde toate 

clasele poporului: femei și Dăr- 

Vaţi, tineretul snarmata) și vonpu- 

lația dela orase. Fl a devenii or- 

ganizația prin excelentă a masaci 

cum v'a mai fost alta în tatoria 

povoarelor Jugoslave, 

Vorbind cu ocazia cniveraării « 

Ri-a a revolulicri din Oetomvria 

deapre votul LI înasemnătatera 

Frontului Unice de eliberare națio- 
nală, d, Gilaa a subliniat pe drop! 
cuvânt căt: „Juuoslavia, ca stat, 

nu e rcalizabilă şi nici nu poate 
dura fără rolul politio conducă- 

tor al mişcării de eliberare na- 
ţională, respectiv al Frontulul U- 
nio de eliberare națională, pentru 
a cărui inițiativă a dat-o și la 
care a lucrat, nccruțând nici-un e- 
fort, Partidul Comunist“. o 
Frontul Unic de eliberare uaţio- 

nală cate o organizaţie 

cum a exinlat alta mai înclnte 

nici în Jugoslariu, si. nici în lu- 

mea întreagă. Ei sa format în 

timpul când orice rărămițare a 

puterilor naţionale, orice 

nere a programelor și acopurilor 

sprciale de partid, 

auenai inamicului de mourte al 

popoarelor Juvoslare. EL a ra 
rit din necesitatea de a uni toate 
forțele naţionale în luptă pentru 
un singer scop, ca toţi jugoalavii 
cinstiti aA' pornească pe un aln- 
Mur drum, care, pe baza învăță- 
mintelor din frecutul funcat și pe 

  

  
  

  

vară 
iupta eroică de 

nală,: ae imune fi 
adevărat. . 

xemplare pe 'teren molitie și mili- 

tar în timpul acestui mare răsboi, 

împotriva 
ei a'alupilor lui, 

trebue ad urmeze şi în viitor po- 

porul juvoalav apre nuceese „noul 

spre victorii, noui, apre constri- 

rea unei Jugoslarii 

crate şi federale. 

Pentru un 
Jugoalaviei nu exintă: aatăei eo da- 

torie mai mare și mai însemnată 

decât lărgirea Frontului Unice 

eliberare 
oblivație mai mare decât -păatra- 

rea unității fn rândurile nule, Nu 

„există , 

împotriva. 

cari. urmăresc cu ucest mare! câg-: 

politică, tig at tuptei de eliberare să -de-. 
vină preda . aocolelilor jonnice si 

ale. speculenților, epla. înnpolriva 

iui Draja. 

tera dreac Ră intre în orsnnizațiile 

expii- de eliberare unţionalii ate iesnelor 
'care — înfrduți. în lupta armati — 

putea folosi şi acolo să-și ce 

trădătoure. 

eliberare natională — coste 'garan- 

tia victoriei finale. şi depline 

supra tuturor înumicilo» Iugonla- 
viei democrate și federale, nsupra 
tuturor -Înamicilor” livertăţii: po- 

poarelor Junoslaeve. | 
Po aaa ae A aa 

  

“ Pascismul turbat”. a făcut la 
noi mii de jerfe scumpe în rân- 

“durile mişcării muncitoreşti. Le- 
pădăturile jandarmeriei au dobo- 

_rât-o, printre atâţia alţii, şi pe 

tovarăşa 'Kalina Ivanova Vesco- 

va (numele ei . conspirativ. era 

experienţelor dopate. din. 
eliberare națio- 

ecărui patriot 

Ei arată pe -basa vieţoriilor e 

misar * politic .în. detaşamentul 

Ciavdar.; A fost răpusă la 24 lu- 

nie 1944. : .. .. 

+ «Asasinul, Ivan. Veşeif, după ce. 

a'omorât-o,. în:chipul cel. mai 

“groaznic, i-a tăiat capul şi l-a tras. 

“în ţeapă. Astfel capul glorioasei 

eroine a fost colindat în satul Li-. 

-pen, din judeţul Tepeven, - prin: 

fața sătenilor 'îngroziţi, cari, . cu 

durere în suflet şi cu lacrimi de 

groază în ochi, blestemau pe asa- 

"sinii poporului. Eroina fu privită 

de către ţărani, ca 'o sfântă pre- 

vestitoare a libertăţii care, a ve- 
nit curând după moartea ei.. - 

: „Dar ea nu a murit decât pen- 

tru -a. trăi., Noi, tovarășii ei, “nu 

„vom uita * niciodată, curăţenia, 
cinstea” şi: frumuseţea sufletului 

ontinue actiritatea. Comisarei noastre. Nu-i vom lăsa 
„ mepedepsiţi. pe. ' asasinii. - eroilor 
“noștri, cari au;murit pentru apă- 

cotropitorului faaeint 

calea pe, care 7 

noui,  demo- 
, 

patriot! adevărat al. 

de 
națională, Xu există o 

datosie mare decât. luptă 

tuturor facercitrilor 

Mihailovici şi . altora 

Conaolidurea Frontului Unic * de 

d. noastre Patrii; “Tribunalul popo- 
“rului' va îndeplini :dorința popo” - 
rului- și va. da.răsplata . cuvenită 
pe care.o. cer: martirii, vrednicii 
fii ai poporului... . 

“Fiică de oameni s 
  

  

  

“rămase fără părinţi încă din fra- 
"“gedă  copilărie.. Ei au murit de 

“mizerie, lăsând-o împreună cu 
surioara ei. să lupte cu viața. Ele 
ajung la vârsta adolescenţei cu 
multă trudă. La 20 de ani, Katia 

" devine profesoară de liceu infe- 
Tior. | PE 

» “Dar Balcanii-o atrăgeau,. așa 
„cum i-au atras pe toţi: oamenii 
/ cinstiți şi iubitori de libertate. 

    

Tineri. partizani francezi care. aa capturat ua ofijor 8. 5, îl prodau tra=. 
pelor aliate americane o 

    

Amară 
apinitărmun 

Andrt Malraux luptă acum 
în Alsacia. După trei ani de: 
activitate în cadrul trupelor de 
guerillă. franceze, Malraux ar 
fi avut dreptul să se odihneas- 
că. Dar consecvent până la ca- 
păt în misiunea-sa de scriitor : 
combatant, de intelectual de. 

“lume nouă, Malraux sa hotărât 
„să continue lupta şi s'a integrat 
împreună cu grupul său de par- 
tizani, în armata I-a a genera- 
lului  Delattre de Tassigny, 
pentru isgonirea definitivă .a 
germanilor din țara sa şi pen- ' 
tru stârpirea completă a hitle- ! 
rismului, ” 

Andre Malraux a rămas mai 
“departe la datorie, la marea 
datorie a intelectualului” con- 
ştient, căreia i-a dat urmare în 

". China, în Spania și în Maquis, 
înțelegând să fie prezent la 
marile chemări “de prefacere 
ale vremii și la marile momen- : 
te ale luptei antifasciste... 

In Maquis i se spunea „Colo- 

  

nelul B.” In primăvara lui 1944 . 
Malraux -a căzut în. mâinile 
nemților într'o luptă din Masi- 

-vul Central. Adus la Comanda- 
mentul German, la Toulouse, 1 

    

da 
„Aniversarea Maroşa= 

lului Stalin 
“Mareșalul Stalin a traplinit 65 de 

ani, Cu această ocaziune, 
Ha A B.L.U.s.a sărbătorit Joi 
21 Docembrio e, c., în cadrul unui - concert festiv, ziua de naștere a 
marelui conducător sovietic, 
Iuând cuvântul în taja unei nus. 

mercase asistenţa, , - ker, întro calaă și ru Ma PE 
vântare a expus rolul covârșitor 
po care Mareșalul Stalin, prin lorța 
geniului său, (1 are în dosiăşura- 
Ioa victorioasă a. actualului răa. 

- bol 
- 

Accentuând importanța uraşu 
lui progres „pe. care popoarele 
Uniunii Sovlotico l-au realizet da» 
torită excepționale! energii crea- 

„toare a Maroşalulul Stalin, tov, 
Ana Pauker a subliniat în acelaș 
timp importanța -pe cars opera 
eliboratorului de astăzi al tuturor | 
națiunilor asuprite, o are “pontru 
toate popoarele dornice de, hbor-.. 
tato și propășire, . ! 
Cuvântarea to. Ana Paulo a fost urmată de un concert al cărul 

program a cuprins o sorle de ope- 
Te rsprezonialive ale marilor com= 
pozitori : Giinka, Smetana, Hacia= 
twian,. Costakavici 'și Glazunov, e- 
xecutato de orchestra dirijată de ! . ni “ Si -ne câteva emoţionante ” 
tov. Matei Socor, 

Vizita d-lui V, S. 
" emenov 

In cursul săptămânii acesteia, a 
sosit în ţară d. V.'s. Kemenov, pre- 
şedintele administrativ al organi- 
zaţiei culturale sovetice V.OK.S,. 

Atât în cadrul recenţiei' festive care a avut 100 în saloanele asoe, 
A. R. L. U. S. cât şi cu ocazianea 

- gedinţei de lucru 
nilor reunite ale 

ului, Ja care a luat parte, Domnia Sa în cuvântările rostite a eviden- 
țlat necesitatea şi importanța unor .! 

S2/ă 

asocia 

a tuturor secţiu- . . 
A RL U.S. 

1 ma 
” a N TA 

DUE 

cât mai strânse legături calturale 
între U. R. 8. 8, şi România. » 

Răspunzând dezideratelor,. fur- 
mulate de către preşedinţii. tiacă- - 
rei secțiuni în parte, d. V, Keme.- : 

_nov a promis întregul său concurs, 
asigurându-i că va transmite foru- 
rilor în drept, toate cerințele ex- 
primate, pentruca în. felul acesta 
Prin materialul documentar, 'ntor. 
mativ şi cultura! care se va trimite. - 
„din VW. R. S$. 8, legăturie spirituale 
dintre Cele ' donă ţări vecine 'să 

_€constitute isvorul 
sincere prietenii, . 

„ umTinereţe Dârză” 
In cadrul manitestărilo „tu. r ocultu- er R. L, U. S.-ului a fost 

n amiaza zilci gela Aro, în după- 

filmul „Tinerețe dârză“ , „î paradei sportive a tn ectnat 
» ca, Tea avut loc la Moscova în anul 

- Realizat. în perfecte 
tehnice, acest documentar e Eiutul co mărturia - entuziasmuluj generaţii sovietice, 
ritul robust al unei pozitiv. inter. - pretate şi aplicate educaţii fizice, Filmul a fost urmat . ae două jurnale de război sovietice,' unu) înfățişându , 
aspecte din timpul eliberării Min- 
Skului de către trupele , 
celălalt prezentându-ne “vietice, 

a 51.000 de prizonieri 
"frunte cu generalii şi 
superiori, 

nemți ' în 
„ofițerii lor 

cova. 

dat de o scurtă cuvântare a. d-lui 
general Vasiliu-Rășcanu, care . in câteva calde cuvinte a subliniat 
rolul și efortul exceptional - aut de tineretul bena Snsti 
împlinirea sarcinilor im 
actualul mare război, puse „de 4. 

Cet 
4 

  

Katia). Avea 22 de ani și era co- 

au.murit pe - “multă bărbăţie, și 
rarea - poporului. și a : scumpei . Sufletul. nostru .se înălța, 

Araci, Katia . 

  

ăţeamul 
   

: Stimaţi mei tovarăși. 

“Umiunii Sovietice | 
Vreau să vă povestesc. despre um 

  

să [ 

„ranței”. Dar în - realitate Mal- | 

Na aceasia 

unei traince şi . 

19 Decembrie a, c.. 

„nouli 
crescută în spi- 

detfilarea : 

s „defilare care: a avut loc: 
in marea „Piaţă Roşie“ din Mos-! 

" Intregul spectacol a fost prece- - 

soviatie : pentro . 

LE line OSI 
angpile 

fost interogat. _ - D Ie 
— Numele d-tale ? l-a între- .. 

bat aspru ofițerul german, care : 
Nu-i recunoscuse chipul. . 
— Andre "Malraux, scriitor 

i-a răspuns calm luptătorul, 
Câteva luni mai târziu „Co- 

tânăr erou: din Komsomol, sergen- 
tul “Victor Galocikin, - Vestea că i 
sa atribuit titlul de Erou al.U- 
niunii Sovietice. ne-a emoţionat 
profund pe toți. In: aceste clipe 
ne-am amintit cu deosebită căldură 
despre tovarășul nostru: — tânărul 

» soldat, care şi-a jertjit: viața pen- 
tru - triumful nostru 'asupra nem- 
ților. Il cunoșteam bine. Era simplu 
modest, şi curajos. Nu se deosebea 

„lonelul B.” evada și organiza  :Cu' nimic prin statură:și avea 'o primă formaţiune de tancuri a. privire "obișnuită, “simplă şi'călmă, 
FFl-ului, cu ajutorul unor. dar avea o inimă mare,o ini- 
tancuri „Tigru”, capturate în-. : mă de patriot. A luptat și ă'că-: tro ambuscadă, în munţi. „Zut ca un cetățean al Uniunii So- 

vietice. : IN 

Cuvintele acestea spun totul. 
_.„ Aceasta s'a 'petrecut în luptele 
pentru oraşul Kamenca din. regiu- 
nea ' -Kirovograd, în -Ucraina. Era 

„0 luptă aprigă.” Minele ezxplodau, 
gloanțele șuerau, gemetele. răniți= 
lor. — toate se contopeau.: 

„simfonie a războiului... .. 

i — „Andre Malrauz, scriitor”, 
Juse se răspunsul autorului 
„Condiţiunii umane” şi a „Spe-! 

Taux e cu mult mai mult: El a-. 
rată calea justă scriitorilor şi 
îmtelectualilor, calea cea nouă... 

e care o implică ridicarea for. . 
țelor populare. El e prototipul : 
intelectualului adevărat, al a- 
celui pe care-l generează ma- 
rile răscoliri sociale pe care le 
trăim, ul intelectualului care e . 
exponentul . -luptei. popoarelor 
pentru libertate și dreptate so- 
cială. „i 

„> Lumea nouă care se naște, ri- 
„dică oameni noui, care o expri- 
mă şi care o susțin. -Andr& Mal. . Taux e printre aceștia. |! . 

ioneta “şi granata. P 
şeele nemțești:. rămâneau 
câteva Zeci de metri, când d 
car blindat a ieșit un. ofițer duş 

-man-și a asvârlit granata în | tenentul Cearacevi „ pp9sa 
„ Comandantul n'a 'observai-o 'da 
« văzut-o Victor Galocikin, 

Numai clipele 
rămâne în viață 

Notă 1 și. dacă va fi câștigată 
„luptă, Galocikin ? nai 

te acoperindu-l pe 

numa 

    

7 

Din cauza lipsei. de spațiu, ro- 
„manul INIMI VITEZE, de M. Ra- 
tov şi V. Liascovschi, din care noi :trupul : tânărului 

A: continuat în numărul de 1 Ja. Ciaraev s'a aplecat deasupra lui. 
nuarie 1945, 
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". care nu se deosebea prin nimic de 

într'o 

Locotenentul  Cearaev își condu- |. 
cea ostașii la atac. Victor Galoci- 
kim se.ațla în apropierea lui. In a- . 

" ceastă. luptă Victor. a 'ucis 10. nemți şi continua să-i bată cum 
i-a. fost mai la îndemână — cu ba- 

ână_la tran-. 

intrun 

hotărau dacă va 
ofițerul Ocaraev! 

a. aruncat înain- 
pe ofițerul său. In 

flacăra exploziei. ostașii au văzut | 1 | soldat. In: a “am. publicat în nr. T'începutal, va Ceedși clipă Galocikin. a căzut 

„_— Bine că'sunteţi în viaţă, spu-. 
se atunci  Galocikin şi inima lui 

    

, era di 

Hatia părăsi ' învățământul şi. | 

se înrolă ca delegat și comisar al 

batalionului al. Il-lea din deta- 

şamentul . Ciavdar. Se duse să 

lupte pentru libertatea omenirii; 
toată viaţa şi-a închinat-o  aces- 

tor idealuri. IRRD 

“A luptat, a suferit, s'a chinuit 

şi a murit pentru ele. Dar a mu- 

rit în glorie, cu mânărie pe câm- 

'pul cinstei, în Balcanii sălbateci, 
O inimă bogată și caldă a încetat 

să mai încălzească pe semenii ei, 

A încetat să ne mai vorbească 
glasul ei frumos. despre drepturi . 

