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" „Şedinţele“ de pregătire pre- 
militară au fost 
până în Aprilie. Măsura acea- 
sta, deși aolicată numai par= 
țial, până acum, reprezintă un 
succes în lupta tineretului pen- 
tru democratizarea țării. Dar 

lucrul acesta însemnează abia 
un pas, pe o cale ce trebue 
parcursă cu hotărire până la 
capăt, - i 

Cu fiecare zi, creşte numărul 
tinerilor care . 
imediată a acestui bastion al 
educaţiei  anti-populare. Premi- 
lităria a fost o armă a regimu- 
rilor de poliţie și de asmuţire 
șovină, în folosul acelor clici 

restrânse, care au împins țara 
la crimă şi la. faliment, Năzu- 
ințele tineretului spre bine şi 
progres au fost pervertite spre 
asasinat, snre jaf, spre bezna 
adâncă a fascismului de tip le- 

gionar, sau hitlerist, spre „cru- 
ciada” criminală care ne-a 
murdărit istoria. 
Ceasurile puţine de răgaz als 

tineretului din fabrici și din 
ogoare, orele de repaos ale 

_şcolarilor şi ale studenţilor, au 

fost alocate programului vast 
de distrugere morală, ': organi- 
zată de dușmanii poporului ro- 

"» Astăzi această plagă ființea- 
ză încă, după cinci luni de de- 
clarații şi tratative, ale diver- 
selor guverne. Dar tineretul 

" prograsist.din România își con-. 

tinuă lupta hotărâtă pentru ri- 
dicarea lui și pentru salvarea 
țării. 'Lozincite lui sunt: „totul 
pentru războiul just” și „da lup- 
tă, pentru reiacerea țării !” Ti- 
noretul a trecut la fapte: mă- 

rește producția, construește, ni- 
micește rămășițele fasciste. 

Mii de tineri muncitori, dela 
S.E.T., Vulcan, C.F.R., Malaxa, 
etc., mii de tineri țărani din 
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"In ziua de 8 Februarie 
Curiea Miarţială urineaza 

să dea sentința în mariri 
kroces intentat la noi în 
tară unor reprezentanți 
“din cei mai autorizaţi ai 
. fascismului românesc, a- 

- colora care, — prin acţiu- 
„nea lor trădătoare şi cri- 
minală — sunt autorii ne- 
mijlociţi ai dezastrului în 
caro a fost aruncată ţara 
noastră, Şi : 
reficctează întru 
mentalitatea care dOIm- 

în Adair» moşte încă 
stratia, Justiţia, Armata 
țării, Impunitatea. Criiii- 
nalilor de războiu, saho- 
tarea epuraţiei şi-au fă- 
cut efectul : aceleaşi ele- 

mente care au dus la de- 
clanşarea războiului de a- 

gresiune criminală contra 

Uniunii Sovietice, duc o 

acțiune sistematică de. 

înrpiesecare a deniocrâ- 
tizării ţării, de sabotare 
a condițiilor Armistiţiu- 
lui, de provocări şi aţa- 

: Ţări, , a : i _, 

In orişicare altă fara 
provocări ca cele ce ai! 
avut loc la 24 Noembrie 

la Soc, Studenţilor în | 
dicină, — când sau făcut 

în mod deschis acte, dc a- 

țâțare rasistă ca în tinnti- 

rile de „glorie” ale legiu- 
'nii, şi de atacare 'Neru” . 

— 

Şinată. a Armistițiului, 

War fi putut avea l0C., 

““ La noi nu nunai cat Sali 

întâmplat — e aceasta 0 
a niedi- "psecinţă logică 

si'ar puse, continuu în Ca-, 

'n2 damacratizării arii — 
12 a încercat prin tnate 

7 

»""loacele. ! mugemat 7 ar 
'2n acestei provocari e 

suspendata, 

cer suprimarea. 

necesari refacerei transporturi- 

“Troţușului), au triplat producția 

toate judeţele țării, mii de şco- 919.0 II a area 

acest proces: tele. £ 
totul 'cratice şi 

lari din orașele principale, în- 
trun elan comun, au răspuns 
lozincilor tineretului conștient. . 
Organizat în asociaţii: profesio- 
nale, de cultură, sportive, reli- - 
qioase, tineretul își dă seama 
că eforturile pentru democrati= - 
zarea ţării trebuesc lărgite şi 
aplicate fără întârziere. Proce- 
sul mediciniștilor a prilejuit 
încă o dovadă de solidaritate 
între muncitori și intelectuali, 
de conștiința că acolo se duce 
o.luptă dela care tineretul nu: 
poate lipsi. o 

lar participarea tineretului 
la război şi la mărirea produc- 
ției, la lupta pentru reconstruc- 
ție și pentru cultură, este o rea- 
litate, în toate domeniile. a 

„_. Mereu crește numărul volun- - 

tarilor pentru front; în uzine, - 
tineretul lucrează în zilele de 
sărbătoare, pentru mașina de 
război, română și aliată, mă- 

rind producţia printr'o muncă - 
„asiduă și, conștientă. Pe de-altă 
parte, în locul orelor pierdute 

la premilitărie, tineretul lucrea- 
ză la relacerea orașelor distru-. 
se de bombardamentele hitle- 
riste, la. Malaxa, la Astra-Plo- 

eşti, la Româno-Americană, la 
U. A. B. (Braşov), ste. Pe Valea 
Jiului tinerii minieri, refuzând 
să iasă la premilitară, au in- 
trat, în schirab, în mină, pentru 
mărirea producției de cărbuni 

lor. - opt În 3 

La fel, minierii din bazinul” 
carbonifer Comăneşti, (Valea- 

de cărbuni. Faţă de jumătatea 
de măsură, luată .de Inspecto- 
ratul P. P.;, tineretul răspunde : 
nu numai atât; cerem destiin- 
țarea imediată a acestei rămă- 

şițe „fasciste. Este o rușine şi o 

giversează la nesfârşit. | 

„Mihnea Gheorghiu _ 
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cel mai autentic tip fas- 
cist. Toată desfăşurarea 
procesului conus de col. 
Vasiliu — cei atât de ra» 

stie cu patrioții aduşi pe 

vremuri la judecată, — a 

arătat dorinţa de a iNicşo- 

ra grav 
'miate, r 
simplu fapt divers, - 

' Indignarea manifestată 
de opinia publică. protes- 

studenţinrii . domo- 
ale muntitori-. 

mii Capitalei. au dus la în- 
locuirea cal. Vasiliu, 
Procesul însă continusă 
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15 ACEST NUMAR n 
| Paza 2-a. —, Schimb 

“de scrisori înmbhre 
Gorki şi Momain 
Rolland, — Cronica 

N" 7 MOTO, .. a 
Pag. 8-a. — Împrimo» 

miile! statului (re= 
partaj), — Scrisori 

„către panduri  tri= 
“ “mise de muncitori, 
Pag, 4-a, — Viaţa u- 
 miucasitană, Sa 

" Pag, S-a. — Înimi vi» 
teze (roman), . — 

-Gopilul în UR.S.S 
': Pag, Gia. — Conygre= 
“sul antifascist al 

tineretului  .jurgos- 
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Intre 15 şi. 20 lanuarie, 
în: fiecare zi, în fiecare 
ceas şi în fiecare minut, 

comemorăm pe eroicii con- 
e jăscis ducători ai clasei. - i- 

crimă, că gestul acesta se ter-- ori ai clasei munci 
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BEBE 
ror  patricşilor» asupra 
wpeutăţiior ce pol fi crea» 
te poporului nostru, prin 
astiei de aste criminate, 
Scoaterea din cauză a 
unay legionari notorii ca 
Marica, Dăscitescu şi Vuia 
pan, iprozența pe baica 
apărării. a sinistrei figuri 

a: lui Istrate” Micescu, 
unul cin. pionicrii Tascis= 
mului român, suut acte 

„de sfidare a'pnporuiui wo- 
mân ce luptă pentru de= 
mocraţie, sunt acte de 
provocare criminală faţă 
de Uniunea Sovietică. 

trăia una. din 

C=. 

în acelaş spirit, foul cu:n 

se' desfăşoară arată tot 
mai clar complicitatea şi 

ajutorul, de care se bu 

cură încă fascismul în Ju- 

stiție, în tot aparatul ad- 

ministrativ, - J 

Procurorul-căpii. Stăn- 

cescu a'„neglijat“ cuprin- 

derea în actul de asuzare 

a atacării de către legio- 

narii dela Medicină a Ar» 

mistiţiului, _Gravitatea 

faptului nu poate SCana 

nici unui om de bună-cre- 

dimţă, articolul apărut în 

„Graiul -Plou“ “trebue. sa 

trezească .vigilența tutu- 
FIE 

Sentinia primului pro- 
ces anţi-fascist din Foimâ» 
nia Democratică îrchuc 

'să fie un aci de dreptate, 

Toţi cci ce unzitesc încă 

contra poporului. român 

trobuoesc zdrobiţi fă.ă ocru” 

tinsă şi asupra legionari 

clor scoşi din cauză (Ma- 

sica, Dăscălescu şi Vul- 

teze toate coinpiicităţiie, 

cele din justiţie şi cele 

din afara ei! Să se 
facă' dreptaie şi nu Broa 

ţâsziu, 

    

    
      

  

  

    

" Timbru din 
U. R.'S. S., re- 
prezentând pe 
eroii romanului 
„INIMI  VITE- 
Ze“ de M.Ko- 

tov şi V. Lias- 
-cowschi. (Vedeți 
continuarea To- 

-manului în pa- 

„sina 5-a). 

—— 
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ţare, Ancheta îrebue ex- 
gerinan 

pan), ea trebue să corce- 

    

şi progres, Karl Lieb- 
knecht şi Roza Luxem- 
burg. Ei au fost ră- 
puşi de către o bandă de 
asasini din slujba reac- 
țiunii. Cadavrele lor au 
fost aruncate într'unul din 
canalele Berlinului. Ziua 
în care călăii şi-au execu- 
tat victimele, nu se cu-: 
noaşte nici până astăzi. 

Războiul . mondial din 
1914—1918 adusese Ger- 
mania într'o criză gravă: 
Invins, cu industria desor- 
ganizată, impus prin tra- 
tatul de pace la plata dis- 

 trugerilor săvârșite asupra 
altor ţări; poporul german 

cele mai 
grele clipe din: istoria sa. 
Inflaţia creştea vertiginos, 
specula 
ceau ravagii, zeci de între- 
prinderi își închideau por- 
țile, iar burghezia reacţio- 
nară se străduia să abată. 
urmările crizei asupra cla- 
sei muncitoare. Foametea 
îşi arăta colții. 

Clasa muncitoare nu mai 
putea suporta situaţia, îşi 
strângea  .rândurile, . or- 
ahizându:se. Atât Karl 

Pieblenecht „cât şi: Roza 
Luxemburg, care se făcu- 
seră cunoscuţi poporului 

prin activitatea 
lor revoluționară . (şi ale 
căror nume obișnuim să le 
rostim “laolaltă pentrucă. 
au activat în comun şi au 
împărtășii aceeaşi soartă), 
erau în fruntea luptei. 
Trebuiau: stăvilite atacu-. 
rile necontenite ale bur- 
gheziei, susținute de o cli- 
că reacționară și trădătoa- 
re a clasei muncitoare re- 
prezentată .de Noske . şi 
Scheidemann. | 
 Noske, în calitate 'de 
prefect al Berlinului, iar 
Scheidemann ca ministru 
'de interne, au- înarmat 
mâna asasinilor făcându. 
se răspunzători direcţi ai 
crimei, o e 

. . CI DD 

şi scumpetea. [lă- 

“alte țări,. 
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de Alex, Drăghici 

„Karl  Liebknecht, de 
profesiune ziarist, este fiul 
vechiului ' socialist Wil- 
helm Liebknecht, prieten 
al lui Marx. .Karl Lieb- 
knecht a fost singurul de-. 
putat german care s'a ri- 
dicat împotriva  voțării 
creditelor de război şi sin- 
gurul care a demascat im- 
perialismul şi militarismul 
german din 1914. 
Roza Luxemburg, origi- 

nară din Polonia, cunos- 
cută clasei muncitoare ca o 
aprigă luptătoare, dusese 
tot timpul lupta împotri- 
va unui. războiu impe- 
rialist străin de interesele 
poporului german... 

La sfârșitul lui 1918 şi 
în primele zile ale anului 
1919, ea lupta -peniru a 
scoate poporul german din 
situația sa nenorocită. | 

În ziua de 15 lanuarie 
1919, în urma unor: grave 
incidente, guvernul „de- 
mocratic“ al  republicei 
trece la represalii, înăbu- 
şind : în 'sânge răscoala 
muncitorilor. Karl . Lieb- 

Sa 

knecht și Roza Luxemburg 
fură arestaţi. După. câte- 
va zile au fost descoperite 
trupurile lor  neînsufle- 
țite, aruncate întrun ca= 
nal. Ei au fost asasinați, 
dar ideile lor au fost ur- 
mate de milioane de oa- 
meni. ae 

Asupra Germaniei, însă, 
începu.să bată vântul fas- 
cismului. În 4933 Hitler 
preia puterea, sprijinin- 
duse pe. aceiaşi castă mi-- 
litară a junkerilor, pe ace- 
leaşi clici financiare, care 
au provocat moartea celor 
doi eroi. Se 

__ Germania a - deslănțuit 
cel de-al - doilea. războiu.. 
mondial, care mai. conti-! 
nuă şi astăzi; nimicind mi- 
lioane de vieţi, cotropind 

călcând în pi- 
“ioare tratate.  iefuind şi 
  

(Continuare din pag. J +:) luat, angajamentul 'de a confecţio- 

ț . to . 
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Luni 15 Ianuarie 1945 

_vetgeerii REP 
„R.-ului să fie. redate. transpor= - 
tului şi să nu mai stea nerepa-.. 

“Părerea "că drumul pe care 
merge ţara e un drum de neîm-: 
piedecat spre prăpastie, colpor- 

tată de o mână de interesaţi ţin- 

teşte să semene în suflete desnă- 

dejdea, şi deci opinia că nu se 

poate face: faţă ' împrejurărilor 
grele de azi. .:.. 

Desigur, e de netăgăduit că a- 
tât poporul cât şi tineretul tre- 
bue să facă faţă azi unor grele 
condiţii de viaţă, că cotitura,pe 
care o încearcă azi ţara. iveşte, 
probleme spinoase. Dar a susţi- 

ne :că din această situație nu 
există drum - de scăpare în- 

seamnă a urzi din umbră o.lo- . 
„vitură grea în spatele poporu- 

' lui şi tineretului. O lovitură me- 
nită să' dezarmeze masele, .mo- 

“ bilizate tocmai de credinţa: ne- 
clintită că situaţiei de azi, ori- 
cât de grea ar fi ea, i se poate 
pune capăt. . - | [ 

F. N. D.-ul a dus dela: înce- 
“put o ofensivă puternică pen-. 
tru. lămurirea întregului popor 
pe acest temeiu, 
Platforma. F. N. D., la care s'a 

"adăugat Platforma Tineretului 
Democrat, nu e altceva decât 
drumul cel mai scurt, cel mai 
simplu ce duce.la rezolvarea 
problemelor grave de azi. Prin 

“numeroase articole, manifeste şi 
cuvântări la marile. meetinguri 
populare, 
înțelege să aplice, să.pună în 
practică - punctele platformei; 
Iar cea mai desăvârşită sinteză 
a acestor demonstrații e confe- . 
rința, ținută deunăzi de tovară- 
şul Vasile Luca. _.-.. . 

Punctele conferinței  alcătu- 
-esc o strânsă concretizare, o în- 
tărire prin exemple luate din 
însăşi mecanism economiei 

" româneşti, a punctelor din Plat- 
forma F.N.D. : 

Vina dezastrului din gospodă- 
ria țării nu se datoreşte lipsei de 
liberă concurenţă, faptului că 
economia românească nu se în- 
temeiază pe un adânc libera- 
lism economic. Pentrucă de fapt 
acest liberalism nu poate exista, 
căci „economia noastră e diri- 
jată 'de capitalul monopolist, de. 
bănci, de U. G. 1. R. carteluri 
trusturi cari. dirijează. economia 
în sensul 'jefuirii' țării, jefuirii 
statului și jefuiri poporului”, din 
(conferinţa tovarăşului V. Luca). 

- Scumpetea, jaful nemilos din 
avântul țării se datoresc îri pri- 
mul rând „întreprinderilor. mo- 
nopoliste cari unite dictează 
condiţiunile”. * | 

Din cauza aceasta se impune 
naţionalizarea imediată a , în- 
treprinderilor. cartelate, pentru- 
ca sabotarea întregii economii şi 
a Convenţiei de Armistiţiu să 
înceteze. Ca locomotivele C. F. 

