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4 Pi membru al Uniunii Tineretului Comunist, este o mare 
cinste. Tânărul UTC-ist iubeşte poporul şi patria sa. El pune în 

4 totdeauna Înteroacle peserale ale clasei muncitoare şi ale po- 

porului, deacupra intereselor personale. , - 

fa Yiccare tânăr membru al U, T. OCrului trebue să fie un luptă. 

ter hotărât pentru apărarea patriei, mobilizând tineretul la luptă 

| pantru sdrobirea definitivă a fascismului, atât pe front, cât şi în 
% dosul frontului, tânărul comunist trebue să fie în fruntea 

4 luptei și a muncii pentru reclădirea fării. Ei trebue să file 

||“ ememplul celorlalţi tineri, în munca pantru ridicarea productiei,   
cantă să-i sabotene munca, pentru a împiedica 

Chsalsei just pe care poporul român îl'duce astăai. 
LI trebue să fie în fruntea luptei tineretului contra exploa- 

tării, pentru dreptul la cultură și progres și dreptul la partici- 

varea în toată „Piata politică a fării, a tineretului dela 18 ani 

în zua. 
Tânărul UTO-lai trebue sa stea în fruntea luptei pentru stâr- 

pirea 'din rădăcină a ideologiei fasciste, mobilizând tineretul Ia 
luptă, contra asupririi şi urei naflunale. ? 

toi solidarități frățegti cu toate najionalitățile din interiorul ţării, 
şi eu tineretul țărilor vecine şi. mai ales cu tineretul sovietic, 

“oare ne slujegte ca exemplu tiu, înfrățit în lupla dârză pentru 

finitivă a fiarei fasciste.: 
Tânărul incadrat în U.T.0. trebue să se înarmeze cui ştiinţa 

. Harziato-Leninistă,. ou cunoştinţa legilor cure determină desvol- 
tarea progresului istoric gi .a sohimbărilor fundamentale ale di- 
feritelor orândulri sociale, pehitru a putea deveni adevăratul în- 

retului, + - 

să lupte peniru întărirea Frontului Unio cu tineretul socinaliat. 
IA trebuu să întărească unitatea tineretului muncitor îndrumdn- 

luptători hotărâți pentru unirea tuturor forțelor democratice ale 
tineretului, într'un singtr front de luptă pentru 

* | nitivăd a fascismului, pentru proyres și cultură, într'o nomânie li 

beră și democratică. ! 
Pentru a putea asigura “drepturile cucerite, pentru a putea   

„k asigura lupta dârză ce avem încă de dus, tinerii UTC-igti trebue 

să fie foarte vigileniţi: apre a nu lăsa să pătrundă oameni de 
tea credință în rândurile noastre, cart să saboteze lupta, 

lttatea.ce o are față de. organizaţie, față de intregul tineret şi 

,  poporul.său. KI trebue să fie lupiător dâre pentru aplicarea şi 
| punerea în practică a hotărârilor luate. Tândrul UTC-ist nu tre- 
.  buo al se oprească în fața nici unei preutăți, el trebue să în- 

Prângă toate obstacolele și trebue să meargă mereu înainte, cu 

victoria deptină asuvra fascismului, 
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la Congresui Sindicalelor 
România . îsi va spune 
prin conducătorii săi. 

Muncitorimea română este în 
eajma unuia dintre  evenimen- 

ele cele mai de seamă din istoria 
et: Congresul General al Sindica- 
telor, 

După ani de zile de teroare şi a- 
suprire sângeroase, când eei mai tului muncitor vor trebui 

trimişi la acest Congres. 

io sai CEI ZIrE Tai 

păstrând disciplina de muncă și găsind noi mijloace de ridicarea. 

produoțiel. EI trebue să urmărească și să descopere pe cei care 

ducerea. răabo- 

Tânărul comuniat trebue să educe tineretul în spiritul ina. 

„patrie, pentru libertate, cultură si progres, pentru : zdrobirea de- 

drumdtor, organizator și conducător al masselor laroi ale tine- 

| VTO-istul trebue să fie peste tot.unda. sunt tineri. EL trebue. 

du-l să ac orvanisene în. sindicate. Tinerii UTC-iști trebue să fie 

*drobirea defi-' 

Tândrul UTC-ist trebue să fie adânc pătruns de. responsabi- 

massele de tineret, aub conducerea Partidului Comuniat, până la 
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cuvântul 

Pe baza celei mai largi , demo- 
eraţii sindicale, cei mai buni lup- 
tători ai clasei muncitoare, cei mai 
verificaţi şi devotați fii ai popo- 

să fie 

„mânia a Germaniei hitleriste, . 

- pențru 'răsboiul contra Un'unii 80 

„cația ce s'a făcut tineretului nos- 

. 'pire, luptând alături de 

buni fii ai poporului român, luptă- 
torii antifascişti dela oraşe și sate 
erau aruncaţi în lagăre, temnițe 
“sau ucişi de agenţii reacţiunii în 
beciurile Sipuranţei, după ani de 
zile de luptă dârză plină de jertfe, 
clasa muncitoare are astăzi posibi- 

litatea să-şi spună cuvântul, să se 
organizeze, | 

Muncitori: uzinelor şi fabricelor, 
atelierelor şi birourilor, tineri şi 
“vârstnici, bărbaţi şi femei au as- 
-tăzi posibilitatea să se organizeze 

Ei vor trebui să arate acolo ho: 
tărirea şi: voinţa de luptă a mun- 
citorilor, funcţionarilor şi.a tutu- 
ror salariaţilor pentru o viaţă mai 

bună, pentru ridicarea nivelului 
economic şi cultural al ţării, pen- 
tru o Românie liberă 

tică.: | 

Ifotăririle ce se vor lua la Con- 

gresul Sindicatelor vor sluji ca în- 

drumare şi îndemn în lupta clasei 

şi democra-. 

muncitoare. în Sindicatele Unite muncitoreşti 

NIişearea -nuncitorească | şi să lupte pentru realizarea reven- 
dicărilor lor. . 

Comisia . de .organizare sindicală 
a convocat. pentru luna Ianuarie: 
1945 Congresul Sindicatelor, în 

„soreuil căruia clsca zarea CA 

carca 

se pre- 

zintă la necst congres, strâns unită, 

în Frontul Unic Muncitoresc. Miş- 

sindicală nu mai oste desbi-. 
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009. ACEST DIURĂR + 
1944 — anul încercuirii 

_Gemmaniei, 

9 lanuarie, de Maxina 
Goziii, 

'Anul cultural (944. 

Să fie desfiinţată pre- 
milităria, E 

Alexandru Petăfi, 

Van Gogh, 

La fahzicile din Valea * 
Prahovei, 

feporta] din liloldova, 

Ciruâmtul Tineretului, 

" Cranlea Teatrală, 

[loto 
” 

Jocuri, 
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Tineretul din România întâmpi- 
nă noul an în condițiuni noui, de- 
osebite de cele din trecut. El în- 
tâmpină noul an în condiţiunile 
răsboiului pentru independenţa şi 
libertatea României. Spre deose- 
bire de trecut, astăzi răsboiul dus 
alături, de vitezele Armate Sovie- 
tice contra fasciștilor germani, este 
răsboiul întregului popor. 
Pentru a putea vedea just sarci- 

nile noastre de viitor, trebue să 
facem o cât de scurtă privire în 
trecut, să tragem toate învăţămin- 
tele. din lipsurile şi greşelile noas- 
tre, . ' 

In trecut, toți conducătorii țări 
au căutat să câştige tineretul. Toţi 
şi-au dat seama că tineretul, cu 
energia şi dinamismul său, repre- 
zintă o forţă de_care trebue să 
se țină seamă. Aceşti conducători 
au vrut să se folosească de tineret 
pentru a-și putea atinge scopurile : 
lor egoiste şi reacționare. Ei au 
făcut fel de fel de făgădueli tine- 
retului, dar niciodată nu s'au inte- 

„resat cu adevărat de nevoile şi du- 
rerile lui reale. Cu fanfare și pa- 
răz: ei au căutat să abată tinere- 
“tul dela adevăratul drum pentru o 
"viaţă mai bună, pentru progres. 

Garda de fier, agenţia din Ro- 
a 

avut un.rol de frunte în desbina- 
rea tineretului şi pregătirea , lui 

iubi- vietice şi a tuturor ţărilor 
toare de libertate. 

Şovinismul şi antisemitismul ca 
armă pentru a asmuţi tineretul de 
o naţionalitate contra celui de altă 
naţionalitate, caracterizează  edu- 

Cine poate să nege rolul reac- 
:Honar şi anti-democratic pe care 
l-a avut premilităria 2 Rezultatele : 
„acestei politici sunt . cunoscute; 
sute de mii de tineri români au 
căzut în răsboiul de jaf şi cotro- 

bandiții 
germani. Ei au murit întrun răs- . 
boi anti-naţional în care n'aveau 
ce căuta, ei sunt victime ale tră- 
dătorilor de ţară legionari şi an-: 
tonescieni. 

"-: Mamele, surorile şi soțiile, tre- 
buie să nu-şi afle odihnă până 
ce trădători de țară, legionarii şi 
întonescienii, ucigași ai copiilor, 
fraţilor şi soțiilor lor nu vor îi pe- 
deps.ţi.: 

Dacă fasciştii români au putut 
să ducă. această politică criminală, 

"aceasta se datorește și faptului că 
organ zi: ațiile muncitoreşti şi 'de- 
mocratice ale tineretului mau fost 

"unite. Uniunea. Tineretului Comu- 
nist a fost singura organizaţie care 
în mod consecvent şi: hotărît a dus 

Tupta contra fascismului, Ea - 
adresat întotdeauna tuturor Oresa. 
nizațiilor democratice pentru .a 

crea un puternice front al tinere- 
tului contra fascismului. Dar nu 
întotdeauna apelurile Uniunii Ti- 
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neretului Comunist au găsit înţo- 
legerea necesară la conducătorii a. lrirea producției de răsboi. 

"“gul tineret trebue 
pentru refacerea ţării, 

cestor organizaţii. 

In lupta contra fascismului şi a 
răsboiului anti-național, tineretul 
a dat jertfe, are eroii săi, Aminti- 
rea lor va trăi veşnic în memoria 
iîntregului tineret,  Eroismul lor, 
spiritul lor de sacrificiu 'va fi un 
imbold de luptă pentru întregul 
tineret, ! 
„23 August a creat 

noui de luptă. T neretul, ' alături 
de tonte forţele democratice, dă 
un sprijin activ în lupta pentru 
democratizarea ţării. 

Astăzi avem creat frontul unic 
al tinerctulu muncitoresc şi acest 
fapt este chezăşia mobilizării în“ * 
tregului tineret la luptă contra 
fascismului. Dar aceasta nu este 

îndeajuns. . România duce azi un 
“răsboi. pentru interesele întregului 
popor! român.  Armalele române 
au azi marea cinste de a lupta ală- 
turi. de vitezele Armate Roșii, 
zontra cotropitor lor germani. 

Glorioasele Armate Roşii ne-au 
ajutat să scăpăm țara de cotropi- 
torii germani. Ele ne-au ajutat să 
eliberăm Ardealul: de Nord de 
fasciști: germani şi unguri. 

Noi trebue să luptăm astăzi a- 
“lături de Armata Roşie pentru a 
contribui la zdrobirea ' cât mai 
grabnică a fasc.smului. c- 

Pentru. a putea contribui în mod 
efectiv la răsboi, este nevoie ca. 
întregul tineret să fie mobilizat la 
lupta pentru zdrobirea fasc smu- 
lui, să muncească „pentru mărirea 
producției. 

Prima sarcină a tineretului este” 
unirea întregului tineret  într'o 
largă mișcare pentru mărirea e- 
fortului de răsboi, pentru reface- 
rea ţării pentru progres, 
T” Toţi tineri: trebue să se consi- 
dere soldaţi ai luptei contra fas- 
cismului. Ei trebue să fie la dato- 
rie nu numa: pe front dar şi în 
dosul frontului. 
România se află în spatele fron-. 

tului. Asigurarea victoriei . contra 

condițiuni 

| fascismului este strâns legată de 
tăria spatelu: frontului. 

Tineretul trebue să participe cu 

toată forţa sa la întărirea unităţii 
întregului popor român în. lupta; 
contra fascismului. Dar nu poate 
f* un spate al frontului puternic, 
atâta timp cât trădătorii de fară 
legionarii şi antonescienii, agenți 

German ei hitleriste, sunt lăsaţi 
liberi. 

Intregul tineret trebue să lupte 

alături de Frontul Naţional Demo- 
crat pentru o cât mai grabnică 

arestare a tuturor trădătorilor de 

țară, a tuturor  criminallor de . 

răsboi. Intreaga țară trebue să 
muncească pentru a asigura arma- 
telor care luptă pe front tot ce au 

nevoie. - 

Lozinca întregului tineret să fie - 
„totul pentru 

asupra 
să 

totul pentru front“, 
victoria armatelor aliate 
bandelor fasciste“, tineretul 

= 
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datoriile lo în viitor 
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tie în fruntea muncii pentru mă- 
Intre- 

să muncească 

Lipsurile şi greutăţile sunt 
„mari, ţara este ruinată. ca urmare 

a răsboiului tâlhăresc alături de 
Germania hitleristă, 

Toate bogăţiile țării au fost je- 
fuite şi trimise în Germania. 

Prin munca noastră Să refacem 
fara. Prin munca noastră să con- 
tr buim la clădirea. unci Românii 
îmbelşugate şi frumoase, cum n'a 
fost niciodată până acum, 

Trebue să ţinem seamă însă şi 
de nevoile tineretului, , 

Conducătorii ţării trebue să se 
îngrijească de toate cerinţele tine- 
retului. Ei trebue să ia toate mă- 
Surile pentru ca revendicările vi- 
tale ale tineretului să fie rezol- 
vate. 

O Românie cu adevărat demo- 
crată nu poate să neplijuze  tine- 
retul. Dar în afară de revendică- 

-rile econom ce, politice ale tinere- 
tului este problema educaţiei” ti- 
neretului., Democratizarea învăţă- 
mântului şi a întregii munci de 
educaţia a tineretului este o pro- 
blemă principală pentru România. 

Trebue să smulgem dia sufletul 
tineretului educaţia de ură contr 
tineretului de altă naţionalitate. 
In picpturile noastre  t.nere să 

“ardă ia contra cutrepitorilor ger. 
mani şi unguri, contra fasciştilor 
români şi de or ce altă naţionali- 
tate. 

“ Tineretul trebue să fie educat 
în spiritul celei mai adânci prie- 
tenii cu tineretul de altă națieona- 
litare. 

Tineretul român să fie educat 
în spiritul prieteniei cu tineretul 

special cu tineretul sovietic. 
Intregul tineret să lupte pentru 

desființarea 'premilităriei. Noul an 
să aducă şi sfârșitul acestei orga-, 
nizaţii anti-democratice,  tineretu 
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Aplicarea în practică . a noilor 
concepţii democratice care  isvo-, 
răse din actul istoric dela 23: Au- 
gust se loveşte de' 'o mentalitate 
fascistă. Această mentalitate este 
rezultatul educației dirijate sau 
patronate de cele două dictaturi 
care au întunecat istoria ţării 

noastre în ultimii 6 ani. ! 

Tineretului i s'a dat cea mai 
fiare atenţie. 

Fasciștii de toate nuanțele au 
ştiut că întâi de toate trebue che-     

să 

  

“TYovarăşul ALEX. DRAGHICI 

mat tineretul, ale cărui “elanuri, 
spirit de aventură şi dorință de o 
viaţă -mai activă au fost speculate 

armatelor cotropi- "contra 
toare germane fasciste, pentru in- 
mână 

dependență, împotriva fasciștilor 
și a trădătorilor din propria lor 
țară. La noi tineretul a fost folo- 
sit până în ultimul moment arept 
carne de tun întrun război nejust 
de către o clică de trădători. 
Este o realitate crudă, însă * ea 

nu poate fi negată. 
Taurul trebue luat de coarne cu 

îndrăsneală și trebuesc găsite me= 
tode care să îndrepte toată această 
stare de lucguri. Noi nu am putut 

„ridica tineretul la .luptă c.ntra 
hitlerisr. ului, pentru independența 
țării şi împotriva  fasciştilor in- 
terni. Noi nu am avut decât cu 
mici excepţii un. tineret luptător. 
Acum îl avem și putem să-l as. 
.vem, Lupta trebue dată pentru a 
limpezi apele turburi. Să începem 
să demascăm în fața. tineretului 
caracterul crunt şi bestial al fas- 
cismului, să-i arătăm în mod con- 
vingător cauzele reale ale situaţiei 

“nenorocite. de, azi, să-i îndrumăm 
pe calea reconstruirii ţării. - 
Războiul contra  hitlerismului 

trebue continuat altăuri de Naţiu- 
nile Unite, angajamentele trebuese 
respectate, Pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini vitale care singure 
pot garanta propășirea ţării noas- 
tre și buna stare a poporului nos 
tru, tineretul român trebue să ia 

cu iscusinţă.  Străjeria fostului exemplu dela tineretul luptător al 
rege Carol al II-lea, ca și toate ce- popoarelor vecine, de care. îistori- 
lelalte organizaţii fasciste ,„Frăţii-: cește poporul român. este legat. 
le de cruce“, 
legionar“, „Corpul răsleţi“, .orga- 
nizațiile studențești  cuziste, sau 
Garda de fier, aveau ca bază de 
massă pe cei tineri. 

Mai mult. Tinerii au fost obli- 

„Corpul muncitoresc. 

gați să se încadreze în aceste „or 
ganizaţii. 

"Astfel, propagarda fascistă îm= 
prăștiată de ambele. dictaturi a 
contribuit mult la educarea -tine- 
retului într'un spirit şovin. Timp 
de 6 ani tinerilor din România li 
s'a administrat otrava doză cu 
doză, falșificându-li-se îelul de a 
vedea întrun chip just și limpede 
lucrurile şi. lumea, 
“Toate acestea nu puteau să ră- 
mână fără un rezultat. Fascismul 
a fost doborit, dar şovinismul şi 
alte rămăşiţe fasciste sunt impri- 
mate destul de puternic în, menta- 
litatea tineretului. 

O stare de pasivitate, de dezin- 
teresare și ignoranță — acestea 
sunt fructele „educaţiei“ propovă- 
'duite timp de 6 ani. ” 

Popoarele vecine şi mai. ales cele 
din Balcani ca: Sârbii, Bulgarii şi 
Grecii, — au dat lumii un tineret 
luptător. Ei au luptat cu arma în 

prin luptele duse în comun pentru 
independența ţării. Trebue să ter- 
minăm cu spiritul sectar de până 
acum şi să depunem toate sfortă- 

rile ca întreg tineretul, indiferent 
'de clasă socială, să fie centrul pre= 
ocupărilor noastre. Toţi factorii de 

» răspundere care simt necesitatea 
„ridicării! şi. îndreptării tineretului, |, 
Pe linia concepțiilor democratice, 7 
pentru progres, 'pe calea. recon= 
strucției ţării, trebue să 'se uneas- 
că şi, cu sforțări comune, să scoată 
tineretul din indolenţa şi pasivita= 
tea în. care l-a cufundat fascismul. 
Lupta pentru progres înseamnă 

lupta pentru ' clarificarea tineretu- 
lui,” pentru a distruge rămășițele 
şovine moștenite dela diferitele re- 
gimuri.: înseamnă lupta contra 

fascismului intern şi extern, lup= 
ta pentru reconstruirea țării, lupta 
pentru buna stare a poporului. tn 
an nou începe ] Să înceapă cu rs- 
cunoașterea sinceră de către toți 
factorii de răspundere ai tineretu- 
lui, a necesităţii de a ridica şi an- 
trena massele de tineri la lupta 
pentru democratizarea reală a ţă- 
rii, pentru progres, pentru cultură, 

Alexandru Drăghici 
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Dorinţă de veacuri a țărănimii . cu o fată cu pogoane. Altfel ar fi 
popoarelor înconjurătoare şi în române, reforma agrară este, as- nevoit, ca împreună cu tovarăsa 

tăzi, una din problemele reale lui, să se bage argaţi sau să lu= 
care trebuesc rezolvate concret, creze pământul în parte. 
Trebue depășită odată pentru: Deo situaţia aceasta 

] totdeauna vremea discuţiilor, a îşi dădeau foarte bine seama 
încordată 

să-şi unească toate forțele pentru Propunerilor fără . soluţii ime- Parte din moșieri; deaceca au 
a nu se mai repeta niciodată gre- diate. Şi problema se pune mai primit cu bucurie 'planul bandi- 
şelile din trecut. El să meargă as- acut pentru tinerii țărani, ce nu tesc al lui Antonescu de a îm- 
tăzi alături de forțele democratice mai vor şi nu mai pot să-și iro- proprietări pe tinerii - ţărani cu 
cinst'te, interesele lui să nu mai sească puterile pentru cei ce nu pământ furat teritoriilor Uniunii 
fie lăsate pe mâinile acelora ce 
vor să se servească de tineret pen- 
tru scopurile lor personale şi reac- 
ționare. | 

Tineretul ; trebue să se îngri- 
jească el însuși de nevoile sale, să 
lupte pentru drepturile sale. 

ştiu decât să le speculeze munca, Sovictice. „In Ucraina, grânarul 
pentru cei ce niciodată n'au sim-. Europgi, vom da pământ țărani- 

țit chemarea aspră a trudei pă- lor noştri“, Și întradevăr mii de 
mântului. Căci marea majoritate țărani, de tineri, au primit pă- 
a ţăranilor mau avut niciodată niânt în mănoasele stepe: 

iar împro- mânt pentru morminte. Căci ti-. bucata lor de moşie, 
pă- 

Tineretul trebue să sprijine ac- prietăriții războiului trecut au Deretul colhoznic, înrolat în Ar- 
tiv lupta pentru aplicarea Platfor- fost nevoiţi sau să se acopere de mata Roşie și în detaşamentele de 
mei Frontului 
crat,. 

Apl carca acestei "platforme va 
aduce 'şi rezolvarea multora din 

"problemele care frământă azi ti- 
ncretul. 

In 1945, tineretul să dea totul 

Naţional Demo- datorii peste puterile lor, ori partizani, a ştiut să apere cu în- 
să-și vândă şi bruma de pământ dârjire şi eroism bogatele holda 
căpătată, Aceasta pentrucă „îm- pârjolite de barbaria imperialis= 
'proprietărirea“ cealaltă sa făcut mului teutonic şi a slugilor aces- 
„pe baze greşite, nedându-se posi- tuia, de teapa lui Antonescu. 
bilitatea muncitorului agricol. să . Astăzi tinerii țărani, conştienţi 

pentru zdrobirea fascismului, pen- lucreze sistematic, cu mașini, cu de drepturile şi' de menirea lor, 
“tru reclădirea unei Români. noui, vite şi semințe de bună calitate, cer pedepsirea vinovaţilor de Tăz- 
mai bogate şi mai frumoase ta 
înainte. 

DI, „Ceauşescu 

  

  

  

' aşa zisele „Bănci populare“, 
le puneau la dispoziţie bani cu tinerelor. vieţi înșelate, 

Pentru a-i „a juta“€, 

dobândă „generoasă“.., 

"se creaseră boiu şi exproprierea totală a mo- 
ce şiilor acestora. Jertfa zadarnică a 

lupta . 
dârză de astăzi împotriva fascis- 

Atunci a intervenit Statul şi mului cotropitor,.cer dreptul la o 
prin legea conversiunii: se hotăra viață mai bună, mai omenească, 
anularea datoriilor agricole. Lu- . Țărănimea trebue împroprietă- 
crul acesta a zdruncinat finan- Trită ; din pământurile fugarilor şi 
ele ţării în favoarea capitalului sabotorilor şi. 'din proprietatea 
particular, fără să se aducă nicio mai mare de 50 hectare, CI 
îmbunătăţire reală țărănimii fără - 
pământ, sau cu pământ puţin, 

cu inventar agricol, 

Moşierii . trebue să înţeleasă 
însfârşit, că trebue să consimtă 

Era nevoie şi de împroprietărirea şi ei la sacrificii, Ceilalţi dau as- 
de staţiuni tăzi sânge, nu pământ, Să nu se 

de tractoare, de cooperative să- împingă inconștiența până acolo 
tești cu participarea obștei, 
asigurări sociale pentru plugari, „să-şi 

de ca  această.: țărănime - impilată 
facă singură dreptate“, 

- de reforme care să asigure per- cum spune poetul Coșbuc. - 
petuarea diminuării : influenței Iar viitoarea împroprietărire 
marei proprietăți și nu de o ma- să se, facă pe baze sănătoase, să 
nevră diversionistă de filantro- se dea însfârşit și plugarilor po- 

sibilitatea de a lucra pământul. pie ipocrită. 
Admiţând totuşi că plugarul, 

trecând peste toate aceste greu- obiecta. că 
Atunci nu se va mai putea 

„fărămiţarea marei 
tăți, a reușit să păstreze până la proprietăţi duce la dezastrul eco- 
urmă cele 5 hectare de pământ nomic“, 

fără boi, fără Car: 

Aşa se ex lică mizeria”ii 
mortz)fjatea infantilă şi exodul 
iucilor țărani spre centrele 
“Sulate, unde-i aşteaptă altă ex- 

pizatar emai adâncă „ mai ncmi- 
'9asă. Până şi familia este lovită 

  

mla]a sat: 
ae mia   

Și se va putea pune câ- 
cu care a fost îm proprietărit, cum păt odaâtă pentru totdeauna mize- =: 
va putea să asigure cu bruma de rici dela sate, pentru, a asigura 
avere pe care o are, viitorul celor tineretului de astăzi şi de mâine, 
5 sau 6 copii ai săi, fără plug, condiţii omeneşti de traiu şi de 

ră „Simânţăe 1 muncă; i 
“Astfel producția va fi mărită, 

ia tu mieşorată, şi toate ener- 

piile jineretului țărănesc vor par- 

ticipa "efectiv la, reconstrucţia 

țării. 
i erirtul [irănese, s sprijinit de 

d acest flagel, căci ca nu se mai 
ant 

"Mult sau. mai puţin rentabilă: 
Blocara ş tînăr caută să so înzoara 

întreg ti,aeretul proaresist al ţă- 

ii, este bi 'otăzit să lupte cu îndâr-, 

jire. pentr: 1 drepturile sale, așa 

cum luptă astă izi po front pentru 

Jibertatea voporului, 

-meiază pe dragoste și încre- 
CIC ci devine o afacere mai 

/ 

a - ' _
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Din momentul prăbușirii re- 
imului de dictatură, prin actul 

Istoric dela 23 August, se punea 
însfârşit punct unei epoci neno- 
rocite nu numai pentru viața 
olitică, 

dar în acelaş timp pentru viaţa 
culturală a României. Obscu- 
rantismul şi confuziile, îngră- 

|, CULTURAL 1944 

socială şi economică, 

rii Patriotice școlile de analfa- 
befi, unde tinerii care — din 
cauza lipselor materiale alo pă- 
xinţilor — n'au putut să înveţe 
carte, vor avea prilejul să se pre 

„gătească la cursurile predate 
gratuit şi să se deprindă cu ecri- 
sul, cu cititul, cu o altă viaţă 
nouă şi neinterzisă, celor fără. 

direa libertăţii scrisului, a gân+ mijloace materiale. 
dirii, a exprimării, care împie= 
dicaseră ani de zile desvoltarea 
normală şi sănătoasă a unei cul- 
turi destinată nevoilor şi cau= 
zelor adânci ale poporului, își 
încheiau .pentru totdeauna mi- 
siunea lor nefastă. Tineretul de- 
mocratie şi conștient al Româ- 
nici, care avusese de suportat la- 
găre şi temnițe, căruia i se pre- 
dase la cursuri moartea ca o 
doctrină, care fusese smuls de 
Jângă părinţi şi trimis la moarte 
pe front sau la muncă în uzi- 
nele Germaniei, a pornit ime- 
diat la lupta de refacere a ţării. 
Convinşi de misiunea care le 
revenea după anii de teroare, ti- lor expoziției din str. Robert ds - -. 
nerii democrați români şi-au de- 

„. dicat efortul şi activitatea lor, 

“razele 'premurilor noi”, 

şi-au închinat lupta lor dârză 
pentru înfrângerea completă a 
ascismului, pentru aplicarea 

clauzelor Armistițiului, pentru 
mărirea producției de războiu și 
entru realizarea revendicărilor 

or. O colaborare strânsă şi prie- 
tenească, o contribuţie sinceră şi 
reciprocă între tinerii muncitori 
din oraşe, între tinerii ţărani și 
intelectuali a început să se rea: 
lizeze şi să dea roade. Tineretul 
smuls întunericului şi-a cerut 
drepturile lui la cultură, trecând 
în acelaş timp la fapte. In orașe 
și în sate s'au organizat festiva» 
uri şi șezători, date uneori îm- 
preună de tineretul muncitoresc 

i de tinerii ţărani. Astfel, în 
decursul ultimelor patru luni, 
au avut loc în Capitală, şi Pro- 
vincie peste o sută de șezători, 
unde prin conferinţe, prin poe 
zii, coruri, filme de propagandă 
sau lămuriri tinerii democ: 
au dovedit dragostea lor de cul- 
tură, de muncă, de progres. Din- 
tre şezătorile și festivalurile care 
*'au dat în București, le enume= 
răm pe acelea dela S. T. B., Voi-: 
na, Roxi, Talpa, Assan, Gralex, 
C. F. R., Gagel, |. C. A. R., Me- 
talo-Globus, U. C. B., Solex, 
ăbăcăria Naţională, Mociorni- 
ja, Sandrik-Română, Larom, A-. 
pretura— Popești Leordeni, U: 
zinele Chimice Române, Petre 
Feld; Deasemeni au avut loc şe- 
zători în provincie în oraşele 
Ploeşti, Braşov, Timişoara, Ca- 
racal, Piatra-Neamţ, Bacău, 
Constanţa, etc. i 

Cu prilejul acestor manifesta- 
Ții culturale au fost recitate ver- 
suri din poeţii-luptători români 
şi sovietici. Tinerii muncitori au 
declamat poeziile: „De vei fi 
iubite în războiu rănit”, „Sub 

, „Cio- 

toii”, „Doina plugarilor”, „Cân- 
tecul muncii”, „Pe ogor ce nu-i 

“al tău”, „Coloana: de atac”, „Ne 

„Lui. Ceapaero”, . „Tinerefes | 

..." 
bine dreptatea”,  „Trădătorii”, 

mea”, „Țară ' plânsă”, '„Noi”, 
„Țăranul”, „Veselie”, „Cine cere 
socoteală”, „Rugămintea din ur- 
mă”, etc, S'au prezentat scene- 
tele şi piesele de teatru „Vai de 
cel ce se scoală prea târziu”, 
„Desrobirea :muncii”, „Prostul”, 
„Mai avem o judecată”, „Scriito- 
rul doctor”, etc. Au fost organi- 
zate coruri şi intonate „Inferna- 
"1. ” ” . . „ 

fionala”, „Marşul pandurilor”, 
„Katiuşa”, „Imnul tinereții”, ete. 
precum şi cântece populare. .: 

In 'continuarea aceluiaș efort 
comun şi tineresc către o viață 

“culturală nouă, adevărată, ro- 
bustă, liberă şi cretoare, uceni- 
cii au cerut săli de: lectură, bi-" 
blicieci, săli pentru amenajarea 
unor scene de. teairu şi în unele 
părţi ei au obținut aceste reven-. 
dicări, datorită hotărârii dovedi- : 
te în lupta comună alături de 
vârstnici, sau datorită propriei 
lor inițiative, acolo unde atelie-, 
“vele au fost preluate de tinerii, 
muncitori. Astfel, ucenicii dşila 
C. F..R., dela Gagel sau ela” 
Debera au realizat mici biblio- 
teci, care trebuiesc sporitra 
puse zilnic la dispoziția lor. 
“Deasemeni, în ultimele= luni 

ale anului care s'a încho at. nu. 
luat fiinţă din iniţiativa :-4părăa.; 

şi, 

Dar alături de aceste manifes- 
tări culturale, iniţiale şi 'rea- 

„lizate deo tineretul muncitoresc, 
afară de şcolile gratuite puse la 
îndemâna .analfabeţilor, nici 
scriitorii tineri ai țării, împreu- 
nă cu pictorii şi actorii, n'au ui- 
tat îndatoririle lor în cadrul sta- 
tului democratie român. Ei au 
contribuit în mod fericit la rea- 
lizarea unei expoziții dintre cela 
mai reuşite, înfățișând publi 
cului creațiile lor pline de via & 
de tinerețe și de avânt. Cele m 
reprezentative bucăţi ale poeţi, 
lor democrați au fost prezentata 
în mape cu ilustrații vizitatori« 

Flers nr, 9. Poeziile, aparţinând 
d-melor Magda Isanos şi Maris 
Banuș și d-lor Mihai Bemciuc, 
Dim. Corbea, Mihnea Gheor- 
hiu, .Eugen Jebeleanu, Saşa 
ană, Ștefan Roll, Al. Șahighian 

şi Ion Vitiner, au fost ilustrate 
de pictorii Lena Constante, Li< 

ia Macovei, Magdalena Rădu. 
escu, Roza Propst Kraid, M 

Alifanti, Cici Merlaub, Perez 
Zoe Băicoianu, Medy W. Dinu, 

„9. Ionescu, Florica şi Marcela 
“Cordescu. Cu ocazia licitaţiei, 
“d-nele Elena Negreanu, Irina 
Nădejde, Dida Solomon, Cali 
'machi, Maria Voluntaru și d-ra 
Cici “Marcovici au recitat din 
poemele expozanților. S'a reali- 
zat astfel acea strânsă colabo- 
rare între poeţi, pictori şi actori, 
„atât de necesară unei desvoltări 
progresiste a artei. | 

- Anul cultural 1944, se încheis 
„cu succese demne de remarcat. 
Deşi foarte scurt, el indică to- 
tuşi un drum de viitor şi dove- 
'deşte dragostea de cultură a ti- 
neretului, dovedește avântul 
“scriitorilor democrați, colabora- 
rea fecundă şi necesară dintre 
diferitele ramuri artistice. Ală- 
turi de marile victorii militare 

"gi politice înregistrate în cursul 
anului. care s'a încheiat, alături 
de loviturile mortale date fascis- 
mului, înregistrăm biruinţa pe 
plan cultural a. tineretului d 
mocratic din România. Dar pro- 
pagandiștii hitlerişti din Româ- 

„nia, agenţii Berlinului, delegaţi 
cu menținerea confuziei, cu îm-. 
prăștierea panicei în rândul 
populației, misiţii culturali ai 
ui Goebbels sosiți în ţară timp 

de patru ani, dispăruţi di 
să, n'au dispărut încă din 
rii. Gazetele şi revistele condu- 
se de ei nu mai apar. Societatea 
-Scriitorilor Români i-a epurat 

e cei mai mulți. Susținătorii 
or își păzesc astăzi propria pie- 

le. Totuși, la Acaderhia Română 
nu s'a efectuat încă nicio epu- 
rație, Totuşi, S. S. R. n'a luat 
nicio măsură 'pentruca să nu li 
se mai îngăduie scriitorilor e- 
puraţi publicarea de cărți cu 
conţinut periculos. Totuşi nu s'a 
dat nicio dispoziţie ca volumele 
autorilor pronaziști să fie scoase 
din librării, Ă | 

In noul an, care începe .sub 
semnul unui avânt cultural sin- 
cer şi ' hotărît va trebui conti- 
nuată lupta tineretului  demo-.: 
crat pentru completa distrugere 
a acestor rămăşiţe propagan- 
distice fasciste şi pentru obți- 
nerca altor succese pe tărâmul 
cultural al tineretului. . 
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Teatrul ialio 
 Daitativa d-tul Victor Ettimiu, di- 
rolei gemeral al teatrelor, de a 
face ză pa reprezinte pe scena noa 
ră, devastată de fugarit hitlerişti, o 

capodoperă a literaturii universale, 
trebuo privită pi sub perspectiva unei 

participări la opera de reconstrucție a 
ni, Incepem cu lucrurile nepieri- 

E prin esența lor umană, do su- 

ferință şi de luptă. 
Oamenii de teatru şi spectatorii, au 

tost obişnuiţi să vadă în legenda re- 

gelui theban, numa Pepe Jezilor 

tico ale i . eroarea a- 

Se a fost perpăuată de o bună 

parte 'din critica veche şi nouă, 

Dar să recapitulăm faptele, aşa 

cum nl le prezintă mitologia greacă 
Oracolul lui Laos, re 

gala Thebel, ci fiul pe carol va avea, 

îsi va ucide tatăl ei co va căsă- 

tori cu mama sa, De aceea, îndată ce 

fiul prevestit ţi 'vine pe lume,îngro- 

zitul părinta i aruncă: po muntele 

Citeron. Se intâmplă” însă, că crai 

torul însărcinat cu uclderea p: r. 

hui gă-l dea unui păstor dela curtea 

tul Polib, regele Corintului, care, nca- 
vând copli îi creşte ca pe un fiu do 

rege, sub numele de Ocdip, edică 

„cel cu picioarele umflate“, din cauza | 

funiilor cu care fusese legat. 
Intro zi, tânărul Oedip, consultând 

oracolul dela Delfi, află cu groază 
că-şi va omori tat 
sători cu mama sa. Ca să evite acest 
gacrilogiu, el pleacă din Corint şi, fun 
gind de Polib și de soția acestuia, 
pe care-l socotea drept părinţi, se în 
dreaptă spre Beoția. La o răspântiey 
co întâlnește însă cu bătrânul Laios, 
adevăratul său tată, so ia la ceartă cu 
cl gi îl omoară. : 

In timpul acesta Teba cra bântul= 
tă de Sfinx, un monstru care sfâşia 
ps toți ace'a care mu puteau să-l dem 
lege ghicitorile. Oedip ghicind enig= 
mele monstrului, scapă cetatea de 
ecest flagei, e proclamat reze și sa 
căsătoreşte cu mama sa locasta, regi- 
na văduvă. In timpul domniei sale, so 
deslănţue în Teba o clumă, năpras- 
nică. Oracolul poruncește să fie poa. 
depsit omorâtorul lui Laios. 
„Oedip Însuşi e cel .ma! Înverșunaţ 

dușman al necunoscultulul: 'eriminal, 
împotriva căruia: rosteşto cere mai 
groaznice blestema, Când pa - desco- 
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por riovinut Dedip își zoonăs pa 
chii, iar Iocasta ze spânzură. , 

Retferindu-ce la drama lui Oedip, 
exegeții moderni ai lui Sophocles l-au . - 
consideraț pe nefericitul rege, victia . 
ma propriului său temperament im= 
pulsiv, transformând. piesa întrun 
conflict de caraater, i 

Este sigur însă că Oedip conţine un 
înaiț înţe:es social. Pe deoparte Oe- 
dip—rege este şeful de stat, care nu 
poate tolera ca în cetatea sa o crimă 
că rămână neispășită. Această lipsă 
ar. fi o incurajare pentru criminali, 
un fel. de flagel publice, E, 

Sophocles . simbolizează - acest ' fla= 
gal prin ciuma care pudiiește oraşuL, 
Oedip vrea să înăbușe acest rău. In 
cursul cercetărilor conduse de el în- 
suşi işi presimt. vinovăția involunta= 
ră. Dar, departe: de a încetini ritmul 
anchetei, el o precipită, deşi își dă 

"seama că va ajunge la propria-! con- 
damnare. Interesul creşte, uneori, ca 
Într'o '„dramă' polițistă modernă“, 
spuna Gâmier. Instârșit când justiția 
sa inflexibilă l-a condamnat, ei își! 
devine sie-și călăul. - 

„Co strălucită , 

Mamă 

na DEP, 

şi că se va că-: 
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vernanţi“, continuă  Gemler, n ce 

educaţie pentru un popor -al cărui 

poeţi îl vorbeau astfel“! 
Pe dealtă parte, prin Oedip, Sopho- 

cles, marele poet trag al Gredei 

vechi, apare astăzi ca reprezentantul 

cel mal desăvârşit al elenismului cla- 

c, pr e 
Prin elogiul rațiuni și al echili- 

brul u îi şi prin scoaterea eroilor eăl 

din lturma celor supuși destinului im- 
placabil și tradiţiei, el a fost consi- 
derat ca un ireligios. Adâncind ca- 
racterele, Sophocies face ca peripe= 
iile să relasă în chip firesc din însăşi 
emperamentele eroilor săi, căutând 

p 

izvorul acțiunii în chiar voinţa ome-. 
nească. In acest scop el nu neglijea- 
ză personagiile. feminine, cărora le 
rezervă un loc important. In general, 
apropiind-o mult de om, el îmbogă- 
țeşte drama, “ imprimând expresiei 
tragice o întorsătură firească, variată 
şi miădioasă, ca viața însăși. Partici- 
parea poporului, a sufletului colectiv, 
în stragediile eale, la oferă :o perma- 

Siro eo 

Bra 

de Sephocles 
13 bepădil 

e A monde Are 

ei 
ară 
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mea în vastele amtiteatro greco-latia 

ne, pline pe culoarea locală, cele tre! 

unități clasice de timp, de loc şi de 

acțiune, căpătau măreția lor istori= 

că, de mască şi cothumi şi întrea- 

ga, uriaşa încumetare a omului clasic 

cu forțele oarbe ale superstiţiei rell- 

gioase, Decorul, pentru ale cărul rea- 

lizări s'au întrecuţ'cu Gordon Craig, 

Bortin și adepții: decorului arhitecto- 

nic și plastic, a ttrebuit să fle redus 

ingentoş, dar economic, la schiţă : al 

tarul lui Dionysos, .câteva trepte, o 

coloană dublă și un fundal ipotetic, 

de placaj reprezintă tempiele. 

pacali a lăsat de dort, Fără 

îndoială că mașina scenei, turnurile 

laterale, rampa şi rivaltelo şi toata 

accesoriile 'nimioite .odată cu clă- 

direa Naţionalului, n'au putut fi în a : 

tAt de scurt timp înlocuite, Dar tonu- 

rile moarte, necoordonate „care înva- 

dau în contratimp scena, pot îl în- 

loculte. . Pe . 

Actorii n'au fost obişnuiţi cu acus- - 

tica sălii, Adesea versuri întregi Gin 

Alexxamdie 
„Una poet al lilper 

. E ua) oo 8 

m Pai 
clegato qi moi dura cunoscute Îlq 

Europa acelui mijloa do veac 
  

  

  

Plerim până la unul? . - 

Oare va rămâne cineva 

/ Bă povestească lumit 

" Acesto : o 

Vremuri gălbatica şi negre? 

Şi dacă e om care, reno 

va putea a po de doll 

"Intocmai cum au fost? | 

Jar dacă le va povesti e 

"Aşa cum le-am trăit noi cu toții, - 

“Se va afla cineva | 

Să creadă. | = : 

Atâta nenorocire caro fa întânse 

plat ?   
  

rla' năzuinţelor 

taie. dee Unsariel, ic ărmtine pen- Petifi participă intens şi direct la 

tru totdeauna 

- Alexandru Petbfi, acest poet revo- 

luţionar căzut la vârsta do 20 de 

ani în luptă pentru o altă stare 80- 

"dinlă gi pentru independenţa pa- 

triei lui. 4 .- 
La 1 Ianuarie 1823, 

Potăti venea ca o rază do bucurie aceea, pentru a-i opune o forţi, 

în casa unui măcelar din Crișul răscoală popoarelo ' conlocuitoară 

de bor.  Isbueneşta, în 1848, revoluția 

înscris numele succesul ed. So ajunge la un mod 

ment dat la proclemarea a douăe 

sprezece puncte do revendicări dea 

mocratica, Dar guvernul dela Vica 
- na simto necesar să înăbuşe Trevoa 

Alexandru - luţia şi să-i împiedico urmările, Da 

' a Ch) a însuflețiţ poporul într'atâta,. 
încât acesta l-a ales pe Sophocies ca 

“ dreptul de a se conduce prin repre= 

    

  

    

  

  
    

Bchiţă do decoz | - 

nență nedesminţită până astăzi, Se 
zice că reprezentarea Antigonel (442 

șet al expediției împotriva  Samo- 
pului, a 

Participarea directă a poporului grec 
Ja Viaţa” conducătorilor săl gi deci 

ventanţii opiniei sale, în sensul de- 
mocratie al cuvântului, ne actualizea- 
ză opera lui Sophocles şi altfel decât 
jiterar, , 

In Oedip,corul ei cirul rol esto 
mult redus, nu mai este vocea celor 
supuși fără de scăpare destinului. Aci 
carul clasic atinge în mai multe rân- 
duri, accentele tari ale revoltei şi 
ele milei de semenul om. : Ta 

Privită astfel, capodopera  trago- 
Giei antice, prezentate estăzi pe sce- 
na Naţionalului, capătă și o semniti- 
cale nouă, sub semnul unui nou ideal 
clasic -al omului, 

Pentru spectacolul lui Oedip ps 
scena săii! Colegiului Sf. Sava, unde 
s'a. refugiat Teatrul Naţiona, de alt- 
fel acolo unde s'a jucat şi prima 
piesă îi româneşte (traducerea Hecu=: 
bei -de Euripides, în 1919), desigur 
epațiul restrâns el planşeuiui sce- 
Bic, nu a fost 1avorabil.Pentru Oedia 
poa, reprezentat la Arles zi la Ni- 

IN 

Brancomir, 

' - BERTIN 

textul zitmat şi melodic al tradu= 
cerii în românește, erau pierdute: ca- 

zul Făgădaru, care pe lângă gesturi, 

nu s'a obișnuit încă să-şi ordoneza 

vocea. Trebue convins că. nu astfel 
se „crează rolurile“, In schimb d. 

a câştigat gi examenul 

acesta, dovedind o deplină înțelegere 
pentru înalta poezie a textului. Dea- 
semenea d-na Agepsina Macri, pe 
caro am văzut-o cu plăcere pa sce- 

nă, -a întipărit rolului său o profun- 
dă emoție și o ţinută clasică, 

Baletul a fost condus cu multă în- 
demânare; uneori însă, se resimţit 
de oboseala lipsei de antrenament. 
BE o vină fără de insemnăttate faţă da 
realizare, 
. Textul gi conducerea muzicală au citeşte. La vârsta do douăzeci de 
subliniat la timp, momentelo do sca- 
mă ale acțiunii dramei, 
Despre jocul actorilor noştri, inter- 

pretând po clasicii. antici, „co pot 
spune multe. 
Aşteptăm recidiva. Oedip este to- 

spectacol care trebua: văzut, 
" Deschiderea stagiunii. în zala isto-: 
mcă a Colegiului Sf. Sava se dove- 
deşte plină: de promisiuni. Nol. urăm 

acolo, un călduros 

tuş un 

celor ca lucrează 
spor la muncă. 
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  PI 
  

COPICUNSUL DE POEZIE 

Din cauza materialului abuna 
dent, care continuă să no sosească 

„mai ales din provincie, ne simţim 
"obligaţi să amânăm iarăşi publi- 

carca. rezultatului la concursul 

tului“, fie pentru a Cipăta 1imta 
diterite 

nostru de poezie până la sfârşitul ! ; 
lunii Ianuarie. In tot acest inter- 
“val vom continua 'să primim mâ= - 

_ muscriso pentru concurs, dând 
asitel satisfacţie acelora dintre ci- 
titorii noștri, care — direoț sau 
prin scris — au insistat să prelun- 

„problema, 

Tla Ga din Ungaria, îl nelinişteşte, Ale- 
Si „ xandru Petăfi iubea libertatea, şi rească, 

ic PIE mu libertatea. unora în detrimen-. 

riri sau indicații despre 

D. QEO NOazA . 

s9 rointoaroo întro confrații 
săi şi so rointoarce la cititorii, 
văi, după o absenţă tie câțiva 

în care conducerea sau 
mal bine zis conducerile poli- 

“tico succedato în România au 
-* Interzis cu desăvârşire libere 

tatea scrisului și a gândirii. 

ani, 

Mic el pustei. Omul acela căpătat, 

caro Î-a fost tată, nu va avea ni 

cu co să-l întreţină în şcoală. Prie- 

tenii şi rudele îl ajută să dea co- 

pilul la învăţătură, E dus Ja gtma- 

naziul din Aszod, dar termină pa- 

tru clase în cinci orașe diferite, 

pentrucă spiritul lui neestâmpărat, 
temperamentul lui mereu, agitat,: 
nemulțumit, nu eo împacă deloc cu 
“şcolile din provincie, 

Ca elev, Petifi se distinge, în- 
wață germana şi latina 1a perfecţia, 
iar mai țârziu cunoaşte limba fran- 

ceză. Are 15 ani, când își părăsește 
studiile, făcându-se actor şi stră- 

bătând. cu o trupă ambulantă Un- 
garia deacurmezişul, Lipsuri, frig, 
foame — iată câteva din aspectele 

vieţii neregulate a lui Petăfi din n- 
ceastă perioadă. So mai reîntoarce 
pentru scurtă “vreme la şcoală, ter- 

-aşa încât — în'urma unei îmbol- 
năviri — părăseşte armata şi so în- 
toarce po scenă. Ajungo la Pesta. 
Aici începe el însfârșit să se ocupo 
serios de literatură gi să co cristali- 
zezo. Traduce (mai: ales din limba 
franceză), serle poezii de dragoste, 

ani, ia contact cu învăţăturile re- 

mentul câștigării lui Petofi pentru 
cauza revoluționară .. e: 

„Stau Ta răscruce, |. 
Incotro să-mi iau €rumul 
Acesta duce ln răsări: 

„Celălalt la:apustic +. - - 

Situaţia în caro so gisena + 

__Mevoita populară pentra 
mină insfârşit cele gas clase, în: 
rolându-se volutar în armată. Slă- ; 
biciunen lui fizică îi dovedeşte însă. 
că era impropriu. carlerii militare, 

voluţionarilor occidentului. E. mo=. 

