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Dunmmârmeca sâmgeroasă 
9 -Januarie 1905, sau „Dumineca 

". 'Sângeroasă” cum 'o numeau mun“ 
citorii ruși, este ziua când li sa 
ucis popoarelor. din Rusia credinţa 
în țar, nădejdea în bunătatea „Tă- 

" +ucului”, când absolutismul țarist 
„Şi-a : demascat pe faţă „ura sa îm-- 
potriva poporului, :.când massele | 

muncitoreşti au experimentat ..pe 
propria lor piele cruzimea! şi bes- 
tialitatea aceluia 'ce se: numea. 
„Stăpânul tuturor ruşilor”. -. 
Ohrana . 'Țaristă, . conştientă: de. 

frământările 
reşti provocâte de o situaţie. eco- 
nomică desnădăjduită, a recurs la 
o provocare sângeroasă care a cos- 

"tat, viața a. peste 1000 de. munci- 
tori şi 'schilodirea a încă 20090. -_ 
„Incă. înainte cu câţiva ani Rusia 
țaristă căuta să cvite revoluția pe 
calea hine cunoscută a răsboiului. 
De mai mulţi ani ţarismul se gă-. 
sea. într'o politică de expansiune, 
în. . China unde se întâlnea cu. un' 
concurent tot atât de agresiv,:tot 
atât de sălbatic, imperialismul : ja-: 
ponez  -Lupta pe care o. duc sta-- 
tele imperialiste pentru cucerirea 
de . materii. prime şi -picţe de des-. 
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masselor -. muncito- . 
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“A “murit”. Romain. . 
Rolland, — Nicolai 

.. Alexievici Netea» . 
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40 de ani dela 'eve- . 

viei în America de . 

- - mimentele . din 9 | 

„“"lanuarie, . „ : 

' Cuvântul: ' Tineres., : 
„tului, RR. 

ui —. Viaţa - univers 
sapă | 

Gum iau încercat. ... 
" memţii.să distrugă 

“tineretul polonez, : 
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conf. 'adresei. Direcţiei : generale 
"“PITIT. No. 267.100 din 29 X 944. 
  

din: fabrici. şi uzine”. Ohrana ța- 

ristă era mare meşteră în creearea 

mişcărilor de. diversiune și desbi- 
nare a muncitorilor, Când. începu 
greva, Popa Gapon propuse la a- 

dunare ca. pe ziua de 9 Ianuarie să 
se adune toți muncitorii: şi să în-. 
mâneze ţarului o petiție, în care 
să fie: trecute toate nevoile. lor.. 

„Parul este milos. el se va arăta 

poporului şi îi'va soluţiona cere”. 
rile”, astfel spunea Popa: Gapon 
muncitorilor. Sub influenţa. munci-. 

- torilor bolşevici s'au :introdus. în . 
petiție cereri pentru: libertatea pre- 

SAI Ta TD Y 

sta a provocat o ură şi mai mare. 

“In ziua de 9 'Ianuarie spre seară 

se și creaseră baricade în cartie- 

rele Petersburgului. Este începutul 

marilor mişcări revoluționare, care 

au frământat imperiul țarist: până 

în 1906. Aceste acțiuni .revoluţio- 

nare au clătinat țarismul l-au şu- 

_brezit şi l-au slăbit şi mai mult: tuanieni și 

Acţiunile sporadice dar puternice 

au loc în diferite 'centre muncito- 

reşti, unde țarismul: întrebuințează 
“armata pentru represiuni. În pri- 
măvară acţiunile se întind şi. la 

țară. unde iau forme foarte ascu- 

Desființarea ;scla- . =. 

“multe lupte sângeroase, 
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Luni 8 Ianuarie 1949. 
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"de EVGHENII FEEODOROV 
N E „„.  Gemeralaitenant, - Erou: al ' Uniunii 
RR - i șa 14 Sovietice, Preşedintele - Comitetului 
a DR „4... 'AntWaseist al tineretului. sovietic ,. . 

-. 

“Omenirea progresistă trăcşte mo- “de. luptă a unui nou''răsboi, “copiii : 
mentul cel. mai 2năreţ. : Duşmanul noştri, să-i ardă în cuptoarele mon. 

cel mai crâncen al cultgrii,. asupri- 'struoase, să-i omoare în „camerilo . 

torul popoarelor „asasinul ticălos al ' distrugătoare de suilete“ (cu. gaze), 

copiilor şi al. femeilor — fascismul să-i nimicească 'cu' bombe-sbură-. 

german — stă la marginea “pieirii. toare?: Oare, ostașii eliberatori pot... 
Armatele marilor puteri - aliate. —: admite acest lucru. — ostaşi: care 

Anglia, Statele Unite.şi. Uniunea. 2u ;triumfat asupra' dușmanului. ti- 
Sovietică — atacând din Est. şi călos, dovedind lumii întregi su- 

Vest, din' Nord și Sud, au eliberat: prioritatea: lor, morală „şi suiletul 

o parte. însemnată din pământurile; lor nobil. şi curajos? Nu, acest lu-. 
cotropite "de duşman, au pătruns. Cru nu se va: mai întâmpla nicio- 

pe teritoriul lui şi ameninţă cen- dată!... :. -. N 

trele. vitale ale Germaniei. .- - --Dar.pentru! aceasta trebue asi: 

Nu mai este departe ceasul când gurată o.pace:solidă -și sigură, tre=' 
se va da lupta hotărâtoare şi fiara - bue ca 'în- primul rând statele și 

hitleristă va fi înfine nimicită, ' . popoarele iubitoare de libertate,.şi 

“Drumul spre victoria definitivă în. special marile -puteri aliate; să. 

asupra Germaniei este preşărat de trăiască în prietenie și. bună. înţa- 
de. multe legere şi. după război, trebue ca 

greutăţi. Dar acest lucru nu sperie dușmanii '-Și :complicii . acestora să 

pe vitejii ostaşi 'elibekatori, Ei ştiu întâmpine de fiecare dată, la .cea 

că milioane de prieteni schingiuiţi 'mai:mică încercare 'a.lor de a tul= 

îi aşteaptă pe pământurile neelibe- bura pacea, de a'atenta. la. securi- 

rate încă de duşman.. Zeci de. mi- tatea popoarelor, o rezistență 'ho- 
lioane de fraţi şi de surori, mânaţi tărâță.- .. ... 

la muncă silnică germană — ruşi : Tineretul este convins că . marii 

şi francezi, polonezi şi olandezi, li- noştri: conducători: de stat — Mare- 
belgieni, iugoslavi ” şi şalul Stalin, primul ministru Chur= 

norvegieni. Ostaşii eliberatori îna-: chil, şi.-preşedintele Roosevelt: — 

intează “pentru xa:'face judecată vor. înfăptui. acest. lucru.', Toate 

dreaptă, pentru a pedepsi poporul- popoarele “şi toate statele fi” vor. 

' asasin, pătat de sângele nevinovat sprijini. Lupta comună de mai mult 

al, copiilor. şi al femeilor. din: Lon- de trei 'ani pe fronturile războiului 
dra şi Leningrad,.din Paris: și au arătat:tăria uniunii de luptă a 

sei şi. a: cuvântului, libertatea aso- fite, "Țăranii isgonesc -pe moșieri, Kiev, din Belgrad și Varşovia.. A marilor” ţări democratice, '. întăriță . 
ciaţiilor muncitoreşti; 
unei adunări .constituante, 8 ore de. 
"muncă şi pământ ţăranilor. La în- 

- trunirile “prelimiare acțiunii, bol-: 
şevicii arătau. muncitorilor “că 'li- 
bertatea nu: se icerșeşie, ci se cu“ 
cereşte prin -luptă. : Bolşevicii pre-. 
veneau pe muncitori că o să se tra-, 

gă în ei,.dar ci nu au putut opti: 
cortegiul cu. prapuri, icoane şi 
cruci, cu portretul ţarului în frun- 
te. Câteva fraze din. această peti- 

"— Sovietele, 

convocarea dau foc conacelor, preiau pămân- sunat ceasul 'răsplatei-contra celor de: sângele: celor mai buni: 
turile, Prima formă de sfaturi care 
trebuia să 'devie mai târziu forma 
de guvernare a.societăţii socialiste, 

'se întronează tempo- 
“rar, în. diferite părți ale' imperiu- 
lui țarist, După 'ce şi țărănimea 
este 'adusă la linişte cu ajutorul 
cazacilor, urmează diferite acţiuni 
în însuşi sânul armatei. Are loc re- 
volta marinarilor de pe .crucișă-. 
torul : „Potemkin“ .în ..apele . mării 

sar fii :ai 
care s'âu acoperit de veşnică in-' popoarelor noastre. :  :. 

famie .. prin inventia ” „Lagărelor in ;Datoria' tuturor, orgânizațiilor. 442 

morţii“ şi a „Avioanelor torpile“ şi nexetului a tuturor tinerilor a 
A Oa a. _ , şi-tie 

a spânzurătorilor, Vai. şi ama Tr Că- nerelor din. ţările democratice, cone 

lăilor germani! Dreapta urgie a PO- stă în a desvolţa și â întări: mereu 
poarelor. se va. năpusti CD a lor: "legăturile între popoarele. noastre, 
Noi . vom învinge . pe dușman! „Sia Ti i 
NOI N ze . - pe: târim. militar, politic,: economie . 

Nimeni nu se mei îndoește de &- și catuza e 
 JUCTU, a i -Nu'g. nici-un secret pentru ni= 

Şi ce mare bucurie va aduce vic- e e iii ci : 

toria definitivă pentru tineretul iu- MEN că tinerii şi tinerele din. An- 
ție arată exasperarea în care ajun: Negre. unde soldaţii «se răfuesc cu 
sescră muncitorii. „Noi muncitorii ofiţerii contra, cărora nutreau o ură 

orașului -Petersburg,. femeile noas- de moarte. și arborează 'steagul ro- 

-bitor” de libertate” din lumea. ' în- 
treagă, pentru tineri și tinere, pen- 

„glia .şi Americă şi din'alte ţări de = 

mocratice,: înainte “de 'război cu- 

  

„de trădare care. a du or 
„român pe bazele prăpastiei... 

' toţi vânzătorii de ţară şi.pe toți nare 

                  

„. Kovarăşul ministru: Lucrețiu Păt răşcanu 
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„de războu. 
In primele zile ale acestui An a popoarelor călcate în picioare 
Nou, care trebue să fie anul re- atâţia ani îndepărtează pentru 
facerii.țării și în acelaș timp totdeauna .primejdia . acestor 
anul stârpirii tuturor rămăşițe- năpârci. In țara noastră ei se. 

„lor fasciste; tovarășul ministru . plimbă liberi, şi din. posturile 

Lucrețiu Pătrășcanu a.comuni. de comandă. pe cari le mai de- noi cu obuze, iar noi în ci cu icoa- 
“ne”, Pe sângele poporului -rus, Văr- cat presei proectul de:lege pen-- țin 'în stat stidează 

Proectul acesia de.lege pune în e ca şi în trecut, siluirea drep- 

faţa întregului popor; a întregu-: tutrilor „tineretului. Pentrucă. așa 
lui tinerei, necesitălea ascuțită cum spune .inanifestul PND de 

de a pune definitiv capăt încer-. Anul Nou: 
cărilor diversionisie ce tind. să înaintate. . de: - miniştrii PND, 

transforme polilica ţării. într'o' pentru. arestarea şi: pedepsirea 

politică de duplicitate, ce tind criminalilor: de război și a tră- 

să împiedice cu toate puterile.. dătorilor: de patrie. precum şi 

curățirea. țării de cei cari au cel'de epurare, au fost modifi- 

participat şi au întărit. poliiica cate de ciitre majoritatea Guver- 

| s'poporiuil nului 'de coaliţie în așa, fel, în- 
- "“cât ele! lasă portiță de scăpare 

celor mai mulți vinovaţi“. 
“ Procctul de lege -al tovarăşu- 

“ministru Lucrețiu . Pătrăş- 
trebue sprijinit de întreg 

mâini sunt: mânjite. cu sângele poporul, „de întreg , tineretul, 

sutelor de-mii de deportaţi şi 'pentruca o dreaptă pedeapsă să 

prizonieri, . ale căror buzunare: nimicească pe toţi cei cari au 

sunt pline de averea strânsă de. batjocorit şi, împilat.. poporul 

pe urma jefuirii nemiloase a po- atâta vreme. Şi prin sprijinirea 

poarelor din Uniunea Sovietică. acestui. proect de. lege. noporu 

Nicio intrigă. oricât. de .meşteşu- ȘI. tineretul - înfierează deciara- 

gită ar fi, nu va putea împiedica: țiile d-lui Iuliu Maniu care, con 

furia poporului “să mistue pe. tinuându-şi politica de desbi- 

şi. desorientare a opiniei 

“publice, a cutezat să „declare că 

forțele *- fasciste. „au. dispărut 
“toate lăsând neatins sufletul ro- 

A c . 

: mânese , : * 

Proectul de lege, prin severi-. 
tatea lui justă şi prin cuprinde-.  P 
rea ui, nu lasă nicio portiță de. lui; 
scăpare - ticăloşilor ale. căror.:canu 

a 

cei cari, pitiţi în ascunzișuri, 

ândesc clipa în care să poată; 
ovi.cu sete în.viaţa şi dreptu- 

rile poporului.: . -. ca 
Căci, ceeace e la noi abia în 

poporului' nostru în 

âncționarea criminalilor 

conştiinţa: 

tru urmărirea şi sancţionarea naţională 'a poporului, dau de-: 
celor vinovaţi de dezastrul ţării.. ercte şi iau hotăriri al căror scop. nu cra a lui, se ridicau 

- Proectele de lege, : 

- Căci 'condiţia- esenţială a re- 

- țările vecine a fost 
stadiul. unui proect. de lege, în punerii 

dus 'de mult : 
la îndeplinire. . Trădătorii . po- 

drepturile lui fireşti, alături de 

Aliați, e îndepărtarea fără milă 

facere pe seama altor: state îna- 
-poiate duce -fatal la răshboi. Astfel” 

“lupta acestor două imperialisme, pe 
seama Chinei: a dus .la răsbeiul 

, Ruso-Japonez.. Fără a' declara 'răs- 
hoi, Japonia atacă pe neaşteptate 
în Ianuarie 1904, fortăreața rusă 
dela Port:Arthur, pricinuind pier-" 
deri 'serioase flotei ruseşti care 'se 
efla acolo. -  - - 

Guvernul țarist socotea că răs- 
“boiul: îşi” va“ ajuta” să-şi întărească 
situaţia politică, să canalizeze ne- 
mulțumirile masselor, -Dar răsboiul 
a sdruncinat şi mai mult regimul 
arist Fiind .rău înarmată şi rău 
instruită, condusă de generali în- 
capabili, armata rusă suferea o în- 
frângere după alta. Trupele ruseşti 
erau prost: aprovizionate, în. loc de 
obuze armata primea descori va-: 
goâne cu 'icoanc, Soldaţii spimeau 
cu amărăciune: „Japonezii trag în 

sat din belşug pentru o ,cauză ce 
i ( profilosii 
de .răsboi, îmbogăţiţii. Corupţia era 
în floare. Trenurile sanitare pen- 

„tru evacuarea răniților erau între- 
buințate pentru a căra bunurile 
jefuite de generalii şi marii trădă- 
tori ' țarişti. Soldaţii dezertau . în 
massă. După asedierea şi cucerirea 
fortăreţii Port Arthur, japonezii au 
sdrobit armatele ruse lângă Mul- 
den. Urmă după aceia zdrobirea 

-complectă a flotei ţariste în strâm- 
toarea 'Tu-sima, ceeace a determi- 
nat guvernul țarist să ceară pace, 
Răsboiul fu definitiv pierdut de 

către. Rusia ţaristă. a 
-: Criza ' economică: din anii 1900- 
1903, mărise :suferinţele - masselor 
populare iar răsboiul:le-a înăsprit 

şi mai mult. Răbdarea poporului . 
se apropia de sfârşit. Massele tra- 
ceau la acţiune. In Decembrie 1904 
o mare grevă bine organizată care 
se' termină cu succes a avut loc la 

| Bacu. Aceasta este începutul altor, 
acțiuni însoţite de un puternic a- 
vânt revoluţionar care puse stăpâ- 
:nire pe masse, La 3 Ianuarie 1905 
începu 'greva la uzinele Putilov 
din Petersburg. La ea aderă şi alte 
'uzine şi -făbrici din . Petersburg, 
“astfel că în câteva zile greva de- 
veni generală „Incă -din 1904, îna- 
intea' grevei dela uzinele Putilov, 
“Ohrana (Poliţia) crease cu ajutorul 
provocatorului Popa Gapon- o .0r- 
ganizaţie printe . muncitori denu- 

  

   

„părarea, 
2000 de răniţi a fost rezultatul a-. 

„tre. copiii noștri şi. părinţii noștri 
bătrâni şi debili am venit la tine, 
Doamne, ca. să căutăm adevăr și 
apărare. Am. sărăcit, suntem asu-: 
priţi, suntem împovăraţi de o mun- 
că peste puterile noastre, suntem. 
batjocoriți nu suntem recunoscuţi 
ca oameni... Am şi răbdat dar sun- 
tem împinşi din ce în ce mai mult 
în prăpastia mizeriei a lipsei di 
drenturi şi a ignoraniei. Despotis-: 
mul şi -“arbitrăriul” “ne Sugrumă...! 
Răbdarea, noastră e pe sfârşite. 
sosit pentru noi acel moment gro- rănimii române şi a țărănimii ruse. 1918. Ei ne-au povestit despre gro- ricân.; 
zav când moartea e mai bună de- 
cât continuarea chinurilor insupor-. 
tabile”. Astfel glăsuia petiția mun- 
citorilor trimeasă către ţar, 

- 140.000: de oameni mergeau 
convoi la țarul Nicolae ca să li 
facă dreptate şi.ca să li se ia 

Peste 1000 de morţi 

în 
se: 
a= 

şi 

cestei manifestări paşni4», : 'Țaris- 
mul a tras în .muncitori. S'a de- 
menstrat încă odală;, că  revendi- 
cările clasei muncitoare nu..pot fi 
cucerite cu petiţii, -ci numai prin 
acţiune dârză. Impuşcatea munci- 
torilor a demascat în: fața poporu- 
lui acţiunea dușmănoasă şi reacţio- 
nară a ţarismului le-a arătat tutu- 
-ror muncitorilor că ceeace le-au 

şu, “Alte crucișătoare aduse în gra-" 
bă refuză să tragă în marinarii de 
pe „Potemkin”, . . . 

- Mişcările din ' anii 1907. dela 
noi . sunt strâns legate cu ceea- 
ce s'a întâmplat în Rusia, sunt ur- 
marea evenimentelor petrecute a- 
colo în. anii 1905-1906, Ridicarea 
ţărănimii române care suferea sub 

de, aceleaşi condițiuni grele de exploa- Churchill, F, Roosevelt. 
tare, sub: acelaş jug nemilos ca şi 

“țărănimea: rusă, ne - determină: să 

A' facem o apropiere între soarta ţă- Ja primul răsboi mondial din 1914— turală: 

Dar poporul rus s'a eliberat de' sub 
jugul sclaviei, s'a eliberat de des- 
“potismul țarist, -: : : 
„Poporul român a fost ţinut. în 

„ignoranță, în întuneric, asupra rea- 
lizărilor popoarelor din Rusia dela 
1917 încoase. Astăzi poporul român 
şi popoarele din Uniunea Sovietică 
sunt unite într'o luptă cruntă cu 
fascismul german, care .ne amin- 
teşte atât de bine asuprirea ţaristă, 
Hitlerismul german, dușmanul tu- 
turor' popoarelor,. duşmanul ome- 
nirii, al progresului și al culturii, 
trebue nimicit, Poporul român și 
tineretul român trebue să se inspi- 
re din tradiţiile glorioase, din lup- 
ta şi jertfele pe care le-a dar po- 
porul rus pentru eliberarea sa, pen- 

tru ostași şi pentru ” cei ce mun- noșteau foarte puţin felul de viață 
cese !'. Ce fericită va fi -pentru ei al'tineretului.sovietic. Aţâţătorii.de 
ziua „când se va sfârși răsboiul! războiu și “slugoii lor s'au folosit 
- Dar bucuria şi fericirea 'lumii de aceasta. Ei depuneau toate sfor- 
pot. fi de scurtă durată, Acest lucru, țările pentruca tineretul sovietic să —. 
ne învață istoria, de acest lucru fie ponegrit şi prezentat întro lu- 
suntem preveniţi de oamenii mari -mină falsă şi se găseau mulţi din 
de stat, de conducătorii 'popoarelor - cale-afară de creduli, care din lipsă, 
şi ţărilor noastre, 'I. 'Stalin, W. de alte informaţiuni, dădeau cre- 

zare. născocirilor . calomnioase. 

 Amintiţi-vă ceeace am auzit dela de altă parte tinerii şi tinerele s0- 
“părinţii” noştri, 'care” au luat parte vietice ştiau putin despre viaţa cul- 

| a tineretului englez şi ame- 

zăviile răsboiului, despre  barba- Războiul acesta ne-a apropiat. EL 
riile nemților, despre crimele lor şi -a:-arătat lumii - întregi: adevărata 
despre planurile lor.mârşave de ură faţă -a :tinerilor și tinerelor 'noas- 

'şi: de asuprire a popoarelor. Trebue. tre, a spulberat păianjenul de min- 
-să recunoaștem că ascultam aceste. ciuni și: calomnii, : răspândite ' de 
povestiri mişcaţi, ni se „părea a- fascişti. "Organizațiile : „Comitetul | 
tunci, că aceste lucruri sunt impo- antifascist ai tineretului: sovietic“ 
sibile și că nu trebue să se repete. în URSS; „Comitetul. anglo-so = 
Dar n'au trecut nici 25 de ani după - vietic de amiciţie al tineretului“ în 
primul răsboi, şi lumea a fost din Amalia; „Tineretul american pentru 
nou aruncată într'un nou abator şi lumea liberă“; „Tineretul american - 
mai grozav, iar inițiatorii lui „au pentru lumea democratică“ și al- 
fost şi de data aceasta tot nemţii, tele au. lucrat. mult pentru întă- 
aceiaşi care în 1918 părăseau, ca rirea legăturilor şi prieteniei noa= 

nişte câini bătuţi, conferința de'stre. a DN 

„pace dela Versailles, _„ 1... Tineretul din lumea întreagă cua 
Toate aceste Jucruri se pot repeta noaște vitejia Zoiei  Cosmodemian» 

dacă popoarele biruitoare nu. vor scaia, care despreţuinăd chinurile 
spus - bolşevicii a fost cruntul a. tru independenta ţării şi pentru li- face în aşa fel încât dușmanii pro- nemţeşti a murit ucisă de mâna că- 
"devăr. I-a clarificat şi pe aceia care 
încă îşi mai: făceau iluzii în' bu- 
nătatea şi dreptatea țarului, Acea-       

  

bertatea tuturor poţoarelor. 

"ALEX. DRAGHICI 
y 
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„Fără îndoială că congresul ga- 
neral: al sindicatelor convocat de 
comisia 'de organizare. sindicală 
constitue: unul din evenimentele 
cele mai importante din 
clasei 
Delegații sindicatelor vor. forma 
diferitele uniuni sindicale.: La rân- 
dul 'lor, aceste .uniuni vor :alzătui 
Confederaţia Generală a Muncii, 
forul suprem, care va îndruma şi 
coordona întreaga mişcare - sindi- 
cală din țara noastră. Et 

Delegații : muncitorimii îşi. vor 
spune cuvântul. - asupra . tuturor 
problemelor ce privesc pe cei ce 

( istoria | 
muncitoare - din România. 

vitoare la. refacerea ţării, la ridi- 
carea țării şi la lupta pentru dis- 
trugerea fascismului intern şi ex- 
tern. . E | 

Deaceea :congresul ' sindicatelor 
nu "este numai un fapt de o im- 
portanță . excepțională pentru 
muncitorimea română, ci constitue 
un moment. de hotărâtoare însem- 
nătate pentru întreaga ţară. 

Sindicatele care cuprind astăzi 
peste 400.000 de. muncitori. orga- 
'nizaţi pe baza unităţii: de clasă. 
Ele formează instrumentul ce] mai 
puternic. -al' muncitorilor pentru 

Virgil Petre 
  

gresului şi .ai libertăţii să nu :mai lăului german, rostind: cuvinte „da 
fie niciodată în stare. să încerce o dragoste pentru poporul ei. 
nouă aventură 'sângeroasă. | a i 11. din a 

„ Tineretul iubitor de libertate este. oaste Pet ea Lunea întreagă cu- 
direct interesat, că pacea care va fi- Matruşov, care în timpul unui -a- 
instaurată după răsboiu să fie sta- tac: sa târât până la cuibul de 
bilă şi sccuritatea popoarelor Să. mitralieră îl d isi a 
fie asigurată. Nu este suficient să perit iieră al, dusmanului Cid 
repurtăm victoria definitivă 'asu- : A ra cazemate! cu cor- 
pra dușmanului răpus, Trebue să pul a „ieina asiel pe tovarășii 
stabilim o astfel de: pace în: aşa: Apic, Care, aacau, ce-iocui 
fel, încât să nu mai îndrăsnească vcigător al mitralierei nemjeşti. 
nimeni 'să deslănţue .un nou răs- SS UmCa Apeage Cu 
hoi; altfel. peste 20 sau 25 de ani, noaşte vitejia tânărului ostaş: — 
“neamţul va. ridica iarăşi mâna lui Lui Smirnov — care în vara anu- 
criminală contra noastră, contra lui 1944, luat prizonier grav ră- 
copiilor. noştri. :. : „ni nu a descoperit dușmanului se- 

Tineretul iubitor de libertate îşi CICtul militar, nu a spus nimic des- 
spune şi. el cuvântul pentru apă- pre drumul pe care mergea „unita- 
rarea unei păci solide şi securității tea. lui de tancuri şi bărbăteşte a 
viitorului, Şi acest - glas este pu. Murit chinuit de. călăii germani. 