Să incipina 
LIZ 

Suntem. în toiul acţiunii de ri- 
dicare a producţiei, 

“ Muncitorimea. e conştientă că 
prin ridicarea producţiei ca va 
sprijini războiul drept contra bar- 
bariei hitleriste, Muncitorimea este 
conştientă că ridicarea producţiei 
este o armă puternică împotriva 

F. N. D. a arătat cum. 
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rate pentrucă.hitleristul Malaxa. 
„caută să impună condiţiile sale, 
pentrucă sabotorii dela Franco 
Română şi-au închis atelierele 
„deşi au suficiente materii prime. : 

Proasta stare a economiei ță- . 

rii se. datorește “apoi defectuoa- 
sei 'funcţionări, distribuirii ne- 
drepte a cceditulu. Marile băn- 
ci refuză să acorde creditul ne- 
cesat pentru compieia punere în 
mişcare a întreprinderilor a că- 
ror condutere a fost preluată de. 
muncitori. Deaceca e ' necesară 
„naţionalizarea băncilor, ca: să 
putem dirija creditul. nu în in- 
teresul magnaţilor, băncilor şi 

industriei, ci în: interesul pepe- 
rului” -(conf..tov. V. Luca). Ca 

să nu se mai repete ce s'a întâm- 

- plat: actualei conduceri a. între- 

prinderelor „Malaxa” care ce- 
rând bani pentru ridicarea pro- 
ducției, a căpătat răspunsul că 

pe Pi SI o [ua . creditul nu se acordă dacă uzi- 
'nele nu sunt înapoiate lui Ma- 
„laxa, ca acesta hotărînd pre-. 
țurile care-i convin să poată je-. 
fui fără milă poporul. . : - 

Şi în niciun fel nu se va pu- 
tea statornici o orientare nouă; 
mai sănătoasă în economia țării 
atâta timp cât rămăşiţele feu- 

dale n'au fost cu totul îndepăr- 
„tate. Deaceea problema cheie a 
economiei româneşti e reforma 
agrară. Progresul României | e 
condiţionat de această reformă. 
Căci starea materială de azi a 
țăranului pe drept cuvânt iobag 
îl împiedică că poată cumpăra 
vreun fabricat. De această ser- 
vitute nu-l poate elibera decât o 
complectă reformă agrară.. 

“ Aceste puncte din- conferința 
tovarăşului V. Luca sunt adevă- 
ratele probleme cheie a căror 
rezolvare poate împinge popo- 

“rul şi tineretul român spre o 
viață mai fericită. . Rezolvarea 

. Ing + o. . . 

lor şi nu măsuri improvizate ca 
vânzarea aurului românesc sau 
măsuri . diversioniste .ca încer- 
cările lui Ilie Lazăr de a spar- 
ge “unitatea sindicală a clasei 
muncitoare. - 
. Deci există un drum de ieşire 
din vălmășagul dificultăţilor în 
cari se sbate azi țara noastră. E 
drumul trasat de 
F. N. D., concretizată și întărită 
de exemple minunate prin sin- 
teza desăvârşită a tovarăşului 
Vasile Luca. 
„Problema transporturilor poa- 
te fi soluţionată. Specula poate 
fi stăvilită, 

Cum ? PI 
Ne-o arată platforma F. N. 

D. Ne-o spune tovarășul  Va- 
sile Luca.” o 
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na 3000 perechi de bocanci pe săp-. 
tămână. “ 

La „Wurm“ tinerii muncitori au 

Platforma - 

hotărât să mărească producţia cu. : 
30 la sută iar la Metalo-Globus cu 
50 la sută.. , 

Tinerii . muncitori dela fabrica 
Voina şi-au luat angajamentul de 

scumpetei, împotriva speculanţilor a ridica în cel mai scurt timp pro- | 
şi sabotorilor. Deaceea, învingând 
în multe părţi împotrivirea aces-: 
tor duşmani ai patriei, muncitori- 
mea a reuşit 
ducţia. 

Luând drept exemplu munca 
plină de eroism şi abnegaţie a ti- 
nerilor sovietici, tineretul munci- 
toresc din . uzini,. făbrici, ateliere, 
participă cu mare  însufleţire la 
cfortul întregii clase muncitoare 
din România, . 

Din foarte multe întreprinderi 
din toată ţara sosesc ştiri care a- 
rată că tineretul muncitoresc în- 
țelege să fie în primele rânduri în 
efortul de susţinere a frontului şi 
de refacere a ţării. 

Astfel la fabrica Wolf şi la Vul- 
can.tineretul a contribuit în' mare 
măsură, alături de lucrătorii vârst- 
nici, la dublarea producţiei, 
Deasemeni este de subliniat. că 

la fabrica „Vulcan“ o importantă 
comandă a fost executată cu 10 
zile înaintea angajamentului. 

La fabrica  „Sandrik-Română“ 

Tinerii muncitori dela ASAM au 
ţia cu 35 la sută îar la fabrica 
„Patent“ producţia a fost ridicată 
cu 100. la sută, IE ” 

Sunt semne foarte îmbucură- 
toare că în săptămânile. care vin 
acest efort patriotice constructiv se 
va. întări şi mai mult, 

Numeroase . sunt întreprinderile * 
în care ' tineretul îşi ia alături de 
toți muncitorii, ' angajamentul în 
adunări generale de a munci cu 
râvnă pentru mărirea  producțici. 

La „Gralex, întreprinderea ca- 
ze lucrează: încălțăminte pentru 
nevoile armatei, muncitorii şi-au 

, . 
. 

ducția cu 40 la sută, 
Tinerii muncitori dela ASAM au 

cerut prin comitetul lor de fabrică 

pentru a putea astfel da o produc- 
ție mai mare. 

La: „Moara Românească?  pro- 
ducţia zilnică de pâine s'a ridicaţ 
dela 15.000 la 41.000 pâini. Colo- 
nelul Conovalov, reprezentantul Ar- 
matei Roşii, a mulțumit muncitorilor - 

„dela această fabrică pentru munca 
„lor fără preget, iar tânăra munci- 

" toare” Maria. Tudor a fost citată pa 
fabrică și premiată de către comitetul 
fabricii pentru munca depusă 

Ca întotdeauna, tinerii  munri- 
tori din UTC se găsesc și astăzi 
in fruntea luptei tineretului pen- 
tru mărirea producţiei. 

Felul întradevăr patriotic în 
„care înțelege tineretul  muncita- 
resc să răspundă Ja -apelul Cunci- 

liului Frontului Naţional Demo- 
crat prin ' ridicarea  produecţiri 

este o replică potrivită tuturor ce- 
lor ce neagă dreptul tineretului 
de a-și spune cuvântul în toate 
“problemele ce-l interesează, 

Efortul de producţie al tinere- 
tului muncitoresc este în acelaş 

timp expresia bucuriei de p putea 
participa, pentru prima oară în 

mod liber, la congresul Sindizate- 
lor din 20—26 Ianuarie, 

„Contribuţia însemnată adusă de 
tineretul muncitor pe tărâmul re- 
facerii ţării trebue să fie urmată 
de rezolvarea ncîniârzintă a pro- 

blemelor şi revendicărilor juste ce 
frământă astăzi tineretul municto- 

resc, . 
„ Virgil Potre . 

să : mărească pro- să fie prelungite orele de muncă —- 

/ 
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Cromica plastică 

E: „a 7 70 CITI mie ALE 

„A RER E DOAR 
, | Last prefețe care ar voi să convingă, o s0- 

Expoz ja Rarbar ia cotim cu totul deplasată). Să nu, se 
iilar uite că încercăm şi trebue să ne a- 

i e ișta flăm pe drumul unei  reconstrucţii, 

Sub auspiciile A. R. L. U. S.-ului morale, Aute imbolduri se cer, prin 
s'a deschis în sala Dalles o expozi. altfel de mijloace. iar tot ce este 
ție sovietică. de afiş, desen şi foto- decadent şi putred trebue să dispară. 

grafii, cu tema „Barbaria hitleris- IOANA GRIGORESCU 

tă”. Inf”un mod cu totul original, tă 
reușit: nu numai din punct de ve- a' librăria „Prietenii 

dere tehnic ci şi spiritual, efortul Cărţii» expune o 

artistului sovietic de a ne trans- | nără debutantă : Ioana 

mite cu ajutorul desenului și culo- Ss ăia e ai 

ri o parte din sentitnentele $ i Sen- o serie de schițe, stu- 

rațiile care lau. zguduit în de- dii, desene : colorate, 
cursul a trei ani de război, apare uaşe, ete. Opera, ine- 
pe deplin realizat. „__.. * gal. reprezentată de un şir întreg de 

grafice ocupând poziţii foarte variate 

  

  

  

  

  

      

  

'veale cărți vur 

. Pare, 

  
Stilul adaptat să încadrează de: 

cele mai multe ori în limitele sati- 
ei caricaturale. Desenul precis, 

viu colorat, pregnant, simbolul po- 

litie aproape constant: postura de 
fiare, de barbari, de criminali a 
fasciştilor. 

_ Imoisive, pline de forţă și de im- 
bold, afișele expuse mărturisesc 
voinţa de ncîntrânt “a poporului 

rus de a strivi şi nimici fascismul 
oriunde va fi întâlnit. CA 

Pe lângă afişele expuse, menţio- 

năm deasemenea o serie de schițe 
executate pe front, uneori în ime- 

diata vecinătate a inamicului. 

Foarte sugestive, vioaie, aceste 

mici: desene fac dovada unui ţa- 

lent care depășește baza unui ama- 

torism iniţial. Unele execuţate cu 

_ deosebită măestrie. .. Ia 

Elementul cel mai emoţionat din 

expoziţie îl constitue fără îndoială 

. materialul documentar. fotografic. 

Este de neînchipuit în ce măsură 

brutele naziste stăpânite de polita. 

bestială a distrugerii, au fost în, 

stare să pângărească monumente . 

din cuprinsul Uniunii Sovietice. 

Monumente şi relicve culturale de 

neînlocuit au fost arse si niraicite 

fără niciun motiv, Astfel au căzut 

pradă distrugerii . nenumărate do- 

cumenţe cu privire la Tolsţoi, Puş- 

kin, Cehov, ete. Reședința lui 'Tols- 

toi şi şcoala dela Iasnaia Poliana 

au fost transformate în grajduri şi 

garaje de motociclete. :Mobila pusă 

pe fot laolaltă cu manuscrise „de 

preţ. Numeroase clădiri istorice 
culturale au fost aruncate în aer. 

Peste tot, fotografiile ne. prezintă 
urmele. celei mai crunte bestiali- 

tăți. In faţa tuturor acestor :docu= 
mente îe cuprinde ura, sila şi setea 
de pedepsire a fiarelor germano- 

naziste, ” i IN - 

Această expoziţie trebuește vizi- 
tată de massele cât mai largi ale. 

poporului, pentruca fiecare să se 
poată convinge de adevăratul as- 

pect al „civilizaţiei” germane şi 'de 
caracterul odios al acelora ' care 

timp de tre! ani de zile s'au stră- 
duit să ne fie îndrumătorii morali. 

“GHERASIM LUCA şi D. TROST 

pe scara valorilor, trădează în ansam- 
blul ei spontanietate; putere de expre- 
sie și o ascuţită sensibilitate. Linia, încă 
nu' pe deplin maturizată,: călăuzită de 
accentele unei elocvente ' sincerităţi, 
dovedeşte nerv, viociune, incisivitate, 
Un Set just al culorii, o armonioasă 
distribuţie a tonurilor. Perspicacitate 
în percepţia şi aprecierea esenţialului 
la obiectul tratat. Un talent incontes- 
tabil. de certă virtuozițate cu multe . 
posibiliţăţi. 
Pictura! Ioanei Grigorescu suferă 

însă în mare parte de lipsa unei vi- 
ziuni personale, de absenţa unei con- 
cepții plastice proprii: Se suprapun 
în opera ei influențe multiple. Covâr- 

şitpare, prezența lui Picasso se re- 

    

   
, '; : | 

-. i „sa 

simte dealungul unei părți însemnate 
din operă; în linie, în felul de a îm- 
brătişa "motivul şi în compoziţie. In 
mai. mică măsură, influența lui 
Rouaul să 
nurilor și în tratarea anumitor con- 
tururi, Neîndoalnic, aportul lui Brue- 
gel 'apare 'în. tratarea anumitor tipuri 
din tablourile de compoziţie. Şcoala. 
suprarealistă şi cea modernistă exer- 
cită o' vădită autoritate asupra operii 
Ioanei Grigorescu, al cărei caracter 
decisiv se încadrează însă manierei 
expresioniste. : A 

„Privită din . punuct de vedere al 
conţinutului, “opera pictoriţei se: si- 
tuează, 'ciiedem noi pe o poziţie gre- 
şită. Subiectul este sesizat prin 'priz- 
ma unei critici negativiste, realitatea 
fiind - exprimată prin ceeace are. mal 
putred într'însa, ignorându-se latura 
socială pozitivă, Contrastul ' necesar 
unei sătirizări constructive lipseşte cu 
desăvârşire, ' înfățişându-ni-se numai 
aspectul ' morbid al' vieţii în. dauna 

laturei ei sănătoase. Obiectul sati- 
rei se pierde în măsura în care'se-ne- 
„glijează . caracterele 'sale particulare, 
obținându-se astfel o generalizare ne- 

- desen de IOANA GRIGORESCU 

It se recunoaşte în alegerea to- " 

f? 
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lo Liu 

dr , 

i SAY 

Potrosrad, | 

sfârşitul lui Docembrie 1916. 

Iuvita şi mult atimule 

îov. Nomuin Holiand, 

Te roy să fii bun să scrii Dioyra- 

ia lui Deethoven, adaptată pentru 

copii. uHă adrese, totodată, tui 1, 

GQ, Wes, învitâudu-l să scrie Viula 

[ut Addisonş Fritjalf Nansen va 

faca . Viaţa lui Chrintof Columb i 

cu, Viaţa Sul Garibaldi ş poetul e- 

vreu Hialik, pe accea a lui Joise, 

eto. - 

Ag vrea să creles, cu concursul 

celor mai buni liteseţi contenpa- 

rani, o întreagă serie de cărți pen- 

tru copii, conţinând biografiile api- 
vitelor mari ule omenirii, Toate a- 

fi editute de mine 
. : + . 