DI 3 

(ruteni, clovaci, sârbi, otc.) împoa 
triva. ungurilor și cere totodată 2 
jutorul trupelor zencţionare Bit»: 
eşti, ” - ! , , 

4 
Dacă nimeni nr npăra patrie, 

“A 

Singur ar trebui s'o apăr — 

serile Alex. Peţăfi şi cuvintele fn? 
energice, impulsive, tari convin 
massele, contribuie la recrutarea 

mai multor-mii de voluntari. / i 

Nol până acuma pm fost robi 
Ne-au blesteme strămoşii, 
Ei au trăit şi-zu murit liberi, 
Dar nu pot să 'coarmă în pămâni 

de robi, 

câşti- 
garea libertăţii porneşte, In frun= 
tea primelor batalioane stă Petăfi, 

prezent aproape tot timpul po câm= 

pul de luptă, alături de generalul 

Bem. La '31 Iulio 1849, lângă Si 

„ghişoara, undo comanda o compa- 
nie de husari, unitatea lui este nl-- 

micită. Rămân numa! câţiva : oa- 
meni. Printre cadavrele rămase pe 
locul de. bătaio, ncela ol lui Petifi 

n'a mat: putut fi găsit, In schimb, 
a doua zi cetăţenii sași ai Sighia 
şoarci au jeşit Ja câmp, au omortt 

- metodic. răniții și au! strâns valoa 
rile aflate în buzunarele zoldaţilor, 

Tânărul Alexandra Petifi, mori 
" 1a 26 'de ani, luptase totdeauna îma 

riva . imperialismului, tezton .. şi 
uptase pentru o înţelegere cu poi 

tobngi ai popoarelor conclocuitoare poczelo conlocuitoare, pentru o Ile 
bortato pe cars p'a trăit p'o cuccă 

. . 4 
- 4 

- . 

Astăzi, când ao împlinise 122 de 
tul altora, ci juben libertatea tu- ani dela nașterea lui, istoria îl reaci 
turor. Sunt timpurile celo mai în- tualizează şi-i faco dreptate. N 
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-Bim tremenul 
„ manuscriselor, 

- PREGIZARE 

„La rubrica noastră „De vorbă 
cu cititorii“ vom răspunde în nu: 
mărul viitor tuturor corespondene 
ților care ne-au scris la redac-. 
ție, fie din dorinţa de a. deveni. 
colaboratori ai „Bcânteii " tinerea: 

   
iar ți sbiceşti lacrima “n colțul năfrămil 

ŞI-N tângui amarul prin toate cumetriile iemil, - 
Că feciorul... s'a dus cu războiul departe | a 
„Şi poşta nu umblă să-ți poată aduco vreo carte. 
Ei iată! Am fost cu bătaia aproape do tine, 
Imi ştio şi Oltul năpraznica-mi ură. aprinsă, 
Şi Crișul cunoaște-al meu Jar do mânie încinsă, 
Pe dealuri și câmpuri ucis-am 
Pentru tine şi frate, pentru grel 
Pentru Ardealul robit patru ani 

“Pentru mămăliga 'năcrită, pent 

AM UGIS,sa 

. - s' «- . . a . . » . 

Mă gândeam într'o seară la tine 

Cum îţi măsori pieptul cu cruci 

cu sute, cu 'mil, 
ele voastre iobăgil, - 
în şir, - 

ru zeama de Jir 

4 

. . ş an. «n. 

în Clt, 
Eu însă mamă, ca să scap de amar, : 

Să scap de necazuri — omor. pa dușman 1 

- Dar n'am sfârșit mernă. Tu şti! 
Eu am un copil şi câţi n'au ca 

„Câţi ca'el supt-au din țâja săr 
Câţi n'au gustat picur de lemte 

..-s. „. . . -e. - Li 9 _ -" e. .. 
va : a 

a în n 1. . |. 1 

A
.
 

mine copii ? 
acă ] 

de vacă! 
„Pentru ei trec Tise și Dunări voi trece] 
Ne-au supt Nemţii de sânge? In sânge so 'mecel, 

. -. e. .'. . . « 

Un lucru ne mână, ne crde m văpaie; | 
„copiii nu vrem..să mai, fie târiţi în războaie, 
„Noi Vviam-ca aceştia stăpâni 'si liberi să fie. 
Dar până atvncea mamă, ori unde întâlnim 

Lai 

„„Fasciztii în lumea asta-i ucidem, 'omorim | 

„er Geosge.Nechiţi 

A 

„limită de predarea 

" tualitate, N 

E dostă 

Cel mai apreciat şi mai ta 

vnoctul atât de oripinal, — care 
a oântat sondelo petroliforo cu 
mizeria lor „şi oamenii cum 
sunt el, — reapare în îiibrării 
cu o „Prefaţă la Fabian“, tran- 

început ale cărții lui Erich 
itaestner, tradusă în roma» 
neşto şi tipărită în ed. „Vatra“, 
Nervos, Just, compact, — scri. 

_aul d-lui Geo Bonza Improspă- 
„tează nu numal romanul iul 

- vieții noastre: literare, 

FAĂAJAKOVISuKY 

IN MOIMANEȘTE. 

lentat dintro reporterii noştri, 

"scrisă pe cele zece pagini do - 

„Maestner, care o'destul do viu - 
si altminteri, dar însăşi arena . 

In primele luni ale anului 1945 
vor apare în traducere româneas-— 
că o parte din cele mai bune 
poeme ale lui Majakovsiy, dato- : 
rită tânărului student demoeraţ 
M. 1. Cosma. - 
Această antologie redusă, din 

- marele poet revoluționar și socia= 
Jist al Ruslei Sovietice, va fi ti- 
părită probabil la una din editua 
Tile „Cartea Rusă“ ori „Forum“, 
In literatura şi în lirica noastră, * 
aceste traduceri din poezia lui 
Majakowsky - vor umple un gol 

“simţit și vor contribui fără în- 
„doială la cunoașterea şi adâncirea 

-  teraturii revoluţiornre din U. 
RS8.8. . BI 

” În „Scântela tineretului“, în zia.. 
rul „Momânia liberă“ şi în revista 
„Gândul nostru“ au apărut până .- 
acum câteva din poemele lui Ma- 
jakowWsky, în tăimăcirea d-lui M. 
I. Cosma, 
Aşteptăm îns 4, desigur, carte: 

întreagă. CN a 

Revista Fundațiilor Regale - i 
se prezintă, în: numărul pe Decem-= -- 
brie, simţitor îmbunătăţită redacţio- ,. 
pal, Este totuşi inexplicabilă reapari- 
ţia unor nume pe. care le credeam. - 
apuse pentru totdeauna: Tzigara Sa- 
murcaș, Rădulescu Motru, ete, | 

Mai multă aplerare.- spre realită- 
țile sociale și politice 
feri Revistei Fundaţ 
lipsit totdeauna, o. 'ancorare în ac- 

. 

A APĂRUT cartea.d. Prof, Alexan.: 
" dru Balaci intitulață Giovanni Pascali . în neoclasicistnul. italian, ' ţeza ” 

i , re- zintată; “de domnia sa Universităţii din Bucureşti pentru obtinerea titlu- 
lului de doctor în 

„fie Cartea tratează n problemă - mult 
S 

5 = 

pi 

e ale țării, ar 0-'-. 
ilor. ezea ce i-a - 

Litere şi TFilozo-. , 

tută, de critică: şi estetică lite: .i 

  PR 

Al. Penaffa. 

==. Vrogganerat == 
N'au fost la lupto i 
Au venit la glorio 
S'au priceput la vorbe 
Şi vor să ia laurii, ! | 

” Această hoardă, came cât au. ținut luptele 
S'a: ascuns sau a domnit, 
Țipă la câștigarea victoriei] 

- Noi am purtat războiul] . 

“Poporul 
Intro mână coarnele plugului, .. . 
In cealaltă mână — sabia, i 
Sărmanul popor blând — aşa-l vezi] 
Cât îl ţine viaţa, 
El varsă când sânge, când sudoare, 

s 

Dece i-alunecă nădușeala pe frunte ? 
Hainele și mâncarea, po: caro 
_Tăcut le doreşte, - 
Numai - pământul-mamă dela sino 
Ar îi deajuns, să le producă. 

Și când vine duşmanul, dece „varsă sănge ? Dece sare totuși în luptă, a E 
Să-şi apere patria ? Intradevăr,, | 
Patrie e doar acolo unde e şi drept, 
Dar poporul nu are drepturi. 
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„tele sindicatului local. 

SCÂNTEIA 

  

€ Când se pomeneşte de Bușteni, 
-de Azuga sau de Sinaia: oamenii 

- văd nişte stațiuni climaterice, a- 
şezate între munți, staţiuni pline 
de vile, cazinouri şi alte locuri 
de petrecere pentru cei bogaţi. 

Dar orășelele acestea au și o 

altă faţă, e faţa de muncă și tru-: 
dă, în afară de spori şi petrecere. 

Bușteni oraş al urşi! 
Odinioară, la Bușteni, erau ce-. 

lebse vânătorile de: urşi. Luteru- 
rile s'au schimbat. 

Cum intră trenul, sau mașina, 

în Buşteni, 

este atrasă de mai multe case 
construite la fel, unele numai cu 
parter, altele având şi un etaj, 

însă toate vopsite la fel,  într'o 
culoare “ galbenă-murdară,. iar 
lemnăria, în cafeniu; nu sunt 
case frumoase, sunt așa-cum sunt 
casele pe care le construese pa- 

tronii pentru muncitori.. 
Sunt casele muncitorilor făbri- 

cii de hârtie, , 

Maşina cu care venim se o- 
prește și muncitorii, care o cu- 

nosc, se grăbesc să cumpere zia- 
rul. . A 

. Coborîm. Di 

“Fabrica de hârtie se întinde în 
dreapla şi în stânga şoselei şi a 
drumului de fier, înspre râu fiind 
clădirile moderne ale fabricei 
noi, iar dincoace clădirea veche. 

Ne primesc muncitorii şi când 
aud cine suntem şi de unde ve- 
nim ne invită să vizităm sediul 
Sindicatului unde tocmai se pă- 
seste întrunit comitetul fabricii 

şedinţă. 
în Cita, din care fac parte 

privirea călătorului, 

N 

me ec ere ma o area pe ma pe name a aa a ENERETULUI == 

abricile de pe 
La Paște Și Aaaa 

In fiecare 'se găsesc . fabrici în 
care lucrează sute de muncitori, 
muncitoare și mii de tineri, . .. 

La. Sinaia :sunţ . întreprinderile 
Enfl Costinescu. La Buşteni este 

„ una din cele mal mari fabrici. de 
“hârtie din ţară, iar la Azuga sunt 
fabricile de sticlă, postav, ciment 

și „bere, > 

decât 15 ami, dar lucrează de 
două luni în fabrică și câștigă 
75 lei pe oră. El merge la 

de zor ca să ajungă „maşinier 
— unul dintre acei care conduc 
cele cinci mașini mari ale. la- 
“bricei, 

ani şi jumătate în fabrică, el 
câștigă 106 lei pe oră și ne po- 
vestește că înainte, când iabri- 
ca o :stă&pâneau nemții, nu a- 

„vea decât 36 lei pe oră, dar că 
acum când s'a înscris în sindi- 
cat și a luptat împreună cu cei- 
alţi tineri alături de vârstnici, 
“au obţinut și el şi ceilalți lefuri. 
mai mari. El ne arată. că uca- 

nicii din anul ] au 75 lei pe 

oTă,: anul Il 90 lei pe oră, iar 
anul III 106 lei pe oră. 

Impozite pentru Homţi 
Ne povestesc că :pe vremea 

când Buştenii erau sub stăpâni- 
rea familiei Schiel, saşii din fa-: 
brică primeau lefuri mai mari 
decât ceilalți în aceiaşi - situaţie 
cu ei pe motivul că ei: „trebuie 

să plătească impozite și pentru 
Grupul Etnic German“, . , 

In timpul discuțiilor vine vorba 

  

  
delegaţii tuturor secțiilor discută 

problemele grave ale aprovizio- 

bării fabricei și a muncitorilor: 

Muncitorii preocupaţi de menţi- 

nerea nivelului de producţie, sau 

chiar de ridicarea lui, dau soluții 

practice pentru aprovizionarea cu 

celuloză şi alte cele necesare fa- . 

Îricaţiei. 

Fa! rica 

După ce. se termină şedinţa co- 

mitetului, stăm de vorbă.cu mun- 

citorii care ne povestesc viața pe 

care au îndurat-o până la 23 Au- 

gust, plecarea pripită a hitleriş- 

tilor (tuturor dela familia Schiel 

până la ultimul mașinier sas), 

despre luptele duse de formaţiu- 

mile patriotice ale tineretului fa- 

bricii pentru dezarmarea nemţi- 

lor, alegerea prietenului Gh. 

Manu ca primar al Buştenilor, 

constituirea sindicatului, obține- 

rea_revendicărilor muncitorilor, 

bucuria zorilor noi, și multe, 

multe câte s'au întâmplat dela 23 

August încoace. 
Fabrica de hârtie Buşteni care 

a fost proprietatea unor saşi hit-. 

lerişti (familia Schiel) a trecut 
astăzi în administrarea statului, 

iar conducerea o girează un ad- 
ministrator numit de guvern, un 
procurist şi delegaţii sindicatelor 

de muncitori şi funcționari 
jrunte cu 'd. ing. Jean Rădulescu, 
prietenul Gh. Manu, președintele 
Uniunii Patrioţilor şi primar al 
comunei şi tov. Clinciu președin- 

Trecem — după aceasta — să 
vizităm fabrica conduşi de unul” 
din fruntașii tineretului munci- 
tor Petre Milu, un tânăr bine fă- 
cut, cu o alură sportivă, desghe- 

fat la vorbă, 
Intrăm în curtea fabricii, unde 

ne înțâmpină un tren mic, elec-" 
tric, care transportă lemnele a- 
duse” cu funicularul, la maşinile 

care macină lemnul și-l trans- 

"formă în pastă, care amestecată 
„„„Cu diferite alte materii şi trecută 

prin niște mașini uriaşe este pre- 
_sat întrun strat subţire, este us- 

cat și satinat și ne apare ca hâr- 
tie. 

Maşina Nr. 6 

-Na oprim la mașina No. 6 
unde se fabrică: hârtie pentru. 

„şervețele și rulouri. Mașina pe 
cara trebuie să v'o închipuiți 

lungă și lată ca o casă mai 
măricică, este .asezată . într'o 

Pivniţă întunecată și umedă; 

apa.curge: din. hârtie. şi spală 
rulourile. Aburul cald din vail- 

Ti se condensează în-aer si 

po pereții reci. umolând încă-. 

petea cu o ceaţă fină si deasă 
Prin aburi şi ceață deslușim 

alături ' de maşină siluetele ci 
“ol tineri ucenici v..* este To 

ifooanu Grigore p'are 

   
me LA MAȘINA - AUTOMATĂ DE INDOIT SACI IA e 

în : 
“tele, totul merge automat 

  

  

    sdeăpi tăi ou ai Si ata stie, 

  

man 

de problema salariilor și a pre- 

ţurilor, şi un tânăr ucenic re- 

marcă : „Noi nu: cerem urcare de 

salarii, ci vrem eitinirea traiu- 

lui“, Muncitorii toți ne spun că 

ei cer ca să se fixeze prețurile și. 

se arată hotăriţi în lupta împo- 

triva speculanţilor şi sabotorilor. 

Părăsind maşina nr,*6 urcăm 

la etaj unde zărim kalandrele de 

Justruit hârtia şi trecem în sala 

unde zeci de fete lucrează la ye- 

rificarea şi 'sortarea hârtiei “în 

pachete. Este o sală mare, albă 

plină de fete tinere, voioase, 

unde te dor ochii de atâta hârtie 

albă. 
Unttle se lucrează hârtia 

Ne impresionează într'o sală 

alăturată o uriașă ghilotină cu 

care se taie hârtia pentru șerve- 

țele de masă, pe lungime mai: 

mare ca un metru şi pe Lăţimea . 

potr ivită, 

E o mașină per iculoasă, nu a- 

rareori se “întâmplă ca împreună 

cu hârtia să rămână tăiată pe 

şevețele şi: degetul sau 'mâna u- 

nuia dintre. tinevii care conduc 

mașina. 
Părăsim clădirea veche şi tre- 

cem prin podul ce trece peste 

stradă în una din clădirile - noi 

unde se lucrează la saci de hâr: 

tie. O maşină foarte interesantă 

îndoaie hârtia, alta îndoaie cape- 
până 

la lipit și cusut, unde lucrează 

în rând mâinile harnice a sute de 

tinere. lucrătoare. Totul merge 

„automat, omul nu intervine,! de- 

cât atunci când hârtia "intră în 

mașină şi când, ese sacul gata 

fabricat. 

Vizităm ambalatul și vânzarea 

hârtiei, care acum este cam goală 

din cauza lipsei: diferitelor ma- 

terii prime, 

Pe drum spre mașina cea mare 

nr. 7, stăm de vorbă cu tineții. 

din fabrică ce ne povestesc și d, 

tele decât: istoria minunată . 

lemnului care devine hârtie. 

Stăm de vorbă ca nişte vechi 
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LA TRI 

școala de. ucenici și lucrează: 

Pop IL. loan este însă de doui 

“că au refuzat. să facă acest 

“au fost duşi de jandarmi: 

„când activitatea partizanilor 
”. făcuse puternic simțită în această 

a 

Lumea elegantă care pleacă în 
Week-end la Sinaia, sau să pe- 

  

alea - Prahovei 
mu s'ar fi eompeli masina la ma 
cine șiie ce sar fi întâmplat, A4- 
tunoi unul din sidari care execută 

treacă o. vacanţă la Buşteni, Nici de obiceiu moszte inorări « sputa: 

nu ştie, nici nu vrea să afle că în „4. Păi 
acelaș loc de desfătare și de pe- 

ccoaaia ' este vatoniul 

d-lui ing. 
hittoriştii care a fugit) a pue reata 

treceri, se lucrează cu trudă zeci rara pene 1" 

“de obiecte pe care le: întrebuin- 
ţează zilnic, fără să le cunoască : 

Originea şi care [i fac viața mai 
ușoară, sau comodă, - 

or şi al hârtioi 
        

* 

    
SE SORTEAZĂ HÂRTIA 

Ne vorbesc despre mizeriile pe 
care le îndură la premilitărie, 
prieteni, ne povestesc necazuri și: 
griji, de speculanţi și de pâine, 'de 
multe şi felurite, tot ce-i doare, 
tot ce-i frământă: 

Vrem desființarea 
premilităriei | 

Ei ne povestesc că Sa înfiinţat 
un serviciu de. :noapte .,„pentru 
pază față de armata sovietică” 
după cum a declarat plutonierul 
Brâncuşi Petre şi cum au fost 
daţi în judecată ucenicii pentru 

ser- 
viciu, - ' 

Tinerii premiltari din comună 

"ular 

Se demontensă, imediat și se ..x- 

„tată că mapecialistul“ ma ua cele 

patru pene de pliunb, 

Când s'a pus: maşina în mişoare 

piatra s'a. deplusat,' «'a mișcat și 
„a transfor sat ftuntrun fel de u- 

parat ca : pietricica pe care . 

leavă copiii de o ufoură și e:în- 
vâriese. Toţi știu' ce lovitură 

alravănă dă. o cslfel de pictricică 

ednd . scupăi sau di-ae dă drumul, 

închipuiți-vă e  niutră de 
moară în plină turație, 'înallA de 

175 metri, lut de 1,95 m. şi orra 

de penale 2300 hyr. | 
Aga dintro puilrecre”“ d. apecialial . 

vroia. ad distrugă fontă megina şi. 

clădirea. 

Vor fi oameni liberi 
Părăsind fabrica, vizităm câte- 

Reisenberygher (unul din | 

| Si emblema. fabricatelor 

va cana da municţori, dintre ace. 

lea de care am pomenit la înce- 
put, iar pe urmă am vizitat gră- 
dina zoologică a fabricei în care 

se găsesc urși din Bucegi, care au 
din 

Buşteni. Se. găsesc . în această 
grădină, în afară de urși, diferite . 
“animale, căprioare, iepuri, . “lupi 

șa. 
Se face seara, 'părăsim maşi- 

nile şi „urşii, ne întoarcem în o- 
raș și intrăm în sala. cinemato- 
gratului „URSU“ care astăzi a- 
parține tot comitetului, de fabrică 
şi în care tocmai.repetă corul fa- - : 
bricei sub conducerealunui tânăr 
şi inimos învățător. 

- Se pregăteşte serbarea de anul 
nou, corul răsună voios, se:aude 

că astăzi cântă nişte tineri care 
sunt și păşesc , „braț la braţ cu 
tinerețea“ „ spre libertate. „a 

Azuga oraşui cu coşuri stinse 
Pilecăm pe jos din Bușteni la 

. Azuga, nu este 'un drum prea 
lung n'are decât 4 km. pe șo- 
sea. 
Trecem pe lângă spitalul mi. 

litar în care se găsesc .răniţii 
frontului anti-hitlerist. 

In mijlocul munților drumul 
duce șerpuind între calea fe- 
rată și râu ; de departe se văd 
coșuri înalte peste brazi. Acolo 
este Azugal 

Primul coş care ne apare. în 
cale e stins, tabrica închisă, nu- 

-mai ziduri mohorite de piatră.: 
Ne apropiem intrigaţi să vedem 
ce s'a întâmplat ? Este tabrica 
de sticlă, nu lucrează din pri- 
măvară, muncitorii au fost con- 
cediaţi şi. focurile stiase ; totul 
pare mort, numai când facem 
o fotografie  dintr'o cocloabă 
ese o arătara!: „Nu e vole să 
fotogratiați ] 

Trecem peste șine și intrăm 
în orășel, unde suntem primiţi 
de preşedintele U. P.-ului din 

astă- localitate prietenul 1. Creţu, de 
vară zeci de kilometri în munţi delegaţii sindicatului local, to- 
pentru ' prinderea „comuniştilor” 

se 

regiune. 
Dar şi astăzi mizeria Premili- 

tăriei m'a încetat: un tânăr din 
comună trebuie să meargă 3. zile 
la şcoala de ucenici, o zi stă în 
serviciu de noapte şi o zi stă de 
gardă. (când îi vine rândul) la te- 

„lefonul primăriei. Toate acestea 
sunt obligaţii premilitare. 
— Faceţi socoteala, ne spun ei, 

" astea sunt cinci zile pe săptămâ- 
nă! când să mai muncești? din ce 
să trăeşti ? 

Ne povestesc cum au fost bă- 
tuţi pentru cea mai mică vină sau 
chiar fără. Se arată hotărâți ca 
uniţi, împreună cu tot tineretul 
democratic din ţară să ceară şi 
ei desfiinţarea ! acestei instituţii 
profasciste. 

"La maşina Paz, 7 

Intimpul discuţiilor ajungem 

la maşina nr. 7, care este cea mai 

mare mașină. de fabricat hârtie 

din ţară. Ne primeşte d. inginer 

Jean Rădulescu, care foarte a- 

mabil 'ne dă ţoate lămuririle ne- 

cesare, 
D. ing. ne arată situaţia în care 

au lăsat. fabrica foștii stăpâni . şi 

„specialiştii“ germani. Ni se do- 

vedeşte. că se poate conduce fa- 
bricaţia cu pricepere și cu bună 

voinţă, fără să fie nevoie de spe- 

'cialişti cu diplome dela Berlin. 

In fabrică ne sunt arătate di- 

ferite maşini şi piese care se tri- 

meteau înainte în Germania la 

“reparat şi care au fost reparate . 
de către prieceperea maeștrilor 
și elanul tinerilor din fabrică. S'a 

îndrăznit sacrilegiul de a nu aș- 

tepta „marii specialiști“. pentru a 

repara niște . maşini de care era 

nevoie. | 

O încercare de sabotaj 

După cum am amintit la inceput 

leninul ae nacină, pentru a ri 

tranaformat în hârtie, Aici la. mă- 

cinnt a 7ost buclucul ? , 

Măcinatul se “face pe o mașină 

care are n piatră «e morar cgr- 

zată pe un ax această piatril de 

moară este sprijinită de ax cut 

patru pone de plumb. 

După : ce se fixează piatra 

cer, me aliuge între două coroane 

metalice și se betoneată, 

Unu tânăr dela magina Y-a ne po- 

vesteate următoarele ? 

După 29 Augurat, după ce s'au 

terminet luptele eroice Mese: cu 

hitleriştii care a fugit) a ua roata 

trugă totul ce mui era întreg la 

nai în fară, ac dă drumul la măcl- 

pe 

nat şi se observă că piatra începe * 

să. Vată, să bată, să Vată din ce 

în cc mul tare, maj violent şi dacă 

STA 

    
     

COTAT 

varăsșii Savu Vasile, Ginerica 
Nic., Ghiauş g. a. 

Vizităm pe rând fabricile da 
ciment, bere și postav. - 

“Prima care o întâlnim 
drum este 
Porltemd din Azuga, o altă fa- 
brică cu coșurile stinse. . 

„lu rentează“i 

în 

E o priveliște dezolantă ; co- 
şul fără pic de fum.... cuptorul 
„roțativ,.care stă. nemișcat de. 
parcă e înghețat, şi când intrăm 
în fabrică parcă ni- ze “face şi mai 
Tiga.. 

Nedumeriţi întrebăm cum se 
„face că fabrica nu lucrează astăzi, 
când țara întreagă are nevoie de 
ciment pentru reconstrucție şi 
„refacere ? Ne răspunde un domn 
director cu multe scuze, dar din 
care se poate deduce esenţialul : : 
-Dumnealor nu le convine pre- 
țul ! nu rentează |... 

Ne-am declarat lămuriţi şi am 
trecut mai departe, Am rămas 
-numai cu o întrebare suspendată 

Fabrica de ciment + 

mai mult de jumătate de an; în 
fabrică. Stăm de vorbă, pa urmă, 
cu Drăgoi Maria, o fată drăguță, 

_vioaie, care ne arată piesa ' pe 
-care o pregătesc pentru serbarea 
de Crăciun, şi care ne răspunde : 

cu multă “maturitate la întrebâ-. 
rea: ce este sindicatul?: că sindi- 
catul este mijlocul, arma prin ca- 
re muncitorii luptă, impun şi a- 
pără drepturile. In timp ce discu- 
tăm vine plicul ei de plată şi ea 
ne arată că din 4,995 lei brutto, 
ea capătă în mână 4.500 lei pen- 
tru 48 ore lucru normal şi 5 ore 
suplimentare, 

Se a teatre sunete d 0 aratat ast AM) Da 

      
„CASE MUNCITORE ŞTI DIN BUŞTENI 

harnice cu igtițe. Dar să nu cre- 
deți cumva că fetele astea lu 
crează cu iglițele bunicii; iglițele 
sunt aşezate în rând sau în cerc 
şi dau la simpla manevrare a unei 
manivele tot şirul gata tricotat. 
Ciorapii se fac în serie şi fetele 
lucrează cu sârguință, fiind. con- 
știente ' de. faptul că “produsul 
mumncei lor merge pentru solda- 
ţii cari luptă împotriva” foştilor 
lor exploatatori. - . 

La stofe 
Ajungem la secția de Kam-: 

parn, unde se fac ştofe speciale, 
mai puternice, din fire mai lungi. 
La: războaiele de Kammgam lu-. 
crează tot fete tinere şi printre 
altele o găsim pe Bădina Lăză- 
rica, care lucrează de 11 ani în 
fabrică (dela vârsta -de 12 ani)). 
Astăzi are o leafă de 110 lei pe 

„oră, după ce înainte de aproba- 
rea memoriului nu avea decât 55 
  
  

    ma patat 

  

      

DRĂGOI MARIA LA 

Trecând la războaie mo pri- 
meşte o gălăgie infernală, piche- 
rele bat puternic în suveici, fi- 
rele se schimbă, e gălăgie şi abia 
înţelegem . lămurizile pe care ni 
le dă călăuza noastră. Ne oprim 
la războaie și stăm de vorbă cu 
fetelo care lucrează aici, elo' ns 
arată cu mândrie că după ce s'au 
constituit în sindicat, au . primit 
lefuri care astăzi se ridică la 84 
lei pe oră, față de ce aveau sub 
nemți şi care nu atingea nici 40 
lei pe oră, 

Urzeala şi lcotajul 
La maşina de urzit sunt câteva 

fetițe de 15 până la 17, care pri- 
mesc cu mare bucurie „Scânteia 
Tineretului“ pe care n'au. văzut-o 
niciodată, şi pe care o privesc cu 

    

ideii anal da pf ai man raiiaaat 97 arii 

„pe buze — întrebarea pe . care 
impreună cu noi și-o .pun și 
muncitorii, — „Dece industriile 
de bază ale țării nu se naționali-, 
zează ?'“ 
„La fabrica de bere lucrează 

mai mult oameni în vârstă, plini: 
de griji şi de necazuri, .In fabrică 
se găsesc și astăzi elemente care 
au jost epurate de muncitori şi 
aici direcțiunea amenință cu în- 
cetare de lucru, dar muncitori 
mea conştientă, strâns unită în 
sindicat nu va admite aceste a- 
menințări să fie transformate ; în 
fapte. 

Fabrica de postav 
La sfârşit vizităm fabrica de 

postav. Azuga. E o fabrică mare 
cu peste 500 de lucrători din care 
cea mai mare parte o formează 
fete tinere. Și această fabrică a 
fost plină până la 23 August cu 
directori, ingineri și maeștri 
nemți, dar astăzi muncitorimea 
acestei fabrici este scăpată de. 
sub teroare. Concernul căreia îi 
aparține fabrica a numit direc- 
tori, oameni democrați, care au. 
înțeles  justeţea „revendicărilor 
muncitorești. 

La maşinile de tors 
Vizităm pe rând diferitele 

secţii ale fabricei, trecem pe la 
maşinile de răsucit (selfactoare şi 
mașini automate de tors) maşi- 
nile de urzit, războaiele etc. 

La una din maşinile de tors 
stăm de vorbă cu fetele care dr- 
servesc mașina Silvia. Vrăzuş, 

nare decât 16 ani şi lucrează de 
i   

MAŞINA DE UNZIF 

  

mândrie şi curiozitate. Fetițele, 
sunt mici dar și lefurile sunt 
mici : 56 până la 60 lei pe oră, şi 
ne povestesc că înainte nu aveau 
decât 26 lei pe oră. Ele cer însă, 
la muncă egală, salariu. egal cu 
celelalte muncitoare. 

“Vizităm depozitul de materii 
pime al fabricii, miroase a grajd, 
e lâna udă. La boiangerie, unde 
cei care lucrează la chimicale v- 
trăvitoare, capătă câte 1 litru de 
lapte pe zi, pe urmă trecem la 
presă, la verificarea st  , 
peste tot la lumina câlorvu sinpi 
puternice hucrează tinere munci: 
toare. 

La secția de tricotat “se mun- 
cește de zor la ciorapi de lână, 
'ricouri şi flanele pentru armată. 

Această sală este e plină de fete 

LIPITUL 

tara noastră. . 

  

RIAȘINA DE TOR3 

lei pe oră. Ea ne povestește că 
împreună cu fratele ci, care a 

venit acum. din concentrare, îşi 
întreține părinții, amândoi . „tre 
cuţi de 60 ani. 

La ieșire suntem conduși ză 
vizităm coperativa muncitorilor 

fabrici, . nou înființată, prin care 
se -face aprovizionarea muncito- 
rilor cu cele necesare : ştofe, ali- 
mente, încălțăminte şi altele. 

| Succese 
Comitetul i sindical ne arată 

că s'a obținut dela noua direc” 
„țtiune un. cămin de zi pentru 
copii, un dispensar, un post de 
prim „ajutor, care sub. vechiul , 
regim nu existau, şi printre .al- - 
tele. ca 'cinematogratul să se 
pule gratuit la dispoziția mun- 
citorilor. 

Muncitorii și în special tine- | 
ril ne roagă ca în Bucureşti să 
ne îngrijim ca să le sosească! 
şi lor filme sovietice. Tineretul 
face antrenament pentru spor- 

'turile de lamă, ei sunt cei mal 
buni skiori din regiune. 

O întâlnim și pe: tovarășa 
Dorina Atanasiu' care se ocu- 
pă de' conducerea și pregăti-. 
rea serbării de Crăciun si cara 
no cere şi ea, ca de altfel totii 
"cu. care vorbim, ca să le. trimi- 
tem piesele şi poeziile dela şe- 

_xătorile. din Bucuresti. 
repede, a mal Ss întunscă 

trecut o zi, suntem! obosiţi - cu 
". toții, comitet, ziariști și totogra- 

Hi, dar mulțumiți. 
Am văzut, niște oameni care 

stiu ca vor, şi care vor lupta 
şi mai departe pentru binele 
muncitorimii și democratizarea 
țării lor, 

Tineretul muncitor din Buşteni 
| și din Azuga cunouște această 
stăpânire, el a îndurat-o pa 
spinarea lui, el a răbdat des- 
tul lefuri do foame. Tineretul nu 
a mai lăsa vreodată ca hitla- 

- Matii să intre iar în fabricile lor. 

Tinerotul înțelege să contrl- 
bue prin munca lui la lupta 
dusă de viteaza Armată Roşie 
şi de. Amon Română pentru 
nimicirea deiinitivă a fasismu- 
lui şi pentru refacerea țării de- 
vaatată do nemți. : 

Ille Barbu 

  

  

DIN 
Tinerii munsitor] cala 
Soc. pAstra-homână“ 

Plooşti 

Inaufleţiţi “de exemplele date deo ti- 
neretul sovietic, jugoslav şi bulgar, 

      

nu precupeţese Biclun efort pentru a . 
contribui şi ei la redresarea ţării. 

Astfel ei foloseso' cele câteva .ore 
din timpul libez la munca*de reclă- 

dire. a orașului Plocşti. Sâmbătă 16: 
Decembrie, un număr do peste 40 ti- 
nori dela „Astra-Română“ au mers 
la muncă, impreună cu delegaţii lor. 
Rcpartizările sau făcut de către Co- 
mitetul Judeţean al Uniunii 'Tinere- 
tului Comunist din Prahova, în cola- 
borare cu - Primăria Municipiului 
Ploeşti. ” 

Tinerii muncitori dela Boo. „Astra- 
Română“ au lucrat în Sectorul Roșu, 
piața Bf. Pantelimon,. la refacerea 
străzilor, astuparea găurilor făcute de 
bombe. 

In loo de Pregătire Premilitară, ti- 
nerii muncitori dela „Astra- -Română“ 
Plocşti, își iau : sarcina să 'contribue 
cu munca lor la reconstrucţia oraşu- 
lui, 

Exemplul patriotie dat de tinerii de 
la „Astra-Română“ trebue urmat de 
toți tinerii - cinstiţi și democrați din 

DELA „cu coraon ARAB. 

Firma „Electron“ din Arad și azi 
oaută să-și bată Joo de uconicii 

angaJați. Ii 

Uzinele și fabricile din Arad au 

rezolvat probicma salariilor uce- 

nicilor, fiind acestoa majorate la 

ucenicii din anul | la 2000 lei lu- 

nar, iar la coi din al doilea an la 

3000 loi lunar. Firma „Elcotron“”, 

cu o lună inainte n plătit ucenici. 

lor patru sute loci lunar, majorân- 

du-te acum salariul la 1000 lei lu- 

nar. Acești uceniol tac instalaţii lia 

diferite locuințe, deci fac munca 

electro-tehnicicenilor. Taxa do în- 
traținore în cămin esto do 2.000 
lei, deci obligația nronrintarilor 
firmei „Electron“ esto. ca cel pu: 

țin acoastă taxă. do Introțincre să 

o. nchito.     
SACII LOR DE nARTIE 

PIROVINCIIE 
Deo! caorem po aococastă oale aa ea 

facă dreptate. și ucenicilor deia 

firma „Eleotron“, CI 

Innugurzrea Casei Tina» 
cotului la Dorohoi 

"La Dorohoi a avut loc inaugura- 
rea ' Casei Tineretului. 

Tov. Silberman într'o scurtă  cu- 
vântare a arătat rostul. acestei 
case, creiată din iniţiativa Uniunii 
Tineretului Comunist, care este 
însă larg deschisă pentru întreg ti- 
neretul democrat din crașui Doro- 

oi 

Casa Tineretului are menirea , de 
a da tineretului tot ceia ce fascis- 
mu] i-a răpit: educaţie sănătoasă, 
cultură sănătoasă, destindere, sport. 
După 'ce reprezentanţii organiza- 

țiunilor F. N. D-ului au salutat ti- 
neretul, tov..Maria Curelaru a vor- 
bit „dăspre „Noua: orientare a tine- 
.retului”, 

Din partea tineretului țărănesc 
au vorbit tovarăsii Miron Constan- 
tin. Julea Julea. Iubitul prefect al 
judeţului Dorohoi, ales de popor, a 
fost prezent la: această serbarea ti= 

"nerească, 

DIN HUNI EDOARA.: 
In' comuna Ruşi-Huniedoara, 'şcoa- 

la primară este nevoită a-şi închide 
porţile din cauza lipsei de lemne şi & 
registrelor de birou care îl lipsesc. 

Directorul  şcoalei a făcuţ. nume- 
coase: pliingeri autorităţilor care nau, 
rezolvat nici o cerinţă. 

Copiii “sunt nevoiţi a sta acasă pen- 
tru a nu se imbolnăvi, ! 

Rugăim autorităţile. comunale a lua 
urgente măsuri: pentru ca gcoala : să 
"continue a lumina pe cei dornloi de 
cultură. 

DIN GALAȚI | 
Ă La Ss, N, G, 

Marţi 12 Decembrie! a avut loc 
ședința tineretului din întreprin- 
derile S. N. G. din Galaţi. 

Tov. Gheorghiu Petrică, deschide 
şedinţa * vorbind tinerilor despre 
importanța şedinţei şi cere ca toţi 
tinerii să iasă din întunericul în 
care au fost vârâţi de către fasciști 
şi legionari şi să treacă la organi- 
zare, fiindcă mimai astfel tinerii 
vor 'câştiga revendicările şi drep- 
turile lor. Mai vorbește despre 
demnitatea . pe care trebue să o 
aibă . tineretul, îndemnându-i să 
învețe meseriile cât mai bine, res- 

pectând pe lucrătorii vârstnici. 
Vorbeşte apoi tov. Jora Alexan- 

dru despre organizarea tineretului 
şi importanța lui, arătând că tine- 
retul nu-i destul să fie trecut nu- 

"mai pe listă' ca membru a! organi- 

zației; ci să şi lupte pentru întări- 

rea organizaţiei. 
Tot tineretul din. SNG a hotărât 

să se întocmească un memoriu care 
să cunrindă toate revendicările ti- 

nereşti.
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Cina nu-pl aduce aminte da mo- 
dul cum a fost înființată premilt- 
tărla? 

Cine nu-și adues aminte de de 
filarea premilitarilor pe ulițele o- 
raşelor și satelor, în coloane cân- 
tând imnuri leplonare, sau „melo- 
dii” permana proaspăt „româniza- 
te”, Asta doar ca pildă din multe 
altele. 

De n'ar îi fost decât atâta. Dar 
premilităria constitue la noi o enor- 
mă Hsipă nu numai de enerșie ti- 
nerească, dar şi de parale irosite 
zadarnic pe seama budgetului sta- 
tului şi aşa destul de împovărat. 

Aceasta, pe lângă faptul că acea- 
otă „instituţie” a degenerat cu to- 
tul, față de scopul pentru care se 
«punea că a fost înființată, 

In loc să pregătească pe tânăr 
pentru militărie, - permiţând astfel 
ccurtarea perioadei de instrucţie, 
„premilităria” servea ca pretext de 
cele mai multe orl pentru exploa- 
tarea neomenoasă şi ilegală a mun- 
eii tineretului dela țară, sub, 
masca muncii „de tolos obştasc”, 
care în realitate era de foloe cio- 
coesc. 

___ De altă parte, instrucţia, ca să fie 
de vre-un folos practic în armată, 
trebuie să file unitară, 

Ori, ce se întâmplă în premilită- 
rie ? Instructorii sunt recrutaţi oa- 
recum la întâmplare, fie dintre în- 
vățători, fie dintre foşti „reanga- 
jați” pensionari sau chiar daţi afa- 
ră Gin armată. Aceștia de vârste și 
pregătiri foarte diferite, au cunog- 
tințe militare tot atât de diferite, 
llecare cunoscând diverse sisteme 
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Cerem desfiimlarea prerollităriei tineri dela DAE. ete si 
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tate, ratiuni 
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da „antrucția” pa care Ia „apt 
cat” la vremea ea. : 

Şi! atunci, în loc da îinstrucția u- 
nitară, premilitarii vin Ja recruta- 
re cu cele mai variata motehne, de 
care ofițerul instructor trebuie mai! 
întâi să-i dosveţe, pentruca numai 
după aceia să poată păşi la adevă- 
rata instrucție, | 

In felul acesta, instrucția premi- 
litară devine nu o uşurare ci o ade- 
vărată povară pentru ofițerii in- 
structori. " 

Dacă ne pândim în plus la mi- 
zeria în care au fost ținuți aceşti 
tineri de câte ori au fost „concen- 
traţi” şi cu ocazia evenimentelor: 
dinainte de 23 August, când coloa- 
ne nosfârsite de tineri au.fost inutil 
târâţi pe drumurile Moldovet, sute 
de km pe arşiţă și praf, sau prin 
ploi și noroaie; 

dacă ne mai amintim — noi cei 
din Covurlui — cât amar au tras 
„premilitarii” noștri, când au fost 
duşi la munci în Basarabia, unde 
au fost ținuți aproape fără hrană, 
care se dădea Ja voia întâmplării— 
fără adăpost, poi, desculți și plini 
de păduchi, dar fără asistenţă sa- 
nitară ; - 

apoi pricepem lesne că față de 
asemenea „foloase” pe care le:adu- 
ce premilităria, această „instituţie” 
trebuie neapărat desființată și cât 
mai grabnic! A 

Fiindcă altele sunt mijloacele de 
a pregăti cu adevărat tineretul, ca 
să fie de folos real naţiunii — și a- 
cestea nu au nimic comun cu actu- 
ala: „premilitărie”, 

  SII: a 

cer desființarea 
ătirii premilitare pregătirii premilitare 

Tinozetul Uximelcti Madaza, Tohemul 
voohi) și cel din împrojuzimi !şi con- 
tnuă aativitatoa pe noul drum basat 
do conducători claselor muncitoare, 
tn urma coiuluil dola 23 August. 

La șodința din 1l Doo. a. a. dolo- 
gați tinorotului cu arătat în câteva 
cuvinto conduita ce trobue z'o aibe 
llocare tânăr, atât în iabrică cât și în 
soclotate, pentru a desminți aouza- 
țiile aduse de dușmanii unității mua- 
citoroști, cari spun că tinerii și con- 
ducăiorii lor sunt aduși de curent. 
„Acest curent. oxzistă, dar olnu a 

cius po nimeni, oi a găsit pe timezi 
îmbuibaţi de da fasolstă. In 
schimb îi va orlenta în lupta lor pen. 
tu dreptu qi orgazizare po baze 
aomocratico, 

Tânizrul Virgii Flezea evidențiază 

inutiitatea pregătirii promiiitare care, 
od toate organizărilo iascisto, nu do- 
sorveşie docât intorosele unor por- 
soane și e străină do acpirațiile nea- 
mului : 

Asttol „pregătizoa” premilitară con. 
siă în culesul iânului, a porumbului 
m ale sorvicii prestate magnaţilor 
civili şi militari at comunei cari au 
au absolut nimic comun cu intereselo 
obșteogii. 

Tinerii cor în unanimitate destiința- 
rea premilităriei, 

Au mai vorbit Șorban Ghoorghe, 
lenou Andrei și Pavel loan, far: din 
patoa sindicatului, Poroțocmu 1. : 

Cu acoastă ocazie, tinerii au hotă- 

sit că organixeze o sorbara în folozul 
copiilor săraci și oriani,: 
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“Ta te rules den 
Peztracă Mocaro oz caro ca 

gicrdo cu miliităria la Politeh- 
nică şi Mediciaă o o oră do 
cuz3 picrdută, Soluția prelun- 
gizii numărului anilor do stu- 
diu cu încă unul — datorită 
pierdoril de vromo — nu o îe- 
sicită. : 

Pentrucăt o aproape imposibil 
că taci ore întregi instrucţie în 
tig, pentru ca imediat după 

„încetarea instrucției — buimă- 
cit — să asişii la un gominar 
do matematici superioare, 

Pontrucă o inadmisibil ca în 
gaccmia do vară, când fiecare 
ztudozi lucrează câto cova pen- 
cra câștigarea coxistonțel, își 
progătogto oxamenelo, seu sa 
odihnoșio oventual, să flo con- 
contrat şi aziiel din nou îndo- 
părta! dela rosturilo lul do stu- 
dont. , 

„__ Pentrucă la facultățile mtii- 
tarizato co observă o ailucaţă 
prea maro numal şi numai pon- 
tracă cclolalto facultăţi nu dau 
amânări do muâii, 

i! 

    

i tarizala tacmățile 7 Mafia IAVI.la]lie 
Şi lista argumeatelor poale 

fi lungită la nesfârşit. Nu există 
nici un singur argument care 
să pledezo pentru militarizarea 
facultăţilor, afară poate de o 
eventuală „ordine teutonă”, în 
care studenţimea ar îi mai mân- 
dră do luciul cizmelor ei decât 
do rezolvarea unei integrale, 
sau de numărul examenelor 
trecute, 

Acordarea amânărilor pentru” 

studii la toate facultățile com- 
pletează cererea demilitarizării 
iacultăților. Intreruperea studii- 
lor, vacanțele silite de luni şi 
poate chiar ami do zile, nu pot în 
nici. un caz asigura cadrelo de 
intelectuali nocesuro ţării, Pen- 
tru o bună reușită a« studiilor, 
trebue asigurată posibilitatea . 
continuării lor neîntrerupto, 

" Studențimea așteaptă ca d. 
ministru al Educaţie! Naţionale, 
caro s'a arătat atât do înțelo- 
gător lață do studenţimo, să 
xozolve şi problema domilita- 

" Fizăril tacultăţilor. 
TE ROTESTE ea   

III III ERA 

Ha 
(Dontine:iaro din pag. L-a). 
La ascot congres pamnchorimea Fo 
mână păzeşte în rânduri ctrânza, 

Acozstă unitate cato coa mii 
bună chezăşis a victorici, a întăp- 
țuirii drepturilor muncitorimii, a 
cărobirii odată pentru totdenuna A 
fescizmului, IE 

Ca deosebită bucurie și cu mars 
Interes cs pregăteza tinerii pentru 
Congresul . Sindicatelor, Tinerii 
muncitori pă ucenici din uzini şi 
făbria şi ateliere, tinerii funcțio- 
nar din birouri, întreg tineretul 
prozresist din România eştosptă cu 
nerăbdare . Conăresul Sindicatelor. 

“Pincretul muncitoreso participă 
în proporție însemnată la produc= * 
ia industrială a ţării, Massa mun- 
citoare cuprindo mass importante 
do muncitori tineri, 

Fără drepturi, lipsiţi do orice 0- 
erotire, muncind din greu, cu ca- 
lazi! de foame cau fără nictun fel 
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“[myresul Siutizalelar 
de sstarta, tinerii muncitori duceau 
o vaţă de mizerie, [, 

Congresul Sindicatelor constituie 
şi pentru tineretul muncitoresc un . 
oveniment de cea mai mare în- 
cemnătate, Comisia de organizare 
sindicală a acordat organizării ti- 
'noretului muncitoreze o deosebită 
importanță. In acest scop a fost al- 
cătuită comisia de organizare sin- 
dicală a tineretulul. 

Po lângă problemele general 
muncitoregti, tineretul muncitor 
esta frământat de o seamă de pro- 
blemo speciale. Tinerii muncitori 
si ucenici au revendicările lor, spe- 
cific tinereşti, 

Comisia de organizaro sindicală 
a tineretului n concentrat massele 
de tinart în sindicate și a organt- 
rat lupta pentra satisfacerea re- 
vehdicărilor tinerilor muncitori şi 
ucenjci.; . 