Aceştia sunt reprezentanții ! tipici - 
- ai tineretului sovietic. : 

Așa este tineretul, Țării Sovie = 
tice 1. - 

Tinerii şi tinerele sovietice, la 
rândul lor, au.aflat multe în. tim- 
pul, războiului despre! vitejia şi 

termic şi” hotărât, este glasul 'mi- 
lioanelor de combatanți — ostașii 
Armatei Roşii, armatelor Angliei şi 
Statelor Unite, Franţei şi ale ce- 
lorlalţi aliaţi ai noştri — care nu-și 
precupeţesc -viaţa în luptele contra 

hoardelor germane. Acesta este 

Pe - 

muncesc precum și .asupra ches- 
tiunilor politice şi economice pri- 

iii pi e Peer SE e a E DEEA EP EI => 

. 

(Cantinuare în pag. 5-a) . glasul sutelor de mii de tineri par- statornicia tinerilor noştri aliați, 
tizani din Franţa, Iugoslavia, Ceho- 
slovacia şi Norvegia, care duc cu 

despre. patriotismul loraprins şi 
despre dragostea lor de popor. Ti- 

; porului au fost arestați, au. apă- a tuturor celor. cari au: întreţi- 
  

/ rut în: faţa tribunalelor popu- 

„lare. In unele țări ura. 
- mut focarul . de 

dreaptă “ popoarelor sovietice. : 
. . a - 

  

(DO a, fm TO aă 
= A Norm ez m ial 

DAND a 
. - „ 

de ură împotriva - 

război. Ta 
"In manifestul: adresat la. î la- 

nuarie poporului român, de că- 
tre Consiliul Frontului “Naţio- 

nal Democrat se spune: -.. 

„Deşi .siluafia “noastră a] 
“mult mai favorabilă. decât. a'al- 

tor țări. eliberate „de st 
“cotropitorilor _ hitleriști, ; 
am rămas mult în:urma lor în 

ceiace priveşte . curățirea . dru- 
mului pentru o: hkomânie nouă, 

democratică” i 
_" Intw adevăr, toți vecinii” noş- 

tri, afară de maghiari pe terito- 
riul cărora .se.mai. + În€ 
lupte crâncene, au luat măsurile 

necesare refacerii ţării şi .obți- 

"merii unui Loc de cinste în lumea 
: : - - 

1. 

a: fost 

de sub. jugul. 
„totuşi . 

dau -încă 

democratică 'de. după 
 Jugoslavia:şi' Polonia a fost rea-" . 
lizată reforma agrară. In Bulga- 

-ria,- Tribunalul Poporului duo. 

-decă pe toți. vinovații şi- crimi- 

nalii de război. În toate aceste, . 
țări S'a realizat concentrarea tu-: - 

turor .! forţelor 'democratice. ŞI - 
Tar tineretul, în spe- rogresiste. e 

pp unii 
cial cel. jugoslav, strâns”. 

fară deosebire de clasă și națio- 

nalitate, luptă în primele rân- 
duri pentru reclădirea țării, aşa - 

cum au luptat, și mai luptă pen- 

tru libertatea ei. 

“La noi' însă, 
nare. ” sabotorii 

" (Continuare în pag, 6-a) 

, 

profasciştii 
forțele . reacţio- 

şi   
  

    
  

abnegaţic lupta. contra cotropitori- 
lor nemți. Acesta este glasul mi- 

lioanclor de tineri ucrainieni şi 
francezi, ruşi şii ; belgieni, bielo- 

ruşi şi polonezi, ' care au îndurat 
grozăviile muncii silnice nemţeşti,/ 

Acesta este glasul, sutelor de. Ami- 
lioane de tineri, care făuresc rârma 
victoriei în uzine şi mine, pd câr 

  

câm- 

neretul. sovietic admiră cu | toată 
sinceritatea faptele eroice ale fra - 

ților lui de arme, ale aviatorilor și 
tanchiștilor englezi și americani, 

ale. marinarilor şi artileriştilor, ale: 
parașutiştilor şi infanteriștilor, cari * 
dau puternice lovituri dușmanulii. 

„„ După ' război, prietenia noastră, 
întărită de sângele vărsat în lupta 

  

“pii şi plantaţii. 1... comună. contra. nemților, trebue să 

-. "Tineretul iubitor de libeptate din 
lumea întreagă nu va 

urma niciodată pe falsi; pacifişti — 
a. căror voce mieroasă! se aude din 
ce înce mai des, — ițmplorând jn- ulgen i . + . « 

faţă dama | mtrățească 
„Oare pentru . acezsta sau jert- fit pe câmpul de luriță milioane de 

„prieteni ai noştri cet mai apropiaţi şi cei mai dragi?. (Oare puţini ti- 
neri şi tinere în floarea vârstei am 
pierdut noi, chinuiți şi omorâţi de 
călăii nemți? Oare vom admite noi 
„ca nemţii să omoare pe câmpurile 

A 
Zi 

i 

J. ş 

Ă dmite un . 
„nou răsboi! Tinerii cins iți. nu. vor 

devină şi mai strânsă. Ce posibili- 
tăți bogate se deschid în faţa noa- 

stră, ce folos imens trebue să adu- 
că această amiziţie. Tot ce vom în- 
treprinde împreună, va apropia și 

mai! mult pe: tinerii și tinerele din 

ţările democratice, şi îi va strânge 
şi 'mai mult într'o forţă uriașă, în 

stare să lovească oricare duşman al 

popoarelor iubitoare de libertate. ! 
- Pineretul din lumea întreagă își 

va îndeplini cu cinste misiunea is- 

torică 'pe care omenirea i-o dă: să 
ajute popoarele lor. să sdrobească 

fascismul german și să înfăptuia- 
scă .o-'pace solidă și sigură pentru 
lumea întreagă.. :.: 

N



n
 

NS
 

c
r
.
.
.
 .
. 

. 

I
E
I
 
O
T
P
 

DI
R 

TI
E,
 

Pa
 
at
a 

am
ar
e 

vr
ei
; 

- grul acesta î) ştiu. în: primul 
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tezul focului şi care înfrânge 

datoresc lui Romain Rolland 
ș tinuă, 

putut rezista, Romain. Rollan 

independenţa Franţei. 

4 Exupery. . 

„şi să comunice cu oamenii. 

s
e
a
 

ÎC 
po
i 

și împreună, Conştiinţa   nic, un iubitor de pace, dar un 

lor care au provocat atunci şi   
ca să fic ucisă pentru satisfacţii 

niciodată, o: 

p
t
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noua societate din U, R.S. S.P 

ți dură şi de un entuziasm gâlgâit 

impun respect: oamenilor 7 

4 voluţie. | 
'- Romain Rolland vizitează 

] torului sovietic, 

] cul ? — din acei oameni 
4 de-a îi unul din prietenii 
este un Tolstoi al Franţei, dar 

| sursa marilor lui suferinți'“... 

 u
ii

ie
u 

“HI dovedesc talent, cultură, gust şi spirit 
polstoi, Haendel), Ghandi, Michel-Angelo, Tolst 

mente esenţiale din istoria revo 

II
I 
S
E
I
 

1 .sului, a umanităţii, 
  

i main Rolland pe unu 
de frunte, ........     

PIETE ATI 

  

  

anti Damaair 
RA Oras 

în vârstă dintre combatanții socialişti ai occidentului a 

încetat din viaţă la Vezelay în ziua de 30 Decembrie 1944. 

i Oamenii progresului social, iubitorii de pace care au vestit ; 

înfrățirea popoarelor, clasele muncitoreşti flimânde de o altă zi 

mai bună, înțelectualii acestei Europe care a primit din nou bo- 

din nou imperialismele — toţi îi. 

aproape. 50 de ani de luptă con- 

Dacă mar fi fost la o vârstă înaintată, dacă fiziceşte ar îi; 

ca Andr& Malraux sau ca Antoine 

pentru libertăţile omului, pentru justiţie, pentru valori, pentru 

Şi poate că, în loc să moară între lucru-t 

rile camerii lui, ar fi căzut pe câmpul de luptă, 

i „Nu există în lume decât un 

ii dea lumea aşa cum e — şi s'o iubeşti, — scrisese el; şi dacă 

viaţa lui Romain Rolland s'a confundat întradevăr cu eroismul, 

apoi e tocmai pentrucă cl a înţeles că trebue să rămână un om: 

Focurile de puşcă ale războiului trecut l-au găsit pe bari-ț! 

cadele culturii, apărând drepturile popoarelor de a trăi libere 

lui spirituală i-a interzis înţelegerea 

compairioților săi. Romain Rolland .era un 

1914 în Elveţia, serie acea vehementă carte, 

'chizitoriu adresat imperialismelor. smintite, pe care-l intitulează | 

„Deasupra învălmășagului“, Din paginile cărții sale s'aude gla-| 

sul muncitorimii târite, împotriva intereselor 

Revoluţia socialistă sovietică din Octombrie descoperă în 

Romain Rolland, aşa cum va descoperi celălalt luptător. francez: | 

„Henry Barbusse, un. admirator sincer, un apărător convins şi! 

) devotat, în momentele când duşmanii Uniunii Sovietice criticau ti 

de_bună credinţă, cucerese massele şi! 

4 determină cercurile intelectuale să se intereseze, să afle, să cu- 

1 noască uriașele transformări impuse în Rusia Sovietică prin re- 

! său prieten Maxim Gorki şi e găzduit la Moscova în casa scrii- | 

„Rorhain Rolland,: va spune Gorki, 
de o neobosită 

lui, De multă vreme Romain Rolland 

] rațiune — de acea teribilă ură care a 

Romancier, dramaturg, esseist, biograf şi ziarist de egală va- 

4 loare şi înţelepciune, el a zugrăvit în cărțile sale oamenii 'Apu- |. 

sului, cu întrebările şi problemele 

(„Jean Cristophe“), a prezentat figuri 

i de artişti, de muzicieni, de gânditori într'o serie de biografi care + 

“Lupii). sau și-a, făcut propria lui biografie în „14 ani de luptă“, e 

- : “Adversar înverşunat al fascismului” hitlorist, -mussolinian 

1 sau falangist, el agită şi, îndrumează tineretul pe calea progre- 

a 'respectului faţă de valori. ; Ne 

Nu Franta, nu Europa, ci democraţia însăși pierde în Ro- 

] din bărbaţii și din intelectualii ei cci mai 

    

leresilatea unei Edituri de Sta 
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iața lui Nicolai Alexievici . 

  

colai ma
m 

în
: 

Nekrassov, desfăşurată în 

epoca dinainte şi de după 

1818, este expresta Operei lut. 

ar această operă nu este un 

singur moment streină de fră- 

mântările istorice şi de carac- 

teristicile sociale ale timpului. 

În ziua de 8 lanuarie se vot 

împlini dela moartea lui: Nico- 

lai Alexievici Nekrassov 07 de 

ani, 
Rusia pe care a cântat-o Ne- 

krassov s'a transtormat enorm. 

Fa creiat din drepturile şi li- 

bertăţile omului o realitate mo- 

dernă, civilizată, umană. la a 

instituit societatea socialistă şi a 

făcut din soldaţii săi — soldatii 

cliberatori ai popuarelor curo- 

pene. : DR 

Dacă  Nekrassov ar trăi să. 

imens, ce uzină măreaţă, fără 

seamăn a devenit. Rusia care pe 

când era student — îl lăsase să 

fate şi nepăsătoare ale proprie- 

-tdrilor din Petersburg; desigur 
că Nekrassov.nu şi-ar mai re- 

"cunoaşte şi nu şi-ar mai regăsi 

eroii: ei au' devenii oameni: cu: 

drepturi şi cu.datorii în societa- 

te, cu o viaţă asigurată, aşa du-.   

  

anţei a plecat: Romain Rolland, |] 

de agenţii Gestapo-ului, cel mai ; 

d sar fi dus ca Louis Aragon, 

de Saint-Exupery să se bată 

aşa cum a căzut! 

singur eroism : acela de a ve- 

convins antirăzboi- 

duşman sălbatic al imperialişti- 

mai târziu războaie. Refugiat la 

acel deslănțuit re-t 

ei, în măceluri, 

şi orgolii care nu i-au apartinut   
ledoariile lui, încărcate de o căl- 

or, clatină poziţiile detractorilor, 

“Rusia, :se întâlneşte cu marele | 

este unul — poate uni-| 
tenacitate. Am onoarea 

un . Tolstoi lipsit de ură pentru 

fost pentru gânditorul rus 

legate de realitățile de acolo 

de personalități politice, q 

de observaţie (Beeţhoven, 
a dramatizat mo- 

AOiiariu 

  
luţiei franceze (14 Iulie, Danton, 
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“pentru cwsurile. universitare 
„Gunsujile“ au constituit până a- 

cum pentru. studenţi întotdzaună o: 
suni . mare dificultate,  Nenumăraţi 

profesorii .care asculță 'Qupă "buchea 

cursului ; nenumărați sunţ, studcuții 

cate din. diferite motive. nu au. putut 

audia cursul. Din aceste mative, ca 

și din nenumărate aliele, cursurile ar 

trebui. să fie întotdeauna, înaintea 

Chestiunea cursurilor” universitare - 

se prezintă Însă astăzi in' deosebi, ca 

o problemă şi mai gravă decât deo- 

biceiu. Aceasta din donă pricini. 1n 

primul rând. prețul hârtiei şi al tipa- 

“rolui s'a scumpit atât de mult în ul-. 

limul timp, încât. dacă editarea 

cursurilor ar :fi lăsată în scama unei 

edituri parţiculare, costul lor ar .de- 

examenelor la dispozitia ' studenţilor veni inaccesibil aproape oricărui: stu- 

1a -un preț accesibi] tuturor, . Sta 

“Că situația este cu. totul alta, lu- 
rând 

studentii. Foarte mulţi profesori dati 

prea târziu cussul .la litografiaț aşa. 

încâț apare ahia 'cu câteva zile îna.. 

Înte 'de examen snu “chiar după ce 

examenul -s'a terminat. -Pe de altă 

parte atunci când. apare, cursul : esto 

de ecTe mai multe ori aşa de scump, 

încât numai studenții. cei mai bosaţi 

îl pat cumpără.” Scumpetea cursului 

se datareste 'în primul rând faptului, 

“că cursurile sunt citate de: edilori 

particulari, care: înțeleg. să câştige 

cât mai mult pe spatele. studenţilor, 

Urmările acestei „stări: de lucruri 

sânt cât se poate dc proaste Studen- 

ţii -se prezintă slab pregătiţi la exn- 

mene sau trehuie să și Je amâne pen= 

tru_sesiunea de. toamnă, .10 12 „stu: 

denţi sunt nevoiti să înveţe după.un 

singu= curs. cu toate ditienitățile pe 

care Ile implică acest procedeu, . 

Xdent: In. al doilea rând. faptul „că 

miul(], studenţi ai facultăților  teore- 

„tice. nu vor putea veni în Bucuresti 

din H$să de locuință şi se vor. pre- 
zenta mumai la examene, fațe ca 

fără tat, şcolaritatea lor să de- 

vie imposibilă. a. 
Din. inte aceste: motive, delegaţia 

studentească care s'a prezentat în 
audientă la ministrul: Eâucatiei  Na- 
ţinnale Stefan. Voitec, a cerut: 

editură de'stat, : 
-2) Ohiteativitatea pentru profesori 

de a da în mod gratuit materialul no- 
cesar acestora, în aşa fel încât -cursu-. 

dinară de examene. ! ; 
__ Orearea: unei iedituri de “stat 
reondiția îndispepsabilă - 

» euesurilor wniversita-e, Dacă rectora- 
“tul nu se simte în, stere să realizeze 

7 anast deziderat 'studențimea este sata 
să ia asupra el. o 

“rile să apară înainte de sestunea or. 

este 

, 
, 
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"0 Editarea | cursurilor de către 0 

a “îieftenirii - 

pă cum munca le e asigurată, 

după cum sănătatea, desvolta- 

rea copiilor lor, drepturile la. 

cultură şi la viața “politică 

le-au fost asigurate '.. . . 

- Astăzi scriitorii. sovietici . au 

devenit, aşa cum o dorea şi cum 

preconizase Lenin, „inginerii su- 

flotelor“, Ei construiesc, orga-. 

nizează, participă la lupta. po-. 
porului. A e 

“La 1840 însă, scriitorii de sub 

tarişti mai neglijau încă omul. 

Nekrassov spre deosebire de 

contemporanii săi, l-a văzut, i-a. 

învățat durerile, i-a. înțeles fi- 

pătul sângeros al mizerici care- 

încolăcise şi s'a întors către, el. 

Au trăit împreună. Au răbdat 

împreună. Și-au consumat copi-.- 

lăria paralel și nu s'au bucurat 

de ea: - N 

„Nemaipomenit vis]. 

Nu, soarele meu n'a fost fericit. 

Copilăria mea fu lipsită de, 
bucurii. 

Nu datoresc nimic nimănui. 

Nicolai Alexievici Nekrassov 

s'a născut pe la sfertul veacului 

al XIX-lea (1821), în districtul 

Iaroslav, ca fiu al unui fost o- 

fiţer. Viata pe care o cunoaşte. 

în casa părintească este o viată 

crâncenă, dezordonată, barbară, 

“împotriva. căreia spfletul pur.al 
copilului va reacționa. atunci ŞI. 

va răbufni mai târziu, E 

Comportamentul brutal al ta- 

tălui său, sălbătecia acelui om 

dedat la beţii și la vulgarităti îi 

va displace întotdeauna. La o 

Pe 

      

__ La moartea 
lui R, Roland 

S'a stins o flacără a Europei, 

A marti Romain Molland. 

Europa şi lumea întreagă au 

pierdut un luptător, 

N. Nouand şi-a pus știinta si 

- talentul în serticiul sncivtății, 

a! progresului, Nu B'a- închis în 

turnul de fildeş al întelectunlis- 

mului pur," deşi profesiunea sa 

de profesor de estetică îi .îm- 

punea preocupări abstracte. LL 

a văzut viața asa cum este. Cu 

toate frumuseţile, cu toate ab 

  

poată vedea astăzi ce şantier . 

moară de frig la porțile îngân-" 

Din cauza tratamentului sălba- 

tic pe care îl primea din partea 

soţului ci, femeca aceea își în- 

cheie o viaţă care nu fusese nici 

odată fericită.  Nekrassoo este 

crescut cum se poate. Intre mu- 
safirii turmentaţi de alcool ai 

tatălui său şi câinii acelor mu- 
safiri, copilul are voie să se 

joace. Pentru tot restul vieţii 

ui, acest copil va; păstra încă 

imaginea decăzută a casei -pă- 

rinteşti şi va înțelege mai ales 

că, afară de lumea destrăbă- 

lată între care întâmplarea fă- 
cuse să se nască, există cea- 

laltă lume: a oamenilor, care 

muncesc, asudă, rabdă şi sunt 
uitaţi: în noroiui, să zacă, să 

umple "spitalele, să mărească 
mortalitatea. 

La 16 ani Nicolai Alexievici 
Nekrassov e trimis “de tatăl 

siiu la Petersburg, într'una din 

şcolile militare -ale vastului o- 

Pi 

      price 

raş. Cât timp a “ frecventat Ne- 
krassov şcoala militară către 

-ca mizeria din” care 

care fusese îndrumat, sau dacă: 

a (recventat-o măcar, e greu 
de stabilit. In orice caz, foarte 

curând după sosirea la Peter- 
sburg, el începe să audieze 
cursurile Universităţii, ceeace 
conduce la izbucnirea unui con-. 
flict puternic între. el şi tatăl 
său. Concluzia a fost simplă: 

Nicolai Alexievici 
rupe pentru totdeauna legătu- 

Nekrassov 

pile cu familia. şi începe să e- - 
xiste pe cont propriu. Anii lui 
de studenție sunt populaţi de 
spectrul foamei. Iuerează în 

redaeții, întârzie în librării, e 

svârlit într'o iarnă pe dru- 

muri de proprietarul căruia 

fiuzi plătise „chiria la. timp, 

irăieşte în azil si serie! Poemele 

lui corespund începuturilor de 

realism dela mijlocul secolului 

XIX. Romantismul diluat şi 

personal al epocii nu-l antre- 

mează. Nekrassov trăieşte în 

PE: = 
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jectiunile, cu toate greutățile si 

comoditățile ei. Aşa a 

pus-o si în capo-Wopera - sa 

„Sean Cristophe”, : unde viața 

Huropei antebelice ne apare cu 

toate problemele ce 0 rămân 

tau. In jurul eroului principril 

se desfășoară viata compleză 

n unct societăți, am puter aice 

d întregei societăţi omeneşti. 

    

  

De vorbă cm 
"D. PROF. GHEORGHE | 

DANCUŞ — ne scrie dela 

Cluj, cerând să trimitem şco- 

Jarilor ardeleni „Scânteia Ti- 

neretului“i, li răspundem pe 

această cale, că mai multe 

exemplare gratuite -din re- 

vistă, i-au fost trimise de cu- - 

rând, adată cu urări tovără- 

“sești pentru şcolarii clujeni 

şi pentru d-sa, cu prilejul 

Anului Nou. 

C.F. DAC — vă rugăm să 

ne scrieţi în viitor sub nu- 

mele dvs adevărat. Din poe- 

ziile trimise (inclusiv cele“ 

pentru concurs) nu putem 

reţine încă nimic, E drept că 

se remarcă oarecare uşurinţă 

'de a versifica, însă atât nu 

este suficient. Feriţi-vă - de 

lucrurile lesnicioase. Expri- 

maţi-vă liber, aşa cum 'sim- 

țiți, iar, când riscurile unei 

rime v'ar putea conduce la 

efecte mediocre, n'aveţi de-, 

cât să renunțaţi la ea în a- 
vantajul poeziei. 

JOSE HEIGER — din poe- 

mul dvs întitulat „Marș“ 

transcriem un fragment : 
„Pe fronturi, 
In uzine, 
-Pe ogoare, 
La tun, 

Lângă motor, | 
Lângă tractor, 
Noi tineretul fără soare, 
Fără pâine, 

Vom. făuri a 

Credinţa zilelor de ” 

N a mâine !* 

Restul e slab. Mai trimi- 

teţi însă. Așteptăm și artli- 

cole, i 

MIRCEA 1 RADUI.ESCU 
reținem poezia. pentru 

CONCUIrs,. 
— 

  

no oo 

limerii Rei 

-.$.-G. MOSCHUNA — am 
primit Marşul tineretului 

"- Ja concurs. 
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trans 

“democrat“ şi-l vom prezenta 

VICTOR GH. PIȚIGOI — 

„momentan, nu putem încă 

„ deschide un curs de limba 

“necesară pentru imprimarea 

unei astfel de .rubrici. Dacă 

doriţi totuşi să colaboraţi la 

revista noastră, trimiteţi-ne 

traduceri din scriitorii sovie- 

tici.şi articole despre viața şi 

-. opera lor. | 

rusă . fiindcă nu. avem litera: 

D. PASCAL — extragem. 
Gin poezia „In prag de viaţă 
nouă !“ două fragmente, cu 
calități poetice, rugându-vă 
să ne mai trimiteţi: 7 
Astăzi, vreau să smulg 
cuvântul” sgrunțuros din 
o adâncuri 

tăvălit, murdărit prin noroaie: 
şi smârcuri 

cuvântul hulit ” 
cuvântul adevărat 

sănătos 
răspicat, 

.. .. . . . . . . . 

"Astăzi, prieteni, 
în prag de viață nouă 
vă spun vouă 
să ne unim, descătușaţi, 
toți suntem frați - : 
și să pornim 

"că mfăptuim 
, dreptate, etc. . 
„ANA BERCEANU — sen.. 
timente frumoase, dar ver- 
suri- fără virtuozitate și fără 
ințeres. Incercaţi de vă orga- 
nizați şi citiți cât mai mult, 
Descătuşaţi-vă de atmosfera 

- cenușie, necomunicativă cara 
populează strofele dvs cu re- 
zonante bacoviene. ŞI reve- 
niţi, Se poate ca să revşiţi și 

„lucruri bune mai târziu, 

lui sunt sincere ȘI 
e adeviăe 
au ieşit; 

colțuroase ca starea țăranu ut 

pe care au evocat-o. NekrassoY 

cântă zăpezile şi gerurile Rusiei, 

apele despletite ale Nevei, închi- 
sorile, darul de a povesti al.lui 
Krilov, Măreţia lui Petru cel 

Mare, suferinţa însângerată şi 

densă a ţăranului slav: 
Secolele au trecut, 

ei. Versurile j 
calde ca viaţa, pline 

înainte, 

schimbat de mat. 

multe ori în lume. 

Dumnezeu n'a uitat decât un 

“singur lucru: 

Soarta, trista sourlă a (ăranului. 

Tolul “s'a 

Noi ne cunoaştem. 
- „* copilărie, 

Tu eşti expresia umilinții, 
Tu ești veșnic sufletul iertător: 

Acela: pe care lacrimile nu-l 
e pu. podidese 

De şoarta ta, n'are inimă in el, 

' Sau în a 
de „CANTECE DE CRIMI- 

" NALI“, gâlgâie,—amestecată cu 

ironie şi cu durere—revolta lui: 

Nekrassov: OO. 
Suferim de foame, de sele, . 

De frig suferim cât e iarna. 

Fiecare pialră pe care o scoatem 

îi „din mină 

Este prețioasă pentru Rusia. | 

Câţiva: istorici. literari s'au 
răbit să-l treacă pe Nicolai A-' 

exievici Nekrassoy în rândul 

poeţilor nihilişti ai Rusiei” ța=- 

' ziste, adică în rândul acelor nu- 

meroşi poeţi, care au negat to- 

tul, în versuri de o violenţă in- 

tenționată și uneori de o vulga- 

ritate provocătoare, căutată. 

fost'o confuzie. o greşală de cla- 

sificare, o grabă de a epuiza 

opera acestui poet. realist. şi de 

a o adânci. Nekrassov este al 

masselor, al țăranilor, al celor 

care suferă, al poporului rus 
tăvălit şi. batjocorit sub cizma 

țarilor, un poet social şi uman, 

un precursor “al scriitorilor „in- 

gineri de suflete“... 
In 1678, după doi ani de su- 

ferință — în care timp a scris 

fiind pe patul de boală — Ni- 

colai Alexievici Nekrassov mu- 

rea, fără ca situaţia socială din 

patrie să fi suferit vreo modi- : 

ficare în bine. | 

Fusese contemporan cu. Ale- 
xandru Petăfi şi cu revoluţiona- 
rii noştri dela. 1848. Și avea să-l 
confirme de .atunci permanent 

în istorie şi să biruie în nu- 
mele lui. o 

La comemorarea a 67 de ani 
dela moartea lui, trimitem lui 
agp - 7 da 
Nicolai. Nekrassov elogiul nostru 
pentru viata şi convingerile sale 
de adevărat scriitor-luptător 

totul merge 

încă din ” 

ţ AA n E «(0 Di 2 : [ss 

ieyievici lerassov 
vârstă fragedă, își pierde mama. mijlocul oamenilor şi simte cu 

ltă parte, într'o serie. - 
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şi de precursor al unci ere pro-.. 
gresiste. II 

- Icn Caraion . 