SUli cdi, în vremurile de astăzi, 
nimcui nu are maj multă nevoie de 
atenția noastră, decât cupiii. Xoi, 
adulții, noi cei cari în curând vom 
părăsi lumea uceaata, vom lăsa 
copiilor noştri o moytenire săiăcă- 
cioasă, le vu rămâne de pe urmau 
noustrăl o viață foarte tristă. ră. 

coiul acesta stupid este mărturia 
sdrovitoare a slăbicicenii noastre 

morale, a Iânoeazirii culturii. Să a- 

intim, deci, copiilor, că oumenii 
m'au fost întotdeauna atât de slavi 

ei răi cum, din păcate, suntem noi, 
Să le amintim că toute popouarela 
au avut şi mai au încă ocmeni 

mari, întmi novile. Este o înfăyp- 

tuire necesară, tocmai în vremu-: 

rile acestea de izbândă a cruzimii 

gi Dbestiatităţii. ” 

Te rog fiervinte, acumpe Romain 

Rolland, să scrii această Biografie 
a lui Neethoveu, ciici sunt încre- 

dințat că nimeni n'o va face mai 

vine ca d-ta. i 
Am citit mult toate articulele 

- d-tale, apărute în tiupul rtizboiu-. 

pui şi doreso să-ți exprim ce mare 

consideraţie şi dragoste mi-au în- 

spirat pentru d-ta, i 
Eşti 'una din rarele persoane al 

căror suflet va fost întinat de nc- 
bunia ' acestui răzuoiu şi' este o 

mare bucurie să ştiu că ui păstrat 
fa novilul d-tale suflet, cele suui 

bune princivit ale umanitătii 
Permite-mi! să-ți strâng de 

marte mâna, dragă tovarăse, 

” Maxim Gori | 

de- 

Romain Rolland îi răspunse, la 
sfârşitul lunii Ianuarie, acceptând 
propunerea lui Gorki de a scrie din 
nou, pentru copii, viaţa lui Beetho- 
ven, și cerându-i să-i indice dimen- 
siunile și forma (causerie sau pove- 
stire obiectivă). E1 îi sugera, dease- 
meni, lui Gorki şi câteva alte su- 
biecte de biografii: Socrate, Fran- 
cisc de Asissi, precum și câteva 
nume din vechea Asie. Apoi, Ro- 
main Rolland continuă astfel: 

” ŞI acum, vrei 'să-mal permiți o 
mică observație prietencască ? A- 

Icoerca unora dintre oamenii mari 
pe cari îl indici în scrisoarca 
d-tale, mă îngrijorează puțin, pen: 
tru sufletele copiilor. Leo propui 
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George Shârcca să 
„Tie trimis în Icar 

  

  

George Sbârcea care a insultat 
“sub regimul antonescian suile- 
tul curat al Patriei. şi l-a vân- 
dut nemților pentru profituri 
meschine, acest agent plătit al 
Berlinului continuă să “fie li-' 

„ber :şi continuă să - apară în 
“presa românească, 

Nu, ştim cum a fost po- 
“sibilă apariţia 'iscăliturii aces- 
tui om în presă ' după 23 Au- 
gust. „Voința : Transilvaniei“, 
“care a îndrăznt să-l publice, e 
direct răspunzătoare. Nu e vor- 
ba de'un articol, E vorba-de 
un. agent hitlerist protejat în- 

-tr'o gazetă, care din acest mo- 
„ment nu-şi are raţiunea să mai 
“apară, : Sbârcea a scris împo- 
triva Uniunii Sovietice până 
la 23 August. Sbârcea a trimis 

„de pe frontul Moldovei mesa- 
gii de ură şi de incitare la 
crimă. Sbârcea a elogiat până 
la 23 August pe „Mareşalul“ 
asasin, Sbârcea a fost omul 
propagandei naziste la noi în 
țară. Misiunile lui secrete şi 
oficiale, de agent informator 
al lui Killinger şi Antonescu, 
l-au purtat în toate țările Eu- 
ropei. De acolo trimitea în 
țară  rezuliatele raporturilor 

dintre fasciştii croaţi, finlan- 
dezi, italieni, slovaci şi cei ro- 
mâni, notând oraşul şi data la 
care au fost scrise acele sinis-. 
tre procese verbale cu elogii la 
adresa dictaturii. Puteai ciţi: 
Helsinki, “Roma, Bratislava, 
Zagreb,  Milano,'etc. Reporta- 
ijele lui de război din ziarul 
„Curentul“, ' pline de aţâţări 
de ură la-adresa popoarelor li- 
bere  soviețice, ne sunt încă 
proaspete în minte. Ele cuprind 

„toată  atrava şi ura pe care 

patronii lui, în frunte cu.Pam- 
fifl Șeicaru, îi le-a recomandat 

- şi pe care' George Sbârcea 

ii 
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Litera 

_e A Ana . | Ada n 

4 Ţ EA Fi E 

i IE UD 
oxcrmople do temut, ca tioiso. Imi 

dau bino seama, că vrei să-i îndru- 

mezi către cnorgia morală, caro 

esta focarul oricăroi lumini. Dar 

nu esto toţ una, dacă lumina acea: 

sta osto îndreptată spro trocut, 

sau spre viitor. - 

Do 'fapt, energia morală nu lip- 

scşto ustăzi, dimpotrivă, s0 pă- 

scşto din belşug, iar osto pusă în 

sluiba unul ideal ţrecut, care este 

apăsător şi caro ucide. 

Plărturiseso că m'am cam înda- 

părtat do oamonil- mari al trecu- 

tului, ca exemplo do viață: coa 

mai maro parto din oi mau dosa- 

măgit, îi admir din punct do uo- 

dere estetic, dar nu mă împac cu 

intoleranta și fanatismul lor, proa 

frecvente ; mulţi din zeii pe cari 

acoşti oameni îi slujeau, au devo» 

nit azi îtoli primeidioşi. Dacă o- 

menirea nu esto în stare să depă- 

'şească idealul lor şi să ofera ari- 

zenturi mai largi generațiilor care 

vin, mă tem că nu-și va întăntul 

destinele salo colo mal mărefe. 

intr'un cuvânt, lubeso și admir 

trecutul, dar vreau ca viitorul să-l 

denăşească. Aşa poate şi trebuia 

să fie. ' - 

: N 

Maxim Gorki răspunse acestei 
scrisori : ” 

Potrograd, 13—21 Martie 1017. 
MĂ grăvence să-ţi răsuna, iubite 

Homala Nolan. Cartea lui Beetho- 
ven trebuie x fie destinată tline- 
retului (13—28 ani). Trebue să fie 
o povestire obiectivă şi interesan- 
tă a vieţii unui geniu, a evoluţiei 

sufletului său, a principalelos» eve= 
» mimente ale vieții lui, a suferinţe» 

Ior pe care a stiut să le înfrângă 
și a vloriet cu care a fost îzciunt- 
ret. Ar fi de dorit să ae cunoască 
tot ce se poate, cu privire la copi- 
[dria lui Beethoven. Scopul nostri 

este 'să înspirăm tineretului dra- 
mqostea şi încredorra fn viată, dela 

oameni vrem să înv XI eroismul, 

Omul trebuie făcut să, înțeleană că 
el este creatorul şi stăpânul Io 
sii, că asupra lui cade răswunde- 

rea tuturor nenorocirilor de pe pă 

mânt si tot lui îi revine meritul a 
tot ce este bine în viată. Omul tre- 

buie cruțat să sfărâme lantuvile 
îndividualismului şi nationelianaut- 
luţ 7 vrovpaganda pentru twilrea u- 

niversală este întradevăr nece- 
„sară, 

Ideea d-tale de a scrie vîața lui 

“Socrate, mnă bucură mult. Și te rog 

, 
4 a fala 

Ji tiu    Pal | 
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să o realizezi. Il vei descrie pe So- 

crate pe fontul vieții antice, pe 

fondul vieții Atenei, nu-i asa ? 

"Observațiile d-lale atât de fine, 

privitoare ia cartea despre Moise, . 

se potrivesc întocmai cu punctul 

meu de vedere, asupra rolului fa- 

natisanului reliygioa în viată, al că- 

vei donoryanizulor este. Il privesc, 

însă pe Moise numai ca reforina- 

tor social şi cartea trebuie să-l paie 

veuacă tot sub acest unghiu. 

Man gândit la Loana Wârc, dar 

mă tem ca tema asta să nu ne facă 

să vorbim despre „sufletul >nistio 

al paporului“ și încă de alte lu» 

cruri pe care nu le înfelev şi care 

gun? foarte nesdnătoase pentru 

noi, Rugii. | E 

Altcevu-i viata lui Praneise de 

Asisai. Dacă autorul accatei cărți 

ar avea ca scop 5 arate adânca 

deosebire dintre Frauciao de Asissi 

şi sfintii Orientului, afinţii Nustei, 

ar fi foarte Line gi folositor. Orien- 

tul cate pesimist, e paatv ş afinţii 

ruși nu tubeac viata, o neagă şi o 

bloatemă: Francisc este un „epicu- 

vlan religios, e heleniat, îl tuvește 

pe Dumnezeu ca e 0 creație pro- 

prie, ca pe un fruct al sufletului 

adu, EL este plin de dragoste de 

viață şi mare pic de frică temnite 

toare în fata Donului, Nusul este 

un om care nu siie să trăiască 

bine, dar știe să moară bine. Tea- 

sm ml-e să nu fie Muata mai orlen- 

tată decât China. Suntem mult prea 

vomați” în' minticism. In "general, 

eRto necesar! să insurii oamenilor 

dragostea de acțiune, să destepti 

în ei prețuirea sniritutuil, a "one 

lui, n vieţii, “ 

. Zi multeoneso alncer, pentru gcri- 
soarea d-tale prietenească, Este o 

mare ugurare să ştii cil există t- 

deza, fonmrte devarte, un on a. cil- 

rui inimă suferă de ncecaşi sufe- 

rintă ca a ta, n om care îubeste 

ceeace ţi-e drag, E Vine să ştii asta 
fn zilele acestea de violentă şi ne-. 
bunle. ” 

„zei strâng mâna, iubite prietene. 

| [laxzim Gorki 

P. S. Evenimentele care au avut 
loc în Rusia, au întârziat scrisoarea, 
Să ne felicităm, Romain Rolland 
să ne felicităm din toată inima : 
Rusia a încetat să raai fie izvorul 
reacţiunii pentru Europa. Poporul 
rus a îmbrățișat libertatea și sper 
că această unire va da viață multor 
suflete mari, "pentru gloria ome= 
nirii, a 

    

Nici o primăvară, cât 

do CEHOV ION 

ici de proaspătă, 
Nici o vară, cât de blajiră, 

a 

N'o să ne poată încă linge rănilo, 

A 
Ioana Grigorescu 

aa n. = 

pă £ ADE DS! sp Vuia 
CHIBIEAC N. BERCEA. —, 

„ne-a sosit scrisoarea dvs. şi ne 

grăbim să vă răspundem. Căr- 

țile de citit şi poeziile pentru 
şezători, de care aveţi nevoie, 
ne vom interesa ca să vă S0- 
sească la țimp. Dupăce le veţi. 
primi, căutaţi să vă strângeţi 

cu prieţenii dvs. la un loc şi să 
citiți împreună. lar când aveţi 

_wreo nelămurire, scrieţi-ne şi 
vă vom da explicaţiile de care 
simţiți trebuință. Am dori să 
fiți. corespondentul revistei 
noastre în com. Smirna şi îrmm- 
prejurimi, trimițându-ne săp= 

_tămânal sau măcar la două 
săptămâni odată material in- 

„" formativ asupra vieţii gospo- 
" dăreşti din comuna dvs. Ime- 
diaţ ce primiţi cărţile noastre, 
scrieți-ne. ia i 

LIA  LUPAȘCU — simţul 
poetic şi sinceritatea artistică 

a __N'o să ne poată obloji amintirea “nu vă lipsesc. Vă lipsesc însă 
a SE - | | | a mijloacele 'de exprimare. Şi, 

; W'o tă putem uita niciodată * - g- desigur,'o intensă lectură din 

Nici o tocană, clătinându-se putredă, 
Nici o iamă de stâncă, 

Hici un viscol încrân cenat 
Şi totuşi suntem încă, n. 
„Şi -vom îi, iată! | 
Dar nu vom uita 
Nu vom uita niciodată | 

Nu vom uita niciodată 
Oboseala și foamea încdate în trup . 

„Plânsul mamei — uscat — în pumni ' 
Și toată truda? înainte tovarăși! 

Moșierul. bea şi huzureşte 
Țăranul îmbrățișează țarina stearpă 
Boierul râde hohotind în perini 
Pumnii muncitorilor strâng. clipa toată 

In cleşte. E 
Și nu vor uita 
Nu vor vita nimic 
Niciodată. 

şi înfometată. 

  

_."*) Cu acest număr, începem să publicăm poemele por 
premiul nostru de poezie. | . P | reiinute pentru 
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V fcaclianai 
7 9 rai 

Dida pent 
Le dau un sfat bătrânelor brigade 
Şi sfatul e unul şi-acelaş. Să 
Tovarăşi | 
Pe baricade | 
baricadele inimii și duhului. 
Numai acei sunt comunişti 
ce şi-au tăiat spre defensive punțile. 
Destul aţi păşit, moderniști, | 
în salt spre viitor |. 
E puţin să. făureşti locomotiva — 
roata s'o montezi fugitiy. 
Dacă versul nu cuiremură gara, 
pentru ce-i curent alterna iiv ? 
Iucărcaţi sunet după 'sunct - 
şi nainte, | 
cântând şi fluerând. 
Mai sunt încă litere tari: - 
con-struc-ția, a. 
E putin să' făureşti în rime, 
împodobind cu lampasuri iţarii. ' 

   
i 
4 

ai 

Sie ee 

marii poeţi români şi streini, 
Citiţi, înainte de a serie, cât 
mai multe poezii valoroaşe şi 

nu numai de-ale poeţilor soci- 
ali. E bine să cucereşti — în 
artă — o tehnică, pe care apoi 
s'o utilizezi în scopul propus, 

organizându-te pe tine însuţi 
şi aiutân “vieţii să se organi- it I 

Din cele două bucăţi trimise 
nouă, cea mâi reuşită (însă re-: 
petăm : departe de o realizare 
cu adevărat literară) este „Cân- 
tec nou”, Continuaţi însă să 
scrieţi, mai ales dacă încercă- 

rile dvs. mau o prea mare 
vechime — şi mai trimiteţi, 

EM. LIEBERMAN — con- 
“vingerea noastră este să încer-. 
caţi a realiza în viaţă ceeace 
m'aţi reuşit în niciuna din poe- 
mele expediate nouă ja redac- 
ție. o 

" Credem că mai multă lectu- 
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cu limerii 
ră War împiedica în viitor să 
trimiteţi spre publicare ver- 
suri (vă rugăm să ne scuzaţi, 
dar vi le transcriem) de tonul 
acestora: o." 
„Mi-e somn. 
Și-mă vine greu să-mi duc 
picioarele betegi, - 

- şi corpul supt de orice vlagă 
| Si tinerească 

- „Poate, că-ți vine greu să mă'- 
" telegi. 

Dar, am un somn, 
de esență bătrânească | 
Mi-e capul plumb, - 

- de atâtea griji deșarte. 
Șon corpul meu limfatic, 
mi's oasele ca sparte!” etc, 
Esenţele bătrâneşti, de care 

„vorbiţi, capetele de plumb, 
corpurile  limlatţice şi supte, 
ca şi alte 'asemenea..., meta- 
fore capătă deobiceiu rezolu= 
ţii în altă parte decât în poe- 
zie. . 
'P. BITULESCU — interesul 

; cu care urmăriţi revista noas- 
tră ne bucură; cp atât _mai 

"mult, cu cât el va determinat 
a colabora cu noi prin suges- 
tii, de care vom ţine . seama 

- întrun! viitor apropiat. Insă o 
pagină dedicată numai litera- 

-turii saviețice, aua cum doriţi 

dvs. e totuşi prea mult pentru 
noi. Dă ” 

„SCÂNTEIA TINERETU-- 
LUI“ are o pagină închinată 

Sovietelor, unde se publică 
date asupra. vieţii sociale, mi- 
litare și culțurale din U.R.S. S$. 

Acolo se publică, deci, şi. li- 
teratură. Momentan nu putem 

face mai mult; Cât priveşte 
un roman în foileton, vedeţi, 
noi am început:să publicăm 
de acum câteva numere INIAMI 
VITEZE. El cuprinde tocmai 
ceeace vă interesează, adică un 
subiect de .războiu. . 

Dorim” să ne comunicaţi şi 
alta observaţii ale dvs. şi să 
ne daţi o contribuţie concretă 
la viitoarele numere, 
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“BA egemde despre sal 
Se spune că născocitorul jocului de 

şah a fost un 'mare înţelept indian, 
anume Sissa. Regele, căruia Sissa i-a 
adus în dar jocul, a fost atât de mul- 
țumit încât i-a făgăduit înțeleptului 
orite dar îşi va alege, : cc 
— Măria ta, răspunse Sissa, să-mi 

dai atâtea boabe de grâu câte ar fi 
pe. tablă dacă se va Pune un bob pe 
primul pătrăţel, două pe al doilea, 
patru pe al treilea, opt pe al patru- 
iea şi tot aşa, îndoind mereu numă- 
rul boabelor până la cel din urmă 
pătrat. . 2 i 
— Numai atât? a 

regele, 
— Nu este 

învățatul, 

Când s'a făcut socoteala, s'a văzuţ 
că nici cu tot grâul din lume făgă- 
uiala regelui nu sar fi putut înde- 

plini. Iată numărul boabelor: cerute 
de Sissa .. 18.446.744.073.109.551.615. 

întrebaţ mirat 

puţin, a spus zâmbind 

cele două colțuri, din dreapta și din 
stânga,. turele (turnurile); alături, 
cei doi cai (cavulerii); apoi cei doi | 
nebuni, iar la mijloc, regele și 
"dama (regina). Regele alb stă pe. 
un pătrățel negru, iar cel negru pe 
un pătrățel alb.  Reginele stau pe 
un, pătrăţel, care corespunde culorii 
lor. In faţa ofițerilor se înşiră pe un 
rând pionii. In cronicele viitoare 
vom arăta cum mişcă fiecare piesă 
în parte, . 

Q minunată partidă 
scurtă 

Jată o partidă jucată la Viena în 
anul 1910, între marii maeștri Reti 
(cu albele) şi Tartakomwer (cu ne- 
grele). 

Apărarea laro-lann 

909990000090909000000090990000999000000 

  

9009000000000 _. 