şi adevăr, Am încetat să auzim 

ce spunea glasul ei, dulce Și Îru- 

mos! care cânta marşuri Şi .câne 

tece sociale, buzele ei care nu. 

„încetau cântecul nici atunci când 

(asemenea lui Lewsky), în zilele |, 

de -frig şi foame,-nu mânca și 

nu dormea timp de 5—6 zile. Ni- 
mic nu influența bunătatea ei... 

Cu sufletu-i. blând, venea lângă 
fiecare partizan şi . ridicându-i 

'capul îi spunea „ici, . tovarășe, 
'sus capul; victoria e a noastră” şi - 
se ducea la alt tovarăș. Astfel, 
infiltra în inimile noastre . mai 

; îndrăzneală, 
Creș= 

'tea şi devenea de neînvins. . | 

“Cu acest avânt sufletesc, pe 
care 'ea ni l-a susținut până în 
ultimul moment, noi am ajuns la 
-mult dorita victorie, cea adus 
“libertatea poporului și la biruin- 
ţa libertăţii își au o mare parte. 
“Katia precum şi ceilalți martiri 
căzuţi pentru noi. : | 

“ Moarte călăilor. fascişti | . 
„Glorie veşnică eroilor căzuţi 

"în lupta împotriva fascismului! 
“Yribunalul poporului pentra 
asasini |... N 
„-.- Din” Rabotmicesco! Delo, : organ 
-. al C. C. al Partidului Mumeltoresa 
-” Bulgar — (Comunist), 

„eroică s'a oprit pentru vecie, : 
Ofiţerul . Ciaraev. şi-a condus 

ostașii mai departe şi: în curând 
nodul de rezistență german -a fost 
sdrobit, Oraşul Kamenca a fost 
eliberat. 

Iată pe scurt fapta eroică a lui 
Victor Galocikin. Cu numele lui 
s'a numit o. stradă din orașul Ka= 
menca,: strada pe care s'a jertfit 
tânărul comunist. Dar cine e el, 
cine e acest brav ostaș, cetățean al 
“Patriei noastre? ..;. - e 
” -Galocikin sia născut în orasul O- 

"nehovo—-Zuev -din -regiinca <Mas 
covei, a terminat şcoala! de mese: 

„rii No. 7 în acelaș oraș. A fost un 
tânăr de rând modest și muncitor, 

+   
tovarășii lui. Şi în armată ela 
fost un. soldat 'de rând. Cu atât 
mai strălucită este fapta tânărului 
cetățean al. țării, pentru că: ea a-: 
rată că fiecare din tovarășii lui de 
şcoală, de companie, tot: cetăteni 
de. rând ai Patriei, sunt capabili 
de jertfa supremă. pentru victorie, 

“ Locotenent de gardă. 
. K NIKITIN 

| | din armata operativă 
   

S
R
 

a. - . po. : o. În Innropietăr'rea in Estoga 
Judeţul . Horiusk din Republica. 

Estoniană a terminat cel dintâlu 
împărțirea la: țărani a pământu: 
lui pe care cotropitorii nemți îi-l 
luasoră,. Laturi mari" au - primit 
3387 de gospodării ţărăneşti, cara 
nu dispuneau deloo do pământ sau 
de pământ puţin. Iintăntuirea no. 
formei agrare. s'a: transformat 
pretutindeni - într'o maro sărbă- . toare a nonorului,. ” 
-Tăranii primeso acum . crodite 
dola stat pentru a-și procura vito 
și -Invontar apricol.-La Insămânțăe 
rile to primăvară țăranii .vor fi 
alutaji ve 3 stațiuni de maşini a 
ricola și tractoare, rocent. res 
taurate și de 29 ve stațiuni pam "tru închiriere, de maşini și cai,. 

' (TASSI, . 
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 “Tipoerata 
„ciandesiină 

' (Continuare. din pag. I-«) 

ST 

să facă cunoscută împuscarea mun- 
citorilor din Batum“. 

Va trece.multă vreme-până să 
uit noaptea aceea. O cameră strâm- 
tă, luminată slab de o lampă cu 
petrol. La o măsuţă mică. rotundă, 
șade şi scrie Stalin. Lângă el, pre- 
sa tipografică în jurul căreia se 
agită zcțarii şi Coţia Candelachl.. 
Caracterele tipografice sunt aşeza- 

“te prin cutii de chibrituri şi detl- 
“gări şi pe hârtii, | : 

- Tovarăşul Stalin transmitea xe-: 
țarilor manuscrisul, pe măsură ce 
termina ceeace avea. de scris. In 
ficcare: minut, Coţia şi cu mine îe- 
scam în curte, ascultând cu atenţie 
în tăcerca nopții. In sfârşit Stalin 
a terminat de 'scris. S'a sculat în 
picioare și ne-a citit ceeace seri- 
sese. | , e 

Textul proclamației a produsa. o 
mare impresie asupra noastră, a 
tuturor. Cu vorbe simple şi limpe- 
și, proclamația povestea despre 
împuşcarea muncitorilor cari în- 
drăzniseră să ceară o îmbunătăţire 
a situației lor grele. Ea arăta că 
țarul și tot aparatul de stat pă- 
zesc interesele capitaliștilor,. că 
muncitorii n'au dela cine aştepta 

- vreun ajutor şi că numai prin uni- 
re și prictenie strânsă între ei, ar 
putea să-l răstoarne pe țar şi pe 
eapitalişti. In această proclamaţie. 

- era descrisă cu amănunte . execu- 
tarea manifestanților. ' i 

Incepuse să sc crape de ziuă, dar 
munca se făcea mai departe. Spre 
"dimineață fuseseră deja tipărite 
mai multe sute de foi. . Stalin ti 
efătuise pe zeţari să nu desfacă za- 
țul ci să-l păstreze pentru o a doua 
ţipărire pentru a trimite manifes- 
te şi prin sate. Și într'adevăr, după 
inmormântarea  victimelur, .tipo- 
grafia a mai tipărit multe sute de: 
manifeste pe cari noi le răspân- 
deam printre ţărani. - 

Ordinea de distribuire.a. mani- 
testelor era următoarea : reprezen- 
tanții întreprinderilor, muncitorii 
mai conștienți, cei cari frecventau 
cercurile tovarăşului Stalin, — ve- ' 
ucau la nol. Stalin însuşi le îm- 
părțea câte o cantitate anumită de 
manifeste, atât pentru împrăștie- 
rea printre muncitori cât și pentru 
expedierea pe la sate. -i 

- Bu-personal am luat 30 de ma- 
nifcste, pe cari le-am împărțit 
printre ţăranii din satele  Semoc- 
medi, Gomi, Ozurghetâ, etc... Pro- 
clamaţiile au avut o foarte mare 
influență revoluționară asupra ță- 
ranilor, Ei le citeau şi le reciteau... . 
„Citirea acestor proclamaţii stali- 
niste, suscita schimburi de pă- 
reri, amenințări şi blesteme la a- 
dresa țarului a moșierilor şi a ca- 
pitaliștilor, 
“Odată a venit la mine nevasta 

muncitorului Modebadze din uzina 
fotschild și m'a anunţat că locuin- 
ţa în care se afla tovarăşul Stalin 
şi tipogratia;-era pusă sub  obser- 
vaţie. Tovarășul Stalin a luat nu- 
maidecât măsuri -pentru mutarea 
tipografiei în aită parte , și ne-a. 
învățat cu deamănuntul cum să ne: 
purtăm la interogatoriu în caz că 

„am fi arestaţi. DR N 

La ora hotărită s'a oprit o tră- 
sură. Tovarășul Stalin a scos sin- 
pur piesele presei de montat înfă-: 

surate întrun sac şi cu ajutorul 
lui Coţia Candelachi le-a adus a- 
casă la tovarășul nostru JLomd- 

jaria. 
Stalin nu a 

-. 

mai venit pe la noi 
acasă decât după trei zile. Unde 
fusese el în aceste trei zile, .nu 
stiam nici unul din noi. Zadarnic 
l-am fi întrebat noi, el 'era un. 
mare conspirator. 

| 11. DARĂNVELIDZE 
DP > 

  

  

îrticoiu; 55 al Constitu- 
ție: Staliniste 

Alegerea depntalilor se face prin: 
vot wnivo:sai: toţi cetălenii U. R. S.i 
3,, cari au: imnlinit 18 ani. indite-? 
rent do rasa sau nationaltatea căreia £ 

anarțin, de religie. de aradul de în-; 

vătătnră, „de durata domicilierii, pă 
oriainea socială, de situaia mate- 

rială şi de activitatea trecută, an; 

dreptul să in parte la aleaerea de- 

vutaților şi să fie alesi denntati, Cu 

excepția alienaților zau a persoaneler j. 

condamnate nrin sentimtă . iudecăto- 

Tească Ja pierderea dreptului elesto: 

ral,   ț 
, 
i 

  

A me 

Către miazăzi! şi apus, ora; casele locuitorilor bogaţi din 
şul, Gori este scăldat de apela 
durilor Cura şi Siahva. El este 
inconjurat de livezi, In oraş se 
inalță ruinele unei vechi for- 
tărețe, monumente din evul 
mediu. . - E 

In vechiul oraș Gori se ailau 
cam vre-o 8.000 de locuitori, 
numeroase bisericii,. prăvălii, 
birtuzi, şi (pentru judeţul în-: 
leg din vremea aceia) doar 4 
instituţii culturale : Școala pri- 
mară municipală, o şcoală pri- 
mară teologică, un seminar pe- 
dagogic şi un gimnaziu d 
fete. | . 

In acest oraş, În anul 1879, 
s'a născut în familia. cizmarului 
Visarion  Djugaşvili un băiat, 
căruia i s'a dat numele de lo- 
sif. 

In anul 1890, intrând în școa- 
la teologică din Gori, m'am în- 
tălnit pentru. prima oară cu 'I0- 
sit Dijugaşvili care avea atunci 
ll ani, 

La noi, toate materiile se stu- 
diau în limba: rusă şi: numai 
de două ori pe săptămână în- 

vățam limba georgiană, Eu, 
tiinăd din Mingrelia, pronunțam” 
cuvintele georgiene cu accent. 
Aceasta dădea elevilor ocazia 
să râdă de mine. Iosif, dimpo- 
trivă, mi-a venit în ajutor. Mo- 
dest și delicat el veni la mine: 
şi-mi spune: A „- 

„Hai să mă înveți tu pe min 
mingreliana, iar eu să te. în- 
văţ georgiana”. . Ie 

Acest elem sufletesc al cole- 

gului meu, m'a mișcat foarte 
mult: . 

Nu numai modestia îl făcea 
pe Iosii să se distingă. El se 
deosebea de ceilalți elevi prin 

marile lui capacităţi şi marea 
lui dragoste de învățătură. Era 

un băiat toarte serios, perse- 
vorent, nu-i plăcea să „facă 

pozno și ştrongării. După: oreio 

  

  

Elevul os Vissarionovici - 

de clasă. el se grăbea spre 

casă și totdexuna îl vedeai cu. 

o carte în mână. 

Unchiul meu, Visarion Gogo- 

hia, la. care locuiam, se mută 

în casa  Chipşidze. In aceaş 

curte locuia şi Iosii: cu mama 

lui. Camera. lui n'avea mai 

mult de cinci metri pătrați, şi 

se afla alături de bucătărie. 

Intrarea da  deadreptul din 

curte' în 'cameră, iără nici-o 

treaptă. Podeaua era din cără- 

midă şi o mică fereastră pri- 

zărilă abia lăsa lumina să pă- 

“trundă. Toată mobila camerei 

nu se compunea decât dintr'o 

măsuţă, niște scaune. de lemn 

ără spetează şi un fel de di- 

van lat, care semăna cu ui 

păt de scânduri, învelit cu un 

„cilopi” — rogojină de paie. 

Mama.lui losii avea un ve- 

nit mai puţin decât modest, în- 

dolsinicindu-se cu snălatul ru- 

felor şi cu coacerea pâinii, în 
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embru 

  

profund şi 
- lecţiilor . îi 

Gori. Pentru cameră avea de 
plătit o rublă jumătate pe lu- 

nă, dar nu izbutea întotdeauna 
să strângă această sumă. 

Viața aspră de muncă a ma- 
mei sale și sărăcia, se răsirăn-. 
geau asupra caracterului lui 
Iosif. Lui nu-i plăcea să intre 
în: casele oamenilor, cari -du- 
ceau o viață îmbelşugată. Cu 
toate că eu veneam de mai 
multe ori pe zi la' el, el nu se: 
urca la mine în casă, decât 

m 
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stradă, Ceva mal târziu, na 

duceam la rugăciunea de sea 

ră, la ora opt beam coaiul, a- 

poi no -împrăştiam prin clase 

pentru a ne face lecțiile, lar la 

ora zece — în pat, la dormit. 

_- Parcă eram vâriţi într'un sac 

do piairă. Elevii m'aveau voie 

st vorbească despre nevoile și 

„cerințele lor. “Tot co. ne învă- 

țau, noi eram datori să accep- 

tăm ca adevăruri neindoelni- 

co. Vai de: cei curioşi şi iubl- 

tor de știință! Nimeni n'avea 

      

  

  

  

deoarece: unziiul 
în 

foarte rar, 

meu trăia ca un om avut, 

acele. timpuri. . | 
Visarion, tatăl lui losii, îşi 

„petrecea toată ziua la muncă, 

cusând şi reparând încălță- 

minte. ÎN Sa 
De orice lucru se apuca, I0- 

sii reușea să şi-l însușcască 
temeinic. Preaătirea 

lua foarte puţină 
vreme, Mulțumită memoriei lui 
excepţionale, e! asculta foarte 

atent explicaţia profesorului, 

memoriza explicaţiile şi nu mui 
avea nevoe să înveţe acasă. 

Orele libere şi le petrecea 
„cu cetitul cărților. EL citise ioi 
ce se aila în biblioteca şcolii, 
operele clasicilor georgieni și 
ruşi — și prin desvoltarea şi 
cunoștințele lui era la un nivel 
mult mai ridicat decât colegii 
săi de ş-oală, Aceasta a deter- 
minat să i se dea numai lui o 

. bursă lunară. 
Noi am terminat în 1894 

cursurile şcolii” teologice din 
Gori. La examenul de absol- 
-vire, Iosit- :s'a. distins - într'un - 

mod deosebit. Po lângă certifi- 
catul plin: numai cu nota 5 

(nota cea mai more în siste-, 
mul de note din Rusla), i s'a 
eliberat şi un certificat de lau- 
dă, ceeace în vremurile a- 

celea era un eveniment cu to- 
tul neobişriut, tinând seama că 

tatăl lui nu era cleric, ci se 
îndeletnicia cu meseria de cis- 

mar. _ 
In toamna aceluiaș an, 1894, 

am sosit la Tiilis, Pentru prima 
dată în viața noastră ne aflam 
într'un oraş mare. Nu-am instc- 
lat 'întrro casă cu pălru etaje, 

în niște dormitoare imense, co- 
munc, în cari locuiau câte 
dovăzeci-treizeci . de  ocameui 

la un loc, Acr astă clădire era 
Seminarul Teologic din Tiilis. 

Viaţa uniformă se scurgeer 
foarte monoton în Seminar. Di- 
mineaţa, ne sculam la ora $CD- 
te, Când ne sculam, trebuia să 

facem întâi rucăciunea; apoi 
beam caeciul și. după ce suna 

clopotul intram în clase. Ele- 

“vul de serviciu citea rugăciu- 
nea „Impăratului Ceresc” şi 

cursurile țineau, cu pauze, până 

la' ora două. La trei era prân- 
zul, la cinci apelul, după care 
era strict interzis să se iasă pe 

  

  

„părinți 

„ca totul simplu, limped 

|Statin şi Kaganovici de 'vorbă cu un coihoznie 

voe să se înciască.. O judecare 

critică - asupra vreunui leno- 

men al natuzii, sau asupra pa” 

ginilor, Sfintei Scripturi . erau 

considerate ca un sacrilegiu, 

Inspectorul Abașşidze, îi urmă- 

rca sever şi săcâitor pe elevii 

interni, felul lor de a gândi, 

de a-și petrece timpul liber şi, 
în atară de asta, își permitea 

să facă şi perchezitţii. Ne per- 
cheziționa pe noi şi sertarele 
noastre personale. 