  

  

  

4; E o viață ce abundă în smlşcă»i 

4 vehemente, idei, ambiţii, sue- 

: _cese, căderi, planuri, trausfor- 

mdri, lupte, rătăcire 

s.anourte, | . 

Opera s&u« este un strigăt de 

trezire şi un îndemn gignntie 

apre progres. Din ea se dea- 

prinde măreaţă figura : omulul 

nou. Omul viitorului, 

ver născut din suferintele şi 

tuptele de azi. Viata vazută «le 

“2 RoUand este adevărata ria- 

jă care se deavoltă într'o sin: 

pură direcție, determinată de 

legile dialectice ale evoluţiei 

istorice : direclia progresului. 

Romain Molland, această va- 

loare mondială, s'a stins. Dar 

opera sa ne-a rămas şi ne va 

lumina calea. Vom 

din ea pentru lupia noastră 

acea dragoste caldă pentru 

„0,  Dentru adevrărntul ou 

care creicză, care e capabil să 

nutrească un mare ideal - pus 

în slujba tuturora. A . 

Vom împrumuta din ea spl- 

ritul aliruist, ca.să-l punem în 

si 

siujba muncii pentru ajutora- 

rea celor slabi şi a celor ca 

trăeac în mizerie, chinuiți de 

cgoişti şi de tirani. 

Ovpera lui BR. Rolland ne va 

vorbi cu acelas glas preunani 

ai convingător, întăriudlu-ne în 

credința mavelui eveniment al 
ziitorului victoria libertăţii. 
Sufletul lui N, Noltand va-vl 

bra şi pe mai departe în au 

ziceau auavă a stilului său. şi în 

ceracterul” militeut al operei 

sale, Şi mul ron uita pentru 

că şi el a luntat, crezud în 

triumful ideilor progresaiate, 

Omul li. 

Smpriunuta 

" „Chestiunile supzriorității de . 
rasă sunt prostii 
toare” a scrin: undeva Ii Nol 

land, Nicio calitate în plus o 
unui individ acu a unei colecti- 
vități nu poate îudreptiăţi pe 
acel indţuid sau pe acea co- 

leciivitate ad o întrebuințeze ca 
o armă de opresiune faţă de 

alții, Orice calitate trebue pusă 

în alujva progresului social, 
Nomain Itolland ne-a lăsat o 

moştenire prețioasă, pe care 
tiverii Europei luptătoare și 

proyreaiste au datoria să n în 

feleavă şi să o transmită, 

A a z. 8, 
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d Orizontal Vertical 

1) Trebue să fie în mâinile tutu- 

ror, 6) Ca diamantul (fem.). 7) Nu- 

me masculin. 8) Se îveşte. 10) Pu- 

seseră mâna pe hoț. 13) Păstrase- 

ră. 15) Eforturile. 16) Părăsi încă- - 

perea. 17 Nume femenin. 18) Des- 

țelenite. 19) Işi pune lacăt la gură. 

20) Imprimată, .22) Dădu ocazia, 

24) De grâu. 25). Scoase în eviden- 

ţă, 27) Mâna: de lucru (plural art.).. 

29) Fotografie (pop.). 30) Purtătoa- 

re de speranţe. 31) Felicitare. . 32) 

Momiseră. . a 
E E 

    

2) Drumuri de' cale 

ferată. 3) Tine (mold.). 4) Nemărgi 

nitele. 5) Fugise. 9) Pacostele sala- 

viilor (neart.). 11) Azil pentru plane 

te. 12) Resturi... 14) Elementele îne 

capabile. 15) Dăduse de mâncare, 

16) Repertoriu de greşeli. 18) Sti 

prafețele. 21) Vulturii... 22). Inţeles 

ge. 23): Indrăsniseră. 24) Pilozof 

autor al. „Eticei“. 26) Jucării de 

hârtie, 27) Broboadă. 28) Revizue- 

şte. 31) Alătură. ! 
II 

1) De lemn. 
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Infiinţăm două rubric; de şah, 

Una. pentru începători, cealaltă 
pentru avansați, . | i 

Incepători; învățați dela noi 10= 

cul de şah. Șahul desvoltă puterea 
de judecată,.o aprofundează. Este 
un minunat exercițiu al minţii, 
„Avansaţi, jucaţi partidele ce 
publicăm noi, vor fi 

le 

tre în. şah. 

Șahul se crede că ar fi luat naş- 
tere în Persia cu sute și mii de 

ani în urmă. A fost jucat apoi în 
toate țările Europei, fiind conside- 
rat ca cel mai frumos şi variat joc. 

Astăzi țara unde se joacă. cel 
mai mult şah este U. R. S.S. Nu 
nurnai că se-joacă dar teoreticienii 
de șah rușii sunt cunoscuţi în lu- 
mea întreagă. - : | 

La campionatele U. R.S. S. iau 
parte o mulțime 'de . jucători. cu- 
prinzând ţărani muncitori şi inte-, 

lectugli: Numărul jucătorilor. care 
au: participat în 1937 la campiona- 

„Leningradului” a fost de 
700.000, faţă de ce;:16 jucătoți care 

Festivilăţi 

  

a Anului. Nou 
Primul An Nou de. libertate a fost 

sărbătorit -cu entusiasin de către mun= 
citorii. Capitalei. Peste tot = 
prilejuit ..un- bilanţ A Noua al evenimentelor 
din „trecut și pentru vii „trec! entru viitor o hotărâra' 
do activitate mai dârză ca aricână, pen. 
tru Iupta de nimicire definitivă a fas- 
ismului şi „pentru „participarea tuturor 

la munca 'de refacere a . cere a Tărţi. d i 
torii au dat dovadă că stiu să: ei 
manifestările lor arţi 
patriotic. - 

A arpit despre. condiţiile  difurite 
ci la ani, in care sărhătorim ' acurmn 

stice 'cu 'avântul 

j „La fabrica de timbre, 
n tovară3 din Comitetul de fahrich 

de 

| , . 
Anul Nou. A nrmat un procram arlis- 
tic reali 
tori, 

zat cu talent do către munci: 

1 

“ Golţul șahului 

ăn noi, foarte bune 
pentru mărirea cunoştinţelor voas-, 
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au participat anul trecut la jina- 
lele campionatului României”, 

Dealtţel vom publica și partide: 
le celebre jucate de maeștrii joci 
lui de şah. 
„Urmăriţi rubrica ateasta, în [ice 

care săptămână. 

Penttu începători 

Sahul se joacă pe o tablă de 
"şah ce are 64 de patrate negre îi 
albe; Tabla se așcază cu pătratul 
alb în dreapta jucătorului, 

Figurile sunt: 2 Regi (Şahi), 2 
Dame, sau Regine. 4 Nebuni, 4 cai 
şi 4 Ture; în faţa acestor piese stau 
16 pioni. Piesele sunt albe şi negre 
formând tabere albe așezate în fata 
„taberelor. negre formate din pics? 
negre. 
Tabla: de sah se numerotează În 

felul, următor dela .stânga Spre 
dreapta cu litere și anume a, b.& 
d, e. î, g,h, şi de jos în sus 1,2,% 
4, 5, 6, 6. ! 

Vom continua în numărul viitor 
cu arătarea funcțiunii fiecărei pic” 
se. Tot în numărul viitor publică 
ŞI o partidă pentru avansați. | 

Z = here = IF E tea tea orce rea i ZT 

cu prilejul 
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_Şezătoarea_a fost deschisă prin i” 
vântul tov, Farcaş, din partea Comile: 
tului Sindicai S.T.B.. care a întătisa! 
realizările întreprinderii după 23 Argusl 

șI indemnat pe muncitori la unire $ 
activitate rodnică, Din ' p. 4 că, partoa END. 
vorbit tov. Em. Anuheliu, examinând * 
venimentele politice din cursul anu 
recul si rolul muncitorilor în sustin“ 
rea răsbolului, A urmat un sr f , proyran 
tistic interpretat cu talent şi întercf de 
tinerii muncitori. alcătuit din: scenelt'! 
“lrozii“ şi „Petiţiune“ș „„Ptunusoru! * 
coruri, muzică, executată rchestr 
S T. B.etc, ” ată de o 

„Şezătoarea a, fost urmată de un ni 
până dimineața, .



SCÂNTEIA TINERETULUI 

  

Intreaga politică a guvernului 
american în vest, între 1840 şi 
1850 fusese determinată de ane- 
iunea statului Texas. şi de .re-. 
partiția țeritoriilor luate . Mexi- 
cului. . ” 

Iar problema sclavâjului, care 
reprezintă criza finală, n'a ieşit 

direct din antagonismul natural 
al Nordului cu Sudul, cât din ri- 

yalitatea lor economică în vest, 
Politiceşte, popoarele Statetor- 

Unite nu puteau decât să simpa- 

tizeze cu mișcările care au dus la: 
anul 1848, „anul revoluțiilor“ 
Convenţia ' Naţională a parti- 

“ului democrat trimise „felicitări 
frățeşti“ tinerei Republici Fran- 

ceze pentru. a îi „răsturnat tro- 
nuri și ridicat republici pe rui- 

nele  despotismului, în Lumea 
Veche“. 

* Preşedintele Fillmore, care a 
ocupat locul lăsat vacant prin 
moartea lui Taylor, a trimis, cu 
aprobarea congresului, un vas de. £ 
război în Turcia, pentru a-l 
transporta în Statele-Unite pe 
patriotul ungur Kossuth, exilat 
din ţara lui. Primirea lui în A- 
merica, în Decembrie 1850, fu 

obiectul unor calde. manifestații 
de simpatie, 

In anul acesta, problema scla-' 
vajului în Statele-Unite a căpă- 
tat o întorsătură neașteptată, prin 
Amendamentul Wilmot (Wilmoţ 
Provis0), care preciza ca niciun 
stat cu sclavi să nu mai fie ac- 
ceptat, după Texas. 

A fost încercat apoi un com- 
promis, o amânare prelungită 
până la 1854, între cele două 
"concepţii despre 'aplicarea consti- 
tuției, a sudiştilor mari moșieri, 
şi a nordiştilor democrați. 

O lege pentru predarea .scla- 
vilor fugari, fu urmată imediat 
în Nord, de o serie de legi pe 
State, pentru protecţia indivi- 
duală a acestora. O mulţime de 
incidente, unele cu proporţii de 
rebeliuni locale, indicară guver- 
nului că lucrurile ajunseseră la o 
tensiune foarte acută. 
„Coliba lui Moş Toma“, cartea 

scriitoarei Harriet. Beecher Sto- 
we, publicată în 1852, cunoscu. 
un succes politic şi .de librărie,. 
fără precedenţ, : Această -carte a 
fost scânteia incendiului de mai: 
târziu. Răspândită ca fulgerul în” 
sute de mii de exemplare şi tra- 
dusă în mai mult de douăzeci de 
limbi, ea a ţinut locul unui mare 
manifest anti-sclavagist, un apel 
către întreaga 'Jume. civilizată, 
pentru nimicirea acestui ruşinos 
ilagel al sclaviei rasiste. 

Indată după publicarea acestei 
cărți celebre, se constituie o aso- 
ciație secretă, cu ramificaţiuni în 
întreaga Americă de Nord, pen- 
tru protejarea sclavilor fugari. 
Această asociaţie ' purta numele 
de; „Calea ferată Subterană“. 
Cele două partide: sclavagist şi 
aboliționist începeau să se în- 
îrunte pe faţă. Cei dintâi aveau 
mulţi reprezentanţi în partidul 
Democrat susținut de. bancherii 
din Nord. Ceilalţi întăreau rân- 
durile partidului Republican. 
Timp de trei ani, între 1855 și 
1858, teritoriul statelor mărgina-y 
şe între Sud şi Nord erau locul 

unor întâlniri sângeroase . între 
bande înarmate, ale celor două 
partide, şi în special Kansas-ul. . 
„In acelaş timp, la întrunirile 

Congresului incidente grave în- 
tre deputaţi erau treptat mai la 
ordinea zilei. Reacţiunea sudistă 
fu întărită. de societatea Ku- 
Klux-Clan dirijată împotriva 
imigranţilor democrați, - apoi a 
negrilor, Succesul lor atinse a- 
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Prin Declaraţia dela 1 Ianuarie 
| negri au cul 

  

- pogeul “în cazul ne ului 1 
) , grului Dred Scott, sclavul unui medic militar (a „Missuri. Dred, odată ajuns i un, Stat, liber, și-a solicitat n tribunal libertatea D urma presiunii 2, an az cret, stabilește. că. sclavii sunt în sta de lege, ei pot îi purtaţi de 
stăpânii lor, ca orice obiect; fără insemnătate.: In -urma acestei. a- faceri senzaţionale, partidul de- 
mocrat se scindează în.două o parte. aderând la Republicani. In 
așteptarea izbucnirii finale. un ultim episod al luptei între | 

e 
Ay 
   

  

„sudiştilor, un de-. 

1861 

  

negri fugari. El fu prins și spân- 
zurat, dar cazul acesta avea să 
deslănţue războiul. Se. pregătea 
chiar. o insurecție a Negrilor.. 

In „Decembrie 1860, alegerea 
lui Lincoln precipită everimen- 
tele ŞI statul Carolina de Sud ae- 
Misionează din Federație. Uniu- 
nea se găsea în dilemă de a sacri-! 
fica desvoltarea Uniunii Federale 
în favoarea sclaviei, sau desvol- 
tarea sclaviei în. favoarea Uniu- 
nii. | 

Inainte de începutul anului 
celelalte state din Sud:    

  

compensau în cele două tabere, 
fără vre-o situaţie decisivă, după 
un an şi jumătate de lupte grele. 
In vremea aceasta Lincoln, cu 
marea sa luciditate de spirit, lan- 
să, în Septembrie. 1862, procla- 
maţia, prin care avertiza Statele 
din Sud' că, dacă nu încetează os- 
tilităţile înainte de 1 Ianuarie ur- 
mător. toţi 
țele Confederaţiei vor fi pentru 
totdeauna liberi. La 1 Ianuarie 
1863, tăgăduiala: fu înfăptuită. 
Proclamaţia independenței smul- 
gea sclaviei 4 milioane de oameni 
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Scenă din spatele frontului federal (fotografic din filmul „Pe a 

tide, va aduce în scenă, figura 
luminoasă a lui Abraham Lin- 
coln, candidatul - republicanilor 
din Illinois. Lincoln se născuse 
la 12. Fevruarie .1809 dintr'o. fa- 
milie săracă. In tinereţe, el a e- 
xercitat profesiunile cele mai di- 
ferite: :dela muncitor manual, 
până la mic funcţionar la poștă. 
In vremea aceasta, el muncea ca 

să-și completeze studiile, care, 
odată terminate, îl făcură faimos 

în statul întreg, prin calităţile 
sale excepţionale de om al legii. 
Era un bărbat slab şi foarte înalt, 
stăpânit: şi dotat cu un tempera- 
ment deosebit de maleabil, du- 
blat de o:atitudine morală fără 
cusur.  Poporul'îl cunoștea sub 
porecla de „cinstitul'Abe“ şi îl 
asemăna cu legendarul George 
Washington. In campania electo- 
rală din 1858, el învinse pe-con- 
tracandidatul Douglas, mai puţin 
popular. Lincoln susținea dreptul 
suveranităţii :Congresului,. iar 

Douglas, dreptul Statelor; cel 
dintâi, cu gândul ascuns că acest 
Congres va interzice sclavajul, 
cel de-al doilea, că Statele, dim- 
potrivă, sar servi de drepturile 
lor pentru” a-l autoriza. ! Poziţia 
respectivă a celor două partide se: 
desena clar: statele din Sud ţi- 
neau să-și folosească indepenpen-" 
dența apărată de Douglas, împo- 
triva libertăţii apărată de Lin- 
coln. In cursul campaniei electo- 
rale, Douglas fu nevoit să facă. u- 
nele declaraţii și promisiuni, care: 
l-au făcut să. piardă simpatia 
Sudului, fără- însă . să câştige 
Nordul. | 

Radicalii din Sud îl propun pe 

Jefferson Davis pentru a le sus-. 

ține interesele şi îl repudiază pe 

Douglas. 
“Intro noapte de: Octombrie 

1859, un aboliţionist fanatic, John 
Brown, personaj rămas legendar, 

atacă un arsenal sudist pentru a 

procura arme pentru instalarea 

unui azil în munţi, pentru sclavii 
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“oameni 
1862, patru milione de 

ipertalea N 

„muncitori, printre nomazi şi a- 

  

  

Georgia, Alabama, Florida, Mis- 
sissipi, Louisiana și Texasul.se 
retrag . din Uniune, formâna o 
confederație separată sub preşe- 
denţia lui Jefierson Davis. Atitu- 
dinea Nordului a încercat la în- 

ceput formule de compromis, 
fără succes, Lincoln și-a daţ sea- 
ma ce] dintâi, că libertatea cetă- 
ţenilor Americii viitoare, nu pu- 
tea fi cucerită decât prin luptă. 
El deveni protagonistul progre- 
sului Statelor Unite ale Americii. 
Cea dintâi sarcină pe care şi-o 
propuse fu aceea de.a înfăptui 
unanimitatea opiniei: Nordului, 
în vederea crizei ce se apropia. 
El încercă  însfârşit, pentru cea 
din urmă oară ,să-i aducă Ja rea- 

litate pe marii plantatori din 
Sud, în preajma războiului civil. 

Incidentul bombardării fortu- 
lui Suneter din ordinul preşedin- 
telui. Davis, deschise. ostilitățile. 
Conștient de avantajul său mili- 
tar, Sudul declară războiul. Nor- 
“dul avea însă avantajul numeric 
şi moral. Războiul începu pe apă, 
cu cea dintâi întâlnire între mi- 

cile crucișătoare  ,Merrimac“ şi 
„Monitor“. Pe uscaţ îşi pregăteau 
întâlnirea trupele generalilor Ro- 
bert Lee şi Grant, . , 

Victoriile și înfrângerile se 

  

  

sclavii dintre grani-: 

ralul Grant cucerea Vicksburg şi 
Port-Hudson,  continuându-şi 
marșul spre mare. 

In statele din Sud, supuse foa- 
metei şi speculei, mizeria creştea 
cu fiecare zi. Imprumutul intern 
şi listele de. subscripţie nu reu- 
şeau să împiedice inflaţia, provo- 
cată de blocadă. . Speranţa unei 
intervenţii 'a. Angliei, principala 
importatoare de bumbac şi alte 
materii prime, îi părăsi. . | - 
“In Noembrie- 1863, partea cen- 
trală a câmpului de bătae îu izo- 
lată . şi transformată în cimitir 

  

pe care. îi reda libertății: eveni- 
ment capital, care domină toate 
celelalte episoade ale războiului. 
Lincoln. acţionase. la momentul o- 
portun şi avea să culeagă foarte 

curând roadele acestui gest fără 
precedent. Emanciparea Negrilor 

eliberaţi aduse în rândurile nor-. 
diste peste 50.000 de luptători de 
culoare. 

Impins de câteva succese lo- 
cale,. generalul Lee, mândru de 
splendoarea armatelor sale, de- 

păşi frontiera Nordului, provo- 
când întâlnirea sângeroasă dela 
Gettisburg, cu trupele  nordiste 
de sub comanda generalului 
Meade. Trei zile după aceea, ar- 

  

Reportaj de | 
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mata înjumătăţită a lui Lee, în' 
frunte cu comandantul ei, se îna-. 

poia înfrântă, pe drumurile pre- 
sărate cu spânzurătorile de Ne- 
gri „instalate. de ei la sosire. In 
vremea asta, mult mai departe, 
pe malurile lui Mississipi, gene- 
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„Născut în Kentucky în 1803; 
învăţătură aproximativă ; pro- 
fesiunea ; avocat; căpitan de 
voluntari în războiul Şoimilor 
Negri, încasator de poştă în- 
trun birou mediocru, de patru 
ori membru în adunarea legis- 
lativă dela Illinois şi membru 
în a doua Cameră a Congre- 
sului ; talia: 1,93 m”. 

Sunt cuvintele şi constatările 

lui Lincoln însuși despre viaţa 
lui, Constatări rezumative, sim- 

ple, care prevestesc însă din 

înlănţuirea lor contrarie pe pri- 

_mul președinte de libertate al 

Americii. Era dintr'o familie mo- 

destă şi mereu pe drumuri. In 

Massachusetts, în Pensylvania, 

Virginia sau Kentucky, familia 

aceasta . sistematic hăârțuită de 

viaţă, continua totuși să creadă 

"în viaţă, să se bucure şi să 
creadă. , 

Cel mai eminent membru al 

ei s'a născut într'o baracă din 

lemne şi paie, a trăit printre 

n'a uitat niciodaiă simionia a- 

cestor începuturi — foșnetul 

securii, pocnetul  revolvetrului 

şi oamenii care trăiau direct, 

dintr'odată, acolo unde, dealt- 

fel, viața nici nu avea timp să 

se falsitice. Dar mai presus de 

toate aceste realităţi care i-au 

lăsat Preşedintelui de mai târ- 

ziu un fel de melancolie rezer: 

vată, nostalgică, „săracul A- 

be” — aşa îl numeau tovarășii 

lui de primă viață — a fost pă- 

truns, verilicat şi impregnat de 

altceva: de geamătul surd re- 

semnat, aproape interzis al 

sclavilor neqri. Negrii şi sclavii 

sau sclavii şi negrii aceştia 

s'au instalati în conştiinţa „săra- 

cului Abe” cu toate suferințele 

cu toată nedreptatea și povare 

destinului lor coniiscat. -... . 

Și atunci când „săracul Abe” 

-a devenit Preşedintele — pri- 

mul preşedinte de libertate al 

pa [n 

venturieri şi a muncit ca să: 

câştige bani, cioplind lemne 

sau tăind porci. " 

Cunoșştea foarte bine — şi 

a JI 

Americii — sclavii au devenii 
liberi, : . 

Abraham Lincoln nu uitase 
că odată, pe malul lui Mi- 
ssissipi, a văzut sclavi şi pro-= 
prietari de. sclavi, Inţelesese 
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Preşedintele Lin 
  

| coln 

cine sunt şi unii şi ceilalți şi se 
legase de soaria lor prin cu- 
vintele mărturisite numai sie-şi: 

„Spectacolul acela era pentru, 
mine .0, tortură : continuă şi nu 
pot îndrăzni'să uit că văd ace- 
laşi lucru decâteori sosesc la 

Ohio sau aiurea. Sunt nedrept 
cu mine să mă consider indife- 
rent pentru aceste lucruri care 
mă fac să urlu şi să simt”. 

Şi Abraham Lincoln n'a fost 
nedrept cu el însuși. S'a întâm- 
plat însă o. schimbare mică: 
a simţit totdeauna, dar n'a ur- 
lat niciodată. In el a biruit o- 
mul politic, în tot ceeace poli- 
tica însemnează conduită logi- 
că, organizare, eliort raţional și 
lucid. Toată lupta lui pentru 
libertatea sclavilor s'a. consu- 
mat raţional, strategic aproape. 
Poate şi pentru asta a reușii. 
W'a permis intervenţia nici u- 
nei crize, nici unui exces. Lin- 
coln ştia ce trebue şi cum tre- 
bue să lupte, pentrucă era lă- 
cul să desăvârşească lupta în 

: ir stable 

ripile vântului”) 

  

  

naţional. Cu prilejul consacrării 
solemne a acestui cimitir, Lin= 
coln ţinu un discurs, : în care, 
printre altele, a spus: „Pilda a- 
cestor morţi glorioşi să dubleze 
devotamentul nostru pentru cau- 
za în numele căreia ei au înfăp- 
tuit supremul sacrificiu; -să ju= 
răm aci, că morţii aceştia nau 
pierit zadarnic ;ci pentru ca ţara 
aceasta. să renască spre libertate, 
şi' pentru ca guvernul poporului, 
prin popor şi pentru popor, să 
nu dispară din lumea aceasta“, 

In vara anului următor, agonia 
Sudului a atins punctul final. În 
vreme ce generalul Sherman cu- 
cerea orașul Atlanta, trecând 
prin foc şi sabie aşezările sudiș- 

tilor, generalul Grant asedia 
Richmond. Lee, a cărui retragere 
spre Vest fu curând tăiată, este 

obligat să capituleze la Appoma- 
tox, în.9 Aprilie 1865, împreună 
cu armata sa redusă la 26.000 de 
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consecințele şi rezultatele ei 
pozitive, Impotriva ' adversari- 
lor lui dintâi, Stephen Douglas, 
Franklin Pierce, Roger Taney 
sau James Buchanan, Lincoln 
luptă cu convingerea, argumen- 
tele, prudenţa şi cuvântul său. 
N'a fost un orator profesional, 
însă în tribune populare, în a- 
dunări legiuitoare „sau pe es- 
trade improvizate, aducea o 
putere de.comuniune cu, oame- 
nii deadreptul extraordinară. 

Judecătorului Stephen : Dou- 
glas, concurentul său dela se- 
nat, un apărător bătrân şi in- 
teresat: al proprietarilor 

destule concluzii : 
Susţin... că nu există nimic 

care .să mă facă să înțeleg că 
negrul n'are libertatea să se fo- 
losească de toate drepturile na- 
turale din Declaraţia Neatâr- 
nării, dreptul de a trăi, de a fi 

liber, de a-și căuta mulțumirea 
lui de viață. Susţin — și o fac 
sus și tare — că el are tot a- 
tătea drepturi ca și alţii. Și eu 
'sunt de acord cu judecătorul 
Douglas că în multe privinţe el 
nu este egal cu mine, nu e 
egal mai ales prin culoare... 

In ceeace privește însă drep- 
tul de mânca, fără permisia 
unui oarecare, fără voia cuiva, 

pâinea pe care o capătă prin 
forța propriilor lui brațe, negrul 
este egal cu mine, egal cu ju-. 
decătorul Douglas, egal cu ori- 
care om care trăieşte ,care res- 

a 
piă”. 