  

          

| Dar ivi . justă. Viaţa prezintă şi alte aspecte, „Poţi Cu, j ţ 

u„PUPă ce parcurgi cu privirile oua: „45 entate Tae o altă “societate. | le-a dus pe culmile exalțării. deli generalii nor porni ostimea 144.073.109,551.61 

ale oporilor condensate. pe pereţii- Faptul acesta însă nu reese din opeia Astăzi, George Sbârcea serie i Dar ja semnalu tobaşa, Ti. Pentru încenălari 1. e2—-e4 c7—c6 

sălii dela „Prometeu', asociezi nedu-. axtis tu ui. Oamenii sunt reprezentaţi la „Voința Transilvaniei“, no- ci "pinseti 'trompetele în str adă Din desenul. de mai jos se vede 3 zi d7—d5 

meririi care te cuprinde şi un senti- damnabil întrinşii fără să ni se a. | (orie Oficină nazistă, care a a- i toba roşie la geam !, | cum, se aşează figurile pe tabla de 3 Cox d5 xed 

ment de revoltă: se Încearcă un €- cate în acelaş timp nicăeri şi în nici. | Pătut şi sub Antonescu, Astăzi ODO mare e . şah. Trebue avută grijă ca vătră- ş. Bai “ Cg98—f6: 

tect de surpriză cu ajutorul unor pro- un. mod cum ar trebui de fapt să fie. | George Sbârcea insinuiază o trompetele întinse pi | felul de jos din dreapta să fie alb. - îi dex: 3 eT—e5 

ecdee pe cât de uşoare pe atât 'de In:lipsa acestui element de compara- falsă prietenie cu Franţa. Ştim: numâi. să tune, a | | ORI GE - a aa . 4Xe5 Dd8—a5+ | 

„teşite din uz. Un „teribilism“ de mult ţie care 'să-l! îndrumeze” positiv şi George Shârcea a mai scris şi "n uragan, " 8 a 7. Nel—da2 Da5Xe5 

depăşit. față de evenimentele şi să-i 'stigereze o .soluţie, contempla- | ieri despre a Franţă. Ne amin- 1. Dece te topeşti în uzine ! 8 0—0—011 i. 

preocupările pe care acestea 'ar tre- -torul - receptează “critica exprimaătă, tim care e Franţa pe care o îti Pui Si LU UZINE _ . 7 In loc de a-și apără calul rin 8. 

bui să' le stârnească în mod firesc, înregistrând-o ca.:pe .o. simplă | adiniră George Sbârcea. Este 11 inearesii obrajii n fum ” 13, albul născoceşte un plan genial 
se manifestă strident şi deplasat. ” constatare, fără să 'se-simtă determi- | Pranţa lui Laval, a cea. Est şi la lucruri străine _ g cate evidenţiază cata E e 

“ Intreaga operă, reflex direct âl ce- Dat Să. tragă yrco . conțluzie.. Din | for, a hitleziştilo francezi. pol! în repaos a l-a obținuți în dezvoltate 'patrui - 
102 doi eăponenți, Gherasim Luca și Purictul acesta de vedere ne așteap | Le zi ibm PE clipești. din-ochi sonuuoroşi 5 piese în joc, în loe de două), 
Trost poartă amprenta unui” dezechi- tăm la o revizuire,  . -.. „ore astăzi tribunalele popu- “ Destul cu: levărt MOTO su : 8 in Joc, îm loc Ş două). 

Jibru voiţ a cărui transpunere grafică Acolo însă unde artista reuşeşte să lare” îi condamnă la moarţe. si : UL AN adevăruri. proas te, i pi a a. Cf6Xe4? 

nu are nici măcar o valoare docu- Se, sustragă magiei suprarealismului „ Ohrăzniciei lui Shbâreca, ca ase din. inimi cele desire te, Cade în cursă. Cel mai bine era 

mentară, E îî Pieasstan + descoperindu-și căile pro | şi obrăzniziei de ieri a tuturor Străzile— pensulele nqastre, AR Y 8... Ne7, cu triplul scop de a întări 

O' expoziţie nu. numai întristătoare Pilitați gin edereazăi „Vale pase posi- | slugilor lui Goebbels, trebuie Pieţele — 'ne.suint palete. „9 câmpul d8, de a închide coloana 

prin elementele pe care le aduce ci şi fate Sirecte ale uni P e rezul- Sa 1 se pună frâu. Cerem ares- Pentru cartea vremii * a e Sa regelui şi de a grăbi rocada. 

primejdioasă prin simptomele pe, care în lină desfăcurara viguros talenţ tarea lui George Shârcea ! Lo- de-o mie de' foi i 4 9. Dd3—AS+111 . ResXas 

le trăceazăe Și „prin „divensiunea Pe. Expoziţia Ioanei Grigorescu merită oul ui nu mai e în pres, cl a revoluției. nu sunt cântă reți 10. Nd2—g5+: Rd8—c7 

zare încearcă să o producă (imixtiu- şi tiehue să fie Vizulă Dentri nată- în lasăr, Conctiinia ultrasiată "si [i pe străzi: moderniști, . . , , a - La 10... Res urmează 11, TAS mat,   1. Ng5—d8 mat, 
Această partidă ilustrează tăria 

unui şah dublu, (N ă - kower), ( ote după Tarta- 

  nea unor termeni Ca „dialectică“ și găduitelă a țării cere acest lvern- , , ! dovezi de artă pe care le 

„materialism istoric“, în textul unei produce, " 
tobuşari şi poeţi |   Apoi se aranjază piesele. Pe rân- 

dul întâi se așează „ofițeriii: în 
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- 4m cartea Jui  Ehrenburg „Si a zost niua pi dou“, mărcața eno- 
poo a transformării unui "deşont i formidabilul bazin industrial dota Kuzncic, un tânăr comunist spuno altuia, proaspăt sosit pe 

şantier : irita. = Primele şi onorurile, 
astea sunt mofturi! Eu nu ştiu 
decât un lucru : Construim 1 S'ar puica snuno că-i un miracol la 
mijloc. 

pupă mine, medicii ar putea să 
descapere o boală nauă, căreia i 
sar zice: vfrinurile tuela Kuz- 
nete“. O să te îmbolnăveşti şi tuj preste friauri alo muncii încep să cupiintiă toate finutunilo. de. yamate de jefuitorii germani. A- 
juau Siakhanou no arată cum se pruatiiste bazinul minier al Do-: 
nojuiui. Din Jugoslavia, Buluaria Potonia nc vin Ştiri despre fapte 
eroi: do muncă ale tineretului care îşi' că contribuţia sa alături 
go stresul popor. 

L- noi microbul reconstrucţ part să fi cunrins po muncito 
miniori ” Zilnic aproape, ne sosesc noui veşti despre mărirea colosală n 
protiuiciiei. Po  Valoa Trotușului 
troi schimburi scoteau fa 27 No. 
emhrie 382 de tono de cărbune 
In 24 de ore. Patru zile mai târ- 
ziu se oxtriigeau 473 vo tone, La 
Schitu-Goleşti .in jud. [Auscel, mi- 
nicrii au luat hotărârea să du. 
pleze producția. lar în bazinul 
carbonifer Comănești, muncitorii, 
oa răspuns la apelul tov. ministru 

Gheorghiu-Dei, au triplat produc- 
şia, ridicând-o dela: 150 de: tone 
la 400—500 o tone pe zi. 

Tinerii muncitori minicri nu se 
_1asă mal prejos. Avem pilda tinc- 

toate 

iei 
rii 

    
tinerii muncitori se pregătesc 
âdunări generale problemele ce 

refacere a ţării. 

- de sex și: desființarea premilit 

zii noastre, dar în acclaş timp 
puterile pentru realizarea tut 

. 4   

mijlocul lor pe cei mai destoinici, mai devotați şi mai cins- 
tiţi tineri, care să-i reprezinte. ” 

Astfel .tinerii muncitori dela fabrica „Adesgo“ au ţinut 
a adunare generală în care sau desbătut problemele privi- . 
toare la participarea la Congres, 
specifice ale tineretului. S'a trecut apoi la alegerea delega- 
tilor; nu fost aleși tov. Ion Ionescu și Florica Stoica. i 

, In cursul întrunirii tinerii dela „Adesgo“ şi-au luat an- 
gajamentul de a -mări producţia -pentruca astfel să contri- 
buie şi ei la susţinerea războiului antihitlerist și la opera. de 

_ La încheierea. şedinţei a fost votată o moţiune în -care se 
găsesc formulate cele mai arzătoare nevoi ale tinerilor mun=- 
citori: îmbunătăţirea condiţiilor de trai, posibilităţi de cul- 
tură, ocrotirea muncii, dreptul la-vot dela 18 ani, indiferent . 

Tineretul muncitoresc înţelege să muncească cu clan şi 
cu abnegaţie pentru mărirea producţiei, pentru. refacerea ţă- 

uror revendicărilor lui drepte. 

Dara 

mimierilor Im 
rilor minieri din Valea Jiului cari 
au refuzat să iasă la instrucţia 
premilitară şi au intrat în. schimb 
in mino ca să ajute la mărirea 
nrotiucției. 
La Comăneşti, tinorii au ormani- 

zat întreceri la încărcatul vagoa-. 
nolor, o echipă do trei izbutinu să 
incarce patru vagoane în 8 ore. 
Aceste coforturi uriaşe de muncă - 

so, fac numai de către muncitori 
şi ele sunt  deadrenptul sabotate 
de direcțiile reacționare alo .în- 
treprinderilor. Tov. V. Luca a to: 
mascat Soc. Petroșani caro „u sa- 
votat şi aducerea alimentelor şi 
«, explosibilului, asa că muucilorii 
lucrează la. exploatarea cărbune- 
lui numai cu ciocanul ei cu sto- 
macul gol, i 
Când trecem în revistă toate a- 

ceste fapte nici nu mai e nevoo 
să punem problema: cine dă do: 
vadă. de ' adevărat patriotism, 
domnii “cari pe deoparte subscriu 
la împrumut ca să capeto monezi 
de aur, iar no de alta sabotează 
producția, sau muncitorii minieri 
cari îşi jcrtfesoc viația şi aănăta- 
tea pentru a contribui la refaco-. 
rea economică a țării? 
Medicii. ne  invață că 

mulți microbi. binefăcători. 
microbi cari au rolul de 
fectant, sunt boli aparente 
vindecă boli adevăra 
mai grave, - - : 
Dacă — așa cuma spus tânărul e- 

rou al romanului lui Ehrenburg — 
îrigurile construcției sunt o boală 
nouă, săâțcăutăm s'o răsnândim. 
Exemnli 

există 
Sunt 

dezin- 

te. din cele 

fio urmat de întrenul tincret din. 
România. Prin frisurile munoli să 
vindecăm rănil 
fascistă, : 

D. Alexandrescu” 

  

pentru Congres, desbătând în. 
o fi frământă şi alegând din 

precum şi revendicările 

ăriel. 

este hotărât să lupte din toate   ) 

+ 

  

Viala de mizeri 
s„Macazur 

la fabrica  Macazu Ploeşti, 1lu- 
trează 80 tineri ucenici şi ajutori 
care duc o viaţă de trudă şi mizerie. 
Prin lupta dusă de muncitori în firun- 
te cu comitetul de fabrică, mun- 
citonii dela Macazu au câştigat în în- 
tregime revendicările . cuprinse în 
memoriul înaintat, Cu toate acestea 
wu stau acordat de către Direcţie 
nici  revendicăuile aprobate, pre- 
textându-se lipsa de fonduri, Există 
însă fonduri suficiente pentru a 
mențime şi astăzi în: slujbă un ad- 
ministrator delegat care stă la Bucu- 
eşti, în loc să se intereseze de ne- 
voile muncitorilor dela Ploeşti. 

In urma grelelor - bombardamen- 
te suferite de oraşul Ploeşti în vara 
enului 1944, fabrica Macazu a fost 

" distrusă aproape în întregime. Mași- . 

nele și strungurile au fost eva- 

. cuate în Amdeal. Acum maşinele nu 

pot îl aduse la fabrică din cauza lip- 
- sel de mijloace de transport şi a lip: 

tel, de fonduri, după cum spune 

A A a p p 

Șezători şi 
Anul noulala 

„Moara Românească” .. 
" tinere- 
îm 
fabrica 

cel Mare, 

Cu prilejul Anului Nou. 
tul dela - „Moara Româneascu 

preună cu tineretul dela 

„Gagel“ din şoseaua Ştefan 
a organizat o serbare maincitorescă. 

Serbarea a fost deschisă de secre- 

tarul comitetului de fabrică care a- 

rată muncitorilor rostul serbări. 

A urmat apoi un bogat program 

artistic, condus de. L 

lae Bivolaru : (Nae), responsabilul cul 

tura al tineretului din sindicatul 

alimentar, , - 

Tânărul Făciu Gh., arad mu 

rilor importanța OTgANIZĂTII ȘI face 

apel. la direcţie să satisfacă, nevoile 

tineretului, aducând “totodată la cu- 

noștința celor de faţă că aceasta a 

aprobat un prim fond de lei 500.000. 

Mai iau cuvântul d. Pavelescu din 

partea direcţiei și tov. Rafailă, pre- 

ședintele comitetului de fabrică, 

care mulţumeşte tinerilor dela fabrica 

„Gagel“ pentru concursul dat și 
tineretul dela urează ca pe viitor 

2 laboreze pe tă- cele două fabrici să co 
Tâmul 'cultural, 

Festivalul cultural orga- 

nizat de Uniunea fine- 

retului Comunisi din 

Piteşti 

Organizaţia . Tineretului Comunist 

din Piteşti a . organizat la sediul său 

un festivai cultural. Accastă  ser- 

bare avâni wm caracter muncitoresc, 

progresist, a decurs într'o atmosferă 

tovărăşească, contribuind la Întări- 

rea legăturilor de prietenie dintre ti 

tânărul Nico-' 

arată muncito-: 

e a tinerilor dela 
“a selpeşiii 
Direcţia. . 1 | 
- După 23 August răspunzând ape- 

lului la reconstrucţia ţării şi mărirea 
producţiei făcut de adevărații con- 
ducători ai poporului, tinerii au în- 

ceput să lucreze la reconstrucția ate- 
lierelon, . cu toate condiţiile .mize- 
rabile de muncă. Dar la Macazu nu 
poate fi. vorba de vreo producție, 

atât timp cât nu vor fi puse în 

funcţie maşinile care  ruginesc în 

Ardeal. Sabotajul. criminal al Direc- 

ţiei se vede în- aceia că nu a făcut 

nimic pentru a aduce maşinile îna- 

poi,. iar de 2 lunt nu a mai plătit 

salariul muncitorilor, spunând că nu' 

are fonduri. Totuşi tinerii continuă 'să 

lucreze, dând astfel o dovadă strălu 

cită a patriotismului lor. ! 

Prin aderarea la Platforma  pIo- 

pusă de C.C.alU.T.C tinerii dela 

Macazu arată că au îmţeles că numai 

prin luptă hotărâtă se: vor deschide 

posibilitățile unei .vieţi - mai bune 

pentru tinerii din România. 

    

     

nerii muncitori și elevi ai ora- 

șului. Ă „o : 

CGuvâmtul dedeschidere a fost ros 

tiţ de tovarășul Corvin, care a: ară- 

tat rolul UTC, i . 

tei tineretului. A amintit viaţa de mi- 

zarie și oprimare & tineretului din 

perioada dictaturii antonesciene, 0- 

_ pumându-i libertăţile cucerite la 23 

August şi obligaţia consolidării lor. 

Arătând pe deoparte cum a tost în- 

şelat tineretul când a fost aruncat de 

Antonescu în războiul. său cniminal, 

tov. Corvin relevă importanța ro- 

wului de azi al tineretului „când îi 

revine sarcina 'de a „sprijini .cu tot 

elanul războiul antihitlerist atât pe 

front cât şi prin mărirea producţiei. 

După cuvântul € 

mează recitări ale tinerilor muncitori 

şi elevi, apoi cchferința tov. 'Tornea 

Gheorghe, lucrător "tipograf, care a 

vorbit despre lupta tineretului. 'Fov. 

'Lăbunet, ci 

ton Lei ceaiul dansant care a'decurs 

într'o atmosferă ” de caldă  prie- 

“tenie. Festivalul a insemnat o 

strângere a legăturilor între tinerii 

muncitori. şi elevi participanți, 1 

soldaţi ai 'Ammatei Roşii şi Române. 