La Congresul Sindicatelor vor 
lua parte şi reprezentanții ținere- 
tului muncitor. Ei vor putea să a- 

" leagă și să fie aleşi, participând în 
mod activ la desbaterea tuturor 
problemelor ce interesază po cel ce 
muncese. Densemenca delegaţii ti- 
neretului. vor avea prilejul să ex- 
pună revendicările specifice tinc- 
retului vor avea prilejul să expună 
rovedicările specifice tineretului 
muncitor, cuprinse în Platformă. 

Regimurile reacționare au căutat 
întotdeauna să despartă pe tinerii 

vârstnici, susţi- 
nând că interesele lor se ciocnesc. 

Acest congres va trehui să de- 
curgă sub semnul celei mai strânse 
înțelegeri şi conlucrări între tot: 
muncitorii, fără nicio deosebire. Fl 
va techiui să cimenteze şi mai mult 
unitatea clasei muncitoare, 

, 
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In 19838 afost înființată taztitu- 

țla premilităriei cu scopul educării 
„patriotice“ a tineretului român. In 
cei câţiva ani “de premilitărie ti- 
nerii trebuiau să dobfindouscă a- 
numite cunoştinţe mil-tare elemen- 
tare, pentruca În momentul încor- 

porării lor în armată să nu maj fie 

nevoe de o instrucţie prea înde- 
lungată. . 

In realitate premilităria n'a În- 
deplinit aproape niciodată. această 
misiune, Instrucția se făcea sub 
comanda unor oameni de cele mai 
multe or, nopregătiţi, fără nicio 
metodă, fără niciun rezultat prac- 
tic. In schimb instituţia de pregă- 
tire premilitară a realizat cu pr.- 
sosinţă adevăratul scop pentru 
care a fost întemeiată: fascizarea 
tineretului, împiedecaren  organi- 
zări şi luptei lui pentru o viaţă 
mai bună, 

Reacţiunea voia să îndepărteze 

pe tiperi din drumul lor de luptă 

unită voia să întrebuințeze po ti- 
neri contra vârstnicilor şi să-i pre- 
gătească ca să fie carne de tun în 
războiul ce-l plănuiau împotriva 
popoarelor libere din Uniunea So- 
vietică. 

Tinerii premil.tari crau neconte. 
nit otrăviţi de o propagandă diver- 
sionistă șovin.stă și antisemită, In- 
structorii premilitari, comandanții 
de centre și de subcentre, erau a- 
ieşi dintre elementele cele mai 
reacționare ale armatei; ci căutau 
prin toate mijloacele să semene în 
rândurile tineretului premilitar ura 
şi disprețul faţă de tinerii de altă 
naţionalitate. , 

Dar mai ales împotriva Uniunii 
Sovietice ge ducea o propagandă 
înveninată plină de minciuni, aţâ- 
țări şi calomnii. Prin taberele do 
muncă, care costau ţara sute de 
milioane, se urmărea (leasemenea 
infiltrarea ideilor fasciste şi hitle- 
riste în sufletele tineretului, 

Uliimul timp libor ce-i mai ră- 
mânca tânărului munctor sau: ță-. 
ran, școlarului sau studentului, le 
era răpit de. pregătirea premili- 
tară. Tineretul venea la premilită- 
Tie doar pentrucă era s-lit. Dacă 
nu făceai premilitara, la recrutare 
erai pedepsit cu repartiţia la ar- 
mele cu stagiul de Z.ani. Fără do- 
vezi do prem'litărio, riscai să fii 
arestat la razii. sau nu puteai să 
te înscrii în diverse şcoli. Cu toate 
aceste pedepse tinerii iugeau de 
premilitărie. Nici pedepsele corpo- 
rale, nici amenzile se ce aplicau, 
nu rcușeau să aducă pa tineri la 
instrucție sau la diverse „şedinţe“, 
în cursul cărora domnea obscuran- 
tismul cel mai reacționar, spiritul 
cel mai anti progresist şi anticul- 
tural, , ” 7 

La ţară tineril premilitar: erau 
folosiţi la tot felul de corvezi. Ei 
trebuiau să stea necontenit la d's- 
poziţia jandarmului sau primari- 
lor, fiind întrebuințaţi la munc; în 
folosul personal al notabilităţilor 
satului, Tinerii  prem.litari erau 
obligaţi să muncească în mod gra- 
tuit, în cadrul muncii obşteşti, pe 
ogoarele moşierilor. 
După o săptămână de muncă Îs- 

tovitoare, în uzini, fabrici și ate- 
liere, tineri muncitori şi ucenici 
erau obligați să meargă Dum ni- 
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dle la pregătirea pzemiiitară, să-și 
distrugă hainola şi încălţămintea. 

în marșuri obositoare și diferite 

instrucții, 
Pregătirea premilitară a foot o 

instituție potrivnică interezolor 

țării și tineretului, o instituție de 

tip fascist, imitată după inst:tuţiile 

asemănătoare din ţările fasciste. 

Premilităria a asupr-t tinerotul şi 

a încercat să împiedice lupta lui 

dreaptă : ea a căutat aă încătuşeze 

tineretul şi să-l ațâţe contra -po- 

ponrelor conlocuitoare. 

Pregătirea premilitară nu esteo 

instituţie care poate fi democrati- 

zată, Otrava fascistă este prea a- 

dânc înfiltrată în această organiza- 

ție . 
Spre b'nele ţării, spre binele ti- 

neretului, pregătirea  premilitară 

trebua desfiinţată. Aceasta o cere 

tineretul muncitor caro nu vrea Să 
piardă puţinul său timp l:ber în 
marşuri şi instrucţii, fără de niciun 

folos. , 
Aceasta o cor tinerii țărani, cari 

nu mai vor să fio Aa cheremul $an- 
darmilor. şi primarilor reacționari. 

Aceasta o cer tineri: şcolari şi 
studenţi care nu mai vor să fie e- 
ducați în spirit fascist. Ei vor edu. 
caţie în sp-rit democratic, care nu 

"poate fi dată decât de organizaţiile 
progresiste ale tineretului. 

Tineretul nu mai vrea bătăi, a- 
buzuri, umilințe şi înjurături. In 
ceiace priveşte rostul premilităriei 
de a pregăti pe tineri pentru sta- 
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etui atlitar esto lucru cezt că epl- 

xitul cazon co domneşte la premili- 

tărie mal de grabă Ii despgustă” pe 

tinorii care trebuese să intro în 

armată. | 

Denceea tineretul cere desființa- 

rca premilităriei şi va lupta fără 

“încetare, până la realizarea aces- 

te; doleanţe. Tirierii. muncitori dela 

fabrica „5. E. T.* sau angajat să 

lupte pentru desființarea premili- 

tărici. Tineretul uzirelor „Malaxa 

— Tohanul-Vechiu, în şedinţa lor 

din 11 Decembrie a cerut desfiin- 

țarea pregătirii premilitare, 

-Pinerii țărani din comuna Coşe- 

reni-lalomiţa s'au hotărît să nu mai 

facă niciodată premilităr.e. Tot aşa 

în comunele Crivăţ-lifov, Mihai 

Kopălniceanu-Jalomiţa. Şoldana-Il- 

- fov, tineri. ţărani luptă pentru des- 

fiinţarea premilităriei. Premilitarii 

“din subcentrele 9 şi 36 se ridică 

deasemeni la lupiă, împotriva pre- 

milităriei din com. Adâncata-Pra- 

hova. | 

FPineretul ţării noastre Își dă 

soama că luptând pentru desfiin- 

(area premilităriei, luptă în contra 

uneia din rămăş țele fasciste şi le- 

gionare, care i-a împiedecat în tro- 

cut libera desvoltare. 

Zilnic sunt înaintate memorii, 

semnate de sute de tineri din fă-. 

brici, dela ţară şi din școli, pentru 

desființarea acestei organizaţii, 

care nu-ş are rostul întrun stat 

pornit pe drumul adevăratei de- 

mocratizări, , 
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-a îneretul, cu entuziasmul şi 
Îj elanul său, este o forţă di- 

namică ce ocupă un loc 
important în lupta pentru  pro- 

gres, 
"Dar, pentru ca să poată să-și 

îndeplinească acest rol, tineretul 
trobue să îio crescut şi educat în 
spiritul respectului celorlalte na- 
țiuni. In spiritul prieteniei cu ti- 
neretul de altă naţionalitate şi al 
dragostei. pentru cultură, ştiinţă 
și pentru libertăţile şi drepturile 
democratice. 

Conducătorii de până acum al 
Statului român au căutat să facă 

din tineret un instrument a] po- 
liticei lor do dominare şi asu- 
prire. ! 

S'au creat fel de fel de organi- 
zaţii ale tineretului, dar mai toa- 
te au căutat să educe tineretul în 

diții fasciști, Si 
Nu voi aminti decât pe unii 

fruntași ai luptei tinereiului, ca: 
Bernard Andrei şi Lazăr Grun- 

berg, ucişi mișeleşte în închisoa- 
rea din Râbnița. | 

In lupta împotriva răsboiului 
criminal contra Uniunii Sovieti- 
ce au căzut tânărul comunist 
Sârbu Filimon, Justin Georgescu 
şi alţii. | 

Dar moartea, închisorile şi la- 
gărele n'au făcut decât să ridice 

-şi mai mult hotărârea de luptă a 
tineretului comunist şi proaresiș- 
tilor cinstiți, 

Eliberaţi după actul istoric de 
la 23 August, tinerii luptători an- 
tifascişti au intrat în' luptă pen- 
tru civilizaţie şi progres, de unde 
au fost rupţi când au fost arun- 
'caţi în închisori și lagăre, 

spirit reacţionar-şovinist. Garda 
do fier a fost creată şi susținută 
de toată reacţiunea din România. 
Dela început, ea a stat în slujba 
hitlerismului german. 

Impotriva acestor, forțe şi or- 
ganizaţii reacționare sa ridicat 
"tineretul progresist, în frunte cu 
Uniunea Tineretului Comunist, a 
"cărui luptă se identifică .cu inte- 
resele şi păzuinţele întregului ti- 
neret. - “ 

Tinerii comunişti au' fost întot- 
deauna în fruntea luptei pentru o 
viață liberă şi fericită pentru tine- 

ret. Ei au dat cele mai multe sucri- 

ficii în lupta contra fascismului. Cu 
toți am auzit de eroicele lupte dela 
C. F. R., 1933, unde sute de munci- . 

tori au fost asasinați, pentrucă au 
cerut dreptul la o viață mai bună; 

în aceste lupte și-au dat viața și 
mulți tineri în frunte cu tânărul 
comunist VASILE  ROITĂ, care a 
căzut eroic la postul unde fusese 

pus de muncitori, 

_Inchisorile şi lagărele "au fost 
pline cu sute de luptători antifas- 
cişti tineri, dintre cara r-ulti au 
murit asasinați mişeleşte de ban- 

, 

  

“Printre ei întâlnim pe munei- 
torul ceferist "Drăghici  Alexan- 
dru, care a suferit timp de 9 ani 
regimul de teroare din închisori. 

Cei eliberaţi din lagăre și în- 
chisori, și cu ci întreg tineretul 
dornic de o viaţă liberă și fericită 
uu vor uita niciosată pe cei ucişi 
mișeleşte de bandiții fascişti. Nu- 

m 
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mele şi amintirea lor vor fi pen- 
tru noi un îndemn de luptă pen- 
tru pedepsirea tuturor celor care 

sunt vinovaţi de moartea lor şi 
“de suferinţele întregului tineret. 
român, Noi vom cinsti memoria 

eroilor noştri prin lupta hotărită 
de nimicire definitivă a fascişti- 
lor. Noi vom cinsti memoria lor 
prin lupta pentru clădirea unei 
Românii, în care generaţiile vii- 
toare să nu mai sufere mizerie, 

închisori şi lagăre. Noi trebue să 
sprijinim lupta pentru distruge- 
rca fiarei fasciste permane şi 

pentru clădirea unei păci dura- 
bile, E 

Care a fost activitatea tinere- 
tului în acest an? | | 

Tineretul, alături de forţele 
democratice, a luat parte la lup- 

ta pentru răsturnarea dictaturii 
lui Antonescu și scoaterea Româ- 

„niei din războiul contra Uniunii 
Sovietice. , | 

Tineretul, încadrat în  forma- 
țiunile patriotice, a luptat înar- 
mat contra bandelor germano- 
hitleriste care, după 23 August, 
încercau să pună mâna pe cen- 
trele principale din ţară. 

Cu clanul şi entuziasmul său, 
tineretul a înţeles că trebue să se 
orpanizeze alături de cei vârst- 
nici şi că trebue să ducă lupta în 
comun pentru nevoile sale, 

Tineretul muncitoresc 
primul care a pornit la organi- 
zare, 

După ani de teroare sălbatică, 
Uniunea Tineretului Comunist a 
putut să se manifeste legal. Rân- 
durile ei s'au lărgit cu mii de ti- 
meri şi în special:cu tineri mun- 
citori, 

Pătrunsă de necesitatea uniiii 
tuturor forţelor de tineret, Uniu- 
nea “Tineretului Comunist sa a- 
dresat tineretului socialist pentru 
creicren Frontului (nic, 

eolizaron "ui Unice al 
Tineretului a ccat condițiuni 

(Cesttrtunu în prag, X9-a) Petitia eu 

“și astăzi. Corvezile 

    

  

  

    
    
  

  

Că des 
„Psegitirea  promilitară a fort în- 

îți — ca crganizaţie fascistă, 

antidemoczată — după modelul eău- 

cativ al tineretului din Germania. 

Regimul trecut fascist a lui An- 

tonescu a reușit gă creleze din a- 

coastă organizaţie un instrumenţ Ge 

teroare împotriva năzuințelor pinode- 

ncțiuni, cari se mai ap 

tului, ou sancti umilitoare ale ti- 
neretului continuă deasemenea... 

Instrucţia premilitară nu corespan- 

de cerințelor armatei, şi această pre- 

gătire cu durata de î anl, a fost în- 

flințată numai cu scopul de a educa 

tineretul întran spirit fascist, răpin- 

du-i puţinul timp liber, pe care Var 

fi putut folosi, în scopul desvoltării 

sale culturale. ! 

Tineretul de astăzi, esto dornic, 

să-şi depună toate forțele pentru a 

ridica producția de războl pentru 

sprijinirea şi susţinere» Tuptei Ar- 

matei Sovietice și Române. Iar sin- 

gura zi liberă Duminecă, po. care 0. 

are In stârșitul unel săptămâni tru- 

dite, vrea so întrebuințeze pemtru 8- 

fiintarea premilităple: 
p, p., cerând Centiinţarea sestei nu 

ganirații farclste. 

MEMORIU 

"către Inspectoratul General fi Pro: 
tirii Premilitare, - 

Noi tinerii premilitari făcând parte 

din sabcentrul Alexandru Ion Cu, 

de comun acord ou toţii,. cerem dese 

fiinţarea acestei organizații fasciste, 

pentru următoarele motive! 

1. Instracţia prezmilitazră are 14 barz 

idei fnsclate. o 

2. Timpul plerdaţ! cu 2&0asti pro, 

pătire nu folosește la nimio cerința, 

lor armatei. 
3. Pontru motivul teroarti, prin care 

eram obligaţi, în acești ani grei, că 

mergem îmbrăcați sumar po ploaia 
și gez la instrucţie şi corvez. 

4. Cerem ca fondurile pregătirii pro. 
militare, să flo întrebuințata pentra 
scopurile nobile ranncitoreşii, 013 Pie 

zaltfind. din munca şi truda noastră 
a muncitorilor. 

5. -Anunţăm pe actastă cale pa ol 

în drept, că de zl înainte nici ca 

tAnăir nu se va mai prezentă la poa 

a fost: 

dihnă, educaţia sa culturală, parti- 

olpână la şezători, conferințe, teatru, 

sport, eto. . 
“In baza celor expuse mai zus, îino- 

retul premilitar, al Subcentrului A- 

lexandru Ion Cuza, cu o majoritate 

zdrobitoare a hotărît să înainteze. un 

memoria Inspectoratului General ai 

  

   

  

Premilită " 79 a PI 
TA or na 

Mozrou primim dovezi din orașe și 
mai ales din sate, care no crată lă- 
murit că  premilităria e o  iastituţie 
care trebue să dispară. 

Nu se poato lăsa tineretul să île bă- 
tul şi mai alea sub influența unor 
toşti legionari, cari şi azi invoninează 
sufletele tinerilor cu tot iolul de min- 
ciuni. : . p 

Dintre multolo  carzuri cliăm ocasul 
premilitarilor din' Rugețu cari cu do 
sutorit bătătile instructorilor lor, doi 
toști legionari, șoti do culb, - . 

E vorba. do sergenții Mlădiu Cria- 
tache și Moise lon, cari bat în modul 
col mal barbaz po tinezii prezilitari, 

In loc de instrucție, bătato, cu toate 
că nici imstrucția militară ru la 
ce-ar folosi, când ca reoruţi leu în- 
strucția dela încoput. 

învățătorul Virgil loncl care e lo- 
cotenont în rozrorvă și șetul premilita- 
rilor din Rușoţu, folosește po tinorii 
săteni, cozi sunt aduși la fastruşția 
premlitară, la corvezi în tolozul lui. 
Dacă so opune cineva, pot intră în 
tunciio vâna de bou. 

Așa cu fost bătuți 

| 
Primim din pariea. unui crt Ga 

elevi dela Liceul Militar : Dimitrie 
Sturza Craiova, următorul memoriu 

Faptele relatate sunt prea grave, 

ast Botozatu 

fa 

  

„pentru unele măsuri să nu flo luate. 
MEMORIUL, 

In cursul anului școlar 1944-45 am 
primit dela materialul didactic al 
liceului următoarele materiale din 
capturile din U.R.S.S. din timpul ex- 
mareșalul Antonescu 

1) Creioane cărora li s'a șters in- 
scrlipția rusească și apoi date la elevi, 

2) Gume. 
3) Ascuțitori cu lamă. , 
Când -măsurile pentru aplicarea 

Armistițiului au fost înăsprite, ne-au 
fost ridicate aceste lucruri de către 
liceu şi în loc să fie predate, au fost 
aTse în tranșeele din grădina liceului 
?i cuptorul dela baia elevilor, păgu- 
ind prin aceasta statul rusesc deva, 

rece nici nu le-a predat, nici nu a a- 
chitaț costul U.R.S.S.-ului, 

Din cauza acestui fel de indvizi, po- 
porul român are mult de suferit și 
este întâmpinat încă cu neîncredere 
în. tabăra aliată, căci deși unii lup- 
tă cot la cot cu armata sovietică, pen- 
tru sdrobirea nazismului şi a coali- 
țiilor Wialții atrag severe mustrări 
din. partea Comistunei Aliate de con- 
trol pentru Aplicarea Armistițiului și 
de a cărui neexecutare conştiineioas 
suntem acuzaţi. : 

CE ESTE CU TAXA DE CARȚI 
ȘI RECHIZITE ȘCOLARE ? 

O altă chestiune care încă nu e lă- 
murită este următoarea : - 
Cum s'au întrebuințat coli 17.200 

lei, sumă care reprezintă taxa da 
cărți şi rechizite şcolare, tiitru cât 

dințele pregătirii premilitare ci că î-q 

consecință aceste şedinţe £ă îlo Gila 

zojvate. ” 

nertior, făcând parte din enboentruj 
Alexandra Ion Cuza. 

TITEI 

ria la 

TINERETUL PRYATILITAI 

_ Ummează apol iscălitara taturor le        

  

> fl | , | 

SALE - 
Stotan şi Stom Drăghioi, pontrucă ru 
s'au supusa instructorilor fasciști, 

Nu mai poarte fi lăsat tineretul sub 
intuența unor asemenea oameni. Nu so 
mai poate admite ca tinoretul, care 
Hebuio să ue ridice, care trobuo e 
ducat să île bătut și tratat ca vita, 

Tinoretul să-și întrebuințezo timpul 
liber pentru ridicarea nivelului cultu, 
ral al natolor și al lor. . 

Pontru acoasta trebuio să dispară 
promilităria, care o. o stavilă în ec 
lea ridicezii tineretului. 

Preoamlii tai) clim OLITA 

Adfazota, But, Peoria 

cs certu că crunt hotiriți că hopa 
pină la desfințarea pregătirii premia 
litaro, „Pregătirea premilitoră pentr 
noi este un timp plerdut de poman:, 
hains gi încălțăminte rupta fără rosti 
Epim el. " 

Urmează  cemniturila  raombrilcă 
comitetului format pentru duzta tz 
contra promilităriei, 

merg 
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cărțila ce si se Cu puii cara Ci 
cnul trecut, cărți ce cu mei fe] 
plătite odată  cnul trecut, iza 
ționând și faptul că până ta gri 
zent nu ne-a dat nici o carte noul 
In ceeace priveşte celălalt materi: 
ca gume, caete, vnaculatoare, creioane, 
tocuri, cerneală, călimări, penițe cota 
tă (aproximativ) apreciind la maria 

mum valoarea de 4000 leii. 
CINE A INTERZIS CITIREA 

ZIARELOR ? 

Apoi intervine un lucru de c!tă rifa 
tură,-dar să-l povestim pentru a £) 
putea face o judecată cât mai impare 
țială : 

Este un, domn ofițer care întorzice, 
cel puţin la clasa 7-a așa s'a întâma 
plat, citirea ziarelor spunând: că les 
gea oprește pe elevul liceelor militară 
de a face politică, chiar dacă elevii c? 
ji aitit ziarele din punct de voderă 
obiectiv, 
Credem că această confiscare  d4 

ziare se datorește faptului că intrând 
în clasă, a fost frapat de mulțimea 
ziarelor de extrema stângă ce se gă* 
seau la elevi. . 

Nu înțelegem dece sub trecutul re 
gim, când cele scrise nu corespundea 
cu realitatea, aveam uoe să citim zia- 
re iar acum când dreptatea cea adea 
vărată ne ste desvăluită, nu mai aa 
vem voe să citim ziare, 

Oare să fi apărut această lege, ca 
cum în timpul democrației şi aj lIt- 
bertății, credem că nu 1? 

In mod indirect suntem obligaţi si 
trăim într'un aer în cara se simti. 
încă pumnul de fler al dictaturii 
(Urmează &emnăturile). ' 
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im Piatra Neam 
Datorită lupte! lor dârze, muncito- 

rii fabricei „C.A.P.S. Măcărescu“ din 
Piatra-Neamţ, au obţinut satisfacerea 
următoarelor revendicări. 

1. Ridicarea salariilor : 

Pentru cel ce câștigau 20 lei 
o:ă o urcae la 110 lei. 

Pentru cei ce câștigau b) 46 le pe 
oră o urcare Ja 154 lei, 

Pentru cel ce câștipau 60 let pe 
oră o urcare de 200 lei. E 

2. Confecţionarea, în mod gratuit, 
de halate 'de lucru şi procurare .do 
bocanci în preț de cost. 

3. Direcţia se obligă a ne da ajutor 
de iarnă şi anume: 

3) Pentru lucrătorii cu vechime de 
6 luni Icafa pe 100 ore. 

b) Pentru luorătorii cu o vechime 
de peste 6 luni, leafa pe 150 ore, 

4, Credit nelimitat pentru întreţi- 
ncrea cantine! înființate de U. 1. C.- 
iști, chiar în localul fabricei, cantină 
la care muncitorii pot avea la prânz, 
hrană bună caldă şi totodată eftină; 
servindu-se două feluri de mâncare 
cu carne şi o jumătate pâine Ia 88 lel. 

Cot. la cot cu comitetul fabricii, ti-: 
netii muncitori au muncit pentru ob- 
ținerea acestor revendicări, 

rm gand. Neamt 

pe 

, 
/ In ziua de 2 Decembrie 1944 a 

avut loc în comuna Roznov, jud. 
Neamţ un frumos festival dat de 
tineret democrat din Piatra-Neamţ 

Festivalul a fost deschis : de tov. 
Tvandabăț, care spune așa cum ţine. 
rii muncitori dela orașe to orzanizea- 

ză în sindicate tot așa tinerii țărani 
trebue să ca organizeza în Frontul 
Plugarilor, 

Aa urmat coruri di recitări, 
Apoi tablourile „Țăranii“ şi „Inchl- 

soarea”, care au impresionat  adâne 
pe țărani, deoarece în aceste tablouri 
s'a arătat mizeria şi chinurile grele 
prin care au trecut țăranii și acel 
care au luptat pentru binele poporu- 
u 

Tov. Lala Tunaru recită poezia. 
„Mama” iar tov. Liupovici a înfăți- 
şat pe Hitler în ceasul al 12-lea, Un 
succes binemeritat a avut orchestra 
de muzicuţe, formată din tovarășii 
Trandabăţ Constantin, Oancea Necu” 
lai, Ciubotaru Constantin 'şi Victor 
Gorgoş. 

La inchiderea festivalului un to 
varăş a mulțumit tinerilor ţărani 
pentru că au luat parte la festival 
întrun număr atât de mare. : 
După festival a urmat un bal, 01 

chestra U.T.C.-iştilor distrâna pe tt” 
nerii ţărani, 
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“ retul minier 

- dincei, ca partizani-duşmani el maro= 

.-trotuare, mâna invizibilă scrisese cu- 

» inimei sale. Privea fiecare 

„ Krasnodonudul și căsuțele minerilor 

“In jurul gardului striga mulțimea. 

SCÂNTEIA TINERETULUI = 
„ A: iața în oraş parcă încetase cu / / Sani Oamenii - ieșiau foarte 

rar. Numai de dim: e mai putea întiini câto-un ea a Pi 
mei în piață. Mineri, în timpul lor 11= bin efăcut, intro cămașă albă, ruptă 
se auzeara, nici cântece, nici 'râsote CO - ncamțul răpise tu : e 
css, turor Lnistea şi bu- 

Ja că în acea zi do Aug 4 parcă o furtună s'ar fi seri aie acelul oraş mort. 'Pe străzile Krastoa donului mergea o procesiimo maro 
Treizeci de minieri erau mânați gub escortă puternică, spre panoul orasu lit] PaTonul von Welsal, după cum 
lui. Pe jumătate desbricaţi, AS sa aflat ulterior, era următo- 
ei înaintau încet. Mâinile le 
sate cu o sârmă, ” 

n fruntea convoiului mergea 
Valco — un minier mai Fi Ac bine făcut, într:0 cămașă albă, mrotă 
şi pătată de sânge. Faţa lul Valco era 
învineţită şi nebărb-erită, Așa se 
sehimobase, omul acesta, întratât tm- 

ânise c a zil | ncrecunosett. e, încât era de 

Valco privea cu tristei orașul e 
natal, atât de aproape te de ta 

petec de 
în jurul 

erau le- : 
u "Von Welsel | „_wBzoRalri - 

Ţino minte că peniru crimele tale 
sâingezezsa . şi batjocorirea fetelor 
turo tu gl toată banda ta, veți plăti 
cu sângele vostru păcătos, Dacă ve 
ni  indrăsni să to atingi de fetele 
arestate, tu, friţ ticăloa, şi toată ban- 
da ta veţi fi aruncaţi în acr. Despre 
aceasta să mai nici o îndolală“, * 

Serios îngrijorat, baronul dădu or- 
din ca toată casa să fie cercetată şi, 
pentru orice eventualitate, se mută 
In altă locuinţă, 

departamentul poliției, şeful po- 
uției, cu o bicluşcă în mân 
la subalternii săi : ă se răsti 

pămânit, colinele situate 

îmbrăcate în verdeață, 
Valco trăise mulţi ani în Bazin 

Doneţulul, Lucrasa ca minier şi a 
cunos rasnodon ! 
muncitor, , cn bun 
spe locanul cu care lucra Valco 
U, za mine făcea minuni în mâinile 

i lui. Nimeni nu extrăgea atâ- 
ta cărbune cât extrăgea Valco. Tine- 

învăța dela el meseria 
de minieri: multe zeci de tineri tre- 
“cuseră: prin mâna lui. N 

Valco arăta istovit dar mu Indola 
spinarea, ținea capul sus,  mânâru. 
Tovarășii lul de muncă mergeau ală- 
turi de el. El fuseseră luați pentru a 
fi trimişi în Germania la muncă, dar. izbutiseră să fugă qi să trăiască 
multă vreme ascunși în carierele de 
piatră. ” 
Acum nemții l-au prin3 po nesu= 

puși şi îi duceau spre locul de exe- 
cuție, ” 
_Convolul era urmat de femei şi 
copii, Krasnodonul era acoperit de 
un suspin: plângeau  copli, strigau 
mamele şi soțiile. Santinelele respin- . 
gcau lumea adunată, loveau cu patul 
armei pe minierii slăbiţi, , 

În parcul orașului a fost săpată o 
groapă adâncă. La această groapă au 
fost aduși minierii: 
La porțile parcului se sbătea pe 

pământ în plânsete o femele tinără, 

fi ineriil au fost puși unul ală- 
îi turi de altul, în jurul groapei. 
14 Ei stăteau umăr la umăr şi, li- 

niștiţi, ascultau ordinul comandantu- 
lui german ; 
— Ca gabotori şt turburători zi or 

lui imperiu german, sunt condamnaţi 
la moarte... 
Nemaiascultând verdictul până la 

sfârşit, minierii au Început gă cânte. 
as Gat cântau mat mu:t,. cu atât ” 

asurile lor, deveneau mai tari, mat = Pe A - 
puternice, răsunând ca un strigăt de Ia ea ne fa el 
luptă împotriva dușmanului. . Cine, văntreb, cine, inventează 

S'au auzit împuşcături. Minierii au aceste manifeste bolşevice ? Cine ?* 
inceput să cadă unul după altul :în ţi [i olodia Osmuhin so ducea dese- 

; 1 41 ori în gatul unde locula buni- 
iri ae asha 1 — srigă NJ cul lui. El co ducea de obicel 

— Bateţi nem PIE | cu gurioara, ta, Tiuda Acuzm, ajun” Z Baieţi pe ami gând-o, el îi epure pupărat: 
: pe trădători. — Co, mai picloare? Mergi, da 

Valco Petre s'a întors spre mulţi- parcă ai fi o babăl 
mea care ir |ămcolo de gârd: — Dar unde ta prăbești? 
— Ne auz căl 7. — | 
El a vrut săi spună cava, dar nm corale e 0 să fu tntrun Joa, “m 

mal reuşit; a fost împins în groapă. El ti potrivi sacul depo cpinaro 
De acolo 20 auziau voci : - să înccpu să cânte cu jumătate vocs: 
— ae: 23 aria | „Dorm movilele întunecoase 
— Oameni buni răsbunaţi-no! Do so “ 
— No auziţi făcăl ?.. - Do e velo “Antrerupse cânte- 

Cineva din mulţime a strigaț : ci cultă 4 De 4 
— Te auzim, unchiulo Potro! gi as cu atenție. tere . ti unui avion nemţesc. 

' Ana invizibilă continua să îm- AZ EGO e? întrebă Volodia 
isi prăștie manifeste, Ele chemau  __ Da 5 unda să tiu ? Dos u 

Văd la răsbunare fără milă pentru 5 ai ar Ce e su car n 
moartea celor treizeci da minieri, co- les din casă, 
municau știrile de pa front, din dosul  — ii minte, proverbul preferat ai 
frontului și din străinătate. Pretutin- bunicului : „Vorbă multă, sărăcia 0- 

deni — pe gardurile caselor, pe stâl- mului ? 
pli-de tdtegrat, pe porțile caselor —. Supărată, Liuda Îi spuse: 

erau lipite manifeste. Pe pereţi şi  — Nu sunt mică |... 
» — Nu te nupăra, Vrei să-ți spun, 

car să nu spui nimănui, unde sunt 

armatele noastre ? 

un 

Htere mari: . 
„Hoarte ocupanților germani !* 
De dimineaţă umblau poliţiştii și 

cu cârpe ude, ștergeau cu sârguinţă * 
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„= Dar tu de unda ştii? 

— Bu ghicesc după poziţia soarelui 
—:râmbi Volodia. 
— Nu minți! 

— Acum o să știm totul. Am năs- 
cocit un lucru... 
— Un aparat de radio? 
— Linişte, niciun cuvânt nimănui! 

Volodia îi povesti pe scurt ultimul 
comunicat el Biroului Sovietia da In- 
formațiuzi, ps crro îl suzies împreu- 
nă cu primul său, Olez Cozevoi. 
— Ce bălat bun este Oleg! — spu- 

to» Volodia cu admirație — Nu degea- 
ba se spume că prietenii se cunosc la 
nevoe, . 

Şi  ștergându-și sidoarea de pe 
fruntea înaltă şi arsă de soare, Vo-. 
lodia începu să recite: x 

„Ca astăzi ps pregiteşte ctarvăzito- 
rul Oleg 

Si bo răsbune po Chararii sălba- 
. | terti“... 

olodia cra ta bilct vesel gi deș- 
A tept. Cu «1 mu to plictiseal 

nictodată, Avea d de po- 
vestitor, vorba lui vioao și pitorească 
atrăgea Pay ascultători. 

Fratelo şi eora au ctribătut dru- 
mul de 28 km. €iscutân tot timpul. 

la răserucxa drumurilor Volodia îi 
deto Liudei sacul chiu: 
— In, Liuda sul. Do cid na msi 

— Dar ce să spun mamei? 
— Spune că voi veni mal târziu. 

1 camera în. care: intră Osmuhin 
rau câțiva băeţi. El calută toa- 
i lumea. In colțul camerii șe- 

dea am băiat înalt, negricloa cu pă- 

rul creț, po care Osmuhin nu-l mai 

văzuse până atund. 
„Faceţi cunoştinţa“ — spuse Coşe- 

voi — „Acesta este Aleco al nostru — 
Boris Gavani, De când au, aflat bă- 

trânele noastre că este  Moldovean, 
vin într'una și îl roagă, să le dea în 
cărți. Este un lucru comic. | 

Boris strânse cu putere mâna lui 
Osmuhin. 
— Ca este asta? întrebă Volodia, 

' ZI Ţ E - de [d lsotov ş 

— TRAGIEDIA DIN PARCUL ORAȘULUI — 
Romanul „Inimi viteze“ nu descrie fapte născocite. EL este luat 

din viaţa reală a tinerilor comunişti din orașul Krasnodon. Oleg 

Koşevoi, erou al Uniunii Sovietica, și tovarășii.lui, au trăit, au lup- 

tat și au murit pentru izbânda Patriei lor socialiste. 

Oraşul fericit al minierilor din Krasnodon  trăeşte clipe de 

groază. Cotropitorii nemți au pătruns în oraş. Ei pradă și omoară. 

'Primit în Germania cât pot mai multe merinde. Dar vor să trimită şi 

oameni la muncă. Nemţii răspândesc ştiri mincinoase: , Moscova a 

fost ocupată, armatele germahe se îndreaptă spre Urali, nemţii se 

plimbă în Stalingrad. : 
O bătrână, neștiutoare de carte, vinde pe stradă plăcinte. Ea 

nu are hârtie de împăchetat. Două fete îi vând un teanc de hârtie. 

bătrâna vinde plăcintele învelite în câte o foaie căpătată dela fete. 

Dar fiecare foaie e un manifest care arată populaţiei adevărul a- 

supra situației militare și o cheamă la luptă contra cotropitorilor 
fascişti. Nemţii spumegă de mânie Cine sunt autorii manifestelor? 
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arătând spre halatul albastru core a- 
tâma pe perete. 
— Pnetru deghizare, răspunse zâm- 

bind Oleg. — Astfel de halate poartă 
poliția. Jeri seară am încercat cu Se- 
rioja Trulenin... ” 
— Și mu Vau prins? — întrebă Oo- 

muhin nerăbdător, 
— Nimeni nu ne-a oprit. Ce e 

drept, că era deja întuneric. Am li- 
pit totuşi vre-o cincizeci de 

— Bravo băeţi| exclamă  Liuba 
Bevţova caro juca o partidă de şah 
cu Varia Zemnuhov. 

In acest timp intră în casă, răsu- 
fiând Jora Arutiunianţ chemându-l la 
o parte pe Coșevol, îl șopti ceva. 

Coşevoi dădu din cap cu un gest de 
aprobare : 
— Bine, foarte bine, să se odihnea- 

scă. Apoi Îl vom chema. 
Apoi anunţă tovarășilor că Victor 

Tretiachevici a sosit la Krasnodon, 
espre acest tânăr spuneau "mil 

1) că participase la lupte lângă 
Voroșilovgrad și că atunci 

când a fost ucis comandantul, el a 
luat conducerea 
alții atirmau că este un maistru: în 
recunoașteri, știind să înșele vigi- 
lenţa tuturor sentinelelor. Pe scurt 
era privit ca un om încercat, care 
cunoștea mirosul prafului de pușcă. 
Numai puţini știau că Tretiacov are 
un nagon gi câteva grenade. Sosirea 

„ teste. 

“lul era așteptată cu nerăbdare. 
Apol- Oleg ascultă raportul lui Os- 

muhin, despre planurile şi activitatea 
ecestuia. Volodia scoase apoi din ca- 
pâmb un fişic, îl destăcu și-l arătă 
lui Oleg. 

mană-: 

luptei partizanilor ;, 

rit. Oleg spunsa că nu se vor tipări 
numai manifeste cl şi carnete de 
membru al Komsomolului. ! 

„Băeţii o să vrea să adere la Rom- 
msomol“ explică Coșevoi, şi ce o să 
le spuneml mai așteptați puţin n'a- 
vem deocamdată carnete de membru. 
Când va veni Armata Roșie, vi le 
vom. da? Așa nu se poate. Tipărim 
noi singuri și menționăm pe carne- 
tele de membru: „Valabil! pe timpul 
războiului de Apărare a Patriei”, Eu 
cred că Comitetul Central al Kom- 
somolului nu se va supăra pe noi... 

leg era inepuizabil în născo- 
ciri. El era înzestrat cu su- 
fleț sensibil şi cu o minte cla- 

ră. După o singură mișcare, după un 
cuvânt întâmplător pronunţat, el 
ghicea gândul interlocutorului său, 

"Băeţii ţineau mult la el. El ghicea 
dorințele tovarășilor săi și gândurile 
lor, Intr'o dimineaţă a venit la el 
Jenia Sepelev şi îi spuse nerăbdător: 

— Manifestele au fost împrăștiate. 
Ce mai este de făcut? 
— Cretă ai? 

— Găsim noi. - 
— Aşteaptă până ce se va însera, 

ia-ți în ajutor doi-trei băcț şi scrle 
pe toți pereţii, pe toate gardurile o- 
rașului, lozinci — propuse Coșevoi. 

__ Uite aceste stinghii laterale sunt £:77 
de phrere să le fixer cu buloane — 
spirse Volodia, indicând cu degetul 
po plan. Masa de lucru o pot face 
repede dar numai că n'am căptușeli- 
le de aramă. 

Volodia ţinea în mână, planurile 
unei mese de lucru tipografice. 
— Dar ce s eaude cu literele? — în- 

trebă Zemnuhov. - 
— Totul e în ordine. Ieri am Ces- 

gropat cu Stiopa Cafonov încă două 
coşuri — răspunse Volodia. — Acum 

trobua să facem rost de benzină și să 
spălăm bine caracterele tipografice. 

iuba Sevțova ajuta la găsirea 
ÎL de caractere. Intr'o seară ea a 

scris cu cemeziă, împreună cu 
Stiopa Safonov, maniteste. , 

Și atunci Stiopa spuse: 

— Eh, dacă sar putea tipări! In- 
to „noapte_ War. putea face o canti- 
tate mare, 

m. 

— Dar eu'aş putea să fac o maşină - 
de tipărit propuse Volodia. Ar tre 
but numai făcut rost de caractere. 
Acesta este lucrul principal. 

Liuba tresări. , 
Să faci, Volodia, eu am să fac rost! 

Când s'a evacuat redacţia regiona- 
1ă, am văzut când tipograful îngropa 
caracterele. - . 

ȘI iată că Osmuhin începu să care 
acasă din atelier, stinghii metalice, 
buloane, şuruburi, sârmă, se urca în 
pod şi fabrică acolo maşina de tipă- 

inscripyiile. Ce: din gestapo, în cluda E A m, , E LD se 

uturor eforturilor, iturbau pur şi 3 N meet „ptreița si a SER , 

simplu, neputând da de urma răs-- ! A “ “| Ti ” " pr PF RI i Ță CL Sa it 05 5 

pânditorilor de manifeste și lozinci. SĂ f. E, e (_ i 3 |. i | . A ț 3 i IN ÎN Pi (2 

Locuitorii Krasnodonului găseau în DIC 09 Diana îti di. boia et daat: d mda Sea? Aia Neu f 

. fiecare dimineață manifeste şi scrl-. ! , : 

sori sub ușile locuinţelor, sub porțila . , ” 

nevoile unităţii. Timp de doi strângă recolta. Apoi au venit 

- demasca minciunile fasciste. 

țeşti, dar prima reprezentație  cine- 
"matogratfică a fost întreruptă.  Ime- 
diat 'ce mecanicul cinematografului 

curților. Acesta era glasul prietenilor, . 
care comunica adevărul despre lup- 
tele Armatei Roşii conira nemților, ia : d le ei 

care chema la sabotarea muncilor ce. Cea Su 1. se zică după numele ei 
rute de hilterişti, care îndemna la de naştere — Tân-Venigo. Ea 

rezistenţă împotriva dispozițiuniior. are acum 60 ani. Părul ei a de- 

date de autoritățile germane, cara venit argintiu, pe fața ei sau 

format crețuri adânci, dar ochii 

trălucese încă. Fân Venigo 

Numele ei de familie după 

bărbat era Tschjao, dar îi plă- 

emții deschiseseră un clnema- 1 
tograf. Atişa colorate liplte pe ci s 
garduri, anunțau filme nem- i 

st:nisese lumina, o ploaie de manites- 
te a căzut pe capul spectatorilor, Li- 
mina s'a aprins imediat, S'a făcut o 

gălăgle mare. Manilesteie erau peste 
tot: între scaune, pe 'genunchii spec- 
tatorilor. Oameni! gestapoulul au în- 
conjuraţ cinematograful, sa făcut o 
percheziţie individuală, dar cel vino- 
vaţi n'au fost descoperiți. 

EL lucrau cu îndrăsneală şi curaj. 
Deseori, drept credincioşii aduceau 
manifeste dela biserică, Odată, Snain- 
tând preotului pomelnice, enoriașii au 
găsit pe măsuţă,: după serviciul reli- . 

gios, alături de pomelnicele lor, bile- 

țele mici cu următoarele fraze clar 

scrise: „Vom trăi așa cum am mal 
trăit, An cum am fost, aşa vom fi Sub 
steagul lui Stalin“, 

Se întâmplau și alte lucruri. Se: 

plimba pe stradă o sentinelă, Decda- 
tă'el devenea obiectui de glumă al 
tuturor trecătorilor. O mână abilă, 

invizibilă, îi lipise pe spate o coală 

de hârtie cu inscripția:  „Canalie, 

germană“, S'a întâmplat odată că a- 
fişul a fost pus pe șapca poliţatului, 
care adormise chiar lângă clădirea 
iandarmeriei, Ă : 
"2 aronul german Von Velscl, 

i) care se instalase la Krasno- 

” don, trimetea în Germania, 
îmbrăcămintea, 
tele jefuite dela 

bijuteriile și alimen- 

populația civilă. A- 

cest baron organiza deseori orgil. Ei 

ordona să i se aducă cele mai .fru- 

moase femel din oraș, „pentru dis- 
tracție“: , 

Şetul poliţiei din Krasnodon, Sulit- 

covski veni într'o dimineaţă la ba- 

ronul von Welsel, El îi aduse un pă- 

chat foarte important şi strict se- 

cret. Baronul a sărit din pat, destă- 

cu repede pachetul şi citind în grabă 

mesagiul, începu să urle, de parcă 

l-ar fi împuns cineva cu acul: 

— „Șucaţi. o clumă rea, tomnule 

Sulicovski ! O să ve împuşcl!“ 

Sulicovski a încremenit. 

— „Foi nu ştiţi să lucraţi I“... 

— Eu nu mai înţeleg, domnule Ba- 

ron. Acest pachet a. fost adus din 

satul Gundorovsc, pentru a fi predat 

personal d-voastră. - 

— „Fă tuca ca pe un Copil mic Î* 

nl baronul înfuriat. 

îi 

(Manciuria). Pământul” familiei 

Tschjao a fost luat de japonezi, 

după ocuparea Manciuriei. A- 

ceastă familie a îndurat multe 

lipsuri şi nevoi, lucru ce a întă- 

rit şi mai mult ura implacabilă 

faţă de coiropitorii japonezi. 

Fiul bătrânei Fân_ Venigo, 

'Tschjao Tun. împreună cu zece 
Li . sr . . .. 

tovarăşi — Miao Kesiu și alţii — 

iizani. Pân Venigo. i-a ajutat. Ea 

si-a vândut restul lucrurilor și 

banii i-a dat fiului ei pentru 

“sa născut în oraşul Leaoninu 

   

au format o mică unitate de par-" 

ani, partizanii lui Tschjao Tun 
şi Miao :Kesiu au luptat la Liao- 
nina în condiţii extrem de grele 
contra japonezilor. Tânărul 

. + a . a 

Tschjao Tun s'a înscris în Par- 
tidul Comunist. Partizanii se 
ascundeau în păduri şi în munţi. 

> 
In urma denunţului făcut de un 

  
    

  

irădător, japonezii au organi- 

zat o expediţie de pedepsire, 
„pentru nimicirea bandiţilor“. 
Casa familiei Tsehjao a fost ar- 
să şi toată familia a fost perse- 
cutată. Mama, copiii și bărbatul 
au fost nevoiţi să se mute la 
granița provinciei 'Tehahar şi 

Shansi, în judeţul Vaişiau şi a- 

colo au început să se ocupe cu 
agricultura. Fân Venigo spunea 
că aci îşi va putea duce viala li- 
niştită. . 
_De trei ori au reuşit ei să, 

şi aci japonezii. Dar lipsurile 
mau putut să înfrângă pe Fân 
Venigo. Ea a plecat la Beipin, ca 
să Sl acolo un ajutor. In 
curând însă s'au auzit tunurile 
la Luicolzido şi Bcipinul a fost 
ocupat de japonezi. Partidul 
Comunist l-a irimis- pe 'Tsehjao 
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Tun în Mântougen, unde îm- 
preună cu 7 compatrioți: din 
provinciile „nord-estice, a orga- 
nizat pe minerii Mântougoului, 

e clevii şi studenţii  &colilor 
Beipinului. „La acest grup a a- 
derat şi o parle din ostașii ar- 
matei XXIA-a. Lsehjao Lun, 
care avea legătură cu armata 
regulată, a început să ducă o 
luplă bine organizată contra o- 
cupautilor. 

Tă A 7 . - . Ă , 

Cân Venigo a convocat e Cons 
făiuire de familie. Ea a spus 

la el”. 
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me! 

bărbatului et: 
„Ce avem noi' de pierdut 

acum ? Fiul nostru este la Mân- 
tougon. Nu vom putea fi liniş- 
tiți până ce japonezii nu vor fi 
isgoniţi din China”, apoi, adre- 
sându-se fiicelor sale a spus: 
„Amintiţi-vă de zilele din Liao- 
nin când am fost cu toţii parti- 
zani.  aminiiți-vă de armata 
nord-estică anti-japoneză „Lier 
şi sânge”, de fratele vostru 
Tschjao “Tun, care comandă a- 
colo o unitate. [fai să mergem 

Ea a vândut ultimele rochii, 
a -vândut chiar câteva inele de 
aur, insigne distingtive ale fa- 
miliei. Fără să piardă timp, a- 
jutând pe partizani, ea a Lăcut 
legături cu multe organizaţii 
naţional-patriolice din oraș. 
Munca era în fierbere în mâi- 
nile ei, pentru a se putea vedea. 
cu mama sa, ['schjao Tun, tra- 
vestit în haină ţărănească a ve- 
nit la Beipin cu o cărucioară cu 
verdeţuri. Mama i-a predat ar- 
mamentul şi banii strânși. EL a 
eşit din Beipin ascunzând cele, 
primite dela mama sa în căru- 
cior, sub legăturile de verdeluri. 
Cum se desvoltau şi se înar- 

mau unităţile lui Tsehjao Tun ? 
Beipinul este ocupai de japo- 

nezi. Porţile oraşului sunt bine 
închise. In oraş domină haosul, 
fărădelegile şi barbaria.  Japo- 

_nezii încearcă să creeze o admi- 

instrație de marionete. 'Trădă- 

torii și unii funcționari vânduți 

se lasă influenţaţi de japonezi... 
„In întunericul nopţii. într'una 

din  fundăturile oraşului sa 
strâns un grup de patrioli. În 
oraş, cât și dincolo 

lui se, aud împuşcături fără în- 

teerupere, luminile procetoare- 
lor pătrund în toate crăpăturile. 
Cum să te strecori spre Tschiao 

Pun ? Și totuşi ieşirea a fost gă- 

silit. , | 

[n colțul nord-vestic al zidului 

fortăretei. esle un canal care 

duce până la groapa exterioară. 