„Câinele sclavilor din Illi-: 

nOis” :— cum îl numeau oa- 
menii puterii pe Abraham Lin- 
coln —n'a încetat lupta pentru 
libertatea sclavilor până ce nu 
a reusit ca formula lui de ac- 

'țiune „Răutatea pentru niciunul 
dintre oameni, dragostea pen- 
tru toți”, să devină o realitate 
care să circule liberă între Nord 
şi Sud. să facă posibilă comu- 
niunea de eliberare, de pace 
de dreptate între No-d şi între 
Snd, na cara nanomla, n pe- 
teaptă încă, VIRGIL IERUNCA 

GEORGE MBSMINGTORI CARVEA 
(Extras di „Baltimore Su 

. lor-Unite, 

de * 

sclavi, Lincoln îi răspunde cu. 
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Născut acum optzeci de ani, fiul 
unor negri sclavi, ..a'fost primul 

mare chimist agricol.. Dr. George. 

Washington Carver şi-a dedicat în- 
treaga viață experienţelor ' şi a îm- 
bogăţit. ştiinţa culturii pământului 
cu numeroase descoperiri: 

A extins cultivarea arachidei în - 
sudul Statelor-Unite. Din arachide, 
Dr. Carver scoase: peste, 300 deri- 
vate 3 printre altele, produse: folo- 
site pentru fabricarea coloranților, 

a cernelii tipogratice şi a linoleu- 
mului; uleiuri comestibile şi medi- 
cinale; grăsimi vegetale; şi chiar 
ulei pentru motoare. . _: ..... 

" Permierii americani au socotit 
mult timp cultura guliei ca puţin 
bănoasă. Dr. Carver descoperi peste 
100. derivați. Astăzi cultura guliei 
este: una din cele mai importante 
a Sudului Statelor Unite. Chiar 
aşchiile lemnelor au devenit folo- 
sitoare, datorită acestui savant .neo- 

" bosit; din ele a făcut marmoră sin- 
tetică. In ceeace priveşte argilele 
solului mult iubitei Alabama, el a 
extras minunate produse pentru 
pictură. i . 

"A fost primul care a fabricat hâr- 
tie „din. pinul, de baltă, foarte: nu- 
meros în Sudul Statelor Unite. A- 
ceastă descoperire a dat naştere 

2 lamua rie 18635 

unei îndustrii dintre cele mai pro-' 
spere în: această regiune. 

Numeroşi ' economişti americani 
pretind că Dr. Carver a lucrat ca 
nimeni altul pentru a da un nou 
imbold. agriculturii Sudului State- 
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nday Sun“) 
de Stanley High 

In tot timpul. studiilor 'sale a dus 
o viață “aspră, împărțindu-şi ziua 

între spălat şi orele de curs. După. 
patru ani de învăţătură fu numit. 

profesor la Facultate. 
In 1896, George Washington Car- 

ver sosi la Tuskeges în Alabama 

pentru a instala un laborator agri 

col: Lucrul părea aproape imposibil. 

Laboratorul n'avea nici un fel de 

aparat şi nici fonduri. Natura so- 

lului era puţin prielnică creării u- 

nei ferme-școală; institutul era în- 

conjurat de terenuri. nisipoase şi 

aride. 

“Astăzi se poate vedea într'o vis 

trină a muzeului din Tuskeges ac- 

cesoriile 'de care s'a servit Carver 

în primul său laborator. Im loc de 

sobă se servea de o. lanternă de 
treerătoare pusă. la rebut. Drept 
piuliță îi servea o ceaşcă de bucă- 

tărie mai solidă. Pisălogul era. o 
bucată de fier. Din sticle vechi făcu 
vase de.filtrat la cald. Transformă 
o sticlă de cerneală .în lampă de 

petrol şi fitilul îl făcu singur. 
Cele şase hectare. ce aparțineau 

fermei experimentale erau terenuri 
nisipoase şi sărăcite. Dr. Carver îşi 

trimise elevii în mlaştini şi în pă= 
duri, înarmaţi cu găleți și lopeți,: 
Ei aduceau la fermă gunoi şi în- 

-grăşăminte vegetală pentru'a forma 

George Washington Carver s'a: 
născut. în: 1864 lângă Diamond 
Grove. (Missouri), din părinţi sclavi 
negri, pe care dealtfel nici nu i-a 
cunoscut. In 1865 când Constituţia 
“Statelor Unite liberă pe sclavi, un 
plantator alb, Moses Carver, adoptă 
copilul, Băiatul fiind foarte delicat, 
Moses Carver nu-i încredință decât 
treburi casnice : croitorie, bucătă- - 
rie și spălat. | 

Dar tânărul George era mistuit 
de dorinţa de a şti. Singurele cărți 
din casa lui. Carver erau Biblia şi 
abecedarul din Webster, Le învăţă 
pe dinafară. | 

" Familia Carver însă nu are posi- 
bilitatea de a trimite copilul la 
şcoală. George Washington Carver. 
hotări atunci să se ducă la 'o școală 
situată la 12 km. de fermă. A dor- 
mit în hambare. A acceptat orice 
fel de muncă. Apoi, frecventă 
cursurile unei şcoli secundare; pen- 
tru a-şi putea plăti taxele, spăla 
rufe, . : 

  

-La vârsta de 20 ani trecuţi 
George Washington Carver plecă. în 
Middle West pentru a urma un co- 
legiu. Deschise o mică spălătorie în 
statul Iowa şi, după-un an de mun- 
că aspră, economisise banii nece-. 
sari înscrierii la colegiul Simpson. 

astfel o pătură de pământ arabil, 
George Washington Carver d2mon- 
stră astfel că pământul cel mai să 
rac poate deveni fertil, : 

„Toată lumea îşi spunea — po- 
vestea el — că acest teren este ste- 

il. Era însă unicul teren de care 
puteam dispune. Nu era steril, Fus 
sese numai lăsat în părăsire“. 

Din argilele multicolore ale co- 
mitatului Macon a fabricat olărie' 
şi coloranţi. A întrebuințat porume- 
bul, bumbacul și meiul ca mate- 

iale izolante. A făcut hârtie din 
crengile de picină, din floarea soa- 
velui sau: din tufele de hibiscus 
sălbatice, . - „. 

Ca. să: popularizeze cât mai mult 
metodele sale, Carver încărcă câte- 
va mostre întrun automobil de o- 
cazie, şi începu să parcurgă țara. 
Acest  automobil-expoziție a doc- 
torulu;. Carver a fost. prima 
„şcoală-ambulantă“, de: felul celor 
de azi cari alcătuite într'un camion . 
cu remorcă brăzdează şoselele Ala- 

„bamei, sub conducerea Ministeru- 
lui de Agricultură al Statelor Unite, 
Thomas Edison. îi oferi lui Carver 

un post într'unul din laboratoarele 
sale; Carver: refuză. El voia să-și 
închine întreaga viaţă Alabamei. O 
societate din Mississipi, stat vecin, 

care producea marmoră sintetică, îi 
ceru să lucreze pentru ea: cifra pe 
care o va fixa dânsul va [i accep- 

tată fără discuţie. Carver refuză şi 
acum: Atunci societatea își mută 

“ sediul la Tuskegees pentru a putea 
„ beneficia de sfaturile lui Carver. 

Carver însă nu ceru  0n0- 
rarii pentru serviciile sale, Atunci 
când. puse la punct uleiul de ara- 
hidă de mare valoare terapeutică. în 

unele cazuri de paralizie, Carver îl 
dărui corpului medical. 
"In 1940, Dr. Carver, în vârstă de 

"76 ani, a creiat cu economiile în- 

tregii sale vieţi, Fundaţia - George 
Washington Carver. Această funda- 

ție -are ca obiect progresul în .cer= 

cetările chimiei agricole, Trei ani 
mai-târziu, Carver muri, 

In Aprilie 1943, Congresul State- 
lor Unite adoptă hotărirea de a se 

vidica un monument lui George 
Washington Carver, acolo char, 
unde, fiu de sclavi negri, se născuse, 
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*adeviir, vltorii 1ăi, ca nu ajunge până la nol; 
adevăr, nouă nu no ajunge decât necazul şi 

umilinţa. Examinează cu atenţie, fără 
mânie, cererile noastre; ele .nu vor 
nimic rău, ci numal cecace esto bun 
ceeaap este bun pentru noi şi pentru 
“Tine, Sire! Nu cutezanţa glăsueşte în 
noi, ci recunoaşterea faptului că a- 
cum trebueşte neapărat aflată o cale 

  fără lumină, fără apă. Intriac vă 
această grevă generală avea 0 

sebit caracter politic; era preludiul 
direct al revoluţiei: care se apropia... 

Profetul 

In zile do 1 şi 8 Ianuarie, Gaponi 

In numărul trecut al ziarului nostru am publicat povestirea mare- 
lui scriitor sovietio Maxim Gorki cu privire la evenimentele întâm- 
plate in „Sângeroasa Duminică” de 9 Ianuarie 19053. In numărul do faţă, 

prezentăm cectitorilor noștri, o exDunero amănunţită a cauzelor şi în- 
tâmplărilor care au precedat şi de terminat masacrul din 1905. Documen- 
tele cu privire la cele do mal jos. sunt exlrase din articolul lut: W. 

Nowskl din perlodicul „Irasnaja Lctopus“ cu numărul 1 al anului 1922.   
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vei face o Rusie fe- 

numele 

n inimile noas- 
ceasta — atunci 

ricită şi glorioasă, îi 

"a împlânta pe ve e 

tre șI Cre urmaşilor noștri. DE deci 

au vel face aceasta, dacă nui, Pe 

auzul la durerea noastră, a neo cesta, 

să murim mai .bine pe docul a Si 

în faţa palatului tău, Di îi E A0lă 
P 1 . ma 

o altă cşiro; nu al den care duce 

e, sau acei 

    

i . 3 : torilor scrise țaru- : ii din această si- în fața moastră: Tr A iți ăt ar din cuprinsul expunerii, esto făcută după la cererea munci SMinski Pentru a'eşi cu toţii din această A Ă 
ace potire că e TA original descoperit printre hârtiile baro- | Jul1) şi ministrului Swvtatopolie- Minsii tuaţie care nu mai poate fi îndurată. spre libertate şi ferleire, se atunci, 
nului witte, serise o serioare și câ pre po Rusia esto prea mare, nevoile cl sunt care duce spre moarte... + 

II trevedere 530 miisurile po- , , 
  

Inistrul justiției să 

tzivite spre a evita cigeniri între mun= 

i 1 forţa armată. . 

cler Ei 197 e. masse de muncitori, 

bărbaţi, femei, bătrâni şi copii, se 

îmbulziră spre subcentrele „Uniunii 

muncitorilor ruși din fabrici şi uzine“, 

a i “afle cu 
na Cu. cel toate dunati nu pututră să. a 

Loieanțelei monezile tt loc; iai rămasoră n stradă, Inlă- 
. . 

„Sistemul Zubatew' doloanțele emuncitorilor, t untrul, copii adunării ceteau și expli- 
i „Aceste revendicări erau însă atât untrul, , tre țar: 

maică dn, preajma, axiloe 0 a pete de generate, încât muncitorii nu se Cau poporului titi. petiţiei că re țar: 

mumeltorești, atinseseră și în Rusia puteau multumi cu ele. 1-7 Noi muncitori și locuitori al Pe- 
nivelul unei aprinse încordări, Ele Elementele. . 'zevoluționare ale tersburgului, împreună cu femcile ? | 
cipătară cu. repeziciune înfățișarea mişcării muncitoreşti, bolşevicii, copiii noştri şi cu bătrânii noştri pă ş 

unci lupte organizate şi Suvernarea care se inliltraseră în rândurile or- rinţi lipsiţi do sprijin, „en a ei 

E ans etretalia malegiuiri Și asu- ganizaţiei lui Gapon, stârniză în Sire, spro-a, cere dreptate Și ră re 
pri brutale — un mijloc care să rândurile muncitorilor un puternic Sa eireaţi 48 muncă, înjuraţi, nu 
emorțească conștiința de clasă care curen tde revendicări prin care Dai suntem socotiți drept oameni și 

" începuse să se trezească în sânul pro- se corea satisfacerea adevăratelor trataţi ca nişte slugi care îşi rabăă 

Itariatului, Pentru a-și însuși pe cât lor interese. ' : soarta amară şi pe deasupra, mai LE 

posbil singură conducerea acestuia ș Cedâna cerințelor tucrătorilor, Ga=, bueso şi să tacă. Şi no i i în ce mail a- tea îndruma pe calea interese- , dar suntem împinşi din ce i 
a PE personale, a Ft conceput, cu pon elaboră o serie de prppuneri con- adânc în mlaștina mizeriei, a ncârep 

: - e le înmână laolaltă cu xi | nţei, Despotismul și erai e sn rac ini Goia Sade „901, ÎN degenera a 
Zubatowi denumit astfel după crea- Ianuarie, directorului fabricei: rămâne decât să no sutocărm, = e 

torul său, seful „Ohranei“ (poliţia se- 1. Introducerea zilei de opt ore de rea noastră o De sfârsie are. înfrân- 
cretă de stat) din Moskova, Sereci jueru; 2. Munca divizată în trei e. pacitatea noastr osit acum clipa cea 
Zubatow, - tape, 3. Desființarea orelor suplimen- tă. P entru mol a $ moartea esto de 

Acest sistem consta principlai- îm tare, 4,.Spor de salarii pentru mun- "reterat chinorilor insuportabile - 
faptul că rezimul lua, în problemele citorii necalificaţi (ucenici, începă- pret Ta Si supuşi și de aci înainte: 

economice lipsite de importanță, apă- tori), 5. Imbumătăţirea instalaţiilor * î l şi am 

itori i 
Şi deaceca am încetat lucrul ş 

şi a Tin e i szmitare în: uzină. 6. Tratament medl-. explicat stăpânilor noştri că nu no 

ial i itorit bolmavi, om relua munca înainto de a ne îl 
ste tere. „cal gratuit pentru munci 

n 

fa de pop Scopul acesta Bincânţeles directorul respinse 2 îndeplinit „Serințele: „Cereri puțin : nu 

fură create anume asociații muncito-' ceste cereri, explicând totodat, că & aţa. ecât ni fi o “muncă 

ti tolerate de autorităţi. Ele ţineau sporire a salariilor în niomentul ace- silnică şi o continuă tortură. Prima 

întruniri regulate, în cadrul cărora se la ar aduce pe acționarii uzinei la % cezință a fost: stăpânii noş- 
provocau discuţii” care laolaltă aveau sapă. de lemn. | „noastr Ă cerinţ i a fost : stăpânii noț- 

misiunea să convingă pe muncitori că Aceste cuvinte stârniră o furtună! tri să des 

Evenimentele premergătoare 

lui 9 ianuarie 

  

astre. Dar ei ne-au refuzat aceasta 
nu există o legătură între probiemele de râsete o noa 
economice care îi preocupau şi situa- Intre timp poliţia ațâța prim mă- 

ţia politică generală a țării. Asadar guri brutale şi lipsă de bun simţ 
totul era conceput ca un fel de venii - n uni an d 3 x 

de 5 guzanță sot să Fipoasca ra-minciteimoa, până atinel Ligi, 
ițumiri ale rului, In C x , 

SE nemnutua tri over, spe- un £rup de muncitori ee adunase în 
riat de creşterea nestăvilită a mișcă- clădirea unei uzine, Poliţia îi închi- 
rii muncitoreşti, încercă s introducă sa înăuntru şi, nu le dădu multă vre" Tae și în Eee ma arm ut ce excaa ro 

” seră o mare agitaţie printre munci- 

Prima apariție a tzădă- tori. Se hotizt să so țină pe ziua de 
|. 5 Ianuarie ov adunare într'una din ur 

torului Gapon sinele mai depărtate şi de aci să se 
în anul 1903 sa înființă „Uniunea facă legătura cu toate celelalte uzine, 

muncitorilor ruşi “din fabrici şi „m a u 
; uzine”, far in Octombria al ece- (zreova . gemerallă 
luiaş an, aţunse în fruntea | 
teia, în deplină înţelegere cu Ohrana Intro timp evenimentele își. urmat 

cu o uimitoare repeziciune cursul. țaristă, Grigorie Gapon fost până 
atunci preot de penitenciar. (Născut  Mumesitorii uzieni Putilow, trimiseră 
în 1873, în guvernământul Poltava, su. delegaţi în alte întreprinderi și ce- 

grumat pentru trădare de către revo- muxă plăturarea tuturor la greva 
luţionari în Aprilie 1906 la Oserici).  smisiată ide dânșii. Astfel apărură la 
-Gapon se dedică funcţiei sale cu o 4 Ianuarie, delegaţi Ia uzinele Franco= 

extraodinară energie dovedind o eloc- Ruse, că căror munelori, revendicară 

— ne-au înțerzis dreptul să vorbim 

despre necazurile noastre; căi. ci 

susțin că legea nu ne-ar conferi un, 

asemenea drept. Tot în afara legii ar 

îl “şi celelalte cereri ale noastre 3 

fixarea, zilei de lucru la opt ore de 

muncă ; răsplata: muncii. : noastre să 

fle stabilită în deplin acord şi don- 

sfătuire cu noi; neînțelegerile noas- 

tre să fio examinate do către orga- 

nele subalterne împreună cu  noiș 

salariul pentru muncitorii şi femeile 

noastre “ necalificate să flo ridicat 

până la 1 rublă pe zi; să se desfiin- 

țeze orele suplimentare ; să so acor= - 

un tratament medical îngrijit, ate-. 
Merele să -fio astfel amenajate încât 

„să se pontă lucra în ete, fără a-ţi a- 
trage moartea prin curent, ploac și 
zăpadă. SR 

Toate acestea, după spusa şi părc-. 

rea inspectorilor noştri de fabrică şi 

a patronilor, “sunt împotriva legii $ 

fiecare din cerințele noastre în parte, 

trece drept o nelegiuire, dorința de a 

“ne îmbunătăţi soarta este socotită ca 

o pretenţie jignitoare. , 
Sire! Multe mii dintre noi sunt 

aci — dar aceştia sunt numai în mod ă înflăcă 1 anu- Tor, Mun 
vență înflăcirată, Ta începutul e încă în aceiaşi zi ziua Ga opt ore da 

centre. Chiar şi femeile au fost in- luau şi apoi încetară lucrul. Con- sare încă; în realitate nu ni so în- 
troduse, “căci, precum spunea Gapon siliul de admihistraţie al uzinelor găduie, ca. şi întregului popor rus de 
întruma din cuvântările sale, „dacă Franoo-Ruse, amăgi atunci peste două altfel, nlci un singur drept omenesc, 

femeile nu se agită alături de noi, mii Ge lucrători. Delegaţiile uzinelor nici măcar dreptul do a vorbi, de a 
dacă nu sunt lăsate să ne ajute, atunci Putilow, se duseră deasemenea la ma- gândi, de a ne aduna pentru a ne 

aparent oameni, namat după . înfăţi- 

sunt impotriva noastră“, oritatea celorlalte mami fabrici. 
„Uniunea“ avea pe atunci numal Această mobilizare a muncitorimit 

câteva mi: de membri, dar era sin. Se desăvârși în decursul! zilelor de 4, 
gura organizație muncitorească căreia 5 şi 6 Ianuarie. Ş 
nu i se făceau greutăţi din partea po Pe lângă alte revendicări, munci- 
Hiei. Și când, Uniunea, luă pentru torii cerură peste tot ihtroducerea 
întâia oară în considerație -adovăra- zilei de opt ore de muncă. i 
tele interese .ale muncitorilor, “toate La 5 Ianuarie, cei trei delegaţi ei 
massele muncitorești dn Petersburg uzinelor Putilow, 'Tvorogov, Andria- 
ti urmară chemarea şi. îi dădură un nov și Roscov, apărură în fața ai- 
caracter cu totul nou corespumzător : recției uzinelor Putilov şi-şi. depuseră 
cerințelor” proletariatului. Gapon tre- cererile. N 
bui în cele din-urmă — cu sau fără  Direcţiunea nu înlătură categorie 
voia lui — să se plece în fața reven. anumite cediri ;.mu se ajunse însă în 
d'cărilor mulțimii şi să se lase purtat decursul convorb 
ce torent... Ea 

Greva din uzinele „Putilot 
Motivul aparent al. evenimentelor „ Printre muncitori apămură acum şi 

- dela 9 Ianuarie 1905 l-a constituit un manifeste social-democrate. - Gapoh 
eveniment cu totul neînsemnat: con- sfătui însă ca „aceste foi volante să 

lana dai di inele nu tie cetite ci arse, distribuitori 
cecierea a patru lucrători din uzi să fie alungați şi să mu se lase atraşi 

j în «discuţia problemelor politice“, . 
Aceşti patru lucrători fuseseră con- : La 7 Ianuarie, un grup de cea: 300 

cediaţi de către maestrul uzinelor de de oameni parcurse străzile, reducând 
vagoane numit Teliawkin, Gapon po. la inactivitate o mulțime de mici în- 

'vesteşte în memoriile sale, că ar fi treprinderi. Mulțimea care atinse cu- 
trimis imediat o delegaţie la directo- rând cifra de 1500 de oameni se duse 
dul uzinelor Smimnow, cu rugămintea la uzinele Pyrotijlin din administra- 
de a reprimi pe cel concediaţi, Intru- tia marinei, Porţile erau ferecate; 
cât delegația nu primi un răspuns mulțimea ceru să fie deschise, dar 

uit Ai Ga ch dele- șeful întreprinderii ameninţa că! va 
care s'o satisfacă, Gapon remă da ordin să se tragă. Norodul se puse 
gați ai subcentrelor „Uniunii“ sale si în aşteptarea faptului ca lucrătorii 

reprezentanți ai- „Partidului revolu-. să depue lucrul dela sine,. decis ca 
Homar”, ! PR ! în cazul contrar să-i determine cu 

Se hotări trimiterea a trei delega- forța. In fața acestei „situaţii două 
Hi1: una, către Smimow, una către companii de infanterie marină .care 

sector i. se aflau în uzină intrâră în acţiume 
insp ratul fabricilor Și oa treia cu arma la umăr și puseră gănzi, Ă 
către comandantul de arnizoan + La 1 Ianuarie, Uzina de gaz din 
Foulton. e sectorul Wasiliewski-Ostrov precum 
Această adunare a delegaților a a- şi cea de electricitate din Smilnov, se 

vut Joc, după Gapon,. la 19 Decem- 

„tat: pozitiv, şi „Uniimea“ -lui Gapon 
66 hotări, să se contribue cu plată la. 

susținerea grevei : 70 de copeici zilnic 
pentru muncitorul căsătorit, 

alătură grevei, astfel încât în aceste 

brie 1904, In ziua următoare delega- Cartiere majoriiatea gasetor zăceu în 
: ati î „ întuneric, Şi alte fabrici în alte sec-, 

Hile muncitorilor. se duseră la Smir toare începură greva în această zi; 
now şi la inspectorul fabricilor; obți- chiar şi tramvaitle cu cai. : 

nură Însă ambele un refuz categoric. in ziua aceasta Ohrana constată în 
Delegației pomită spre comandant raportul ei .către departamentul po- 

"4 se alătură Gapon însuși.  Foullon liţiei: „De azi dimineaţă toate ma- 
promise să facă totul ce-i sta' în pu- rile fabrici şi uzine ale capitalei s'au 

teri - pentru a îndeplini cererea care PUS În grevă, în afară de aceasta, 
îi fusese prezentată şi unele întreprinderi mai mici au îm- 

. pita cetat lucrul, parte din. ele din .pro- 
După noui şi zadarnice încercări de : resi 

a se ajunze la un rezultat ou ajuto- PIC ipinitiativă, parte sub presiunea 
rul delegaţiilor, şi după mai multe ErCVisiilor. O a 
întruniri ale muncitorilor în zorile Registrele oficiale precum şi alţi 
zilei de 3 Ianuarie, lucrul în uzinele' observatori, evaluează. numălmul gre- 
„Putilow înceță. La ora 8 întreaga u-. viştilor la nu mai puţin ae 150.000. 
zimă era oprită din funcțiune, - La 8 Ianuarie greva se transformase 

Imediat după aceea,: muncitorii îl deja în grevă generală. 
chemară po. director, Când apăru În Rusia nu trăise încă niciodată o 
incinta fabricei, îi înmânară cererile, mantfestare atât de _uriaşe a. lup- 

Concedierea amestrului Tetiaviein și tei-de clasă. Toată industria, comerţul 
roprimirea Ce 0% pe notice ii Di g întreaga viaţă aparentă e oraşului 

— şi greva îşi află astfel începutul, Cu peste 1.500.000 de locuitori era 
Intre timp întrunirile nu mai con. Parâlizată. Proletariatul arătase în 

teneau, Du : felul acesta, că' numai pe dânsul şi 
Punctul . cel mai important „al numai pe dânsul, se sprijină întreaga 

revendicărilor consta în instituirea civilizație de azi, prin munca sa îşi 
unei comisiuni permanente compusă pot permite alţii luxul şi bogăţia, pe 
din reprezentanţi aleşi de muncitori, dânsul se sprijină întreaga. noastră 
care aveau menirea 3ă examineze îm- „cultură“, Oraşul rămăsese fără ziare, 

7 

irii la nici um rezul- 

discuta nevoile şi de a ne afla solu- 
ţii de îmbunătăţire a stării noastre. 
Am fost înjosiţi, reduși. la stare de 
sclavie, de fapt cu consimțământul 
funcţionarilor Tăi, cu sprijinul şi aju- 
torul lor. Ficcare dintre noi care cu- 
tează să ridice glasul întru apărarea 
intereselor clasei muncitoreşti şi a 
poporului este aruncat în temniţă sau 
sa stinge în  surghiun.  Pentrucă 
avem un suflet bun, o inimă simţi- 
toare, suntem pedepsiţi ca nişte. tâl- 
„hari. Să compătimeşti un om chinuit, 
“lipsit de apărare şi de drepturi, con- 
stitue o crimă gravă. Intregul popor 
muncitor şi țărănimea sunt lăsaţi la 
“bunul plac al autorităţilor conducă- 
toare, constituite din hoți şi tâlhari 
ai avutului public, ai statului care 
nu se interesează câtuş de puţin-ade 
interesele poporului ci îl calcă în pl- 
cioaro, . : - 

Pătura conducătoare a minat ţara 
cu totul, a aruncat-o în braţele unui 
război sângeros şi o împinge din ce 
în co mai mult spre prăpastie. Noi, 
muncitori şi popor, nu avem cuvânt 
cu' privire la întrebuințarea sumelor 
“provenite din împovărătoarele impo- 
zite pe care tot noi lo plătim. Noi 
nici nu ştim măcar, la co sunt folosi- 
te sumele stoarse dela poporul sără- 
cit. Poporului i se răpeşte. orice po- 
sibilitate de a-şi exprima dorinţele 
și propunerile Ja stabilirea dărilor şi 
de a lua parte ]a distribuirea lor. 
Muncitorii nu sunt lăsaţi să se adune 
la întruniri în care se desbat şi se 
pun la cale propriile lor interese. 