. La „Wiolf"' 

“La „WOLFE, şezătoarea a fost 

deschisă de tov. din Comitetul de 

fabrică. A luat cuvântul tov. Marin 

isorie, muncitor 1 

Ci ina aespre, ororile fascismului si 

despre rolul clasei: mihmcitoare in 

sustinerea războiului, Din partea ti- 
„-v 

nercinlui, a V 

rolul şezătorilor 

necesitatea 
man! 

timeretulul și a y 

duros apel la orgzhizare, 4 

un bogat program artistic, 

cari - 

“dat de tinerii minieri să ! 

e produse de lepra - 

” Muncitorimea română seaflăt j ia di , : , n preajma unuia din eve- 
nimentele cele mai de seamă din istoria ei: Congresul Sindi- 
catelor. La acest Congres vor lua i ii ti : | A parte şi reprezentanţi: 
retului muncitor din uzine, fabrici şi ateliere, anţii tine- 

In numeroase întreprinderi din Capitală și din toată ţara, 

Festivaluri 

de conducător al iup-. 

de . deschidere ur- 

teşte apelul UTC-uliui. 

cât şi 

a fabrica „Wolf”,. 

ornit tov. Ghiţ, despre 

muncitoreşti, despre 

festărilor politice a 
terminat cu un Căl- 

: A urmat 

O 
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de hârtie din Buşteni 

tori și funcţionar 
» tineri, N 

i, din   

Acum câteva săptămâni, am vizitat fabrica 

se fabrică hârtia pentru tipar. 
aceasta ne-am dus să vedem locul unde lite- 
rele se imprimă pe hârtie, unde se tipărește. 
Am vizitat cea mai mare tipografie din ţară : 
Tipografia Monitorului Oficial, Imprimeriile 

Naţionale şi Imprimeriile Centrale. In aceste 
întreprinderi lucrează peste 2.000 de munci-. 

„ Acolo, am văzut cum 
Săptămâna 

care aproape 500 sunt   
  

SINDICATUL 
„GUTENBERG“ 

Intrăm întâi în clădirea din 

dreapta unde se găseşte sediul 

Sindicatului. La intrare este o fir- 

mă mare cu litere roşii: Sindi- 

catul lucrătorilor în Arte Grafice 

„Gutenberg“, 

PUȚINA ISTORIE 

Tipografia este una din cele 1nai 

Pre Dag ta ze, , > 

  

  
“Intotdeauna impoldul către des- 

" voltare i-a fost dat de dorinţa vie 

“a masselor de a se lumina. 
tiparul era secretul 

familii de me- 
La început 

sfânt al unor 
“"steri. Aceştia legau pe toţi uce- 

- micii lor cu jurăminte de tot felul, 

ca să-i împiedice astfel să divulge 

altora meșteșugul. Unul din cei 

mai de seamă meşteri, de acest fel, 

     

ui forma definitivă. EL 

interesante meserii. Inceputurile ei, 

probubil, că au fost în China, țara 

asiatică a unei vechi și înaintate 

civilizaţii ; acolo tiparul a fost cu- 

noscut prin veacul X-lea înainte 

de Hristos. 

Dela- tipăritura chineză. făcută 

pe tăblii de lemn, unde literele se 

săpau în relief, până la uriașele 

rotative de azi, cu care se tipăresc 

zeci de mii de ziare pe oră, tiparul 

a trecut printro lungă evoluţie. 
Para a VP 

    
LIPIREA CUTIILOR PENTRU ȚIGAR 

a fost Johann Gutenberg, care pe 

la anul 1440 a reuşit să dea tiparu- 

a inventat 

litere mobile de metal şi presa pen- 
tru tipar. Utilajul marilor tipogra- 

fii de astăzi, diferă de acestea nu- 
mai. prin utilizarea tehnicei mo- 

derne, principiul rămânând acelaș 
ca şi la Gutenberg. o 

Triparul azi 

Lucrătorii tipografi: dela Im- 

primeriile . Statului „urmaşi mo- 
derni ai lui Gutenberg, i-au cin- 

stit memoria, dând Sindicatului 

numele lui. 
Este unul din cele mai vechi 

sindicate şi asociațiuni muncito- 

veşti dela noi din ţară. Incă din 

“a doua jumătate a secolului tre- 

cut, tipografii  bucuretșeni .au 

format diferite societăţi de aju- 

tor reciproc și de solidarizare, 
care au fost germenul Sindicatu- 

lui Gutenberg de astăzi. 

TIPOGRATFIA 

La Sindicat ne primește unul 

din fruntașii tineretului, tov. Ari- 

ciu Nicolae, care de altfel ne-a 
servit şi drept călăuză. 

Intreprinderea pe care o vizi- 

tăm este tipografia' din Calea 

Şerban Vodă, unde sunt reunite 

acum ambele tipografii (Impri- 

meria Centrală . şi . Imprimeria 

Naţioanlă). | 
Imprimeria Naţională de pe 

Bd. Elisabeta a fost grav lovită 
de bombele germane, în timpul 

atacului laş de după 23 August. 

După acest atac mişelesc, în care 

au fost distruse cea mai mare 

parte din instalaţiile din Bd. E- 

lisabeta, muncitorii sau mutat în. 

calea Şerban Vodă, unde lucrează 
şi acum. ' 

MAŞINILE PLANE 

“ În calea Şerban Vodă nu se 

execută decât lucrări speciale ca : 
formulare pentru diferite autori- 
tăți şi instituții, tipărirea -diferi- 
telor cărţi ştiinţifice, documenta- 

re sau literare; aici se tipăresc 

„Enciclopedia României, Gazeta 
“Matematică, diferite cărți a Fun- 

daţiilor Culturale Regale şi tot 
aici se tipăresc şi lozurile Lote- 
riei de Stat, .In afară de acestea 

se mai execută şi lucrări de car- 
tonaje pentru C. A.M. | _ 

Prima secţie pe care o vizităm 

f 

$ 
ip 

  

LA MAŞINA DE LITOGRAFIAT 

este aceea a.mașşinilor plane, 
unde lucrează tineri veniţi din din nicio casă de muncitor. Ziarul: 

TA Tea Morala 

Cuvinte despre o meserie care sa' născut îm 
China și des i Gutenberg 

"Peohari Georgescu; acest portret 

se găsește în sala de mese a can=. 

tinei, amintind! tinerilor făbricii 

că 'Teohari Georgescu este un fost 

muncitor al aceleiaşi tipografii. 

LEGATORIA ȘI CARTO- 
O NAJUL - 

In sălile mari dela etaj se gă- 

sesc legătoria şi cartonajele unde 

lucrează multe fete tinere. 

una din mese, ov. Nina Scodrea, 
o fruntașă a tineretului dela Im- 
primeria Centrală, numără de zor. 

filele unui carneţ de economie. 

Mică de statură, dar foarte ener- 

gică, ea strânge tinerii pentru în- 
trunire sau pentru cor. 

La cartonaje se mai lucrează 

cutiile pentru ţigări fine Tomis 

sau Bucureşti; miroase a clei, a 

“aburi şi e cald.: Fete multe, ti- 

„nere îmbină: de zor cutii multico- 
lore. 

REALIZARILE SINDI- 
CATULUI ! 

3 

După ce vizităm depozitul de 
cărţi şcolare, trecem să. vedem 
cantina, cismăria şi economatul 
Sindicatului muncitorilor şi func- 
ționarilor. NE 

La cantină, sala de mese care 
serveşte în acelaş timp şi ca sală 
pentru şezători şi întruniri, cu- 
prinde o foarte frumoasă biblio- . 
tecă. 

Alături, despărțită numai prin- 
trun perete de sticlă, se află o 
bucătărie mare, foarte curată, pli- 
nă de faianţă albă, cu o sobă cal- 
dă la mijloc, Când intri, răsună 

N 

„voios bolboroseala mâncării, care - 

fierbe. 
„Sindicatul a organizat o cismă- 

rie şi un cconomat; afară de a- 
cestea, el are în curs de organi- 
zare o croitorie, în care se vor 
confecţiona halate pentru lucră- 
tori şi haine de dat ucenicilor şi 
ucenicelor, - 

' Peste tot, po uşi, pe afişiere se 
văd urmele muncii intense a sin- 
dicatului : comunicări, afişe, con- 
vocări. Intrun afiş se anunţă un. 
campionat de. şah şi ping-pong, 
întraltul citeşti apelul unui grup 
de muncitori, în care: se arată 
rostul şi importanţa „Scânteii“. 
Transcriem din acest apel o 
parte: . Do 

su.De aceea, acest ziar — apără- 
tor neînfricat al tuturor celor ce 
muncesc — nu trebue să lipsească 

toate” eclțurile ţării. Majoritatea” „Scânteia“ trebue să fie cetit, răs- 
sunt -copii încă, mau nici măcar pândit şi sprijinit de toți munci-: 

16 ani. Printre ei, Cojoacă Flo- 
rea (15 ani) a venit în Bucureşti 
din comuna 'Slița jud.' 'Teleor- 
man. : Acasă, părinții lui au oc 

torii din Imprimeriile Statului, pen- 

tru ca el $ă poată continua mai de- 

parte opera de luminare și îndru- 

mare a clasei muncitoare din Ro- 

  a 
      

    

„moșiei de trei pogoane, iar mo- 
şierul din comună, Marin Cojoa- 
că are 500 de pogoane. Mizeria 
l-a adus în Bucureşti, unde Filo- : 
rea a intrat anul trecut la Moni- 
torul Oficial şi a ajuns să câștige 
astăzi 3500 lei pe săptămână. 

ALTE SECŢII ALE TI- 
" POGRAFIEI 

Trecem pe la culegerea ma- 
nuală -unde literele se aşează în 
rânduri dese, la fel ca pe vremea 

lui Gutenberg. i 
Vizităm monotypele, litografia 

și secția de desen. Aici, la secţia 
de desen, pictori talentaţi, care 

“fac parte din personalul institu- 

ției, pregătesc două portrete uria- . 
şe : ale lui Lenin şi Stalin. Tot în 
acest atelier s'a executat un por-: 
tvet al tov. subsecretar de Stat 

    

o d, 

„„ "UCENICII CURAȚA O MAȘINA OFFSET 

mânia, în drumul ei spre biruința 
totală“, - 

” UCENICII 

Tinerii "ucenici locuesc la 
Căminul Ministerului Muncii 
din Str. Anastasie Panu unde 
plătesc în. anul I 1.500 lei, 
anul II 2.100, anul III 2.500 
şi anul IV 3.000 lunar. Toţi se 
arată însufleţiți de un dor 
puternic de muncă, în cadrul 
Sindicatului şi al UTC-ului, 
pentru ridicarea lor culturală 
şi pentru făurirea unei vieţi 
mai bune. 

lie Barbu 
ere 
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Tineretul din Valea 
Prahovei cere desfiin- 

ţarea premilităriei 

Din totdeauna. premilităria a fost o 
piedică în calea liberei desvoliări a 
tineretului, Aici tinerctul' primea o 
educaţie fascistă, care l-a dus mai 

târziu în războiul împotriva Uniunii 
Sovietice, Astăzi tineretul îşi dă sea-" 
ma că această instituţie nu arc niciun 
rost și este potrivnic adeviiratelor in- 
terese tinereşti. 

Astfel tinerii din valea Prahovci. 
strâns uniţi în jurul organizaţiilor 
democratice au început o acţiune 
dârză împotriva premililăriei. Ei au 
înaintat numeroase memorii iscălite 

de zeci şi sute de tineri, fiind hotă- 
riți ca în loc să meargă la şedinţele 
de premilitărie să lucreze la reface- 
rea oraşelor şi satelor distruse de. pe 
urma războiului criminal al lui Iitler 
şi Antonescu. 

In acest fel tineretul va fi mai folo- 

La 
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Mai multe 'grupuri de muncitori din 
fabricile Capitalei au trimis eroicilor 

luptători panduri din Divizia „Tudor 

Vladimirescu” cu prilejul Sărbătorilor, 

scrisori în care îl salută pentru ac- 

tele lor de curaj şi prin Caro se an- 

gajoază. să lupte în, interior pentru 

refacerea țării și sdrobiroa completă 

a fascismului, i - 

Redăm o parte din aceste scrisori. 

"SCRISOAREA MUNCITORILOR 

DELA ATELIERUL  „DEBERA“. 

_ DRAGI PANDURI, 

Noi, tinerii muncitori din fa- 

brica „Debera”, : vă . trimitem 

“cele mai fierbinți salutări şi u- 
'rări de izbândă. | 

+ Tm tața eroicel voastre lupie 

"pentru nimicirea fascismului și 

mai bună, noi, dragi panduri, 

'ne luăm angajamentul ca alei, 

pe trontul muncii, să luptăm 

- pentru mărirea producţiei şi re- 

construcția Țării. - . 
Astie], urmând pildele voas* 

tre do pe front, noi am întăp- 

tuit aci prima fabrică socialistă 

condusă de muncitori și lucrând 
pentru muncitori,  . . 
-Noi am mărit producţia tă- 

bricii cu peste. 100%0 față de 
producția pe care a dat-o îa- 
brica sub conducerea unui pa-" 
tron neamț, dovedind astfel în- 
tregului tineret, ce pot face 
muncitorii, atunci când știu că 
lucrează pentru. popor și pen- 

tru Ţară. . 
"Ne luăm totodată ” angaja- 
mentul, ca în timpul liber să 
reclădim casele oamenilor să- 

“raci din cartier, distruse de 
bombardament, dând posibi- 
Utatea acestor oameni să-și re 
iacă existenţa. -. : 

Noi credem că jertiele voas- 
tre, precum şi munca nepracu- 

" peţită pe care întreg poporul 
muncitor o duce în Țară, vor 
contribui la stârpirea definiti- 
vă a hitlerismului. . 

Cu credință nestrămutată în 
victorie și cu qândul mereu la 
voi, strigăm din tot sufletul: 
"Trăiască România liberă și 
democratică | 

y 

Moarte cotropitorilor tasciști | 

Directorul fabricii 
Muncitor Eremia Victor 

Comitetul U. T. C 
Butuc Vasile . 
Vasile Constantin - 
„Mandache Mihai 

SCRISOAREA MUNCITORILOR DE- 
LA FABRICA „LEONIDA” 
DRAGI PANDURI, 

Noi, tinerii muncitori din fabrica 
„Leonida” suntem... mereu cu 'gândul 
îndreptat la eroica voastră luptă, îm 
potriva duşmanului de moarte al po- 
porului nostru 3 fascismul german,! 

Voi, dragi panduri, ați fost primit 
ostași români care taţi dat seama de 
nebunia războiului contra Uniunii So- 
vietice, şi de aceea voi aţi fost primii. 
luptători voluntari împotriva năpârcii 
nemțeşti. 

Unitatea voastră am socotit-o dela 
“început prima unitate cu adevărat de: 
mocTatică, prima divizie a poporului, 
Astfel putem afla mereu cum minu- 
nata voastră divizie, prin Japtele ei 
vitejeşti, se apropie mereu de hota. 
rele bârlogului lui Hitler, Germania. 
De aceea noi tinerii fabricii „Leonida” . 
în semm de recunoştinţă pentru lupta 
voastră hotărită în slujba poporului 
român, vă adresăm astăzi aceste rân- 
duri. Tineretul muncitor al. fabricei 
„Leonida”, dându-și seama că lupta 
voastră pe front nau este posibilă de- 
cât în măsura în care muncitorii o vor 

pentru .o lume mai dreaptă și. 

5 

crisori câtre panduri 
tinerii muncitori din Capitală 

susține prin muncă încordată, îşi ia 

angajamentul față de vo., care vi dați 

viața fără a precupeți nimic, să ridice 

până la maximum productia, să nu 

slăbească efortul de râzboiu cu nici Un 

preţ, înfrângând prin lupta. muncito= 

rească sabotajul agenților fasciştii, 

cari mişună încă nestingheriţi și care 

din toată puterea caută să. întârzie 

prăbuşirea stăpânului lor Hitler.” Noî 

reparăm maşini militare pentru front, 

De acum înainte vom repara şi mal 

multe maşini, vom trimite :astfel şi 
- mai multe răvașe de moarte hitleris=: 

mului, . 

Vă vugăm deci, dragi panduri, să 

daţi lovituri de moarte fiarei 'turbate, 

„pentru a putea cât mai curând să pă- 

şim la reclădirea Țării noastre, penţru 

a face din ea o Românie.liberă, inde- 
pendentă: şi democrată, 

Trăiască Divizia Tudor Viadirnires- 

cu.Debreţin și Comandantul ei, vitea- 

zul general Cambrea. ” 

Trăiască Divizia Tudor Vladimires- 

pentru libertate şi democrație, 

„- -. Sanda Leonida 
Bacurescu Gheorghe 

Asan A. . 
D, Sebastian 

SCRISOAREA MUNCITORILOR 
DELA FABRICA „VOINA“ | FA 
DRAGI PANDURI, 

Imcepem această scrisoare mulţi 

mindu-vă vouă, iubiţi viteji, că ați 
spălat rușinea obrazului . nostru prin 
lupta voastră alături de eroica Arina- 

tă Roșie 'a muncitorilor şi țăranilor. 

Vă dăm știri, că acum, noi. munci- 

torii, o ducem mult mai bine, că în- 

sfârşit suntem liberi, că ni sau mării 

salariile, că suntem uniţi sub - steagul 

Sindicatelor. Ş 
Tineretul din fabrica noastră, 

comitetul lui, și-a luat obligația să 

mărească producția cu 100 la sută 

pentru ca să ajutăm de aici efortul de 
război, E e 

Ne dăm astăzi seama. cei dela fabri= 

ca noastră şi toți muncitorii că tre- 

prin 

buie să facem orice,- să nu precupețim - 

nimic, pentru ca fiara hitleristă, _ cel 

mai mare dușman al libertăţii, să fie 
„învinsă, , , 

Și pentru asta, fraţi din Divizia de. 