24 de oaweni unul după aliul 
trec târându-se prin accastă 

<< 

de zidurile : 
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Inţelegi, noi trebuie ză ridicăm epi- 
ritul poporului. Să-i amintim in tie- 
care zi de Patrie. Noi vrem ză trăim. 
Dar a trăi acum — înseamnă a lup- 
ta pentru viață. Deaceea suntem ile= 

galişti, EIN . 
Pentru prima dată Oleg a pronmun- 

țat cuvântul „ilegaiiști”. Oleg te o-. 
bligă la multe. Vei avea tu oare su- 
ficientță forță ? Acest gând te obse- 
da. Am stat de vorbă cu Ulla Gro- 
mova şi cu Seroja Tiulenin — prie- 
teni cărora încredințam îndoielile și 
speranțele mele. Incă pe băncila şco- 
Hi aşa din glumă, ai inventat o 
limbă convențională. Acest cifru'. le 
prinde bine acum. Ei își trimeateau 
acum scrisori ' cifrate. 

ol suntem: deocamdată o mân 
de oameni — spuse Oleg. Datm 
trebue să ne temem. Mâine 

Toată lumea blestemă 
N 
vom fi mil. 
pe nemți şi este gata să le tale bere-. 
gata. Acest război a călit sufletele 
oamenilor. Dar, ar fi greșit să as- 
cundem faptul că există și - oameni 
lipsiți de curaj. Ei ar vrea să aștep- 
te, să se ascundă undeva într'o scor- 
bură. Noi nu suntem dintre aceștia, 
prieteni | Nu în zadar ne caută cu 
atâta insistență oamenii gestapoului. 
Noi suntem periculoși pentru ei. Deci 

suntem o forţă ! 
Ulia Gromova 'nu ştia să vorbeas- 

că aşa cum vorbea Oleg. Vorba ei 
era mal fină. Dar sensul lor era a- pe 
celaş ca și cele ale lui Oleg. Da, ei 
au pornit pe drumul ilegalităţii, Ce 
îi așteaptă ? ' Ce încercări? Poate 
chiar moartea ? Dar nu se poate da 
Inapoi. , 

- In' memoria lor apăreau figurile 
eroice ale bolșevicilor  flegalişti; 
băeţii își aminteau şi de Ovod şi de 

tinerii carbonari italieni şi de Ste- 
pan Cholturin... Ulia a citit din car- 
tea lui Ostrovski „Cum sa călit oţe- 
tul” — pasagiul în care se vorbeşte 
despre sensul vieţii. Fa recitea, cu 
multă simţire. Fiecare cuvânt era 
încălzit de flacăra unei inimi mari. 
Apol adăuga: î | 
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scurgere murdară, strâmtă prin 
care cei „graşi” treceau mai a-. 
ncvoe, ” 

Noaptea a fost întunecoasă. 
Îndrăsneţii se ţârâe orbecâind, 
prin .canaluri, prin albiile râu- 
rilor. [i găsesc în unele locuri 
arme aruncate de soldaţii arma- 
tei a XXIX-a care s'a retras. 

Cântă cocoşii. Este aproape 
ora patru, Tschjao “Tun îi aș- 
teaptă în dosul hanului „Anii 
Lungi”. Ar fi rău dacă n'ar 
reuşi să dispară până ce se lu- : 
minează de zi. Se aude un sem- 
nal scurt. Cei 24 de ostaşi se a- 
dună, unii dinire ci se laudă: 
— Eu am găsit! 
— Şi cul | 
— Eu am găsit două 
In total s'an găsit 15 arme și 

2 revolvere. Celor mai puţin no-: 
rocoși li se propune să continue: 
căutarea. În ful acesta unila- 
tea de luptă a lui Tschijao “Tun 
este complectată en 24 de lup- 
tători înarmaţi, care, încă ieri 

. 

nu se deoscbeau cu nimic de alți 
locuitori pașnici... 

Patruzeci de luptători _ viteji 
aleşi din unitatea lui 'Ischjao 
Tun pleacă noaple spre închi- 
soarca Îl-a, care se găseşte la 
marginea ofasului, lângă porţile 
din nord-est, Unul din ci esie 
îmbrăcat în haine japoneze şi 
vorbeşte bine limba japoneză. 
Povarăşii glumesc : 

(Continuare în pag, S-a) 
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Am fost zilele acestea 
Sevţova în grădină ca să săpăm care 

toti. Am vorbit despre viaţa sub do- 

minaţia nemților, despre. treburile 

noastre și ne-am gândit cum să nu» 

mim organizația . noastră egală. 

„Furtună“ sau „Furie”? Am hotărik 

să disculăm Împreună această ches- 

tiune. 

Oleg a incruntat sprâncenele: 
“Furtună”. „Furie”. Ce apul, tu 

Serioja ? Ei aş numi-o „Tânăra gar 

dă”. Supe Seroja, ridicându-se briza 
dela masă. „Tânăra Gagrdă” | „Acea 

stă denumire te etinge la inimă. Daz 

„Furtună”, „Furie” — multe trăsnete 

și puţină inimă. , ! 2 

— Just. . „Tânăra Gardă” asta £ 

bine | Ochii lui Oleg sau aprins. RR 

Apol veni şi Victor Tretiacheviei, 

ascultă. propunreea tovarășilor și s= 

probă denumirea. Apoi începu . să 

povestească despre ultimele sale 1s- 

prăvi. 

(D nemți din tot sufletul lor, 

inundau oraşul cu manifesta 

dar n'au avut niciodată o încăerari . 

adevărată cu nemţii, In această eea- 
ră, Tretinachevici părea în ochi! tiu= 

turor ca um erou; băeţii au. căpătat 

o şi mai mare simpatie pentru e . 

Liuba Sevţova sa așezat lângă 
Tretiachevici și a început să-l po- 

vestească : - 

In casa lor sau instalat trei ofițeri 
nemți, El au un aparat de radio şi 

unul de Morse. In fiecara peară ei 

transmit rapoarte. 

leg şi prietenii hă, urat 

— Ştii nemțeşte? — o întrebă 

Tretiacheviei. -. 

— Puțin, dar totuş înţeleg câta 

ceva, : 

— Atunci înscrie fiecare cuvârt, 

care-l auzi. Aceasta este foarte 
important. . | 

Senla Ostapenco nu s'a putut . re- 

ține ca să nu arate ultimele sale Ca- 

ricaturi despre „Părinţii oraşului”, ; 

acesta caricaturi trebulauu să apară 

mâine pe pereții caselor. a 

Primul desen prezenta pe şeful 

poliției, trădătorul Sulicovselki, adus 

de nemți cine știe da unde. Autorul 

a reușit să prindă foarte bine asemăs 

narea. Sulicovski era prezentat cu 

un biciu în mână, la picioarele lui 

zăcea cadavrul bătut şi schingult al 

unei bătrâne, iar în dreptul nasului 

şefului de poliţie a fost desenat uri 

pumn mare puternic şi o inscripa 

țiune: „Tu ai să mal afli cine sunt 

minerii din Krasnodon, slugoi mâr- 

gav”, 
A 

Cea mal reuşită a fost caricatura 

primarului : orașului,  Sobakevid,: 

“ stângaciu, cu un gât gras, cu fălci 

care atârnă şi cu un nas purpuriu 

Ulia: Gromova incepu să râdă; - 
— Parcă trăiește! Cu nasul ca ua 

cartof şi ochi de purcel. a 

— Trei zile am umblat după el — ex 

plică Senia. Tot căutam să rețin tră- 

săturile acestul tip scârbos. i 

-— Ar trebui pusă această carica= 
tură pe casa. originalului — Propus 

Coşevoi. Ce zici Jora? Poţi ză faci 
nu ţi-e frică? To. 

— Cel ce ze scufundă odată în pi | 
mu mai ara frică de ploaie — răspun- 

se vesel Arutiunianţ. E 

Băeții nici nau observat cum CON-. 

versația lor tovărășească sa tran 

tormat într'o consfătuire serioasă a 

cu Liuba - 

po 

a 

* 

tinerilor ilegaliști din Krasnadomi, 
incătuşat. Vitându-te de departe pă- 

rea o petrecere obișnuită, o fată cu: 

o ghitară, stând pe divan, mișcâna 
usor strunele şi scoțând „sunetele 

triste ale unui vals. în camera slab 

luminată ; doi șah-matiști înclinați: 

asupra planetei de șah, cu frunţile 
încruntate. | ” 
Dar în această atmosteră aparent 

paşnică se auzea elasul hotărtt a lui 
Oleg Coşevol: ” 

— Nol vrem să trăim și pentru: 
dreptul la o viaţă liberă vom lupta: 
cu dușmanul. De astăzi începe să ac 

tiveze în oraşul nostru organizația 
egali a lkomsomolului, Aceasta nu o 
decât un început. Dar din scânteie 
so va aprinde flacăra. Fără întremie 

pero şi cu netmpăcare vom demasca 

minciuna nemţească. Nu vom admite 
nemților să mâne în robie mamele și 
surorile noastre. La toate măsurile 
vemțiior ne vom opine energic | 

m același zeară a fost aleasă 
conducerea organizaţiei ile- 
gale: Victor  Tretiachevici, 

comandant ; Oleg Coșevol, comisar, + 
Tiulenin şi Zemnuhov au arătat 

părerile lor despre actele de diver- 
siune ce' trebuiau făcute în viitor, 
despre rezervele de muniții, despre 
strângerea de armament. i 

— Nol vom avea nevoie și de bani 
— remarcă Gromova. ! , | 
— Pentru ce? , 

— Cum pentru ce? Chiar pentru 
putea veni în ajutorul celor jetuiţi, 
pentru răscumpărarea  prictenilor, 

Uite ieri de pildă, a fost arestată 
Axana, Este nevoie de 2000 de mărci 
pentru a putea cumpăra pe poliţiști.:. 

Toată lumea a aprobat propune= y 
n. 

A: 

rea Gromovei. 
Apoi ilepaliștii au fost împărțiți 

în grupe de câte cinci.  Evghenia, 

Maşcova, Serghei  Tiulenin, Liuba 
Sevțova și Jora Arutiuniant au fost 
numiţi comandanţi ai acestor grupe: 

„ȘI ultima chestiune — spuse Coşe- 
voi — rog să fie însărcinat Statul 
nostru Major ca să elaboreze textul 
jurământuliai obligatoriu pentru toți 
cei care sunt gata să-și dea viața 
pentru „Tânăra gardă”, i 

ceste momente erau cele mal 
mărețe şi mai fericite din 
viața lui Oleg și a tovarășilor 

lui. După ce au plecat băeţii, Oleg 
a ieşit în stradă. Mult timp stăta el 
în grădiniţă, privind întunericul 
nopţii. Inima îi bătea cu putere. Jur= 
împrejur — era o liniște de mor= 

mânt. In fața lui se întindea orașul, 
în care totul părea mort. i 
— Nu, nu este mort, — şopti Oleg: 
Im aceste cuvinte era credința de 

nesdruncinat în victorie, era setea 
de o viaţă curajoasă, setea de luptă... 
Aşa sau unit ilegaliștii într'o or- 

ganizaţie, care a devenit spaima hit- 
leriștilor, 'Trei litere misterioase ur- 
mărcau pe nemți la fiecare pas. 

A 

   

    

   
  

  

Pi g
r
a
m
 

      

    
sua 
net or

i”
 

          

  

   
di 

         

        

   
  
  

     



6 

Lupia tineretului muncitoresc 
Una din preocupările îniuneric și În mizerie. 

actuale principale ale: ti- . Astfel, patronul Ion Pâr- 

neretului muncitoresc este vulescu, ţine. pe cei 
pregătirea în vederea con- ucenici, băcţi veniţi 

Sindicatelor din 
România. Il nu a maipar- 
ticipat niciodată la un con- 

«resului 

gres al sindicatelor, însă 
în uzine, fabrici și atelie- 
re, a asculiat povestea cio- 
canului şi anicovalei, care 
spune că este pentru pri- 
ma dală în istoria clasei 
muncitoare dela noi, când 
muncitorimea sc întruneş- 

"te, strâns unilă şi  nestin- 
gherilă de nimeni, pentru 
a-şi spune nevoile şi pen- 
tru a-și alege  conducăto- 
rii. cc 

_ Accastă  pregălire se 
manifestă pe toaie tărâ- 
murile de activitate. 

La multe întreprinderi 
din Bucureşti, tineretul 
luercază ore  suplimenta- 
re, în mod voluniar, pen- 
tru mărirea producţiei de 
război, şi peniru  reface- 
rea [ării. | | 

Pretutindeni, tineretul 
luptă pentru  revendicări- 
le sale, pentru cucerirea 
drepturilor: muncitorești 
şi pentru păstrarea liber- 
tăților câşiigate prin grele 
sufcrinți şi sacrificii. 
Dar rămăşiţele 
continuă opera lor de sa- 
botare a luptei tineretului 
gi a întregului popor, Unii 
patroni încearcă să țină 
mai departe tineretul în 

fasciste . 

trei 

țară pentru învățarea u- 
nci meserii, într'o mizerie 
de nedescris. Dintre aceşti 
ucenici doi sunt orfani, iar 
tatăl celui de-al treilea 
luptă pe front, cu arma în 
mână, „conira fasciştilor 
germani. 

Tinerii ucenici dela în- 
treprinderea lui Ion '.Pâr- 
vulescu muncese câte 15 
ore pe zi și nu au nici mă- 
car voc să meargă în oraș, 

peniru a nu afla că tine- 
rciul dela alte înireprin- 
deri a obținut multe din 
revendicările .lui: 
Munca din . atelier 'tre- 

buc să aibe un 'sens: care 
trebue să tindă spre mări- 
rea producţiei. : Procedeul 
lui lon Pârvulescu şi al al- 
tor patroni de felul lui 
servesc cauza 'duşmanilor 
patriei. _ DC . 

Tincretul muncitoresc 
'din fabrici şi ateliere lup- 
tă pentru cucerirea tutu- 
ror dreptelor sale reven- 
dicări 

  

Mizerie şi Dbelswg 
Mizeria şi belșugul sunt 

două stări materiale. De 
belșug, în momentul de 
faţă, se bucură numai un 
număr restrâns de oameni, 
care, prin mijloace de 
multe ori nedemne, şi-au 
adunat. comori "pe sea: 
ma miilor de cetăţeni ex- 
ploaiaţi. Astlel, în timp. ce 
unii se îmbogăţeau, popo- 
rul ducea un trai de azi pe 
mâine, Există familii care 
abia de au cu ce-şi face 
zilnic o ticrtură, membrii 
acestor familii se sting 

„măecinaţi de boli, de loa- 
mele şi nevoi. Şi se întâm- 
»lă asa: când mizeria şi: 
belșugul nu se găsesc în 
aceiaşi casă, apoi .cle se 
găsesc de mulic ori în a- 
ceiaşi curic. - o 

Am intrat pe pământul 
“Ungariei. Intr un sat, pri- 
virea mi-a fost atrasă. de o 
curte. mare, împrejmuită. 
M'am. interesat cinc stă a- 
colo şi am allat dela un 
cetățean că în „conacul“ 
ascuns după copaci este 
casa unui grof, care a Îu- 
git. Gardul ascundea o 
gospodărie: mare, îmbel- 
sugată, unde găseai lot ce 
vrei: grajduri pentru vite, 
cotețe de porci şi . găini, 
magazii, etc. etc., toate 
înşirate în ordine; ceeace 
denotă că „stăpânul“ 'avea 
mulți servitori, care săi 
le îngrijească bine. Casa 
de locuit era o'clădire ma- 
re, impunătoare. Mobilele 
şi îmbrăcămintea, pe care 

“mobilul n'a putut să le ia 
„când a fugit, arătau oricui 
luxul care domnise. acolo. 
Am trecut mai departe, în 
spre fundul curţii, pentrucă 
voiam.să mai văd ce putea 
ţine“ grolul în şirul întins 
de chiliuţe. Spre mirarea 
mea, dintr'una din aceste 
chiliuţe a apărut un om 
zdrenţăros, Aab, cu ochii: 
duşi,în fundul capului, cu 
pielea încreţită pe faţă -și 
pe mâini. . 

- Mam uitat la el 
Nei == 

TI îrmerelhanll 

stinghe- | 
ZE Sa 

  

  
  

se orgamizează : 
“ In ziua de 7 Decemvrie.a, c., ti- 

nesetul din Tormac a format Fron- 

tul Democratic al Tineretului. A-. 

ccst tineret a hotărit.ca lupta ce-a . 

dus-o până în prezent contra hitle- 

viştilor, fasciştilor şi profasciştilor, 

să ia un avânt şi mai puternic ca 

pănă acum. 

Sa hotărât ca tineretul să treară 

numaidecât la fapte, să-și îa soarta 

în mână şi să lupte pentru dreptu- 

vile tineretului, atât pe teren poli- 

pe teren 'economic și cul- tie cât și 
„tural, | 

S'a votat o motiune din care des 

N ' 
- _ i 

ce 

  

rit. L-am întrebat ceva. A 
început să spună că-i ar- 
gat la .grof și.ca el mai 
sunt mulți în curte. In- 
tr'adevăr, erau mulți. A- 
proape toți aveau aceiași 
înfăţişare. Doar copiii se 
deosebeau puţin, prin fap- 
iul că pielea de pe faţa lor 
nu. era zbârcită. În schimb, 
aveau o paloare de ceară. 
Toţi trăiau înir'o  mizerioc 
de nedescris. Goteţele, pe 
câre eu voiam să le vizi- 
lez, erau locuinţele lor. 
Mizeria, în cel mai real în- 
țeles al ei, trona în cămă- 
ruţele acelea . întunecoase 
şi murdare. Oamenii aceş- 
lia trebue să fi suferit atât 
de mult de pe urma gro- 
ului, că-şi pierduseră ori- 

demnitate . omenească. 
de zile  în- Nu mâncaseră: 

tregi. 
De ce n'aji mâncat, 

când aveţi aici atâtea . pă-. 
sări, porci? . | 

- “Mi-au spus că le e.[rică 
de: grof. Dacă ei sar atin- 
pe. de păsări, i-ar spânzu- 
ra când .sar întoarce. “A 
trebuit ca un oliţer pau- 
dur să. le dea ordin .să le 
ia şi să. le mănânce. Altiel, 
“ar Îi răbdat cine ştie câte 
zile. | 

- Am plecat cu sufletul 
plin de revoltă. Cine'a în- 
tronat dreptatea aceasta 
socială ? Dece să - trăiască 
unul în lux și deslătare 
pe spatele poporului şi 
sute.de oameni,să ducă o. 
viaţă de chin şi mizerie ? 

” Aceasta-i dreptatea gu- 
vernanţilor de până acu- 
ma, atât în Ungaria, cât şi 
la noi, cât şiaiurea. Aceas-: * 
tă „dreptate“ vroia s'o în- 
tărească [Hitler în „noua 
ordine“ a lui. Dar. "toate 
aceste nedreptăţi. vor fi 
"sfărâmate odată cu sdrobi- 
rea fascismului. In casele - 
truditului popor muncitor 
va. răsări. și pentru el soa- 
rele dreptăţii adevărate. şi 
va răsări belșugul. | 

” ” : Iocotenent Pandur 
“WN, Lucian 

Pa = DI STIA 

  

      alârm sama 
prindem: „Luptăm pentru o Ro- 
mânie democratică, liberă și .feri- 
cită”, a | , E „7 . 

„Protestăm contră teroarei "care 
se: desfăşoară şi acum contra popu- 
laţiei democratice maghiare conlo- 
cuitoare - Vrem ca toţi acei cari prin 
atitudinea lor şovinistă caută să ne 

submineze lupta pentru o democra- 
ție adevărată, să fie numaidecât a- 
restaţi şi pedepsiți. Ne-am hotărit 
că vom luu măsuri energice contra 
sabotajului și. contra 'alarmiştilor. 
Fecem apel către toţi tinerii -demo- 
crai, să ne vie în ajutor în hipta 

- noastră de curățire.” 
Date 

4 - d 

dela . 

".. Numai 

“Anul i 
profesiilor. 

"pot fi niimite 
muncitoare“, 

Ele sun 

Este lucru cert că popoarele din 

lumea introagă vor leşi din sbuciu- 

mările ultimilor! ani cu multe învăţă- 

turi noi, . câștigate ce-i drept prin 

grele jortie şi sutorinţe, dar cu atât 

mai temeinice şi. solide. De pe acum 

ele incep să-și dea seama că, dacă 

dela inceput ar ti tormat un tront unic 

conta fascismului, acesta: nu reușea 

să năpădească atâtea țări. | 

Astăzi popoarele domocratice știu 

să cea mai bună armă în lupta de 

distrugere a peclaginoi lasciste sunt 

unitatea și buna înţelegere dintre ele. 

“ “La fel se pune chestiunea și pe pla- 

nul intern. Acolo unde fascismul și 

hitlerismul au putut pătrunde, ele au 

iolosit calea dinainte netezită, tere- 

nul dinainte pregătit de reacționarii 
și protasciş îi țărilor respective, Toaie 
mijloacele de desbinare au lost uti- 
lizate deo iascism pentru atingerea 

scopurilor sale criminale. . 
Un: şir întreg de diversiuni, anlise- 

mitismul,; şovinismul, lupta dintre ge- 
neraţii, un arsenal de minciuni care 
de care mai:: grosolane, calomnille 

cele mai periide, iată armele folosite 

de iasciştii de pretutindeni. - 
„Fascismul ştia că unitatea este duș- 

manul său cel mai periculos. Deaceea 
a căutat s'o distrugă, . a | 

A căutat să distrugă în: primul 
rând organizaţiile unitare ale munci- 
torimii. . „. ” 
_.Una din primele măsuri pe care le 
lua fascismul după invadarea diteri- 
telor ţări, era desființarea. Sindicate- 

lor muncitorești. Pe 
- In țările în care fascismul este is- 
gonit, una din primele măsuri ce se 
iau este reintiințarea Sindicatelor. 

Aşa s'a întâmplat şi în țara noastră 
după eliberarea si de către Armata 
Roșie şi forțele democratice româneșii; 

în frunte cu Partidul. Comunist. 
„„S'a _tormat Comisia de Organizare 
Sindicală, care, în rezoluţia ei spune: 

„Organizațiile sindicale să aibă la 
baxă unitatea clasei muncitoare, ca 
emanație c« Frontului Unic Muncito- 
1046", . , . | . | 

| pa temeliile solide ale unl- 
4ății de clasă a muncitorimii, va pu. 
tea. acoasta câștiga drepturile si și 
impune revendicările sale pentru o 
viață măi bună şi mai fericită, 
Primul eloment de 'organizare a los 

comitetul de fabrică. Ales de munci- 

tozi și din muncitori, el are manirea 
să apere interesele țării: mărirea sa- 
laziilor, condiţii higienice de lucru 
dăm şi sporirea producției şi 1sgoni- 

rea iasciştilor sabotori. 
. In toate întreprinderile din țară în- 

cepe acțiunea de lormare a acestor 

comitete, care sunt alese la adunări 
largi muncitorești, făcute chiar. în ia- 
brici, undo muncitorii au constituit 
Sindicate de fabrică. : 
„Comisia de Organizare Sindicală a 

depus o muncă uriaşă. Numărul mun- 
citorilor organizaţi în Sindicate 9 
ajuns la peste 400.000. Comisia de Or- 
ganizare Sindicală, terminâadu-și ml- 
-siunea, a convocat congresul general 
al Sindicatelor pentru constituirea 
Uniunilor Sindicale și a- Confedera- 
ției Generale.a Muncii, 

Sindicatele se grupedză în Uniuni 
Sindicale, . care cuprind .toate Sindi- 
catele de aceiași categoria. 

Vor fi constituite 12 Uniuni sindl- 
cale: Ă , 

-1,. Uniunea Salariaţilor C.F.R. 
2. Uniunea Muncitorilor din în- 

dustria Fier, Metal, Chimic şi Sticlă- 

die... . 
3, Uniunea Muncitorilor din Indus- 

tria Imbrăcăminte, Textile și Piolărle. 

4. Uniunea Salariaţilor de Funcţio- 
nari particulari. a 

5. Uniunea Muncitorilor din trans- 
porturi. .. ! 

8. Uniunea Muncitorilor gratici. 

7. Uniunea muncitorilor: din indus- 
tria Minieră, Potroliferă şi Gaz Metan. 

8. Uniunea Muncitorilor din fabri- 
cile de tutun și chibrituri. ., 

3. Uniunea Muncitorilor din Indus- 
tria lemnului, forestiere și construcţii, 

10. Uniunea angajaţilor din Uzinele 

Comunale. ! 
11. Uniunea Muncitorilor din indus. 

stia alimentară. - E 
12. Uniunea ; Sindicatelor sanitare. 

„La congresul Uniunilor Sindicale sa 
va constitui Confederaţia Generală a: 
Muncii, care va strânge întrun singur 
bloc toate Uniunile. Coniederaţia va 
avea ca misiune propagarea scopu- 
lui luptei sindicale. : Ea va interveni 
în toate problemele care interesează 
pe muncitori, indiferent cărei Uniuni 
aparţin. Ea va coordona acțiunea U- 
niunilor' pe toate tărâmuzile. , 

Sindicatele muncitorești au astăzi 
Pe lângă rolul lor de apărătoare a 
intereselor celor ce muncesc, și ma- 
red chemare de a controla producția, 
de a sprijini și coordona ridicarea 
producției de război și prin aceasta, 
de. a susține! războiul. drept de dis- 
trugere a iascismului, | 

Muncitorii dau dovadă de cel mail 
înalt patriotism în efortul de război. 
Dar ei nu pot îndeplini această sar- 
cină așa cum doresc, dacă sunt flă- 
mânzi şi desbrăcați. Deaceea satisfa- 
ceroa 1svendicărilor proteslonale este 
o: problemă de importanță națională, 
„În pragul noului an, muncitorimea 

se găsește în preajma unor eveni- 
  

  

Vizeria şi exp 

Barbu Dumitru, Acesta” calcă în pi- 
cioare cele mai elementare drepturi 
ale țtineretului. E .- i 
„In -timpul dictaturii antonesciena, la 
acest garaj, condus de hitleristul Mi- 
chael Sontag, tineretul era ţinut: sub 
cea, mai cruntă teroare. Aveau salarii 
de foamete, erau bătuţi, unii din ei 
ei erau .duși la comandamentul -mili- 
tar român și tunși, pentrucă îndrăz- 
neau să spună.că nu le ajunge. sala- 

“riul sau că vor halate, etc. 
"-După 23 August, conducerea a fost 
„Moştenită” de cea. mai fidelă sltugă 
e acestui hitlerist, de Barbu Dumitru. 
"Acesta continuă vechile metode. de 

asuprire a tinerilor muncitori. Ast-. 
fel cu toate intervenţiile nenumărate 

_făsute de delegaţii tineretului, împre- 
ună cu întreaga muncitor:me de acolo; 
Dumitru Barbu refuză categoric să Sa= 
tisfacă măcar în :parte,:: nevoile. de 
viață ale tinerilor mucenici. . . 

„Salariile. lor deși legea măririi a 
apărut la '5 Decembrie), continuă şi - 
„astăzi să fie aceleași ca înainte de 23 
August, pentrucă d. Barbu. nu vrea 

să le mărească, așteptând să vie -o 
„comisie de specialişti”, 

:.. Ce crede acest 7bir că poate face un . 
„ucenic din anul 1, cu 25 lei pe oră? 
Cei din anu! 11, au şi ei salarii de 
foamete de 35 lei pe oră, iar cei din 
anul II] 45 lei pe oră. Lucrătorii ] 

„a o 

„Sindicatele muncitorești 

organ:zația care cuprinde j 

1, STALIN „In jurul leninismului“, 

" grijire părintească. După ce 

i 

unesc pe muncitorii tuturor 

t organizaţii fără partid. Sindicatele 

mente de o importanţă covârșitoare :, 

Congresul Sindicatelor în . vederea 

constituirii Uniunilor şi Conaresul ge- 

neral pontru alcătuirea Coniede:aţiei 

generale a Muncii. Faptul că anul 

1945 începe sub semaul acestor eve: 

nimente umple. de speranţă inimile 

tuturor muncitorilor conștienți. : 

Congresul convocat de Comisia de 

Organizare Sindicală înseamnă o co- 

titură 'de mare însemnătate în orga- 

'nizarea Sindicatelor, deschizând larg 

posibilitățile creatoare ale clasei 

muncitoare. Puterea Sindicatelor cres- 

când, muncitorimea va putea cuceri 

condiții de viață mal bune, și prin G- 

ceasta elor 

bândi un suport și mai solid. 

4. Tineretul muncitor, care a avut mult. 

de suferit în timpul regimurilor fas- 

ciste, ia parte activă la lupta sindi- 

cală. E] a participat cu tot elanul la 

țormarea comitetelor de fabrică, în 

care au intrat ca delegați numeroș: 

muncitori tineri. Acolo unde tinerii 

muncitori și ucenici și-cni câștigat in- 

tegtal sau. parțial revendicările, a- 

coasta s'a datorit numai luptei lor 

„unite, alături! de muncitorii vârstn:ci. 

De organizarea tineretului: munc:to- 

resc în Sindicate se ocupă Comisia 

  

Ce) 

  
i 
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N "a născut în  Bucureşti,. în 

O) ziua de Anul-Nou 1914, a- 
nul care avea să aducă o- 

menirii, marea cotitură istorică a. 

întâiului războiu. mondial. 

Părinţii l-au numit Vasile, în 

cinstea zilei lui de naștere. Copilui 

aducea în căsuţa săracă dela mar- 

ginea Bucureştilor, nădejdea unor 

vremuri mai bune. La vârsta de 7 

ani, Vasile a rămas orfan. A îost 

luat şi crescut de un frate mai 

mare, care s'a sbătut să dea aces- 

tui copil harnic şi cinstit, o În- 
şi-a 

terminat şcoala primară, Vasile a, 

intrat ucenic la atelierele C. F.R.- 

Nord. Era „la. sfârşitul toamnei a- 

nului 1929, o toamnă friguroasă și 

pretimpurie. I-a plăcut strungă- 

ria ; în atelierul acesta a lucrat, cu 

râvnă multă și cu dragoste, primii 

doi ani de ucenicie. In anul al 
III-lea, a trecutila atelierul de su- 

dură.- In vremea aceasta, muncito- 
rimea suferea dictatura deghizată 

a burgheziei române, reprezentată 

de guvernul Vaida-Voevod. Po- 
porul român suferea din greu. 

Viaţa plină de mizerie: a masse- 
lor muncitoare devenise 'de  nesu- 

portat. Mișcările spontane, - izolate 

ale muncitorilor și ţăranilor,  în- 

'areptate împotriva regimului de 

iat şi asuprire, erau înăbuşite cu. 

ferocitate. . Printre „periculoșii“, 
Direcţiunea C. F. R.-ului l-a soco- 
tit şi pe ucenicul Vasile  Roită, 
care nu se temea să vorbească des- 

chis, despre nedreptăţile la care lectuali 
“ şi copii, umpluseră strada, consti- 
tuină "prima. poziție de rezistenţă: 

erau supuşi ucenicii. 
El a fost mutat disciplinar la a- 

telierele C. F. R. — T. Severin, la 
sfârşitul, lui. Februarie 1932. După 
terminarea anului al Iil-lea de u- 
cenicie, a fost adus la București 

“de o rudă binevoitoare și Înscris 
„la.şcoala de elevi — meseriaşi, 

Muncitorii dela Griviţa, ajunși 
  

  

| loatare= tineretului 
„dela garajul «Sontag» 

La' garajul Sontag este director. calificaţi, au 70 let: pe oră. Un fapt e 
sigur : aceşti tineri sunt supuși "unei 
înfometări . cronice. 

| Deși iarna se apropie cu paşi repezi, 
ucenicii continuă să umble în sdrenţe 

-şi desculți, pentru că nu li se dă aju- 
torul de iamă, nici 'halate, nici bo- 

, ci, Ă - i 
Refuzul lui Barbu este categoric: 

„Na vreau să dau” şi „Eu sunt stă- . 
pân. în. casa mea și nimeni nu-mi 
poate face nimic”, spune el. 

Ba mai mult, împiedică delegaţii U, 
T. C-ului să pătrundă în abs inea 
tru a lămuri tineretu' de felul cum 
trebue să se organizeze şi să lupte 
pentru o viaţă mai bună sub motivul 
că „tinerii: mau voie să facă .politică 
în fabrică, ci pe stradă”, . 

” Directorul Barbu: să ia aminte: că 
„tineretul nu va înceta lupta până nu-l 
va face să respecte. drepturile: tineri- 
lor muncitori,:care riu-i.mai pot răbda' 
provocările. : Da | 
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înțreaga clasă . 

iul nostru de război va do- 

  mi 

Unitatea muncitorească Ti 
945 începe cu Congresul Sindicatelor 

de Orgemizare. Sindicală a Tiners- 

tului. . : i : 

Circulaza 

zare sindicală a tineretului spune că 

tiecate Sindicat care cuprinde cel pu- 

țin 500 tineri va trebui să trimită câte 

un delegat iar cele care au peste 500 

tineri muncitori, vor trimite câte doi. 

La. congresele sindicale tineretul 

muncitoresc trebue să mmeată ca 1s- 

prezentanți pe tinezii cei mai cinstiţi, 

mai pricepuţi şi devotați, veziticaţi în 

lupta și în munca: toz în' slujba inte- 

reselor tineretului muncitor.. : 

Delegații tineretului trebue să lie 

conștienţ; de marea răspundere ce 

apasă pe umarii lor și să răsplăteas- 

to muncă  conştiincioasă pentru 

că încrederea co |i sa acordat, prin- 

prezentarea. cât mai serioasă a tine- 

dlor care îi trimit la Congres. : 

Aceşti delegaţi vor trebui să. cu- 

noască toate. datele ca privesc tineri; 

din Sindicatele respective :, revendi. 

cările lor.cele mai urgente, successle 

obţinute de «i până acum,. contribu- 

ţia lor la munca de ridicare a p!o9- 

ducției și la :efortul general de războ 

a țării. . - 

Tineretul muncitor „așteaptă 'cu 

muliă incredere rezultaiele Congre- 

sului Sindicatelor. Acest, congres va 

lobul să însemne . pentru. întireaga 

clasă muncitoare din România, o co- 

titură de primă importanță pe drumul 

ei spre libertate și progres. - : 

= Ra 

  

comitetului de ' organl-. 

„front, cu' arma 

     

: tru tineret, încrederea 

e 
Na 

  

cris, supusi )a 
tot felul de curbe: de sacrificiu, 
impozite, taxe adiţionale, drumuri, 
etc., linniți de foame; desbrăcaţi, 
supuşi unei. munci: istovitoare, ne- 
voiţi să lucreze până la 14 ore pe 
zi, muncitorii dela Griviţa prin 
organizaţia sindicală, au decis să. 
lupte pentru drepturile lor, pen- 
tru drepturile întregului popor ro- 
mân. aa - 

La 16 Februarie 1933,' izbucni 
greva. Vasile. Roită, împreună cu 
colegii. dela curs, s'a solidarizat i- 
mediat. cu ceilalți tovarăși  cefe- 
riști. Ani. îndelungaţi așteptase el 
clipa aceasta. EI şi toți ucenicii au 
stat pe baricade în neuitatul Fe- 
bruarie '33, alături de conducăto- 
rii muncitorimii: Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Doncea, Petrescu şi 
alţii, nume cunoscute azi de mas- 
sele largi ale poporului nostru, în- 
truchipând lupta -hotărită :a cla- 
sei muncitoare. pentru democraţie 
şi pentru libertatea poporului. ro- 
mân. a a 

Urletul continuu al sirenei 'ate- 
lierelor, anunţa. întreg Bucureştiul 
că lupta solidară a muncitorimii 
ceferiste începuse, utilizând . 'sin- 
gura armă care le mai rămânea 
atunci :. greva. Pa Sa 

. Reprezentanţii guvernului ' na- 
țional-ţărănist Vaida-Voevod, 
dispus 'să. se 'aducă armata, ca să 
tragă în mulţimea ridicată pentru 
o viaţă: mai. bună. Intre timp, ce- 
tățeni patrioţi, negustori și: inte- 
lectuali, rudele greviştilor, . femei 

. 

a muncitorilor baricadaţi în  ate- 
liere.-A venit armata în sunete de 
trompetă ca la 'războiu. După pri- 
“mele salve trase în aer, ' 'soldaţii 
s'au retras, refuzând să îndrepte 
focul în: oamenii fără apărare. Mi- 
nistrul 'de interne a trimis atunci 
plutoane de gardieni publici pen- 
tru „curățirea“ străzii. Se lăsa 
noaptea. Ajutaţi de umbrele serii, 
sute de 'lucrători dela alte între- 
prinderi au intrat în ateliere,. so- 
lidari 'cu tovarășii lor,. în această 
luptă pe.-viaţă și. pe moarte. 
"Atunci a început asaltul atelie- 

relor. După primele. rafale 'de mi- 
tralieră, asaltatorii .au trecut . la 
baionetă, împotriva celor care 'se 
apărau cu mâinile goale, cu cără- 
„mizi, cu buloane sau scule din a- 
teliere, din dosul unei: grămezi 

mari de nisip. Puternica chemare 
a sirenel nu înceta apelul la luptă. 
Ucenicul Vasile Roită : a : trecut. 

nu l-a mai: sus la fluier, pe care 
părăsit niciodată. - A 

„El a rămas la postul său și după 
„ce armata a pătruns în uzină. Im- 
pușcat .în stomac 'şi străpuns de 
patru baionete, nimeni ' nu i-a 
putut descleşta degetele -de pe 
semnalul de alarmă, chemând, cu 
ultimele puteri,: muncitorimea şi 
Poporul la lupta comună pentru 

- democraţie. . . 
A murit în zorii zilei, la spital, 

Pe figura lui erau întipărite sem- 
nele unui. eroism fără margini; 

Vasile Roită -simbolizează pen- 

în areptatea, şi “victoria finală a 
" cauzei ;muncitoreşti: şi: a eliherării 
"poporului. EI. a -căzut ca un' erou 
'În primele rânduri, în lupta pen- Ă ! 
tru democratizarea țării. 

PR: 

pia. la refacerea 

i 

„poarte pe umeri diferite greutăţi 

“neînirântă . 

“SCÂNTEIA . TINERETULUI 

nerelul muncitoresc 
T rimană lapte. 1 CODUD „Lanppiiaa.. 

" La marea întrunire şi demonstra 

ție. a țineretului din „Bucureşti au 

“ participat peste 10 mii de tineri. 

“Ta -această întrunire, organizată: 

de Frontul Unic Muncitoresc al "Ti 

' neretului, tinerii au arătat "hotări- 

rea și voința lor de luptă unită 

contra fascismului. 
Ă 

Tineretul muncitor a dus şi duce 

o luptă aprigă, de zi de zi, pentru 

1944 a fost. anul marilor ofensive 

contra fascismului, anul marilor 

victorii ale democraților. 

1944 a. adus tineretului şi între- 

guiui popor. român eliberarea de 

sub. fasciştii uermani . și uneltele 

lor! legionaro-antonesciene. , 

Tineretul român a suierit mult 

de,pe urma războiului în care a 

fost târâţă: ţara noastră de către 
ai ai : inerii Ați diţiilor. de trai. 

hitlerişti şi slugile. lor. “Tinerii imbunătățirea „condi E ormulate - 

muncitori erau trimiși pe: front In toate făbricile au fost e tinere 

“revendicările specia e ale ere 

ă di mania ori erau su- tului Datorită atitudinii i. ie 

puș celei mai cumplite exploatări. și unităţii de luptă între, tineri și 

Munecind câte 12-14 ore pe. zi, cu vârstnici, în numeroase OcuI. s'a 

salarii de mizerie, rupţi şi desculti, obţinut satisfacerea integra „său | 

tinerii muncitori duceau o viaţă de parțială a revendicărilor  tineretu- 

rire şi umilire. lui. , | 

a evitare SUR icitoare, „ale !' Acest lucru s'a întâmplat nu nu- 

Armatei Roşii şi lupta forţelor de- mai la întreprinderi mari ci și în 

mocratice din România au pus ca- multe întreprinderi mici, magazine, 

păt acestei situaţii prin. actul isto-. restaurante, mici ateliere,. în care 

tie dela 23 August, care a deschis. ucenicii nu primeau adesea niciun 

întregului popor și îndeosebi tine - salariu, cu toată munca e ! pre 

retului posibilităţi largi de orga- pe zi, cu toate corveziie ce le tă- 

nizare și luptă pentru o viaţă mai 

bună. 
Tineretul român a înţeles că da- 

arept carne de tun sau in uzinele- 

4.000-—7.000 lei pe lună, precum şi 

stabilirea stagiului de 3 ani de uce- . 

' toria lui este să lupte mai departe nicie. | 

Tinerii muncitori şi ucenici din 

toate fabricile şi atelierele au ade- 

rat  cu' însufleţire la Platforma 

Srontului Democrat. al 'Tineretu- 

1ui şi şi-au luat angajamentul să 

luvte pentru realizarea ei. " 

fascismului, atât -pe: 
în mână, cât şi în 

ţară, pentru distrugerea sabotorilor 

și a tuturor rămășițelor fasciste, 

pentru mărirea producției. | 

La: întreprinderile „Vulcan“, „C. 2 

F. R«, „Voina“, pe Valea Jiului, Tinerii muncitori și ucenici . an 

tineretul ia parte cu toată ener- înţeles că astăzi interesele superi- 

producţiei și la oare ale ţării cer ca pe primul plan 

mărirea ei. “să fie pusă problema refacerii țăni 

Tinerii muncitori, şi ucenici dela şi ridicării producției. 

„$. E. Ti, „U. D. R.“ şi din alte Tineretul muncitoresc păşește în 

făbrici au distrus carcerile, care anul 1945 cu incredere,. conştient 

aminteau teroarea fascistă de pe de necesitatea continuării luptei de 

împotriva 

urma căreia au suferit atâta vreme. nimicire a: fascismului, hotărit să : 
  

E = contribuție la îndeplinirea întocmai! 

„a condiţiilor de -Armistiţiu, la re- 

Ş N facerea economică şi la ridicarea 

i | culturală a țării. . 

  

Tineretul muncitoresc ştie că nu- 

'mai îndeplinind toate aceste mari 

sarcini, anul ce vine îi va aduce 

progresul, adevărata pace și o via- 

ță mai bună pentru toți cei ce 

muncesc, . Si 
Tolca 

       

"Trofimouvschi : 
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Suv mw 
_dimneretuiluli sar la femel de 53—60 Del po oră, îm * * “La fabrica „Amit” 

La întreprinderea metalurgică 

„Amit“ tineretul muncitoresc a cu. . 

cerit un succes. care constitue un 

exemplu şi îndemn pentru tot 

tineretul ţării şi dovedește  con- 
ştiinţa de clasă care se desvoltă şi 
cristalizează pe zi ce trece în lup- 
ta pentru dreptate, şi o viaţă mai 
bună. - a 
1. Salarii, ucenicii anul 1, 2.000 

lei pe săp.; anul II 2.500 lei pe 
săpt.; anul III, 3.000 lei pe săp;; 
anul IV, după merit. 
„2. Pentru alimente 3.000-4.000 lei 
afară de cele cari se aduc regulat. 

3. S'a dat în moa gratuit halate- 
bocanci, 1 costum de haine de fie- 
care ucenic, palton, ciorapi groși. 

4. Masă zilnică la prânz la can- 

crătorii dela U. D. N. suni într'o ate 
tuaţie ce nu lo pormite că dea ran- 
damentul necezăr. .. E 

Prin respingerea momoriului inalti 
tat de muncitorii din ateliere, direo- 
ţia intreprinderii: U. D. R- îşi manie 
festă atitudinea sa reacționară. Tins- 
rit muncitori, conștienți do necesita- 

măsuri de urgenţă, pentru a se în- 

vinovaţi de zabotaj. , 

Tineretul din comuna 

Militari.se organizează | 

Adunarea tinerilor din 'comu- 
na. Militari. a fost deschisă 3 
primarul comunei, Ştefănescu, care 

a arătat care este rolul tineretului 

tină gratuit pentru ucenici aa pol Vor 
5. Taxa şcoalei industriale, rechi- beste apoi — pri tenul. Mart inoviă 

zite şi cărţi plătite de întreprin - ina Militari la luptă. Prietenul Pos- 
dere. : De . : i 

6. Abonament de'tramvai gratis tolea arată lupta care, trebuie dusă 
| „pentru un traiu mai bun, arată pentru ucenici. . 

7. Ucenicul Ioniţă Anton, urmea- 
ză conservatorul cu taxa plătită pe 
4 luni de muncitori şi întreprinde- 

re. După expirarea acestor 4 luni 
taxa de 2.500 lei lunar va fi su- 
portată în întregime de întreprin- 
dere. i. i 

8. Ucenicii au mai' primit câte 
20 EEE. petrol şi 30 kar. făină gara- 
uit. - | i N Sai - 

-cută de Uniunea Tineretului Co- 
munist. Face apel la unire şi' or- 
ganizare. Din partea Uniunii Tine- 

rinescu care -arată că acum,. după 
eliberarea de sub jugul fascist, ti- 

să-şi îndeplinească rolul 'istoric de 
progres.. Citeşte Platforma Fron- 
tului Democrat al Tineretului la 
care cei de fată aderă în unani- 

„apitate, Se alege apoi comitetul din 
inerii: Postolea, 1 icu 
Florescu, Mielusescu și Ca isula o 

Organizarea tineretului 
dela U.C.B. 

Tinerii dela „Uzinele Comunale 
Bucureşti“ au înţeles că nu-şi put 
îmbunătăţi traiu! decât prin luptă: 
organizată. De aceea la adunarea 
care a avut loc la U. C. B. 
Ei și-au ales un. comitet al între- 
prinderii, care constă din: Măr- 
cuceanu Florea, responsabilul co- 
mitetului şi responsabilul sindical 
în comitetul de fabrică; Davidescu 
Mircea, responsabil cultural; Ivan! 
Emil, responsabil de presă; Tăcină 
Octavian, responsabil financiar. şi 
Voicu Petre, responsabil 'sportiv, 

După alegerea comitetului, au 
luat cuvântul ' tinerii muncitor 
Mărcuceanu Florea, Davidescu Mir- 
cea şi Vintilă. Aceştia _au arătat 
„mizeria tinerilor U. C. B.-işti;: sunt: 
absolvenţi dela Soc. de. Gaz şi E- 
Jectricitate care au o leafă de 25 lei 
pe oră, iar: practicanţii din Atelici 
rele Centrale . au 33 lei pe oră. 
S'au fixat primele sarcini ale co- 
mitetului: de organizare, care tre-,, 
buie să lupte pentru aprobarea me- 
moriului de revendicări -ce va fi 
înaintat direcţiunii. - Ie 

Cum sprijină direcţia U. 
D. R. efortul cle războiu. 

In timp ce muncitorii și tot popo- 
rul cinstit şi democrat „luptă pentru 
izgonirea din întreprinderi a  fascişti- 
lor sabotori, direcţia întreprinderii U. 
D. R. sabotează cu îndârjire produc- 
ţia de război, impunând tinerilor și 
tinerelor din ateliere condiţii de 
muncă care îi istovesc. Se lucrează . 

în barăci de lemn, cu pământ înghe- 
țat pe jos, fără geamuri. Tinerii mun- 
citori, : nehrăniţi, mizerabil. imbrăcaţi 
şi desculți sunt expuşi. bolilor. Tine- 

rele. muncitoare obligate . să 
și 

„In cadrul activităţii culturale şi ar- 
„tistice a muncitorilor. făbricii „Romă. 
nia“, a avut loc în seara zilei de $ 
Decembrie o şezătoare, urmată. de 
bal. Festivitatea a tost deschisă : cu 

vorbit toy. Stanciu Anoi au | 0 n . uat cu- 
vântul delegaţi! Sindicatului 'Texti- 
liştilor şi ai „Apărării. Patriotice“. 
Programul artistic, frumos realiza 

de către muncitorii din fabrică, - a 
fost îndelung aplaudat de un publio 
numeros. S'au' remarcat tov. Nosescu 
Petre care a recitat p in e ca poczia „Din Ţara Moților“, S. Crel cu „„Trădătorii“ -şi 
„Cine cere socoteală“, Si 

  

sunt 

proectile de: tun de 70—80 kg. 
In atelierele-unde se prepară  ex- 

plosibilele, lucrătorii stau înir'o at:. 
mosferă înăbușituare. De curând, o 
tânără muncitoare a 'murit din acea- 
stă cauză, Din cauza acestor “condiţii 
de muncă. şi a salariilor de mizerie, -. DR ” care la bărbaţi este 61-55 lei pe oră, A Inceput munca de 

  

„A 
3 

| refacere a ţărti 

ceau. Astfel sau obținut salarii de.” 

tea ridicăriii producţiei cor_să_sa.la 

drepta situaţia, prin izzonirea eslez 

. opera. de ridicare a tineretului fă- 

retului Comunist vorbeşte tov, Ma- 

"Şezătoarea tineretului 
dela fabrica „România“ 

corul „Suntem Stegari“. după care a. 
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neretul trebue să se organizeze şi: -
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  REPORTAJ 
„-catelor strânse din truda. țăranilor. tă 

Moldova nu începe“ dela Milcov. Podul tn. 
gust, de lemn, înădit peste. podul de zi 

“aruncat în aer de nemți, el î i est “ 

rav ca să despartă două finartuuri? este prea fi 
Căci, în iarna aceasta, când poporul întreg ze 

opintește să 'sfarme cerbicia nemților, Moldova 

“titosul şi. războiul m'a secerat . 
încă. Pământurile acestea însă, 

„„care nu de mult au fost teatru 

3 

(ln 1 £ 
azbo 

Cd 

— tAnără fată din Ar- 
mata 'Roşe, care luptă a- 

| 

arelui 
4 . N , 

mânt, muncă şi odihnă, sunt larg 
deschise pentru tineret, 

de bpărare 
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6 ae] 
de Mle | Radoşoveţeaia 

mile celor ce muncesc în U, R. S.S, | 
dorința de a apăra cu şi mai mare ? 