Atmosfera seminarului îl a- 

pasă pe Iosii Djugaşvili. El pri- 

cepu imediat că materiile pre- 
date în seminar nu pot mulțumi 

un om desvoltat. Era setos să 
oile baza a tot ce se petrecea 
pe lume, pătrundea până la 
cauzele fundamentale, căuta să 

înțeleagă limpede problemele 

la cari cursurile seminarului nu 
dădeau răspuns. 7 

osii înceta de a mai da a- 
tenţie explicaţiilor din clasă şi 
învăța de dcamne-ajută, doar 
atât cât îi trebuia pentru a tre- 
ce examenele. El nu-şi consu- 

ma. timpul _şi. energia, însușin- 
du-şi “legendele din Sfânta 
Scriptură şi chiar din primul 
an începu să'se ocupe şi să 

se intereseze de literatura lai- 
că și de problemele economiei 

sociale, Elevii din clasele su- 
porioare îl ajutau în această 
direcţie. Ailând despre capa- 
bilul şi iubitorul de ştiinţă Io- 
sil Diugaşvili, începură să stea 
cu el de vorbă și să-l aprovi- 
zioneze cu cărţi: şi ziare. ! 

Infrun singur an Iosii se des- 
voltase și crescuse aşa de mult 
din punct de vedere politic, în- 
cât din chiar clasa următoare 
a început să îndrumeze un 
grup de colegi. Din propria lui 
inițiativă a alcătuit un plan de 
activitate pentru acel grup, şi 
lăcea cu noi, cei din grup, dis- 
cuții., | 

Era însă aproape cu nepu- 
tință să poţi conduce un astiel 
de cerc între zidurile semina- 
rutui. Inspectorul Abaşidze în- 
fiintase un control foarte sever. 
El simţise că 'undeva se lucra 
ceva, că linerciul se mai ocu- 
pa, în aforă de Siânta Scrip- 

tură, cu aliceva, şi furăm ne- 
voiți să ne gândim la un loc 
unde să na putem întruni. După 

propunerea lui Iosit, fu închi: 
riată o cameră cu cinci ruble 
pe lună, sub „Muntele lui Du- 

vidov” (Cartier din Tiflis), A- 

colo ne adunam în orele de 
după amiază, dinainte de apel. 

Iosif locuia în persiune şi 
n'avea bani. Noi primeam dela 

pachete şi bani de bu- 
zunar. Din aceste venituri şe 
plătea camera. Membrii qercu- 

lui erau aleşi chiar de Iosif, 
după încrederea care se putea 

“avea în ei şi după capacilăţi- 
lor 'conspiralive, Printre 'semi- 
nariiși se allau şi unii spioni, 

care raportau inspectorului A- 
bașidze despre starea de spi- 
rit şi ocupațiile elevilor şi, mai 
ales, a lui Iosit Dijuqaşvili. 
„La sedinţe, Iosif ne citea lu- 
crările lui Ignat Ninoşvili, ne. 
explica teoria lui Darwin asu- 
p:a originii omului şi, pe la 

siârşitul. anului, am. ajuns să 

zitim economia politică şi ex- - 
trase din Cărțile lui Marx și 
Engels, 

Noi mai urmăream şi întor- 
matiile şi discuţiile din pagi- 
nile ziarului „Cvali”. Ii puneara * 

întrebăsi lui Iosii și el ne expli- 

o şi pre: 

cis. , 
El nu se mărqinea numai la 

provagqonda verbală a id: "loc: 
lui Marx si Engels. A înfi'n'at 

și a redactat un ziar școlar ma- 

nuscris, în limba georgiană,   

în caro clarifica toate proble- 

mele discutate, studiate la. club 

şi în paginile ziarului „Cvali“. 

Ziarul nosiru se prezenta ca 

'un caet de vro-o 30 de pagini. 

părea de 2 ori po lună și 
trecea din. mână în mână, In 

această perioadă, Iosii ora a- 

dâncit cu totul în literatura po- 

litică, dar n'avea bemi pentru 

a-și cumpăra căril. Și iată că 

din nou fu ajutat de minunata 

lui memorie, El so ducea po la 

anticazi, își oprea privirile pe 

o carto caro-l. interesa, o des- 

'chidea şi, în vreme co. antica” 
rul se ocupa cu ceilalţi clienil, 
el citoa și îşi întipărea în me- 

-..morie pasagiilo de caro avea 
nevoe. 

Starea da spirit revoluţlona-! 
ră printre seminarişti creştea și 

se întărea. Discuţiile și contro- 

versele deveniseră un fenomen 

obişnuit, - a 
Ziarul manuscris, literatura 

politică imprimată în „Cvali”, 
umpleau buzunarele membrilo 
cercului, , : 

Toato acestea nu puteau tre- 

ce ncobservate, Inspectorul A- 

başidze îşi inăsprise suprave- 

ghorea şi nouă ne ora mai greu 

să scăpăm de sub supravegho- 

rea lacheilor săi. Odată într'o' 

seară pe când pregăteam lec: 

țiile, Abașidze apăru în clasă. 

Negăsind nimic suspect prin 

sertare, el începu .să ne facă 

percheziţie comorală, în ace- 

eaşi săptămână, în urma unei 
porcheziţii foarte amănunțite, 

inspectorul găsi asupra lui 10- 
sit un caet conţinând un articol 

pentru ziarul nostru manuscris, . 

Abaşidze se grăbl să so pre- 
zinte cu acest material la şs- 

dința de conducere a semina- 

rului Ca rezultat, noi: primlrăm 
câte un doi la purtare şi un ul- 
tim avertisment. Aa 

Convorbirile şi controversele 
din cerc, se resimțeau asupra 
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» PE (ic 
Îmi amintesc de anii pe care 

i-am petrecut împreună în şcoa- 

la teologică din Gori. 
La înfăţişare Iosif Djugaşvili 

cra uscățiv, dar cra un băiat 

tare. Vesel şi prietenos, el cra 
întotdeauna înconjurat de co- 
legi. Ii plăcea mai ales să se 

joace cu alți băeţi de vârsta lui, 
cu mingea și „lahti“. Acestea 
erau jocurile preferate ale ele- 
vilor.  Losif ştia să-i aleagă pe 
cei mai buni jucători şi deaceea 

  

    

    
    

Stalin în mijlocul colhoznici lor delegaţi din reg-unca Kiev. 

studiile noastre teologice. To-- 
tuş Iosif, lără prea mari efor- 

turi, trecu cu ușurință în anul 
următor. Dar acest succes nu 

înșelă pe cei dela conducerea 
seminarului,  Crudul: călugăr 
Abaşidze,  ghicea pentru care 
inot tori ul, irtelimamtui, 

posesorul unei memorii atât de 
kouate, Djugaşsili, învatu ucax 
atăt cât trebue ca săiao notă. 

de trecere. El ridică din nou 

- problema aceasta, la ședința 
direcţiunii seminarului, desvă- 
luind pasiunea noastră pentru 

- problemele politice, caracteri- 

zând rolul de şei al lui Dijugaş-. 
vili, obținu rezoluţie de elimi- 

nare a acestuia din seminar. 

Astiel s'a termnat viața noas- 
tră comună şcolară, astfel au 

trecut cmii de capilărie şi ado- 
lescenţă. i 

Iosii Pinaaşvili Iesi fără di- 
plomă din seminar, dar cu ve- 

deri hotărite și precise asupra 

vieţii. EL ştia şi înțelegea încă 

de atunci că viaţa trebue să fie 

„demontată“ şi reconstruită, 

Pe mine soarta ma asvârlit 
indărăt în sat. Tată nu aveam 
şi trebuia să-mi caut de lucru. 

losii nu se mai întoarse la 
Gori. El se culundă cu totul în 

munca lui revoluţionară, 
B. Gohohia 

  

timba georgiană. In 1893 se tipărea 
sub direcţia lui G. Tereteli .ca or- 

gan a' curentului naţional, liberal. In 
1U96 a fost achiziţionat de grupa ma- 
joritară „Mesame-Dasi”. (N. Jorda- 
nia și alţii). După sciziunea P.S. D. 
M R-ulu: „Cvali' a devenit organul! 
menșevicilor 'scorgieni. A existat până 
în anul 1904. 

“„Cvali”. (Brazda). ziar cotidian. în 

grupa noastră câștiga totdeauna. 
“Eu am învăţat cu Iosif împre- 
ună timp de 45 ani şi suni 35 de 
ani de când sunt profesor şi în 
toţi aceşti-ani un elev așa talen- 
tat şi capabil n'am avut ocazia 
să mai întâlnesc. N 

Iosif învățase singur să . de- 
semneze foarte binc, cu toate 
că pe noi la şcoală nu ne învăța 
în anii aceia să desemnăm. Îmi 
amintesc de portretele lui 'Şota 
Rustaveli şi ale altor scriitori 
georgieni, tăcute de el. 
In anii de şcoală, Iosif citise 

aproape toate cărţile cari 
allau în biblioteca din 
Operele lui Ignat Ninoşvili, Ilia 
Ciaveiavadze, Akakia 'Țereteli 
şi alții. Cele, mai bune opere, ne 
sfătuia şi .pe noi camarazii lui 
să le cetim şi adeseori ne poves- 
iea conținutul cărților citite. 
Imi aduc aminte ce mare impre-. 
sie i-a făcut povestirea lui [. 

. .]. . . De? a 

Ninoşvili, „Goghia -Nişvili”, în 
care se descrie situația de asu- 
prire şi lipsă de drepturi a ţă-. 
ranului. „Trebue să învăfăm, 
“mereu să învătăm“, spunea lo- 
sif, „ca să-i ajulăm pe țărani“. 

Iosif Diugaşvili se distingea 
prin marea lui modestie şi era 
un tovarăș bun și sensibil, Nici- 
odată nu ne făcea să simţim su-. 
perioritatea lui, cu toate că ne 

„cra. tuturor * superior. Nu era 
mândru de faptul că cra mai 
talentat ca noi, dimpotrivă, ne 
ajută cu cunoştinţele lui, să de- 
semnăm hărţile geografice, să 
rezolvăm problemele, să ne pre- 
gălim lecţiile. 

Iosif era hotărît, dârz şi ener- 
gic. În acelaş timp, el în. rela- 
liile cu colegii lui, dădea do- 
vadă de multă delicateţă şi 
grijă. Despre această grijă vor- 

Btalin în vremea Desalltăţii _ 

„că atunci se petrecea 

se . 
Gori. . 
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beşte următorul fapt: ' Odată, . 
înainte de examene, mam Îm- 
bolnăvit și i-am cerut pedago- 
gului şcoalei, Beliaev, să mă 
scutească de examene. Beliaev 
refuză. Eu eram foarte. mâhnit 
de acest refuz. Soso, acesta era 
numele-pe care i-l spuneau prie- 
tenii intimi, a aflat despre a- 
ceasta şi a început să insiste să 

mergem Împreună pentru a-l 

ruga pe' Beliaev. Eu îl povă- 
țuiam să nu ne ducem fiind si- 
gur că din aceasta nu va ieşi ni- 
mic. Totuşi Soso mă convinse să 
mergem la Beliacv şi s'a apucat 
să-l convingă pe pedagog cu 
atâta hotărîre, îndrăzneală şi 
dârzenie, încât acela a cedat. 

În anii următori, fiind ln se- 
minarul din Tillis, Stalin activa 
în cercurile ilegale şi continua 
să se ocupe cu citirea cărţilor. 
El învăţa geologia, apoi se apu- 
că de chimie. Incepu să-l ci- 
tească pe Marx. A organizat un 
mic cere pe care îl conducea 
singur. În acel cerc se studia 
mișcarea muncitorească și în lc- 
gătură cu aceasta Stalin spunea 
adesea că ar trebui să se în- 
ceapă lucrul printre muncitori. 

La Tiflis în seminar, Stalin 
era ca şi mai înainie un cama- 
rad vioi şi inimos..Dar se vede 

în el un 
fel de criză. Nu mai cra aşa 
elev bun ca mai înainte.. Tot 
timpul liber şi-l petrecea citind 
literatură politică — studiind 
marxismul, mişcarea muncito- 
rească. 

Imi amintesc mai ales de un 
fapt deosebit. Era în anul 1598. 
Odată, într'o dimineaţă, după 
ceai, am ieşit din Seminar .în 
squarul Puşkin. Acolo l-am vă- 
zut pe Stalin, înconjurat de un 
grup de colegi. El discuta cu ci. 
foarte aprins, criticând - ideile 
lui Jordania. a 

Conducătorul grupului majo- 
rităţii a organizaţiei „Messame- 
Dassi”, apoi conducătorul men- 
şevicilor Georgieni. După revo- 
luţia proletară din Octombrie— 
organizator al contrarevoluţici 

corgia, agentul imperialiştilor 
occidentali. 

Asta i-a impresionat pe toţi. 
Și acolo, în grădină, noi am 

auzit de Lenin pentru: prima 
oară. 

Clopotul! școlii ne chemă în 
clasă. Ne-am împrăştiat grăbin- : 
du-nespre clase. Eu uimit de 

A d te 
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   Si: ip 

ECATERINA DIUGAŞY IL) 

„mama lui 1. V. Stalin. ., 

critica tăioasă asupra ideilor lui 
Jordania, mam.apropiat de Siu- 
lin. Iosif îmi spusc. că a. citil 
articole de ale lui Tulin (I.c- 

-nin), . cari îi plăcuseră foarte 
mult. 

» — „Trebue neapărat să-l vărl. 
îmi spuse el alunci“. Aceste cu- 
vinte pronunțate în anul ISUS, i 
le-am amintit tovarăşului Sia- 
lin la întâlnirea noastră din 
anul 1926 şi cl, la rândul lu. 
si-a adus aminte de acest ep! 

cod, P. CAPAVAD ZE
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urma  școiile "înflințate 

etanul Să constitue un prilej do cunoaş- 
tere roolprocă şi deo vesolio tine- 

ronscă. 

Corul tinorilor din fabrică, a o- 
Xxococutat ocânteocia tineroștir „PA- 

şiți înainto-tovarăgl“, „Imnul! tine- 

roții“, „Suntom Stogari” și altele. 

U ese de « 
pentru ei și e aontribul cu tot 
la Hdicarpa ecentar pool, 

La liccul do băioși „Pro- 
ata 

fosoril fsoclaţ 

pad 

- a a | 00 N | a 
DR A ' “P 7 A, a p == [i — i, _ G -- “(0 | d O a 5 ă If | [i ? f 

Davwântul tineretala (UD AU OS (NUMI VURELI „DUC DUS 
Dl Tr Ş 1 ş] Tovaraul Tteatn iat dis Bari he me a 42 9 a | „2 , a le [ . > fn A i fi a ţi sa 

cata impar ere tepe, Ea Și ObIIgali Să-Și părăsească satele lor În Martie Wecul 
ir eat Eee ELE cade olOnestiene au col cui câteva iuni înainte de ratragerea din Transnisuia, 

tului profeslonal la 
Plocşti 

Onză Pioeşt emiri  petmuiifer şi 
i e, a sitrrit mut de pe urma 

mmm atamenalar repia'e din timpul 

scoade antonesciene au colindat, i tâieva iuni Înainte de reirâgerea di iralisilisuiie 
ile E: areşele Bucovinei, respângind panica în populație și inderanânt in A Sa dusă, | 
Ce „binefaceri“ a oferii regimul diciatorial tineri or pleraji di Busposar! e Bărimiesu, 

   

    

qa:uulti ce Ja? şi cotropire al fanciş- . 

tii permeni, legionari ai  antomesti. mn a încetat încă bătaia. Elovni atinat- neeril pl c TAbăcăria agable: 

Tea'e trniituţiiid particulare și pubitee lesca dia ol. VIII-a, oare ae mândrojto participat la serbarea lor, și-și 
venit toţi băieții cu care plecase 
din sat. Ne-au. gonit, ne-au ame. 

oxprimă orodința formă, că avânu 

nințat, pe unii i-au bătut, altuia 

că ex!a.. pedagog, pentra a fl... rospeo- au fo c'atmusa în total pau în parta, L 
ar prin aceuata sau dezorganizat si înt da elevi, a gisit îi miloa a njutorul Comitetului de fabrică, sumvieitie. Odată cu munca de refacere pa care o aplică în chip bestial, elovilo ducorii U.T.C.-ulut, și 0.s.p. 