Sire! Oare aceasta se potriveşte cu 
legea divină în virtutea căreia dom- 
neşti ? Este 'oare posibil, să se mai 
irăiască sub asemenea legiuiri ? Oare 
mar fi mai bine să murim, să murim 
cu toţii, noi oamenii cei mai munci- 
tori ai Rusiei ? N'au decât atunci ca- 
pitaliştii care exploatează : poporul 
muncitor, funcţionarii hrăpăreţi care 
pradă poporul rus, să trăiască mai 
"departe şi să se bucure. de viaţă! 

" Tată ce ne apasă, Sire, şi aceasta 
ne-a determinat să păşim în faţa zi- 
durilor palatului tău, Aci ne căutăm 
ultima salvare. Nu-i refuza poporului 
tău ajutorul, salvează-l din mormân-. 
tul nedreptăţilor, mizeriei: şi igno- 
ranţei, dăruieşte-i. posibilitatea să-și 
hotărască. singur, soarta, eliberează-] 
de sub. jugul insuportabil al guver- 
nanţilor ! Nu: ridica un zid între Tine 
şi poporul Tău, lasă-l să cârmuiască 
laolaltă cu Tine țara. Căci Tu doar 
eşti însărcinat pentru fericirea popo- 
rului Tău — dar această fericire ne 
este smulsă din mâini de către ser- 

/ 

1) Iată textul scrisorii către "Țar + 
Sire! Nu crede că miniştrii ţi-au. 

destăinult adevărul “întreg aSUPrA si. 
tuaţiei, Intregul popor crede în tine și 
a decis să .apară mâine după amiază 
la ora 2 în fața Palatului de farnă şi 
Să-ţi prezinte necazurile sale, Dacă te 
arăţi şovăelnic şi nu apari în fața .po- 
porului, atunci sfarmă legătura morală 
care te uneste de poporul tău, Incre= 
derea. va dispare dacă va curge sânge 
novinovat între tine şi poporul tău, 
Apari mâine în fața poporuui tău şi 
primeşte jalba noastră cu' curaj. Eu, 
reprezentantul muncitorilor şi vitejii 
mel tovarăşi de munră garantăm inte- 
gritatea corporală a persoanei tale“, 

- suferit din cauza 

„UCIGAŞUL. 

prea multilaterale, prea numeroase, 

ca săi poată fi cârmuită numai do au- 
torităţi. Avem neapărată nevoc de o 
reprezentanță a “poporului, poporul 
trebue neapărat să-şi ajute şi să se 
conducă singur, Căci singur, numai 
poporul . își .cunoaşte nevoile . adevă- 
rate. Nu respinge ajutorul pe care 
ţi-l oferă,  primeşte-l, poruncește 
imediat să fie aleşi deputaţi ai popo- 
rului Țării Ruseşti, din sânul tuturor 
claselor, tuturor straturilor, şi al 
muncitorilor. In felul acesta atât ca- 
pitalistul cât şi muncitorul, funcţio- 
narul ca şi preotul, medicul ca şipro- . 
fesorul —— cu toţii. oricum ar fi el, 
să-şi aleagă delegaţii, Toţi să fie 
deopotrivă împuterniciţi şi liberi în 
dreptul de vot — deaceea porunceşte, 
ca alegerile pentru adunarea con-=. 
stituantă să fie efectuate .pe baza. 
unui vot general, secreţ şi egal. 

Aceasta este rugămintea noastră de 
căpetenie. Intrinsa şi pe dânsa se 
reazimă toate celelalte; ea este cea 
mat importantă, singurul leac pentru 
marile noastre răni — fără dânsa, ră- 
»ile noastre vor sângera cumplit şi 
ne vor purta cu repeziciune spre 
moarte, - - 

Totuşi o singură măsură nu ne 
poate tămădui toate rănile. Mai sunt 
necesare şi alte măsuri, şi despre a- 
ceasta Iţi grăim deschis şi cinstit, 
Sire, precum unui părinte, în numele 
întregii clase muncitoreşti din Rusia, 

Sunt necesare: . 
I, Măsuri împotriva ignoranței și 

lipsei de drepturi a poporului Rus. 
Neîntârziata eliberare şi :reîn- 

toarcere a tuturor acelora care au 

politice sau. religioase sau participă- rii lor la greve au agitaţii ţărăneşti, 
2, Imediata proclamare a libertăţii 

şi inviolabilităţii persoanei, a liber- 
tăţii cuvântului şi a presei, a liber= 
tății întrunirilor, a libertăţii de con- 
știință în materie de religiune. 

3. Invățământul general obligator 
pe cheltuiala statului. 

4. Responsabilitatea minişirilor în 
faţa poporului şi garanţii pentru res- 
pectarea legilor de către guvern. 
“5. Desăvârşita egalitate a tuturor 

persoanelor în fața lezii. 
6. Despărțirea bisericii de stat, 
11. Măsuri împotriva sărăciei pw- 

porului, . 
1. Desființarea impozitelor indirecte 

şi înlocuirea acestora prinir'un impo= 
zit progresiv pe venit, : 

2. Desființarea  bonurilor de răs- 
cumpărare, credite ieftine și trecerea 
ireptată a solului şi subsolului în po- 
sesia poporului. | 
„3. Comenzile (contracte!e)' armatei 

Şi marinci nu pot fi îndeplinite decâț pe teritoriul Rusie! nu şi în streină- tate, : ! so 
4. TYerminarea răsboiului 

voinței poporului, 
LII, Măsuri împotriva, + aSupririi muncii de către capital. : 1. Desființarea instituţiei de control 

(inspecţie) a fabricilor, * 
2. Numirea unor comisii permanen- 

ie din reprezentanţi alcşi de popor 
în fabrici şi uzine — care vor avea de examinat laolaltă cu conducerea fabricei neînțelegerile individuale ale muncitorilor, Concedierea unui mun-= citor nu se poate produce decât cu avizul „acestei ' comisiuni, : . 3, Libertatea cooperativelor de con- sum și de producţie, precum şi ' aso- -ciaţii profesionale muncitoreşti (sin- dicate).' — neîntârziaţ ! 
Acestea sunt nevoile noastre cele 

mai de scamă, Sire, cu care venim 
spre tine; numai dacă sunt satistă- 
cute, eliberarea patriei noastre . din 
ghiarele sclaviei şi mizeriei şi întlo- 
rirea ei, sunt posibile; numai atunci 
sunt în stare muncitorii să se orga- 
nizeze întru apărarea intereselor. lor 
impEtriva ncruşinatelor pofte de ex= 
ploatare ale capitaliştilor şi împotri- 
va funcționarilor de stat, pâtuitori şi 
jefuitori ai noporului. ! ! 

Porunceşte să ni se îndenlineasră 
cerințele, şi jură că vrei să faci a- 

x 

  

convingeritor lor - 

conform, 

ret 

  

  

Caricatură de Galanis 
ca vieţile noastre să cadă jerită pen- 
tru nefericita Rusie! Să nu. ne pară 

"rău pentru 'această jertfă, o aducem 
bucuroşi“, . A . 

Când mulțimea care umplea sala 
ascultă cetirea petiţiei şi explicaţiile 
respective ale -comentatorilor -fură în- 
chajate, norodul se risipi şi fu ime- 
diat înlocuit prin. noi grupuri, care 
la rândul or făceau apoi loc altora, 
ş. a. m. d. Și astfel, în unele. locuri, 

mulțimea se scurgea necontenit zi şi 
noapte. Muncitorii : ascultau, își dă- 
deau în cor adeziunea faţă: de, textul 

şi revendicările cetite,: introduseră 
chiar .schimbări şi. complectări, şi 
opinia lor devenea cu fiece ceas, mai 

conştientă, mai radicală, mai hotărită. 
In zilele acelea, Gapon își câștiză 

un prestigiu "nemai întâlnit, .uriaş 
faţă de massele muncitoreşti ale Pe- 
tersburgului, ! . E pi 

Exa ascultat ca un profet; în faţa 
unui singur cuvânt al său, sute de 
mii de oameni crau gata să se ducă 
la moarte. Sutana sa preoțească și 
crucea constituiau mapnctul care a- 
trăgea aceste sute de' mii de oameni 
chinuiţi. - | 

Din zori până'n seară, Gapon era 
pe drum dela un sector la. altul. şi.- 
peste tot lua el însuși cuvântul, 
Cuvântările sale pasionate, înflăcă- 

rate, electrizau mulțimea “și într'un 
extaz pios, rostea după dânsul: „La . ar“, 

, * . 

Bevoluiomarii 
Ce făcea: oare în acoste zile organi- 

zaţia revoluționară, ce atitudine avu 
ea faţă de evenimente, şi ce putea să 
facă ea atunci, când rândurile ei tu= 
sesoră rupte în două de.divergenţe ? 

Impotriva. tuturor divergenţelor de 
păreri ambele grupuri — Menşevici 
şi Bolșevici — erau stăpânite în acele 

| pon însuşi fu constrâns să ţină seama 

tău SC deci. 

avu şi e 

Pair : mu 
vulă intenţiile proc în prezent e- 

“lectrizat 
puter 
vom i 
latul de Iarnă 
petiția noastră, 
stingheriţi, 

palatulu ș 
Tar de la 
liniștiți P 
voi duce cu O 

la dânsul, îi 
„Majestate, așa n 

sit timpu 
bertate!* 

Să ceara în dela îi cazul acesta 1€ complectând această interzicere cu 
3 - 

pând de Luni, lucră 

sectoarele exterioare 

răsbate cu forţ 

— (e 4 
"Te sp 

smart aan) 

T 
IE 5 

un mod eu totul neprevăzut RI 

a te agenţilor ţarului, 

(iăsurile . guvernului 
i “autorităților era cu tos 

„ulii tenieasă. Poliţia supravevhea 

toate întrunirile muncitorilor trecân. or al 
Planul provocai iai du-le toate sub tăcere sau prefăcân. 

Gu-se că simpatizează cu muncitoriţ 

popei | Gapon | fo Cel puţin funcționarii de polite in. 

ință, Gapon îşi 10F- scriori, -adică gardienii, erau cu 

In, această fede Memmeăză o Fero, eciciy Pmeeltortar as 
'simţeau la rândul lor acest fapt şi nu 

numai că nu goneau pe gardieni, ba . 

chiar uneori le spuneau: . | 

„Las asculte și el — şi el are un ! 

trai. amărit“, : . i 

t
a
t
 

  

s
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Ă 

pot 

că o; dinţă 
ceea Gapon convocă o şe 

cornă cu Social-democrații, care 

a loc în ziua de 7 Ianuarie. 

ste masse Str 4 

iza e întrun atare grad, încât 

ă im, Ne 
le purtăm încotro v0 

RA a toţii Duminică la „Da 

și acolo vom e 
E 

DO ata iecare simţea 

ei mă n Pie ata pentru prima oară: absoluţ îmaintăm  P e arătase . : ară: ab 

trimitem să-l cheme P ari aţă se țineau întruniri Er soi 

Selo. Vom aştepiA muncitorii se pregăteau” să purceadă 

„Dacă e aci, MU sn massă spre „Palatul de Iarnă“ aus 

deputaţie de muncitori torităţile ştiau aceasta. i ŞI păreau 
înmânez petiția și-i SPun: să nu aibe nimic. împotrivă, 

u mai mergel A s0-  % adevărat că cu două zile inaintea 

1'să i se. dea poporului Îi- ui 9 Ianuarie, apărură ordonanţe ala 
Constmte, atunci îi cerem comandamentului 

Die case imfazi 

gului PopOr UN ceau întruniri de massă în stradă, 

„A 

i 
Zarskoje- 
ână seara, 

ui în d A 
ânt, N aasă şi reîncepem tu amenințarea unei aspre pedepse, cont 

te însă — ÎNCe-: jegii. Day aproape nimeni nu cet, a; 
a Eta “oarecum ciudat de . politicoasg 

reintoarce. 
crul. Inainte de în mumai opt ore 

ne menţie în placarde, Si Ma 

ne vom ruga ȘI Atât taptuil acesta, precum a alta 

i ă lase să trecem. sute de amănunte de minim: POT 

Pola implora mă voe, atunci VOM aie — (Ge exemplu poliția nu es 

N a, Rândurile din:spate atinse de manifestele placardate care 
ra celor din faţă, fi îndemnau pe muncitori să se alătura 

sfărâma lanţul de marșului plănuit!) — lăsară să 

Dacă vor încerca si 

vor presa asupr ea 
3 ă va „Pa ai + 
întreaga meci ci am trecut — în întrevadă că autoritățile prezăteau trupe. Admiţ 
aintăm mai depar te spre piață. In cd- ceva, într'ascuns, 

zul că acolo star afla soldaț î, îi TU- 
noastră. 

4 

_ Cea mai importantă însă era arma, 
ta. Umplea toate străzile, patrule ss ă să. treacă de partea . 

Dacia se măpustesc asupra  NOasiTă, zăreu puetutindeni:. soldații se încăl. 
ă î chip, Firește, în ja focurile de veghe, ca şi cum 

răspundem în ee pictime, dar cantonau în bivuac. In diferite punc, 
parte din trupe tot vor trece de POT” te ale oraşului se lăsaseră bariere, 

tea noastră, și atunci întăriți deja de Ofițerii aveau ordin să judece situaţia 
massele noastre facem revoluție! Ri- aupă propria lor apreciere, întocmai 
dicăm, baricade, prădăm magazinele ca în luptă, Erau în ținută de cam. 
'de muniții, deschidem cu forța Porțile panie şi-şi petreceau timpul de gar- 

oiaroi eee ciezaha pre, Că impera în, manti, poa lejoanele -— întrun cuvânt, de blană. Peste e al rupe, 
eu eIe 1 Social-revoluţionarii ne-au „Palatul de Iarnă“, la răspântiile Ora 

promis bombe. Democraţii bani... In sutui,- la intrările cartierelor munci. 
felul acesta vom învinge...” oreşti, chiar şi în cartiere, în fabric 

“oare -nici măcar afirmaţia că mă- 
surile luate ar îi fost justificate de, 

“In această şedinţă se discutarăy mul 
e, Intre altele, Social-Democraţii fură 
rugaţi, să nu intmoducă totuşi nimic. 
revoluționar în mișcare, atâta timp 
câţ. manifestaţiile vor păstra carac- 
terul pacific al unei procesiuni me- 
nite să înmâneze o ialbă, — prin ur- 
mare nu se va desfăşura niciun steag: 
roşu, nu se vor lansa. lozinci asita- 
torice, Cum Bar ajunge însă la cioc- 
niri, fiecare ar urma să aibe mână 
liberă, In această privință Social-De. 
mocrații trebuiră să consimtă, căci 
marea massă a muncitorilor era în- 
tradevăr pornită pe pace. 

„Planul, care cra menit să pro- 
voace împuşcarea în massă a mun- 
citorilor, n'a putut fi adus în . în- 

şeviclor din rândurile mulţimii, 
care dacă cu toate prevenirile fă- 
cute n'au putut-o opri să pornea=. 

„Că în procesune, au determinat-o 
totuşi să evite provocarea autortă- 
ților. In felul acesta, socotelile 0O- 
hranei ţariste fură răsturnate şi ac- 
țiunle care urmară se desfăşurară - 

to . 

şi întreprinderi. Artileria, pusă în 
poziţie de tragere, fusese.și dânsa a- 
dusă, * ' - 
Petersburgul deobiceiu atât de 1i- 

niştit se transformase întrun lagăr 
de războiu. Evenimentele se apropiau 
de ceasul hotărâtor... | 

„Astfel se ivi 9. Ianuarie. Din zori, 
muncitorii se revărsară ca un fluviy 
spre punctele lor de adunare: clăsl- 
rile subcentrelor „Uniunii“, 
.Fiecărei grupe în parte îi era prese 

anis Grumul pe care îl avea de par= 
curs. | | | 

- La -Poarta Narvică se adunară a+ 
proximativ 4—5000 de oameni, ps 

şoseaua Schlusselburg cam 5-—10.000, 

„tregime la îndeplnire datoriă bol- La celelalte puncte de adunare, mas= 

sele, după depoziţiile martorilor_ocu. 
lari, înecau străzile cu. totul. . Cona 

voaelor risleţe care se apropiau da 

centrele de adunare, ]i se alăturau 
necontenit masse noi, așa încât Pe, 

tersburg căpătase încă din ceasurile 
cele mai .timpurii ale dimineţii 

aspect neobișnuit.,, , 
un 

  

cronicile timpului şi relatate de 

nuarie 1905,   

In rândurile ce urmează, redim câteva aspecte extrase din 
martorii oculari cari -au. participat 

la evenimentele ce s'au petrecutin timpul şi după revoluţia 'din 9 Ja- 

  

După Dumineca s6NEJerO ASĂIaa 
Vânătoarea de studenţi 

In zilele de 10, 11 şi 12 Ianuarie 
trupele continuau să mai atace încă: 
cetăţeni neînarmaţi. . ....:. 
Acum nu mai putea sta în pici=: 

întruniri de stradă care ar pericli- 
„ta- siguranța orașului şi a 'Țarului. 
Era vorba mult mai de grabă de 
maltratări cu totul lipsite de ru- 
şine, cinice, şi fără niciun scrupul 
îndreptate. împotriva intelectuali- 
lor, a studențimii mai cu seamă, 
Aceste maltratări sistematice: fură 
executate de cătra funcţionarii Oh- 

„zanei şi de către membrii „Sutei 

zile -de râvna de a 'intra uniţi în 
acţiune, şi de a lua'ei înşişi cel puţin 
întrunele 'subcentre, întrun -chip sau 
într'altul, conducerea mișcării în mâ- 
nă.. In sectoarele în care organizaţia 
social-democrată îşi câștigase o anu- 

- mită suprafaţă, în care locuiau mas- 

Se restrânse de muncitori conștienți, 
social-democraţii puicau exercita. o 
oarecare iîntluență asupra mulţimii, 
erau ascultați, se consfătuia cu. dân- 
şii şi erau invitaţi la şedinţe. 

In alte sectoare, muncitorii” nu voiră 
să audă ia început de dânşii ; împăr- 

țitorii lor de manifeste erau amenin- 
țaţi, isgoniţi din adunări, cuvântătorii . 

or erau ascultați pe ici pe colo, de 
câte ori însă li se recomanda 0 ac- 
iune mai hotărâtă, se auzeau mereu 
aceleaşi fraze : . , 

„Dece ? Pe noi nu ne deranjează 
monarhia !* ! ” 

Cu toate acestea, de fapt,  massa 
Primi toate propunerile social-demo-. 
crate, chiar. şi propunerea convocării 
unei. adunări constituante. — în cre- 

dinţa naivă, că asta încă n'ar fi în- 
semnat înlăturarea monarhiei. Cu 
cât mai numeroase erau massele care 
aderaseră la grevă, „cu atât deveniră 
mai revoluţionare, Şi cu atât mai mul- 

te succese :pufeau spera să însemne 
social-demacraţii. Vorbitorii lor erau 
ascultați cu bunăvoință . crescândă, 
Iniţiativa practică nu porni la înce- 

„put de la dânșii. Totuşi, mai târziu, 
pe Wasiliewski-Ostrov, Menşevici şi 
Bolşevici făcură laolaltă încercarea de 
a opune o rezistență armată. . 
Ambele Srupări știau întocmai, ce 

urma să se aleagă din întreaga mani- 
festaţie, dacă armata ar trage într'a- 
devăr ! Sufereau cumplit la gândul că 
aveau arme, nu vedeau însă altă 
eșire, In fond aşteptau cu toţii funesta 
zi fatală,,, . 

Totuşi, amestecul activ al 
democraţilor, încercările lor, fie ele slabe, 'concentrară în “unele sectoare 
“conducerea în mâinile mişcării. Ga- 

social- 

seră victimele afară 

Negre”, cu ajutorul Cazacilor şi al 
soldaţilor. . 
„Studenţii şi alți reprezentanţi ai 
intelectualităţii, fură mânaţi în pli- 
nă zi, smulși sub: ochii trecătorilor 
din trăsuri, bătuţi îngrozitor, asvâr- 
liți apoi grămadă în stradă pentru 
Ca mai târziu să fie ucişi sau daţi 
pe mâna gardienilor. Fură străpun- 
şi cu săbiile, “cu baionetele, apoi 
victimele erau . călcate în. picioare 
până își dădeau sufletul, Pentru a 

„'se pune mâna pe cât mai mulţi 
studenţi, li se smulseră trecătorilor 
mantalele, și dacă apărea cumva o 
uniformă studenţească la lumină, 
nefericitul. era târât deasemenea la 
grămada în care zăceau morţii şi 
răniții laolaltă, era sfârtecat cu sa- 
bia şi aruncat peste ceilalți. Se pă- 
trunse chiar şi în locuinţe, se smul- 

şi îură 'ucise 
în plină stradă. . 

In -felul acesta . rătăciră 
străbătând orașul, cazaci, 
și huligani. : 

furioși 
soldaţi 

, Victimele 

Comunicatul oficial al departa = 
mentului poliţiei către ministrul 
de interne ne dă următoarele cifre 
ale numărului victimelor pricinuite 
cu ocazia zilei de 9 Ianuarie: „96 
morți şi 333 răniţi, dintre aceşti 
răniți până la 14 Januarie au mu- 
rit încă 34 de persoane”, 

Aceste cifre oficiale sunt tot a- 
tât de depărtate de realitate ca şi 
acelea. care pomenesc de un număr 
de 5000 şi mai mult, Şi care au 
circulat în primele zile. O aproxi- 
mare în jurul lui 1000 pare să fie 
cea mai apropiată de adevăr. 

Morţii şi răniții zăcură . multă 
vreme laolaltă în beciurile şi cele- 
lalte încăperi ale marilor spitale. 
Incepând dela 10 Ianuarie, con - 
voae întregi de prieteni și rude, se 

îndreptară spre spitalele cu răniţi, 
Durerea acestora, la: vederea feţe- 
lor schimonosite, a trupurilor sfâr= 
tecate care mai respirau încă şi la 
auzirea gometelor de durere care 
nu mai conteneau, precum și. sen- 
timentele cuibărite. în sufletele a- 
cestora au fost de neînchipuit | 

Poliţia luă “ toate măsurile să 
şteargă neîntârziat orice urmă a 
masacrului săvârșit Se dădu ordin 
să nu se restitue cadavrele familii- 
lor respective, în nici un caz să nu 
se permită o înmormântare făţişe, 
ci să se îngroape morţii în cea mai 
mare taină, pe cât posibil în tim- 
pul nopții sau în zorii zilei, 

Un raport al Ohranei din 12 Ia 
nuarie, glăsuește : N 

„La cimitirul  Preobrajenskaia 
jură aduşi către. orele 6 în zori, 54 

“de morţi, printre care 3 a căror 
identitate .m'a 

într'o oasă fură așezați laolaltă 

putut fi stabilită. 
După ce s'a ţinut o slujbă -religi- 

groapă comună. In clipa când mor- 
mântul fusese acoperit, un convol 
de muncitori, studenţi și studente 
năvăliră în curtea bisericii şi ce” 
rură deschiderea mormântului, In“ 
trucât aceasta le-a fost refuzat, în” 
cercară să le smulgă groparilor. lo- 
peţile. Groparii dispărură; pentru 
împrăștierea mulţimii ale cărei 
rânduri sporiseră la multe mii de 
persoane, au fost aduse două coT- 
păni; de infanterie, şi o unitate de 
cavalerie. Aceasta reuși să împin- 
gă mulțimea înapoi fără :să facă 
uz de arme. La orele 4 după amiază 
ordinea fu restabilită”, 

In tot: atât de mare secret fură 
îngropați morţii: și la celelalte d- 
mitire. Spitalele, dând ascultare or 
dinelor poliţiei, nu lăsară publicu 
să-și recunoască măcar victimele, 
Sub motivul că în aceeaș camreă ci 
trupurile celor morţi s'ar afla $ 
cadavre infectate de boli conta” 
gioase. In spitalul cartierului Na” 
vra însă, astfel de argumente nu 
avură nicio putere. Acolo, muncl- 
torii își ridicară morții şi şi-l În” 
'gropară ei înșiși. O mulţime car? 
depășea 10.000 de capete, “redal 
pe „nevinovaţii uciși la 9 Ianus” 
rie“, — precum se putu ceti ma 
târziu pe multe morminte — pă” 
mântului și în prezența armatei $ 
a poliţiei se rostiră discursuri în” 
cendiare.  „Descoperiţi-vă,  călăt“ 
lor !* strigă mulțimea, şi resem 
nați, cu teamă, atât poliţiştii cât ŞI 
soldaţii, îşi scoaseră chipiurile. 

Prezentare de 1 

Radu Bosdan 
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"_ grijorată, 

m Ai un plan? 

> 

„mis o fată la Kamensc pentru a lua 

- gardă“ 

„ sale cu ilegaliştii şi partizanii Donu- 

ra. și vuia vântul, Deschise uşa. în- 

„poreau cu întrebări, 

SCÂNTEIA FINERETULUI . 

    
de recunoaştere a a- luat păturile, 

călțămintea copiilor. Aflând de acest lucru Osmuhin îşi mob.liză prietenii, 

Serviciul 
nunţat... . 