Ş 
Ț 

- cum 'pe frontul Ungariei, - 
are gradul de starcina. 
(plutonier major), _deco- 

"rată cu „Steaua ' Roșie”, 

de război, sunt' minate şi sabo-. | 
tajul: neîntrerupt a împiedecat - 
mereu deminarea lor. De aceea,. 

Ru mai e nici blândă, nici dulce, ci tăcută şi, 
aspră. 'Aspre-i sunt văile desfundate, scormo- 
nite de încleştarea războiului, aspre dealurile 
văduvite de butuci de vie, aspre pădurile ră- 

-Moldova începe abia acolo unde sesurile ca: 
pătă margini, unde ochiul încetează că mai fie 
ostenit de priveliştea tăcuță și monotonă a în- 

“Un nor negru şi grozav sa abă. elan Patria, de pericolul amenință=- 
ii tre la 22 Iunie 07. - | | 

tut asupra țării noastre e -. Eroica "Armată Roşie a înmori ) 
' mântat odată pentru totdeauna, pe a tinderilor despărțite numai prin uluci, Ea în- 

cepe acolo unde ţara se împarte în 
unde șoselele se gârbovesc, 
sălbatec şi aspru, roşu, 
soarelui și cenușiu, 

i vățul uscat. 

“Poeţii şi 
de dulceața Moldovei. Glasul” 

fapt glasul moşierimii toropite 

iar pământul devine 
când e aprins de razele 

găunos, când e bătut de cri- 

dascălii ne-au vorbit multă vreme 

rite, .ciopârţite, 
deal şi vale, : pai 

batec şi tainic. 

lor însă era de 
de dulceaţa bu- nistru plugar. 

Um sa! dle „răzeşiy | 

"Dincolo de poarta Moldovei, 
patele se fac mai rare şi casele 
mai pipernicite. Iar călătorului i 
şe pare că pătrunde într'o ţară 
ştrăină, căci odată sfârșită banda 

lucie, asfaltată ce-l ţinea încă, . 
Jegat de capitală, goselele mol- 
doveneşti, încreţite şi pustii, ti 
pomenesc că a trecut un hotar. 

Hotar pe care nu l-a pus mâna 
omului pe nicio hartă, pentrucă 
el nu se află nici în oameni, nici 
intre oameni. El nu desparte, ci 
deosebeşte numai, 

” Căd dincolo de poarta Moldovei, 
Arumurile aspre răsădite pe mar= 
gine cu rămăşiţe de tankuri şi 
tunuri, germane, cari la fiecare 
kilometru mărturisesc o: luptă 
sau 0 bătălie, trec prin sate ai 
căror oameni poartă în faţa, în 
ochii, în vorba lor, urmele a- - 
dâncl ale războiului, . : 
Moldova adevărată, 

ranilor, a.ţăranilor cu fața pă- 
mântie, brăzdată :şi. suptă ca şi 
pământul pietros de. care au 
parte, Moldova ţăranilor cu vor= 
ba inceată şi; mersul drept, cres- 
cuţi din pământul lor, ca şi ca- 

"sele, ca și pădurile, ca şi. munții 

>
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lor, Moldova aceasta am întâl- 
nit-o între Focşani şi Bacău. 

La kilometrul 18 de Focşani 
şe află satul! Plănieşti. Mai bine. 
uis o casă din satul Plăniești, ră- 
tăcită la cotul : șoselei. O casă 
Hșnită de un cot din pământ, 
nevăruită, pereții ciupiți de bu- 
boaiele iernii. Dumitru Costa- 
the, stăpânul casei, are 24 de 
ani, Are nevastă, doi copii și a 
bst- la Stalingrad. Dar mai are 
ceva, In casă, dedesubtul icoa- 
nei, bătut cu ţinte în perete, are 
un manifest.al Frontului Pluga- . 
rilor, Mărturie pentru toţi tre 
tătorii că. şi aici a pătruns gla- 
sul adevărului: pentru ţărani. 
Adevărul pentru tânărul ţăran 

Dumitru Costache, e simplu şi 
ar : 
— N'avem ' pământ.  N'avem 

vite, Cuţitul plugului e mâncat. 
Pământul e tare şi nu deajuns. 
Ce culegem nu: ne-ajunge nici 
pe-un sfert din an, iar pentru: 
rest trebue să ne împrumutăm 
la boier. și să lucrăm în diimă, 
ca pe urmă să nu mai prididim 
de atâtea rușfeturi.. 

Ci-că. satul nostru e sat de 
răzeși. Ci-că vatra lui ne-a fost 
dată pe veci de Ştefan cel Mare, 
când i-a împroprietărit pe ţăranii 
Vrancei. Așa ne-au spus boierii, 
dar ne-au spus-o numai de isnov 
ca să ne ameţească, căci ce răzeș 
sunt eu când am atâta pământ 

Moldova . 

ruțe şi camioane. pline cu 
buni aduc printre. oameni, pe 
drumuri și străzi, mirosul mine- 

tristă a tinerilor găzad,: : . 
Numele lor:? Marin Florea 

17 ani, Gh. Stanciu 15 ani, Va- 
sile Bulac 14 ani, Ion Maitei 18 
ani, etc., etc., toţi din Moinești. 
Meseria : . găzari, vând gazul 
proprietarilor 'de sonde din 
Moinești. Leata ? 4000 lei pe lu- 
nă, fără masă, fără casă. Deşi 
sunt mereu pe drumuri, do 

ANDREI SZOBOTKA . 

Lângă bariera Bacăului, că- 
căr- 

lor. Căci nu departe e Valea 
Trotuşului, botezată de minieri 
Valea Iadului şi care aici la. ba- 
rieră ne pune în faţă câteva din 
avantposturile «ei. 
Mormanele de bulgări sgron-. 

țuroși, crescute parcă din' po= 
deaua camioanelor, sunt o păr- 
ticică de: mină, o părticică din 
galeriile adânci şi încâlcite, în 
cari minierii sapă.o viaţă de om, 
coşcoviţi, ghemuiţi, până când 
spatele se face gheb și trupul 
se piperniceşte. 
mădiţi ca un munte de tigve 
aduc de departe mirosul acru, 

Bulgării îngră- 

"melmicilor ziduri antitanc, aspru pământul săl- 

  

ca să mor de foame, eu, nevasta, 

ţi copiii ăștia cari abia au înce- 
put să umble? e 
„Dumitru Costache are 24 ani, 
dar pare de 35. Nevasta lui e la 
fel de îmbătrânită. Podeaua ca- 
sei e din pământ, iar pereţii sunt 

crăpați pentrucă lutul e rar şi 

Ecump în părţile acelea. Pe plită 
fierb două ciaune. Intr'unul e 

fasole, în 'celălalt mămăligă. . 
„Sate ca Plănieştii se ţin lanţ 

mai, din viața trudnică, câineas- 
că a miilor de muncitori din va- 
lea Trotuşului, | 

Jar nu departe sunt şi minie- 

rii. Mai toţi tineri. Veniţi în de- 
legaţie să ia parte .la meetingul 
pentru primirea Caravanei. Apă- 
rării Patriotice. 

Drept răspuns la întrebările 
privitoare la condiţiile de trai, 

bucăţică de hârtie. Hârtia aceas- 

tăios al.minelor,-un crâmpei nu- : 

unul din ei ne pune în mână o- 

dealungul“ șoselei ce taie Mol- 
dova în două. Iar tineri ţărani 
ca Dumitru Costache sunt mii, 
cu aceleaşi vorbe, cu aceleaşi 
gânduri, cu aceeași frământare 
ŞI cu acelaş sbucium, 
Povestea lor e scurtă. Dar 

ta e fișa lui săptămânală, 
Iat-o: . pp 
Fişa Nr. 44.23 Oct, 

Jon Jacob 21 ani 
pentru 7 zile 2855 lei 

ajutor de copil 400 

“ajutor de soție 40 

a 

- dară. Pentrucă e' una : singură. reţineri: impozit, 

timbre, TBC, fond ajutor etc. 
diverse „datorii 

La Te. F 

483 aceeași pentru toţi tinerii ță- 183 
Tani din Moldova ca și din în- 
treaga țară. / i 

_Intâlnirea cu munţii 
Aproape de Bacău începe să 

ze simtă vecinătatea munților. 

Nu prin schimbarea tempera- 

rii sau''a peisajului.: Munţi 

Gici nu ie cu paşi gră- vica 

biți, prin 4apnitazi repezi din nunțat aproape zilnic această 

dosul orizontului, ci încet, ne- ştire. După ele la Tg. Frumos şi 

văzuți ; ei îşi trimit de departe Podul Iloaiei nu se petrecea, ni 

Oamenii lor, oamenii munţilor mic nou, nimic de seamă. oa 

muntenii tăcuţi, cu' fața tăiată că două orașe au fost „ase pe 

parcă 'din piatra muntelui, A” furia nazistă şi că în ocul lor 

Proape de bariera Bacăului, în au rămas câteva morman R 

mijlocul văimășagului de. că- : moloz. Şi totuși viaţa na, fost 

Tute, unele încărcate cu bu» distrusă nici aici, işi Moldova 

toaie de gaz, altele cu cărbu- e tânără : ca păstrezi ina m 

Di, printre țăranii” cu 'cuşme CUT „puterea  incâp 

i 'ată în orice condiţii, chiar şi 

ionie „punţii sunt prezenţi prin Mein când într'o întreagă re- 
or. ” ici o casă n'are patru pe- 

Un șir nesfârşit e nic 

Cinci lini' comunicatele au a- 

do cotige pli. giun 
ne de butoaie cu gaz barează et rucă, cu. cât drumul urcă 
drumul. Cotigarii sunt toţi flă- 
Căl tineri sub :20 ami. Flăcăi ti- mai spre 
nori, dar cu firea închisă, vlă- dintre sp dă 
uiţi de foame și învinețiti de vine mai a în în u 
iig. Câteva întrebări scurte nemţească a oi încă. Răni 
capătă dela toți aceleasi. răs- adânci, nevindecate incă. 

Punsuri. Ele desvelesc un us" 
pect întunecat din viaţa tino- , Ș 

tetului „moldovean ;. povestea lor, Şi tocmai 

nordul: Moldovei, cuta 

rîcenele oamenilor de- 

4, Aici cotronirea 

“adânci în pământ, în sate şi ora- 

'se, în trupul şi sufletul oameni- 
de aceea cu cât foametea să nu secere ceea ce 

pentrucă “lemnul a folosit vre-! 

Iar oamenii sunt întocmai ca pământul, ca 
„pământul care trebue să fie al lor, şi în care, 
aşa cum e: îngheţat şi neprimitor își înfig, 
dârii, plugurile,. pentrucă dela un capăt la altul: 
al țării a străbătut glasul lui Zăroni, întâiul mi- 

căminto, nici încălțăminte mad 
_groasă. Și pentru ce le-ar. da? 
„Țăranul, o :făcut să crape de 
irig, de foame, muncind pentru 
boier”, Așa a răspuns mai der 
unăzi unei delegaţii de- tineri 
muncitori țărani un moşier din 
preajma Focșanilor.. . i 
Deaceea, în Decembrie ca și 

în celelalte luni de iamă,; toate 
drumurile ce duc dela Bacău 
spre nordul Moldovei sunt pli- 
ne de căruțași tineri, cari drept 

multe ori călătoresc săptămă- imbrăcăminte. au petice: de sac 
ni, dela Bacău la Dorohoi, p3 
gerurile cele mai năpraznice, 
patronii nu le dau nici imbră- 

cusute în chip de haină, şi în 
loc de încălțăminte au opinci 

învelite cu cârpe şi hârtie 
 Avemlposturile inâmeloore 

AtÂt primea un tânăr minier 
cu soţie și copil la 23 Oct. : 2183 
lei, adică vreo 300 lei pe zi, adi- 
că exact cât costă un kilogram 

de rame la Comăneşti. - E 
O astfel. de fișă alcătueşte o 

săptămână din viața unui minier, 
„52 fişe din acestea alcătuesc un 

an. Şi de douăzeci de ori pe atâ- 
ta,. e întreaga viață a minerului. 

Căci mai mult de 20 de ani nu 
apucă să taie cărbunele. Iar du- 
“pă. ce împlineşte acest soroc de- 
vine “un Moş. Matei schilod, in- 

trat în istoria întunecată a Co-= 
măneştilor şi care-şi duce zilele 

numai cu ce capătă: din mila 
celorlalți muncitori. 

Şi totuşi, cu toate că leafa de-o 
lună majunge nici pe o săptă- 
mână, cu toate că trăesc mai 
mulți inşi într'o singură încă- 
pere, fără aşternut, fără mobilă, 
cu toate că alimentul principal e 
mămăliga,- cu toate că minierii, 
cari toți muncesc în umezeală, 
au hainele făcute din cea mai 
proastă pânză de cânepă, iar 
prin bocancii găariţi, cu talpa 
deslipită, le ies rășchirate dege- 

tele, producţia Comăneştilor ur- 
că. Dela 27 Noembrie la 1 De- 

cembrie producţia a crescut dela 
382 la 4173 tone. Ma 

Dar acest lucru nu mai 7niră, 
când stai de vnobă cu ei, când 

citeşti în. glasul, în ochii lor 
voința hotărită de a pune totul: 
viața și munca în slujba popo- 

2183 rului încleştat în luptă, | | 

„umos şi Podul lloaiei 
Nimic Nou | 

urcă drumul mai spre nord, cre- 
şte şi voința de muncă, de ac- 
țiune, a celor loviți din kreu de 
război. . - 

Aici războiul a trecut, dar răz- 
poiul tunurilor şi tancurilor. Un 
alt războl “a început însă: răz- 
boiul împotriva tifosului și a 
foametei. E și acesta un război 
“crunt şi necruţător, în care de- 
lăsarea aduce cu repeziciune 
moartea; moarte prin foame sau 

prin tifos. 

Pe toată şoseaua ce duce dela 
Roman la lași, dar mai ales în 
târguşoarele sfărâmate, lupta 
Moldovei. adevărate, a Moldovei 
tinere, împotriva morţii, împo- 
triva uițtării,' împotriva sabota- 

jului, e în toiu. Echipe de tineri 

rmă răni ţărani, de tineri lucrători şi elevi 

se ţin lanţ pe drumurile ce duc 

spre Iaşi şi dincolo de Iaşi. 

Pământurile trebuesc arate, ca 

r 
N 

.de ea întregul popor. .. 

aratul în părţile acestea e un 
act de eroism, căci în fiecare zi 

ze întâmplă zeci de accidente. . 
Ca să pue capăt acestei stări, 

tineretul moldovean a organizat 
echipe voluntare de deminare, 
cari ajutate de Armata Roşie, cu 
primejdia vieţii, s'au încleştat în 
lupta de îndepărtare a foametei 
ce începuse să amenințe. Şi cari 
prin lupta și acţiunea lor.nestă- 
vilită dau încă o dovadă de cât 
de  neîntemeiată e defăimarea 
Moldovei. -: : 

Ca să lupte cu folos împotri- 
va tifosului, tineretul țărănesc, 
ajutat de medicii și agenţii sa- 
nitari trimiși dela Iași, au orga- 
nizat în fiece comună posturi sa- ' 
nitare, posturi de depistare a ca- 
zurilor, de strângere a puţine-.: 
lor medicamente ce stau la 'în- 
demână şi pe cari tinerii le duc 
cu căruțele oriunde e nevoe. 

Ca primejdia foamei şi a tifo- 
pului să nu distrugă sufleteşte 
pe oameni, . tinerii țărani -din 

„Frontul Plugarilor au pornit cu 
"putere la ridicarea politică şi 
culturală a plugărimii din regiu- 
nile mai încercate. Au fost or- 
ganizate comisii culturale : în 
plăși și chiar şi În comune. In 
casa tineretului din fiecare sat, 

- se citeşte țăranilor ziarele din ' 
"» cari ei pot afla, că nu sunt sin- 

guri în suferinţele lor, că Mol- 
dova nu e singură, că are alături 

Tineretul .reclădeşte, . reface. 
Aici adună cărămizi și materiale 
pentru repararea Universităţii 
"Cuza Vodă din Iași. Dincolo, ti- 
nerii fac drumuri de zeci de ki-. 

| : lometri ca să aducă combustibil: 
„şi materii prime pentru repune- 

rea în mişcare a celor câteva fa- 
"brici a căror instalaţii n'au fost 
evacuate. . ÎN 

„Aici 'în Moldova, tineretul dă 
“o a doua bătălie; o: bătălie de 

front. intern. Tineretul moldo= 
vean dă această bătălie nu nu- 

i mâl pentru a supravieţui grele- 
lor condiţii de azi, ci totodată şi 
împotriva zidului de. minciuni 
mârşave care a fost ridicat îm- 
prejurul Moldovei. - 

Pentrucă la Tg. Frumos şi 
“Podul Iloaiei s'a întâmplat to- 
tuşi. ceva. - 

Eugen Stănescu 

Cei 80 
de ucenici dela Arsenalul Armatei 
din Târgoviște au înaintat urmă- 
torul memoriu de revendicări : — 

1) Vrem ca să ni se dea salarii în 
raport cu scumpetea şi după ve- 
chime, : 

Ucenicii din anul I să primească 
40 lei pe oră fără reţineri. Cei din 
anul Il 60, anul III 80 şi anul IV 
100 lei pe oră.: 

2) Să se dea ucenicilor una pere- 
che de bocanci în fiecare an, ,un 
costum de haine, rufăria de schimb 
necesară. și câte o salopetă, iar a- 
colo unde situația o va cere câte 2 
salopete în fiecare an. | 

3) Restituirea banilor depuși la 
C, E, C. în contul ucenicilor. 

4) Maigştrii şi subofițerii legionari 
să fie imediat înlăturați din intre- 
prindere. | 

5) Cei 16 ucenici care şi-au făcut 
stagiul de 4 ani să fie descazarmaţi 
şi trecuți în rândul lucrătorilor. 
Memoriul este semnat de ucenicii 

dela Arsenalul din Târgoviște. 

      

  

În ziza de 123 Decembrie 
a avut loc ședința tineretului dola 
Arsenalul Galaţi. ., 

Tov.  Bozianu a deschis ședința 
vorbind despre rostul organizânii ti- 
noretului, arătând că dela actul îs- 
toric, dela 23 August, tineretul a avut. 
putinţa do a se organiza întrun spl- 
vit domocratic, pentru a puloa duce. 
lupia contra acelora co au răpit 

Tov. ALECU, vorbeşte despre scopul 
culiural al organizației tinorotului. 

Tov, MEDIANU a vorbit despro ac 
tivitatoa intensă a tinerolului pentru 
sidicarea producției, : 

Tov. MIHAIL ION a vorbit despre 
vovendicările tineretului arătând că 
numai organizaţi, . e! îşi vor putea 

    
ET 2-A) 

“drepturile muncitorului tânăr, 

- câştiga tot ceeace n'au avut po timpul. 
dictaturii iasciste, . 

S'a trecut gpoi la constituirea: co- 
mitotului, format din tovarășii : 

1. Mihai Ion, secretar; 2. Medianu 
Ion, casier; 3. Alecu Costică, munca 
culturală ; 4. Bozianu Paraschiv, re- 
portor ; 5. Ispas Mihai, cenzor. 
== zi 

  

  

Pământul a arborat o linişte ciudată, 

     

„Răsboiul de Apărarea. 
Patriei” clasa II-a Ea a 

“parcurs drumul spinos şi 
„plin de peripeții, dela 

| Nipru până la Budapesta. 
Nu e țară în lume unde tinere- 

tul să fie atât de fericit, cum este 
cel din Uniunea Sovietică. * - .: sale... . - SE : 

Sub soarele'constituției stalinis- . Discursul istoric, „pronunțat în 

te, toate drumurile spre învăță- ziua de 3 Iulie 1941, a trezit în ini- 

- Maşina de război fascistă a aten- 
tat contra granițelor noastre, con- 

tra popoarelor noastre paşnice, 

   
  

        

  

  

” 

II Poem de HINNEA GUEORGUIU 

| EPARTE de ultima linie ferată, | 
departe de autostradele șlefuite, | 

şp/ .de firele telefonice suple, departe de amintire, 
stau'satele fără număr E Re 
satele fără stăpân, satele pe care le-au ucis 
şi oamenii cari au uitat lumea și 
oamenii uitaţi de lume 
sunt aici, undeva... O. - 
Coboară printre pereţii de lut roşu. 
strecurându-se, ca a . 
spre gropile unde ţin ascuns orzul . . . . -..-: 

spre mlaștinile unde 'şi-au' ascuns vitele 
spre bordeele unde şi-au ascuns copilele 
îmbolnăvite de feldwebelii SS. m 
Şi grădinile au trecut peste acoperișuri, 
sunt tot una peste sat, peste oameni; 
pe :dispensar a crescut tutunul. 
Uneori bate vântul RE | 
vine de foarte departe din inima stepei . 
sbuciumat, nesigur; . . e 
oamenii aşteaptă acuma crivățul cuprinzător 

- 

nemții. . 

al şesurilor; - - 
pe: drumurile. strâmte, 
noaptea | | i 
se abat ploile neaşteptate, ploi reci, 
de noroiul acesta nu se lipește bocancul, .. 
miroase a viață muncită, a patimă, 
a. cimitir, alunecă scrâşnind ca Si 
baioneta în carnea de om“... 
In nopţi ca. acestea LL 
treceau tovarăşii spaimei, deşiraţi, supți, | 
fugarii dintre linii, | | 

e viaţa cărora era pus preț. 
În altă parte sunt femeileuscate de nesomn 
şi de foame, - E 
sunt copiii care lucrau la șosele, , 
în praful motorizatelor Wehrmacht-ului, 
în altă parte sunt fântânile otrăvite și 
ogoarele arate de artilerie și văile 
secătuite de rod. . . 

| lungi, alteori 

veşnică, 
Atunci se desprinde din cartierele pustiite . 
ale târgurilor, - | 

a Siretului, - din lunca deşpodobită 
dintre ierburile arse, 
svonul, ca un puls latent al pădurii, 
ca o nevăzută cursă la răspântii, | 
ca undele fără de greş ale morţii, - , 
svonul exantematicului, 
„ca o ceaţă grea, de panică şi de doliu. 
Dar deodată, . . 

cu sunetul de aur al zorilor, 
peste satele cenușii, 
peste oamenii cari au uitat lumea 
a răsunat slobod, cuvântul nerostit, 
vorba îngropată cu orzul, | 
cuvântul de taină al bordeilor de lut, 
numele pământului răscolit de'văpaie, 
peste satele ucise de nemți, 
a răsunat, fierbinte ca tinerețea, 
libertatea și îrăția săracilor, 
libertațea şi îrăţia oamenilor, | | 
cu o chemare sfâșietoare, de dragoste, cu: 
o chemare apăsătoare şi sigură, | | 
pentru o viață .cum, n'a mai fost în Moldova,. 
Departe de ultima linie ferată, . . a 
de autostradele șlefuite, de capitala care ştie multe, 
lângă umărul primitor al A 
ogoarelor desţelenite, a Ia 
al oraşelor reconstruite din cenușă, i 
al coșurilor înalte, de cărămidă roşie, 
Moldova liberă se ridică la luptă, 
Moldova poporului zidește 
izbânda. m 
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Cunoscutul scriitor. liya Ehronburg 

- consacră un articol aviatorilor fran- 
"cezi Marcel. Albert şi Roland de La 
Polx, proclamaţi „eroi al Uniunii So- 

= vletice!t, 

tui Soviotic încă înainte da victoria 

dela Stalinprad, doborând 39 avioana 
gormano, Participarea lor în luptă, ca 

si: înalta distincția acordată, dove- 
dese odatţă mal mulț trăinicla legătu- 

rilor franco-soviatica, constată scriitorul 
liva Ehronburg. 

VORONEJ, — Ja Voronej a avut: 
loc tradiționatul cross pe străzile şi 
pieţele oraşului. La start s'au pre- 

zentat peste.2000 da alerpători. Dintre 
fete, pe distanța de 1000 metri, prima : 
a ajuns Tulticova în 3 minute, 01 sc. 
Dintre bărbaţi, ne distanță de 5000 m. 
primul a fost Ziloghin — 17 min. 40,1 
sec. Pe cchipe primul loc a fost o- 
cupat de asociaţia „Dinamo“, 

câmpurile de luptă, mitul invinci= . : 

contra .fericirei tineretului NOStTU. gu meritul lor în aceasta. 

Poporul sovietic sa vidicat cu aT-  Eroismul tineretului 

ma în mână întru apărarea patriei 

i 

şi. Leningrad, comsomoliştii au dat 

.. fără precedent în istoria luptei po= 
.poarelor. : ' | 

„> măcului, 

- tice, în lupta fără cruțare contra, 
._. fascismului german. 

„mnovate, pentru tineretul 

“te germano-ungare 

— este bine cunoscut tinerilor no- 

bilității armatelor hitleriste, | i 
Tineretul şi comsomolul sovietic, | 

+ 
în. luptă 

contra cotropitorilor germani, nu : 
cunoaşte limită, și serveşte drept3 
exemplu pentru * tineretul lumel 3 
întregi, în lupta contra asuprito= ş 
rilor germani. 

In primele zile și luni ale războs | 
iului, tineretul a dat Patriei, suta 
şi mii de eroi, a 1 
„. Sunt proaspete, în întmile: tutu= * 
vor, faptele de armă ale aviatoru- i 
lui comsomolist Gastello, care s'a 
aruncat cu'avionul lut în flăcări a-3 

_+ supra unei coloane inamice, prefe= Ț 
"rând moartea eroică captivităţii, 

Apoi sacrificiul lui Alexandru 
Matrasov, care a. acoperit cu Cor- ş 
pul său focul mitralierei inamice, 
asigurând astfel succesul unității” 
sale; şi dârzenia elevei din Mosco-1 
va, Dartizana Zoia Cosmodemian-= 
scaia, care a rezistat chinurilor șir 
batijocurei bandiţilor. nemți, dar nu. 

“a. îngenunehiat în fața fasciştilor..| 
Dusă la spânzurătoare, ea cheamă 
poporul la luptă. Ea primeşte : 
moartea cu certitudinea victoriei î 
finale și ultimele cuvinte vor . fii] 
pentru Stalin. | 3 

lar tinerii ilegaliști, din organia 
„Zația „Tânăra gardă” în frunte cu 
Oleg Coșevoi un băiat de 16 ani,n 

. -au lucrat în timpul ocupației, du- 7 . 
când o muncă imensă, în condițiuni . - 
cum nu se poate mai grele, pentru $ 
mobilizarea masselor largi, în lup- 

ta contra. cotropitorilor. CE 
In apărarea oraşelor Stalingrad + 

i 
La Stalingrad, două treimi din Hi. 

neretul orașului; au luat arma în. 
mână şi au format un-zid de oţel 
în fața bandiţilor hitlerişti, d 

La Leningrad, 9 din 10 comso-. 
molişti au plecat pe front, îar cei-! 

dovadă de un eroism şi o dârzenie 

dei, au. ajutat populaţia, creindu-i.o 
adăposturi sub focul întens al ina- 

Numele. și faptele eroilor comso- fi 
__ moliști, au însuflețit și însuflețesc-q 

massele larg; ale popoarelor sovie- a 

1 

Ostașii Armatei Roșii şi-au înde=:q 
plinit cu cinste datoria lor faţă de. 
Patrie. Uniunea Sovietică este 
pentru totdeauna eliberată de ocu= î 
panții nemți. Armata Roşie conti= = 
nuă lupta pentru nimicirea defini= 
tivă a fiarei fasciste, 

Tinerii ostaşi în luptă pentru ni-l 
micirea' dușmanului, pătrunşi dei 
arzătoare sete de răzbunare pen- 
tru cenușa oraşelor şi satelor noa- | 
stre, pentru miile de victime nevi-l. 

sovietic. 
mânat în robia Germaniei fasciste 
— tinerii ostași sovietici continuă 3 
să ducă, pe baionetele lor, moartea!'? 

„* Țasciştilor şi. libertatea popoarelor : 
cotropite. 

- In lupta contra armatelor fascis-_ 
s'au  distina 

zeci, .de ostași tineri. Numele res-2 
ponsabilului ' organizației  Komso-'f 
moliste — viteazul erou Voinovică 

ştri: ostași, Decotat cu numeroase!'9 
medalii şi ordine, el a nimicit pes- p 
țe o sută de fascişti şi a capturat. 
nu mai puțin de 30 germani.: 
„In. lupta pentru satul N., înami- 

a 

. 

“lalți, în zilele grozave ale: bloca-l1 

MI 

blindatele fasciştilor, aprinse 
obuzele trase de țintașul 
comsomolistul-artilerist, Riumşin. 

cul a,întreprins mai multe contra- ya 
atacuri de infanterie și tancuri, * 
dar n'a reușit să sdruncine rezis= 12 

tența ostașilor noștri. Astfel, unul "7 
din tancurile inamice s'a apropiata 
de mitralieristul-comsomolist Bez-. 
denejnâi, a trecut peste mitralieră *, 
şi a strivit piciorul ostaşului. Cull 
toată durerea, tânărul Bezdenejnăi b 
s'a sculat şi cu strigăte: ' „Pentru 1 
moartea tovarășilor, pentru sânge- 
le vărsat, primiţi bandiţilor!” î-a | 
acoperit cu grenade. Inamicul a b 
fost nevoit să se retragă. “4 

Şi nu odată 'au ars tancurile și, - 
de !3 

Drecis sr 

Eroismul a devenit un bun al 
J ostașilor din Armata Roșie. 

Ostaşii noștri luptă acum cu şi 

Aceşti doi viteji au luptat ps fron- E 

mai multă râvnă contra dușmanu- . 
lui, care nu a reușit şi nu va reuşi. 
niciodată să subjuge tineretul nos- '7 
tru, Ţi 

Dragostea lor caldă și devota- | 
mentul lor faţă de țara libertăţii și b 
a Socialismului, ura lor contra duş- Pi 
manului, le însuflețesc lupta şi în-. 
deplinirea ordinelor date de iubi. 2 
tul nostru Comandant, de Prietenul = 
nostru cel maj bun, de Tovarășul D 
Stalin — de a ridica drapelul vic- c 

q 
„toriei la Berlin. 

 



    

  

  

  

      

      

—  SCANTEIA TINERETUL 

  

          

înainte de Crăciun d-lui Ștefan 
“Voitec, ministru Educaţiei 
ționale un memoriu cuprinzând 
doleanţele tineretului  universi- 
tar. Iscălit din partea Fac, de 
Medicină de Vlad Cuncscu şi 1, 
(Grozdea; din partea Şc. Politeh- 
nice de Gustiuc și N. Niculae; 
din partea Fac. de Arhitectură 
de Ioana Grigorescu şi N, Dia- 
conu; din partea Fac. de Litere 

de C. Negulescu și B. Fried- 
man-Câmpina; din partea Fac, 
de Drept, de Bucuroiu şi N. Fo- 
tino; din partea Ac. Comerciale 
de Croitoru și M. Duţu, — acest 
memoriu va fi dat în întregime 
publicităţii prin grija delegaţi- 
lor care, constituiți întrun  co- 
mitet de acțiune al studențimii 
din Bucureşti, vor organiza și un 
sceretariat permanent la sediul 
fostei „Tinerimea Română“, 

D. ministru Voitec a ascultat 
doleanţele studenților și sa de-' 
clarat imediat de acord cu pune= 
tele principale ale memoriului. 

Astfel d-sa a arătat că a şi dat 
dispoziţii ca toate cursurile uni- 
versitare să înceapă la 10 Ianua-. 
rie, Deasemeni în chestiunea de- 
militarizării unora dintre facul- 
tăți, a desființării premilităriei în 
Universitate și a revenirii la şis- 
temul „amânărilor pentru stu- 
dii“, d, ministru a spus studenți- 
lor că a făcut demersurile la fo- 
urile noastre militare, 

„__ După aceea, d. ministru a pri- 
mit cu toată bunăvoința expune- 
rea grelei situații materiale «a 
studențimii ; şi luând lista cămi= 

  

Na- : 
sință. 

Deasemeni de acord cu necasi- 
tatea rezolvării echitabile a si- 
tuațici studenţilor evrei, d. mi- 

"nistru Voitec a promis că va ţine 
seamă de sugestiile delegaților : 
soluţia repartizării acestor stu- 
denţi la Univ. din Iaşi, Sibiu şi 
Timișoara urmând şi ea să se in- 
spire din norme juste şi demo- 
cratice, fără distincție de  rassă 
şi religie. 

Prin aceasta d. ministru Șt. 
Voitec, arătându-se de acord şi 
cu punctul cel mai de seamă al 
memoriului, a deschis calea de- 
mocratizării depline a  învăţă- 
mântului nostru superior: toate 
hotăririle ministeriale privitoare 
la studenţi se vor lua de aci în- 
colo după ce ei vor 'fi consultați, 
prin organizaţiile studenţeşti le-. 
gal constitute, 

D. ministru Șt. Voitec a fixat 
o nouă audiență delegaţiei stu- 
dențești pentru ajunul Anului 
Nou. ! 

    

S0oala în preajima noului an. 
Ga termină conul care a schimbat 

păino noastră, care a însemnat 
în moă definitiv raperea cărdăștei ou 
fascismul, 

So termină. anul în care România 
a încetat răsbotul lipsit de sens îm- 
potriva Uniunii Sovietica şi a pornit 
Elătari de ea Ja lupta impotriva bhit- 
lerismului. - 

So termină anul în care, pentru 
prima oară, forțele populare ale țării, 
clasa muncitoare şi ca, au 
pitu să-şi spună liber cuvântul și 

„Că pornească deschis 1 lupta de rca- 
lizare a acelor revendicări minimale 
cari să asigure o viață omenească 
muncitorilor dela oraşe şi ate, 
Deaceca anul acesta, e anul în care 
şi şcozia a pornit la mare luptă a 
incirii, In loco sau constituit pri- 

" mela comitete de clasă, s'au imterzis 
metodele teroristo de constrângere, 
sau revizalt manualele conţinând idei 
fasciste, In Universităţi, au fost de- 
mocratizate unele cămine, asociaţiile 
Studențești existente, s'au constituit 

- altele noi şi a început erurarea pri- 
mmilor profesori fasciști din învăţă- 

„mânt. . 

se înfiripo O viață nouă începe să 
în învățământ. Toţi oamenii luminaţi 
şi da bună oredință recunoso că a-, 
vem nevolo de o școală nouă, deo e 
universitate nouă, 
“DD. ministru Ștefan Voitec a primiţ 
În audiență în ajunul Orăciunului pe 
delegaţii studenţilor, făgăduindu-ia 
între altele că de acum înainte stu- denţii vor fi consultați prin repre- zentanţii lor cu privire la orice mă- 
Suri ce vor fi luate în legătură ou 
Universitatea, 

Toate acestea trebue să fie-pentru 
întreaga şoolărime şi studențime din 
țară, un imbold în plus pentru par- ticiparea activă la rezolvarea tatu- 
Tor problemelor ce se pun azi țării noastre, ”. | 
"Tinerii studenți trebue să participe 
din plin la opera de reconstrucţie 
materială. şi culturală a țării, Stu- 
denţii din anul 6 medicină să - facă 
practica de spital 'în Nordul Moldo- 
vei în regiunile bântuite de tifos. 

" Studenţii politehnicieni să - constru- 
iască gratuit planuri pentru cartiere= - * 
le sărace avariate, 
şi satele distruse, ŞI 

pentru orăşelele 
toți, din toate 

       

    

“iimeretul Co 

Atunci când întreaga populaţie 
democratică a orașului Ploești lup- 
ta pentru instalarea prefectului și 
Primarului aleşi de popor, peste 
5000 de tineri ploeşteni au - luat 
parte activă. la această acțiune, : 

Dar tinerii nu sau mulțumit cu 
atât ci au înțeles că este o datorie 
ca să sprijine, prin munca lor, efor. 
turile noului prefect şi primar pen- 
tru reconstrucția acestui OTaȘ, cara a fost cel mâi greu lovit de nenoro- 
citul războiu al lui Hitler şi Anto-    
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munist din Ploegti 
pariioipă la reconsir 

e e e a E 

incllo; 

facultățile, să pornească o ofensivă 
vigurbasă împotriva analfabetismului, 
aducână lumina culturii și în un= 
Bherele celo mai izolate ale ţării. 

O .altă sarcină a tinerilor şcolari și 
studenţi e lupta pentru democratiza- 
rea complectă a învățământului. 

Inceputul acestei democratizări a 
lost făcut, dar numal începutul. Fap= 
tela grave întâmplate la Facultatea 
de Medicină, când un grup do legio- 
nâri au întrunit studenții pentru” a-l 
aţâța la ura de rasă și a insulta Con= 
venția do Armistiţiu, trebue să arate 
tuturor că democratizarea învăță- 
mântului e numai la început. Căci 
nau fost epuraţi decât foarte puţini 
profesori universitari și nici unul din 
invățământul primar și secundar, 
Pretutindeni legionarii caută să ațâțe 
împotriva Armatei Roşii şi a adovă- 
Yaţilor democrați, Şcoala mai e încă 
şcoala cea veche: cu. pedagogia înve- 
chită, cu profesorii fără tragere de 
inimă, cu programele depășite de 
evenimente, : 

Tocmai -deaceca, fiinâcă şcoala Universitatea ' trebuieso cu adevărat democratizate şi înoito, ca oameni, ca metode, ca orientare în genere și ca organizare, anul co vine eo pia- a ge incorcaro a marilor transfor= m n cari învățămâ; a tai | ț mtul trebue 

  

, n a LU 

Hoția oraşului 
nescu. - 

In ziua de 16.XI1.1944 VU, T. CI 
îştii dela Soc, „Româno-America- 
nă”, în număr de 110 sau hotărît 
ca în locul Pregătirii, Premilitare, 
care nu aduce nici un folos țării, să 
muncească la reclădirea orașului şi 
pentru susținerea războiului de eli- 
berare naţională. Impreună cu ti- 
neri muncitori din alte întreprin- 
deri, tinerii dela Soc. „Româno- 
Americană“ . muncesc pe teren la 
refacerea orașului Ploeşti. 
E E IE Ta 

pemiru rămiţii sovielici 
La apelul Apărării Patriotice din 

„Sibiu, de a veni în ajutorul. răniților 
din viteaza Armată Sovietică elibe- 
ratoare, un număr impresionant de 
muncitori, s'a prezentat la spitalele 
sovietice din Sibiu, pentru a dona din 
sângele lor eroilor, cari au luptat 
pentru eliberarea: . Ardealului de 
Nord și libertatea poporului român. 

Iată un act de solidaritate demn de 
toată lauda. Aceşti muncitori, din 

-care unii sunt dela Arsenalul „Scan- 
dia“ au înțeles ca să doneze sângeie 
lor, pentru a ajuta pe eliberatorii 
lor. . : 

Tată un act, prin care se cimehtea- 
ză prietenia între cele două popoare; 
priefen'e fără de care poporul român nu 

, . 

4 

Poate exista. Şi muncitorii înțeleg acest lucru, îl simt, și procedează în acest sens. Massele largi muncitoare îşi manifetsă aceste sentimente, ori de câte ori se iveşte ocazia. | 
Nu uneltirile meschine, nu svonu= 

rile false la adresa Aliaților noştri, 
practicate de dușman 
ai poporului român, ci asftel de acte 
de solidaritate, sunt chezășia, că dru- 
mul pe care a porrit poporul român 
în ziua de 23 Aug. a..c, va fi dus la 
un bun sfârşit, şi interesele vitale ale 
poporului, vor învinge : toate unelti- 
rile reacţiunii negre. . - 

Cinste tirerilor cari au donat sânge 
pentru ostaşii sovietici | 

n 

156 

ii de totdeauna . 

In ziua de 20 Docesite 
brie a avut loc la Curtea 
Marţială a Comandamen» 
tului ll Teritorial, proce» 
sul unora dintre nrovoca= 
torii legioiari dela Soc. 
Studenţilor în Modicină,. 
ceilalți fiind puşi în li- 
bertate dela înstrucţie, 
Seoznmrizatuna pe scurt, Cc 
oace sa întâmplat la Soc, 
Stmsienților în Mealicizri 1 

La 28 Nocrrbrie a aurat 
loc o adunare la Ciimânuul 
ammericiniştilor din Ed, 
Schitu Miegurezanaa, : Stau» 
donții legionari. Măscă- 
loscu şi Vulpan, se posta- 
seră la înizare, cu intenţia 
de a nu lăsa să pătrundă 
în sală, decât ne cei care 
prezentau cartea cleo men 
bu cu svastică, 

"La şedinţă, a luat cu- 
vântul cunoscutul lagio= 
mar Vasilache, care a ţi- 
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Ne găsim astăzi, la început de 
an, în faza asaltului final al luptei 
eroice contra fascismului. Studen- . 
țimea din întreaga lume își strân= 
ge rândurile pentru această mare 
încercare, conștientă de răspunde- 

rile sale. Tineretul de pretutin- 
deni, din toate țările lumii, parti= 
cipă la această luptă: Grecii ela- 
siști cari așteaptă independența 
reală a patriei, Sârbii ce singuri 

au ştiut să nimicească pe cotropi- 
tori, Cehii cari astăzi sabotează re- 
tragerea nemților, Americanii cari 
luptă pe fronturile Italiei şi Ger- 
maniei, minunații maquiști  fran= 
cezi, eliberatori ai Parisului, apoi 
Belgienii, Spaniolii brigăzii de pia- 
tră. 

Poate că nicăeri studențimea n'a 
fost mai pasivă ca în țara noastră, 
ruinată de fugarii hitleriști. Mol- 
dova suferă astăzi cumplit, târgu= 
rile ei distruse, fără poduri, uzine 
și dispensare,! 

Tinerii muncitori au fost cei din- 
tâi cari și-au înţeles datoria. Ast- 
fel cei dela Malaxa şi dela. Astra- 
Braşov reconstruesc grabnic locu-: 
ințele cartierelor din Jurul fabri- 
cilor şi din cartierele sărace, care 

. L 

In atişicrui Politociinicei 
apare un anunţ al! Societății de 
Xelefoane, care institue un concurs 
pentru niște burse studenţeşti. Pri- 
ma condiţie... este „originea etnică”, 
vechea lozincă hitleristă. E dea- 

- dreptul uluitor ! Şi nu ştii pe cine 
Să acuzi.mai întâi; Soc. de Te- 
lef., pentrucă-i mai trec prin. 
minte asemenea criterii când 
are de gând să facă un bine, — 
sau Onor. Rectoratul Politehnicei 
care rabdă și adăposteşte aseme- 

„nea infamii în hatl-ul ei! 

Ceaiul studenţilor. 
în metiicină 

dat pentru „Crăciunul Ostașului“ 
a fost organizat de un domn Cu- 
coares (care mai este dealtfel 
secretarul facultăţii) : e vorba des 
pre intimul colaborator al fas- 
'cistului Ciocâlteu. Adevăratul con- 
ducător al fac. po vremea aces- 
tul decanat al ramolitului gi emi- 
nentului rasist român, d. Cucoa- 
reş a întrebuințat în: gestiunea 

„ trebilop băneşti metode care pă- 
tează instituția şi mai ales îl fac 

„inapt pe mânuitorul lor să pa- 
tnoneze o operă patriotică în fo- 
losul apărătorilor democraţiei, 

"Tot în hall 
Poliiechnicei. 

apare un: aviz (poartă nr. 128 
"din 9 Dec.) a cărui ținută nu e 
în acord cu avizul vecin al Soc. 
de Telef. Cităm: 
„Aduc pe această: cale: la 

cunoștința tuturor studenților 
„că este 'cu desăvârşire inter- 

- zisă în înteriorul Şcolii orice 
-manifesatre politică, lipiri : de 
avize, convocări etc... O înda- 

| 
7 

denților chiar în afară de şcoa- 
Lă (1)... numai preocupări sco- 
lastice. Politehnica fiind un for 
-de cultură şi spiritualizare, 
orice alte preocupări, nu-şi pot 
găsi locul în Școală, Rog pe 
toți studenţii să vegheze la res- | 
pectarea acestei dispoziţiuni, a- 

  

    

torire elementară reclamă. stu- 

nut un discurs plin de 
țâțări  şovine împotrivă 
stamtosţilor evici şi tta= 
shiari, între zitole a 
spus: „Societatea nu poa» 
te primi studenşi evrzi şi 
uegusti şi nt se va întânt= 
pla aceasta, atâta timp 
cat noi cei vechi, vom a 
miha capitalul . hiolosic 
sormnâmnesc“, 

La nrotestole stuadenţi- 
lor democrați aflați în 
sală, lesionarul Vasiache 
“ăzatorvine şi strigă îromnic 3. 
aomunilor, te nomoneşti 
că am călcat Armistițiul, 
Saca Știu cu ce lene“, ro- 
plică primită în aplauze 
de studenții levionari), 

Cunoscând faptele grave co- 
mise de aceşti legionari, ne aş- 
teptam ca acest proces să devină 
procesul greşelilor criminale în 
care a fost târît tineretul de că- 

Ş.U 
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„dle reliacere a jăm au suferit flagelul bombardamen= 
telor. | 

Insă, pentru ca aportul construc- 
tiv al tineretului să fie real, tre- 
bue să participe şi studențimea e- 
fectiv la această luptă de refacere 
și democratizare 'a ţării.  Politeh- 
nicienii să-și ofere cunoştinţele lor 
tehnice pentru a reconstrui siste- 
matic uzinele distruse și gospodă- 
riile nevoiașilor; să profităm de a- 
cest prilej şi să le dăruim locuinţe 
sănătoase, urmând exemolul marti 
noastre Aliate din Răsărit. Tinerii 
mediciniști să pornească campaniu 
contra exantematicului şi pentru 
combaterea mortalităţii infantile la 
sate; numai așa vom putea creea 
un popor. Iar cei dela facultăţile 
teoretice, să treacă la luminarea 
democratică a poporului și să a- 
ducă aportul lor în marea ofen- 
sivă împotriva  analfabetismului 
începută de Uniunea Patrioţilor. 

Studenții să-și refacă universită- 
țile, după exemplul tineretului din 
Stalingrad care, fără să se ascundă 
în dosul emblemei de! intelectuali, 
a trecut la reclădirea oraşului. Tre- 
bule să înţelegem că, adăogând e- 
fortul nostru, fizic şi intelectual, 
vom putea să cucerim, pentru noi şi 

ducând la cunoştinţă Secreta- 
riatului pe studenții care nu 
vor să înțeleagă acest adevăr 
simplu, 

ționaţi.: 
(ss) CIORANESCU 

»_ Ne . mărturisim . stupoarea : 
Când în Școala politehnică dăi- 
nuesc încă — o ştiu toți, cei care 
trec prin ea — urme adânci 
fasciste lăsate de pe vremea în 
care în „forul de cultură şi 
spiritualizare“ prof. Manoilescu 
educa nestingherit tineretul în 

" spiritul  corporatismului, 

pentru a fi sever sanc- 

când în.-acelaș afişier al Şcolii . . 
apar încă „manifestări politice“ 
şi anume de politică rasistă, şi. 
prin asta antidemocratică — 
rectoratul Politehnicei înțelege 
să organizeze delațiunea prin- 

"tre studenţi, pentru a împie- 
dica pe studenţii democrați să 
pășească la educarea şi lămuri. 
rea colegilor lor în spiritul pro- 
gresist al vremurilor noui. 

„ Procesul huliganilor 

dela Fac. de Medicină a început 
" în faţa Curţii Marţiale. Urăm jus- 

tiției militare izbândă în opera 
de curăţire a învățământului de 
elementele cane mal stărue şi 
azi în atitudini inspirate de Ho- 
ria Sima. - a : 
ce sas ": Decanatul facultăţii 
| de ntedicină. 

anunţă un decret-lege pentru re- 
glementarea înscrierii studenților 
“evrei... care va fixa noul mă- 
suri de repartizare a studenţilor 

* între fac. din' Bucureşti, Iași, SI- 
biu şi Timişoara. 