& U -a „e « cinouiul și a intreprinderilor indus- din cars inferior, Asa a învățat slava! atu. von faca in act timp pac i-au. oprit cinci sii de lei fiindcă 
în' Mihăilesca în opt ani do licen că so face mreso mari, nlungând pentru tot. mâncase trei struguri, dar până In 

urmă tot ne-au dat o parte din 

mire și onmerale, au revenit 

Pihesi mii de tinari dornici de a cnn- 
tis îm eforiul da rirbol pe care îi 

Ciice azi pinrlorea Armată Roșie aliată, 

impreută ce Armata nonatră, pentru 

citrugeres definitivă a faaciumului, S'a 

pia co îndată prohiema organizării în- 

da- donunn din rândurile  tinorotuiul 
pentracă nu esto in staro a le face “i fabricei, obioclurile rele pe cari 
cala: Fi cer irgonirea acestai sbir din le-au semănat rogimurile trecute, 
ycoa | 

Elovii tuturor liceelor % 

ndncația? Elevii nu-l mai vor pedagog, 

bani şi-am plecat. | 
Ruşti Gheorghe e un băiat ne- 

gricios, înalt, vioiu, inteligent. An 
pectul lui fizic nu ta-ar face să bă 
nutesti niciodată. că sufere da 

văţâmiztului protentona!l pentru aceşti In conformitate cu legea ucenicilor, mii dan “remi, uade eă primeaacă o in- din Timişoara toți comercianții de' pe raza munici- 
piululi Ploeşti sunt obligați a trimite 

ceva. Și totuși, după cinci luni ds | 

muncă pe rupta. la 'viile din Mur. 

sinicţie pmtednnală şi o educaţie pro. 
Qroziată. ” 

Din pariea miriaterului Atunci a 

fot &riezat cu orannizarea învâţirnâa- 

băeţii de prăvălie angajaţi sub orice 
formă, cu contract de muncă sau fără. 

contract, la școala profesională de uce- 
fatlar, -acest tânăr. vânios: din 
munții cu sănătate aj Bucovinei, a 
trebuit să intre cu plămânii sdre. 

an hotărât să pomenscă 8 mare £0- 
iune do introcore 'pantru coloctaroa de 
bani ei medicamente destinate ajnto- 

tiiui muncitoreze din  Plonşti, Tov, rării popalațici din Ardeal și Moldova. nici conierelali din.str. Vasile Lupu nr. 

pro?mor Manea Mănescu, care luiad Dorind să îmcarajeze inl'ialiva elerilor, 29. Director: Profesor Manea Mănescu, 
contret cu profesorii și ucenicii elevi Apărarea Patriotică va organiza pentra Secretar: N. Ionescu. ebuii șă ntre cu plămânii aăre 

gimul de -zpital nu-i dădea voia 
Orele de şcoală vor fi între 24 p.m. 

Intreprinderile comerciale de orice fel, 
Actiunea elevilor do liceu din Timi- care vor fmpedica ucenicii de a veni : 

şoara este nn oxempin slrălncit de pa- la școală, vor fi aspru sancţionate, . î- 
triotism constructiv, vreânio de armat, A L 

fabrici | 
din alto întreprindori , 
Din partea Comitotulul do fabrl- 

că vorbeșto prietenul E. Yiulescu, 

elevii licealai caro va eşi învingător o 
maro şezătoaro aztistică și calturală, 

să mănânce nimic... altceva decât 
lapte gol. A: mai făcut şi. câteva 
injecții, Pentru un piept din care 
ai început să  scuipi bucăți de 
cânga, e foarte puțin însă... 

Tânărul Ruşti Gheorghe e numai 
unul dintre sutele de mii de tineri 
ai țării. Lupta dârză a cetățenilor 
patrioți — care a doborât cu un 

cin Plans a organizat şcolile de uen- 
B:, unice '5i pot desăvârși cunostiinţele 
Proteaoraia cet peate 2100 de ucenici 
din Pioeşi și totaoetată primi o cul 
tură ponarată, 

Din Timișoara 

Datorită enncursului dat de prietenul 
Ing. Mateescu dela fabrica „Concordia“ E 
din Ploeşti, s'a reorganizat scoala de î. 
ucenici a fabrica, unde pot primi in- 
strucția profesională m educaţia  pro-: 9 4 mi 1“. Yi 

. o. pie Piri știi SAT, Care indaamaă portari Aaa AA Dre eaoIL dt 133 Tae, vi « 
A 

” „o 

memozu : - MA 
ceas : mai de vreme. regimul de clei iaca teroare — a făcut ca. el să nu mai   

  
    

1) Să fie tndepărtaţi  fasciştii, care 

caută să Impiedece orpanizarea tlâicre- 

tului şi care continuă vechile metode 

icaciste, 

2) Diajomrea sainriilor precum ur 
moară : 

Anul 3, 7594 din minriui unei calfe 
începitoare; , 

Anul 2, 70/ din matariut unei ca'fe 
ircepătoare: 

Anul 1, 25/e din patariui unei calfe 
începătoare. 

2 Șetul ucenicilor să fie imodirt ţa- 
locuit, 

4) SA sa acorde ucenicilor eractaji 
imbrăcămiate şi încălțăminte. 

5) Dirocţiunea să restitue ucenicilor 
evacuati, întreținerea în bani. 

6) Ucenicii eă aibă drept să lucreze 
m strung în secția tricotaje, şi mals-. 

tul Gustav Raschitater care îl oprește 

ceia eceasta să fie pedepalt. 

Pabrioa „Concordia“ din  Ploezti a o. 
crganizat un cero cultaral (coruri, poa- 
zii, toatra, aport) unde participă intre 

- gul tineret din fabrică. : 

Dim sate 
Premiiltăria în comuna 

Nedeicu-Chercea 

Premtiizia, care nu mol ere astâzi 
cici un zost, ps fas Intriun chip ro 
voltător fa com. Nedeicu-Cheroca. Ia 
timpul actrocţiei, sergentul Vrânceanu 
Hi plot. Avram mm ps tinezii preml= 
Utezri dn ditorite cocrozi, pentru novoi- 

le doo proprii. . 
Cei cazi nu ve supin sint obiizați să 

execute cuioiri seu sunt bătuți până la 
cânza 

Grupul tinerilor plecaţi din cota. Arbore-Suoeava . fie obligat a participa la ultima fer. 
mai mac : Aia 05 mir “a. mă'a crimei: războiul purtat de șanțuri de sânte în curmeziș, a pieri tmpotriva popoarelor li. 

PE Pine 2 Că să-i spele, — bere ale Uniunii Sovietice.. Monit 
In camere-ma Pl î- camere Însă de unul din agenţii antones- 

n i fă pb ini a cieni, bucuros să-şi câştige o pline, — a a în paiele istpi „aruncat apoi în Shiarele mizeriei 

zică „apocalipsuri” mincinoase te și puţine, ei au fost culcați : Pip Pal ela josnicla lor pe a. şi neghioabe, așa după „Cum câte 90—100'Ja un loc: Duşu- cela care făceau negoț cu viaţa 
„ştia să-i amenința, în clipele meaua rece se încălzea până di-: copiilor poporului. a 
când ezitările și tăcerile lor mineaţa de trupurile lor.. -. . — 

“semnificative îl iritau. Ingine- - Logofeții viilor aveau grijă să DP | 
rul venise să angajeze oameni Je dea la prânz o zeamă lungă de . , La U. Cc. B. 
la muncă. Și i-a angajat. Din fasole sau de cartofi, iar după ” Dr m ” comuna  Arbore-Suceava : au rânz mai multe lovituri de ha- Pela sfârşitul verli,. adică prin 
plecat la sfârşitul iernii în tre- E în spate. Afară de asta, ve- August, Ruşti Gheorghe închidea 
nuri de vite cățiva băieţi întra neau amenzile. corvezile. “ame. Ușile spitalului, plecând. A ajuns - , ) din: Constanţa la Bucureşti a- 

MANTURISIRILE UNUI TANĂR, AjUNS- DINTRE OBCINELE 
BUCOVINEI LA SOCIETAT EA UZINELOR COMUNALE 

Ioa _BUCUREŞTI   
„ Săptămâna breculă, vi- 
citând căminul muncito- 
rilor ucebişti de pe strada 
Berzei, şi stând de vorbă 
cu unii din ucenicii de u- 
colo sau cu unii dintre 
oamenii care muncesc lu 
prajduri, am întâluit 
printre ei băieţi veniţi din 
ucovina,. Sunt plecaţi nu 

    

  

  

    

7) Să i ce dea ucenicului Stoica Ioa 
!mbrăcămintea și înckițămintea la caze Aces cai că Ca Mlitureţi Ga er ce o aa patru ani şi 16-18 ani. din Te dreptul, extimarăzi socata să die a Ea zia să fa e PI în orice cas nu de dragul “ Ruști Gheorghe: a iost unul ratare, oprirea | din leafă la proape fără niciun ban şi gol. la za da direcție. - : bea, crtitpinlu-ca , hoinărelii. Ei au părăsit dintre ei, - * - “U.C.B. a intrat ca 12.000 de lei 9) Uoenicii externi: să primeesci în. Su e ee - rece zarer meeereeca Bucovina memai. de câte- . După multe opriri de ore și. “1 pe lună. Acuma are 16.000. No: Mii va luni. Hai precis: pe la ds zile intregi prin gări, după Spitalul | spune: a 

— Eu tot vreau să zcriu pe o 
  
  

AI € 

multe săptămân de ger, cei 

șase-șapte tineri luaţi dintre 
obcinele  Bucovinei:. intrau în 
Dobrogea și erau duşi la Mur- 

troțlaerea în bont. A 
10) Cosem destiințarea corvezilor. 
11) mâncarea de dejun să fie dutiată 

si h'zienică, Laz de 3_4 ori săptămânat să 
53 dea lap. 

  “U sfârgitul lui Martie 1914, 
când frontul ucrainean 
fusese spart şi armatele 
naziste sar filo-natiste se 

  

Cazarmarul Ruşti Gheorghe dela hârtie tot ce mi s'a întâmplat şi 
U. C. B., venit în București dea- să v'o aduc la ziar, Ca să Ştie toți 
bea prin luna August, ne arată, cu cum am fost minţiți, când am 

Să cunoaştem U.R.S,S. 

    

î5) Direcțiunea zi procure polopete 
pesizu ucend. - E 

-zordine 4 7 SA ntecţi ttoan - | retrăgeau în dezordine jatlar. Imele lui bătăturite, 1: plecat din sat. Uite am dese- 
a conteeloneze, po o pen Este un lucru po caro nimeni par. În gradul lor da mistificare către Piatra. Sute de. a- . Când fuseseră luaţi din ga- Pa mea î, Pieptu tele astea tăiate (și ne arată mâna punt deadreptul criminale. - genţi antonescieni, pre- tele lor sărace, copiilor de ţă- dreaptă cu două degete lipsă), că 

altfel ași fi cărcălit cum puteam 

Womoriui este semnat de Comitetul nu-l mai ignora azi: acela ca mi- 
Vecnietor Sindicetizaţi. „„„ zeria trecutelor regimuri ne-a Atunci „că nu fie nimeni sur- 

ținut întro stare de totală. ne- prins dacă legitima noastră in- 
cunoaștere a vecinilor noştri din dignare răbufnește. | | Răsărit, Cititorul Român s'a adăpat un Adevărul — devenit banal dar sfert de veac din plin la isvorul 

gătiți înadina ca să între- sani scăpătaţi li s'a, spus că 
fină panica şi să propage „domnii“ îi scapă de „bolşe-. minciuna, au cutreierat vicii” cars vor “mort, că au 
atamci dela o murgine la să aibă acolo de toate: dor-.. 
alta provincia. de Nord. mit, spălat, hrană de trel ori 
Ei au făcut în lunile uce-. po zi, că vor mânca la masă | 

  „pe mai multe foi şi veneam la 
gazetă. "Vă ' păseam "cu: —Că nu 
se uită ușor ce-am îndurat nol,. 
— Dar aici cum trăieşti? 
"— E-mai bine... S'a schimbat 

Organizaţia U. 7, C. 
clan Comăneşti Bacău 

dara or easă a ien de o tristă realitate — pe bogat al calomniei. 1 se aruncă | ds volume şi Casa Culturală a Apă- Câre-l închide în- ea fraza de acum, generos, sămânța adevă- lea.-de svdrcolire şi în- pește, carne, brânză, că-vor a- ceva. Aici est ie 
rării Patrlotice din Bacău, mai sus explică singur cauza ului. Este unicul prilej de rea- Irângeve. „pitleristă cea vea băutură. S'au tăcut .con- i m cu vâretni i cat. Lapte, 

„ri ocioasd campa: „, tracte după toate regulile. şi ii- „e C D(- „nem ov iaţă mai bună.. 
— Țl-ajung banii? | | 
Nu prea. Dar noi știm că tre- 

buie s ă mărim producția, să în- 
„ deplinim clauzele armistițiului și 

pentru care încă nu s'a împrăș- 
tiat uimirea care ne-a! cuprina 
chiar din primele momente ale 

"luării de contact cu lumea rusă, 
Spiritualităţii româneşti i-a 'fost 

bilitare. - ! f 
Noi cei de act credem în avi- &Jitație, pentru a amăgi 

ditatea mereu crescândă a citito- Populația, pentru a înşela lui român . pentru adevăr şi buna credință a poporu- 
ru hi P lui. Ei au răspândit săp- îi împlinim astfel această nece- p 

fămâni la rând  svonuri 

„nerii au -fost duși. Părinţii n'au 
mai aflat de ei luni de zile. In 
cest timp, miniștrii regimului 
antonescian, de complet acord 
cu Benlinul, au' mai inventat 

Tinerii muncitori din por- 
tul Brăila ' 

au organizat un festival în folosul ope- 
rel de ajutorarea fraților. moldoveni.    

   
Beneţielul de 20.258 lei a fot predat înfățișată o serie de adevăruri siţate. Și apoi acest individ a mite de îi iuații Pi Patriotice, care face colecta care au avut pe drept ecoul u- “urmărit ori va urmări | de-acum 8COrnite e amaginații câteva impozite şi-au mai con- să luptăm. apoi pentru revendi- 

e Qiutorare. . . i. - . . 
- a . 

: . . . 
Decsemenea au fost ajutați bătrânti nor revelații. încolo literatura adevărului, Va bolnave, cau , adunat Ot- centrat câteva contingente. In cările noastre, - prin sindicat, A- | 

Și, pentrucă rândurile ce vor trage singur, concluziile, Rezul- :mmtenii la primării, le-au acest timp, vitele țăranilor au vem. nevoie de. baie, de dormi- 
toare. mai multe, de medici, de 
salarii sporite. Uniţi, le vom câş- 
tiga. . Da E 
...— ȘI cu pieptul cum o duci? 

—. Nu știu bine. Uneori cred 
că nu mai am nimic. Alte dăți iu- 

"șesc. V'am spus: avem nevoie de 
doctori, care să fie obligaţi să 

pensionari din port cu suma de 20.355 
lei, care a fost vărsată în fondul lor" 
de ajutorare. | - 

inaugurarea clubului 
spartiv „Tăbăcăria Ha- 

- ponală” 

tatul îl scontăm și-l vom verifi- repetat minciunile. pe tos luate din bătătură şi duse ca public. Căci nu se poate ca Cure le puseseră patru la abatoare pentru a sluji ds cetățeanul român să nu fi sezi- azi „Ia rând şi plecând hrană „soldaţilor armatei” hitte- zat procesul de infecţie cu sediu Apo, cau lăsat clasa Pt" riste. In acest: timp, alte. cis- | în propriul său suflet şi să nu Citfoare şi țărănească mai terne de petrol! și alte vagoa- caute acum vindecarea. . -- departe la discreţia jan- ne de lână, de talpă, de cereale Luptători încercaţi şi încă alţii dezrmilor, a perceptorilor, au părăsit ţara, - e 
« îmbogăţiților de războiu 

urma vor.încerca să nu literatu- 
rizeze. sentimentele noastre, so- 
cotim că. este cinstit și totdeo- 
dată tinerește șă trecem chiar de 
la început în miezul chestiunii. 

Iată dece încă din capul locu- 
lui afirmăm: nu vom osteni cău- .    