Afară timpul era umed. Soarele nu 
mai încălzea. Un vânt rece de Oc- şi fă 

r e C - Și făcură âine; tombrie mâna pe Cer nori plumbu- vre-o dou Si ae Pâine; e ei de “zii Frunzele îngălbenite cădeau de : Trebuia: să vez bucuria Pee i iu pe arati, mei nenoroci 
Exind din casa lui Victor Tretia- După Oaie 

kievici, Serghei Tiulenin îşi ridică casa Mariei 
» gulevul. Ploua, ploua... Această ploaie cheţel. 

te ijucea şi mal 1St, . — I x 
- : a, :măt i : 

păi ve, CĂ Viotor nu e qbine dis- și cumpără Cea azusia, acesti bani 
So Bi Feinieei Brăbind paşii,» Litvinova' înec = lâna , 
Mergea gândindu-se tot timpul la era în Stare agepu Să plângă și nu 

prietenul Su Intre ei se ridicase vânt, unţe vreun cu- 

parcă un zid. Analizând în gând eve-. „Oleg Kosevoi sa apropiat di 
nimentele uitimelor zile, Serghei a- fereastră tri zăna cu urgia E 

când primi acest dar. 
a zile veni Volodea în 

Şi puse pe masă un pa- 

1 

" junşe în cele din urmă la concluzia linişte. Fă âți i ă că în caracterul lui Victor „s'a iviţ apoi spuse “Ahva pași Prin cameră, 4. Ss . 
” un viermuşor“, , — Acum trecem la misiunea tova= :— Incotro? 

Serghei întoarse capul 
— Aa, Liubaşa! Noroc! 
EI a luat-o de braț. Voia să glu- 

"mească, să. o înveselească dar n'a 
reuşit, şi Liuba a înțeles că Serghei tăiată. Li sa adus la cunoştinţă des- este indispus. Bre manifeste. Am fost la "Serghei i — Eşti bolnav? întrebă Liuba în. nu V'am găsit acasă. Imi e frică că 

fost prins, . , 
— Incă nu, — spuse Serghei,: 
Bucuros Ștefan se îndreptă spre el. 
—_ Eu ştiu unde trebue să te as- 

cunzi! In hangarul aerodromului se 
el tăvălește o bombă neexploadată şi 

gestapiştilor le este trică să-și vâre 

TOVARAȘUL ANTON . 
Absența: îndelungată a Liubei Sev- 

tova îngrijoră mult pe tinerii parti- 
7ani Vanea Zemnuchov se oferi să 
plece în căutarea ei. 

Dar întruna-din Duminici păeţii 
trecând pe strada Sadovaia au' dat de 
o privelişte stranie. Pe stradă trecea 
o mașină: mică. Ea s'a. oprit lângă 
plopi. Uşa maşinii se deschise şi din 
ea cobori o tâniiră fată îmbrăcată în- 

o rochie lungă de măta i 
pălărie modernă, eo 

* ăeții  recunoscuri 
şi cu dânsul fată, e Liuba. ă 

- Ea a venit din Voroșilovgrad în ma- 
şina unui ofiţer neam pentru a evita 
orice bănuiaiă, . 
— Parcă vii dela un bal. Așa de ele- 

-gant îmbrăcatăl—îi spuse Oleg când 
5e apropiară de casa lui Zemnuchov, 
— L-AI GASIT ? 

rășului Anton. 
” eva bătu în uşe. Oleg se repezi 

uşe. In prag stătea! Stepan Safonov, 
— Serghei Tiulenin este căutaţi de 

Geştap'ali —-“spuse el, cu răsuflarea 

"la 

Tiulenin îi spuse Liubei îndoelile jui despre Tret'achievici, 
— Nu se poatel Victor e un om în- 

drăzncț şi eu nu concep ca cl să se fi 
îngâmfat. Acţiunea dela pod doar 
a făcut-o? . 
Nu-i așa? | n 
— Nu, Liubașa. Camionul a fost 

aruncat în acr de Siiopa Safonov,*0= 
lez şi de mine. - „ ! 
— Cum? Dar Victor? 
— E a venit în vale când 

deam armele. Pa 
Liuba tăcu. Apoi, pe neașteptate, î 

întrebă pe Serghei dacă nu-i poate 
face rost de o rochie de mătase, de 
o pălărie cu pană şi de o umbrelă. 

Pentru ce? . 
— Eu plec astăzi. la  Voroşilov- 

grad, şi în-drum este un lagăr ae 
prizonieri In acest lagăr se chinueş 
te un colonel de al nostru 
floi matori. 
— Şi ce ai de gând să faci? 
sm 'Trebue saivat. 

ascun- 

în această 

— Am. Am făcut rost 
Ce o sticlă de sublimat, 

—  Povesteşte, Liubaşa..,, 
-— Cu votca am să imbăt santine  __ Dal 

lele,: iar cu sublimatul am să. spăl  zăzind-o 
rana depe piciorul colonelului, Rana mură: i 
a început să supureze, e 

Ba vorbea cu loarecire Y&ţinere dar Bună treabă, Parcă a intrat în 
Serghei, cunoștea preţul hotărârii ei apă. Nu e şi nuel Ai multe noutăţi? 
Ajunseră la casa iui Oleg. Liuba se » Liuba povestea fără să se gră- 

intoarse spre uliţă, iar Serghei bătu ne drum spre  Voroşilovgrad ea a E ă. . 
Mama lui Ole isca Venit în lagărul de prizonieri. Intre 

ușa, W eg Ioșevoi deschise sentinele se găsi unul cu care se pu- 
Acasă? ca înţelege. Liuba întrun mod 

__ Xena Nicolaevri , te abil începu să trateze cu a- 
ză spună cea a dat din cap fără ceastă sentinelă, promiţându-i mulți 

In cameră ș edeau  Zemnauchov bani pentru eliberarea „unchiului“ ei. 

Turchenici,Gromova și o fată îmbră” Sentine-a, i amator Le "sperţuri ia cată cu acră. Ti Z m-s să-i ajute. Liuba i-a cinsti 
colaevna o jachetă neagră. Elena Ni- cu votea atât pe el cât şi pe tovară= 
pahare, CS şii lui, Aceştia s'au muiat, s'au înăcrit, 
_ 17x - PE „ Și beţi cum erau au dat drumul la 

asa d 108 să nu vă supăraţi. N'avem” trei prizonieri, Colonelul ba'nav a 
g ciur, fost aranjat de Liuba în casa unor 

rai e ePEgrocire, Pleria „Xicolaey., cunoscuţi. Totul sa petrecut cât se 
“ . Poni Ni - *, , :. - i curi Am și uitat gustul Dani poate „e bine Ostaşii ruşi erau în li 

ntorcandu-se spre Olcg, adăugă: Dar Liuba a adus i eplă în ; 4 : şi o știre neplă- 
ci Irei aparate de radio sunt gata. cută. Se vede că sosind la Krasno- 
ine e va ransporta? 5 „„. don,  'Tretiachevici :- a minţit pe la Lena icolaevma păli şi se uită băeți exagerând vitejia sa. In unita- 
_ RE , Ă : tea de partizani, Tretiachievici nu 

al iu te terme mamă, aci toţi sunt era bine privit, El sa sustras dela 
„PO. — spuse el. „Accasta este lupta:pe care ' o duceau "partizanii 

Oxana, Ţii minte, ţi-am vorbit de ea? contra nemților. 
o ea ținea bine, minte acea zi. A avut loc o şedinţă extraordinară 
C cg intrase în grabă în cameră, pa- a Statului Major a organizaţiei „Tâ- 
id, enervat, năra Gardă“. ” 
— Ni sa întâmplat o nenorocire, . Procedeul lui 'Tretiachievici i-a su- 

mamă, o nenorocire mare! Am tri- păraţ foarte mult pe tovarăşi. ! 
fată amensc p  — Dacă nai onoare e mai bine să. 

legiitură cu partizanii - din Rostov și pleci dela noi| — se îndignă Cosevoi. 
din Kamensc şi ca a căzut. Dar Pu- Treliach'evici stătea posomorit. Cu- 
tem să o răscumpărăm. 'Am găsit o vintele aspre ale prietenilor îl biciu- 
Se Am nevoie de 2-—2000 mărci. iau. “ 

i banii s'au găsit. - Au fost daţi de Insfârşit, el se sculă şi spuse ho- 
Statul Major, din fondul „Tânăna Pita n ate Pe 

Oxana a fost răscumpărată. - | | i, 

(i Se EA SA In : 
Iar acuma stă teafără în faţa Elenei 

(Urmare din pag. L-a) 

de votca şi 

pe Scvţova, Vanea mur- 
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Nico.aoyna, care se apropie de dânsa. 
Oxana îi întinse mâna: 
— Olea Ivanţova! 
Acesta era numele ei adevărat. 
Toţi o ascultau cu interes şi o aco- 

Pa
 

Oiea povesteu. despre întâlnirie cucerirea şi apărarea drepturilor 
lor politice şi economice. Din.a- 
ceastă cauză dușmanii muncitori- 
mii sunt și dușmanii sindicatelor, 
iar reacționarii oare încearcă să 
împiedice şi să saboteze lupta sin- 

„Vi, despre incursiunile lor contra con- 
voaielar nemţeşti. | . 

— In lungul drumurilor zac .mașini 
arse, spuse ea. Opera partizanilor! 
Nemţii mână zi şi noapte armare - Piti : 
înspre Stalingrad, iar noi aci tre. dicală sunt în același timp ina- 
bue să-i lovim cât mai tare putem. micii cei mai înverşunaţi ai clasei 
—Avem puţin armament, — oftă muncitoare., : 

Zemnuchov. Muncitorimea organizată în sin- 
— Păi n'o să ţi se servească pe o dioate reprezintă elementul cel 

farturioară, remarcă Turchenici. Tre- mai ordonat şi dişiciplinat, pe care 

ţara întreagă se poate sprijini ori- . bue să-l dobândim noi înşine, 
Ascultând-o pe Olea, Oleg făcea 

notițe în bloc-notes Enervată Ulea când. , - a 
Gromova, povesti despre cete vor- + Pentru prima dată, „dela trecu- 
bite cu Klava Kovaliova,-dela care țul .război mondial muncitorii din 
a aflat că nemţii au de gând să tri- România au posibilitatea să-și 
meată un transport de tinere fete la spună liberi și nestingheriţi cu- 
muncă, în minele Ruhr-ulu. vântul în .toate problemele ce-i in- 

Elena Nicolaevna eși în coridor, teresează. . > „- 
Ea ascultă cu atenție. Afară șue- Ani de zile muncitorimea a fost 

împiedicată prin teroare dela ori- cetișor, . , 
Dinintumeric se' auzi vocea unei , ce -manifestare liberă, 

bătrâne: Organizațiile muncitoreşti şi de- 
.—Blena, tu eşti? ! __moecratice au fost desființăte, dân- 

Acoasta era bunica lui Oleg Ko- du-se în schimb toate înlesnirile 
șevei, care făcea pe sentinela. lia organizaţiilor fasciste, antimunci- 
umbla . dealungul gardului şi cu ţoreşti. . , 
multă atenţie trăgea cu urechea la: Muncitorimea română, alături 
fiecare sunet.N-ci furia vântului. de întreg poporul român va nimici 
care desprindea frunze:e depe. arțar, + x | ltimele rămăşiţe 

nici scârţâitul-portiței sau strigătele fără cruțare u i 
cucuvelei depe acoperişul casei distru. fasciste şi hitleriste, Aa 
se, nu scăpau atenţiei bătrânei. Congresul Sindicatelor Unite se 

Elena Nicolaevna se întoarse în ţine sub semnul unităţii sindicale. 

cameră tocmai când Gromova citea Grelele suferințe ce le-a îndurat 
- textul manifestului compus de dânsa. muncitorimea română i-au arătat 
Acesta era un apel către fetele Kras- că lipsa de unire dintre muncitori 
nodonului casă se ascundă de nemți 

"şi să nu se expună astfel la batjo- 
coriri. i , 

Volodia  Osmuhin aduse la cunoș- 
tința Statului Major că tipografia ile- 
gală lucrează şi că băeţii 'sau obiş- 
nuiţ foarte bine cu caracterele tip2- 
grafice 

"- La început zeţuirea nu mergea CUn 
trebue, Jora Arutiunianţ chemă în 
ajutor pe tatăl său, un lăcătuș de pri- 
ma clasă și un „meșter la toate - 
Cu plăcere acesta, ajută pe băeţi, 
fără să-i întrebe măcar pentru ce au » 

nevoe de acest lucru. 

'Terminând cu raportul despre tipo- 

grafie, Osmuhin trecu la a'te: în- 
Ştiinţări. l-a fost qată sarcina să 

predea darul minicrei Maria Litvi- 
nova, Familia ei ducea multe lip- : 
suri, Bărbatul ei era din primele zile 
pe front. Până la venirea nemţ lor în 
Krasnodon ca nu era descurajată. 
Dar în aceste zile negre viața ci de- 
veni de nesuportat. Copiii ei sufe- 
reau de foame Maria Litvinova cra 
disperată La toate acestea se mal 
adăugă o altă nesorocire, în casa ei 

au pătruns soldaţi nemți. Au jefuit-o 

până la ultimul fir de aţă: 1 sau 

este numai și numai în folosul 

: muncitoare, în "dușmanilor clasei 
" folosul reacţiunei. 

  

   

paltoanele, până şi în: 

„Krasnodon totuși 
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tărit + - 
— Regret băeţi, am fost puţin 1aș. 

Promit, prin fapte să-mi răscumpăr 
vina, | ! - 
„S'a hotărit ca Tretiachieviei să fie: 
scos din conducerea Statului Major 
și să fie num-t responsabilul unui 
grup de cinci. Ivan Turchenici deve- 
nise comandantul organizaţiei „Tâ- 
năra gardă“, Liuba povesti tot timpul. 
ser.i prietenilor despre întâlnirea ei 
cu tovarășul Anton. Acest om servea 

„ca pildă pentru toți. Și cu toate că 
tovarășul Anton n'a fost niciodaţă la 

S tinerii. partizani 
simțeau prezenţa lui. Tot mai de 
și repetau:, „Tovarășul Anton ordo- 
nă. „Tovarășul Anton aşteaptă”, „To- 

varăşul Anton sfătuește”, 
Cine a fost 017 Ii 
Uni spuneau că era tovarășul d3 

arme a lui Voroșilov, vechiu luptător 
din Lugansc, alţii îşi închipuiau că 
Anton era un partizan cu barbă; alții. 
îl descriau ca un marinar îndrăzneţ 
din Marea Neagră. : - 

Un lucru era însă clar. pentru toți: 
Tovarășul Anton, era partidul. Fire 

„invizibile îl legau cu tinerii ilegalişti. 
In zilele cele mai grele, când nemţii 
au dat drumul în plin -urgiei, când în- 
suşi-pământul Donului suspina sub 
călcâ ul lor, atunci tovarășul Anton: 
se lăsa auzit, 'susținând - spiritul de 
luptă al tinerilor partizani. 

Odată un grup de tineri ilegaliști,- 
au organizat cu ajutorul femeiior evaa - 
darea unor ostaşi roșii, prizonieri, 
când aceştia treceau sub escortă prin 
piaţă, între chioșcuri. 
Puțin după aceasta Liuba a adus o 

scrisoare dela tovarășul Anton în 
care e! scria: ! . : 

„Sunt încântat - de acţiunea voas- 
tră! Nu m'a uimit atât îndrăzneala 
şi vitejia băeților, cu toate că trebue 
să fiu încântat și. de aceasta, cât abi- 
litatea voastră de a influenţa sufle- 
tul poporului, care nu mai puţin în- 
drăneţ și devotat, a mers după voi, 
tineri partizani, contra  bardiţilor 
nemți, pentru scopul nobil de a ali- 
bera din prizonicrat pe fraţii lor 
ruşi. 

Vă doresc ca să realizați cu spiritul 
vostru bolşevic şi în viitor astfel de 
succese“, . 

” Băeţii simțeau că acest fiu al par- 
tidului bolşevic era cu e. 

Cuvântul lui îi înaripa.și 
să fie tot timpul vigilenţi. 

“In fiecare cuvânt al tovarăşului 
Anton tinerii ilegalişti auzeau parcă 
îndrumarea partidului pentru îndepii. . 
rirca căreia erau gata să învingă cele 
mai mari greutăţi, ” 

De fieare dată când Liuba pleca 
spre Voroşilovgrad, tinerii partizani iî 
dădeau misiunea să se întâlnească cu 
tovarăşul Anton. . ! 

Ce le va spune el? Ce sfat le va da? 
Şi ea transmitea în mod amănunţit 

prielenilor sfaturile tovarăşului An- 
on : -. 

— Fiţi tot atât de statornici ca şi 
vechii minieri revoluționari. Aminti- 
ți-vă de Klim Voroșilov, de Artiom, 
de Alexander Parchomenco! In adâncă 
ilegalitate acești oameni de fer, fii 
fideli ai poporului lor nu pierdeau 
niciodată prezența spiritului, Jandar-: 
mii le întindeau peste tot capcane, îi 
supravegheau, îi urmăreau, dar ile- 
galiștii ştiau să înşele pe jandarmi. 
Nimica în lume nu putea să rupă pe 
acești bolșevici — ilegalişti — de, 
poporul muncitor, Țineţi minte că la 
noi, în basinul Donețului, în anii răz- 
boiului civil au luat naștere primele 
unităţi ilegale. La noi, la minieri în- 
vățau ilegaliștii Ukrainei arta de a 
lupta... 

Oleg Koşevoi păstră aceste cuvinte 
ale tovarăşului Anton în adâncul ini- 
mii sale. Şi, răsfoind paginile cărţii, 
pe care o păstra atât de secret se 
adresă prietenilor săi : 

Și aci tot despre acest lucru se 
vorbeşte, băeţi ! ! 

cărții. 

fi făcea! 

Prietenii s'au înclinat asupra 
Bra „Istoria Partidului“, ” 

      

   

  

Aceasta folosea desbinarea din 
sânul muncitorimii pentru a lovi 
în organizaţiile lor şi pentru a le 
distruge. 
ducă muncitorimea la situaţia de 
anu mai avea nici o organiza- 
ție care să o reprezinte, Prin acea- 
sta reacţiunea voia să lase întreaga 
muncitorime pradă patronilor re- 
acţionari. - e , 

Frontul Unic Muncitoresc for- 
mat pe baza înţelegerii între Par- 
tidul Comunist “și Partidul Social 
Democrat, este chezășia unității de 
clasă a muncitorimii, chezăşia u- 
nităţii sale sindicalej NE 

Pe !ângă problemele de orpani- 
zare, vor fi desbătute la acest con- 
gres şi chestiunile legislaţiei mun- 
citorești. | | 

Tineretul muncitor, care a avut- 
mult de suferit în timpul regimu-, 
rilor fasciste, ia. parte activă la: 
“lupta sindicală El a panticipat cu. 
tot elanul la formarea comitetelor: 
de fabrică, 
delegaţi numeroși muncitori tineri. 
Acolo unde tinerii muncitori şi u- 
cenici şi-au câștigat integral sau 
parțial revendicările, aceasta sa 
datorit luptei lor unite, alături da: 
muncitorii vârstnici. 

La congresele sindicale tineretul 
muncitoresc trebue să trimeată ca 
reprezentanţi pe tinerii cei mai 

- cinstiţi, mai pricepuţi şi devotați, 
verificaţi în lupta și în munca lor 
în slujba intereselor tineretului 
muncitor. . 

Delegații tineretului trebue să 
fie conștienți de marea răspundere 
ce apasă pe umerii lor şi să răs- 
plătească încrederea ce li -s'a a- 
cordat printr'o muncă  conştiin- 
cioasă pentru prezentarea cât mai 
serioasă a tinerilor care îi trimit 
la Congres. | | 

Aceşti delegaţi vor trebui să 
cunoască toate datele ce privesc 
tinerii din Sindicatele respective: 
'vevendicările lor cele mai urgente, 
succesele obţinute de: ei până a- 
cum, contribuția lor la munca de 
ridicare. a producţici şi la efortul 

  

_“general de război al ţării. 
“Tineretul muncitor așteaptă cu 

multă încredere rezultatele Con- 
gresului Sindicatelor, Acest con- 
gres va trebui să însemne pen- 

tru întreaga clasă muncitoare din 
România o cotitură de primă im- 
portanță pe drumul ei spre -liber- 
tate şi progres. | 

Virgil Petre 

boiul 
încăo susținută de speculanţii, de 

Reacţiunea urmărea să - 

în care au intrat ca': 

Lupta peniru refacerea, țzrii 4 : e) | 
„ Exemplul tinerilor 

dela «telierul «Debora» 
„_. Nu sunt decât câteva săptă- 

“"mâni, de când scriam în pagi- 
„aile revistei noastre despre 
activitatea tinerilor dela ate- 
lierul „Debera“, atelier pre- 
“luat de muncitori şi conduş de 

„ei, Acolo, ca şi în multe fa- - 
brici, tineretul muncitoresc 
şi-a înţeles bine obligaţiile şi 
drepturile lui, trecând conş- 
ştient la munca de refacere a 
țării. Lupta sa a fost lupta ti- 
neretului democrat pentru în-. . 

„Armisti- ** „.deplinirea cauzelor 
țiului, pentru continuarea răz- 
boiului antifascist, pentru de- 
mocratizarea ţării și pentru 
obținerea dreptelor lor reven- 

""dicări. 
Sărbătorile care au trecut 

au insemnat pentru . tineretul 
muncitoresc român un :prilej 
nou de reconfirmare a serivzi- 
tăţii cu care el s'a angajat pe 
drumul celei mai rodnice co- 

„Jaborări cu tineretului  Naţ.u- 
nilor Aliate şi în primul rând 
cu al Uniunii Sovietice, 

e 

ciun : pe care copiii vechilor 

trebuinţat pentru  huzureală, 
tinerii muncitori dela atelierul 

  

== Es 

Mărirea producţiei 
| | ue răzhoiu 
Tiuncitorii tineri şi vârstnici -de 

ia tabrica „ASiiti“ s'au prezentat 
Direcjiunii cerânu să li se tea do 
lucru. peste uvrele obiguuite spre a 
ridica producția -fabricei, pentru 
susținerea războiului contra duş- 
manului fascist. Tineretul munci - 
toresc : conştient de' datoria lui 

față . do întreaga clasă  munci- 
toare, azi, în preajma congresului 
sindicatalor. a înțeles sarcinile 
care | se pun şi le indeplineşte cu 
tărie şi dârzcnic, deşi C cu trupul 

încă susținută de speculanţii şi de 
lui Antouescu,. în mizeria 

saboteurii caro mai nutresc spe- 
ranțo deşarte, de acei ce icri în 

cămașa verde.a rușinii, jafului şi + 
a trădării de țară au trim:s tine- 
vetul nostru într'un războiu mno- 
drept. 

Tinerotul muncitoresc trebue să 
lupte pentru reconstrucția țării, 

să vdemaşte pe. speculanți, spriji- 
nind şi ajutând comitetele cetă?o- 
neşti, să domaşto pe săbotevrii 
războiului do eliberare. Acestea 
sunt sarcinile ce stau în fața tine- 
votului. Tineretul dela „ASA“ a 
înțolos aceasta şi a actionat. 
Exomnlul său trebue urmat de în- 
treaga tinerime conştientă. 

__ Ajutoare pertria 
"Ardeal şi lioldova 

Tinerii muncitori din Capitală 
au organizat șezători, prilej de ac- 
tivitate: artistică şi. bucurie  tine- 
-rească, Nici în aceste momente, ei 
nu au uitat pe fraţii lor ce luptă 
pentru. patrie şi pe cei din Ardeal 

și Moldova. . 

Astfel, beneficiile realizate la 
șezătorile de Crăciun au fost date: 

Pentru răniții în război, dela 
Cartea Românească : 6596 lei, dela 

In cele câteva zile de Cră-, 

reacționari și duşmani ai de- 
mocraţiei românești le-au în- . - 

„NBenowcăc
alleal 

„Debera au dat cel mai. fru- 
mos. exemplu de prietenie şi 
sinceră colaborare cu U, R..S. 
S, reparând în numai câteva 

ore una din mașinile unităţi- 
lor sovietice în drum spre 

- front. Pentru acest lucru, ei 
au primit din partea coman- 
dantului sovietic următoarea 
scrisoare; aa 

„Aduc -.mulțumirile: mele 

inontarea automaşinei în tre- 
cere prin oraşul București. 

Reparaţiile au fost efertua- 
te neținându-se în seamă zi- 
Iele de sărbătoare. 

Comandantul  suodiviziunei 
Unităţii Militare .Nr. 11.384 
Locotenent maior HAITI.“ 

Exemplul muncitorilor dela 
„Debera“ trebuie să servească 
tuturor tinerilor ţării - drept 
„îndemn de urmat. El dove- 
dește în acelaș timp deosebirea 

dintre tineretul democrat, 
„muncitor, conştient al ţării şi 
celălalt tineret, pasiv, indife- 

- rent, antiprogresist, reacţionar 
care mai sabotează încă efor- 

niei libere și democrate, 

    

Ford 3391 Iei, dela Leonida 484 
lei. o 

Pentru Ardeal şi Moldova: 
S. T. B. şi Assam 11.167 lei, 
Comuna Dârza 5050, a 
LC. A. R.6115.., 
Wolf 9000. 
Gralex 10.530. 
Pentru -aceste manifestări, mun- 

citorii au dovedit încă odată că 
sunt conștienți de recunoştinţa pe 
care o datorează ostaşilor ce luptă 
pentru nimicirea fascismului şi de 
sarcina de a contribui la reiacerea 
ţării, 

Tineretul muncitoresc 
.dola fabrica pS, E. TI. 

sa întrunit în adunare generală pen- 
tru a cere desființarea pregătirii pre- 
militare, | 
"In moţiunea votată de toţi tinerii 

fabricei şi iscălită de peste 200 de 
tineri se spune: . 

„Pregătirea premilitară este. or- 
ganizaţie de tip fascist, care instrueşte 
tineretul întrun spirit  şovinist. şi 
antidemocratic. ' 

Intrucâţ astăzi “se duce o luptă 
dreaptă pentru democratizarea ţării 
şi mărirea producţiei de război, a- 
ceastă instituţie de tip fascist tiebue 

imediat desființată”, 
Lupta tineretului dela.,S. E. T.* 

pentru desființarea premilităriei se 
încadrează în lupta întregului tine- 

  

    

-Q: Un comunicat al „Oficiului uni- 
veasitar'““, a produs o extraordinară 
efervescenţă în rânduile studenţilor 
dela Litere, Drept, Academia Comer- 
cială, cărora li se :efuză burse pe a- 
nui şcolar care începe... sub cuvânt 
că la cursurile lor, frecvența nu e o 
bligatorie, Despre aspectul grav, so 
cial, al problemei ne ocupăm în altă 
parte, Vrem, aci, numai să ştim dacă 
fericitele inspiraţii ale d-lui Ţuguiea 
vor mai lumina multă vreme hotărâ- 
rile rectoratului : era o vreme când 
studentul trebuia să rabde fără să 
protesteze, —. să-l rabde de pildă pe 
„fuhrerul“ Oficiului univeisitar, cu 
ifose cu tot şi cu manierele lui dis- 
tante. în fruntea unei instituţii care 
are datoria să asigure o efectivă a- 
sistență socială în tolosul studenţimii. 
Dar ştie domnul Țugulea, că acea 

j vreme a! trecut ? ! 