Panduri Tudor Vladimirescu, noi mun= 

citorii fabricei „Voina” ne luăm .an- 

gajamentul să facem orice şi chiar să 

ne dăm viața, pentru ca să salvăm 

toți oamenii de sub tirania hitleristă, 

Ne dăm astăzi seama că noi munci- 

torii trebue să fim mereu uniți şi ni 

meni ny ne va înfrânge, , | 

Am văzut fotografii şi filme cari 

ne-au arătat ce au făcut bandiții Nemți 

şi clica lui Antonescu pe frumosul 

pământ. al Ucrainei şi dincolo, la Sta- 

lingrad. ” 
Toată ura noastră 

acestora. , , 

Și în acelaș timp, toată dragostea 

pentru viteazul popor sovietic şi pen- 

tru z0i, dragi ' panduri, cari luptaţi 
pentru dreptate, 

ŞI la noi în Țară, Wu noi în Bucu- 

reşti, nemţii au dărâmat- Teatrul Na- 

țional, Ateneul şi o mulțime de alte 

instituţii de cultură: și case particu= 
lare. i 

Dar nu va trece mult şi ţoate aces= 
tea vor fi reconstruite, căci noi mun- 

cim pentru aceasta. 
_Vă rog să vă întoarceţ; între noi cât 

m grabnic, după ce veți fi omorît 

fiara în bârlogul ei. : 
Trăiască pandurii poporului | 

Comitetul U.T.C. 
fabrica „Voina“ 
- . - Vişan Niculae 

M. Miha 
Cazacu Ion 
Grigore Rencu 
Goia Niţă 
Moraru Gheorghe 

sa strâns contra 

    

înlătură pe 
Prin lupta dârză şi perseveren- 

tă dusă de tineretul muncitoresc 
dela „Amit“ în frunte cu comite- 
tul do fabrică, au fost câştigate 
revendicările. din memoriul înain- 
taţ direcţiunii. Pe deasupra uce- 
micii au primit câte 10 kg. petrol 
şi 2 kg. carne gratuit. | 

Succesele tineretului  muncito- 
reso se datoreso strânsei  colabo- 
rări dintre tineri.şi vârstnici pre- 

cum şi strânsci unităţi dintre co- 
„mitetul de fabrică şi muncitori. 
Pe tărâmul muncii ci au ridicaţ şi 

producţia şi o ridică pe zi ce 
trece. e ” 

Totuşi printre ei s'a găsit şi un 
element provocator —: Maier Gh. 

— care și sub regimul antones- 
cian a avut totdeauna cea mai . 
reacționară „şi sovină atitudine 
batjocorind pe tinerii muncitori. 

După. 23 August clasa munci- 

toare îşi recapătă dreptul de li- 
beră. organizare în sindicate şi alte 
organizații democratice, Maier Gh. 

  

Spor 
ORGANIZAȚIA DIN CARACAL 

A UNIUNII TINERETULUI 
. COMUNIST 

a organizat în zilele de 6 şi 7 Ia- 
nuarie un mare concurs de ping- 

pong, la care au luat parte cei 
- mai. buni jucători. In faţa unui 

numeros public care a populat 
sala U. T. C.-ului s'au disputat 

următoarele matchuri : 
Beju Sebastian—Virgil Prica. 

arbitru B. B. Enescu 21—18, 
21—438, 

Muţulescu Nae—Nicu Tomes- 
cu, arbitru Paul Pehescu 21—12, 
21—17, 

  

    

sitor ţării. şi poporului, 

IF 

  

arbitru Ionescu 

21—]2, 

stian, 
21-10, 21-19, 17-21, 

baâl, arbitru Virgil 
21-19, 21-10. 

„primii echipa: Iliescu . şi 
Sebastian. 

| î) A 

gpl | 
provocaiori 

a continuat prin fel de fel de svo- 
nuri tendenţioase şi impilări să 
destrame colaborarea dintre ti- 
neri și vârstnici. EI s'a pus în 0po- 
ziţie faţă de comitet în privinţa 
încadrării salariilor majorate după 
lege — afirmând că „nu e nevoe 
de mărire” pentrucă e destul cât 
s'a obţinut după memoriu, In plus 
a mai încercaţ prin diferite ma- 
nevre să sustragă atenţia delegaţi- 
lor dela obiectivul real, fapt care 
:nu i-a reuşit, după cum am văzut 
mai sus. 

__ Comitetul a demascat pe acest 
provocator în faţa muncitorilor din 

  

înțreprindere să care l-au înlătu- | 
rat din fabrică, | , 
* Astfel, acolo unde există unitate 

si armonie între muncitori, tinere= 
tul participă activ la lupta de de- 
mocratizare a ţării, înlăturând din 

calea. lui pe toţi acei cari încearcă 
să pună picdici în calea acestei 
lupte. 

B,. Nedelcu: 
= 

un ia re 
Radovici Ioan—lliescu Adrian, 

Ioan  21-—15, 

  

  

  

Gheorghiu Dan—Preda D-tru, 
arbitru tov. Gelu.21—17, 21—13, 

Radu . Vasile--Gelu Nicolae, 
arbitru Virgil Prica 21-17, 21-19. 
Enescu Decebal-Grigoraş Dinu, 

(Grigoraş nceprezentat), 

SEMIFINALE 
Radovici lon—Radu Vasile. ar- 

bitru Enescu 18-21, 21-16, 21-10. 
Muţulescu Nae—Beju  Seha- 

arbitru: Paul Petrescu 

Ionescu  Decebai—Gheorghiu 
Dan, arbitru Iliescu 21-17, 21-16. 

N 

FINALE 
Muţulescu Nae—Radovici Ion. 

arbitru Gelu Niculae 21-17, 21-7, 

Muţulescu Nae—Enescu Dece- 
Prica 16-21, 

La clasificare au eșit: 1. Mutu- 
lescu Nae. 2. Enescu Decebal. 
3. Radovici Ion. 

La dublu domni s'au clasificat 
Beju 

Tinerilor învingători li s'au 
împărţit frumoase premii, 

Dă
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Po străzile Bucuroştiului, în cămine, în localurilo Facultăţilor și tn 
tamvato, studenții au oilşat momoriul cu care roprezontanţii lor s'au 
prozentat Ministerului Educaţiei Naţ!onaleo : 

Domnule Ministru, 
Nol, xeprozontanții comitotolor da aciluna studenţeşti dola Facultă- 

țilo' do mai jos, întruniţi azi 7 Decembrie 1944, avam onoarea a vă îna- 

inta următorul : 

SIMS: A] 
Mi tv 

  

Mamoriu do rovendicări studențoșii 
Pontru roalizaroa ptactică a dreptului la cultură a întrogului ti- 

netel, indilaront de naționalitate, religie, stare socială, sex și, vârstă 
CLREM:: „ 

, 1, Deschidorea imediată a Univorsităţilor şi tuturor Şcolilor Supa- 
sioaro (Şcoala Politohnică, Acadomia do Inailo Studii Comerciale şi In- 
dustia!o, 0!'c.) din Capitală şi provincie, 

2. Proiuarna do ctitro Stat a Școlil de Textile, conform memoriului 
anoxă. . , : 

3. Desiiinţarea oxamonolu:i de admitoro la toute şcolile superioare 
inclusiv Facul'alca de Modicină și Şcoala Politehnică, prin mărirea ca- 
pacităţii de studii la actuulolo Facultăţi şi înlilu'urca de noui Facultăţi 
și Şcoli Superioare, țura având novole do osmoni da ştiinţă, medici, ingi- | 
nori, protesori pentru ridicarea cultura!d, oconomică şi sanitară a 
poporului, | ! 

4. Examenul madicul eliminatoriu să tacetozo a îi un prilej de - 
abuzuri, stabilindu-se criterii proclso da eliminare numal pentru malodli 
co pun În primejdie sănălutea cerlectivităţii, - . ! 

, 5. Sculirea de lrecvență şi posibilitatea do a da oxumenolo în 
sesinni extraordina!e le corerca studenților, pontru studenţii cari au În- 
trat în Pecultăţi cu stagiul militar satistăcut sau pe caio 'de sai:siacore 
şi acru putut continua studiile din cauza concentrărilor, 

6. Punerea la dispoziţia studenților a următoarelor cămine: 
a) Asistenţa Univessitară din str. Matei Vosvod Nr. 77. | 
b) Casa Studenților din calea Plovnei Nr. 6l,: necesită roparații, 

-c) Căminul Acadomioi Comerciale din str. Cometa 4, , , 
d) Căminul Prahovean din str. Basarabiai 7, : „o 
7. Croero de noul cămino pontru setislacerea novoilor imediate de 

cazare a studenților. * i - - ! 
8. Punerea la dispoziţia studenţilor a iostalor cantine: ale Consi-. 

liului de Patronaj în special a cantinei din Pasajul Victoriei; subvonţio- 
narea şi aprovizionarea „lor, i | , 

9. Acordarea do burse în raport cu scumpatea pentru toti studenții 
răraci, formându-se tablouri do ropertizare ds către comisii studen-. 

toti în colaborare cu profesorii. ” : 
10. Scutirea integrală de orice taxe pentru studenţii cari primesc 

burso și peutru studenții democrați ce au sulerit lagăre și închisori. sub 
regimul trecut. Reducerca sau scutirea do taxe pentru studenţii săraci. 

1). Scădorea quantumului taxelor la toate Facultăţile, , 
12. Editarea cursurilor de către o editură do Stat; obligativitatea 

pentru protesori do a da în mod graluit materia! necesar acestor edi- 
tări, așa fol incât cursurile să apară înainto de sesiunea normală de 
oxamene. E ” . 

13. Asistenţă medicală gratuită şi electivă. . 
| 14. Democratizarea vieții universitare prin: a) Domocratizarea re- 

lațiilor dintre personalul didactice, administrativ şi studenţi, bazate pe 
colaborare, stimă și înțelegere reciprocă. b) Indepărtarea din învăţă- 
mânt a elementelor legionare, fasciste şi profasciste, a 

15. Recunoașterea „Asociaţiilor Democratice Studențești” - ilegal 
conslituite core să reprozinto doleamțele studenților faţă de forurile în 
drept, astiel ca nici o măsură privind pe studenţi să nu fie luată fără 
consultarea lor. 

COMITETUL DE ACȚIUNE AL STUDENȚILOR DEMOCRAȚI 
„DIN BUCUREȘTI i E     
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Brian e 
mâi prin prezența lui Cucoaneş ca 
secretar al- facultăţii de' Medicină 
și a celorlalţi de teapa lui, a lui 
“Țugulea de pildă la Oficiul Univer- 
sitar, | Ă 

Iar remediul, aci ca.şi oriunde, 
stă în colaborarea activă dintre 
mase şi conducători pentru a grăbi 
realizarea epuraţici. Dovadă : stu - 
denţimea - adresându-se . rectorului - 
democrat al Universităţii, a obținut 
isgonirea lui 'Țugulca dela Oficiul . 
Univ, — şi înlocuirea lui printrun 
comitet. de studenţi. Urmările sau 

Sau: un drum lung şi greu, dela 
promisiuni ministeriale şi până la 
realizarea lor. 
-Inir'adevăr, ceeace ne-a pus con-, 

“ detul în mână pentru a protesta 
încă odată împotriva incaliticabilei 
întârzieri a cpurației, sunt câteva 
cazuri consrete : cazuri concrete de 
neînfăptuire a promisiunilor făcute 
de un ministru bine intenţionat, sa- 
hotat însă de cei ce au interes să 
întârzie epuraţia. | 

Se ştie că în ajunul Crăciunului, 
o delemaţia de studenţi dela toate, 

-a Rectoratului 

facultăţile şi şcolile superioare, al- 
cătuind un comitet de iniţiativă al 
„Asoc.. studenţilor democraji din 

Picureşti“, au prezentat un lunz: 
“ memoriu de doleznțe (pe care-l. 

puhlicăm în altă parte), Din co- 
unicatul dat după audienţă ro- 
zultă - că: d. ministru socotind . în- 
drnntățite cererile studenţilor, s'a . 
declarat în principiu de acord cut 
ele, promițând să facă cele necesare 
pentru realizarea lor. 

"1 Ce. constatăm astăzi? 

Constatăm că la cererea studen - 

ților de a se mări numărul şi quan- 

: bamul burselor, Oficiul Universitar. 
depe lângă rettorat răspunde cu n 
înştiinţare -prin care se pune . în 
vedere studenţilor dela „facultăţile 
fără frecvenţă obligatorie“ că, pe 

“anul acesta să nu se aștepte: la 
burse sau locuri în cămin; iar se- 
exetariatul Facultăţi: de Medicină 
înştiinţează la rândul lui că în- 
scrierile se închid la. 30 .Dec, și 
că până atunci trebuesc depuşi=>10 
mii Jei chiar de către:cei cari sa-. 

licită scutiri de taxă. - 
Mai constatăm că la: cererea stu- 

denţilor de .a: se desființa exame — . 
nele de admitere (şi la care d. mi- 
nistru a arătat că a şi dat ordinele 
necesare, afară: de Medicină şi Po- 
litechnică) — Academia Comercială 

făcut de îndată simţite: intenţiile 
reale ale rectorului, core nu erau 

cu nimie compatibile cu acel co- 
municaț vestit al lui Țugulea, au, 
putut în fine să treacă în înfăn- 
iuiri, Şi astăzi, comitetul a început 
să lucreze acordând aiutoare după 
merit, Ia ii 

E aci.un exemplu asupra căruia 
atragem atenția: e un imbold şi 
pentru alţii, i 

Iară studenţimea, care a început 
cu epurarea acelora tare îi stăteau 
mai deîndcaproape în cale, va trece 
în curând la curățirea altor sectoa-. 
re: ca ştie că e inadmisibil ca: ecei 
care au educat-o şi pregătit-o pentru 
fascism să-şi continue astăzi, chiar 
camuflat, o operă nefastă, Dacă Ion 
Petrovici, criminal de război, . a 
mai ţinut un examen în Noembrie; 
dacă la. Şe, Politehnică .și-a mai 
ținut în voe cursurile prof. Chir- 
noagă, fostul rector legionar, des- 

pre care se ştie că a fost în tim- 
pul 'reheliunei ambasadorul lu: Ho- 
ria . Sima pe 'lângă Antonescu; 
dacă se. poate svoni că Istrate Mi- 

*cescu, ÎI. Barbelian, etc... au fost 
absolviţi de comisia de epurare, — 
apoi ţoate acestea se datoresc poate 
faptului că studenţimea încă nu s'a 
ocupat de ct, având deocamdată de 
furcă cu aparatul administrativ. 
" Studenţii au învăţat însă în a- 

- viale şi până la realizarea Jor.. Nu-. 

răspunde prin organizarea "unui 
“nou examen de admitere (avizân- 
“du-se că. studenții ce vor obţine 

media de trecere se vor putea în- 
scrie numai dacă vor mai fi 
locuri!?). . 3 Da 

„ Constatăm iarăşi, că la cerere? . 
studenţilor democrați de a se re- 
para nedreptăţile din trecut, in- 
spirate de criterii rassiale și anti- 
democratice, tot Facultatea de Mc-, 
dicină răspunde cu .o derizie. care 
inspirată. de aceleaşi criterii reface 
și consacră în plină democralie șis- 
temul diseriminărilor pe bază do 
„origine etnică“. | 

Si toate acestea se petrec în ca- 
drul uni minister al cărui titular 
e cunoscut pentru sinceritatea cre - 

_dințelor sale democratice. Inmtăr - 
murit de această situaţie parada - 
xală, studenţimea e obligată: să. 
revină la aceeași explicaţie : 'nu sa 
făcut încă cpurația.” 

ceastă împrejurare, dece e necesară 
epuraţia în Universitate. Şi vor 
contribui la realizarea ei, ' 

BARBU CÂMPEANU 
PIPER ED IPEE TAI 9 | 

Intr'adevăr, 
dacă democraţia învingătoare la 23 
Aunust a asigurat. prezența în. cele 
mai multe cazuri a unor oameni. 

““ cînstiţi în locurile de conducere, în 
“schimb organele executoare .sunt: 
„până astăzi rămăşiţe ale rozimului 

hai Antonescu, Numai aşa se poate 
explica faplul că dela ordinul .mi- 
nistrului şi până la execuţia Îunce 
(ionarului, o măsură luată se dena- 
turează . devenind de ncrecunascut, 
Numa! aşa se explică dr! Jung 

si grow dela promisinnile ministe- 
  
„Desen de IOANA GRIGORESCU - 

e ' . Di pi 

. 