Ruşti Gheorghe 
  

In scara zi!oit de O Docombrie a. 
9. n avut loa la „Tăbăcăria Naţio- 

rală“” din Bucureşti un festival ue 

Inausunzrae a Clubului sportiv Cul- 

tural al tineretului muncitor din 
ocoastă îintreprindera. A urmat 
un bai cara a ținut toată noaptea, 

tondurilo realizate fiind dostinato 
oporel do- ajutorare a ftolduavei și 
Ardoatulul, A Di | 

"A luat cuvântul din partea. tine: 
rilor tovy. Ziatav, arătând scopul 
urmărit prin crcarea ncestul club 
sportiv cultural. [ai departe n 
arătat că acost club poscdă pe 
tânvă a sală de yimnastică pentru 
educația fizică și o bibliotecă 
unc5 tânărul muncitor va putea 
usi cărţi folositoare, revisto din 
toată lumea, de unda va putea ex: 
travo lucruri ce-l vor interesa și 
vor forma etvucaţia sa cutlurală 
ȘI profesională, Pânăn prezent 
uliul aro mese de ping-pong, şa- 
duri state, țintare, o cchipă de 
KI cu tot echipamentul, ete. i 
Vânărul d. Ziatev, închelo In-. 
jemrând no toţi tincril la muncă 
enteu ridicarna oluhului,. caro să 
erycască dropt pildă şi tinerilar 

7 

„dăunătoare pentru 

tând să arătăm tuturor adevărul. 
ascuns.atât amar de vreme. Nu 
luăm termeni  generici. Nu a- 
vem de ascuns nimănui nimic, 
“deaceea mai precis: este vorba. 
despre aliata noastră U. R. S. 8. 
Punctul de discuţie este astfel 
înfățișat simplu, net.. PR 

Nu mai sunt necesare demon- 
straţii savante pentru a 'dovedi 
că dintre toate țările ocupate de 
armatele hitleriste, ' România a 
fost poațe.cea mai infectată cu 
mistificările . anti-sovietice. U- 
riaşă greşală determinată de 'o 
denaturată optică politică” — şi 

sufletul ro- 
mânesc. Urmarea: adunate la un 

-loc volumele omagiale, penibile 
broșuri ori mizerele articole de 
ziar întrec cantitativ toț: ce s'a 
scris în oricare dintre “țările hi- 
mericei lumi „.noui“, In inventi- 
ve ele depăşesc.cele mai perife- 
rice prezentări trecute pe la ti- 

plini de entuziasmul de care e 
în stare un suflet curat au por--a 

„Nit cu seninătate și încredere la 
drumul greu al reeducării men- 
talității românești, 

O seamă de evenimente mili- 
tare au adus 'în destăşurarea lor. 
mari. ușurări sarcinii pe care a- 
cești luptători şi-o luaseră; alte 
biruinţi politice au alungat și 
mai mult negurile ce ne despăr- 
țeau de U. R. S. S. Acum dom- 
nia minciunii a. căzut, falsul e 
dovedit şi urmărit ca atare. Răul 
se destramă; lanţurile infame au 
căzut. Cu fiecare biruinţă a po- 

afaceriştilor cure Iu- 

nemțeşti. ai E 
. Pe urmă, agenţii -anto- 
nescieni s'au întors. Ii 
colindau sutele şi oraşele 
buconivene sub diferite 

„pretezxte şi sub „diferite 
înfățișări, Unii se făceau 

"că se ocupă cu comerțul, 
alții erau Iogofeţi trimişi 
să angajeze oamenii, alţii 
reprezentanți ai. diferite- 
lor firme * îndustriale. 
Toţi însă urmăreau ace- 

porului în stradă, în uzine, în 14$ 5cop și primecau bani şcoală ori armată ne "apropiem Pentru  uceerşi meserie 
tot mai mult de U. R. S. S. A- murdară. | cum s'au tras cortinele ce ascun- 
deau adevărul; înapoia lor stră- 
luceşte lumina Răsăritului. Des- 
tul ne-a fost răpită bucuria cu- 
noaşterii. Acum sufletele avide 
de libertate, prinse în.hora în- 

„ „Cum a plecat Ruşii 
Gheorghe din comuna 

“Arbore |     

Crau direct cu agentaurile 

„4 guvernului 

La Viile Regale . 

Pământul Dobrogei are o înfă-. 
țișare a lui particulară, colțuroa- 

“să, aspră, o. înfăţişare de platou 
„necăjit. Viaţa ei se consumă tul- 
burător între resturile munţilor 
tociţi, pe dealurile acoperite în 
unele părţi cu vii, în' altele cu 
vegetaţie măruntă sau în „preaj- 
ma peticelor de pământ pline de 
Var; şi de. uscăcăciune, din care 

    

roade: 
La Viile Regale din Murfatlar 

traiul tinerilor bucovineni, 'ade- 
meniţi să plece din satele lor, 
a început cu. sudalme și:cu bă- 
tăi. -„Binevoitorii“ agenţi, -tri- 
miși de propaganda româncască 

Antonescu se 
schimbaseră..' Scopurile lor ade- 
vărate nu erau acelea de a salva 

oamenii se . căsnese să . scoată: 

— Ştiţi? Intro 'dimineaţă! ne-am 
trezit vre-o  douizeci tuşind,. Tre- 
-cuseră cinci luni de mizerie. Era 
„vară. Bătea soarele Dar când răsu- 
flam, “simțeam cum ne Tâcâie ceva 
în piept. Logofătul Dinu a intora 
nasul în vânt şi a.râs de noi: Pe 
urmă, ne-a luat la „înjurături. şi 
ne-a trimis la muncă. După vre-o. 
săptămână, eu am început să scuip 
sânge. Ieşeau bucăţi nici ca niște 
sâmburi. Nu mai puteara munci, 
Oboseam repede, M'am dus atunci 

    

facă: săptămânal vizite medicale 
- pentru toţi muncitorii, . 

Pe nesimţite, din alte dorml- 
toare și do pe 
înăuntru tineri din satul lui 
Ruşti Gheorghe, care au . lucrat 
„cu el împreună Ja Viile Regale 
“Până ?n August. Uniţi atunci în „suferință, ei se regăsesc astăzi le- “Bați printr'o luptă comună pen- | tra o altă zi, 
bună, mai nouă. 

  

săli au venit , 

mai dreaptă, “mal 

  

    

    

  

  

Lă 

      
O populație, pentrucă — dacă ar 

i -îi ă Pa n 

va cobora ingi : ş Rădulescu, venit în numele înt, ut birurile iar fi dal dreptul să. | un edificiu uriaş, - “ministraţiei Viilor Regale dela Spuie ce Rândește, ce crede, ce * Tineretul progresist. dornic de. Murfatlar, sa să angajeze pen- lor pia, Dar scopurile agenți- învățătură, are dinainte. exem- tru lucru câțiva băieți. tineri. sii] propegandiști, scopurile! mi- plele fără precedent ale acestor  Ruști Gheorghe; acuma că&- în i i-a a. Să ademenească, să realizări, ai pi . 2drmar, (adică îngrijitor de aor- nunchi opună erau de a înge- „cere ca adâncirea prieteniei mitoare la U. c. B.), era băiatul ultimele Ie » „de a-i anula. cu tineretul Sovietic să nu ră- unor oameni săraci. Mâinile “mai adân, er ini Ei urmăreau şi: mană un simplu desiderat. , lui obișnuite pe' sapă inu câşș- a iaz) ca prăbuşire în beznă HL.U. S.-este. o „inițiativă tigau îndeajuns, . _.. % 2 pase or muncitoreşti din tară, care face onoare României. Dar :. Comună: Arbore nui -.0 co: si: ai nemiloasa lor exploatare, aceasta nu este de ajuns. Tinere- mună bogată. Da „Vreme. se asuprie Puternica Jo Subjugare, pure ip eo an păi (mu copite ce nr, ata Mom core pi der ații e prietenie, gătească, de vreme ce. pămân- ținerii bucovineni. împecia lar și politice “Domnie de cu curale tul e: puţin. iar vitele de muncă alti tineri adusi "din reună cu 
prieteniei cu eroicul tineret pea îi uneltele agricole lipsesc, în ale țării. au muncit 5. a vietic, el vrea să-i cun per 50 fiecare an tinerii părăsesc, sa-. lei lunar și-au mă code 
min aztă ne Fun oască fara tul, năvălind către oraşe sa fâsa cum li se; aneat nu carne „ , ddirea că- intrând .pe moşiile boierești „ <um II se spusese), ci bătaie, 
da pina sa este o luptă glo-. Inginerul Gheoraha Rădulas a mpeaoli pheorehe Ră-, 

, o “cu y se Pila „> ulescu, împodobită cu inele cu: Vrem să cunoaștem URSS. . idtricogez petit. EI Sa sd pintre și cu verighete bune 
la şeze | anii, știc să pre- zdrobea obrajii. tineri, le săpa 

    

"La, sfârşitul “lunii Martie, în 

  

frăţirii popoarelor merg cu pas: 
hotărit spre liman: U. R. S.S. 

Minunatele realizări” ale pa- 
triei socialiste 'ne stau în faţă, ca    

  
DE FREE SEE ERIE 0 Be ET IO E SIE SE SET Sa TES E a aa a eee 

  

        
Ep Aeae [ j     ? | | ' | t



    

STĂRITIEIA TUREIRIETULUȚ See - pas. 

II EI E   

Ap: 

   
Sr ds 4 ne dtz     
  
  

Copii căra ci Capitalei privina 3motzinto scape din vitrină . | 
Pa III III III > = e 7 TI III 

7 ori Ţ 2 ma 
a 

  

Peg 

Lecca rIuzCli prediz-oză cli eo nu- 

ema mcem) 
agricoli şi particulari 
motto ucenicia, stagiul do pregătire - 
proteztozală, . practică,  teoretieă, 
procan (i căzontivă, îndeplinit de 
urez ţi tinara, în vodorea ohţi- 
porii califictril profectonz10, 
Dodi, îa afara praoticel cu canaca : 

țar €o ocupație proiesională, în în. 
trepintezi, caza la particulei, ue 
uicul aro dreptul și îndatorirea do 
a-și cozmplecta cccostă prozătire 

ctolă, ca wma tehnică şi culturală, 
Pe erăti cenexal, căpătată în 
țilo profezionale, 

Preglitirea cpectzli a nceniciloz a. 
poperă în trei categorii. Sunt me?a 
toşugarii, funcţionarii comerciali şi 
lucrătorii egricoli, O a 'patra cato- 
por o constitacar tinerii, szu tine 

rele, enro practici orice fel do core 
viciu, în întreprinderi, cau la perti- 
culari, în vederea rpecializirii într'o 

îndeletnicire profesionali carecare, 
co nu esto nici industriali, nici co. 
mercială sau agricolă. E vorba, fără 
Indoială, do muncitorii „la domici- 
lu“, cervitori, cervitoare, argaţi, 
do „ommoenii ta toate“, Accastă ul- 
timă cxtezorie nu capătă, potrivit 
legii, pregătirea tehnică și culturală 
genorală, prin geolile profesionale ș 
lar „pregătirea specială“ esto an fel 
de a interpreta faimosul „noroc de 
stăpân bun“, despre caro pomenese 
aceşti muncitori, lăsaţi în maro mă- 
sură, la vola întâmplării. 

Rovenind la ucenicii agricoli, zo- 
marcăm că prezenţa lor în leze, este 
la fel de sporadică, cu a tovarăşilor 
lor, muncitori „la domiciliu“, Fiind. 
că marii moșieri nu putenu  pro- 

pune, să 'cs ia dispoziţii care să le 
prejudiclere abundența mfinii de 
lucru noczlificate, mri ușor exploa- 

tebile, po moşii desi randamentul 
ar Îi fost pporit. Puminnrea ecestei 
categorii țărănoşti, a argaţilor şi în 
genora], a țăranilor fără pământ, a 
tincretului cortit să îngroaşe rân- 
durile proletariatului agricol este o 

. 

i 
nod necesar. Nu esto numai vorba 
do ridicarea standardului lor de 
viață, anulat de oxploatarea marci 
moşierimi, dar do promovarea şi ca. 
lificarea elementelor tinere, în ve- 

"dorea îmbunătăţirii si sporirii pro- 
_dueţiei agricole, Plăsura aceasta esto 
legată în primul rând, de două mari 
ioformo î reforma agrară și reforma 
învățământului, carea trebue să fie 
sratuit, Şcolilo do agricultură, in- 
ierioare, de tractorişti, de viticul- 
tură, silvicultură, ete. trebuese în. 
mulţito şi transformate, ca că poa- 

tă folosi în chip concret, tincretu- 
ui țărinese.  Improprietărirea cu 
vământ și inventar agricol şi do- 

N 

măsură _caro. co impuno ... estăzi .în . 

„rea cu credito, trebuesc susținute: 
“in introducerea învăţământului 
rofeslonal pentru ucenicii agri- 

: 4; Problema capătă acelag aspect, 
“iar raportată la ucenicii parti- 

:Alari, Marea masă de tineri cari 

* onnțituese gceastă catezorie, este 

“1 doosebi rezultatul exodului spre 

+%aşe, al tinerilor provenind din 
“miliile ţărăneşti fără pământ, 
tineri” lipsiți deobicei de învăţă- 

» tură. Şoolile . profesionale trebue 

să-şi deschidă larg porţile fi pen- 
izu acești tineri. Ei nu pot fi lăsaţi 
ia” bunul place al stăpânului. Tre 
1130 create şcoli elementare şi 
'2oli de perfecţionare, am propune 
ie reeducare profesională, pentru 

vcenieii particulari, pentru ca a- 
rtul lor în producţie să fie efec- 

"v, atât din punctul de vedere îi 
' “onomiei mânei de. lucru, ci i 

“i producţiei în aline, calitativ şi 

n DR 
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cantitativ, Brb -perapociiva  zeca- 
ata, problema ucenicilor eczicoii 
şi particulari va putea fi cotuțio- 
notă în cadrul unui plza concret, 
„peatzu muncea do refacere a ţării. 
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Iarna aceasta a început 
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"fără zăpadă. E o iarnă 
murdară şi grea. Ogoarele 
sunt pustii ; în unele părţi 
maldărele de .coceni îne- 
griți de vreme, au rămas 

„uitate pe câmp; oamenii 
„sunt plecați de mult, peste 
„sate se întinde foametea 
boala şi. desnădejdea. 
-Moşierii petrec niște săr- 

bători plicticoase, au auzit - 
că plugarii vor să iasă la 
primăvară, cu. 

“orașe, pe străzile 
principale stăruie o lumi- 
nă festivă. Vitrinele 
lucese de bunătăţi, de be- 
teală, de elobuleje colora- 
te, de jucării. Cofetăriile 
au rafturile pline de pră- 
Jitari scumpe: şi cozonaci, 

plugurile,  - 
-În pământul lor... 

stră-. 

9 ENE Oatii 
Uneori, lângă . toate bună- 
tățile acestea, într'un colţ 

'discret,. stă un cartonaş 
mic, pe care e înscrisă o 
'cifră. cu zerouri multe. - 

Pe la ferestrele înalte 
“ale magazinelor, se adună 
„miraţi, copiii străzii, vân- 

zătorii ambulanți, sau uce- 
nicii trimişi după comisi- 

'oane. Se uită miraţi la fru- 

  

  
“museţile acestea, aşa ' cum 
le priveau şi anul trecut, 

şi anul celălalt... 

“În casele cu multe etaje, 
de zaharicale şi de bom- cu ziduri şi porţi cu rila- 
boane în hârtie poleită. je înalte, e cald şi bine. 

: , Copiii capricioşi şi dolo- 
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la refacerea ări: 
Fabrica de armament „Concor- 

dla” a fost distrusă în întregime 
de bombardamente, aşa că dela în- 

ceput sa pus problema. refacerii ei 
imediate, dat fiind importanţa pro- 
duselor ce scoate această întreprin- 
dere metalurgică. - n. 

Conducătorii acestei întreprinderi 
au căutat din primul moment şi în- 
cearcă încă să saboteze refacerea 
tăbricii, împiedecând aducerea de 
materiale şi angajarea unei mâini 
de lucru sufictente. Faţă-de aceste - 
acte de sabotaj, comitasul de fabrică 
a trecut imediat la acţiune, trecând 

ja reconstrucţia fabricei şi la pro- 
curarea materialelor şi utilajelor 
necesara începerii lucrărilor. | 

Am văzut pe cai peste 600 de ti- 
neri ia strunguri, în atelierul me- 
cunie, la ajustaj, muncind de zor 

pentru refacerea fabrice lor. Am 
vizitat-o mai multe zile la rând și 

în fiecare zi vedem un zid, nou 
ridicat, o maşină nouă adusă, sau 

altele reparate. Tinerii ucenici au 
pus mâna pe strunguri, frezoare, 

bor-mașini, și. lucrează cot la cot 
cu lucrătorii vârstnici. U. T. C.-işti 
stau în fruntea muncii tineretului 
dela fabrica „Concordia”, dând prin 
munca lor, exemplu la acţiunea de 
rcărire a producţiei de răsboi. 