"9. Un alt vechi „sprijinitor“ al 
studențimi:. își arată bunele intenţii. 
E vorba de se.retarul Fac, de Medi- 
„cină d. Cucoaneş care avizează în 
ihall-ul facultății pe solicitanți că 
„nicio cerere de scutire de taxă nue 
luată în considerație până ce studen- 
tul mu este înscris”. Tot acolo. stiut“ 
dentul află că înscrierile se încheie 
la 23 Dec., cerându-se între altele, 
pentru această operație, suma de lzi 
10.000, ” , ” 

Domnul Cucoanes e ;mgenios: cine 
pretinde o cerere de scutire de taxe 
trebue în termen scurt să depuie 10000 

le: ! Sau cu alte cuvinte: afară din, 
Universitate cu fiii săraci ai popo- 

rului ! a , 
Dar astăzi. acești. fii săraci ai pono- 

rului, au găsit oameni cari să le as- 
culte suferințele. şi să le aline, 

Q. Acţiunea studenţilo: democrați, 
despre care am mai vorbit în coloa- 
neje noastre, pomtru afirmarea şi re- 
„unoasterea drepturilor lor. își dove- 
deşte pe zi ce'trece roâdele. Astfel 
după ce dl..ministru al Educatiei Na- 

_tionale a promis să convoace dela se- 
diul „Tineretului progresist“, comite- 
tul provizoiiu al „Asoc. studenţilor 
democrați“ ori'de câte ori:se discută 
la minister. problemele lor, — aflăm 
că şi sindicatul profesorilor universi. 
tari a luaţ o hotărâre analoagă. Esta 
aci o îmbucurătoare manifestare a do- 
rinţei de a conlucra -cu studenţii. — 
care vine din partea celor ce până 
eri îi ţineau la o academică distanţă. 

Q. Accesul studentilor în marile 
bibliateci de Stat este o veche şi ru- 
şinoasă problemă. I'aptul că Acade- 
mia, Aomână selectioncază cu minu. 
țiozitate studentii admişi să citească 
în pretiosul ci local cum poate fi alt- 
fel calificat. Ni se pare însă că găsim 
n -exnlicotie. în! numele celuia care 

conduce destinele acretei biblioteci : e 
vorba despre; gen. Rosetti (fost mi- 
mistru pe vremca iul Antonescu) şi în 

A 
+ 

- 

Note um 
legătură cu care „Semnalul“ a făcut 

o destăinuire uluitoare. După 23 Aus. 
prin bunele oiicii ale gen. Roselti, 

r 

buletinul Academiei îl califică, pe 
fostul mareşal drept „bun Român“! 

&- Intârzie epuraţia, o ştim dar nu 
ne-um resemnat, lar în Universitate 
ca e mai urgentă ca anunde. Nu cred 
autorităţie că și aci cuvântul studen- 
ţilor ar fi auziţ cu folos? Mai aies 
că studenţi, aceia cu memoria întrea - 

să, îşi vor aduce aminte de cursuri.e 
audiate, şi cu prilejul căroa cutare 
sau cutare epurabil strecura îndem- 
nurile lui ticăloase. . . | 

„3: Procesul l:uliganilor 
dela Mediciiă continuă în 
faţa Curţii larţiale; şi 
continuă întrun fel care 
nu corespunde uremuzi- . 
lo, Și aci găsim o exnli- 
caţie, E vorba despre o 
scenă „înduioşătoare”, o 
regăsire: un martor a re» 
cunoscut în preşedintele 
care încerca Să-l ințimi- 
deze tocmai pe magistra- 
tul care. (în calitate de 
preşedinte a! unei secţii. 
a. Curţii Pfarţiale depe 
-wremurri) îl condamnase 
la 25 ani muncă silnică, 
— vecompensa luntei lui 
împotriva fascismului, E 
vorba de It, co, Ch, Vasi= 
liu.— Beaitfel procuro- 
rul e cpt. magistrat lore 
Popescu, anchetatlarul, a- 
dică asasinul lui Dan L.a- 
ZamoziCie 
Lăsniriloare pentru at- 

mosfera procesului c uia- 
poziţia martorei Ileana 
Caplan: şcânuril am părăsit 
facultatea, an lăsat ace= 
cași atmnsfară hulicganică 
ca şi azi, 
Nleara Caplan la cererea 
diversianistă a awncaţilor 
anărăvii de a defini cu» 
vzasrtral hulizan a răsNUunsI 
„huliranii sunt oamenii 
îmtunpreculeri, ca înctinc- 
tele frate daslăntrite, es 
lomante îrationale si în- 
culta cari prin o2cto'e lar 
tastiata, snt reprazena 
tantij dinici ai unoi îsleo- 
loriă rezrtianarae. Tot cu 
atâta  vehnemenţă a fost 

pentru sprijinul acordat la re-. 

turile de primenire ale Româ- p 

. niții din spital. 

Tot studenta 

! 

(omul lase'si 
al elhtelor politice 

| „tu 
Fascismul a fost cea mai săl- 

batecă 'formă de guvernare îndrep-: 
tată împotriva poporului. 
: Deaccea fascismul a împiedicat. 
întotdeauna năzuinţa poporului de 
a pătrunde până la locurile. de 
unde se guvernează, de unde plea- 
că toate îndrumările ce hotărăsc: 
soarta naţiunii, De aceea: fascis- 
mul a instaurat și sistemul elitelor 
politice, Deaceea în fine în ope- 
ra de' democratizare a ţării, un. 
loc de frunte îl deţine stră- 

dania patrioților care luptă pentru 
a asigura elementelor populare ac-. 

cesul către Universitate, iar stu- 
dențimea democrată şi-a însuşit a- 
cest principiu, .înscriindu-l ca 

Ş_ 

  

O. n 9 O 
atnecellcnllena 

ret împotriva acestei organizaţii re= 

acţionare şi fasciste, 

Garajul Boteanui: 

Muncitorii au sărbătorit Anul 
Nou în sala de festivități a Morii 
Assan. Programul artistic frumos 
prezentat, a fost urmat de bal până 
dimineaţa, - 

Gestul patriotic al tineri- 
lor din comuna Ciocăneşti - 

(Ilfov) 
Tineretul comunei Ciocăneşti (iud, 

Ilfov) organizat în Frontul Plugarilor 
răspunzând la apelul Apărării Patrio- 
tice:care chema pe toți cetățenii țări, 
să contribue din puținul lor la ajuto- 
rarea fraţilor moldoveni și ardeleni, 
a răspuns, colectând suma de 13.000 
le:, Prin aceasta tinerii din Ciocănești 
în frunte cu directorul şcolii, d. Gh, 
Constantinescu, du dovedit că înţeleg. 
greutățile fraților lor, victime ale je- 
fuitorilor hitleriști. Ei s'au încadrat 
în rândurile tineretului progresist, 
şi sunt demni de-a fi luați drept. 
exemplu de toţi tinerii democrați. 

La Spitalul Colentina, 
Au vorbit: . din partea Comitetului 

salariaţilor tov. lonescu, din partea 
F.N.D. tov. Pompiliu și în numele ti- 
nerilor tov. Sergiu, 'chemănd la unire 
pe toţi muncitorii. Programul artistic, 
a fost reuşit. La șezătoare şi la balul 
care a avut Joc toată noaptea, au asistat 
pe lângă personalul spitalului, şi ră- 

La |. C.A, Ri 

ezătoarea -a avut loc Duminică 30 
Decembrie. , 

A luat cuvântul tovarăşul Crăciun 
din Comitetul de fabrică, vorbind des- 
pre' sarcinile muncitorilor în amui care 
începe. Din partea tinerilor a vorbit 
tov. Elias despre realizările din anul 
trecut şi despre rolul tinerilor muncitori 
în producția de războiu. A urmat o fru- 
moasă şezătoare. . 

(Continaare în pag. G-u) - 
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PIPSULA PB 
respinsă şi încercarea di- 
versionistă de a tăgădui 
unora dintre martori cali- 
tatea de. studenți — în 
pofida măsurilor de a- 
„ulare a tuturor legiuiri» 
lor rasiale. 

G Orice informaţiuni, 
' în leaătură cu Uniu= 
mea Tineretului. Co- 
munist, 
STUDENȚESC, se dau 

' la Sediu din Str, Slăe 
tineznu Î1£, în fiecare 
zi între ocsele 19-12, 

RESORTUL 

punct principal al memoriului pe 
care la înaintat ministrului de 
resort. A 

Problema. este complexă şi tre-= 
bue studiată cu toată seriozitatea ; 
învăţământul nostru superior cu- 
prinde câteva şcoli .cu un pronun- 
at caracter tehnic, a căror menire 
este.de a scoate profesionişti cu un 
loc precis şi limitat în cadrul pro- 
cesului de producţie. | 

(E vorba despre Scoala Politeh- 
ică, Fac. de Agronomie, de Arhi- 

tectură, Fac. de Medicină umană şi 
veterinară). Este ceeace a. dat a- 
cestor şcoli superioare un caracter 
practic, — spre deosebire de l'a- 
'cultăţile de Drept şi Lutere-Filoso- 
fie, care rămase în sfera unor 
preocupări ce nu dau îndestulător 
de mâncare, constituesc pepiniera 
oamenilor politici şi a . corpului 

“ profesoral, deci a educatorilor na- 
„țiunii, 

- Consecința ' acestei stări de fapt 
e limpede: puţinele elemente pro- 
venite din țărănime, şi acele, foar- 
te puţine, cu rădăcini . în lumea 
muncitorească, — care au răzbit. 
din ogoare și din ateliere până în 
Universitate, sunt împinse necesar 
spre acele şcoli în care originea 
lor socială 'e lipsită de  consecin- 
ţele politice pe care le-ar avea 
prezenţa' lor la Drept, de pildă. Un 
fiu de ţăran nu își poate permite 
Juxul de a face din leafa lui de 

- profesor sau învăţător, sau din ve= 
niturile atât de nesigure ale me- 
seriei de avocat, o parte neînsem- 
nată a mijloacelor sale de existenţă. 
El lasă aceste profesiuni pe seama 
acelora pentru care ziua de mâin 
nu este o problemă. - - 

Dar ceeace este mai grav, poate, 
frecvenţa la cursurile Medicinei și 
Politehnicei a fost decretată obliga- 

“torie, — fără nici o justificare se- 
rioasă, cele dela Litere și Drept .ră- 
mânând la aprecierea profesorilor | 
(care bineînţeles... le-au apreciat 
facultative) sau a conștiinciozităţii 
studenţilor. Prin aceasta o reputa- 
ţie de nescriozitate a căzut pesta 
studiile „umaniste“ şi politice, — : 
grea prin consecințe. Descurajând 
vocaţiile dorice de realizare, po- 
litica de Siat a întărit o tendinţă 
şi a consacrat-o, 

Facultăţile de primă  însemnă- 
tate poiltică a României au deve- 
nit clubul în care s'a lansat „ma- 
lagambismul“, — locul de întâlni- 
re al tinerilor fără ocupaţie, în 
căutarea unei culturi de salon. 

Acesta este, sumar schițat, cu- 
rentul social care precedând-o, a 
pregătit atmosfera politică  reac- 
ționară. Antonescu a militarizat 
Medicina şi Politehnica şi a trimis 
pe front studenţii celorlalie fa= 
cultăţi. Atât de bine, încât „Lite= 
rele“ ajunseseră un fel de' pension 
de fete, prin care 'se rătăceau câţi- 
va „învârtiţi“ .(desigur niciodată 
un fiu de ţăran sau de slujbaș). Şi 
era de înţeles, pentrucă prin aceas- 
tă măsură arbitrară regimul lui 
Antonescu era consecvent pe linia 
fascistă.. - | 
- Mult mai puţin. de înţeles este 
însă astăzi întrun regim democra= 
tic şi care trebue să aibă grijă de 
caracterul popular al viitoarelor 
generaţii de conducători spirituali 
și politici, — un surprinzător co- 
municat al „Oficiului universitar“: 
burse şi locuri în cămine se vor 
da pe anul școlar în curs (primul 

„an școlar al democraţiei române !) 
„numai studenţilor facultăţilor cu 
frecventă obligatorie”. Iarăşi 'se 
barează drumul elementelor de jos 
înspre şcolile politice ? Noi zărim 
puintre rândurile comunicatului fi- 
guri familiare, — nouă ca şi între= 
gei studențimi lipsită de mijloace 
— funcționărimea depe lângă rec- 
torat care ne-a rămas moştenire 
„din vremea lui. Antonescu şi a „eli- 
-telor“ care Vau adus la putere, . 

Studențimea — care a protestat 
şi împotriva regimului militar, ne- 
justificat al Universităţii şi care 
militează pentru democratizarea ci 
reală — nu 'va putea să se împie- 
dice de nişte rămășițe fasciste ale 
aparatului administrativ : ea cere 
ca politica de recrutare a elitelor 
să facă ' locul unei democratice 
pregătiri a viitorilor conducători» 
ai neamului, la care fiii nevoiaşi ai 
poporului să fie admişi în  condi- 
țiuni egale. 

Barku Câmpeanu | 

  

Asis 
L Ş B 

tența medicală 

  

pentru si denți 
  

In memoriul prezentat de comitetul 

studenților din Bucureşti d-lui Mi- 

nistru al Educaţiei Naţionale Ştefan 

Voitec se cerea instituirea unei asis- 

tențe medicale gratuite și efective 
pentru toți studenții, 

(Astăzi, când vizita medicală la un 
medic a ajuns să coste între 1500 şi 
3000 de lei. când medicamentele au 

atins prețuri fantastice, asistența me- 

  
dicală gratuită acordată studenților 
apare ca o intperioasă necesilnte, Si- 
tuația în care se-află adeseori studen= 
tul sărac, la boală, este pur şi'sim= 
Plu tragică, : 

„Ieoretic“ știm cu toţii că asisten- 
ţa medicală ar trebui să fie dată prin 
Icge de Asigyrările Sociale, dar nu- 
mal „teoretic“, Nevoia este atâț de 
mare încâț lucrurile trebue neapă- 
rat să devine efective. Dacă Casa A- 
sigurărilor Sociule este prea aglunie- 
rată sau ducă serviciile ei prost or- 
qanizate,' nu pot satisface această re- 
tamente şi internâr. în spitule în ca- 
există și o altă soluție: studenții și 
profesorii Facuităţii de medicină ar 
putea ei asigura un serviciu de a- 
sistență gratuită a tuturor studenţi- 
lor, urmând ca Asigurările Sncl.ie să 
furnizeze doar fondurile şi medica” 

menteie neceșare. 4 
Propunerea accasta credem că 1nc- 

rită să fle luată în seamă. Peste int 
acolo unde conducarea Universităţii 
nu înțelege să sprijine studențimeu, 

-accasta își ia asunza ei realizarea 7e- 
vendicărilor esențiale ale tinoretului 
universitar, E nevoie de consultaţii 

medicale gratuite, medicamente, lra- 
tamente și internări în spital în ca. 
zuri grave. Studenţii sunt. hotăriţi să 
impună crearea unei ustatențe muti. 

cale efective, și în vederea uccasta 

să suplinească încă odală, prin îni- 

jiativa lor, carena administiatiă de 

Până acum, -: ”



ii In ciuda condiţi 
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Ceurea ac îmcercal meraţii 
să distrugă tinevelul polonez 

După atacul mârşav dat de Gor- 

mania împotriva Uniunii Sovietice, 

propaganda antipoloneză a crescut 

în intensitate. Și mai ales în iarna 

1941/42, când aificultăţile pricinui- 

te de „Generalul Iarnă“ şi de în- 

frângerile depe front i-au făcut pe 

nemți să in măsurile cele mai as- 

pre, cu scopul făţiş de a extermina 

întregul popor polonez. O pildă o 

alcătueşte următorul fapt: o ins- 

cripție cu următorul text de pe 

monumentul Jui Copernic din Var- 

şovia „prelungesc (eu Copernic) 

iarna cu încă o lună“ a provocat 

nemților o spaimă atât de marc, 

încât au măcelărit o mare parte 

dintre intelectualii polonezi. 

Dar planul lor de exterminare 

sistematică a întregului popor po- 

lonez n'a reușit graţie înaintării 

rapide a, eroicei Armate Roșii Eli- 

beratoare şi a puternicei armate 

poloneze de eliberare naţională. 

8 milioane şi jumătate de polu- 

nezi au! căzut victime actelor de 

teroare ale cotropitorilor germani. 

“Tineretul şi intelectualii au sânge- 

rat din greu; rândurile lor au îost 

adânc rărite. Oraşele au fost dis- 

truse, pustiite. Populaţia orăşă- 

nească a fost în cea mai mare parte 

exterminată. Iar din anul 1941, 

prigoana nemţească a început să 

apese din greu şi satele. Contribu- 

ţiile în grâu şi alte bunuri alimen- 

tare erau prea mari ca să îie achi- 

tate de ţărani. Satele cari nu plă- 

teau contribuţia la timp erau arse, 

iar locuitorii lor erau împărţiţi în 

două grupe. O grupă era alcătuită 

Qin-oamenii, capabili să muncească, 

“cari 'erau trimişi în detașamente 

de muncă forţată în Germania, în 

locurile cele mai expuse bombar- 

damentelor aliate. Cea mai mare 

parte din aceste detașamente o for- 

ma tineretul polonez, flăcăii şi fe- 

tele poporului polonez. 
Cei neputincioşi să muncească în 

industria de război germană, au, 

fost asasinați pe loc, deoarece'după 

părerea nemților, nu „meritau pâi- 

nea“. Copiii au slujit drept minge 

- de footbal în faţa părinţilor. Fetele 

şi femeile au fost violate și apoi 

ucise. Puţinii cari au scăpat din 

această urgie, şi-au pierdut min- 

ţile. | i ! 

. Nemţii au lovit cu putere în ti- 
* 

“_neretul polonez. Pentrucă ei au în- 

țeles că întreg tineretul li-e duş- 

man înverşunat. Orice tânăr po- 

lonez, capabil să ţină o armă în 

mână, era socotit de nemți inamic. 

Faptul de a fi tânăr era un pretext 

deajuns pentru arestări în massă,  - 

mama 

mana 

  

“3 deportări în lagărele dela Os- 
wiccin, (încă neeliberat şi unde 5 

milioane de polonezi au fost măce- 

lăriţi), Majdaneck, 'Premblinki, So- 

bibor, Belzec de unde!'n'a mai exis- 

tat întoarcere. DI 

Pentru tineretul polonez n'a fost 

clipă de liniște. Ușile nu erau des- 

chise decât la semnale speciale, 

fiecare casă având ieșirile sale tai- 

nice, pe unde tinerii patrioţi scă- 

pau de urmărirea Gestapo-ului, iar 
când aceste iașiri nu existau, ti- 

nerii sărcau pe ferestre sau utili- 

zau frânghiile. . 

Ca să-i răpună nemţii au încer- 

cat o mobilizare totală pentru lu- 

cru a tuturor tinerilor, dar 'cei mai 

mulţi dintre tineri .nu s'au prezen- 

tat. Căci care tânăr i-ar fi ajutat 

de bunăvoe pe nemți în ducerea 

mai" departe a războiului lor cri- 

minal. Q parte s'au ascuns în oraşe, 

alta .în păduri, în detaşamentele de 

partizani. Din cauza aceasta nemții 

întreprindeau adevărate „vânători“ 

pentru prinderea lor, fără socoteli 

de vârstă sau sex. Noaptea încon- 

jurau casele şi-i ridicau pe oameni 

fără să-i lase să se îmbrace. Adesea 

putea fi văzută iarna priveliştaa 

miilor de patrioţi polonezi îmbră- 

caţi doar în cămaşe, şi escortaţi de 

nemți înveliți în blănuri, cu mitra- 

icrele în mână. .Nemţii vânau pe 

tineri peste tot: în case, pe străzi, 

în gări, în localuri. Cartiere întregi 

erau înconjurate de bande. SS şi 

jandarmi germani, la fiecare colţ 

crau postate mitraliere grele, totul 

într'o clipă, încât nu mai era po- 

sibilitate de fugă, rupeau. legitima- 

țiile polonezilor eliberate de auto- 

rităţile nemţeşti, şi-i trimiteau pe 

toţi în lagărele: de muncă din Gog- 

mania. Cine încerca să fugă sau 
refuza să prezinte legitimaţia era 
ucis pe loc. In urma bandelor de 
ucigași, cartierele acestea rămâ- 
neau cu fiecare stradă plină de ca-: 

davrele tinerilor patrioţi căzuţi 

pentrucă au refuzat să meargă la 
muncă în Germania. - 

Sângele vărsat de fraţii noştri în 
lupta pentru eliberarea patriei nu 
va fi niciodată uitat. Setea de irăz- 
bunare e întreagă în fiecare dintre 
noi, în fiecare dintre cei cari au 
irăit, au văzut, au auzit în anii de 
ocupaţie nemţească a Poloniei. 

Toate generaţiile viitoare vor cu- 

noaşte adânca suferinţă a poporului 

polonez în' zilele noastre, şi că mi- 

lioane de polonezi au fost ucişi mi- 

şeleşte numai pentru vina de a îi 

polonezi. . 
„LE. Mlarliewicz 

"se pare ceva 
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CI II de Pârvoslav Vasilievici 

'Lupta noastră a făurit sute de 

oameni 'străluciţi, luptători -puter-, 

“mici, eroi mari, Iar eroismul a de- 

venit o calitate a' massei, încât ţi 

obişnuit, dela'sine în-. 

țeles. Dar. cu. toate acestea el, Bu- 

'balo, muncitorul din mine numai 

de doisprezece ani, locțiitorul co- 

misarulaui - companiei. din Brigada . 

întâia proletară, se deosebește parcă 

de noi ceilalți, este oarecum altfel, 

intră în rândul oamenilor, care se 

întâlnesc rar şi care nu se uită 

uşor, . , 
Prima dată l-am întâlnit. la sta- 

tul major al brigăzii. Deşi auzisem 

despre el destule mai înainte, to- 

tuşi figura lui definitivă nu mi-o 

puteam închiptui; Intro dimineaţă 

am plecat devreme la Tâu să: ne 

spălăm. Prin întreaga lui înfăţi- 

şure : cu ochii lui mari și negri, cu 

pieptul său puternic și muşchiulos, 

cât şi prin mersul lui sigur, el. cu- 

cereşte simpatia celor din jurul 

său. | 
La întrunirea noastră am pus în 

discuție problemele pentru care îl 

chemasem. După expunerea tova- 

răşului Plavi a vorbit el. Şi cele 
câteva zeci de minute, cât a vorbit 

el, au avut asupra mea.o înrâurire 

de neşters. Anaiiza fină cu care pă- 
trundea el în esența chestiunii, ar- 
gumentaţia cu care-și apăra punc- 
tul său de vedere, seriozitatea feții 
sale tinere, .toate acestea au avut . 
drept urmare că părerea lui a bi- 
mruit ca ceva natural şi dela sine: 
înțeles. pi 

Privindu-l, îl admiram tot tim- 
pul vorbirei sale. Câteodată arun- 
cam 'o privire tovarăşului Plavi, 
iar. el, parcă aducându-mi aminte 
despre cele spuse, îmi .răspundea 
cu privirea: | 
— Acesta e Bubalol e 
Și în tot timpul. acesta încercam 

„două simţiminte: pe de o parte 
„bucuria că am avut plăcerea să în- 
tâlnesc un astfel de om; iar pe de 
altă: parte, o părere oarecare de 
rău că nu-l cunoscusem înai de 
vreme; Pa 

Intr'o noapte rece -de. Ianuarie 
trei batalioane! ale Brigăzii întâi 
proletare au pornit din satul Lepo- 

vaţ în misiune. La sfârșitul ofensi- 

vei a patra inamicul a urmărit cu 
tot efortul să ne înfunde în valea 
dintre Ivan-Sedlo, Rama şi 
Neretvd. In seara aceasta trebueşte 
lichidată rezistența: inamicului la 
Bradina şi pe Ivan-Sedlo și în fe- 
lul acesta să ne asigurăm flancul 
stâng spre Sarajevo. , „ 

   

  

  

  

el mai de seamă eveni- 
ment internaţional este 

alcătuirea guvernului 

„provizoriu al Poloniei. La 

-baza guvernului stă un vast 

„front al democraţilor polo-' 

mezi din toate partidele şi 

'din afara partidelor. In gu- 

„.. vern au intrat: cinci. repre- 

- „zZentanţi ai Partidului Pluga- 
"rilor, cinci reprezentanţi ai 

"Partidului Socialist-Polonez, 

"patru 'reprezentanţi ai Parti- 
“dului muncitoresc ' Polonez 

-(comunist), un “reprezentant 

al Partidului Democrat şi 

două persoane din afara par- 
tidelor. : | 

Astfel, intrigile: antisovie-- 

tice şi antidemocratice ale 

“ reacţionarilor polonezi - din 

. Londra, în loc să ducă la slă- 

“birea democraţiei 'polone, au 

dus Ja întărirea ei. -. 
" Faptul care a permis alcă- 

tuirea noului guvern este. 

munca. intensă depusă până 

acum de Comitetul. Polonez 

de Eliberare Naţională. După : 

cum a spus d. Bierut, 

preşedintele Consiliului Na-: dă 

_țional al Poloniei, „graţie 
unirii sociale 'a poporului 
polonez, Comitetul Polonez 
de Eliberare Naţională a: 
reușit, în condiţii extrem de 
complexe, . să restabilească 
industria devastată, să  cu- 
leagă recolta, să completeze: 
rândurile armatei poloneze, 

_să repună în stare de func- 
țiune căile ' de comunicaţie 
ale țării, să organizeze acti- 
vitatea şcolilor şi :universită. 
ților, să creeze condițiuni. 
pentru desvoltarea politică a - 
mişcării sindicale, coopera” 
tive, culturale şi sociale, în 
„accepţia cea mai largă a cu- 
vântului. Im sfârșit, democra - 
ţia poloneză a 'binemeritat în 
fața istoriei, căci în două luni 
ea a reuşit să realizeze .re-. 
forma agrară în Polonia, să 
repartizeze țărănimii polo 
neze pământurile proprieta- 
rilor funciari și aceasta fără 
multe ciocniri şi conflicte 
care' ar fi părut. inevitabile. 