Nu cumva e vorba de o'mă- 
sură tinzând să  camufleze un 
gen nou de „numerus clausus, 
măcar pentru fac. din Bucureşti 
şi... să transporte ghetto-ul la 
Iaşi sau Timişoara ? Echitabil ar 
fi ca toate cererile de înscriere 
ale studenţilor evrei să fie pri- 
mite, — fixându-se apoi, în ra- 
port cu capacitatea de absorbţie 
a Scolii, numărul celora caro vor 
trebui îndrumați spre alte cen- 
tro universitare, Iar criteriile prin 
care din totalitatea studenţilor, 
evrei şi ncevrei, se vor alege cti 
trimiși în provincie, vor trebui 
neapărat să fie obicelive (domi- 
ciliul părinţilor, etc...) . 

na
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“La oficiul universitari 
depe lângă rectorat, în a cărui 

„ „menire întră asistența sociglă 
„+ a studențimii, continuă să funp- 

ționeze în vost de conducere 
un domn Țugulea,:. moştenire 

sală. a domnit aceiaşi atmosieră 

legionară dela Cămin, sala fiind 

populată de legionari. , 

Binecunoscutul muaist 

Istrate Micescu, fost mi- 

nistru în guvernul Goga: 

Cusa, apăra pe ucuzalie 

Procesul a docura într o 
“tmosfereă de văditii păr- 
finire a acuzaților, 

S'a căiatat, cre prin tonale 

mijloacele să sc faci 

greutăți mertorilor demno- 

craţi «i acuzării, cu scopul 

întimidăvii lor, _ _ 
Sentința a fost amânată 

pentru ziua tie 3 hanuarie 
945, Ă J 
Cercm celor în drept să 

ia măsuri ca procesul cri- 
minalilor fascişti să de- 
curgă  într'o atmosferă - 
care să arate atitudinea 
"oală 2 poporului român 
faţă de agenţii mrowvoca- 
tori ai fascismului, 

a m Wlice 
O 

un loc între popoarele 
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țara noastră, 
libere. 
Cerem democratizarea reală a 

universităţilor, a ştiinţelor culturii 
şi îndepărtarea profesorilor cari în 
timpul regimului trecut nu şi-au 
înțeles menirea..In Franţa, ţara a- 
puseană a libertăţii şi a culturii, 
nu s'a pregetat înlăturarea : din . 
viața publică a academicienilor co- 
laboraţioniști. | 
Cerem gratuitatea . învățămân- 

tului pentru fiii claselor nevoiaşe; 
sute de personalități au fost pier: 
dute din lipsa aceasta de grijă față 
de cei fără de mijloace. Şi într'o 
țară democratică, așa cum o dorim 
şi noi, să se pună capăt odată pen- 
tru totdeauna incidentelor DTOvo- 
catoare . de genul celui întâmplat 
la medicină. Ultimele amintiri ale 
regimului trecut trebuesc nimicite, 

Orice om are dreptul la cultură, 
la „muncă, la viață. In această 
luptă pentru democratizarea ță- 
rii, când toate energiile sunt nece- 
sare, să pășim spre o caldă priete- 
nie cu tineretul popoarelor conlo- 
cuitoare. Să ne unească tinereţea şi. 
dorința de mai bine. 

[Monica Păuwra 
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dela rectoratul lui Hulubeli. Ar 
trebui să-și aducă aminte du- 
pă ce criterii împărțea bursele 
(noi ne amintim: apropierea 

„de legiune), şi cu câtă 'cinste 
şi destoinicie a mănuit banii 

„ destinaţi studenţimii lipsită de 
mijloace. Și apoi să tragă con- 
secinţele. 

La Fac, ce Arhitectură 
au început cursurile; și un grup 
de atudenţi au început, timid, să 
schiţeze o acțiune culturală as 
punere a studenților în contact 
cu realităţile noui ale științei. 
Un proecţ de școală pnimară gş 
tost studiat în spiritul cerințe- 
„lor noui; nu numai ale tehnicei, 
ci mai ales ale condiţiilor sociale, 
Urăm ţinerilor studenți dela Ar- 
hitectură spor la munca lor de 
luminare progresistă (şi mai mulţ 
curaj în năzuinţe !).. Iar colegilor 
lor dela celelalte fac., le propu- 
nem acest exemplu ca imbold și 
pentru el. 

Arătăm în altă parte 
rezultatele acțiunii „studonțoști 

pe lângă d. ministru al Educaţiei 
Naţionale. Esenţial ni se 
iaptul că studenţii au leşit din 
apatic și mânaţi de gânduri 

„juste, se preocupă actiy do. pro- 
blemole lor propunând forurilor 

“+ superioare soluţii sau sugestii, 
Din atitudinea d-lui ministru ȘI, 
Voltec rezultă că(. d-sa înțelege 
să încurajeze acoste începuturi 
de sănătoasă viață universitară, 

——Toxroro O OIOIOI—=, , 

Asociaţia tinerilor uni 
„versitari cetăţeni străini 

aduce la cunoștință tuturor 
studenţilor cetăţeni străini cari 
nu s'au înscris încă în anul I 
la școlile superioare Româneşti . 
— sunt rugați să treacă în pro- 
priul lor ințeres' pela sediul 
nostru din str. Constantin Nacu 
Nr. 3 etaj 1, în zilele de 2 Ia- 
nuarie 1945, orele 9-—13, şi 
16—19, iar în,ziua de 3 Ianua- 
rie 1945 între orele 9—13. 

Curs de muzică 
Miercuri 10 Ianuarie 1945 ora 5,30 p. 
m. se va deschide la Centrul Cultural 
al Apărării Patriotice din strada Ber. . 
zei nr. 9, un curs de muzică (cunoş- 
tinţe generale şi exemplificări), cu- 
prinzând în total 25 de lecţii, cari se 
vor preda în fiecare Miercuri între o- 
rele 5.30—7 p. m. ” . 
Inscrierile .sc fac zilnic între orele 

10:-1 dimineața şi 3—6,30 după masă 
la secretariatul Centrului Cultural din 
strada Berzei nr. 9 telefon 4.51.44, 

de ale spiritului [ascist au îm- 

bâcsit întreg învățământul nostru 

vrând să otrăvească, 0 „ct 

minţile fragede ale copiilor şi ti- 

nerilor. români, pe însăşi spriji- 

nitorii României de mdine. 

pare | 

odată cu 

De aceca, în opera "de demo- 
/ 

cratizare a țării, pe care cei mai 

cinstiţi fii ai ei-au întreprins-0 

dela 23 August încoace, defasci-. 

zarea școlii ocupă un loc dintre 

cele mai însemnate. Și cele mai 

potrivite mijloace de întrebuin- 

țat în acest scop sunt acelea care 

țin seamă tocmai de inijloacele 

prin care fasciștii au. dat în tre- 

cut școlii înfățișarea pe c 

cunoaștem. ' 

are i-o 

De fapt, graţie căror metode 

sa obţinut fascizarea şcolii? 

In primul rând, de jos în sus, 

cu ajutorul campaniilor. diversto- 

niste șovine ale „generaţiei dela 
22“ şi ale crainicilor „naționalis- 
mului integral“. In al doilea 
rând, de sus în jos, dela cate- 

dră: şi pentru. întărirea acestui 

gen de propagandă, cuvântul as- 

vârlit de sus a trebuit înveşmân- 

tat cu tot prestigiul posibil. De 
aceea, catedra a fost izolată de 

banca studențească .și profesorul 
cățărat întrun turn unde deve- 
-nea de neatins; pentru ca stu- 

dentului să-i intre" bine în cap 

sămânța otrăvită a fascismului, 
el trebuia mai întâi convins că. 
are datoria să asculte cu sfințe- 
mie discursurile academice, drep- 
tul de critică şi spiritul de inde- 
„pendenţă trebuind cu totul des- 
ființate. 

telor care readucându-l pe stu. : 
dent la rosturile lui cinstite şi , 

adevărute îl pun în situația de a; 
se obişnui oguve: 

" Educându-i astfel și Spiritul de | 

cu  autoguvernarea, ! 

răspundere, obligându-l la o ati. | 
tudine de înțelegere a menirii ; 

sale, — contribuţia permanenti | 

a studentului la opera de adi. ; 
nistraţie. şi organizare a vieţii 

universiture va deveni chezășiu : 

unei rapide purificări - de 05 în i 
sus a atnosferei îngreunată de . 

miresme fasciste care scaldă az. : 

tăzi școala. Și toate acestea. nu 

se .pot realiza decât prin asocia. 
țiile studențești, d C&ror . activi. 

tate energică în slujba interese. | 

lor studenților va aduce şi școlii ! 
însemnate foloase: studentul gă. 

, 
| 

; 
| 
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oare din Bucureşti, a înmânat tru a le da. studenţilor în folo- tre bandiții legionari. Dar în în universitate, duhurile putre- neretului îl atenţia tuturor: ja 

seşte în energia şi ardoarea viâr. : 

stei lui soluțiile pe care le va 

evita o administrație amorțită la 

metode învechite. Căminele şi | 

cantinele conduse'de studenți nu 
cunosc toate lipsurile la care sunt 

expuse toate aşezimintele. con. 

duse birocratic, 

De aceea, noi salutăm în răs. 
punsul pe care Min. Educ. Naţ. 
l-a dat delegaţiei de studenţi ce 
sa prezentat acum o săptămână 

în audiență, cea mai îmbucură. 

toare veste pe tărâmul universi. 

tar de patru luni încoace: de. 
'clarându-se de acord ca orice 

măsură privitoare la studenţi să 
se ia de aci înâinte după consul- 
tarea reprezentanţilor asociaţii. 
lor lor. Aceasta va însemna un 
mare pas înainte pe drumul de- 
mocratizării învățământului. 

  

     

  

dela lacultatea 
In ziua de 14 Decembrie a. c. s'a 

întrunit la Facultatea de Agrono- 
mie o comisie, care s'a ocupat cu 
distribuirea burselor pentru stu- 
denții merituoşi și săraci. Comisia 
a fost compusă din profesorii şi 
studenţii acestei facultăți. Corpul 
profesoral a fost reprezentat prin 
Ion Martinovili şi Ioan Cârliceanu, 
cel din urmă: directorul produc= 
ției vegetale sub regimul legio- 
nar, ridicat la gradul de secrețar 
general al Ministerului de Agricul- 
tură sub Antonescu. Au luat.parte 
la şedinţă şi câte un delegat al 
studenților din fiecare an. 

Intre alţi studenţi, a fost propus 
pentru bursă și studentul Neumann 
Carol, anul I, care a eşit ca primul 
la sesiunea de toamnă, deci a me- 
ritat, în mod indiscutabil, bursa. - 

. Reprezentantul anului a] treilea, 
legionarul Ion Apolozan, care nu 
înţelege încă rostul, schimbărilor, 
de după 23 August, a ridicat che- 
stiunea, dacă numitul nu cumva 
este „de origine“ evreu. — Pe a- 
cest motiv, Comisia nu l-a accep- 
tat. In paranteză să fie menţionat, 
că studentul Neumann, cu toate că 
are nume nemțesc, este român. Cei 
doi profesori au luat la cunoștință 
mențiunea, fără nici un protest! 

- Tată unde duce şovinismul unor 
curente politice, care camuflează 
interesele banditismului hitleristo- 
legionar | o 

De ce nu se procedează la o epu- 

A 

raţie radicală și în sânul facultă- | 
ților ? Doar n'a văzut țara destul 
jaf și asasinate, comise de acești 
nemernici, cari încă şi azi abuzează 
de răbdarea poporului ? 

Tineretul şcolar din 
se orga 

Alături de munditorii și de intelec- tualii vârstnici dela orașe, tineretul 
se organizează la luptă pentru inte- 
resele şi libertăţile sale. In trunțea 
luptei tineretului stă tineretul munci- 
toresc. Dar nici școlarii nu lipsesc din 
rândurile tineretului conștient. Un 
exemplu  grăitor este organizarea şi 
acțiunea elevilor dela Liceul Indus. 
trial din Timișoara. S'a ales un co- 
miteţ şcolar, acesta înaintând Direc- țiunii liceului, în ziua de 25 |. €, ur- 
mătorul :* 

Memoriu i 
Noi, elevii Liceului Industrial de băeţi din Timişoara. reprezentaţi prin Comitetul şcolar de inițiativă cerem: "1. Recunoaşterea de către conduce. rea acestei şcoli a comitetului provi. zoriu format în mod legal şi democra- tic pentru: a) ridicarea nivelului pro- fesional, teoretic şi cultural al acestei şcoli; b) apărarea intereselor şcolare a tuturor elevilor din această școală; 

c) democratizarea reală a: învățămân- 
“tului şcolar; d) ajutorarea elevilor ne_ 
voiași lipsiţi de mijloace; e) înfăptui- 
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de Agronomie 
Studenţii cu adevărat dermocra- 

) 

| 

tici, de ce mai tolerează spiritul 
asasin-legionar în mijlocul lor ? Da | 

ce răbdăm sabotarea armistiţiului ; 
în rândurile acelora, cari au me 
nirea să se ocupe numai cu ştiinţa? 

Poate că aceasta e pe placul unora 
dintre profesori ? 

Fascistul Ion Apolozan n'are ce 
căuta printre studenţii cinstiţi ai | 
Facultăţii de Apronomiel!. Iar în: 

ceeace privește pe profesorul Ioan 
Cârliceanu, îl vom întreba, unde a 

fost şi ce a făcut în ultimii doi anl, 

"când studențimea dela facultatea 
respectivă nici nu l-a văzut ? |! Şi-a 
văzut de profesiunea lui princie 
pală : aceea de agent al fascismu- 
lui 1:: | | : 

Se cere urgenta epurare a Fa- 
cultăţii de Agronomie și internarea 
în lagăr a tuturor fasciștilor! : 
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<> îizează 
rea unor relații ideale între corpul didactic şi elevi, bazate pe respectul şi iubirea reciprocă. 2, Recunoașterea 
dreptului comitetului de inițiativă da a convoca, oricând ar fi nevo:e, elevii acestei școli 
tetullui: Şcolar definitiv și punerea la dispoziţie a: sătilor încălzite, necesare acestor întruniri. 3. Interzicerea ime- 
diată a bătăii şi injuriilor elevilor de către profesori şi protesori-macşiri și sancţionarea neîntârziată a contrave- 
nienţilor, 'Totodată, comitetul îşi asu- mă sarcina de a proceda la fe] în ca zurile înjuriilor sau maltratări'or ele- 
vilor mai mici de către cei mal mart. 4. Plătirea burselor în curs şi restan:e întrwn timp cât mai scurt. posbii având în vedere starea materială ex- trem de grea a celor! interesaţi, 5. In- călzitul îndestulător al sălilor şi ate” 
lierelor în tot timpul folosirii lor de către profesori şi clevi, prin brgazi 
zarea grupelor de serviciu săptămi- 
nale din rândul elevilor, 

Comitetul şcolar de iniţiativă a] Li- ceului Industrial de băeți din Timi- şoara, adânc pătruns de dorinţa uni colaborări strânse  înire conducerea 
acestui liceu cu întreg tineretul, sper 
că munca sa cinstită şi perseverent 
va îi întru toate înţeleasă şi ajutată de conducerea Liceului Industrial, 
pentru ca puterea și elanul tineresc să 
poată păși împreună cu experiența și 

” înțelepciunea celor în vârstă, — spre 
înfăptuirea : unui învățământ demo” 
cratic,. 

N 

„ până le formarea comi-: 
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i Sa cae i ț 

oă cin ax 1004, : i 
ordiza ou autorii Doe idei dela urina Putilov poliţia 

primire mvunottorie acumteaci atat e ienieatie a ea umine”e e orgunitație at. p “ a 

Petersburgului, Când Pe jenă ci „X/Riatee See în toate cartierie 

truniriie sooleteiții anale un plari E pvocator: pen Drowuse ia în- 
adune toți stncitorii pi să noi. jă Antuza conta anuarie să se 
portretele farului la Palatul a; iarnă, apre a ta bașnie cu 

petiție, în care aă fie oxpuset::ssoile lor. Țarul cică, forate 
ta poporului, va asculta gi va -::ţiaface cerinţele tut. ce va ară 
asupridei sarcina si ajute eh| --ba fariată, aă prov apon luă 
carea muncitorilor și să innece):.-jaange mive oace împuş- 

od. Insă planul polițist se înto șoarea ,munoitoreaas- 
hui "3e impotriva guvernului 

Petiția fu discutată la întru::': (le muncitorești, i d ui fartet, 
îndreptări şi achimbări, La aob. 
şi Volgevioii, fără a opune deasa: :] 
ența lor fură iîntroduze în poz: : "a corinjele: lb 
şi a cuvântului, libertatea aeocț ijintor munoitoregii ea prosei 

unei Adunări oonstituante pentr::! a schimba rogimul portie, ză 
Rusiei, evalitatea tuturor în taţi, levii, deopărțirea dietei = 
stat, încstarea războiului, siabil'“ea silot . 

predarea pământului țăranilor, oi de muncă de O ere, 

Vorbind la acesta întruniri,t nz |  atperviocii evolicau m 
libertatea nu ze obţine prin ruț minți către far ci ae er n cu arma în mână, Bolșevicii p;:--leneau De snumoitori odă se a 

oprească cortegiul ee se în- 
trage în el. Dar ei nu putură 4:/ 
drepia spre Palatul de Iarnă.U 'parte însemnată din muncitori 

Higoarea cuprinse masele “0 

  

    

  

aduceau 
întruniri. Juan cuvântul şi 

că sunt bolșerioi. Bud înflu- 

  

mai crodecu că farul le va ajută. 
e putere nriacă ” i 

In vetiția ssuncitorilor din Ps lorabura ce souncaz i 
„Xoi, muncitorii orașului Potepburg, fomeile noastra cozii 

și părinții nostri bătrâni și debi!, am venit la tine, Doamne 
să odulămn adevăr și apărare, Aţ:: sărăcit, suntem asupriţi, a Sr 
tem împovăraţi de o muncă pesi:: puterile noastre, suntem var. 
joooriți nu auntem recunoscuţi ci: loameni. Am şi răbdat dar 
suntem îmnpinpi din ce în oc maţ mult în prăpastia miseriei ii 
lipsei de drepturi şi a ignorantai: 'deapotiamul și arbitrariul nu 
sugruttil, Răbdarea noastră en: srârpite. - . 

bună deci continuarea chinurilor | însuportavile.”, 
i 

La 9 Zanuario 1005 die de din:ineafă muncitorii porniră opre 
Palatul de Xarnă, unde se găsea! ; e atunci farul. Zuncitorii se 

duceau la far cu familiile întregi, cu copii gi bătrâni, duceau 

portretele farului și prapuri biscrivepti, căutau rugăciuni, mer 
geau fără arma. In ' total ve adupară pe sirăzi meate XIdO0 mii 
de oameni. : . 

Nicolae al II-lea ti intampina | meprietenoa. E] ordonă să se 
tragă bn muncitorii nelnarmaţi. ţ'zate o mie de muncitori fură 
uciși în această ai de trupele frate, peste două mii de munol- 

tori fură răniți: Străzile Peterni: paitui fură inbndate de  sân- 

gela nuuncitoritor, A Y ! . 
Dolsevicil mergeau împreună fu muncitorii. XIulţi din ei fură 

uciși sn areataţi. Nolsevicii e. dicau muncitorilor, chiar aci pe 

loc, ne atrăsile inundate de stele muncitoresc, cine este vino- 
vat de această crimă grozavă zi jeum trebue luptat împotriva 

dcestuia, (i ! 4 - “ 

De atunci, sina de 9 Ianuarie 905, fu denumită „Duminica 

sângeroasă”, La O Ianuarie munci orii primiră o lecţie sânvgeroa- 

al. In această si fu ucisă credipi;ut muncitorilor în țar. [i înfele- 

acră că numai prin luptă pot iuceri drepturile lor. Deja spre 

seara silei de 0 Ianuarie înceşă a fi ridicate baricade în car- 
tirrela munclloreati. Xunoitorii e duneaut „larul ne-a tras e Dă- 

taie, ei bine o să-l tragem pi poi lui una? ” 

Vestea grozavă deapre erima| pângeroasă a farului se rălspân- 

di pretutindeni, Indiynarea şi sania ocuprinseră întreaga clasă 

muncitoare, întreava fară. Zu eță oraș, unde muncitorii să nu fi 

[cat seu în semn de protest îrâpotriva crimei farului și să nu 
fi formulat revendicări politicej - 

Muncitorii leşcau acum în atri:dă cu lozinca „loa absolutia- 

mul”, Aumdrul grevietilor ajunac în Ianuarie, la cifra uriașă de 

110 de mii. Intr'o singură lună pură în grevă mai mulți munct- 

tori deci în întregul deceniu preâedent. Migcarea muncitorească 

se ridică la o inălțimne colosală,|| 
In IHtusia începu revoluția, :     
  

Mulțimea păzea va vel urias întune „Nico putere nu poate clibema po- 

cât, pe care . presimţirea vijelie a- poul. Poporul pu so poate libera decât 

proiate U pusese tocmai în miscare. singuri” . 
Curgea inatnto, inoct, ca un fiii... „Termină 

Toţi vorbeau în poaptă, gravi, „Rebelilor! Diovolilor“, 
. fiiTatca Gapon poartă cruce — şi ăsta 
vila icu steagul roșul“ 

Î Ni pu Vau mijit bine tuletele — şi 

ca 
cum cr fl vrut să aa desvinovăţeasci 
unul faţă de celălalt. , , ” 

„Nu mai putem îndura | Deacera em 

A sosit pontru nol'acel mome,:! Gromav, când  moarilea e sai. . 

acum... 
„Fără temelu nu se zidică poporul.=* 
„Oare zu simte gi el aceasta? 
Cal mai mult co vorbea despre „dân- 

cal“, Oamenii căutau să eo comviniză 

reciproo că în sdinoul sufletului său 
„ol“ era bm şi blând și a-totințeleză 
tor... Insă, cuvintelor caro trebuiau să- 
sugrăvească intățișarea, chipul le lip- 
pom culorile vii, Se simțea totuşi că 
do multă vrema poate că aici odată, 
tu 20 gândino cineva în mod serios da 
Cânsul, că nici odatii nu şi. închipuise 

cva ci 0 fiinţă via, şi nimeni nu 27 

fi putut să exnto în mod limpede care 

cra rostul; co ar fi putut să facă? . ţia 

Actiz însă erp novoa d9 „dânsul“, fie- 
Caro se Eribea să-l înţeleagă şi pentru. 

că pa col ce exista în realitate, mel 
nu-i cunoșteau, își făuriră ia minte 
deva mimoţ, covârgitori Mari le. .czau 

„ Speranțele — cereau cava mare drept 

aprilia, 
Din când a când răsuna în mulţime 

o voca enoriită : 
„Tovarişi — nu vă emăgt siruri” 
„Doar p'avem nici un £ Tău... 
„Tu — mai bimo tact... 
„Afară do esta îl wvem 

Gapon cu not." 
wlsta ştia ei — co d cum.“ 

i tormând neho- Mulțimea p3 ecurgea, Aa Ul 

spomovăia po Cora 
izbea de Ti- 
mai departe 

din nou în mMil-.. 

stradă întralta, 

firâtă grupuri singurative, 
îngust al străzii; se 
și eo discuta, mulţimea se 
durila caselor şi sa vărsa 
ca un fluviu intunecat 
iocul străzii. 

Vărsându-so dintro 
norodul crescu cu repezicune şi accaa. 

tă creştere exterioară împlinea Într în- 

Bu gi senzaţia unoi. creşteri interioare, 

poporul de robi conştiim- deşteptând în 
ţa de a-și revendica cererile cu iîntre- pi: o nevoiţi să stea adi...” , 4 cu' sslet peste e oamenilor, 

gul drept câ _rceluia care-si simte pi- / . Et acea Iimpinseră capetele la- 

teriie... N - ON VW» Cal! inechezară, rânjiră  hidos 

„La urma IEC: it Pa indu-şto-dimţii, şi-şi ecuturară să 

meni, dă pat po D= 

„O a ca Cc... 
găm..." A, 
„Trebue să-gi dea .: 

suntem rebeli...” : Pa 
„ȘI tatea Gapou, e 0u no. 

„“Tovarăşi! Ubortatea 
„Doamne, Dumnezeul 
„Aşteaptă numaii“ „ 
„GoniţiA, pe diavol... 
„Ştie tatoa Gapon co are 

Un bărbat voinic, întro! “ţe 
vă umăr, se i BI ta: o smouomiră strigăte de uimire, de spaimă, | 

E pn peiee 50 teaa9 căclula de porc: ui, cărei -. qi atrodă de furie. . dori ne Se zi sa Ri gaacisă bati 

chelie şi începu să cuvânteze solemn: ie tza ! “tepare, pr) Muviu întu- „Co inseoznnă esa, sretilor Pe e af | =. 

ca voce puternică, cu flacări hu 09: pat, dărăl tt, Go oameni, şi a ca Asta-i orim curată, eregtintior ic Ga ua ton schim lectân. 

Vorbea despre el, despre Țar. 7. st a:vestume, pui: multimea în preăre BI 2 29 Si cu săbiite la Ț ; bet, somplectâ 

Dar în cuvintele sale, în timbrul!. -- cceperimd în, octr: dis, urm întregul N , puna săbiste pimtaţi armuri N , 

* aul său. răsuna un anumit patho? : U- “epațiu din fața po "Câţiva cam Au trecut cu cai Pi Pi pazei nu e.  9rag 

tri, cxtifical. Lipsca fiorul acel” * ci -păşiră în fruit, Perii tuipene albe pareri ih ZEmaseră nem post nau ma din, za țime răspunse : 

în stare să-i smulgă PS cedat „dup spre ofițer. aaa ÎN gtiau ce pă facă; nici unul mat 0 E cară a“, . 

no Și ză inplinească tn telul A „Vrera ln i da părtă, so lipiră uzul Go altul, în ep „Vol l-aţi ucis azi, câinilor!“ 

tebuit să se gilcască să redeştep. - Ea d Tea să Sa o enire din haosul 2- „poate va trecut prin cap că puteţi 

rrânvie în mintea sa, 0 imagine: ei so ptemtu Costa al simiuriior, ucide poporul 7“ 

și cestrămată de mult. „El 7 - de uimire O voce tânâră strigă energie „Un popor nici nu se lasă ucis! Po- 

întodeauna, toată vlato, departe «.: 

incni — dar acum omul avea nr: 

  

   

    

   

doar pe taca 

mu po Cerşeg. - 
el“ 3. 

Coja vrea că comande. 
Cad ma puțin convinşi piziră în mij- 
icoul mulțimii, etrigând necăjiţi cu un 
a:y îngrijat: 

e | Goniţil — po:col cu cteagull* 
1 Giova atrigă : . 

| |.Ne tubește“. 
31 Lără indotată, poporul credea în- 

+radevăr în dragostea acestal făpturi, 

(ja . care singur, mai întâiu şi-o făurise. 

„Când mulțimea se curse do pe 

stiadă spre cehiu şi zări şirul lung de 

addați, ca nu se lasă câtuș de puţin 

stăvilită de gardul acesta subţire, cenu- 

şiu, care îi bara drumul spre pod. la 

inuta eoldaților care se detașau puter- 

fondul, albastrului deschis ai 

tâului, nu se distingea nimic amenin. 

îțitor; săitau încoace şi încolo să-şi mel 

încălzească picioarele înghețate, își agi- 

(au bratele gi ee îmdesau unul într'al- 

44, Im fund do tot,-da partea ceamltă 

A raului, oamenii zăriră o casă mare, 
Snuşia, — ext 1i aştepta „el“, Țarul, 

4: “pânul acestui case. Mare 
ră gi drăgăstos cum eră, ar fi fost cu 

n -.tinţă să poruneească soldaților, să 

14. Aedice poporul său să ajungă la 

af:pul — poporul său, care î1 iuboa şi 

ci-ș vroia să-şi discute impreună cu 

d: sul nevoile. 

Ale pa 

î“amuşi pe rmilte fețe so ivi o umbră 

4 fitiare, și cal din faţă îşi inceti- 
n. b leacă pasul. Unii îşi întoarseră 

  

             

   

   

     

  

    

psi alții păşiră în lături, şi cu to- 

hi , FL aanitat să le arate celorlalți, că 

su -şteptaseră la eventualitatea apari- 

ți.: goldaţilor şi că incetaseră să 60 mai 

pir. Unii priveau senin În sus, spre 

înc 3rul aurii, cara strălucea sus 

ca, dezsupra cetății mohorâte; aitii su 

pâdâau, Un glas strigă compătimitor : 

= siicţii soldați, cum înghință i: 

.-    

  

Pi mt 
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şi puternic 

| m 
, „arseră eltul. Şi apoi deodată, 

masă 

inu vor fi 
— despre ţiil“ Cu toții se adunară lolalță în- 

mi EAT Dz ed P CI. Erin i că să ml prize! 
Nu W'am opus eu dela inceput? Mu Bpunaţi-mi lor, unda îşi eflă 

ne lază să trecea...” un apărător, dacă tonugi țarul e 
„Clna ? Soldaţii 7 , va poporului său?“ 
piu soldaţii. — Dar Eptia.." Ardtă cu Intrebările limpezi şi r te, păzu- 

în xare. ră să redeştepto -l frământe, 
„Cei de mi Ah! V'em epua cui de să] aţâţe. Lumea eo apropie cu repezi- 

la 'nceput în cane de dânsa, năvâăti din toate pirțite, 
wâsm înci mu 83 poate și... se opri ascuțindu-şi urechile atentă le 
„Dacă vor auzi pentru co venim, vorbele el. | . 

ne vor da drum“, ” - 
Sgomotul crescu. Mișcările mulțimii 

doveniră din cs în co mai nervoase si 
neliniștite, Dinspre râu edie o suflare 
de ghiață. Vârturile bailonetelor luceau 
nemigcate. 

Cedând .pregiunii din soata, isbucnind 
în ptrigăte, mulțimea inainta. In frunte 
toți — bărbați, femei, tineri, agitau deo- 
„potrivă batiste albe. 

„Va să zică poatru mai există 
legi. Din unele plepturi 7. &bătu câte un 

oftat. Alţii înţurară în surdină. De un- 

deva se auzi un strigăt ascuţit, furios: 

„S'a dus cu sin meu sprijin : 

Flului meu i-0u stărâmat pictorul“, 

„Petrusca e atins “, , 

Nenumlrate strigăte de felul acesta 

se euzoau: Biciulau auzul stârnind din 

„Cum poate îi vorba de trea? Pen- tunat de revoltă şi risbunare, 

trio toate acestea ? întrebi liniştit un  „Tovarășii Sâ încercăm să Sotrăm 

bărbat mal vârstaie cu bazba încărun. totuşi! Poate revaim ceva. Veniţi eu 
toții după mins!“ 

1 ştiu âocâb să ve nimiocască P 
citiri vozbim cu soidoiii.,. Ponto 

îo patern arita Umpoda e mei există 

TI RI 
LA.) Nu 

țită. „Nu ne lasă Bine, atunci 
treime si travars aţa“, 
Când — da-odată, o răbutnire îmonată 

dfrăbăta, Cetmmând secui, aquduintu-l, 

NV ( 

D ULM 
  

         

      

ml“, . 
Popiltiziea zăstețită, tei zeluă încetul crt 

departe, încetul înfățișarea complectă a 
Dai de la, început. Câţiva 

o secundă, toate glasurile 
Mulțimea” pori încet msi 
inainte. . 

” cazba! rocii sau întrtbă — ri mai mici, gi cu toții, pe reîn- 

Guoata ge : PA în direcția râului. 

Dor zpol icdicoo, risbătu câto-um Incă mai oreu ridicați morți şi răniți, 

geomăt — ja pieloerele mulțimii ziceau Mirosea a sânga, se auzeau gemete și 

trupuri omeneşti | O femes, gemând din țipete. 
răsputeri, îşi acoperi cu mâna 
şi o porni îa pas clergător mai de. 
parte, chiar înspre balonetele întinse 

spre dânsa. Alţii năvăliră după 'dânsa, 
o încerculră, o intrecură. 

ȘI din nou „detii 0 .esiră So Prize mai : esocuțită. 
se prăbuşiră — gate doi, pa ei id u „incumetat să rostească aseme- 

se sbătură la mt, îşi cu eră nea vorbe. ” 

pântecul, fugiră şehiopătând, se târâră Se vorbea pujin... Numai cin când în 

în zăpadă și lăsară peste tot pate zo- Când, cineva care nu-și mai putea stă- 

Petele so topiră în răpadă, pâni revolta şi amerul isbucnea puerând 

1 

să-i rmdlțumia 

mi |! Sa 
an. Noumai 

„Pentru asta putem 
tătucului, țerului 1“ 

„Da, dal Frumos ne-a 
auziră câteva cuvinte 

şii, aprinsa. 4 sizile, Mulțimea printre dinți: , , 

ae atrezeză pe ze “opri o pă „Vasăzică poporul a oct pvârlit înm- 

înmărmurită — pe wrmă Snsă, îsbucni " . 

un urlet axibatic, zăzcolitor, din suta „Asasini blestemsti P' 

de gâloduri, străbătând văziuhul ca un „-Locuința cra Încoa: da 

nur, incordat, tremurător, fără sfâreit, ta lant soia, da nepătruma, de soldaţi 

do strigăte desnăidăjduita şi gemete sil. In piaţă, în faţa ferestreloz, caatona ca 

batize <- do durere — ca zevoltă — de velerie In fața palatului mizonea a 

protest, umezirg. a 

-Cu 9 pod plocata, ceznunii - ptrteai do eăbit ee pinteni, sirizite de co- 

în alcegară incinta, să culeagă mandă și tzoptit de cal venpieru vănda- 
răniiii. Răniții urleu ci, e |. 

E ei mii ze ea basc Di tome pErțile mulțimea co tnixil- 
fețele ca gohimbeseză. cu totul, îa toate Xa la mit da 
priviriio lucea cva vecla cu nsbunia. 
Panică — acest element genere! cd 

cclai mat cumplite panică cere îl cu- 

prinde cemeni brusc — panică pro- 
priuzi nu era. Era stupoare ustu, 
rătoare ca un fler înghețaţ caro ţi so! 
Upeşta a carne; îţi ctrângea inima 0- 

prind'o ps 100, îţi ținea, trupul în 

dul parcului, bera 
In imediată apropiere za îzrbulzea mndl- 
țimea — nenumărată, mută, neagră... 

„Răspindiţi-vă domnliloa” emise ci 
humătete de glas plutonierul zoajor, Se 

IT 
strocură de-alungul frontaui 

mari dur ii cainii el cu mâiniie şi cu conta mul DpINSE 

aipeda, fetale însângerate, mâinile. so ingrămădea în soidati, zpercuu Poor 

vestmimtela şi morții zăcând în imijlo= Pe si Bu! in Ameancă peiviziie. 

cul teroarei şi neliniştei celor vii „De ce nu ni se dă drumul?” î1 în- 

trebă cineva. 
Cu puţine minuta înainte, păzea pri- 

vindu-zi limpede ținta cu tăptura aceea „Unrle vroți să vă cuceţi?" 

măreață, legendară în fața ochilor: ss: + Țer”. . 
gândeau cu bucurie le dânsa, 0 iubeau. Eatonierul e» opri e clipă și etriză 

Le hrănea sufletele cu speranța înăl- 

țătoare... Două salve, aânge, Morți, po- aa 

"Pe îi cod, 
Așari 7 

ce în co mai mult un ecou mail accen-. 

"TAN Ca id 
Ip 
DP ia 

gi cum ex îi fort nicio lego care să pezenită uciderea po- - 

Placob Simin e lovit drept în trunte”. 

cu un sfarţ de ceas mai devreme, mMul-. 
țimea ar fi stâșiat in bucăţi pe oricine: 

Ă peatrtci vi u Zoreceră, 

ungul, plictizi- foldaţii înghețau. Din lun: ptictiei- 

Mulțimea sta 'strâns lipită de cordo- : 
nau de militari şi. cedând preslunei din 

spate, ti impingea câteodată po poldaţi, 
„Băgați de seamă“, guşoti încet omul 

E | "de mâini Unii îi epucară ps soldați m. 

povestindu-le ceva. Soldaţii  escultau 

clipind in ochi; fețele Ii ee contrac- 

tară, inexpresive; priveau amărâii, ru- 

şinaţi, inainte. 
„Nu-mi atinge pușca“ spuse un s0- 

daţ edresânriu-se unul tânăr cu o că- 

clulă stufoasă. Acesta îi bătu cu dege- 

va în plept şi rosti: 
Du bgti um ecldat — dar nu un că- 

jău... A fost chemat sub arme casă a- 

peri Husia impotriva duşmanilor, și 

când colo ești silit să tragi în popor. - 

poporul, Pricepe omule — esta înseam- 

vă Rusia fr 

Păi pa tregora doar” zăapune pol. 

Ga: 

  

mă 

„Nu — nici nu 'mai vrea!“ 
„Ce veci tu rău În esta, dacă poporul 

prea gi ecazuriie ?“ n o . 
„Nu știu“ răspunse soldatul și pculpă. 

Vecinul îi şopti: 

Ni me imterzia să vorbim“, O 

Diii mecăjit pi lăză ochii la păinint, 
Un alt soldat so întoarse brusc către 

um ţăram cu întrebarea prietenoasă : 

„La spune, taică, nu ești cumva din 

Riasan ?' 

„Nu — din Psiow. Deco?! 
„Ah! Pentrucă vezi eu sunt din 

Riazan“, Și zâmbind larg, își acartură 
umerii inghețaţi. 

„Ducesi-vă mai bine acasă copil! Bă 

avem și no! parta de căldură în cazăr- 
mile noastre”, 

Daz câţ e ccasul?* 
Era cktro orele 'două. 
„La ca vă mat frimântați? Co mi 

ei 4? - Datzrebă plutomierui major. 
tele sala, fața wi așezată, cravă, 

tomnil cău sigur do eine. avură darul 
să_d dcameticească pe cei din jur, In tot 
cecnoe spunea, plutea un enumit înțeles, 
„cere. era, mult mai edâne decât ci cv- 
vintelor cale împăduitoara, 
„Nu mal exeţi ce aştepta ei. Armmta 

mu face decât să sufere din cauza 
voastră“. : 

„O că treceti cin nou fa poi? — Si 
întrebă van tânăr cu un begiie po după 
gât. 

„Brajorul amuţi o ciipă gi apol rănpim- 
ss iimiştit: - 

„Dacă os di ordin — cal 
O furia oarbă so  malțimec, 

stârnind va val da indignare, de înțu- 
rituri gi do betiocură. 

„Deoo mă?” Do co?" latrebă, Boo 
perindu_j pe toți cu glasul ua vlăjgan, 
voinia, roșcovan, , 
„Pentrucă nu daţi escultere porunci- 

lor guvernului ! explică matorul, fre- 
cându-gi urechea. . 

Soldaţii trăgeau ca urechea bn cuvin 
tele mulțimii clipini amărâți din ochi. 

Unul spuse încetişor : 

Țarul ca să-ai discute 

de Vilastita 

    

- 

fA trece tacttoos INUDUpa freată qi rosi 

printre dinți : DN i 

„Im-prăgetia „ţ-vă |... Margii |, 

Co? 1ţi ardo de cuvântări 

te „nvă „ei că, ţii discursuri 

In spatele său, ae agermenea 

unei Tigle nevăzute, frontul neralşca 

al soldaților; își supseră cu toții pânte- 

cele, sconseră pieptul în afară ei ră- 

maseră cu ochii țintă pe vârturile de 

melor. Ajuns în dreptul aripei, ofițerul 

se opri şi strigă: 
„Aten-ţiune, drepţi p* 

Un goc îi străbătu pe soldaţi, — apoi 

lațepeniră. , 

„Acum, vă poruncese să vă risipiţi! 

strigă ofiţerul smulgându-și sabia din 

teacă. 
Fizicește era pur şi simplu imposibil 

să te pești, — Mulțimea sa  revăr. 

sase din plin în spațiul restrâns, și în 

spate, din străzi, so; scurgea necontenit 

proaspăt. 
Toţi priviră plini de .ură inspre ofl- 

țar, acesta îi auzea înjurând şi batjoco- 

rind, însă liniştit, nemipent, pe 

joc 
Vezi — şi cos nabia |" 
EL a tiartiei munteti panta pentru 

crimă ?“ : 

pia mai mușcătoare, 
Piubonierul major îşi privi puperioriul, 

cu un gest eperiat își pooesa și dd ea 

estitor 

sunet ca goarnă. Miunţiemea își eaținti 

dot îşi umflase obrajii şi-şi rotise ochii 

qoarna îi tremura în mâini, şi află 

mult prea îndelungat. 
Soldaţii îşi pusseră puştile în bătae 

şi implietriră într'o poziție unitormă, 

țeopănă, cu baionetele indreptate către 

mulțime, , 
Un răsună plin de ecurbă pi ce 

ravoltă : 
„Ce faceţi? Acasinilori“ - 
O sguduitură ternică inegală, stră- 

omete — oa 6periată îs: 
Oamenii  ricoșară în 

fata detunăturii, a gloanțelor care pă- 

burumdeau adânc, a răniților care ps 
eau gi a morților, “ 

Câţiva căriră peste gardul parcului. 
Incă o salvă... ȘI încă una... Un bă 

țandru, pe care glontele îl suprinsese 
vua po grilajul parcului, e aplecă bruso 
la pământ, și rămase epânzurat, cu pi- 
aoarele în gus. " 

O femea înaltă, eveită, cu părul bo- 
cat gemu surd și es preăbuşi moale, 
grămadă. 
„Belstemaților”, strigă cineva. 
Massa urlașe ge trase greaole inapoi, 

cedând unei presiuni nevăzute. Intre ea 
și soldați, se afla acum un epatiu mij- 
locitor, semănat cu trupuri om Ş 
Dintre cel învinși unii se ridicară sin- 
guroteci și o şterseră elergând, alții se 
ridicară numai cu mare greutate din 
băltoaceale do sânge, târându-so legănat 
— sângele le desena urmele Mulţi ză- 
cau nemizoaţi — cu fața în sus, în jos, 
— anu într'o toți întingi și ţe- 
poni, chirciţi: pozitiile ctudate al 

lui care |. încercase săi ee vorpu 
smulgă morţii, ca şi cum ar mai îl vrut 
să ee sustrasă ghiarel acesteia... 

4 e sânge. -Mirosul acesta a- 
mintea de suflul cald, sărat, el mării — 
în amurgul unei zile intflerbântate. RĂ- 

"tăoea, în chip urât, mințile. Măcelarii, 
soldații, şi alți ucigași profesioniști, cu- 
noso această senzaţie. 

Mulțimea se retrase gemând. Soldații 
stăteau incleştați și împlietriți, ca 
morți. Feţele erau cenușii do tot, bu- 
vele atât de etrâns lipite, ca pi cum ar 
îi vrut şi ele să guere, să fucre, nu în. 
drăsniră însă pi se etăpâniră cu vlo- 
lență. Soldaţii priviră cu ochii mari, 
holbeati, fixi înaintea lor, gi nu mal di- 
piră. In această privire nu mai cra ni 
mic omenesc — ora ca și cum mar mai 
(i văzut nimic, cu punctele acestea goa- 
le, tulburi, în fețele lungi, cenușii. Nu 
voiau să yadă nimic, poate ae temeau 
să nu fie cuprinși, la vederea sânge 
lui pe care îi vărsaseră, de o poftă și 
mai mare de sânge. Armele din mâinile 

- 

lor tremurară, balonetele ae legănau “ 

  

meta de durere — ai iată pe toți în 
fața unei crunte învățături, fără pute- . 
re, cu inimile sfâştate. ! 

Soldaţii stăteau nemişcaţi, cu arma la 

picior: fetele lor erau tot atât: de țe- 

Done, pielea pe obraji crispată, pome- | 

ţii proeminenţi în afară. Păreau să aibe 

cu toții ochi albi şi buze îngheţate. 

Cineva din mulțime strigă, isteric: 

, ta e fost o eroarel O eroare « 

fosţ esta, fraţilor! Am fost lvatţi drept 

alţii... Nu credeţi“! Inalnte fraţilor... 
acuș trebue să ae lămurească!“ 

„Aşteptaţi | E o eroare, Doar nu e cu 
tință | Gândiţi-vă L i 
LOC, tru un rănit!“ ” 

Do memneltori şi o lemoe îl purtau 

pe omul cel lung 'şi deşirat; era plin de 

zăpadă, din mânecă | se prelingea sân- 

goale. Faţa îi era albastră, trăsăturile, 

aspra. Buzele vinete i se mişcau incet 
gi mucmurau : 
"„V'am cpua de Ja mceput că nu ne: 

lasă să trecem. Il escund. Ce le pasă 
bor de popor? 
„Atenitune | Cavaleria 
„Pugiţi 1“ 
Ca şi cum 

  

furtuna sar îi izbit de fe- 

ele oamenilor, ca şi cum pămâitul s'ar 

“fi despicat do jur imprejur sub pleloa- | 

rele lor... Toţi o luară la goană, se îm- 

punseră reciproc, 5e arunceră unii pe  : 

alţii laoparte, săriră peste morţi, lăsară -.î 

răniți în urmă, galopul apăsat al cailor 

îi întrecu, soldații urlară, cati lor trecuză 

aste riniii, geste „p ce 

Pale sănita? acântelară. Urlete de stu- 

poarr și vrete de durere tăiară vtzdu- 
1 

Etr-44 4și amulseră săbiile şi Ja abă- 

        
    

  

    

  

o N. A 

„De ce nu 'nţelezeți — nici cui oc“. 
„Țarul mu eici ?* 
„PăL pu vam spus odată — și acum 

cărați-vă !“ 
“Te pomenești că nici nio mat fi exis- 

tând vreun țar?“ răsună insinuantă o 
voce ironică... 

e , : 
a Uz da doi. Pe' 
A „Băsioet! vimovat şi 

- 

[ui 

„DaţiA drumul — să ridicăm răni- porul știe să înfrunte oricel“ 
„Pe ţar Vaţi ucis : Pricepeţi vol asta?“ 

ă nțele şi ie să. “omite rr ti dir inte, Dar dreptându-se în goană spre malul râu-  „Circulaţi domnilor! Nu discutaţil“ 

ȘI eăel tente epoca te ge pr pr i a putut, tion În moi, 7 care lui. La eșiră în faţă, răsucindu-se şi tă- „Şi ce eşti tu? Un soldat ? Aşa — 

mortului viață, - pr : "egedințat de putoiu st bunătatea „hu rându-ce în zăpadă, răniţi, oameni plini şi ce e mă rog, un sldat 2: 

Nădejdea veni, cupriny“ “nenit, aia să ajungă, la „dămsul“ — faptul - de zipadă și de sânge. Fură ridicaţi pe Ceva mai depurte, un bătrâne) cu un 

„însufleți înăbusind şoap ie! tăcute ale, cita ştirbi curecuin unitatea inazi- _brate, îndepărtați, și puși la loc sigur, cice asouţit discuta însuflețit, cu „un 

' rauiţi mai „uz ” Î XA Didi create, „El“ e! piiterea care s Te- Cu ajutorul trăsurilor şi eupeurilor din solaat : Ă 

„Stouguri roşii i A varsă pate tate paturile, el mare ne- care se issoniseră mal întă; ocupâ:mii, „Sunteţi oumeni ca şi noi Azi purtaţi 

] > să se teme de nimeni, şi n'are nt- "n miilocul străzii apăru o femee muntaie cenușii, mâine vă îndesaţi dim 

omul cel chel, £ 
Păși în frunte 
dânsut ca 12 

„Ne va «- 
"Cutondfih 

ir” 
, 

  

    
    

Sole s 

Sen moliv să-și alunge poporul 

- “mctale şi cu gloanţele. 

negri, 

cu 

mdeşirat, „lung, cu o faţă înfo. 
în ad isbucmi de- 

nou: cajnacele. Vaţi vai să munciţi, pon- 

trucă trobua ră mâncaţi. Dar nu-i de 
lucru, şi nu-i mâncare. O să trebuiaccă 
să. faceți Aacl acelaş lucru ca și noi... 
Vasizică şi în no ce va traga, Hai? 

pântneansă, pro îmbrăcată, cu a față 
blajini de mamă, cu ochi mari, trişti. 