: executării Armistițiului. 
ceastii direcție trebue urmat exorn- 

  

ES ti 
Niciodată mau fost mai mari Ne- 

voile studenţimii ca: acum,  Nici- 

odată au fost locuinţele, cărţile, 

hainele atât de scumpe... De min- 

care, să nici nu mai vorbim; un 

prânz modest te costă 600-1500 de 

. lei, Pe zi deci peste 2000 lei numai 

mâncarea. , 
Tot mai mulţi studenţi au_ de- 

' aceca nevoie să locuiască în cămin, 
să mănânce la cantină, să capete o 

bursă, D, ministru al Educaţiei Na- 

ționate a înţeles acest lucru, cânda 

promis studenţilor că numărul bur- 
selor va fi sporit şi că acele cămi-, 
nuri care mai sunt în slare de 
nefuneţionare vor îi însfârşit des- 
chise, . - ! 
„Dar care este situaţia astăzi, 

când se deschid cursurile? Este 
mai proastă ca oricând! Niciodată 
mau fost aşa de puţine cămine şi 
cantine 'care să poată fi: folosite. 

" Trei cămine din zece sunt deschise, 
- Bastul sunt ocupate de diferite in- 

stituții, pentru care nu Sau făcut 
„încă“ formele .de. evacuare, Unii 
studenţi mobilizați ai  Academici 
Comerciule, cart: au obţinut . în 
Noemvrie concedii de examene de 

“la unităţi, au ircbuit să se întoarcă 
“înapoi la repiment, fiindcă n'au 
avut unde să se adăpostească! Cu 
cantinele, studenţii nu stau.cu mult 
mai bine. Există o.singură cantină 

la care mănâncă 
250-300 de studenţi. Mai sunt 2-3 
cantine mici ale facultăţilor. In' to- 
ial abea dacă 1009-1200 - de stu- 
denţi, pot să mănânce acolo. Acum, 
când studenţii din - provincie au 
venit la Eucurești, nevoia este. cu 
mult mai mare, 

De burse... să nu mai vorbim, 
Nu numai că sunt.prea puţine, dar 
am voi să ştim, ce vor putea să 
facă studenţii cu burse între 4000 
lei (minim) şi 10.000 loi (maxim), 
pe lună. Sună ca un fel de ironic, 
ca o sinisiră bătaie de joc! , 
“Avem deci locuri în cămin pen- 

tru 1200-1500 studenţi şi vor fi cel 
puţia 3,000-4,000 care vor avea ne- 
voie, de adăpost. Avem . locuri la 
cantine pentru 1000-1200 studenţi 
şi 4-5000 cel puţin vor voi să mă- 
nânce la cantine, Despre burse am 
putea spune, fără:să- greşim prea 
mult, că mavem deloc! 
Atunci ? Situaţia poate îi consi- 

derată fără nici o exagerare dispe- 
rată. Valul studenţilor pe cara 
deschiderea cursurilor îl revarsă 
“asupra Bucureştilor nu va găsi a- 
dăpost, nu va găsi de mâncare, va 
fi lipsit de ajutoare. 

Există o singură soluţie. Ea poa- 
te să vie numai dela studenţi. Stu-. 4 
denţii trebuie să-și ceară  dreptu- 
rile, Dreptul la pâine, la adăpost, 
la cultură. De curând Rectoratul n 
hotărît ca pe lângă el să funcţione- 
ze un birou de studenţi, care să 
stabilească normele asistenţei uni- 
versitare. Vom vedaa'ce va face. 

  

Alfanța de 
Au trecut patru luni dela actul 

“istoric din 23 August. In tot acest 
timp, tineretul muncitoresc, ţără- 

 nesc și cel-studios au pășit pe dru- 
mul realizării concrete pentru: a 
asigura adevărata democratizare a 
țării. In această luptă grea, tinerii, 
dornici de a trece la realizări, au 
primit tot ajutorul vârstnicilor. In 
primul. rând, tineretul progresist 
s'a ridicat la lupta hotărită pentru 
stârpirea tuturor rămăşiţelor Ţas- 
ciste și în primul rând pentru des- 
ființarea Pregătirii. Premilitare. A- 
ceastă instituție a fost creiată: în 
scopul de a se da tineretului o edu- 
caţie în. spirit: reacţionar, şovin,: şi. 
de a răpi şi puţinul timp liber al ti-' 
nerilor. RI | 

Ziua de 23 August 'care aq insta- 
lat în țara noastră un regim al li- 
bertăţilor, trebue să dea posibilita- 
te tineretului de n-şi folosi timpul 
liber în așa fel-încât să dea cel mai 
mare folos în acțiunea de reclădire 
a ţării. Timpul petrecut la Pregăti- 
rea Prenilitară, în scopul otrăti- 
rii: spiritului tineretului, să fie fo- 
losit la o muncă patriotică, con- 
structivă, la. opera. de reclădire a. 
țării, devastată de hitlerişti. Ast- 
fel la Ploeşti, tinerii în loc să mai 
meargă la Pregătirea Premilitară 
dau ajutor la curățirea străzilor de 
ruinele cauzate de bombardamente. 
E un exemplu demn de urmat Ti- 
nerii muncitori dela. Fabrica Ma- 
laza. dau-tot ajutorul lor la refa- 
cerea caselor muncitorilor nevoiaşi 
din cartierul Malaxa. 

Cu ocazia sărbătorilor de Cră- 
"ciun şi Anul Nou, la şezătorile or- 
ganizate “de tinerii muncitori s'au 
strâns alimente. și bani în folosul 
răniților de pe - frontul antihitle- 
ist; astfel a fost cazul la Malaxa: 
C.F R. A S. A. M., Ford, Leoni- 
da, Chibrituri, Gralex, Cartea Ra- 

mănească,. . -. . : 
Este o nouă dovadă de solidari- 

fate între tinerii care luptă pe 
front și cei .din spatele frontului, 
este sudura “întregului tineret în. 
trun front unic al întregului popor 
pentru zdrobirea definitivă a fas- 
cismului, 
Ca. o. sarcină principală: ce se 
pune tincretului este mărirea pro- 
ducțici necesară refacerii ţării şi 

Și 'în a- 

plul tineretului sovietic, - 
Tinerii din fabrica Krasmol-Sar- 

move din Kiroroorad au constituit 
21 de hrină>i de tineri pentru n de- - 
năsi 'nlanul de 

milion de 
) i 

producție cu un 
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Dar studenţii trebuic să ştie în ori- i 

co caz, că numai prin ci — sub o 

formă sau alta —se va putea 

ajunge la un rezultat concret. Dacă 

vor şti să se organizeze şi să-și. a- 

firme solidari doleanţele, dacă vor 

şti să urmeze exemplul muncitori- 

mii; atunci și numai atunci vor iz-. 

bândi. : : , 

- Evacuarea înediată a căminelor 

ocupate de autorităţi; găsirea: unor 

  

  

rirea numărului cantinelor; spori- 

ven număruiyi şi quantumului bur- 

selor; acestea sunt primele 

primele | revendicări ale 

. țimiie | i 

ta dacă ea va fi în stare să şi 1 

impună ! . | 

   

mobile noui pentru cămine; Spo- 

nevoi Şi 
studen- 

Viitoarele săptămâni ne vor ură- 

S. SERGIIIESCU . 

  

Saiidaritalea tainei Ori 

Ca tan 
berat de sub jugul dicti Păun > 

iuuii fasciste îşi întreap- Din? ibația, 

tă privirile spre 

culturii, El şi-a expriiu 

de Ă * 

rinţa de a lupta împreuna 

cu stusenţii 4 

pirea fascisnnlui, E în 

interior cât şi în exterior, 

şi de a-şi ridica  EMV 

cultural, A 

lui, Da , 

“ Păuwcitorii dela Asa, 

'rafo, Ducia 

maiană, C. PF. m-triaj, OC, 

at A. Ms Leonid, 8. E. Ţ, 

do Phoenix, Jeqauard, Ades- 

yo, câte. zu protestat encer= 

peniru Zi7O- pie contra felului cum, a 

atât în decurs procesul stu enți 

lor huligani dela Modi= 

Ionăchesecu şi Va- 

siluche şi . au cerut Prin 

î “ căic i iuni arestarea CTINDI= 
le dictaturii moțiuni aresi i Kati 

Foste ee torii nalului de măztoi Vasiliu 

Tineretul muncitor eli- 

lumina 

nomuztărate 071. 

celui dicină 

; m2CGă amtonescicne, tarie GELt  mnezidat procesul . i Za ae Dj CETE A PrCeziIuat pe 3 
ra TITO TIN si studenţii îşi dzu măitay > Nat A „sa astfel cu: 

Rae » d ÎN Pi îndeninaţi de scopuri ŞI solitar izânu dute Sel po 
Ri AP A Ă j idealuri comune, Ei vor 2 a CE 

ăzhoiul nu s'a lerminal 
Olensiva lui Runastedt 'în 

West, cântecul de lebădă. al 

armatei hitleriste,a fost, după 

însuși” ordinul Fiihrerului „me- 

_sagiul de adio”. Astăzi, când 

a fost stăvilită știm că genera- 
tul german nu și-a putut atinge 
țslurile, chiar aruncând imen- 
se rezerve de oameni și male- . 
riale în luptă. 

Dar dacă nu a servit prea. 
„mult nemților, oiensiva nazistă 
din West a iăcut neapărat un 
“mare serviciu ţărilor aliate. 

'— „Războiul nu s'a terminat . 4 

încă!” — asta au axilat acum 
vreo trei săptămâni cei ce se 
grăbiseră s'o iute; ce se lăsa: 
seră ademeniţi ds cuvintele de 
ordine ale legionarilor camu- 
flați, care luptă încă pentru de- 
mobilizarea energiilor anti-fas- 
ciste. . 9 

Studenţii trebue s'o știe şi sei, 
trebue să şi-o întipărească a- 
dânc în minte ; războiul nu s'a 
terminat ] e 

« Acest fapt implică însă pen- 
tru ei și anumite datorii, aşa. 
cum le implică pentru toți ro- 
mânii :' Frontul nu trebuie ui: 
tat. Soldaţii care-şi varsă sân- 
gele luptând în munţii sălba- 
teci ai Slovaciei, în casele Bu- 
dapestei: transformate în redu- 
te, în câmpiile Ungariei, — nu 
trebuie uitaţi. Nu trebuie uitate 

„nici văduvele, nu trebuie uitaţi 

nici orfanii, nici  fermiliile ră- 
mase fără sprijin acasă, în ţară. 
„Cu gândul la front”, ru în- 

Semnează însă să rămânem 
“pasivi. Studenţii, : care 'zepre- 
zintă pătura cea mai cultivată 
a tinerimii, trebuie să fie în 

fruntea tuturor iniţiativelor da 
sprijinire a frontului, Trebuie 

o 

daţii de pe front; trebuie aju: 

tate familiile lipsite de mijloace : 

ale luptătorilor; trebuie menţi-: 

nută în ţară conștiința „conti- 

nuării - războiului, a marelui 

războiu anti-fascist. Tineretul 

bulgar și jugosiav, ne-au dai 

un exemplu demn de reținut în 

această privinţă, Cea mai mare 

parte .a luptei lor, e orientată 

spre războiul contra Gemaniei 

naziste... . a 

Trebue să le imităm pilda. 

Războiul trebuie dus până la 

capăt şi stârşit cât mai repede. 

E datoria noastră a tuturor să 

n'o uităm! Să sprijinim deci 

frontul] E „- 
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N | a - a] - 

Universilare 
"0 Săptămâna care a trecut a. 

rămas sub semnul înviorării unei 
sănătoase * și constructive vieţi 
studenţeşti, Și lărgindu-și obiec- 
tul, dela cabinete ministeriale că- 
tre adunările masselor, acţiunea 

" studențească și-a găsit cca mai 
justă îndrumare. | E 

“ Q. Cel mai însemuaţ siicees & 
fosă înlocuirea lui 'ȚPugulea dela 
Oticiul Universitar, print”un co- 
mitet studențesc: şi astfel a în- 
ceput administrarea treburilor 

" studenţeşti prin studenţi, — che- 
zăşie că ea so realizează și pen- 
tru studenți, . Mu 

" asasinând sistematice -po-. 

suporte jugul. 

ua Tince mnacratice, | . 
să urmeze exonh Acest Tiumos exentplui 

dlui sovietic care, fără | st ru Ă 

rea re de profesiune de solidaritate între rau 

si itori si Site î | 
ine toate sforțările ci S i esi 

dep meclădivea fir dovadă elocventă, ca în 

i za îi battle» atu conştient de nti- 
ruinată de barbarii hitle | neretr 4. osie tată 

eşti, Oiuncitorrii piese Siitisea Sa 1 ă a 

îcia stutieni oiiiera pe itaplo , improută oBogi dia 
care aceştia au avut OSI Aici cur ! 

Filitatea să şi-o însușca= here și denrocratice, 

scă. Studenţii lucrează Treluc' să adâncim Iza 

pentru seclădirea Craşe- porturile între, nuci ori 

ş ci ă i studenți, wIICant Tie 
los distruse de răskoi . Si stu a „FEtĂă 

Această. unire solitara daritatea pănă Ia pertec, 

esto singura garanţie a ie în toate domenitie tup- 

victoriei comtra fascismul» tei noestre, 
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Mari Liebhkneelat 
si Roza Luremburg) j Li - 4 : ă Ă 

(Continumre din pag. ID) nou războiu al Germaniei, 

miei, 
„E. Jar poporul german-—care 

poarele care nu vor si aDebaultat de glasul lui 

Karl Liebknecht şi Rozei 
A Luxemburg şi de. glasul 

boi, teroarea asupritorilor celorlalţi conducători cin- 

nemți nu a putut împiede- stiți ai clasei. muncitoare, 

ca pe fiii cei mai buni ai 'cum a fost Thaellman, ci 

popoarelor cotropite să se s'a lăsat târât a fi compli- 

ridice împotriva : călăi- ce la jafurile, asasinatele și 

lor. Astăzi, aceste. popoare fărădelegile hitleriste, —va 

duc, alături de Armatele! avea'să 'răspundă în faţa 

Aliate eliberatoare, lupta. istoriei şi în faţa popoare- 

pentru zdrobirea definiii- lor libere ale lumii pentru 

“Fle crimele care. au: fost şi 
tîncă făptuite. 

ii; Alex, Drăghici 

Dar, ca și în trecutul răz- 

-vă a. hitlerismului. 
sunt hotărâte să ia măsuri SUN 

„pentru a preîntâmpina. un. 

    
i 6MEPEONI Gta Mie DEIGGANU 
SE OEI ZA PAZEI 

  

organizate colecte pentru sol- 
CSE PETE SEI? EI EEE TIR 

iuplă a tineretului 

  

în Komsomol din Krivoirog şi-au 
propus să reconstruiască în 

libere, liniile de tramvai: distruse 

Solidaritatea oamenilor . 
-mumcii sa manifestat săptămâna 
aceasta în felul cel mai strălucit: 
într'o .. problemă . studențească 
muncitorimea sesizând și fondul 
p-ohlemei a intervenit activ adu- 

_ FânSrii Cin COItI, 
Tescani se qrganizeaza 

In seara zilei de 17 Decembrie 
hp. ia 3 "1944, tinerii democrați din comuna 

; 2 + a i Iva= pi gata i 
cându- şi contrib ţia „ia rezolva”. Tescani, s'au adunat la Primăria 

liganilar dea Medicină, — jude- Comunei, unde în urma celor dis- 
cat în “condițiuni cu totul: nepo. cutate, cu mult entuziasm s'a ho-. 

__trivite cu , vremurile și de.oa- tărît formarea „Tineretului  Fron- 

„ meni nechemaţi pentru aceasta tului Plugarilor“. Tânărul Ion 1. 

n “Balul sa-soldat . cau un frumos 
succes moral şi material. - 

Colectă pentru Mc 
earmmontul 13 BBocemnbrie 

“Pentru monumentul 13 Decem- 
brie U. T. C. a pornit la 
colectei. | orele 

de cotropitorii hitlerişti, Tot în „Muncitorii au înţe:es că fasciș-. 'Pimuraș a arătat prin cuvinte pline 25.000 lei, a 

timpul liber ei participă la cursu- ti e e Ce i sabotează de căldură nevoia organizării tine-  . » " Front.Unio 
rile serale ; astfel ei îşi desvoltă n întreprinderi, același care ii rotului înt'un singur front, iar tâ- 
“cunoștințele technice devenind a- 
devărați specialiști, 

speculează până la sânge; —'a- „> . ie Sit gieie 
ceiaşi în fine oare tolarează. pe nărul Surugiu Ion spune : Prieteni, 

- 1col, Vasiliu, criminal de răz- drepturile noastre nu trebuiesc ce-..l0c la sediul Uniunii Tineretului 

realizarea 

“Rezultatul primelor zile aste da 

In ziua de 28 Decembrie a avut: 

ruble. Tinerii organizaţi . 