"Şi ceeace este mai impor- 
„tant, reforma agrară a întă- 
vit unitatea poporului polo- 
mezi, | 

_- Noul guvern" provizoriu, 
„ expresia întregului popor po- 
“Jonez, este hotărît să pecet- 
luiască pentru vecie prietenia ' 
dintre poporul polonez şi cel 
sovietic și să facă toate efor-, 
turile pentru : continuarea 

„războiului pentru. eliberarea 
întregii Polonii şi pentru 'ni-- 
micirea totală a: armatei hit- 
leriste.  - - | 

a
 

de grele din Polonia, guver-, 
nul polonez dispune azi de 

ilor extrem  & ina 
Automobilele Americei transportă minereuri pentru fabricarea 

tunurilor și carelor de luptă a 

două 
complete pe picior de război. 
Armata poloneză .are peste . 

30.000 de ofiţeri şi 15.000 de 
elevi ofiţeri. | 

Vedem, deci că unitatea 

politică a poporului polonez 

"duce cu-paşi repezi. la refa- 

cerea economică a Poloniei. 

Poporul polonez ne dă astiel 
şi nouă un exemplu. .. .. - 
(Da pildă ne. vine din 

3. Bulgaria Acolo sunt ju- 
decaţi toţi vinovaţii de 

război, începând cu foștii re- 

genţi, miniștri, preşedinţi - de 

tribunale, ziarişti și sfârşind: 

- cu criminalii de rând cari „nu- 

mai” au executat ordinele asa- 

„sine... Optzeci de mii. de miin- 

- citori şi ţărani au fost asasi-" 

naţi de rcacţionarii bulgari şi 

> peste un : 

“Most arestaţi. Acum, Tribunalul 

Poporului .va judeca! peste 

-50.000 - de persoane arestate. 

pentru a răspunde de : faptele 

lor. i 

Vorbind despre procesele din 

„Bulgaria în „Scânteia” No. 100 

tov. George - Macovescu îşi în- 

- chee articolul astfel: . | 

“ Procesele din Bulgaria sun 

“cea mai bună mărturie că a- 

colo unde guvernul urmează 

voința . poporului se găseşte 

calea cea dreaptă pentru 'sal- 

varea unui stat, chiar atunci 

când acel stat.a avut o situa”, 

“ţie, ea aceea a Bulgarici. Pro- 

cesele din Bulgaria, care nu 

au' altceva drept scop 
pedepsirea vinovaţilor şi scoa- 

terea din. rădăcini a fascismu- 

lui, dovedesc Naţiunilor Unite, . 

" pornite. la luptă să stârpească 

fascismul, că Bulgaria înţelege 

să-şi răscumpere greşelile tre- 

cutului şi să so aşeze în rân- 

'durile popoarelor iubitoare de 
pace, 4 ... - 

Exemplul  Bulgarici nu 
spune nimic? 

[DD „armatele aliate con- 
„-  “tinuă să dea lovituri 

nimicitoare  -hitleriştilor. -In 
americane. au izbutit 

ne 
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armate cu efective 

milion şi jumătate au . 

decât .: 

“e. fronturile de -luptă . 

să : 
stăvilească şi chiar să dea 

    

     

a lui Rundstedt, Armata Ro- 
şie înaintează victorios spre 

frontiera Austriei. Budapes- 

ta încercuită este cucerită 

casă cu casă de forțele 

“române în colaborare cu 

cele sovietice. Situaţia ce- 

lor două milioane de locui: 

„tori ai oraşului este dispe-: 

rată. Ei stau ziua și noap- 

tea în pivnițe şi. adăpos- 

“1uri, sunt complect lipsiţi 

de hronă, apă și lumină. 

Zeci. de mii au murit din 

pricina. bombardamentelor 

şi spidemiilor. Armata Ro”, 

şie, în dorința sa de a cru- 

-4a oraşul, a oferit  garni- 

zoanei germane capitula- 

_xea.. Dar: hitleriștii, călcând 

toate convențiile intermaţio- 

__ nale, au asasinat pe parla- 
_mentarii sovietici. _- . 

Soarta populaţiei Buda- 
"pestei, pe care. comanda- 

_ mentul german a sacrifi- 
_cat-o fără milă cu 'scopul 

de -a întârzia înaintarea 

inevitabilă spre Viena. a: 
Armatei Roșii, ne arată ce 
ar fi putut deveni soarta 
Bucureştilor dacă, prin ac- 
tul dela 23 August, nu s'ar 

„ fi'pus capăt războiului cu 
„câteva zile mai devreme. 

_ Inaintarea Armatei Roşii 
'dă pretutindeni popoarelor 
un nou imbolă în lupta lot 
de eliberare. Anul Nou a 
trecut în regiunile ocupate 
de nemți sub 'semnul dez- 
lănţuirii: unui nou val de 
teroare nazistă. La Praga,. 
3000 de.persoane au fost a-" 
restate. La Viena se fac ra- 
zii la. cari. participă alături 
de Gestapo: și unităţi din 
corpul: motorizat hitlerisi 
sosit: special în Austria. . 

Fiara hitleristă mai: e fu- 
vreme ce armatele anglo- 

„zioasă și mușcă, Printr'un 
efort suprem al popoarelor 
ea va îi doborită odată pen 

“tru totdeauna. -. ” 

  
    

    

    
  

Na 

râul 

înapoi otensiva . disperată - 

deplină liberiate.. 

tar cere condilii 

“sori și studenţi, 
_propagandiști legionari,” împo- . 
triva cărora nu sa luat. nicio 

Co-: 
_Urcăm spre: vârțul. Velikei,- 

loana îşi încetinează mersul, zgo- 

motul. încetează, țigările se sting. 

Batalionul întâi şi al doilea.se în- 

dreaptă spre Ivan-Sedlo, iar bata- 

lionul din. Kraljevo începe să co- 

boare în josul căderei abrupte a: 

muntelui Velika spre Bradina. Ina- 

micul este aici, sub noi, ca întro, 

fântână. Deşi suntem aproape de. 

tot, el nu'ne aude, batalionul îna-. 

imtează curajos, însă atât de neau- 

zit în cât se pare că merge un sin-. 

gur om. lar când a ajuns batalio- 

nul aproape de tot (în cazul acesta 

nu există nicio. deosebire între po- 

ziția de plecare şi distanța de a- 

tac) bătălia s'a angajat. Mitralierele: 

au început să macine, aruncătoa- 

vele să răsune, secondate de bu- 

buiturile tunurilor antitanc, toate 

aceste revărsându-se întrun vuet 

infernal de uragan, care se întă- 

reşte încă de ecoul pe.care-l are în. 

noaptea rece de iarnă, Și deosupra 

tuturor acestora, din toate părțile 

Bradinei inconjurate, se aude ace- 

laș strigăt: . ai 

— Bubalo, înaintăm încă? 

— Bubalo, trimite mitraliere pe 

flancul stâng! . „ A 

Bubalo, Bubalo — răsună acelaş 

strigăt toată noaptea, încât ţi se 

pare că tot focul acesta de uragan, 

întreaga. această noapte de infern, 

este legată de el, de Bubalo. . 

Măcinatul mitralierelor deveni 

tot mai încet, tot așa şueratul. a- 

runcătoarelor de mine; înseamnă 

că se pregăteşte atacul, Aruncătorii 

de bombe o pornesc curajos înain- 

te, -Bubalo - este în -fruntea lor ! 

Zece minute întregi durează duelul 

sângeros de bombe. Insă imamicul : 

pus la adăpost în cazemate de be-: 

tor, armat, rezistă cu îndârjire 

până în zori. ai Ia 

- Cu un grup: de aruncâtori - de: 
bombe :Bubalo ajunge în nemijlo- 
cita apropiere a.unei cazemate. Și 
când s'a luminat de-zi,-el intră în 
casa, care-l adăpostise toată noap-.. 

tea, desfăcu acoperişul şi de acolo. 

începu să arunce bombe asupra 
cazematei. Răsună țigla din jurul 
său de tirul mitralierelor; dar el 
„drept 'ca un Titan, își continuă cu 
sânge: rece jocul nopţii, ca și cum 
sar juca cu bulgări de zăpadă. 
— Bubalo, ai să mori, strigară 

la el camarazii. . 

— Aduceţi-mi bombe, i-a fost 

răspunsul, o IE N 

Iar când după lichidarea inami- 

'cului am stat de vorbă cu el,.Bu-: 
balo, obosit de o noapte nedormită, - 

părea a fi-un om care.s'a înapoiat 

dela munca. lui obişnuită, zilnică. 

“ Aceasta a fost a doua întâlnire 
a mea cuel. | 

In sectorul Ivan-Sedo-Velika de 

tâia proletară şi între Nemţi. .A- 
muncătoarele de mine, artileria, 

    

  

„privi și. aştep 

- respins atacul. înami 

patru zile și şase nopţi durează bă-.: 

tălia sângeroasă între Brigada. în- 

  

Ra 

tanctirile, 
Stukasurilor, 
inamicului, toate aces 

tei acesteia : chipul ilo 

sângeroase. de pe 'jrontul de Răsă- 

rit. 

trec” sanitarii 
tărgi. Pe una din ele îl zăresc pe 

el, pe Bubalo,. :palid la faţă din 

cauza! sângelui scurs. - 

“+ — Bubalbo! strigai 
Targa se opri'o clipă, el îşi des- 

chise. ochii lui mari, cuminţi, mă 

tă “să-l: întreb ceva,: 

dar eu înmărmurit nu putui pro- 

nunța nicio vorbă. Targa porni. a- : 

tunci încet mai departe, iar el ca: 

“un gigant obosit, își. închise. din. 

nou' ochii. . | 

După privirea lui de . gheaţă,. 

după .tăcerea aceea rece, mi-am 

dat seama că este rănit mortal. 

" Azi dimineaţă batalionul. său a 

respins trei atacuri. In timpul .celui 

de al treilea atac, cel mai sângeros, 

Bubalo se găsea singur în faţa ina- 

micului, lângă o ladă de bombe 

răpită dela inamic. N'a voit să -se': 

retragă, s'a angajat” într'o luptă 

inegală şi cu bombe, arma lui de 

predilecție, a continuat să bată pe 

Nemţi. Când a aruncat a şapteze- 

cea, bombă, o mitralieră i-a ciuruit 

umărul şi o parte a pieptului. A 

mai aruncat . alte “cinci bombe, a 

icului şi -a-că- 

zut lângă lada de muniţiuni. 

" M'am dus apoi la echipa 

gicală.' Inaintea : operaţiei medicul 

dorea să-i, dea o doză de narcoză: 

însă el respinse acest lucru, Spu- 

nând: | 

_— Păstrează aceasta pentru altul, 

care nu poate rezista, eu pot. 

„Şi în timp ce medicul tăia. bu- 

căţi întregi._de carne, pe fața lui 

nicio cută, pe corpul său nicio tre- 

sărire. . n iu 

Aceasta a fost ultima noastră în 

tâlnire, pentrucă “după. câteva zile, . 

amurit, ȘI 

„Bubalo este omul, care. se întâl- 

nește rar. Bubalo este'un gigant 

„de care 'este mândră armata n0as- 

tră 'Bubalo este un comunist. 

„Insă pentru.mine Bubalo nu este 

mort. EL. trăeşte.. Eroii, care ca şi 

el, în momentele cele mai critice 

ale încleştării sângeroase,: pornesc: 

cu: sbroiovka!) pe unieri, acolo, pe 

flancul drept, care a .început să. 

cedeze sub greutatea atacului ina-.. 

mic şi câştigă lupta în folosul ba- 
talionului său cu cântecul pe buze, 
nu pot muri. E 

Și Bubalo trăește. El trăește în 
sentimentele noustre; ale camarazi- 

lor săi, el trăeşte cu renumele vic- . 

toriilor . noastre,. Bubalo -atacă. în: 
fiecare atac al brigăzilor şi divizii-“ 
lor noastre :- el trăeşte și va, trăi 

împreună cu generaţia lui Tito, 
care a învins moartea. , 

„ „4 )Sbroiovka, este: arma confecțio- 
nafă Ja Brno, în Cehoslovacia, (Nota 
tradiicătorului). E 
IS ]   
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continuă să pună bețe în roate. 
în lupta pentru împlinirea con- 
dijiilor Armistițiului, pentru re- 
clădirea ţării, pentru îmbunătă- 
țirea nivelului. de trai al celor 
ce muncesc. : a 

Prin lupta lor hotărită, tinerii 
muncitori şi ucenicii au obținut 
sporuri  însemnâte de 'salariu. 
Dar aceste sporuri au fost re- 
duse la nimic din pricina creş- 
terii uriaşe a preţurilor, datorilă 
speculanților cari acţionează în 

“Tinerii țărani n'au dobândil 
încă nimic. Fi trebue să capete 
pământ pentru a-şi putea înie- 
meia o gospodărie. -  : 

“Tinerztul şcolar și universi- 
favorabile de 

învățătură, cărți ieftine, taxe. 
reduse, burse. Aceşti tineri tre- 

bue să ducă şi o luptă. perma-" 
nentă împoiriva spiritului: șo- 

“xin, care mai domneşte încă în 
rândurile unora dintre: -profe- 

criminali -sau 

măsură, . ; 
„Ce e de făcut:?. Apelul Fron- 

tului Naţional Democrat: ne dă 
- xăspunsul, 'Trebueșc împlinite, 
reformele cerute de Plaiforma - 

'F. N.D.: 'reforma. agrară,. tre-. 
cerea sub controlul Statului a 
băncilor şi cartelurilor: Trebue . 

de treprinderile ' particulare 
curățat aparatul de. Stat şi în- '.& 
uneltele: hitleriste. Trebue dusă 
lupta: împotriva. speculanţilor. - 
Intregul efort al.țării să se în- 
drepte .către munca.de. refacere,.. . 

celor  depe : către: sprilinirea 
front. a 
Trebue :deci “ca 'şi tinerii, in. - 

area, Coast 

„pentru. refacerea ţării, 

nerii. alături de : întregul .popor. 

  

la ln Wa 
diferent de partidul din care fac 
parte, chiar dacă nu fac parte 
din nici o organizaţie, odată: ce 
vor o ţară liberă, odată covor 
progresul ţării să-și strângă rân- 
durile. Anul care a început îrc- 

_bue să aducă această unire a tu- 
iuror forțelor tinere.: .Alifel'nu 
numai'că vom fi depăşiţi de ti- 
neretul celorlalte ţări, dar vom 
“avea de înfruniat. greutăţi. din 
ce în ce mai mari. Cu cât efor-' 
iul va fi făcut mai târziu, cu 
atât ne va:veni mai greu. Lupta 

înflorirea culturală şi economică 
-a tineretului din România, îre-. 
bue pornită imediat. de toţi 1i- 

  

        

  

  

II -a avut 

valurile neîntrerupte „ale Sindicatului lucrătorilor tipografi. 

năvala câinească 4 această şedin 

tea „dau Vup- chestiuni: de 

imcleştărilor. modul de 
pografio . 

: E , pectiv.: S' 

Pe lângă statul major al brigăzii 2 

y ând răniții pe . 
purtân ăniții pe nizarea tinerctului, - 

cei mai d 

eu fără vrere. . 

“tele revendicări. ale 

chirur- 

„ Nouile salarii începă 

“mânt, 

- deri enorme în oameni şi bogății 

pi 
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oc : o 'adunare generală a - 

ță s'au discutat, pe lân 

ordin administrativ, şi 

ării şi educării tineretului, 

S'a ales un comitet pentru - Orga- 

estoinici din sindicat. 

“Tineretul din com. 
Copou-Jud, laşi, 

organizat în Frontu: Plugarilor a dat 

o şezătoare. culturală, în folosul can- 

tinei şcolare. - | 

“Au “luat pante la: această manifes- 

taţie : primarul comunei, învățătorii 

şcoalei, o delegaţie din partea Uniunii 

“ineretului Comunist” din localitate, 

elevii şcoalei şi numeroşi săteni. 

Şezătoarea a început prin. cuvântul 

primarului Alex. Moruzi, care aduce 

mulţumiri tineretului ce s'a ocupaltt cu 

organizarea, relevând şi frumosul scop 

ce-l urmăreşte. Tânărul P. Piescanu 

din partea U. T. Ci-ului cere unirea 

tuturor tinerilor plugari pentru -jus- 

tineretului . ţă- 

rănesc,: - NR 

"Directorul şcolii 'a mulţumit tine- 

rilor organizaliori pentru ajutorul dat 

deschiderii cantinei şcolare. . 

A îarmat un reuşit program artistic 

şi cultural. A . 

Uzenicii fabricei „Voina” 
din Braşov au obținut . 

mărirea salariilor: 

Ucenicii dela fabrica . „Dumitru 

“Voima“ luând” ca . exemplu: lupta ce- 

lorlalți. mincitori ai uzinei au dove- 

dit că. sunt hotăriţi să se organizeze 

şi să lupte. Ucenicii sau organizat şi 

fabrică, şi și-au realizat cea mai ar“ 

-zătoare * doleanţă: chestiunea salariia. 

lor, . i „i 

Până acum cel mai. mare salariu 

pentru ucenici era de 30 lei pe oră. 
ând dela 1 Noem: 

brie, sunt următoarele:. E 

Ucenicii din anul 1: primesc 50 lei 

pe 'oră, cei din anul II'60 lei; amul TIi 

70 şi anul IV+80 lei. ia 

“In al dolea rând, 

ucenici vor primi întreţinere abso- 

lut -gratuită în căminul 'fabricei şi în 

fiecare dimineaţă un  adaus gratuit 

în pantea cantinei fabricci. 

Pedagosul Eftimie Garnulea, care 

întrebuința pe ucenici la diferite ser 

vicii personale şi care îi educa 'pe di- 

ferenţieriie naţionale. a fost îndepăr- 

tat. 1 | Me 

Deasemenea . 
plata celor 100 ore 

cum şi plata a 208 ore 'suplimentare, 

“toate acestea în bani sau în natură. 

" “Toate aceste "succese 
ucenici sunt numai o-parte din re- 

vendicările lor. Pa - 

Ucenicii fabricei „D. Voina“ conti- 

nuă lupta pentru realizarea, tuturor 

revendicărilor lor juste, E 

-. Bătaia şi propaganda 

legionară continuă. cu 

un număr de 35 

ucenseii 'au_ primit 

“furie la liceul Comer" bombardamentelor 

“m cial din Alba lulia, 

„Aici profesorul Aurel Medrea 

înfocat aderent al hitlerismului bate 

până la sânge Orice elev care în- 

drăsneşte: să ridice glas de pro. 

test '' împotriva atmosferei otrăvi- 

„toare 'din liceu. „Profesorul“ Medrea 

şi împreună cu el toți profesorii le- 

gionari 'să fie: eliminaţi "din învăţă- 

ini     

(Urmare din pre. 3-a) 
  

oameni. După patru ani de pier- 

de tot felul, “după mai 'mult de 
două mii de întâlniri sângeroase, 
războiul civil era sfârşit. . . 

Dar pierderile acesteâ. au fost 

După parada victoriei dela Wa- 
shington, într'o seară, Lincoln 

"este împuşcat, sub ochii soţiei 
sale, într'o loje a Teatrului Foră, 

de :către ' actorul John  'Wilkes 
Booth, care făcea parte : dintr'o 
conspirație sudistă.. Conspiratorii 
nădăjduiseră să - paralizeze astfel 
guvernul; în realitate nu reuşiră, 
decât să compromită cauza Su- 
dului, nimicind pe acela care ar 
fi înfăptuit, întemeiat pe marele 
său prestigiu, fraternizarea între- 

ruptă „de războiu.: Trei ceasuri 
după aceea, soarta Statelor Unite 
era încredințată vice-președinte- 
lui Andrew Johnson, un om vio- 
lent şi părtinitor. Mai târziu, ge- 

avea să adauge incapacității sale 
în această funcţiune, crima îisto- 
rică de a fi cedat ţara unei pluto- 
craţii financiare fără scrupule, al 

4 

1 

fesorii. şi. învăţ 

“ " __vut democratizarea 

stârpirea 

în şcoli; 
mătoarele puncte: 

La “ului fascist şi șovi 
Bă. Nord şi. curățirea 

de toate.el scisi 

organizale al tineretului ti- niste. 2, Realizarea libertăţii deplina 

în "cadrul sindicatului TCS- a învățământul 

a arătat importanța organi- văţământului 
"4. Saluţionarea 

profesori şi îi : 

format din tinerii : anilor pierduţi de către elevi. 6. Pre. 

-.'-dareu obligate 

-vinte şi 
geţi. hotărît. masca de -pe obrazul a- 

„Tului obidit. 

ei după îndrumările comitetului de: 

de alarmă, pre” - 

ă cursul! anului! şcolar. : 

urmate de o pierdere ireparabilă.. 

SCÂNTEIA TINERETULUI 

dineretului 
Intr'o mare adunare sindicală prod 

xtorii din Cluj au ce, 
învățământului şi : 

fascismului şi şovinismului 

Moţiunea votată conține ur. 

1, Stârpirea spirite 

nist în Ardealul da 

corpului  didactia 

ementele fasciste! și șovi= 

ui, 3, Promovarea. în, 
practic de specialitate, 

urgentă a: lipsei da 
i  îmvățători 5. Repararea 

vie a unor * obiecte în 

hiară în școlile rOomde 
limba neomag oliLe rom 

a română: în şcolile neşti și în limb 
maghiare. . 

O universitate cu 
“adevărat nouă la 
o “Timişoara 

Asociaţia generală a studenţilor de. 

mocraţi din Timişoara a Jansat un 

manifest către studenţii noil Univer. 

sităţi, Da 

- Ridicându-se împotriva studenţilor 

egionari şi a uneltelor lor : apelul 

spune: . ! - 

„Studente, Studenţi ! a. . 

Deschideţi bine ochii, nu.vă lăsați 

tiriţi pe un drum care duce la. pră« 

pastie, nu vă lăsaţi ademeniţi de cu.. 

lozinci mincinoase, ci smul, 

cestor hiene fasciste 

ne-au exploatat... ._-: . 

Manifestul arată în mod foarte just 

că studențimea nu poate şi nu are 

dreptul să se ţie în.afara marilor 

frământări sociale ale vremii. - 

„Să se termine - odată . cu această 

frază  stupidă: „studenţii “numai la 

carte“. frază bună doar pentru tră- 

care până ieri 

„dători şi să o înlocuim cu fraza „Stu, 
denți la. luptă“. pe baricade cu arma 

'şi cu cartea pentru libertatea pPopo- 

V:gurosul manifest .al studenților 

- democrați 'Timişoreni, poate servi ds 

-pildă studenţimii de pretutindeni, 

_. Situaţia sturdenţilor 

"din Ardealul de Nord 

“ - Studenţii români din' Ardealul de 

_Nord se află într'o situaţie: extrem de 

grea, Unii nu au putut să studieze da 

loc, - fiind concentrați în - tabere da 

muncă. Alţii au: urmat la facultăţile 

maghiara! şi acum când doresc să-și 

rontinue studiile la cole: rom 

se fac nenumărate greutăţi in ciuda 

situaţiei de refugiaţi în. care se află, 

O altă categorie aflată la greu impas 

aste aceea a absolvenţilor de liceu 

maghiar, care au au urmat cu totul 

alț program decât câl românesc. 

Studenţii şi  bacalaureaţii din Ar. 

deatul de Nord,:cer să: se ţină seama 

-că şi ei au fost: victime ale fascismue 
Ani. Justele lor doleanţe se pot re 
zuma astfel: ia : 

a) Absolvenţii liceelor maghiare 'să 

fie primiţi în facultăţi. fără să mai 

'aibă nevoie de vre"o echivalare a e- 

obținute de "xamenului de' absolvire.- 

b) Studenţii cor să li se recunoască 

| 
| 
| 
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ânești U : 

frecvența şi examenele date la facul, 
tățile maghiare şi să fie admiși de'a 

a' da examenele restante in tot de- 

__e) Primirea: în facultăți să. se - facă 
pe bază de declaraţii şi nu de dovezi, 
actele Universităţilor. maghiare fiind 

parte distruse în cursul luptelor şi 

în locuri necunoscute, Fiecare student 

„va Ga declaraţia pe proprie răspun- 

dere, urmând ca controlul să'se facă, 

în 'măsura posibilităţilor, ulterior. 
c) Să se ţină seama de situaţia grea 

- materială în care se află acești stu” 

denți şi familiile lor acordându-li-ss 

un număr cât mai mare de burse. 
“Sunt reparaţii.care se impun, Stiu 

denţii ardeleni ie vor susține până la 
victoria: deplină, a . 

a 

AITA DE 1009 
cărei complice involuntar a fost, 

Urmară ani penibili, marcați 

   

  

“parte 'evacuate. 

de incidente 'care întârziară mult: 
reconstrucția ţării. Progresul își 
-urmă însă 'calea.: . 

"Această perioadă, intitulată de 
istorici „perioada reconstrucției", 
va fi caracterizată prin triumful 
“Uniunii Federale,  prin' suprema: 
ţia republicană şi o expansiune 
economică, datorită . desvoltării 
industriale nelimitate. - .. : - 

Dar până târziu, în vremea 
„noastră, situaţia cetăţenilor: ame- 
„Ticani: de culoare . nu a suferit 
prea. importante îmbunătăţiri, 
Cazurile de linșaj au ocupat vre- 

lor, * - 
S'au constituit societăți politi- 

ce şi artistice pentru  lămurirea 
poporului american. Sindicatele 
muncitorești s'au găsit, în tot a- 
cest interval de timp, în fruntea 
apărării. - Ne 
„După războiul de secesiune, 

„— spune marele poet negru Lang- 
ston Hughes, unul din conducă= 

peniru neralul Gri 7 din ii mișcării de Ş | Grant, noul. / preşedinte, torii mișcării de reală emancipa- 
re politică a Americii, — negrii 
americani au devenit o categorie 
socială“... - i . 

: Mihnea Gheorphiu 
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