Tineretul dela „Concordia“ Plo- 
jeşti, nu uită însă nici educația sa 

culturală. El a trocut la. repararea 
unei clădiri avariate şi au făcut o 
şcoală în fabrică unde primesc cu- 

Tineretul dela „Steaua- 
homână” 

da întranit fa slua do 1â Decembrie 

ort., în sala da fostirităi a întrepria- 

derii, pantra comemorarea oroilor mun- 

citori morți la 13 Decembrie 1918. Din 

partoa vechilor luptători a luat cuvân- 

tul Tov. Goga Rădulosca. 

noştințe « profeslonale de ; cultură 
generală precum și pregătire civică 
pentru formarea lor ca oameni li- 
beri şi conştienţi. - 

-& 

    

Dap cela tineretul a aderat cu 0n- 
. +mziasm la Platiormă, conştienţi că nn- 
mai prin aplicarea ei soarta lui va ui 

imbanătăţită. - : 

Spro îmbunătățirea vle- 
şii ucenicilor dela C.F.R. 

Conducerea superioară democratică a 

Căilor Ferate Române in frunte cu di” 

rectorul genera! ing. ]. Bernacki a stu- 

diat chestiunea îmbunătăţirii vieţii u- 

cenicilor şi elzvilor meseriaşi C. F. R.- 

işti, luând importante hotărâri în, a 

ceastă privinţă. : 

Asttel se acordă pentru fiecare uce- 

pic sau elev meseriaş o diurnă lunară 

de le. 13.000, din care 5000 lei pentru 

hrană şi 8.000 pentru îmbrăcăminte. 

Suma de 5000 lia: -lunar pentru hrană 

se va vărsa direct cantinelor raspective, 
urmând ca ucenicii care nu iau masa la: 

cantină să primească bani în numerar 

__ mare. 

“fani aşteaptă pe Moş-Cră- 
„ciun, el va veni şi anul a- 
cesta cu sacul plin, ca şi 
anul trecut, ca întotdea- 
una. - 

În fabrici, Direcţia pre- 

găteşte „pomul“... Ucenicii 
vor primi, poate, cămașa 
pentru anul viitor. 

Anul trecut, la „Lemai-. 
tre“, le-au dat-o numai 
croită, să și-o. coase fie- 
care, pe socoteala lui. In 
alte întreprinderi, dupăce 
fac corul, sunt scoşi afară, 
tocmai la împărţirea daru- 
rilor. 
In oraşe e frig şi lipsă 

Au crescut iarăşi 
prețurile. Nu e pâine.. Nu 
sunt lemne. Pe calea Do- 
robanţilor .se doarme la 
ușa găzăriei. Carnea costă 
o avere, când se găseşte. 
Boala bate din nou la uşa 
săracilor. În cartierele 

  

   

Suma de 8000 16i lunar pentru îmbră- 
căminte se va da Direcţiunii Asistenţii, 
care va îngriji de echiparea tinerilor cu 
cale necesare. 4 

Pentru ucenicii din 

Pioeşti 

„Toate întreprinderile industriale din 

Ploeşti sunt obligate să trimită uce- 

nicii din anul I, I], I[I şi IV, la șco-. 

Wle profesionale de ucenici, după cum 

urmează: i . 

1) Imtreprinderile din Nordul ora- 

şului Ploești (făbricile „Vega“, „Vlă- 

hița“, „C.F. P. Vi, „Ferro-Email“, 
„Dacia, „Xenia“,  „Cablu-ROmâ- 

nesc“, ete, vor trimite : ucenicii la 

- şcoala industrială Nr. 1, din str. Va- 

 — director: 

i a 

emni Mani 

  

mărginașe lipsa este mai a- 

dâncă, mai tragică. 
Dar acolo, în preajma 

fabricilor, lumea vede lu- 

crurile altfel. Sau înfiin- 
țai şi comitetele cetățene- 

şti, Tineretul participă la 
suferinţa, la munca. și lup- 
ta părinţilor. . . 

“Dar la vitrine, în fața 
jucăriilor expuse la lumi- 

na becurilor colorate, co- 
piii poporului aşteaptă ca 
în fiecare an, o întâmplare 

minunată, care să le aducă 

râsul în obrajii slabi.. O 

întâmplare minunată care 

să le aducă acasă căldura, 

lumina, sănătatea. Jucării- 

le lor sunt viaţa la care au 

dreptul.Viaţa de bucurie şi 

îndestularea, ocrotirea de 
care au fost lipsiți. de 
care sunt lipsiţi, 

. Copiii care fac coadă la 
gaz, copiii care vând pe 
străzi, ucenicii „externi 

care rabdă de foame, tine- 
rii fugiţi de mizeria satelor. 
şcolarii fără abecedare, fe- 
tițele, sgribulite în broboa- 
da veche a mamei, copiii: 
poporului, trec pe străzi, cu 
o lumină nouă în priviri. 

Iarna aceasta a. început 
fără zăpadă. E o iarnă îri-. 
guroasă şi grea ; este mai 
mult, iarna săracilor. - 

Copiii care privesc la 
vitrine jucăriile, sunt a- 
ceia care fac coadă la pâi- 
ne şi la gaz. - 

Aceasta va fi poate cea 
din urmă iarnă a săracilor. 

* În nopţile acestea, copiii 
poporului visează . o. iarnă 
albă, cu masa plină de bu- 
nătăţi, cu părinții veseli, 
întorşi dela muncă, cu hai- 
ne călduroase, cu jocuri 
fără de griji, cu ghetuş şi 
sănii cu zurgălăi. O iarnă 
din ţara fericirii. - 

4 
ț 
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sile Lupu Nr. 1 — Director: Profesor 
Toma Negulescu, Secretar! Constanti- 

escu, . 

2) Intreprinderile din Sudul orașu- 

lui Ploeşti, (făbricile „Colombia“, „C. 
F, Ri“, „Uzinele Române“, „Orion“, 
„Unirea“, „Standard“, „Columbia“, 
ete, vor trimite ucenicii la şcoola in- 
dustrială Nr. 2 din str, Jupiter Nr. 3 

C., Popescu; secretar: 

V. Constantinescu. . 

La fabrica „S. E. î." 
Tinerii munsitori dela fabrica de a- 

vioane „S.E.T.“ sau întrunit în aduna. 
re generală în ziua de 9 Dec. 944 pen- 
tru a cere desfiinţarea premilităriei. 

Pregătirea premilitară este o orga- 
nizaţie de tip fascist care a instruit 
tineretul în spirit govinist, şi uză na- 
ționalisto-rasistă. 

“Tinerii dela fabrica de avioana „S. 
E. T“ se angajează să lupte până -la 
desființarea Premilităriei. ” : 

3 

tinerilor Urmează 218 iscălituri ele 
muncitori și ucenici dela fabrica 
E.T, 

a 
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_ Chestiunea îmbunătățirii vie- 
ţii tineretului muncitoresc . este 

una din problemele de mare im- 
portanță care se pun astăzi pen- 

tru ţara noastră. Rezolvarea a-. 

cestei probleme va avea a în- 
râurire favorabilă asupra pro- 
ducţiei de războiu şi va înlesni 
în acelaş timp,, desvoltarea pe 
baze sănătoase a industriei ro- 

mânești. 
Fiindcă tinerii muncitori, uce- 

nici şi elevi meseriaşi de astăzi. 
sunt muncitorii specialişti, de 
înaltă calificare, de mâine. 

Tineretul muncitoresc a sufe- 
rit mult sub trecutele regimuri 
reacționare. Fascismul nu s'a 

interesat niciodată în mod sin- 
cer de viața plină de mizerii, 
de lipsuri şi greutăți a tinerilor 
muncitori. Interesul fasciştilor 

se mărginea la a capta tineretul 
pentru scopurile lor diversio- 
niste, de ură şi crima contra al- 
tor popoare. Şi pentru aceasta, 

reacţiunea folosea tot felul de 
făgădueli, pentru amăsirea i- 
neretului, pentru desbinarea lui” 
şi împiedicarea luptei sale unite 
pentru o viață mai bună. Reac- 
“țiunea a încercat să ridice pe 
tinerii români” contra tinerilor 
de altă naționalitate, a încercat 
să ridice un zid de ură între ii- 
neri şi vârstnici. 
Dar nimeni nu sati sfăcea do- 

leanţele tineretului, năzuința . 
lui spre mai bine. 

Ocrotirea muncii tineretului 
nu exista. Chiar dacă anumite 
legiuiri prevedeau unele măsuri 
de -protecție, acestea nun -erau 
aproape niciodată aplicăte. Ti- 
neretul muncitor, ca dealifel 
întreaga muncitorime, nu avea 
nici o apărare contra exploată- 
rii sângeroase a fasciştilor. 

"Astăzi această apărare există: 
sunt sindicatele unite muncito- 
reşti, alcătuite pe baza unității 
de clasă a muncitorimii. 

Rolul sindicatelor nu se limi- 
tează însă numai. la .apărarea 
intereselor celor ce muncesc în 
uzine, fabrici şi ateliere şi la 
organizarea luptei pentru cuce- 
rirea revendicărilor lor. 

Sindicatele: unite au astăzi și 
menirea de a veghia la aplicarea 
Armistițiului şi patriotica dato- 
rie de a da tot sprijinul operci 
de redresare a ţării. 

- Din toate aceste considerente; 
Congresul Sindicatelor, 
cat de Comisia de 'organizare 
sindicală pentru începutul lunii 
Ianuarie prezintă o' importanță 
covârşiloăre pentru clasa mun-' 
citoare şi pentru întreg poporul 
român, i 

La acest congres vor lua parte 
şi delegaţii tineretului muunci- 
toresc din uzini, făbrici şi ate- 
liere. Aceştia vor trebui să fie 
cei mai destoinici, cei mai cins- 
tiți dintre tinerii 
ucenici, cei mai devotați cauzei 
lineretului muncitor. 
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In sala de festivități a societăţii 

„Caps-Areva“ comitetul de fabrică a! 
societăţii „NMIetalo-Globus” a organi-' 
zat, cu concursul tinerilor muncitori 
dela fabrica „Solex“, şi al curului sin- 
dicatului funcţionarilor particulari, o 
manifestare culturală, în cadrul că- 
reia s'au manifestat următorii tineri 
muncitori : - . 
Fulmanschi Vasile şi Bucuroiu Con- 

stantin, care au interpretat sceneta 
„Vai de cel ce se scoală prea târziu“, 
precum şi tânărul Goldhagen Florin, ' 
care a interpretat cu succes rolul pri- 
marului din „O judecată“, . 
Programul s'a completat cu recită- 

rile de poezii ale tinerilor Gheorghe 
Florian şi Stan Petra. A urmat balul 
care a ţinut până la orele 8 seara 

La fabrica „Petre Fela“ a avut loc 
scrbare a cărei reușită constituie o 
prețioasă , mărturie a manifestărilor 

TEI III 
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Derpre tnsommătatea organizării  ti- 

cât *i norotalai a vorbit tor. Vasile ZHilitaru, 

arătând rostul luptei tinoretulai alături 

de maturi. ia Pa 

Ba alea următoral comitet do  ta- 

brio i sea “Baţor i vosponsabil de 00- 

itet 
. 

e otdoveanu Ticlinte : ațator rospon- 

sabil ; | Ă 1 

Popovici Alexandra 1 responsabil cal- 

; 
| 

roi e alosca Gheorghe : responsabil 

tinanciar; , . 

Direcţiei generale 0. Ciclovam ; responsabil sportiv și 

de Ed. Fizică; | . | 

Hăstass Niculae 1 zesponsabil de presă 

Roşca Ion: responsabil de limbi 

străino, - | , 

aaa aparu 
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- Reprezentanţii tineretului din 
sindicate vor trebui să cunoască 

nevoile cele mai urgente ale ti- 

neretului muncitor, problemele 
care îi frământă, revendicările 
lui cele mai arzătoare. 

Peniru aceasta este nevos ca 

în toate întreprinderile în caro 
lucrează tineri muncitori şi uce= 

nici să fie desbătute pe larg şi 
relucrate toate chestiunile în 

legătură cu congresul sindicate- 
lor şi în deosebi apelul Comisiei 
de organizare sindicală, ordinea 
de zi propusă pentru congres şi 
circulara comisiei: centrale a ti-' 
neretului sindical. . 
Deasemenea este necesară dis- 

cutarea amănunţită a doleanţe- 
lor tineretului şi a propunerilor 
lui. Reprezentanţii tinerilor 
muncitori vor trebui să cunoască 
toate datele privitoare la tinerii 
din sindicatele respective; ei vor 
trebui să arate contribuţia tine- 
rilor muncitori şi ucenici la răz- 
boiul de eliberare națională, la 
distrugerea fascismului, la re 
clădirea întreprinderilor, la re 
facerea şi mărirea producției. 

La congresul sindicatelor vor 
trebui să lie discutate şi reven= 
dicările specifice ale tinerctului 
muncitoresc, cuprinse în Plat- 
formă, precum și măsurile ce 
trebuese luate pentru rezolvarea 
lor cât mai urgentă. - 
“Tineretul muncitoresc vrea 

salarii la nivel cu scumpetea, 
vrea salarii cgale: la muncă 

"egală, vrea cămine de ucenici, 
cantine, etc. : | 

“ Tineretul muncitoresc vrea ca 
şcolile de meserii» să îndepli- 
nească cu adevărat meuirea A 
dând clevilor o educaţie 'teore- 
tică şi-praciică. necesară formă- 
rii unor muncitori specializați. 

Tinerii muntitori şi ucenici 
vor. desființarea bătăii din în- 
ireprinderi şi cămine şi a tutu- 
ror rămășițelor de metode şi in- 
stituţii fasciste (de pildă pregă- 
tirea premilitară).. 

Tiverii muncitori vor  trata- 
ment omenesc din partea patro- 
ailor, vor îngrijire medicală 
efectivă ; ei vor posibilități de 
ridicare culturală prin şezători, 
biblioteci, teatre, 
“Deasemeni  țincrii muncitori 

vor să-și întărească sănătatea 
prin _ sporturi, pentru aceasta 
fiind nevoe ca întreprinderile 
să le pună la dispoziţie echipa- 
mentul necesar. 

Delegații tineretului la Con- 
gresul Sindicatelor vor trebui să 
ridice toate acesie chestiuni și 
să le aducă la cunoştinţa între- 
gei muncitorimi. 
ar până la începerea Con- 

gresului. tineretul 'muncitoresc, 
alături de muncitorii vârstnici, 
trebue să depună toate efortu- 
rile în pregătirea congresului, 
“pentruca succesul lui să fie asi- 
gurat. 

   III Ra 
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pline de entuziasm, ale tineretului 
muncitoresc. . 

Serbarea a fost deschisă do tânărul 
Tralan Diaconescu, care într'un spirif 
tovărășesc a îndemnat pe tineri să 
contribue prin efortul lor la ridicarea 

producţiei industriale a ţării. 

' Compus din colinde, poezii şi miei 
înscenări dramatice, programul a. 
prilejuit asistenţei câteva frumoase 
clipe distractive. 

O manifestare asemănătoare a avut! 
be la fabrica  „„Apretura”-Popeşti- 
Leordeni, A vorbit muncitorul Radu 
Ionescu, despre drepturile cetățenilor 
din U, R. S$. S. Desfăşurarea progra- 
mului în cadrul căruia * piesa „Des- 

  

robirea Muncii” şi jocul naţional „Ba- 
nul Mărăcine" au obținut un bineme- 
Titat succes, s'a încheiat printr'um bal 
la care a. participat 
tență, 

întreaga  asis- 

  OLTEAN , 
EI și-a lăsat pentru o zi cobilița
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mal esta încă, districtul Radom-Cra- 
covia. In această regiune ga ridică 
masivul mun'os Itaa-Gora şi păduri- 
la dela Jedrzejow care ofercau as- 
cunzișuri minunate luptătorilor polo- 
nez. Deacolo, rupele de ostaşi 1l- 
beri porneau în expediţii de hărţul- 
re a mijloacelor germane de Comu- 
nicaţii şi transmisiuni. 'Tălau sârmele 
telefonice, atacau trenurile, smulgacau 
liniile ferate, conf:scau apraovizionă- 
rile nemțeşti. Una din mislunile lor 

Siria cari na son din |nirturila 
etarnta ale Patanimi, AratĂ câ popi 
mu! polonez înteiena si sprijina cu 
to ctanul arțiunea întreprinaă de 
Camitotul da elibernre naţionali din 
Lubiin si erre transformarea lul în 
Ruvern provizoriu, Astle: poporul po- 
loraz arată că vrea să meargă ma! 
departe pr drumul prietenlei cu U= 
nluraa Soviatică. Fl nu mal voeşte 
si pe Însa înșelat ce marii moșteri și 
do reprezentanţi; lor din Indra, 
car pentru a-şi păstra moşiile lor de căpetenie — ca şi a grupurilor de 
da mil şi mit de hectare duceau o şoc din Varşovia şi din alte orașe — 

cra pedepsirea colaboraționiştilor şi e 
tuturor trădătorilor de patrie. 