Plânren, îşi ținea mâna etângă sânge- 
vândă în cea dreaptă şi se văeta: 
„Cum să mai lucrez eu ecum? Cum 

) 

. fără apărare, 

     

„Ah — dacă aş putea să boa acum 
ceva fierbinte 1“ , 
„Na — vrei sângele meu? so răsti un 

Was furios, şi trist. 
„Doar nu sunt un animal“ replică po- 

somorit gi jignit soldatul. 
Din ce în ca, discuţiile se întețeau, 

cuvintele doveneau mal aprinea, 
„Soldați“ rosti un om voinic, cu ochi 

alboştri și barbă mare. „la urma ur- 
mei, cine auinteți voi?“ Sunteţi copii 
poporului rus | Poporul e sărăcit, uitnt, 

fără luoru, fără pâlnel 
ȘI astăzi s'a adunat să-l roage pe Țar 
să-i ajute, dat: Ţarul vă poruncește să 
trageţi în 'popor, să-l ucideţi ! Soldaţi! 
Poporul, părinții şi fraţii” voştri, nu se 
cstenesec numal pentru ei însiși ci și 
pentru vol. Sunteţi trimişi împotriva 

- poporului, sunteți siliți să deveniți pari- 
cizi, fratricizi. Gândiţi-vă! Oare nu 
simțiţi: că luptaţi impotriva voastră în- 
şlvă ? , 

Glasul, liniştit şi. egal, chipul blajin 
şi firele dle barbă încărunţiie, întreaga 
înfățisare a omului, şi cuvintele” sale 
limpezi, cinstite, avură un efuet evi- 
dent acunnai soldaţilor. Plecând uchii la 
pământ în faţa privirilor sule, ascul- 
tară cu utonţie; câte unul clătina, of- 
tând, capul, alţii încruntară fruntea şi 

se vilară imprejur, Unul şopti încati 
„Mai bine pl'eacă—te poate auzi cfi- 

țerul !** 
Ofiţerul, spătos, blond, cu o mustață 

mare. trecu încet de-alungul frontului; 

" anoi întinse braţul, 

e   
incoace şi 'ncolo şi do-odată înțopeniră 

acr, , LR : 
Bărbosul, cu ochii albaștri se smulse 

de la pământ şi începu din nou să vor= 
boască, cu vocea sumbră, tremurând 
din tot corpul: . 
„Pe mine nu m'aţi ucis! Pontrucă 

vam spus afântul adavăr..,!! 
Mulțimea înaintă din nou, încet, în-: 

tunecată ca să ridice morţii şi răniții, 
Câţiva oameni se npropiară de omul 
Ta se adresa aoldaților, îl intrerupec- 
ră, atrigară, intorvoniră, dur fără furie, 
plini de mâhnire, cu milă. In glasul lor 
mal răsuna încă credința naivă în 
triumiul adcvărului.. Cu toţii so stră- 
duiau să silească soldații, să simtă ru- 
sinea, oroare, rolului lor invotuntar. 

Ofiţerul îşi truze revolverul din teacă 
şt- examină cu atenție și păşi spre a- 
cost mic rup. Toti îi deschiscră calea, 
fără grabă, întocmal cum te forcşti din 
calea unui b'oc de stâncă care se pră. 
vale încet de pa muze. Cal cu ochii 
albaștri nu se mişcă; îi strigă ofiţeru= 
lui cuvinte fierbinţi de repros și ară- 
tână cu un gust iora sânuto da jur îm 
presuri : 
„Cum se va iustifica acavta? pânadi- 

Movă! Pentru asta nu exiată  juatifi- 
are | 

Diiţerul ze afla acum fourle anronpee 
în faţa lui, Incruztă mai întâi fruntea, 

Nu se auzi nicto 
dstunătură — numai fum se putea ve- 
dea; el încercul mâna ucigașului, odată 

- bulgătt însângeraţi 

  

— 73 două — de tre! ori. A trela oară, 

col atins, so împletici înapoi, mai putu . 

încă să ridice braţul drept şi se prăbuş: 

la pământ, Din toate „părțile mulţimea 

năvăli spre uclpaș, Acesta ze trase ina. 

poi, agitându-şi sabia, cu revolverul în- 

tins. La picioarele sale căzu un băcțan- 

eru, ofițerul îl străpunse cu sabia pân 

t ecul... 
Sooase va urlet sărind în toate păr 

ile ca um al nărăvaş, cineva îi svârii 

o căciulă în obraz, alţii îi aruncară cu 

de zăpadă. De abia 

când plutonierul major împreună cu 

câțiva aoldaţi îi veni ofițerului în aţu- 

tor  agresorii se risiplră. Invingătorul 

ameninţă cu sabia în dosul lvr, apoi 

brusc, o împlântă încă odată în trupul 

băețandrului înisârgerat care se 7VÂTa 

colea la picioarele sale. 
ŞI din nou răsună semnalul rău pre- 

vestitor al goarnei, , 

Culoarea contrastantă, roşie a sânge 

lui întărâta cehii, atrăgea ppriviriie și 

deștepta o 4 'murgară, -turbure, la- 

comă de Lot mai mult sânge... Soldaţii 

îşi “îndeplineau acum iucrul cu RÂTPU 

inţă, şi-l zotoau gâturile ca şi cum ar 

M căutat moi tinte „vii, pentru gloan- 

țele lor... i 

Ofiţerul sta la capătul aripel. tăia ae 

rul cu eabia si striga furios, sălbatic, 

eșit din minţi, ceva către soldaţi... 

Din mai multe părți i se strigă drept 

răspuns . 

„Căăule“, 
N „Nemernicule“, . 

Iși potrivi mângâind mustața. Apol 

răsună încă o ealvă... ŞI încă una... Stră- 

zile erau supreincărcate cu oameii, ca 
nişte saci indesați cu grâne. . 

Aci erau mei putini muncitori: erau 
mai. înulţ mici: samsari şi funcţionari. 
Unii Yăzuseră deja sânge și morţi — 
alții mu fuseseră decât maltrataţi do" 
poliţişti. Neliniștea generală îi ecosese 
din case pa străzi gl el împrăştiau ne- 
UI mai departe exagerând eveni- 
mentele zilei... Bărbaţi, femai, copii, 
so uitau cu toții neliniştiţi unul la al- 
tul, trăgeau cu urechea, așteptați Işi 
povesteau reciproa despre baia de eân- 
ge, 60 văltau, se certau, îl interogau 
pe luorătorii răniți care treceau, 800, 
borând din când în când slasul până 
la șoaptă ca că-și povestească fapte 
pline de mister. Acum, nimeni 'nu stia 
ce era de făcut; nimeni mu pleca acasă. 
Se presimțea nelămurit că în dosul a- 
cestej băi de sânge i,ze ascundea ceva. 
mult. mai adânc: ceva mMultţ mai ÎMpoT= 
tant, ceva care era cu mult ma tragio 
de cât sutele de morţi și răniţi pe care 

ej ei de fapt nici nu îi cunoşteau. 
Până. în zilele acestea, trăseră fără să 

cugete prea mult cu notiuni turburi 
din surse nacunoscute despre putere, 
lega și propriile drepturi. Inconștienţa 
acestor noțiuni nu  împledeca să-şi 
împălanencască . creerii  intr'o plasă 
deasă și să-i învălue cu o coaje groasă, 
lipicoasă, Se obișruiceră cu toții :cu 
gândul, că nu există decât acoa singură 
putere în viață menită şi în stare săi 
apese — legea. Astăzi însă crecrul lor 
“ea deșteptă, începu .să vibreze, frirul 
pi neliniștea pătrundeau în oase. Tot 
ce fusesa obișnuit şi dela sine-întelcs, 
2 prăbugea,, ea epărgea, dispărea. .0a- 
menii co .aimțiră ditr'odată fără curaj, 
Xrăsiți, lăsaţi în plata forţei cinrce, 

rozitoare care nu cunoștea dreptate, 
nici legi. In mâinile scestei forțe se a- 
fla toată viața, ea putoa să 6cmene 
moartea printre oameni şi să nimiceas- 
că atâtea suflete câte ar fi volt. Ni- 
menit n'o putea Iimpiedeca. Nu ee toc 
Mea cu nimeni. Era neînduplecată gi-si 
arăta întro totală răceală nemărgini- 
rea puterii «i în timp ce umplea fără 
nid un rost și rațiune etrăzilo cu le» 
șuri şi le încca în sânge. 

Cu capul plecat, cu brațele leginân- 
de, trecu un bărbat solid, voinic. Man- 
taua îi cra pătată cu sânce. 
„Sunteţi rănit“ 1. întreba lumea 

„Dar — sângele?“ - 
. nu e sângelo meu oameni buni... 

e sângele celor ce-au crezut...“ 
Tăcu — şi păși mal departe cu capul 

plecat. -. ” 
„Un grup de cavalerie trecu, apltând 
cravașele, dând buzna în mulţime. Oa= 
memii se zisipiră în fugă care încotro, 
se înghesuiră, se isbiră de pereţi. Sol- 
Gaţii erau beţi, rânjeau prosteşie, săl- 
tând în șea, şi isbiră cu turie, fără ale- 
gera, cu nagaicele (cravaşele) mulţimea 
în cap, peste gurmaji, peste umori, cara 
cum eapucau Unul dintre cei izbiţi so 
prăbuși, sări însă imcdlat far în pl- 
cioare și întrebă: 

„De ce faci asta? Ah! Vităi'“ 
Soldntul îşi 6emulse carabina de po 

umăr şi trase, fără să_și oprească mă." 
car calul. Omul se prăbuşit din nou.. 
Soldatul râse, e» 

In gangul unei oase, două femei îi 
handajau unui student brațul străpuns 
de glonte. Faţa i se echimonoşi de du- 
rere, privi amărât şi se adresă celor 
din jur: | 

„Zău, noi n'am avut niciun gând rău 
Numai nişte ticălogi, nişte cememnici 
pot să susțină eșa ceva, Totul s'a pe- 
trecut absolut pe faţă... Miniştrii ştiau, 
despre ce este vorba, li se înmânascră 
copiilor petițiilor noastre. Dece nu ne- 
au spus bestiile, 6ă nu venim? Aveau 
destul țimp să ne-o comunice — nu s'a 
petrecut brusol Toţi o știau, poliția 
miniştrii, că vom veni azi. C& cana- 
Mi 1 

„Și ce-aţi vrut să coroți de fapt?“ se 
interesă pe un ton srav un elăbănog cu 
părul cărunt. 
„Am vrut săl rvzăm pe ţar, să lasa 

poporul să aleagă 'deputați, şi să con- 
ducă laolaltă cu acesta trebile statuiul 
— nu numai cu ciocoii, Căci aceste ca- 
nalii au ruinat Rusia şi au trădat-o..“* 

„Da, un control e necesari, răspuase 
bătrânul, 

Intr'altă parte se discuta aprins, ' 
„Poate că într'adevăr n'a ştiut ci- 

mic din tot ce s'a petrecut?“ 
„Atunci la ce mai e cei?” 
Doodată apăru o unitate: de crtiterie 

în stmdă îmbrâncind sălbatece lumea 
adunată ia o purte, 4 
Undeva răsunară impuşcături, Oame- 

vii traseră remnișaii, cu urechea, 
Cineva şopti: : 
„Iarăşi |“ : 
Do-odată un flor străbătu mulțimea 

întărâtată, 
„Unde? Unde?“ 
„Pe insulă... Pe Wasilicwsid-Ostrov”, 
„Auziţi ?* : 
„Oare e posibil 7* 
„Pe cuvânt de cinste! Au golit un 

manazin de muniții”, ' 

„Oho je 
„Au tălat stâlpii de tolegra?, Au ziri- 

cat o barimdă“, 
„Ilm, da, bun bun | 
„Sunt mulţi ?* : 
„Foarte mulţi", - 

„Ah, dacă ar putea să răsbune totusi 
sângele nevinovat care s'a vărrat!* 

„Haldeţi cu toţii într'acolo 
Donsnpra ecvetolor mulţimii mpăru re 

odată stw'uan unui bărbat, si stirii 
său răsună puiornic în cmurz: 

„Cine vrea să. lupte cu noi pentru li- 
beortato ? Pcatru dreptatea tuturor, pzn- 
tru ua trai omenesc şi pericu muncă! 

Cine cete dispus, să-şi cntifice vintu 
in luptă peoatru un viitor mii Burn, a= 
cela Să ec verăboască să ne aite 2 

Un număr de cxuneni te iprup! 

dul si formară în mijiocu! 
mutssă comnuctă de trupuri străn 
siita. Alţii a storscră cu repeziciune 

Se făcure întuneric, Dar nimrni ru 
aprinda vroo lumină... 

„Dragoni |“ gcrâsni o voce TAI 

(Continuare în pag. 10-a) 
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Cinema SCALA şi FEMINA COPILUL POPORNU- 
LUI (ZOLA). Film coviotio în regia lui Lou, 
Arustan ş Muzica D. Sosatucovioiy Dirceţia E 
tistică, Seryhei Lutkevici, laureatul premiului 
STALIN, cu Galina Vo diunițliaia în rolul Zoiei. 

"In centrul filmului stă figura lin, parăzile uriaşe dela Moscova, 
legendară a unui copil sovietic, din Piaţa Roşie, în ziua de 1 Maiu, 
erou şi martir al acestui războiu, Zola, tineretul sovietic au cres- 
Zcia Kosmodemianskaia. Nu e însă cut în căldura şi în lumina învăță- 
unu film oarecare cu „vedetă“, cum turilor lui Lenin și Stalin, în exem- 
ar fi fost cazul în alte producții a- plul celei mai mărețe munci de 
Seniănătoare,: în aparență. construcție, au crescut cu idealul 

Zoia  Kosmodemianskaia e un libertăţii, al culturii și al progre- 
simbol. E simbolul tineretului a0- sului. Deaceea — când profezorul 
vietic născut odată cu 
cuscut în duhul marilor 

entuziasm creator și de muncă în- 
dirjită'a plunurilor „de construcție 
Sucialistă, în dragostea şi devota- 
mentul pentru marca patrie rovie- 
tică, un timoeret, care, în vara ata- 
cului mişelesc al Germaniei hitleri- 

"sie, a intrat în rândurile apărăto- 
rilor patriei cotropite, | 

Războiul acesta a fost supremul 
examen al virtuților lor, jocul în 
Cu?e s'a verificat. tăria .caracterelor 
și a credinței, n dragostei pentru 
pumântul sovietic, pentru genialul 
Sfiituitor: şi părinte al tineretului, 
Stalin. 

Războiul a fost pentru Zoia și 
p.ntru “întreg tineretul sovietic un 
exrraordinar examen nu numai al 
forței, al rezistenței, al îndemână- 
rii și al inteligenții, dar mai ales al 
conștiinței misiunii lui, al credinţei 
în triumful cauzei nobile pentru 
care lupta. 

Toate ncestra ni le arată filmul 
în imagini realiste. pline de dina- 
mism şi de o intensă poezie. Dra- 
mctismul conținutului se îmbină cu 
u emoționant lirism plastic, în ca- 
dre compuse cu un spirit exact al 
compoziţiei și al luminei, aducând 
încă o contribuție la afirmarea 
stilului cinematografic sovietic. A- 
Ccieaşi caractere plastice şi expre- 
sine le-am întâlnit în filmele: 
„Alexandru Nevski“, „Curcubeul“, 
„lMascarada“: ! 

Pentru a ne arăta concret crește- 
rea și desvoltarea sufletească a 
Zoiei, cronologia vieţii ei este îm- 
pletită cu o altă cronologie, mai 
vastă şi mai cuprinzătoare, aceea. 
a istoriei moderne a Uniunii Sovie- 
tice. o 

Episoadele pline de semnificaţie 
ale vieții ei: ziua întâi de școală, 
intrarea în rândul pionerilor, ad- 
miterea în organizaţia Komsomoli- 
lor. precum și alte diferite întâm- 
plări și momente de viață persona- 
lă, alternează cu scene extrase din 
cronica cinematografică sovietică: 
Sunt documente filmate, mărturii 
obiective, reale, începând cu cere- 
monia morții lui Lenin, construcția 
giganticului baraj de pe Nipru, răz- 
boiul civil din Spania, fragmente 
din discursurile istorice ale lui Sta- 

revoluția, 
duscăli 

Lenin și Stalin și în atmosfera de 

de istorie îi povestește Zoiei, în sala 
bibliotecii, cum fasciștii nemți au 
ars pe ruguri cărțile, în toate pie- 
țele Germaniei, — întreabă cu ui- 
mire: „Cum pot exista fasciști pe 
lume?“, ” 

E deosebit de semnificativă sce- 
na în care un grup de copii își pun 
„ptoblema“ fericirii. La întrebarea 
unuia dintre ei: Ce este fericirea? 
răspunde fiecare în felul lui: „Fe- 
ricirca este să inventezi un aparut 
core să-ți îndeplinească toate do- 
rințele“ sau „In uzină o fost insta- 

lat un nou dinam, asta-i o adevă- 
rate fericirel“, iar o fetiță spune? 
„Fericirea e să ai o prăjitură, care 
să nu sc sfârșească niciodată“, Zoia 
gravă, cu un ascuțit sentiment al. 
răspunderii în toate acțiunile ei, se 
gândește acasă la această problemă 
și amână răspunsul. 

Aceste lucruri delicate reflectau 
atmosfera de pace, viața plină de 
zâmbet şi de soare a copiilor sovie- 
tici, micul univers al fiecăruia, 
rotia şi nevinovăția copilăriei. 

Dar vine ziua. de 22 lunie 1941, 
Lupta pentru libertatea patriei în- 
crpe.: [In sufletul Zoiei ze pun în- 
trebări grave. Abia acum găsește 
răspunsul adevărat, unicul răspuns 
la întrebarea: „Ce este fericirea“? 
Și ea notează în curnetul ei: „A 
lupta şi a te jertfi pentru țara ta, 
aceasta este adevărata fericire!“, 

Tot ceeace urmează este logic și 

firesc. Zoia știe și simte, cu toată 
conștiința și sufletul ei, că aparține 
Patriei sovietice. Intră în rândurile 
partizanilor, luptă cot la cot cu ei 
și cade, pe când execută o misiune, 
în mâinile călăilor hitleriști. E su- 
pusă unor umiliri şi :cazne sălba- 
tice, dar nu-şi trădează tovarășii. 
Merge la moarte senină și dârză. 

Până în clipa în care ștreangul 
spânzurătorii îi curmă viața, stri- 
gi cuvinte de îmbărbătare la lup- 
tă, de credință și victorie. 

Zoia Kosmodemianskaia a căpă- 
tat titlul de Erou al Uniunii So- 
vietice, ordinul Lenin și medalia 
„Steaua de aur“. Pilda eroismului 

ei străjuește şi încălzește inima 
tinerilor luptători din Armata Ro- 
șie şi a întregului tineret progre- 
sisc din lume care-i vor răzbuna 
moartea. ! 

Victor Iliu: 
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la războiul de apărarea Patriei 

Oamenii muncil, din spatele frontu- 
lul sovietic, în duel, cu Germania hit- 
lcristă şi complicii el, au repurtat vic- 
în:ia economică asupra duşmanului. 
Dar în acest duel faimos cu dușma- 

nui. intelectualii sovietici au jucat și 
ai un rol de seamă. ” 

Inteiectualii reprezintă o forţă mare 
a. tării noastre. Nu ştiu dacă ar fi 
fost posibile succesele gigantice ala 
Armatei Roşii, nu știu dacă ar fi fost 
posibită munca, admirabilă a indus- 
triei sovelice a gospodăriei agrare a 
transportului. dacă poporul nostru 
n'a poseda o intelectualitate propria 
copabilă să rezolve cele mai grele 
probleme a!e tehnicei de apărare și 
ale celei industriale, cele mai compll- 
cata probleme ştiinţifice și cele de 
productivitate, NE 

Cuvintele Tovarăşului Stalin despre 
ma-ea. vitejie a camenilor soviețic! în 
războiul de Apărarea Patriei, sunt 
“pătrunse de mândrie şi dragoste pă- 

- rintească, de mângâere caldă tovâră- 
şească când vorbeşta despre vitejia 
ostașilor sovietici, despre munca e-: 
roică a muncitorimii din dosu! fron- 
tulut sovietic, dospre fapte de vitejie 
fără. precedent ale femeilor, ale fete- 
lar sovietice şi ale tineretului sovie- 
tic. Aceleaşi cuvinte piine de cosdiali- 
tate și căldură sunt adresate de către 
tovarășul Stalin şi intelectualilor So- 
vietici : , : 

„Intelectualii noştrii merg în mud 
curajos pe calea înoirilor în domeniul 

" technicei și al culturii, continuă să 
desvolte ştiinţa modernă, aplicată în 
„mod creator cucerirele ei în produce 
ție de armament pentru Armata Ro- 
şie. Ințelectualii sovietici au dat prin, 
munca lor eonstructivă o conirihutie 
nepretuită la cauza : înfrângerii dvş- 
m=nului”. E | 

Pate o onoare mare să meriţi o ast-' 
fel de apreciere a muncii tale să fii 
participant direct şi destoinic al ma- 
rei apere pentru vlutorie Această a- 
nreciere au meritat-o !ntelectiuaiţi a9- 
viatici în munca lor cinstită şi plină 
G3 abnenatie, prin partteiparza. fără 
întrerupere în lupta comună a pop9- 
rului contra dușmanului, ÎN 

Intelectualii sovietici ridicați . din 
- tata poporului, au ocupat din primele 

zile ale războiului de Apăraraa Pa- 
triei. locul lor în tabăra uriaşă, de 
luptă. în care s'a transformat . țaza 
noastră. Crescuţi prin pilde înalte de 
abnezatie în folosul patriei şi ai po- 

pirmlui, crescuți de partidul iui Lenin 
s' Stalin în spiritul  devotamentului 
Tără limită pentru cauza. revoluției 
smrialiste din Octombrie. intelectualii 
Snvintici au dnvedit că sunt demni să 
ară în mâinile lor „Focul ştiinţri”, 
că munca lor creatoare în diferite 
branşe ale ştiinţei pt technicel — esta 
arsea muncă pe care a cerut-o ţara 
şi frontul. . ! : 

Savanţi, Academicleni. şi tinerii 11- 
cenţiaţi ai institutelor, activişti meri- 

twost ai stiintei. oameni de diferite. 

vâ ste și naționalităti — toţi ca un 
sinunr.om, neprecupeţinăd forțele lor, 
s'au încedrat în munca mare a popo- 

rutui dându-i experienta cunoştințe- 

le arta, 'inventivitatea, şi talentele 

lor , 
Fnergla creatoare a savanților s0- 

vintici n'a putut fi oprită nici de fri- 
pu! din laboratoare! noîncălzite, nici . 

hembardamontele nici Jipsa confor= 

tuțui obișnuit, muncind în zilele ava- 

cuării, îmi ai nitetaianemaa 

„cetite cu mândrie 

In timpul sesiunilor academlilor de 
științe, se discutau probleme strâns 
legate cu problemele puse în fața ţă- 
rii noastre, în Jegătură cu' Marele 
război de Apărarea Patriel. Invențiile 
noi. ajutau enorm la mobilizarea mai 
rapidă a nouilor surse de materii pri-. 
me, 'atât de necesare industriei de răz- 

bol. Gândirea ştiințitică a lucraţ fără 
întrerupere pentru cresarea noii for- 
me de aliaj pentru armament, noi me. 
tode de lecuire a.rănilor, a0i mijloa- 
ce pentru ridicarea țecoitei. Inginerii, 
constructorii şi techhicienii 'sovietici, 
nepărăsind zile dearândul birourile . 
lor, uitând de odihnă şi mâncare, în- 
cordaţi și pasionaţi, 'căutau rezolva- 
rea problemelor technice celor mai: 
“complicate, luptau pentru creearea u- 

nui armament nou, pentru perfecţio- 
narea tecnicei noastre de luptă, du- 
cându-ne astfel la superioritatea te- 
ehnică asupra dușmanului, Iakovlev, 
Spitalni, Lavocikin, Degtiarev, Miku- 
lin, Iliușin, — iată numai câteva niut- 
me de ingineri sovietici, constructori 
cari au înscris în istoria technicei mi- 
Jitare pagini admirabile, cari vor fi 

multor generaţii 
sovietice, Munca lor a garanat faptul 
că technica noastră de luptă prin ca- 
litatea sa „întrece cu mult armamen- 
tul dușmanului” (1. Stalin). Institu- 
tori, medici şi agronomi sovietici au 
depus în munca lor în zilele războ- 
iului toată forţa și ene:gia lor. 

Pedagogli sovietici au depus și da- 
pun .tot ce este mai bun mai luminos, 
mai omenos în sufletele tinerilor lor 
ucenici, educând în ei patrioți destoi- 
nici, tineri și tinere cinstiţi, apți, da 
a pune la dspoziţia patriei toate for- 
tele lor. Pe front și în dosul frontu- 
lui o armată de muncitori sovietici al - 
medicinii luptă din răsputerile lor 
pentru viața şi sănătatea  ostaşilor 
noștri. . Pa 

In Siberia, în nordul îndepărtat și 
în Asia mijlocie, în miile de colhozuri 
şi sovhozuri, specialiştii gospodăriilor 
agrare muncesc cu tot elanul lor. pen- 
tru recolta unor noi specii 'de cereale 
pentru .a asigura armatei și pentru 
spatele frontului 'sovietic cu alimente 
și materii prime necesare. - . . 

Artişti, pictori, muzicanți şi scrii- 
tori sovietici ajută frontului și țărli 
din primele zile ale .războiului. Cân- 
tecul de luptă sovietic, cele mai bune 
opere literare ale noastre, muzică. 
pictură, teatru, cinematograf, educă 
în oamenii sovietici ura contra duş- 
manului, întăreşte dragostea lor fată. 
de patrie şi îi învaţă să nu-și precu- 
peţească puterea, pentru fericirea 'pa- 
trici și a poporului, . 

In toate sectoarele de muncă, în 
orice condițiuni, intelectualul sovietic 
este fidel datorie! sale față de patrle 
și de popor, : 

In unica dorință de a nimici pe duş. 
man cât mai repede posibil, tineretul 
sovietic, tinerii medici, ingineri, tech- 
nicteni, înstițutori, 'agronomi, urmea-= 
tru realizarea victoriei, 

(din „Comsomolskaia Pravda”) 
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(Continuaro Sin pa. 5-a) 

— Un adevărat japonez! — şi 
râzând strigă : 
Ip cu imperialiştii japonezi | 

n băejaş. de 15 uni arală 
drumul. | 
E toamnă. Un vântuleţ . rece 

smulge de pe copaci frunzele 
îngălbenite şi ude. Bruma a- 
rgintie este abia văzută pe câm- 
pii, în lumina stelelor care scli- 
pesc. 40 de viteji străbat câm: 
piile pe cărările pădurilor, pu- 
țin îndepărtate de drumul cel 
mare. Imbrăcămintea lor era 
udă. 

lată și luminile închisoarei. 
Băcţaşul partizan se apropie de 
poartă, bate în ea şi strigă cu 
glasul lui copilăresc: 

Deschideţi | Eu sunt din satul 
Oijan | Ostaşii japonezi vor să 
odihnească la voi... 

Sentinelele nu se grăbesc să 
deschidă. Atunci se apropie de 
poartă partizanul îmbrăcat în 
aine japoneze. E] bate în poartă 

şi înjură. Auzind înjarătura pi- 
torească, adevărat - japoneză, 
sentinelele trimit pe unul di 

spune : 
Japonezi 

drumul, . _ 
Directorul își pune haina de 

paradă şi se grăbeşte spre poara= 
tă. Aici el îl salută pe falsul ja- 
ponez. Porţile se deschid larg... 

ătrund în curtea 
închisorii. Ei înconjoară corpul 
de gardă unde dorm polițintii. 
Falșul japonez începe să vor- 
bească în limba chineză : | 

Nu vă  deranjaţi, rămâneți 

lor trebue să li se dea 

culcaţi — spuse el — chinezii nu . 
omoară pe chinezi: Armele le 
vom lua singuri | -- 

Vreo 50 de arme sunt de pe a- 
cum în mâinile partizanilor. Fi- 
rele telefonice sunt tăiate. Che- 
ile celulelor sunt găsite. Celulele 
sunt. deschise. lanţurile şi fiarele 
sunt scoase. 585 de deținuți, în. 
tre cari vreo sută de politici 
sunt eliberaţi. 

Se aude un semnal..Toţi deți- 
nuții părăsesc închisoarea îm- 
preună cu partizanii, În câmp 
ei se opresc. La lumina stelelor 
se deschide un meeting. Func- 
ționarii închiosrii sunt eliberați, 
afară de unul care s'a deosebit. 
în mod special prin brutalitatea 
sa faţă de deținuți și care este îm 
pușcat. Toţi în afară de bătrâni 
şi bolnavi intră în rândurile u-. 
nității lui Tsehjao Tun, care se 
ridică la 400 de oameni cu vreo 
150 de arme. a 

In lupta dela Heisanihu, lân- 
că Beipin, unitatea lui Tschjao 
Tun se mbogăţeşte cu încă 40 'de 
arme. Într'o lună au fost luate 
peste 400 de arme. La Beipin par 
tizanii an cumpărat 2 mitraliere. 
“uşoare. Pe la sfârsitul lunci Sep- 
tembrie 'Tschiao “Tun avea 'mai 
muli de 500 de arme şi aproape. 
800 de partizani, putin câte pu- 
țin Tschjao Tun a unit toate gru- 
pările mici de partizani, care o- 
perau în regiune. In Octombrie 
unitatea lui numără 1.800. de 
luptători şi 1.400 de arme, 41 de 
mitraliere uşoare şi 2 grele. 

Partizanii au! aflat că japo- 
nezi. intenționează să 'organize- 
ze 0 „expediţie de. pedepsire” ; 
6.000 de ostaşi și câteva avioane 
se pregătesc să nimicească uni- 
tatea lui Tschjao Tun; japo- 
nezii au şi pornit în trei coloane 
din Beipin.. . _: 

” Partizanii, din raionul vestic 
al oraşului Beipin, s'au adunat 
la o consfătuire. La poalele 
muntelui, într'o colibă mică, la 
lumina unei lămpi de petrol, 
stau . în jurul mesei reprezen- 

„ tanţii unităţilor de partizani. Fi 
închec un acord de ajutor reci- 
proc. - | 

Pe ficcaro munte, la fiecare L 

) | din 
ei la directorul închisorii, care 

—: A 

   | 
0% 

    

y Di 

barieră, este așezat un mic grup  —A vă ajuta — Înseamnă a 

de luptători, pentru .ca duşma- ne ajuta —. | E 
nul să nu fie în stare să-şi facă”  Fân Venigo nu numai că reu- 

“o părere despre forța nume- sea să atragă luptători pentru 

rică a partizanilor. Intre bariere unităţile partizanilor, dar izbu- 
a fost stabilită o legătură strân- tea.să pună mâna pe muniții] 
să. S'a numit un comandament dușmanului. De fiecare dată 
unic, dar fiecare unitate trebuea când Fân Venigo observa vreo 

“să ducă operaţiile militare în unitate japoneză izolată sau 
mod independent. vreun transport inamic, ca adu- 

Se aude zumzetul avioanelor cea repede la cunoștința parti- 
şi sgomotul camioanelor, Japo- zanilor acest lucru, care din as- 
nezii au pornit în căutarea par-. 'cunzătorile lor atacau pe neaz- 
tizanilor. Lângă râul Bai-Ani, teptate unitatea . japoneză sau 
la 150 de kn. de poalele munte- caimonul. Fân Venigo numea a- , ! , | an Y CIEL 
Îni mare, s'au oprit camioanele. ceste isprări „vizite”, 
Mitralicrele şi armele au fost, Fân Venigo purta întotdea- 
puse în funcțiune. Totuşi japo- una cu sine un revolver. Se spu- 
nezii n'au descoperit nimic, Fi nea că ea ştie să tragă la fel de 
trăgeau În zadar, Asa „s'au dis. bin cu mâna stângă ca si cu mâ- 
trat” japonezii de trei ori. În .na dreaptă. | 
sfirsit, când ei s'an apropiat de Odată, când agita pe țăranii 
partizani, cam la o distanţă de unui sat din partea nordică a 
o jumătate de km. şi, şi-au ales Șansiului, cineva îi spuse urmă- 
un loc pe care îl considerau cel toarele! „Ei, bătrâno, ce treabă 
mai convenabil au început să ai tu cu răsboiul ?” 

sapte tranșee. S'au auzit două - Ce treabă are ea cu răsboiul ? 
împușcături —și doi japonezi Fân Venigo n'a: răspuns nimic, 
au căzut. Japonezi pătrunşi de Era seară. Ea chemă pe țărani 
panică s'au retras. 

Acelaș lucru s'a întâmplat la satului. Aici pe colină, cra-un 
fiecare barieră. lar avioanele pichet de călăreți japonezi. Fân 
bubuiau deasupra trecătorilor și enigo a: scos er] și a 
pădurilor,  bombardându-le „pe tras cuteva focuri în japonezi. 
nimerite, fără să  pricinuiască Doi cavaleriști au căzut de pe 
nici-o pagubă. „caii lor, iar al treilea a fugit 

Japonezi au înţeles, so vede, fără a se uita înapoi. 
că printrun asalt rapid nu Tor Din acest sat mal mult de 200 
reuşi să nimicească unitățile lui de țărani au intrat în unitatea 
Tschjao Tun. Ei au început pre- fiului ei. - 

siunea contra partizanilor, prin- Unitatea lui Tschjao Tun con- tr'o mişcare de încercuire. ile cal 
Bobardierele și tunurile arun. tinuă atacurile eale contra ja: 

nezilor, cărora le era frică să: se cau Încărcăturile lor purtătoare 
de moarte. îndepărteze de orașe. . . . 

Lupta inegală a durat două , In Noembrie anul 1937, uni- 
săptămâni. Partizanii se retră- tatea lui Tschajo Tun număra 

6.000 de luptători. În sate și în 
raioane, activitatea partizanilor 
era condusă prin administraţia 
chineză. A fost organizat sovie- 
tul militaro-politic anti-faponez 
al poporului. a Chinei de Nord, 
şi a fost creată armata chineză 
populară anti-japoneză. 

geau orgainzați, iar japonezii 
continuau „Încercuirea. inami- 
oului” neobservând retragerea. 
În fine ei au închis inelul încer- 
cuirii, dar n'an dat de nici un 
partizan | „Expediția de pe- 
depsire” s'a întors înapoi la Bei- 
pin şi partizanii au reocupat po- 
ziţiile lor. Pe drum partizanii au 
primit dela țărani un tun, pără- 
sit _de . unitățile armatei a 
XXIX-a în retragere dar din pă- 
cate numai cn 7 obuze. 

— Şi asta ce bine — spuneau, 
râzând partizanii, 

Așa creșteau și se căleau în 
lupte, unităţile lui Tschjao Tun. 
In rândurile acestei unități au 
început să intre unul.câte unul, 
țărani şi aceasta datorită lui Fn 
Venigo. „. 
După. căderea - Beipinului, 

trădătorii cumpăraţi de japo- 
nezi, au organizat o unitate for. 
mată din huligani, culaci, hoți, 
şi bandiți. Această unitate” cu- 
trecra satele, jefuia gi bătea pe 
țărani, In această perioadă uni- 
tatea lui Tnchijno Tun nu era 
susținută nici ajutată de țărani, 

Unitatea lui Tschjao Tun are 
acum 20.000 de oameni. Techjao 
Tun a stabilit legătura cu co- 
manndantul armatei populare» : 
revoluţionare. În unitate au fost 
deschise cursuri . militaro-poli- 
tice pentru pregătirea cadrelor, 
instructorii acestor cursuri au. 
fost aduși din Beipin.. Fân Ve-. 
nigo, care se bucură de o mare 
popularitate, duce o - propagan- 
dă activă -în-“ populația locală, 
pentru recrutarea de noui ele- 
mente pentru unitățile de parti- 
zani, și colectează fără întreru- : 

” pere ajutoare pentru partizani... 
„Câteva cuvinte - despre Li- 

de Jen surioara lui Tschjao. Tun 
Ea a avut îi ani când japonezii 
au ocupat Manciuria, i 

Odată Li- Jen. împreună cu. 
pritencle sale ' conduceau un 

ln ajunul ie 
GI act 

ao Ă 

de meserii ci 

Ia curtea cazi ci îm 20 ca 

czeda 3-a Mius, doui fotițp talo 

cu forăstrăul o grindă. Elo trag fe- 

restrăul și cântă aşa de dulce! și: 

armonios, încât  vecinele au ieşit 

“din odăile lor, ca să le asculte. 
Intradevăr căminul a dovenit în 

luna Octombrie în deosebi muzi- 

cal.  Ucenicii din - oraşul Gorki 

cânta la etajul întâl, ce din Kas- 

 trama şi Jaroalavei la etajul IL, iar 

armonişti siberieni: la etajul sl 

3-lea. Programul cel mare al că- 

minului începe din de dimineaţă. 

Cel mai tânăr solist dintre ucenl- 

cil orâşului oGrki, Ghenadii Vasi- 

lievici — un băiat de 14 ani vloiu, 

vesel, începe un cântec. Apoi Iura 

Niconov începe să, danseez cu to- 

varăşi “isăi. Iar în timp ce dansa- 

torii se odihnesc, Volia Smirov 
cântă iubitul „Cântec Napolitan“ a 
lui Cealcovski, în vreme ce armo- 
nişti fac repetiţie, învățând intra- 
rea la actul al: II-lea al operei 
„Aida“. Institutul învață băeţii, 
adunați în acest cămin din toate 
'colțurie ţării — participanţii revis- 
tei activității artistice a tuturor 
şcolilor de meserie. din Uniunea 

. Sovietică, 
_* Fiecare zi pa care o potrec în 
capitală, lo aduce noul bucurii, Ei 
au vizitat şi Teatrul Mare şi Mu- 
cântă la etajul întâi, cej din Kas- 
minului începe dis de dimineaţă. 
cil orașului Gorki, Ghenadii Vasi- 
Niconov .începa să danseze cu to- 
varăşii săi. Iar în timp ce dan- 
cântă tubitul „Cântec Napolitan“ el 

" Dut Cenicoveski, iar armonistii fac 
repetiție, învățând intrarea la ac- 
tul al-':Il-lea al operei „Aida“, 
Institutul învaţă băeții, adunaţi în 
acest cămin din toate colţurile ţă- 
rii — participanţi ai revistei acti- 
tivității artistice a tuturor şcolilor 
de. meserie din Uniunea. Sovietică. 
vor duce la Galeria Tretiacoy. Cât 
umblat pe lângă pereţii verzi al 
zeul V. ]. Lenin, şi în curând se 
zeul V. I. Lenin, şi în curând se 

„vor duce la Galeria Treiacov. Cât 
de multe impresiil Iată acum câ- 
teva zile „seara fiind senină şi 
caldă, el au hotărât să ze plimbe 
prin “Moscova, după repetiţie. Au 
umblat pe lângă pereți verzi ai 
Kremlinului, au admirat salvele de: 
tun (care se trag în onoarea vic- 
toriei) din- Moscova.. Va fi foarte 
frumos să povesteşti sacasă tot ce 
am văzut la Moscova. | 
M'am interesat cum își petrec a- 

cești tineri timpul lor liber acasă, 
în oraşele de unde sunt? Am rugat 
pe tinerii uceniti din şcolile de ma- 
serii din orașul Gorki, Navasbirsc, * 
Kostrama, Saraslayl să : răspundă 
la câteva întrebări: care este serii- 
torul lor preferat? Ce au citit el 

2 IS i. ultimul timp? Dacă £ - 
să meargă cu ea până'n afara. p? Dacă se duc la ten: tru şi cine din artști le place mai 

mult? Tată” câteva din "răspunsuri; 
care mărturisesc dorul de a cu- 
noaşte a tinerilor și ținerelor: 
„Ultima carto pe caro - am ci- 

tit-o înainte de a pleca la Mo» 
cova a'fost „Răsbo! gi Pace“ da 
Tolstoi — îmi spuse Rata Gusa= 
kova, elevă din clasa 6-a a pcoalei 
de meserii din orașul Gorki. . 

n'am putuț, să las cartea din 
mână — ce admirabilă carte din 
mâni —'ce  edmirabilă cxrtal! 
Principele Andrel mi-a plăcut mai 
mult de ât toți, un om nobili cu 
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do Da PIZSUNIOYA 
“La i bn pizctă sunt multe: cărți 
fnpaă tuturez po place ză le ci- 

dia. Mă duo deszori şi.la teatru, 

îmi pleca mult. Anul acesta am vă 

zut In Teatrul din Gorki : „lacul 

Labedel" am -escultat opera „Eu- 

tea Oneghin“ Alla Konstantinova 

'Tansova esta artista mea preferată, 

Am auzit-o odată la radio în rolul - 
Anei Karenina. Aşa mi-a plăcut 

facâț am alergat a doua zi la bi- 

bliotecă şi mi-aza luat cartea „Ana + 

Karenina“, „În timpul liber urmez 

la gconla' de dans şi fac broderie. 

Am brodat împreună cu tovarăşela 

mele pontru camera noastră din 

cămin, perdele, faţă de masă, şer- 

.vețtela pentru eezi, Camera a de- 

venit plăcută, ecezată cu gust și 

acum no aeara stăm acasă şi citim, 

Armonistul Valentin Smirnov, 
viitorul strungar, mi-a spus că 

compozitorii lui preferaţi zunt 

Schubert şi Strauza, pi foarta ferl- 

cit că ştie să cânta din ermonică, 

"„Bercaralla“ lui fchubert i va 

zul „Dunksea Albastză“ al lui 

Strausa, In timpul verii, Velentin 

Smirnov facs cxcurzl cu biciclete, 
lar jzrna cu ckluri, 

Alte! feta, licătuz Ca losczaciiva, 
îi placa foarta mult opora plye 
Dusanin“, esta elova pcorici Ir, 
a căilor forate din Navesibirza, An 
lexel Alexelvici Dimitriev, proto= 
“sorul de muzică i-a promis, Gupi 
intoarcerea din Moscove, că o vs 

“învăța aria Antonidel, La reyista 
activităţii artizitea, Liuda va esata 

| ci căi 
text o peria do colonul ei Co eco 
Misa Gurlianov, Cântecala şi po | 
ziile lui Mişa mumt bine cunosuty 
la școală. Inainta - de a pleca la 
Moscova strungarul Gurilnov zi to= 
'varășii lut au întâmpinat pa cet 
cetățeanul lor , Alexandru Pozarize. 
kin — do ţrel ori crou al Uniuzii 

„Sovietice. Gurtanoy a scria 0 poe 
zio dedicată acestui es faimoz. Li 
este etxrem de fericit, eX Liuda va 
fl .acela care va cânta cântecul 
compus de el. Poezitie dedicate oa 
tașului-şoim vor fi recitate de în- 
suş tânărul autor. ; 
în oraşelo de undo zunt. Am rugat 
serii din oraşul Gorki, Novosibirse, 

“la câteva întrebări clare aste scrii- 

Sie 

în ultiraul timp? Dacă se ducla tea. - 
tru şi cine din artiști le place mal 
noaște al tinerilor și tinerelor: 
cova, a fost „Răsboit si Paco“ de 

N'am putut să las cartea. din 
mult decât toţi, un om nobil-cu 

"si nouă tuturor. ne place să le ci- 
„Lebedel“, am ascultat opera „Eu- 
gen Oneghin“; Alla Konstantinova 
Karenin“, In timpul liber urmez 
acum noi seara stăm acasă şi citim. 

- Schubert și Strauss , și e foarte feri- 
„Barcarolla“. lui Schubert: și val- 
Smimov face excursii cu bicicleta, - 

"a căilor ferate din Novasibirsc. _A- 
- Borul: de muzică, i-a pronils; după 
Moscova strungarul Gurianov și 40- 
este extrem de fericit, că Liuda va 
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(Continuare din pag. D-a) 
Pe după colțul etrăzii epăru do-odată 
o mică unitate de cavalerie. Câteva se- 
cunda caii părură să bată, nehotărâţi, 
din copite, po loc, apoi sa aloboziră 
bruse în mulţime, - N : 

„LOvițid — imditerent cu co tovarişi | 
Bânpa pentru sânge! Daţi şi voil 

„Stergeţi—o...* , , „A 
„Tovarăgi | Ucidoţii cu pietre r- Yip. 

turi mărunte, cenușii, - imbrâncind, tm- 
pingând: caii, pâtâlau, de jur-imprejur, 
Se: auzi. chtrubetul oţelului; un strigăt 
do comandă răsună: 
„Com-panie |... : 
Sunetul goamei derpică văztumul, sto. 

Vozit cu furie. Oameni alergară, pe piră. 
punseră unii pe elţii,. se prăbușiră, 
Strada se goli în grabă — în mijloc ză- 
cea srimezi intunecate, pe : Pământ, 
eva mai departe, după colț, se pierdea 

ropotul cailor... ; P 
wEști rănit, tovarăşe ?* i 

"Cred că mi ma tăiat o ureche“ 
” poţi face cu mâinile gone?“ 

Dealungul străzii stinghore răsuna Pu- 
ternic ecoul împușcăturilor. . 
Undeva se auzi, o a: ” 
„Da, așa munţii noștri „tătuci! ma 
âtat azi în-lumina lor adevărată [i “ 

cu un gest amenințător. cinera 

ar 

. 

complectă: „Ziua aceasta m' 
niciodată je” sa mo vom uita . 

„Tidice. Și din nou 

  

Muţimea ps ezurza ed rege Cici, 
mușuroiu. îndesaț, Toţi: vorbzza Ca 
adntţă, etzightae lor rizunau kiuotia, 
contopindu-sa întrun vacarm sobor 
cenușiu. Câte-odată dna rdioa ela 
sul întrim strigăt, eoperintui pont 
o clipă pes ceilalți: 

„Câţi oameni cu fost ecaatnatt ez [pt 
„Și când to gândești, de co? 
„Nu-ziua aceasta n'o vom miza sita 

odată“, : ” - : 
A. 

Din margine rimă prevestitoare .d 
Tăni asemenea unei negre profații, o “moes 
spartă, răpuşiță : , 

„Aţi uitat slugilor! Co vă pană veri 
de sângele altuia ?* ” E „Teci din pură; Iacob [%? - ! Intunericul şi tăcerea ss ficuzi (3 

“ce în ce mai apăsătoare, Oumnenii i 
văzură de drum, priviră în, lături, în 
spre locul de undo veneau cuvintete şi 
mMormăiră.,, - , 
„ Dintr'o fereastră se trocurăi cu bl gare de scamă o dâră-da lumină eur! 
Juminând două siluete neare în drep unui felinar, Un bărbat, zăcea Pa Ju mătate la pământ sprijinindu-se cu pla narea da stâlpul telinarului; un altu 
sta eplecat paste dânsul, încercând să-l 

„ cineva : busit şi plin de mâhnire; ” rosti îinnă „Slugilor..„tt ij 
Taxin Gori 

III Ie     

„moară cu miile populația paș- rănit mortal, a căzut lângă 

pentrucă ei nu știau cine sunt grup de partizani, care mer- 
și pentru ce luptă aceşti parti- gea spre a'se uni cu ar- 
zani. Atunci a fost trimisi Fân mata fratelui ;ei. In drum ei 
Venigo în sate. Fa umbla din au fost surprinşi de 'japonezi. 
„casă în casă şi povestea tuturor . Era. seară. Mitralierele și tunu. . 
despre suferinţele poporului din rile au început să funcționeze. 
provinciile nordvestice, despre Totul a fost acoperit. de fum și 
barbaria : japonezilor, care. o- de praf. Comandantul unităţii, 

= 

nică, care iau pământul țărani- Jen. Fata a luat arma și a înce- 
lor ard casele lor și își bat joc put să tragă în jaopnezi. Un ja- 
de femeile lor. - ponez, ieşind de după coloanele 
— Cei mni buni fii ai poporu- Praf şi fum, a zărit-o pe Li- Jen 

lui — spun Fân Venigo — nu Li-Jen a observat la timp. miș- 
vor să devină robi şi so 'ridică - carea japonezului și a început 
la lupta pentru a apăra pe pă- Să fugă ţinând în spate revol- 
rinții, soțiile şi copiii lor. : 

Fa a povestit şi despre fiul ei, zii. nu au putut s'o prindă. . 
Tschjao Tun. - Ea a ajuns cu bine la unitatea 
„— Nu vom avea liniște, până. frateului ei.. . 
când japonezii nu vor fi isso- 
niți din China | — spune ca — e iți ina | — sj a uvintele mamci sale : „Femeile 
Noi 'suntem partizani, noi vă a- chineze care nu vor.să [ie victi= ! 

tati... pi 
“Țăranii o. ascultau, dădeau p 

din cap şi spuncau 

- ue cu arma în mână să sc a- 
cre po.c 

» 

Mr T a E - . 
i 

veru și. trăgând din el. Japane- : 

Li. Jen ţine minte totdeauna : 

părăm, iar voi trebue să ne aju-: mele asupritorilor japonezi, tre- ; 

le, cât și pe surorile -7 
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Mumeitorii în viaţa şi opera marelui pictor 
Cimiemrii pi jozătorii met 

    

„bunsle sau cu o pensulă muitată ză pbaarv ca alţi cati noi zdo= 
intro culoare proaetă de ulei. 