A fost grea viața dusă do bravii 
luptători polonezi. Nu aveau unifor- 
me, Ja-au luat dela nemți. Nu aveau 
hrană şi medicamente. Le luau din 
orașele şi satele ocupate de nemți. 
Nu aveau arme şt muniții. Pătrun- 
deau în depozitele nemţeşti ca să şi 

le procure. O astfel de expediţie a 
avut loc chiar în plin centrul oraşu- 
lut Radom, unde se află marea fa- 

poisiică ostilă Uniunii Sovietica, asu- 
zeau popirul lituan,  ucratnean și 

Pieiorui şi, în multe cenzuri, pacti- 
zau ca cotropitori! nemți. 

In vrrma ce membrii  puvernului 
poionez se aflau în sipuranţă ja Lon- 
ara, Polonia rămăsese pradă terorii 
cele! mal cumplite a bestiilor hitle- 
r.ste. Teroarea sa însiprit mal cu 
camă în anul 1911, după atacul cri- 

minal împotriva Uniunii Sovietice, 
Piipoana sa resfânt mal ales asu- 

pra celor tineri. La Varşovia și în 
alte oraşe poineze, hitleriştii încadrau 
un cartier întreg şi toți tineri! erau 
prinşi de hingheril nemți, erau adu- 
nai în ţarcuri şi expediaţi în Ger- 
mana la muncă forțată. Cel cari se 
împotriveau erau împuşcaţi pe loc. 
Mulţi însă, au izbutit să evadeze din 
trenuri şi să se ascundă, până când 
nu ajuns să se înroleze în mişcarea 
de rezistenţă. ” 

Călâii nemți n'au cruțat nic co- 
pii:. Şcolile, licec!e şi Universitățile 
fuseseră închise. Totuşi, în anul 1941, 
cemții au anunțat redesthiderea sco- 
lior primare. Dar nu era decât o 

cursă scomită de imaginația bestială 
a hitleriştilor. De îndată ce coplli 
wau adunat în număr mare în școli, 
au fost luaţi și duși în spltale unde 

l s'a luat sânge pentru răniții nemți. 
Multor copii îi sa luat atâta sânge 
încâț au murit imediat. Alţii au că- 
zut pradă bolilor. Organismul lor slă- 
bit şi lipsit de hrana necesară nu a 
putut rezista. Iar şcolile au fost lme- 
diat închise sub pretextul unei epi- 
demii de tifos, 

Astiei, tineretul polonez a pornit cu 
o ură de moarte la luptă împotriva 
asupritorilor. Primele centre de re- 
ristenți gau format la Varşovia unde 
au fost organizate brigăzi de şoc. Cu 

soldaţi liberi, îmbrăcaţi în uniforme 
permane, au pătruns în curtea unei 
cazărmi! nemțești şi au pus mâna pe 
două camioane cu arme şi muniții 
«ub ochii ingroziţi at sentinclelor ger- 
mane, 

Poporul polonez dă sprijin nepre- 
cupoțit Armatei populare. Mal cu 
scamă din anul 1941, când nemţii au 
supus la contribuții şi corvezi groza- 
ve țărănimea polonă, toţi polonezii 
cinstiți dela oraşe și sate sunt gata 
să-şi dea viața pentru libertatea Po- 
lonle!, 

Ura neprecupeţită a călăilor fas- 
fişti nu cunoaşte margini. Un singur 
caz va llustra această afirmaţie: 

In Octombrie 1942, în orașul Ra- 
dom, 50 de bărbați și 1 femei, mun- 
citori al -fabricei „Vis“ au fost con- 
damnați la spânzurătoare pentrucă se 
constatase lipsa unor revolvere. Exe- 
cuţia a avut loc în fața fabricei, în 
timp ce patru orchestre militare into- 

nau cântece nemţeşti hitleriste, In- 
treaga populaţie a oraşului a fost si- 
lită să ia parte la această batjocură 
iar cel cari izbucneau în plâns erau 
bătuţi de fiarele germane. Dar exe- 
cuţia n'a avut cfsctul sconiat de 

nemți. Toţi ce! asăginaţi s'au purtat 
eroic până în clipa, morții și, înainte 

afutorul lor sa pornit sabotajul în dea li se trece ștreangul pe gât, au 
trepri 1 ecesare ini de izbucnit în strigătul: 

in trep nderile nec du mașizuli îns. „Moarte cotropitorilor nemți! Tră- 

iască Polonia liberă 1 
Acedta este strigătul care răsună şi 

acum dela un capăt la altul al Po- 

loniei. Căliţi în uptele purtate vre- 
me de cinci ani, însufleţiţi de activi- 

tatea dusă în rezlunile eliberate unde, 
prin reforma agrară şi prin reintro- 

ducerea drepturilor şi libertăților, 
polonezi! îşi reclădesc țara, — popu- 
iația din regiunile încă ocupate con- 
tinuă fără preget lupta pentru liber- 

tate. Tinoretul generos al . Poloniei 
luptă şi el cu nerăbdare ca să vadă 
cât mai dezrabă sosit ceasul răzbu- 

nării și să poată apol porni la opera 
de reconstrucție a Patriei, 

Le Maricionyicz 
membru al Comitetului tincrilor 
„UNIUNII PATRIOŢILOR PO- 

LONE"“ din România . 

prite, în uda faptul că pentru 
fiecare neamț ucis erau împuşcaţi o 
gută Ce ostateci polonezi, atentatele în 
localurilo desch!se numai tru ger- 
mani sa succedau  tără întrerupere, 
Unul din cale mal reușite atentate a 
fost aruncarea în acr a sălii de aş- 
tepare a gării centraie din Vargo- 
Via - 

In acelaş timp a fost organizată 
Armata populară polonă, care activa 
mai ales în regiunile împădurite gl 
muntoase. „Astfel în districtul Lubiin, 

în pădurile dela Zamoşci Ravaruska 
și în toate orașele mart, grupurile: 
Armatei! populare şi brigăzile de şoc 

au dus o neîntreruptă activitate vre- 
me de aproape trei ani, până la so- 
grea armatelor eliberatoare, 

Un alt centru de activitate a Ar- 
matexor populare polone a fost şi, 
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Prietenie fulre finerii democrati 
T= —— 

români să Ibunieparri 
  

Uniunea Tineretului Muncitoresc U.T.07, 
Comitetul Regional-Rusciuc către Cormi- 

tetul Centra! al Uniunii Tineretului 
Comunist din România 

Mult “ne bucură că putez, în sfârșit stabili legături directe cu - 
voi. A venit vremea ca să ne cunoaştem mai deaproape şi să fa- 
ccm schimb de experienţă în munca şi lupta comună pentru 
zdrobirea definitivă a faso'smului, Noi suntem în legătură di- 
rectă şi imediată cu Comsomolul și cu Tineretul Antifascist din 
Jugoslavia. O delegaţie a lor este acum în țara noastră şi vizi- 
tează toate oraşele şi satele noastre, Pretutindeni pe unde trece: 
această delegaţie, este organizată o întâmpinare populară în o- 
noarea ci, însoţită de adunări deo masă ale tineretului. La con- 
gresul tineretulu: 'antifascist/ din Serbia, care a avut loc la Bel- 
grad, Comitetul nostru Cent ral a trimis o delegaţie. ” 
"Ca membru al Comitetului nostru Central, delegat provizoriu 
po lângă organzaţia oraşului Rusciuc, vă transmit în numele 

„ui salutul nostru de “luptă, exprimându-ne în acelaş timp do- 
rința de a stabili cu voi legături trainice. _ 

Aflăm în momentul de față plecarea unui tovarăş de al nos- ' 
tra spre Bucureşti, Profităm de această ocazie și vă trimitem 
unele din materialele pe care le-am cos şi vă promitem că ul- 
terior vă vom trimite alt material. i 

Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul vostru. 
Primii salutul nostru de luptă, 
Moarte fascismului! 
Libertate popoarelor! . - 

An, Concev 
, . secretar provisoriu al Coml- 

, aie , „tetului PReglonal-Husciuo și 
membru în Comitetul Cen- 
tral al Uniunii Tineretului 

i -Muncltoreae       
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brică de revolvere Vis. Un grup de- 

“Frontul Unic de eliverare 

Imprimeriile „CU 

IFreoormttual | 

| ale 
Ur mame Ziua 

Prăbuetrea Jupostaviei vechi, în 

luna Aprilie 190131, a însemnat tot- 

odată și prăbusirea vechilor par 

tide politice, atât a partidelor re- 

anționare_ ale regimului, cât şi a 

acelor, care în momentele cele 

sau  mulfumit . mai holdrdtoare 

doar cu o opoziția curat platonică 
în fața clicii conducatoare și a 

mdauritor ei îndronvtate împotriva 
poporului, 

Nici nu ae putea altfel și anume 

din două motive. : 

In primul rând, nici umul din a 

cele partide nu vola şi nici nu a- 

vca o conducere puternică, care 

să indice popoarelor din Juvosala- 

viu, (cotrovită de putru vecini (m- 

perialişti şi tmvucătațila fn patra 

nici), calea cea dreaptă de urmat, 

calea luptei și a unirei. O atei 

dle cule a putut  îndicu  po-" 

poarelor juvoalare nemai acel 

partid, care, în luple zilnice și 

dexchise, cae înfițisat cioclilor li-. 

bertăți jegostare timp de două” 

decenii toate cauzele catastrofei 

si a foat în atare, pe buza învală- 

mântelor din trecut, ai [Xureasci 

prla lipta un sviitor scri frumos 

pentru popoarele Juroslave, 

In al doilea rând, ocupația faa- 

cinsti a creat în Junoslavia numai 
două lagăre politice, numui dou 
direcții politice : Una, — cu  ocu- 

patorul  nvotriva poporului, a 

doua, — ct ponorut Pmunpotriva o- 

cupatorului. Toate încercările de 

e. rlnânea la mijloc, între cele 
două lapdre, au fost osdnudite la 

insuccea șî lar propagandigtii a- 

cealor Încercări s'au întâlnit tn 
cele din urmd în lagărul ocupa- 

torului şi a slugilor lui. In astfel 

de condițiuni s'a putut menține ei 
întări mumai acel partid care, — 

ldsând la o parte interesele de 

partid și de clusă socială — a 
strâns la un loc pe toți în lupta 

generală a poporului contra ocu- 
patorului și cure ca un întreg a 
cuprins în sine tendințele de eli- - 

verare ale fiecărui popor Jugo- 

alav în parte si ale tuturor pPo- 

poarelor la un loc. - | 

Pe platforma luptei neindurăl 

toare fonpotrira cotropitorului 

fascist și a slugilor lui nerugina- 

te, propusi de Partidul Comunist 

tuturor patrioţilor  ainceri, s'au 
strâna cele mal largi pături ale 
popoarelor Jjugoalavre, toți oame- 

mii pi tonte grupirile care urnă 
reau un singur aconr eliberarea 

popoarelor Jugoalave de aub ju- 

gul nesuferitului cotronitor. : 
Paralel ou organisarea militară 

a rezistentei generale a poporubui 

s'a format şi organizația politică 

a popoarelor luptdtoare ale Ju- 

voslaviei, a 
Cea dintai ornanleație politică 

comuni a'a creat în Slovenia, un- 
de înc dela 27 Aprilie 1941 s'au 

întrunit repreventanții  aoocialisti- 

lor, ui oregtinilor și ai Soholilor 

progresaisti, întemeind frontul u- 
nle da cliverare a poporului alo- 

ven, care în curând a strâns în 

rândurile aale pe toți mpatrioții 

aloveni, membri a 18 organteaţii . 
ei aocletăți diferite politice, cultu-k: 

N 

valea şi economice. Pe cale asemă- 
ndtoare au porniti apoi și celelal- 

ta provincii Juvoalave 
Frontul Unio naţional de eliberare . 
în Nosnia și Ilerfegovina, în Croa-. : 
ţia ei în celelalte regtuni. - 

Cuprinzând toate popoarele Ju- 

goslavici pe baza recunoasterii e- 

gatității depline de drepturi a fie 

căruia dintre popoare, Frontul D= 

mio de eliberare națională a deve- 
nit creația politică cea mai, naţio- 
nală din datoria popoarelor :Jugo- 
slava. E Ă , 

Pornind dela tendinţele cele mai 
adânci de eliberare, care au pusa 

în miscare si au unit: toate mana 
aele naționale jugoslave. întrun . 
întreg, ei mervând pe singura 

cale posibilă care ducea și duce 

ia realizarea acestor tendințe, 

naţio= 
nală a devenit creaţia cca mai 
democrată din iatoria povnarelor 

Jugoslatre.. ia 
Prin organele sale auxiliare 

(Frontul antifascist al femeilor și 

, /- D a 1 
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Aniversarea Iaroșa= 
e lului Stalin 

“Mareșalul Stalin a împlinit 65 de 
anl. Cu această ocaziune, asocia- 
Ha A B..L.U.s, a sărbătorit Joi 
21 Docembrio a. c., în cadrul unui - concert festiv, ziua de naștere a 
marelui conducător sovietic, 
Luând cuvântul în fața tunel nu=. 

mercase asistonțe, tov. Ana Pau 
kez, întro caldă şi însullețită cu» 
vântaro a expus rolul covârșitor 
po care Mareșalul Stalin, prin lorţa 
geniului său, ze în destăşura- 
xea victorioasă a. actualului răz.. 

-boL . ”. 
Accentuând importanța urașu- 

lui progres pe car popoarele 
Uniunii Sovietice l-au realizat da- 
torită excepționale! energii crea- 

„toare a Maroşalulul Stalin, tov, 
Ana Pauker a subliniat în acolaș 
timp importanța pe care opera 
eliboraiorului do astăzi al tuturor 
națiunilor asuprite, -o are pontru 
toate popoarele dornice de lhoz.. tate și propăşire, ai 
Cuvântarea to, Ana Paukor a 

fost urmată de un concert al cărul 
program a cuprins o serie de 0pe- 
ie reprezentative ale marilor com- 
pozitori: Glinke, Smetana, Hacla- 
twlan,. Costakavici 'şi Glazunov, e- 
xocutato de orchestra dizijată de : 
toy, Matei Socor, 

Mizita d-lui V, S. 
a _-. Memenov 

In cursul săptămânii acesteia, a sosit în țară d. V; S. Kemenov, pre- 
şedintele administrativ al organi- 
zației culturale sovetice V.O R.S. 

Atât în cadrul recenţiei - festive 
care a avut 100 în saloanele asoc. 
A. R. L. U. S. cât şi cu ocaztanea 

„ sedinței de lucru a tuturor secţiu. : nilor reunite ale A, RL, U. s.- 
ului, la care a luaţ parte, N Î 
Sa în cuvântările rostite a eviden. 

al Uniunii 

din Jugoslavia) Frontul unio de e- 

iiberare națională cuprinde toate 

lația dela orase. Ela devenit or- 

- Frontului Unice de vliverare nalio- 

eprciale 
munai inamicului 

un singur scop, ca toţi Jugoatavii 

gr drum, 

mintelor din trecutul funcat şi pe 

întemeind -- 

(lat necesitatea și importanţa unor .. 
RI CERUL, Str. Belvedere 

Ummia Naiormal 
  

      

tineretului  antifasoisi 

clasele poporului e femei și băr- 

daţi, tineretul „armata) și popu- 

panizația prin excelență a masaei 

cum va mui fost alta în iatoria 

popoarelor Jupoaluve. : 

Vorbind cu ocazia anineraării « 

93-a a revoluției din Oetomrrie 

deapre rolul şi înaemnăilatece 

nală, d, Gila a auvliniat pe drept 

curânt că: „Jugoslavia, ca - stat, 

nu e rocalizabilă şi nioi nu poate 
dura fără rolul politio conducă- 
tor al mişcării de eliberare na- 
țională, resnectiv al Frontului U- 

nio de eliberare națională, pentru 

n cărui inițiativă a dat-o şi la 

care a lucrat, necruțânu nici-un e: 
'tort, Partidul Comunist“, , 
Frontul Unic de eliberare nalto- 

nelă cate o oryvanizaţie 

cun a existat altu mai fnatute 

nici în Jugoslaria, și 

mea întreagă, EI sa format 

timpul când orice fărămitare 

puterilor naţionale, orice 

0 

în 

a 

pulieca folosi 

de  mourte al 

popoarelor Jjugonlare, El a rădaă- 

rit din necenitatea de a uni toate 
forțele naţionale în Depiă pentru 

de partid, 

cinstiti să pornească pe un ain- 

care, pe bnza învăfă- 

  

  

iloerare 
al luptelor popoarelor Îmgoslave 

bas experiențelor bogata. din 

lupta eroică de 

nală, : ae -împinta 

adeviirat, . ” 

xemplare pe teren politie şi mili- 

tar în timpul acestul mare răiboi, 

împotriva 

și a: slugilor lui, p 

trebue să urmeze gi în'viilor pPo- 

porul Juevgoalav apre. succese „noui 

apre victorii, noui, spre construi. . 

rea unei Jugoslurii 

crate și federale. 