Omul ecsta, care încerca ..să 
devie preot, dar a cărul certă me- 
nie era ai ajungă pictor, simţea 

  

  

“Van Gazh 

.- pa B eudul Deiitel, Ca vecină. 
-$ i tatea Zrentierei ?rancoza, 
- 22 află ua țizut zumit Bo- 
rinaga. Cosma plețuvo aa zucenă 
crestata da albiile pâraielor stca- 
te și din coastele stâncilor atâzista, 
văsar guvițe &trălucitoare de căr- 

bune. Cristala negra, juckușa, sti- 
clese împletindu-ca în  bateala 
soarelui, Ceva mai daperta în văi, 
păduri bătrâna cu braţo putarni»: 
ce, încâlcite, ascurm în frunzar. 

  

emnza Îsregtrele ca zăbrele mid, 
aruncă d lumină plăcută”, 
„În aprile 1879, cu patru luni 
mai sârdu Van Gogh îşi com- 
plecta impresiile : 
„Am făcut nu de mult « ex- 

caralo foarte interesantă, anuniv, 
«m potrecut cinci ore întro mi- 
nă. Și încă întruna din minele 
caile mai vechi şi cele mal peri-. 
cuinasa din împrejurimi, numită 
Plancaso, Această mină are. un 

  

pcuperă zarea Al so ecurza da 

peculo existența unui popor ai ch 
pui oameni ti petreo jumătate (7 
cin viață în miruntacie pămân- $ 

pudul. Târnicoapele isbeac puter- :. 
pie, mânuito cu tzudii, roca dură. 

Geânteile za risipezo laolaltă cu 
ptobutilo da quarz La suprafață, 

“pisuţa pitica sa ascund cu etială 
gorotite da ccopezișurilo lata, ro- 
Qi. Imprețuz, de couă ori mat tn- 
plte, piremilda nezro do cărbune, 
-axruncă luciri roșiatica co șa pierd 
în urzeala aburului cenușiu şi a 
fumului. Seara, luminițe palide 

ca şi obrajii celor ce scurmă ne- 
încetat în edâncuri, răzbat prin 

-pădlăiala peamurilor zoinda. 
_In ținutul ecesta popodiza un 
Unir da 23 do eni, cu ochi albaz- 
td cenușii, at privirea aburită. 
Părul roșu, răsvrătit, țepos. 'Ar- 
cadele pronunţate, trăsăturile fe- 
ţii aspre. Barba, roșie ca şi părul, 
tunsă scurt, ca un scaete. Părea $ 
mai bătrân cu zece ani. Era Van: 
Gogh, fiul mot vârstnic al pasto- 
rului Theodor Van Gogh, născut £ 
în 1853 la Groct Zundert, pe pla- 
iurile brabantului glandez. Ajuns 
în inima regiunii carbonifere, la 
Vasmes, spera să-şi desăvârşeas- 
că o carieră pe care din tată în 
fiu, familia Van Gogh şi-o înde- 
plinise cu conștiinciozitate; aceea 
de pastor. 

Aci în Borinage, Van Gogh ve- 
nise să împărtășească alături de 

oamenii aceștia cu înfățișare de 
cosar, truda aspră de toate zilela 

a muncitorului minier. Fiul pas- - 

torului din Groot Zundert, îşi le- 
pădase sutana îngrijită, prea in- 

grijită, de preot, renunțase la o- 

dihna molcomă a. patului şi pre- 

ferase să-și înveștmânte trupul 

în strae cârpite de sac, seara, 

multumindu-se să-și întindă mMă- 

dularele ostenite, pe scândura re- 

ce, poală. Inţelepea în felul a- 

cesta să ia parte Ja suferinta fără 

"plas, a acelora care '- scormonind 

neîncatat în adâncul pământului, 

se adunau  duminecile în jurul 

noulvi venit să-i asculte cuvinte- 

le rostite greoiu, fără patos, dar 

“i căldură. Pe oamenii aceştia fi 

intelegea, îi iubea. In anii dela 

Borinage, Van Gogh, îi scria 

frotolmi său mal tânăr: 

-: An ultimile zile, era cludat 25 

vezi scara ps zăpada albă, în cca- 

sul amurgului, muncitorii din mi- 

po reîntorcându-se la casele lor, 

Oamenii aceștia sunt complect 

negri când răsar din minele în- 

tunecoase la lumină, au' aspectul 

anor curăţitori de hornuri. Locu- 

tațele lor sunt de obicei mici, ca 

poate spima că mal curând sunt 

nişte colibe semănete dealungul 

acestor drumuri scobite fn păduri 

“și în crestele dealurilor. Pe ici, 

colo, so mai zărese Încă acoperi 

ruri învestmântate cu muşchiu și 
pr. 

resume foarte prost, datorită nu- 

amare map; 
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"Van Gogh 

duc fie la scoborâre, fio la urcare 

fio din cauza aerului înăbușitor 

sau a exploziilor gazului, zau a 

apei subterane, sau a prăbuşirii 

vechilor galerii, ete. E un lăcaș 

întunecos și Ja prima vedere to-. 

tul din jurul. tău are un aspect 

posomorit şi funebru. Lucrătorii 

ncestei mine sunt În general os- 

meni sfrijiţi şi palizi, cu o înfăi- 

saro obosită şi uzată,. uscați și 

îmhătrâniţi înainte de  vremej 

femeile mai toato sunt gălbejito 

şi fanate. In jurul minei, mizera- 

pile locuințe. de minieri, cu câți- 

va copaci complectamente  afu- 

maţi, garduri vii de măcleş, gră- 

nușe, munţi de cărbuni inutili- 

zabili, etc”. Aa | 

Omului acesta ursuz și totuşi veş- 

nic pregătit să-și plece urechea la 

durerile aproapelui, omului aces- 

sta care nu pregeta o clipă să-si 

sfâşie singura cămașe, ca să-l le 

ge unui minier rănit de o explozie, 

brațul sângerând, îi plăcea adese- 

or ta clipele de singurătate din 

timpul zilei, să așteme pe o pân- 

ză cenușie, sau pe o foaie mare 

de hârtie albă, câ 

nervoase, apăsate, precise, 
teva trăsături 

cu căr- 

  Za   

  

  
f . "Yan Gogh 

mezi de înprășăminte și de ce-; 

    

    

     

în el un sbucdum, o neliniște, un 
clocot, o revoltă, care se cereau 
satistăcute, ” 

" Omul acesta ele câru! rădăcini 
se împlântau adânc în mizeria 

| muncitorilor şi a țăranilor din ju- 
rul său, omul acesta care zi de zi 

lua parte da traiui chinuit al mi- 
nierilor din Borinage.. sau 2 ţă- 

"ranilor din Alles, cobora în mine, 
aspira laclaltă cu dânșii putor. 

rea aceluiaș acer clocit, umbla in 
drențe, dormea ca şi dânșii pe 
pamântul îngheţat  dinlăuntru! 

„colibelor, omul zcesta -își striga 
ce revoltă amărăcunea în toate 
desenele şi tablourile sale. 

Culorile năvălex în contraste 
violonta pa pânză, rogul și galbe- 
nul aprins se alătură cu un țipăt 
ascuţit verdelui gi albastrului tot 

“wmăraţi, cupua axprolor încercări 
„ale mizeriei însăi. Am câştigat 
râteva fărfime de pâine pe drum, 

„pa lcd, cola, în schimbul câtorva 
desene pe care le aveam în vali- 
ză, Dar odată cel zece franci ispră- 

viţi, ultimile nopţi azn fost nevoit 

să le petrec în plin câmp, odată 

intr'o cân:ță părăsită, albă toată 

de bnumă dimineaţa, aliipost des- 

vu! degerut, odată într'o grămadă 

de vreascuri; alt dată, şi a fost 

cova mai bine, într'o căpiță de 

fân în care am reușit să-mi prac- 

tie o văgiună nu prea încăpătoa- 

re, numai că e ploaie măruntă 

nu prea contribuia la confort. Ei 

bine, și totuși în această cumpli- 

tă mizerie ml-am simţit energia 

renăscână şi mi-am zis: Orice va 
fi, îmi voi păstra curajul, îmi voi 

rela ercionul po care in marea 

mea desmădăjde l-am părăsit şi 

mă vol reapuca de desenat zi da 
atuaci pe cât mi se pare totul s'a 

  

  

na unul fir de magneziu, ochiul 
sa trage pentru o clipă. înapoi 
pentruca apoi că revie liniştit şi 
omul ză contemple cu vădită e- 
moţie contururile vânjoase, hao- 
tice, halucinante, pătrunse da vi- 
braţiunea. întregei masse do cu- 
loare uneori întinsă pa suprafeţe 
largi, alteori divizată în nenumă- 
rate tuşe mici nervos succedate, 
frânte. | 

Intreaga pictură a lui Van Gogh 
constitue un simbol a] vieţii lui 
frământate, al protestului său 
faţă: de condițiile crude de exis- 
tenţă, al răfuelii sale neconteni- 
te cu soarta vitregă, ucigașă. 

Intrăţit cu oamenii şi cu truda 
lor, la rândul ei, arta sa se infră- 
țește cu nevoile celor mulţi, în- 
tr'un chip cu totul aparte. , 

Niciodată Van Gogh n'a avu 
fericirea ză vândă un singur ta- 
blou, niciodată n'a avut ferici- 
rea să-şi vadă opera apreciată și 
înțeleasă. Mizeria la urmărit, 

veşnic, cruntă. 
Cu dai ani mal târziu M seria 

lui Theo din Franţa, dela Coutu- 

rieres: 
„Deşi ncenstă etapă a fost pen- 

tru mine aproape nimicitoare și 

deşi m'am întors sfârșit de obo- 

scală, cu picioarele amorţite și în- 

tro stare mai .mult sau mai pu- 

țin melancolică, nu-mi pare rău 

-că am străbătut-o, căci am văzut 

Qrizontal . 
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ezătozul 

“metoaselor accidente caro 23 pro: atât da aprinza. Izbit ca de lumi- echimbat pentru mine și acuza 
zunt po drum şi creionul meu a 
dovenit foarta ascultător şi pare 
să devie pe zi ce trece mai ascul- 

tător. Prea lungă şi prea adânca 

mizerie mă descurajase în așa hal 
încât nu mai eram în stare de 
nimic. « 

Un alt lucru po care l-am vă- 

zut în cadrul acestei excursii, c- 
sto satul țesătorilor. 

  

conatitea încă o rusă aparte faţă 

de ccilalți. lucrători şi meseriaşi 

și simt pentru el o adâncă gimpa- 

tie şi mvaş zocoti fericit dacă în- 

tr'o bună zi aş putea să-i desenez 

în aga fel încât aceste tipuri. încă 

inedite să tie puse în lamină. | 

Omul din adâncul abisului „de 

profundis“, o cărbunarul, celălalt : 

cu aerul visător, aproape gândi» 

tor, aproape somnambul, e ţesă- 

torul, Iată, sunt aproape doi ani 

de când trăesc cu dânșii şi am a- 

juns să cunose oarecum caracte- 
rul lor original „pa al cărbunaru- 

Id în deosebi. ŞI din ce în co 2flu 

ceva emoţionant, uluitor chier 

în acești bicţi muncitori obscuri, 
aş putea spune ultimii dintro toţi 

şi cei mai disprețuiţi, pe care de 

obicei ni-i reprezentăm prin pris- 

ma unei imaginaţii vii poate, dar 

foarte greşite şi neirepte“, 

Tată încă o mărturie a aceluia 

care poposit din altă lume, a ştiut 

să coboare în mijlocul suferinţei 

muncitorilor, transpunând în- 

treagă această . suferință alături 

de protestul lor mut în opera sa 
„Nu cunose altă definiție mzi 

bună pentru cuvântul artă, dectt 
aceasta“ — spune Van Gogh: 

Arta e omul adăugat naturii; 
! ” 

natura, realitatea, adevărul, dar 

cu o semnificație cu o con- 
cepție, cu un caracter, pe 

IP RER LE E EA DEFEL 

& FA e . 
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Vă mai amintiți do începutul 

anului 1944? Teroarea curapli- 

tă a hitleriştilor şi a antonesci- 

enilor atinsese ' culmea. Con- 

damnări peste condamnări, 

Curtea Marţială condamnă la 

moarte în luna Ionuaris cinci. 

patioți (patru fomoi şi un băr- 

bat). Zocilo de aui do înc! 

pouro, expodierile posto ncup- 

to în lagăre curg cu nemiluita, 

Pentru orico om Ga cup, răz 

boiul apărea în mod limpoda 

şi definitiv pierdut da către hit- 

lorişti și do complicii lor. In 

lața frmatol Doşii caro 20 G&. 

propia vijolioasă, rotragoril» 0- 

lastico so schimbau CU poziţii 

arici, „poziția zăvor”“ do pa Do- 

nej se muta po Nipru, apoi po 
+ ] , 

„Nistru, po Prut... 
Și totuşi conducttozii Roz 

nici nu ! voicu că încziczo cu 

câtova luni mal dovremo crizai- 

-nalu vărsare do zEngo, DIUpo- 
trivă. El trimitoau pa front noti 

contingente, construiau po Prut 

po'linia Galaţi-Htimoloasa alte 

„Poziții răvor”. Nimeni nu avea 

voe pă discute ovenimeatela 

polilico şi militare. Nimeni nu 

cvea voo să pomencască do 

înfrângerea imavitabilă, 
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lucruri interesante și am învăţat Van Gogh | 
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căruia îl dă expresie, 
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Van Gozh | 

cezo extictul 11 înce să roasă şi 
po care-l 

desprinde, pa care-l descifrează, 

îl pătrunde, îl scoate la Jumină“, 

Cel ce în 1879 îi scria fratelui 

rău aceste cuvinte, avea să moară 

  

    
  

Autoportret 

11 ani mat târziu, părăsit de toți 
cu minţile rătăcite din cauza cs 

lei mai cumplite mizerii. Un 

glonte avea să-i pună capăt su- 

ferinții. .. 
ȘTEFAN SAVA 
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Dar aceaztă politică a cir. 
țelul wa izbutit. Oamenii îşi 

Bpunoau unii altora veştilo de 

po font. Ei ce agitau, so orga- 

nizau, Mizeria cumplită şi te- 

roaroa n'eru făcut decât ză in- 

dârjească spiritele. Partidul Co- 

munitt, Uniunea Tiacretului Co- 

raunist şi Uriunca Patrioţilor cho 

mau la luptă. Nici un moment 

clo n'au putu! îl oprite în, acti- 

vitatea lor do demascarea a I0- 

gimului antonescian, Elo în- 

demne morou celolaito par- 

tido şi organizații democra- 

tico că închogo Frontul Patrio- 

tc Naţional caro că pornească 

kpta pentru ccoatoroa homâ-. 

piei din războiul criminal și 5'o 

cdrcă în rândurilo aliaților. Mul- 

tăi vromo înc conducătorii co- 

Joriaito partido cau rcfuzat ră 

intro în“ Frontul Patrloiic, EL a- 

mâzau, 
rc vadă co-o ct co întâzaplo, 

La 1 Mai, Iareșalul Stalin 

spimca în ordinul său do zii 
Sub loviturilo Armatoi Rosii 

blocul statelor 'tascisto trosneş- 

to și so destramă. Frica și tul- 

busaroa domnoza acum în zâ- 
nul „aliaţilor“ remâni, unguri, 

fintondezi şi bulgari ci hui Hit- 

lor. Acozto cozi do topor bhit- 

lodsta, «lo aăror țări sunt ocu- 

pat> cau punt în gura do 0cu- 
pare do cătro Nomţi, nu pot 

coum să nu vadă că Geormonia 

a pierdut războiul. România, 
Ungaria, Finlemda și Bulgaria 

au o singură posibilitato ză 
ovite catastrofa: acea do a 
rupo cu Nemţii și do a ieşi din 
războiu. Cu grou insă p'ar pu- 
toa conta că actualole guvor- 
no alo acostor țări ar fi în ntaro. 

să rupă cu Nemţii. Trobuo de 

- prosupus că popoarele acestor 
țări vor trebui să ielo ole înșile 
în mâinile lor ccruza, oliberării 
lor de sub jugul german. Și 
cu cât mal iute vor înțelege po- 
poarele acestor țări: în ce im- 
pas au fost impinse ele do hit- 
lorişti, cu cât mai repede vor 
inceta ele:să dea orice îel de 
sprijin înrobitorilor lor nemți și 
cozilor de topor kvislingene în 
propria lor țară, cu atât mai 
puţine jertfe și distrugeri vor a- 
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tcrglverzau, votau să: 

„lădiro a unei Românii   

IERT 0 AES E STITI ISAC PET OC ELI ERE CESE ZE EI 

  

N
 

vea da sutorit acasto țări do po. 
urma războiului, cu atât mai 
mult vor putoa olo să conteza 
pa spirit do înțelegere din par- 
tea ţărilor democratice. 
__In luna Mal, se realizează 

în strâşit Frontul Unic Munci» 
toreac, în unea accoptării de 
cătro Portidul Social Democrat, 

a propunorii făcute de C, C. al 
“Pomtidului Comunist. In jurul 
Frontului Unic so încheagă un!- 
tatea de acţiune a tuturor for 
țolor democratice din Rom&- 

nia, In ziua de 20 Iunie se al- 
"cătueoşto Blocul Democratic, în- 
tro partidele Comunist, Social 

Democrat, național țărănesc şi 
liboral. Deşi reprezentanții 

Frontului Unic Muncitoresc pro- 
puneau rodizarea Frontului Na . 
țional Domocrat care că cu-. 
prindă 'toato . orgemizatiilo de- 
mocratico, totuşi ci sunt n2- 
voiţi pt cocopto o formă do 
conccntraro democratică mai 
restrânsă, 

Intro timp vitima iluzie a co- 
lor co mai credoau într'o victo- 
rio gorzană to spulberă, Ei, so- 
cotoau că anglo aracricanii. nu 
vor. purta războiul cu kho!ăriro, 
că nu vor indeplini angaja” 
raentelo luato la Tohorem. Dar 
la 4 Aprilie, aviocmalo amori= 
cana îşi lac apariția deasupra 
Capitalei. Umează nenumăra- 
to bombardamonto do zi şi do 

ncapto în toată țara, Cartiero: 
întregi,. o7a39 întregi sunt pre- 
iăcute în ruine, victime nenu- 
mărate, cad din populaia ci- 
vilă Jipsită cu desăvârșire do 
adăposturi. In st&rşit, la 6 Iunio 
are loc debarcarea şi intăntul- 
rea celui do-al doilea front 

Acesto evenimento conving 
gi po cei încă nchotării! la ac- 
Huna. Delegații Partidului Co- 
munist jcru leaături cu reprezen- 
tanţii . Palatului regal și for- 
mează un consiliu politico-mi- 
litarr, | 

Consilierul comunică aliaţi- 
lor hotărirea de a treco de par- 
tea aliaţilor, Totuși pregătirile 
merg .foarte încet și şovăitor 
cecace iaco ca Partidul Comu- 
nist să dea la 1 August o de- 
clarațio ultimativă prin cara 
caro începerea imediată a ac- 
țiunii, e | 

Sub imboidul decisiv al lovi: 
turilor Brmalei Roşii, care la 

19 August rupe Hontul din Mol- 
dova, so hotărăște acțiunoa pe 
ziua de 25 August. Din motiva 
iactiico, acțiunea a fost grăbiiă 
și, în ziua do 23 August, Ion și 
Mihai Ain!enoscu împreună cu 
acoliţii lor sunt arestaţi şi se 
formează un; guvem prezidat, 
de d. General Sănătescu, cu 
câte un reprezentant al fiocei- 
ruia din colo patru pastide ale 
Biozului Democratic, 

Guvernul a făcut o imensă 
greşaoclă, lăsând liberi po noimţi 

împreună cu comandanții lor 

că so retragă, Accasiă groșală 
era să costo viața memhrilnr 
guvernului gi a multor patrioți, 
Nemţii cu profitat de răgaz ca 
să atace cemitala şi să bori= 
bardoze în chip bosticl orașul, 

23 Auqust este cea mai rare 
zi a istoriei ponorului. român, 
Fa marehează sfârşitul opocii 
dn suhiugaro a poporului de 
rătro elomeniele reasţionaro şi 
tasristo şi începulul cpocai GO 

libera 

şi democratice, priotonă cu mII- 

(Continuare îti pag. 12-a)
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Cele nouă loviiuri 
natie lose 

Tea 
9000909009066%900000t00900000%000 

In discursul rostit la D oa: 

   a 

brio, la ședința solcinnă a Lori 
tului: din Moscova, Maresalul Gta- 
Jin a -făcut bilanțul turilor 
zdrobitoare date hitleriştilor da c%- 
tre Armata Roşia în cursul ace 
tui an. . 

Prima lovitură — a spus Maro- 
șalul Stalin, — a fost dată da tru- 
pele noastre în Ianuarie al acestui. 
an, lângă Leningrad și Novgorod, 
când Armata Roșie a sfărâmat sis- 
temul de apărare permanent al 
nemţilor:şi i-a asvârlit în Țările 
Baltice. Rezultatul acestei lovituri 
a fost eliberarea regiunii Lenin- 
grad. . 

Trupele sovietice erau conduse 
de generalii Govoruv şi Maslenl- 
cov, a căror acțiune a scos din zona 
de luptă oraşul-erou — Leningrad, 
Măreaţa rezistență a apărătorilor 
Leningradului va rămâne în istorie 
alături de faptele de arme ale ce- 
lor cari au apărat Stalingradul și 
Moscova. Timp de câteva luni, în 
anul 1941, Leningradul a fost com- 
plect încercuit, Un ostaş sovietic, 
sergentul Ivan Stepanovici Demi- 
dov, student din Leningrad, ne-a 
povestit fapte emoţionante.  Raţia 
de pâine ajunsese da 50 da grame 
pe zi. Mama lui Demidov, amaţită 
de foame, iua parte alături da în- 
treaga populația a orașului la con- 
struirea fortificațiilor, la munca 
din fabricile de armament și mu- 
niţii. In cursul iernii, pionierii s0- 
vietici au construit o linie ferată 
pe ghiața lacului Peipus, isbutind, 
asttel să t. meată ajutoare însem- 
nate vajnicilor apărători, Cum de 
şi-au putut închipui hitleriștii că 
vor putea robi vreodată un asemae- 
nea popor? 

A doua lovitură — urmează Ma- 
reșalul Stalin, — a fost dată în Fe-. 
bruarie-Mar.is ale acestui an, la 
Bug, când Armata Roșie a sdrobit 
trupele germane ţi le-a aruncat 
peste Nistru. Ca rezultat al acestei 
lovituri, Ucraina din dreapta Ni- 
prului a fost eliberată de sub co- 
tropitorii fasciști germani 
„_A treia lovitură a fost dată în 
Aprilie şi Mai ale acestui an, în 1%- 
giunea Crimeei, când trupele ger- 
mane au fost aruncate în Marea 
Neagră. Ca rezultat al acestei lovi- 
turi, au fost eliberate de sub asu- 
prirea germană Crimeea şi Odessa. 

A patra lovitură a fost dată în 
Iunie ul acestui an, în regiunea Ca- 
reliei, când Armata Roșie a sdrobit 
trupele finlandeze, a eliberat ora- 
şele Vâborg şi Petrozavodsk şi a a 
runcat pe finlandezi ::in adâncul 
Finlandei. Rezultatul acestei lovi- 
turi a fost eliberarea celei mai mari 
părți a Republicei Sovietice Carelo- 
Finlundeze, 

A cincea lovitură a fost dată 
nemților în lunie-lulie ale acestui 
an, când Armata Roșie a nimicit 
complect trupele germane la Vt+ 
tebsk, Bobruisk, Moghilev şi și-a 
desăvârșit lovitura prin încercuirea 
a 30 de divizii germane la Minsk. 
Ca rezultat al acestei lovituri, tru- 
pele noastre: a) au eliberat com= 
plect Republica Sovietică  Belo- 
rusă; b) au afuna la Vistula și au 
eliberat o parte însemnată a aliatei 
noastre Polonia; 0) au ajuns la 
Niemen și au eliberat cea mal mare 
parte a Republicei Sovietica Socta- 
liste Lituaniene ; d) au forțat tre= 
cerea : Niemenului şi au ajuns la 
granițele Germaniei, 

A șasea lovitară a fost dată tn 
Iulie-August ale acestui an, în re- 
giunea Ucrainei de Vest, când Ar- 
mata Roşie a sdrobit la Lwow trii= 
pele germane și l-a aruncat din- 
colo de San și Vistula. Ca rezultat 
al acestai lovituri ș a) a fost olibe- 
rată Ucraina de Vest b) trupele 
noastre au forțat Vistula și au for- 
mat dincolo de Vistula, la Vest de 
Sandomir, un puternie ecp 

August al acestui ca (a regiunea 
Chişinău-laşi, când trupele noa- 
stre au edrobi? complect trupele 
germano-române și ct desăvârșit 
lovitura lor prin tacsreuirea lingă 
Chişinău a 22 ca divizii germane, 
Jără a socoti diviziile românești. Ca 
rezultat al acestei lovituri + a) a foct 
eliberată Republica Sovietică Mol- 
dovenească: b) a fost scoasă din lup- 
tă aliata Germaniei, Româma, care a 

ZZI CAII IT SII pes: 

cp de pod, 
A șaptea lovitură a fost dată în 

  

eta lLoșie 
Costazat gamolu. Girmantei și Un: 
cartei A fost ccoasă cin luptă 
aliata Germaniei, Dulgariapcare de- 
asemenea a declarat răcbolu Ger- 

maniei ; €) a fost deschis drumul 
trupelor noastra spre Ungaria, ul- 
tima aliată a Germaniei în Europa; 
2) va deschis posibilitatea de a În- 
tinda o mână de ajutor, impotrivu 
cotropitorilor germani, allatei noa- 

stre Jugoalavia, 
A opta lovitură a fost dată în 

Septembrie și Octombrie ale aces- 
tul an, în Țările Baltice, când Ar- 
mata Roșie a adrobit trupele ger- 
mane lângă Tallin și Riga şi le-a 
izgonit din Țările Baltice. Ca rezul- 
tat al acestei lovituri: a) a fost eli- 
berată Republica Sovietică Esto- .. 
niană ; b) a fost eliberată cea mai. : 
mare parta a Republicei Sovietice 
Letone ; c) a fost scoasă din luptă 
aliata Germaniei, Finlanda, care a 
declarat războlu Germaniei; d) 
pesta 30 de divizii germane au fost 
izolate de Prusia şi strânse în cleşte 
în regiunea dintre Tucuma şi Lt- 
bava, unde sunt măcinate acum de 
trupele noastre. 

In Octombrie a] acestul an a în- 
ceput, între Tisa și Dunăre, în re- 
giunea Ungariei, a noua lovitură a 
trupelor .noastre, cara ars ca scop 
de a scoate Ungaria din războlu şi 
de a v îndrepta impotriva Germa- 
niei. Ca rezultat al acestei lovituri, 
care încă nu este desăvârșită: a) 
trupele noastre au dat un ajutor di- 
rect aliatei noastre Jugoslavia, pen- 
tru izgonirea Nemţilor și eliberarea 
Belgradului ; b) trupele noastre au 
căpătat posibilitatea de a trece 
crestele Carpaţilor şi a întinde o 
mână de ajutor aliatei noastre Re- 
publica Cehoslovacă, din al cărei 
teritoriu o parte este deja eliberată 
de sub eotropitorii germani, 

Această ultimă lovitură cesta pa 
cale de a fi desăvârșită. Armatele 
mareșalilor Malinovski şi Tolbukin 
manevrează liniila de apărare ger- 
mane din jurul Budapestei. Ele au 
încercuit complect capitala Unga- 
vie! și amenință pătrunderea în Au- 
stria. Acest fapt a dus la formarea 
noului guvern provizoriu maghiar 
dela Debrețin, care a hotărit să 
ducă lupta alături de aliaţi, impo- 
triva Germaniei hitleriste. 

Ostaşii roșii știu că se bat pentru 
cauza cea mal înaltă : apărarea Pa- 
triai gocialiste și eliberarea popoa- 
relor de tirania hiţleristă, In lupta 
lor ei sunt sprijiniți de întregul po- 
por sovietic şi de popoarele pe cari 
vin să le elibereze. Aceasta le dă 
o tărie morală, care-l mână din bi- 
ruinţă în biruinţă. 

Vorbind despre însemnătatea stă- 
rii morale în armată, Lenin a spus: 

„In orice războiu, victoria este 
“până la urmă condiționată de sta- 
rea morală a masselor care îşi varsă 
sângela pe câmpul de bătălie. Con- 
vingerea că războiul pe care-l duc 
este un războiu just, conștiința ne- 
cesității de a-și sacrifica viața pen- 
tru binele fraților lor, ridică mora- 
lul soldaților şi-i face să. suporte 
greutăți nemaivăzute. Generalii ţa- 
rişti spun că ostaşii noștri roşii su- 
portă greutăți pe care armata regl- 
mului țarist nu le-ar fi suportat 
niciodată, Asta se explică prin fap- 
tul că fiecare muncitor și ţăran 
chemat sub arme știe pentru ce 
luptă și își varsă conştient sângele 
în numele dreptăţii şi al socialis- 
mului“, 

" Armata Roșie a fost înzestrată cu 
armamentul cel mai modern, și are 
în fruntea e! un conducător suprem 
genial, po Mareșalul Stalin, şi o se- 
ro do militari dintre cel mai renu- 
miți ai lumii, militari teșiți din rân- 
duzile poporului, cari se bucură de 
dragostea şi încrederea soldaților, 

Acestea au fost condiţiile pe cari 
lo-a implinit Armata Roșie, ca să 
realizeze celo mai mari victorii din 
câte wau pomenit în î:tar:a lumii, 
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Când ne uităm îndărăt la anul 

cero a trecul no Vino să Ox» 

ctamăm: „Numai un an?" Atetea 
schimbări, atâtea prefaceri uria- 
se, drumuri atât do noul caro nl 
s'au deschis, cum nu am fi -avut 
în alte vremuri nici în decursul 
a zeci de anl. La începutul enu- 
lui, hizleriştii mai ocupau vasto 

sata 
a 

Lemţol 

a 
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frontul de răsărit. Acest 

Tlesnit aliaţilor că îndepli- 

ziua da 12. Mal. In mai puţin de 

trei săptămâni liniilo germane, 2pri- 

jinite pa masive muntoase au fost 

trăpunca şi la 4 Iunie 

 btindate americane au pătruns în 

Roma, * 

parea Romei d fost semnalul 

Pi marei oterisiva din apus. 

In zorii zilei de 6 unio trupele an- 

lo-americane transportate po vasa 
  

      

    

Frenţă, PO. 

ctucătorii 
Bulgariei şi 

lucrez» în uzinelelui Gooring, luptă estăzi în „Ar 

mata Secretă“ de partizez! din Gormania 

  

mai crau stăpâni po întreaga 

avozu vasăii credincioşi în con-. 
României, Fi aţendei, 

toata tonajelo (au fost 4000 de 

| vesa 1) gi susținute do o uriașă flotă 

aorlanti (12.000 do avioane |) au de 

barcat în Franţa între porturile 

Havre zi Cher g. Unităţile de 

debarcare au fost precedate da 

bombardamente ale nodurilor de 

comunicaţii și de lansarea de pere 

şutişti în centrele principale do re- 

zistenți. In mat puțin de cinci zile 

talmosul „val al Atlanticului”, în 

“dărătul căruia hitleriştii sperau să 

reziste, a fost depășit., - . 

(Ne amintim că în acele zile se 
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Begia şi Olanda, mal 

Ungzzioi. Astăzi nem- 
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tul gi poli 

fapt a 
i 

neazcă angajamentul po caro ir 

luaseră la conferinţa cela Teher: 

da a crea un nou front în cotul 

Surope, aliat a Inezut pintr”o , 

manevră de diversiune “Italia, în 

unitățile . 

Le răspunde 

șii se bat lângă hotarele Germa- 
niei, Îcr. popoarele eliberate so 
năpustesc cu mânie asupra co- 

sr ceri l-au csuprit cu etâta   
  

întinderi alo Uniunii Sovletico, cruzime. 
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(Continuare din pag. 11-G) coca la 10 Osciombiio ropzo: o menitosicțio uriașă a cotlițo- 

ril noştri aliaţi şi în primul rând 
cu U.R.S.S. 

Poporul român a arătat căi 
înțelege să protito do liberlăţilo. 
cucorito. Pentru prima dată, 
după mai bino de 20 do ani, 
Partidul Comunist, roprezon- 
tomtul col mai hotărit al clasoi 
muncitoare, şi Uniunca îino- 
rostului Comunict, pot activa în 
mod legal. | 

Partidul Comunist luptă pen” 
tru unirea tuturor forțelor do- 
mocratice, în vederca zdrobi- 
rii fascismului din afară şi din 
țară, El luptă pentru impliniroa 
clauzelor Armistițiului, semnat 
la Moscova în ziua do 12 Sep- 
tembrie. El luptă pentru mări- 
rca producției, pentru rcilormo 
sociale menito să îmbunătă- 
țească nivelul de viață al celor 
co muncosc, 

Maziliestaţiilo uriaşe caro au 
tost organizata do Frontul Ia 
țlonal Democrat arată că mas- 
cole populare sunt conșticato 
do necesitatea acestei lupto. 

Prin Convenţia do Armistiţiu, 
România a căpătat pormisiunoa 
să lupto alături do U. în. 5.8, 
Impotriva hitlezismului, şi să o- 
libereze Ardealul do Hord. As- 
tăzi Ardodlul oste în Întrogime 
eliberat, iar Amala lomână 
duce mai departe lupa clătuzi 
de Armata Noşio .po toriteriul 
machi ar. 

Dstiel, poporul român a por 
nit să-sl făuroască o viață nout, 

In primul rând, însă, cra ne- 
voo do un quvem caro să reț 
prezinte toate forțelo democza- 
tico din țară, un cuvem care 
să fa mauri encraico de cură- 

țlro a aparatului de stat şi care 
să înfăptulască clauzele Armis- 
tițiului, Guvemul instalat la 23 
August nu mat corespundea 
necesităţilor momentului. In ol 
ss aflau criminali do război, ca 
generalul Potopecnu şi reacţio- 
nari pro-fascizii ca ministrul de 

  

"i intemo, generalul Aldoa. Doa- 
TE IE TES Z a Va) Anti 

  

        = a, 
arce aleg 3 area rfarea 

iu na mii aia 

nm zip, Drd eeociarezp Pezpepoept 

    ST
 

a A dai iri 

TINERE LUCRATOARE 

    

DIN IN DUSTRIA TEXTILĂ | 

AImozirposiilo „CURIERUL“, Str. Belvodera [ir 6, Rucusgti, 
, 

i. 
7 
pf 

zentenții Prontului Naţional Do- 
mocrat, tovartşii Pătrăzcanu și 
Tiiol  Potroezcu, demisrienoaziă 
din guvem, In toată țara a 
Joc întaziri şi mamiicstații u- 
rico clo poporului caro cora 
plecarea guvomului şi întocul- 
rca lui cu un quvorm al Fron- 
tului Naţional Domocrat ln ziua 
do 2 ilocribria, Coziizia Intore- 
Hată do Control prezintă qzu= 
vormtiui o notă prin caro UCI» 

“ză uvemul do nsrezpoctarea 
clauzelor Convenţie! do -Armis- 
tițiu, Acoastă notit ggrăbeoşta 
domodământul crizei! politico 

-şi la 4 Noembrio co tomncază 
un nou guvom do coalițio cu 
reprezentanții Frontului IIaţio- 
nal Domocrat și cu recprozen- 
tomțil pariidolor raţional-tără- 
nozc şi liboral, 

Daz unii mombzi ci eccstri 
guvem continuă cu motodalo 
colul răsturnat, Ministrul do I3- 
tomo . Ponoscu, împreună cu 
proiectul polițiel Capitalei (un 
notoriu criminal do. nizbo!) co 
arată demni vmmași ci lui Ail- 
dea. Metodelo lor do patronaza 
a proiasciştilor duc la caste 
narea a doi muicitori patrioți, 
în seaza da 28 Nocmbrle La în- 

  

rilor Capitalei. Cei 200.000 do 
cstătoni cor înloculzoa lui Po- 
neccu şi numirea la ministorul 
do rtizboi a gonczalului Vasiliu 
Rișcanu, Guvemul domsionca- 
ză (deşi miniștiii F, N. D. nu 
cozmusoră acoasta) iar la G Do- 
combslo co formează actualul 
guvcra prczidat do d. goneral 

nădoscu, caro doțino pi dopar- 
tazentul intomelor., Ca ministru 
do război a fost numit d. go- 
nesal Hegulozcu. Restul minig- 
tiiloz cant acocaşi ca și în gu- 
vezmmul procedeni, . 

Sarcinecto cctualului guvern 
cuzt limpezi trebuesc împli- 

nite punctual clauzele Armisti- 
țlului, trcbuo mărit ofortul do 
război, trebuo ridicată produc- 
ua tîrcbuo dusă lupta pentru 
rotacorea țării. 

Tincrotul democrat a lost a- 
ltturi do întrogul popor în toa- 
to marile lupto do până acum. 
E trebuo 0% ducă gi do aci 
Salata, ca şi mal maro. vigoa- 
ro, lupta pentru rciacorea ță- 
rii [izul 1945 trobuo că flo a- 
nul eatril tutror lorțolor domo- 
cratlca alo tincrotului în lupta 
pcatm clădirea unoi -vioţi noui 

  

reprezenta în cinematografele din 

România un jurnal care gloritica 

-4ăria tortiticațiilor gormane din -a- 

pur, po care spoakerul la declara 

invincibile. Confruntate cu faptela 
care nici ziarele antonezciene nu 

e puteau axunde, caraghiozlAcul 
lăudăroşentei hitlerista ieșea încă 
odată la iveală), 
Vrea de dou lazi, erimatelo a- 

Bata. irau întărit capul da pod 
erenţ în peninzula Cotentin. Apoi, 
la teccputul lunii August anglo-a- 
mericanii izbuteoc că facă o tri 
pungero. Blindatele americana ocu- 
pă peninsula Bretagne, înconjură 
arnizoanele germane din porturile 
retona, apoi virează spre est și 

pornese în linie dreaptă spre Pariz. 

In acele timp noi trupe aliata 
sunt debarcate în sudul Franței, în- 
tra Touloa și Nisa. Partizanii fran- 
cozi, „maquiștii”, atacă pretutin- 
deni garnizoanele germane izolate 

pi coloanela în retragero: La Paris 
poporul za răscoală, ocupă clădirile 
unde erau instalate garnizoanele şi 
comandamenţele germane, lar la 
23 August, — în accoașşi zi în care 
România po elibera de jugul anto- 
nexian — blindatele anglo-ameri- 
cane pătrund în Parisul eliberat. 

Au urmat apoi eliberarea Franței 
întregi, a Belgiei şi a unei părți din 
Olunda şi atacul frontierei de vest 
a Germaniei, - 

Totuşi, în a doua săptămână a 
lunci Decembrie, trupele germane 
au strâna forţele necesare unei pu- 
ternice contra-ofensive caro încă își 
umează curzul, ! 

Acest fapt a produs surprindere 

în: rândurile celor cari zocoteau că 
războlul este câştigat gi ci nu mai 
e novoa de noi eforturi pentru 
zdrobirea fiarei hitleriste, 

Însă Mareșalul Stalin — cu ge- 

niala sa putere de prevedere înte- 
meiată po analiza marxistă e situa- 
țiut militare, politice și economice 

? 
O , 

  

strânse 

9999 

- îinsto a baptei. Ia bilanțul militar 
tie caro ba făcut în ziua 

Poe hu împlinit trei ani dela 

agreslunea i a fasciştilor 

gormani împotriva Uniunii Sovia= 

, Btalin a 1 ' 

Senat militar şi politic a trei 
ani de războlu vădeşte cu toată e- 

vidența, că Gormania' hitleristă a 

piordut deacum războiul şi că se 

apropie ccazul sdrobirii ci depline, 

altând din toata părțile, arma- 

tela U.R.S.S., Marci Britanii și 

USB.A. şi taie drum spre cele mal 

importanta şi vitale centre ale Ger- 

mamniei fasciste, şi nu este îndepăre 

tată clipa când va fi vestit triumful 

sforțărilor făcuta. Războtul se ca 
propie de sfârşit. Dar acea parte a 

drumului ca a mai rămas până la 

victoria deplină nu va fi ușoară 

Războlul a intrat ţa cea mai cruntă, 

hotăritoara şi grea fază a li Lex 

vită şi încolțită fiara Jasciztă. ta 
încercând  injuriată e 

muşte. Cu cât sa va apropia-ri 

mult frontul de centrele vitale alg 

Germaniei, cu atât tai îndâriită 

va deveni împotrivirea hitla los, 

Va ji nevoie dg încă câteva piite 

nica lovituri, pentru ca dugmani 

să fie deţinitiv distrus, şi transfere 

mat în fum și praf. | | 

Iată de co, cu cât războiul £a 2 
proprie de graniţele Germaniei, cu 
attt efortul de război trebua măa 
rit, cu atât toato onergiila trebucza 
concentrate într'un  zinzur 2009 
victoria finală. Acest lucru fa 
n'a fost înțelez do toți. In unele 
țări eliberate ca Belgia şi Gre 
am esistat în ultimele săptăm 

la fapta foarte puțin îmbucurăton= 
ra: forţele reacționare încearcă ci 
€crarmeze armatele populare şi p3 
partizani, Conflictul intern din Bel- 

a, dezarmarea găzdlor populare, 
ară îndoială că au influențat co- 
mandamentul german în alegerea 
Jocului și momentului când să în- 
cerco spargerea! frontului anglo- 
american. | . 

Avertizând pa ostașii săi să se 
ferească de beţia succesului, Ma- 
resalul Stalin a declarat la 23 Fe- 
bruarie :, 

ss Oricât de măreţe ar fi succe- 
tele noastre, noi trebue să apre- 
clem în chip tot atât de treaz ca 
şi până acum puterile dușmanului, 
ză fim vigilenți, să nu permite” 
ca În rândurile noastre să-și facă 
loc înfumurarea,  mulțumirea «de 
sine, îndolența.  NW'a fost. încă în 
istoria războaielor caz, în care dus- 
manul să fi sărit singur în pră- 
pastie. Pentru a câștiga războiul, 
dușmanul trebue împins până la 
prăpastie și îmbrâncit în ea. Numui 
lovituri copleșitoare de o forţă nc- 
clintit crescândă pot să sfarme în- 
potrivirea dușmanului şi să nc ducă 

victoria deținitivă“. 
Cu accastă condiţie, ca efortul 

de război al tuturor națiunilor, al 
fiecărui om în parte să nu slăbea- 
scă nicio clipă, orice încercare -dis- 
perată a hitleriștilor esțe dinainte 
condamnati. Condiţiile obiective 

pontru înfrângerea lor grabnică 
gunt acum realizate. Germania n'a 
putut învinge nici în trecut când 

a avut de purtat un război pe două 
fronturi. Budapesta este încercuită, 

Laţul e pus pe gâtul fiarei hit- 
— a venit încă do acum câ- lerista. Trebua numai ptrâns cu mormântaroa victimelor aro bo în Rozatale, | 3 tova ini asupra grcutățiloz fazei putere şi ea za va prăbuși. 
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pentru succesul luptelor tinore- 
tului, o 

Tineretul a luat parte activă h 
rcarile demonstrațiuni pentru ră- 
sturnarea guvernului Blocului 
Democratic, care, prin politica sa 
reacționară, împingea ţara la de- 
zostru, Ă 

In această campanio o de su- 
bliniat marea manifestaţie a ti- 
neretului din Bucureşti, unde au 
participat 10.000. tineri şi tinere.: 
Deasemonca mai trebuese subli- 
niato o serie do manifestații, în- 
truniri ale tineretului în toată 
țara şi, în special, în Banat şi k 

Reşiţa, o 
In lupta pentra Gemocratizarea 

tării, prin lupta do jos a masss- 
lor largi populare, tinoretul a 
luat o parto activă şi îrzemnată 
la înlăturarea prefecţilor şi pri. 
marilor reacționari. 

: : . 'Finerotul a avut un rol însom= 
nat la Constanţa, Galaţi, Ploeşti &;; 
ii în alte părţi ale ţării. Tinere- 
tul a stat în primele rânduri ale 
luptei, - , da 

La Malaxa, 3. T. B., Gaz şi E- 
lectricitate, S. E. T., Vulcan și a, 
m, d., tineretul a dat un ajutor 
preţios pentru înlăturarea elc- 
mentelor reacționare fasciste şi. 
alegerea, în fruntea întreprinde 
rilor, a unor conducători demo- 
crați cinstiți, 
“Xineretul.a câştigat o serie de 

revendicări economice, care i-au 
îmbunătăţit într'o măsură situa- 
ţia grea în care se găsea. 

In acelaș timp, tineretul depu- 
nea toată energia pentru bunul 

  

aiers al producţiei, pentru mări- & 
rea producţiei necesare 
răsboiului. . 

Dar, în acelaş timp, tineretul 

ducerii 

Ira 
mă 

  

(a 
    

  

mt Acea, 

a trecut şi la organizarea muncii 
pentru ridicarea nivelului cultu- 
ral politic, la organizarea de fes- 
tivaluri artistice şi culturale. 

In toată țara au loc zeci și zect 
de conferinţe şi festivaluri artts- 
tica, 

Cu ocazia antvorsării a 27 de 
ani dela victoria Marei Revoluții 
Bocialiste, tineretul a organizat 
roci de festivaluri și conferinţe, 
printro care trobuesc subliniate 
serbărilo tineretului democrat din. 
Bucureşti. Zeci do mii de tineri 
au luat parto la grandioasa ma- 
niteataţio caro a avut loc în ziua 
de 7 Nocmbrio în București. 

În Întreaza țară, Iaşi, Ploeșii, 
Timişoara cte., iati a pati - 
clpat în numir foarte mare la a- 
niversarea Marei Iovoluţii So- 

PI Peer rrcoaerra pete e e Up n IP Te mere pe 
a: 

  

   

  

  

  

dim eoPalulmi 
dallato cin Octombrie, Toato a- 
costea arată că tineretul pășeşte 
cu hotărîre la luptă alături de 
clasa muncitoare şi do toate for- 
țele domocratica alo poporului 
pentru câștigarea drepturilor ru- 
ra! 

Daz, mai sunt mutte de ficut. 
Elementele reacționare * din Ro- 

a-i calva interesele lor perso- 
o... " 

Acesto elemente reacționare 
strâng în jurul lor:po toţi legio- 
narii şi autonescienii vinovaţi di- 

do rizbolul criminal contra 
Uniunii Sovietice, : 

Tineretul român are datoria — 
faţă de memoria eroilor căzu 
pentru libertate, față de viitorul 
său şi al întregului popor, — ca, 

+ 
sa 

  

  

  

Conștient de forţa pe care o rep rezint 
să-și ceată drepturile . 
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      ă. unitatea sa, tineretul gtio: 
. 

reia, 

ş pontru mărirea 

3 boi şi pentru refacerea 

i lor, 
, poate faco azi numai prin aplica” 

Die Cotta tei > Eero a 

Prin lizta ca ciituri o frontul 
Naţional Democrat, acest lucru 
să nu co mză întâmple, 

Nu trebuo să ultim că trebue 
ză ns rkzcumpărim marea vină 
de participare la jefuirea terito= 
rială gi asasinarea femeilor, bă= 
trânilor şi copiilor covietici, ală- 

“turi do bandiții germani, 
mânia se agaţă de co pot, pentru. Reckpătarea încrederii şi a lo- 

cului alături de națiunile demo- 
cratico so poato face numai prin 
felul cum vom şti să ne respec- 
tăm angajamentele luat prin 
Convenţia de: Armistiţiu încheeat 

cu marii Aliați în frunte cu U= 
niunea Sovietică, | 

Tineretul are datoria să spriji- 
ți ne lupta dusă de Frontuj Naţio- 

nal Democrat, pentru aplica:ca 
loială și sinceră a Armistițiului 
genoros încheeat cu Uniunea So- 
vietică. 'Trebue să dăm tot spri- 
jinul pentru arestarea imediată 
a criminalilor de răzhoi şi a tră- 
ditorilor lozionari, . 

“inerotul trebue si muncească 
producției de răz- 

întregii 
producții şi economii a țării, 

Rezolvarea tuturor probleme= 
caro frământă tineretul. se 

rea Platformei Frontului: Naţio-. 
y nal Democrat. 

„ Esto timpul ca toate organiza” 
iile fezciste și profasciste să fie 
desființate. Ce 'rost nai are pre”. 
milităria caro a jucat un rol de 
frunte în pregătirea tineretului 
pentra războiul contra. Uniunii 
Sovietice ? a 
„_ Dineretul trebue să pornească ct 
hotărtre: la. luptă pentru democra” 
tizarea: vieţii: sale, SI 

Prin lupta sa alături de Frontul Naţional ivemocrat,. îineșatiul pont?     - și-trebue să-si ere wati mot Pete Aș erare e pe ot) 
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