Jugoalaviei nu există astăzi o da- 

torie mai mare. și mai însemnată 

dtecât lăruirea Frontului Unice de 

eliberare naţională, 

vea unităţii în: rândurile sale. Nu 

„există datorie. mare decât. luptă 
împotriva - 

cari. urmdrese cu ucest nare! cây-: 

politică, țig at luptei de eliberare să .de-. 
ziuă preda . socotelilor: joanice «i 

nici în Ii ate. speoulanților, lupta. înpolriva 
iuti” Draja i 

mrmăreac să. intre în orurenizațiile 

expu- de eliberare naţionali «te meselor 
nere a programelor și acopurilor -cuvre — înfrânți. în uepta armată — 

și acolo să-și 

„ertdhtoure. 

eliberare națională — este garan- 

țin victoriei finale. şi depline | 

supra tuturor înusmicilo». Jegunla- 

viei democrete şi federale, nsupra 

tuturor Înamicilor libertăţii: po- 
poarelor juuoslave, : , 

eliberare nația- 

"Piecărul patriot - 

Ei arată pe basa vtooriilor e- 

faaciat 
care 4 » 

cotrapitorului 

calea pe. 

nouă, .demo- 
4 

Pentru un patriot adevărat al. 

Nu exiată o 

Utiguţie mai mare decât -păatra- 

tuturor: : încercărilor 

Nihailovici si . altora 

continue actiritatea. 

Consolidarea Frontului Unic | de 

ce 
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conillinrmună 
Andr& Malraux luptă acum 

în Alsacia. După trei ani de: 
activitate în cadrul trupelor de 
guerillă franceze, Malrauz ar 
fi avut dreptul să se odihneas- 
că. Dar consecvent până la ca- 
păt în misiunea-sa de scriitor - 
combatant, de intelectual da. 
“lume nouă, Malrauzi'a hotărât 
„să continue lupta și s'a integrat 
împreună cu grupul său de par- 
tizani, în armata l-a a genera- 
lului  Delattre de Tassigny, 
pentru isgonirea deţinitivă .a 
germanilor din țara sa şi pen- : 
tru stârpirea completă a hitle- 
rismului, ” 

Andr& Malrauz a rămas mai 
“departe la datorie, la marea 
- datorie a intelectualului: con- 
știent, căreia i-a dat urmare în 
China, în Spania şi în Maquis, 
înțelegând să fie prezent la 
marile chemări de prefacere 

„- ale vremii şi la marile smomen- 
„te ale luptei antifasciste. | 

In Maquis i se spunea „Colo- 
nelul B.” In primăvara lui 1944. 
Malraux :a căzut în. mâinile 
nemților într'o luptă din Masi- 
vul Central. Adus la Comanda- 
mentul German, la Toulouse, a 
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cât mai strânse legături culturale între U. R. 8. 8. şi.România. : - 
Răspunzând dezideratelor,. for- 

mulate de către președinții (iacă. -. 
V, Keme-. rel secţiuni în parte, d. 

„Nov a promis întregul său concurs, 
asigurându-i că va transmite foru- 
rilor în drept, toate cerinţele ex- 
primate, pentruca în. felul acesta 
prin materialul documentar, infor. 

| mativ şi cultural care se va trimite 
din U. R. S, S. legăturue splrituale 
dintre cele ' donă tăci vecine : să 

„constitute isvorul unei trainco și 
sincere prietenii, Da 

 .sTinereţe Dârzăn 
In cadrul man 

rale i A. R. L, "rostărilor Su 
prezen 
amiaza A in Fr Deer PE 
filmul „Tinerețe dârză“, încht n paradei sportive a tineretaniai 
care a avut loc la M 1940, oscova în anul 

Realizat t | 
tehnice, acest Daca tat, a Inul 
co mărturia. en i ouil generaţii sovictleaa aămului rea 

“ritul robust a! unei pozitiv. Inter= 
pretate şi aplicate cducaţii fizice, 

Filmul a fost urmat . de două 
jurnale de războl sovietice,' unul 
înfățișându-ne câteva emoţionante 
aspecte din timpul eliberării Min- 
skului de către trupele sovieti celălalt prezentându-ne cal 

“8 51.000 de prizonieri nemți * în. “frunte cu generalii şi ofiţerii lor 
superiori, detilare care a avut loc: 
în marea „Piaţă Roșie“ din Mos-' £ 
cova. 

" Intregul spectacol a fost prece- : dat de o scurtă cuvântare a. d-lui 
general Vasiliu-Răşcanu, care . în. câteva calde „cuvinte a subliniat 
rolul şi efortul excepțional ij. nut de tineretul al, susţi 
implinirea sarcinilor im 
actualul mare război, puse „de |. 

partizani francezi care. au captarat an 
pelor aliate americane 

ară    

"primă formațiune de tancuri a 

defilarea £; 

sovietio : pentra . 

ofițor 8. 5. 11 prodau tra- 
4 

rea 
să langnile 
fost interogat. . N | 
— Numele d-tale ? l-a între- 

bat aspru 'ofițerul german, care 
mu-i recunoscuse chipul, 
— Andre Malrauz, scriitor! 

i-a răspuns calm luptătorul, 
Câteva luni mai târziu »Co- 

lonelul B.” evada şi organiza 

FFl-ului, cu ajutorul unor: 
tancuri. „Tigru”, capturate în-. 
tr'o ambuscadă, în munţi. 

- — mândre Malraux, scriitor”, . 
Jusese răspunsul autorului. , 
„Condiţiunii umane” şi a „Spe- 
ranței”. Dar în . realitate Mal- 
rauz e cu mult mai mult. El a-. 
rată calea justă scriitorilor şi 
îmtelectualilor, calea cea. nouă. 
pe care o implică ridicarea for. . 
țelor populare. El e prototipul: 
intelectualului adevărat, al a-. 
celui pe care-l generează ma- 
rile răscoliri sociale pe care le 
trăim, ul intelectualului care e . 
exponentul. luptei popoarelor 
pentru libertate și dreptate so- . 
cială. -. a 

„ Lumea nouă care se naște, ri- 
dică Oameni noui, care o .expri- 
mă şi care o susțin. Andr& Mal 
Taux e printre aceștia, i. 

7 a sami _ 

. - „+. Notăs 

Din cauza Hpsei „de spațiu, ro- 
„manul INIMI VITEZE, de M. Ra- 
tov şi V. Ltascovschi, din care noi 

- “am. publicat în nr, Y începutal, va 
fi continuat în numărul de 1 Ia- 
nuarie 1945, ÎN ” 
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noi mii de jertfe scumpe în rân- 

durile mișcării muncitoreşti. Le- 

păd 
. . 

rât-o, printre atâția alţii, și pe 

. tovarășa - Kalina Ivanova Vesco- 
va (numele . ei . conspira 

Katia). Avea 22 de ani și era CO- 

'misar - politic” „în . deta 

„Ciavdar.; A fost răpusă 
mie 1944. : i N 

: Asasinul, Ivan. Veșefi, după ce 

a 'omorât-o,-- 
“groaznic, î- 
în țeapă. Ast i 

eroine a fost colindat în satul Li-. A 

“pen, din judeţul 'Tepeven, - prin: ce spunea glasul ei, dulce și fru- 
- faţa sătenilor -îngroziţi, cari, . cu | 

durere în suflet şi cu lacrimi de tece sociale, buzele ei care - 

. groază în ochi, blestemau pe asa- încetau cântecul nici atunci când 

" sinii poporului. Eroina, fu privită (asemenea lui Lewsky), în zilele 

de către țărani, cao sfântă pre- de frig şi foame,-nu mânca 

vestitoare a libertăţii care. a -ve- nu dormea timp de 5—6 zile. Ni- 

nit'curând după moartea ei. -: 

„Dar ea nu a murit decât pen- Cu sufletu-i. blând, venea lângă 
tru a. trăi., Noi, tovarășii ei, nu fiecare partizan. şi 

vom” uita ; niciodată .- curăţenia, 'capul îi spunea „Iei, - tovarăşe, 

_cinstea- şi: frumuseţea sufletului sus capul, victoria e a noastră” și -- 

comisarei noastre. Nu-i'vom lăsa. se ducea la alt tovarăș. Astfel, 

nepedepsiţi. pe " asasinii. eroilor infiltra în inimile noastre mal 

"noștri, cari au:murit pentru apă-. multă bărbăţie, şi îndrăzneală, 

rarea: poporului. şi a * scumpei. Sufletul nostru -se înălța, creș- 

“noastre Patrii.. Tribunalul popo- -tea şi devenea de neînvins. 
'rului: va îndeplini dorința popo- . 
“rului. și va da-.răsplata . cuvenită 
pe care.o. cer: martirii, vrednicii 
fii ai poporului. .:. 

“rămase fără părinţi încă din fra- 
"- gedă copilărie... Ei au murit de 
„mizerie, lăsând-o 
„surioara ei să-lupte cu viaţa. Ele : 
ajung la vârsta adolescenţei 

multă trudă. La 20 de ani, Katia în lupta împotriva fascismului! 

„cum i-au atras pe toți: oamenii 
2 „cinstiți şi iubitori de libertate. 

tânăr erou: din Komsomol, sergen- 
tul “Victor Galocikin, - Vestea că i 
sa atribuit titlul de Erou al.U- 
niunii. Sovietice. ne-a emoționat 

“profund pe toți. In 
ne-am amintit cu deosebită căldură 
despre tovarășul nostru.-— tânărul 

» soldat, care și-a. jertțit viața pen- 
tru triumful nostru asupra nem- 
ților. Il cunoşteam bine. Era simplu 
modest şi curajos. Nu se deosebea) 
„Cu nimic „prin statură: şi avea 'o 

"privire obișnivită, “simplă :şi câlmă,: 
„dar avea o inimă - mare, o . îni- 
+ „mă de patriot. A' luptat şi a'că- 

„Zu: ca un cetățean 'al Uniunii So- 
vietice. : Sa a 

pentru oraşul Kamenca din regiu- 
nea 

- o luptă "aprigă. Minele 
gloanțele  șuerau, gemetele. răniţi. 
lor. — toate se contopeau. într'o 

„“simfonie a războiului, ... 
„Locotenentul  Cearaei îşi 
Cea ostaşii la atac. Victor Galoci- 
kin se.afla în apropierea lui, In a- 

" ceastă. luptă Victor. a . 
nemți și continua să-i bată cum... . , . - i-a fost mai la îndemână — cu ba- |antonietăr'rea 
ioneta și granata. Până _la tran-. Ps i șeele nemțeşti 7 
câteva zeci de metri, când -dintr'un 
car blindat a ieşit un: ofițer duş- 
“man-8i a asvârlit 
ftenentul Cearacev.. 

- Comandantul ma 'observât-o “dar nu dispuneau deloo de pământ sau « văzut-o Victor Galocikin, 

rămâne în viață ofițerul Ocaraev 

"trupul - tânărului 'soldat.: In: a- 

II EEE IEI ID TI 
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au 
Pere, - a . ii pese e Ni =. 

'- Fascismul a tăcut la  Katla părăsi învățământul şi 
se înrolă ca delegat și comisar al 

batalionului al, Il-lea din  deta- 

şamentul -Ciavdar. Se duse să 

lupte pentru libertatea omenirii; 
toată viaţa şi-a. închinat-o . aces» 

tiv. era tor idealuri. Ia 

„A luptat, a suferit, s'a chinuit 

şamentul şi a murit pentru ele..Dar a mu- 

ja 24 lu- rit în glorie, cu mânărie pe câm- 

'“pul cinstei, în Balcanii sălbateci, 

O inimă bogată şi caldă a încetat 

în chipul cel. mai să mai încălzească pe semenii ei, 
vorbească 

ăturile jandarmeriei au dobo- 

* 

a tăiat capul şi l-a tras. A încetat să ne mai 

şi adevăr. Am încetat: să auzim 

mos care. cânta. marşuri şi .câne 
TU . 

și 

" mic-nu influenţa bunătatea -ei,. 

ridicându-i 

"Cu acest avânt sufletesc, pe 
care ea ni l-a susținut până în 
ultimul moment, noi am ajuns la 

pi . x I -mult dorita victorie, ce a adus 
„Fiică de oameni săraci, Katia-., ortatea poporului și la biruine 

.. 

Katia precum şi ceilalţi” 
căzuţi pentru noi. : . 
-* Moarte călăilor. fascişti |! 

Glorie veşnică eroilor - căzuți 

martiri 
împreună cu * 

cu 

devine profesoară de liceu infe-. Tribunalul” poporului pentru 

“Dar. Balcanii o atrăgeau,. așa asaslal |. Rabotnicesco 'Delo, : orga 
„ad C. C. al Partidului Mumncitoresa 

"- Bulgar — (Comunist). ! 

   

      

Cetăţeanul 
„ Umiunii Sovietice 

| eroică s'a oprit pentru vecie. 

t 
ri 

-Stimaţii mei tovarăși, 
" ” i „» Ofițerul . Ciaraev. şi-a condus 

ostașii mai departe 'şi: în curând 
nodul .de rezistență german -a fost 
sdrobit. Oraşul Kamenca a fost 
eliberat, . . ÎI a 

Iată pe scurt fapta eroică a lui 
Victor. Galocikin. Cu . numele lui 
s'a numit o. stradă din orașul Ka= 
menca, strada pe care s'a jertfit 
tânărul comunist. Dar cine e el, 

Vreau ză vă povestesc despre un 

aceste clipe 

Patriei noastre? .! - | - 

 Galocikin sa născut în orașul O- 
„nehovo--Zuev -din regiiinca Mos 
covei, a terminat școala de mese: 

„Tit No. 7 în acelaș oraș. A fost un 
tânăr de rând modest și muncitor, 

" care nu se deosebea prin nimic de 
„tovarășii lui, Şi în armată ela 
fost un soldat de .rând.: Cu atât 
mai strălucită este fapta: tânărului 

Cuvintele acestea spun totul. 
"Aceasta s'a 'petrecut în luptele 

“Kirovograd, în Ucraina. Era 
explodau, rată că fiecare din tovarășii lui de 

şcoală, de companie, tot. cetă'eni 
de rând ai Patriei, sunt capabili 

„de jertfa supremă. pentru victorie. 

condu- - 
K NIKITIN 

| din armata ope 

  

ucis 10 zac 

in Es 
Județul . Horiusk din Renublica 

Estoniană a terminat cel dintâlu 
împărțirea la țărani 'a pământu: 

* lui pe. care cotropitorii nemți li-l 
luaseră. Loturi mari au “primit 
3307 de gospodării ţărăneşti, cara 

Î , - 

  

  

rămâneau. . numai 

granata în loco- 

„de pământ puţin. intăntuirea ra. 
„formei agrare: s'a: transformat 
„pretutindeni - într'o_ mare sărbă: 
toare a nonorului.: i 
Tăranii  primeso 

Numai clipele hotărau dacă va 

şi. dacă va fi câștigată această: 
luptă, Galocikin 'a. aruncat înain- 
te acoperindu-l pe ofițerul său. In 
flacăra exploziei: ostașii au văzut 

acum credite 

ceeaşi clipă Galocikin. a căzut iricole și tractoare, 
Ciaraev s'a 'apleca - Sa P at deasupra lui. tru închiriere, de maşini — Bine că sunteţi în viaţă, spu- .. e 
se atunci. Galocikin şi înima lui orlanrdtuetaoi snrdlu uou 

si cai.. 

  

  

  

  

  
    

Vedere în-portul Kronstadt |: :. - : 

stfel capul glorioasei glasul ei frumos despre drepturi . . 

ţa libertăţii își au o mare parta. 

rativă 

dela stat pentru a-şi procura vito 
si Invontar apricol.-La însămânţăe 
rilo ue primăvară țăranii -vor îi 
ajutați de 3 stațiuni do maşini a: 

recent. res 
taurato și de 29 ve staţiuni pam 

  

  
cine e acest brav ostaș, cetățean al 

cetățean al țării, pentru că: ea a- : 

Locotenent de gardă. 

(rss), . 
ou uouu 

tona”; - 
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