Exemplele pe care le-a dat și 
continuă să le dea tineretul so- 
vietic, trebue să fie un îndemn la 

“muncă în fața fiecărui tânăr ce-şi 
iubește patria. Ele sunt un imbold 
ca să pornim imediat cu mai mare 

elan să ridicăm producția, să com- 
batem sabotajul criminal. şi să pu- 
nem în circulație trenurile, vagoa- 

nele care stau cu sutele. nefolosite 

în depouri. Astfel vom. răspunde 
caldei chemări al iubitului nostru 

tovarăș Gheorghiu-Dej, cel .dintâi 
ministru muncitor, : 

Tinevii muncitori și țărani au în- 
țeles chemarea F. N. D-ului și vor: 
nesc cu toată hotărârea şi tot de- 
“votamentul' lor la luptă, la muncă, 

  

boi, în:fruntea complotului de 
judecată al procesului mediciniş- 
tilor. Şi trăgând consecintele, au 
ridicat în întruniri . entuziaste 
un energic protest. -.. ..: 

Rezultat ;.1t.-col.: Vasiliu a dis- 
- părut din completul de judecată, 

S'a deschis „Cartea Rusă“, 
librăria menită .să die încă o lo-. 
vitură în zidul chinezesc cu care 
fascismul a înconjurat: cultura, 
sovietică. Studenţimea salută în 
acest eveniment un inceput de 
nouă orientara: în sensul unor 
relații cât mai strânse cu cultura 
şi învăţătura progresistă. înflori- 
toare de un sfert de veac încoa-" 
Ce în U.R.S.S. . - ' 

Comunist din oraşul Bacău o con- 
sfătuire între delegaţii U. T. C.-ului 

„org. Bacău și delegaţii Uniunii fi- 
ncretului socialist din Bacău, 

rute, ele trebuiesc smulse, cucerite, - 
Şi nu le putem cuceri decât prin 
unire şi luptă. a 

. - S'a votat următoarea moţiune: 
' Noi tinerii: din': comuna Tescani 
cerem următoarele: - A 

1.. Desființarea premilităriei;. : 
"2, Reforme agrare pentru noi şi 

hotărît “erearea : Frontului Unic al 
Tineretului” din Judeţ, pentru 'mo- 
bilizarea ' întregului tineret român 
în lupta pentru distrugerea defini- 

-tivă a fascismului intern şi extern 
şi pentru instaurarea în România 
a unui regim cu adevărat demo- 
cratic. : 

părinții noștri; Pa 
-3, Desființarea jandarmeriei, , 
4. Democratizarea reală a Româ-! 

niei. | i 
- Sa ales următorul comitet: 

Preşedinte, Ion 1. Ţimuraş; Se- 
cretar, Ioan P. Surugiu; Agent de 
legătură, Ivanciu Vasile; Membri : 

Şedinţă festivă 

„ehciat amul 1944 printro şedinţă 

“In urma. acestei consfătuiri s'a 

Organizaţia locală U, TF. C. a în- 

o Duminică se deschide noul Petre Buzoianu, Gheorghe C. Lupu, 
an universitar : din promisiunile Gh. Gh. Bucur, Mihai, Gr, Elnic, 
pe care le cuprinde pentru refa: Mihai M. Nichita, Vasile V. Cernat, 

festivă care-a a 
31 Decembrie. 

vut: loc Duminică Mariana 

pentru asigurarea unei Românii cu. democratice, — îi urăm să îm- 

adevărat libere şi democratice, . plinească cât mai multe; : 
PE E ES SE EEE RE EEE a PE 

      

SE, Yi Ne 
VE an Cea 

- Muncă rodnică | 
diri braţele noastre, tineri. 

iod aâcă | 
să dăm ) 

Pentru drumurile luminoase descr' 
Pentru războiul acesta drept, . , 
plată pentru cotropire şi jat 
pentru tinerețea noastră fur 

Nimic nu se uită 
nici plânsul mamelor 
nici satele arse 

nici pumnul strâns. în mulcnio lânga sirug 
nici carcera neagră, ca inima stăpânului, 

> 
Muncă rodnică -.. 
din bratele noastre, tineri, 5 

— fier ascuţit — - 
pentzu fiara fascistă cu șonte capete 
Piept lângă piept, tanc lâncă teme 
cu viata noastră, cu munci noastră, | 

“pentru zorile de lume no'ă. : NU 
v- 

"— Femeile noastre nu vor 
| | N | 
pentru truda foamei de fic 
Menră& rodnică: i 
Din tratele noastră. tineri, s 

_1ar veste ruinile anilor 
peste mizeria zilelor | 

7 

care zi. 

„luptă, cântec, muncă, muncă rodnică, 

at - 

RE 

ă dăm 

mai lace' copii frumoși pentru | 
RR „- Moarte 

ă dăm 

Şedinţa a fost deschisă de către 
„tovarășul Mircea Zavodnicu, secre= 

cerea. unei Românii putemice şi Urmează semnăturile membrilor 

, „tarul organizaţiei judeţene, care a 
acerenţi. E a 

Balul tineretului 
Uniunii Patrinţilor 

o - din Tg. Ocna. 
„In ziua de 25 Decembrie 1914, 
“Tineretul Uniunii  Patrioţilor din 
Tg-Oena a dat un bal, la care au 
participat toţi. tinerii şi tinerele 
„din oraş, precum şi un. mare nu- 
măr de ofiţeri și soldaţi din garni- 
zoana locală, - n 

“Tinerii : Valerica Marinescu și 
Naci a. recitat poeziile: „De vei 

semnat anul 1944 pentru tineret, 

Apoi a luat cuvântul tovarășul 
Bunelu, care a făcut un larg ex- 

„1944, . arătând şi concluziile. ce so 
pot trage peniru drumul ţării noa- 
Sire în anul viitor, : - . 

După aceasta a urmat un frumos 
program artistico-muzical, - 

Şedinţa. festivă de care vorbim 
mai sus şi procesul literar de săp- 
tămâna trecută, fac parte dintr'un 

“program de conferinţe, şezători şi 
procese literare care vor.avea loc 
în fiecare Duminică -ia sediul cen- 
tral U. TC, 
fabrici, 

îi iubite în războiu rănit“ și Imn 
lui Stalin“, iar tânărul Willy Auch-" 
„berg, din partea U. T.. C. Bacău, a 
vorbit desvoltând puncte din Plat: 
forma: tineretului F. N.'D. - 

  

Vertu la pline Na 

Am primit la, redacţie o scrisoare, 
din partea unui grup de tineri puși în 

+ imnosibilitate de a practica patina 
„dul din emiza. preţurilor exorbitanie, 
care se percep: 150 lei intrarea plus 
60 lei garderoba, total 210 lei, : 

Fi cer reducerea prețurilor de in- irare, în:special pentru acele cate»: 
gorii care au nevoie de <port pentru 

- desvoltarea lor sănătoară: ucenici, e- 
levi și. studenţi. Sericovrca este sem 
nată de numeresi (ti si ea exprle 
mă 0 doleanță justă rare tcbuie rf- zolvată favorabil, . - a 

  
' 

arătat, în 'câteva. cuvinte, ce a în-. 

„pozeu militar şi -politic. al anului - 

şi la organizaţiile de
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> Una dintre primele griji 
ale URSS-ului, a tost pro- 
tecția copilului. Din dubla 
nevoie de a-i da o educa- 
ție şi o îngriire pe cate nu 
o poate avea acasă și de a 
permite mamei să lucreze 
liniştit în fabrică sau pe 
câmp, au apărut celebreie. 
„parcuri ale copiilor”. Aici. 
copiii până la 8 ani sunt ţi- 
nuţi fie până la org prânzu- * 
lui, fie până seara. De cele 
mai multe ori, e vorba de. 
un serviciu. care :se face 

“gratuit. Totuși, uneori şe 
plătește o taxă foarte mică, 
variând între 6 și 60 de ru- 
ble, după posibilităţi, | 

Primele parcuri als copii- 
lor au fost creiate în 1927. 
De atunci ele s'au înmulţit | 
uimitor. lată câteva citire: 

1927/28 — 5.858 instituţii tre- 
cuentate de 308.362 copii 

1928/29 — 9.292 instituţii fre- 
.cuenţate de 

„-1929/30 — 18.263 instituţii fre- 
cuentate de 835.350 copii 

1930/31 — 33.949 instituţii fre- 
cuentate de 1.528.985 copii 

1931/32 — 48.000 instituţii tre- 
cuentate de 2.154.960 copii , 

Așezămintele pentu co- 
pii se află  deobicieiu în 
mijlocul unui parc cu ne- 

numărate alei şi flori. Există 
bazinuri în care copii fac 
bae sau lansează vaporașa, 
mormane de nisip fin care. 

_89 înalță castele şi sculp- 
turi complicate, aparate de 
gininastică și terenuri pen- 
tru tot felul de jocuri. Clă- 
direa așezământului e ds- 
obiceiu în culori luminoase 
şi are ferestre atât de mari, 
încât uneori îţi pare o casă . 
de sticlă. Aci se faca vizita 
medicală aproape zilnică, 
aici copiii se spală sau sunt 
spălaţi, aci li sa servesc 
cele 3-4 mese pe cara le 
capătă în timpul zilei și 
aci începe și instrucţia, 

Se face bineînțeles deo- 

sebirea între copiii mici de 

o 
* 

M9) 
Asociația pentru strângerea le- 

găturilor cu Uniunea Sovietică 
(ARLUS) a înființat o secţie de 
sport și turism pentru a  contri-. 
bui şi pe calea sportului la pro- 
movarea legăturilor de prietenie 
între tineretul nostru şi cel sovie- 
tic, * , 7 

Acest» tineret! . sovietic, carei. a 
trecut strălucit marele examen 'al 
războiului, a: confirmat astiel cu 
eroismul jertfei de sine, că acea 
civilizaţie care a: putut produce. 
acest tineret. trebue să fie de mare 
valoare şi că dela acest tineret a- 
vem foarte mult de învăţat, aşa 
că este de datoria noastră să-l 
prezentăm în adevărata lui înfăţi- 
şare. 

Este de datoria tuturor celor 

care cunosc adevărul asupra U- 

niunii Sovietice să propage pe 

toate căile acest adevăr şi să con- 

tribue în acest fel la risipirea 
minciunilor răspândite metodic de 
regimurile fasciste. 

A. R. L. U. Sul, prin secţia 

Sport şi Turism, oferă această po- 

sibilitate de a putea: prezenta ti- 

neretul sovietic şi pe calea spor- 

tului. sub înfățișarea lui reală. | 

ARLUS-ul depune toate  însis- 
tenţele ca să organizeze cât de cu- 

rând posibil întâlniri sportive de 

toate felurile între sportivii noş- 

   

452.900. copii : 

e sleau 

tot (în c 2 de sub 3 ani 
Şi copii uuui mari, Cei mici 
Sunt în leagăne, cu jucă: 
tii spânzurate din tavan 
deasupra lor, sau în tarcuru, 
în care învaţă să meargă. 

Dela trei ani în sus în- 
cepe însă o altă viaţă. Co- 
Puii au un program cu grije . 
elaborat, dirijat de prote- 
sori speciali. Instrucţia con- 
stă în plimbări, jocuri, re- 
citări, exerciţii fizice, cân- 
tece, „modelaj, desen, lec- 
tură - etc. Toată. această 
educaţie se face însă pe 
nesimţite, întrun mod plă- 

„Cut și interesant, care de- 
termină pe copil să dorea- 
scă chiar el instrucţia. To- 
tul îi pare un joc amuzant. 
In momentul când copilul 
5'a plictisit, profesorul. ştie 
că a abuzat, fie în sensul 
că a. prelungit prea mult 
„lecţia“, fie că nu a.reușit . 
so facă îndeajuns de a- 
tractivă, | 

Există un colț al lui Lenin 
și Stalin, în care copiii în- 
vață să iubească pe marii: 
conducătorii. sovieţici. Li se 
„vorbeşte din când în când 
despre revoluţie și despre 
marile realizări ale sovie- 
telor. Ne 

Principiul pedagogic a] 
autonomiei copilului e a- . 
plicat cu aceiași , stricteţa 
ca și în restul învățămân= 
tului sovietic. Dela trei ami 
în sus, copiii sunt organi= 
zați pe grupuri. In fiecare 
zi, unul dintre ei, care se 
ailă de serviciu, 'controlea- 
ză curăţenia și purtarea ce- 

“lorlalți. E amuzant. să vezi 
un copil de 6-7 ani, trecând 
încărcat cu Jucării, printre 
ceilalți şi împărțindu-le în- 

„tre ei. E și mai interesant să 
vezi ps copii judecând pe 
unul de-ai lor, care a făcut 
o năzbâtie sau a stricat 
„vre-o jucărie. | 

Parcul "copiilor 'e o so- 
cletate socialistă în minia- 
tură. E lumea nouă a celor 

” mici, 

- e 

ri 7 E? nise: 

se dl îi d. 47] i . vii 

tri şi cei sovietici. Rezultatele de 
valoare mondială obținute de cam- 
pionii sovietici ne dau siguranță 
ca şi din punct de vedere technie 
sportiv precum şi ca organizaţie 
să putem învăţa enorm de mult 
dela 'sportul Uniunii Sovieţice.” 

D. Kemenov, care în cursul 
lunii Decembrie a petrecut două 
săptămâni în mijlocul: nostru în 
calitatea lui de președinte al -a- 
sociaţiei sovietice pentru  legătu- 
rile culturale cu  străinătatea, 

deci un sol autentic al culturii so- 
vietice, ne-a asigurat că imediat ce 
va fi posibil ne va da tot sprijinul 
pentru a organiza mult doritele 
întâlniri sportive între atleţii ţă- 
rilor noastre. - : Pe 

Suntem siguri că aceste întâl- 
niri, dată fiind atmosfera specială 
de prietenie în care se desfăşoară 
întrecerile sportive, vor contribui 

direct și cu efect imediat la cu- 
noaşterea și aprecierea reciprocă 
a popoarelor noastre. 

Aşteptăm deci .cu nerăbdare 
primii soli ai sportului sovietie, 
spre a putea inaugura seria, întâl- 
nirilor sportive cu marele nostru 

aliat, care sunt de cea mai mare 
importanţă pentru realizarea unei 

cât mai bune înţelegeri cu Uniu- 

nea Sovietică. 

  

  == N 
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O La 31 Octombrie 1944, cu 

ocazia comemorării primului xe- 

" cord mondia! de haltere stabilit 

de atleții sovietici, Grigori Nova 

a 'ridicat 129 kgr, depășind ast- 

fel recordul mondial de 120 kgr. 

al atletuluy japonez de greutate 
mijlocie Chute! Fin. 

O Israel Mekhanic, atlet so- 

vietic din mişcarea sportivă sirdi- 

Ip , la 
e 

  

cală „Locomotiva“, a doborit re-: 

cordul mondial de ridicare de 
haltere prin: smucitură, ridicând 
87.200 ker. smucite cu mâna 
stângă, Recordul mondial olicial 

este de 82,500 ker, 
Israel. , 

front timp de 2 ani de zile și a 

fost demobilizat din cauza unei 
răni grave la picior, ” 

La Moscova, „Premiul In- 
auyurării“ a fost câștigat de echia 

  

    

    

Mekhanic a luptat pe. 

  

  

   Jă 

pa de hockey „Armata Roşie”, 
care a bătut în ultima repriză pe 
jucătorii echipei  „Dunamo”. La 

această întrunire sportivă at Par. 

ţicipat 228 de jucători. . 

Q "La Moscova s'a ţinut o con- 

ferinţă, la tare au participat an- 

trenorii și cei mal buni footbal- 

lişti in Moscova, Leningrad, Tif_ 

lis, Kiev, Charkov, Sverdiovsk. 

pentru a examina problemele 

privitoare la footballul sovietic. 

0 Tot la Moscova s'a disputat 

tradiționalul cross de motociclete, 

în onoarea celebrului aviator so- 

victic Valerie! Tschkalov. . Par- 

cursul înzăpezit și îngheţat, a- 

proape nepracticabil, a fost de :50 

km. pentru bărbaţi şi de 25 km. 

pentru . femei. Primul „oe a fost 

câştigat de pricta cehipă a cir- 

curmseripţiei inilitare Moscova, 

  

    

  

  
  

, 

  Ultimele rezerve... 

  

(Eapoziţia BARBARIA HITLERISTĂ) 

“la Harcov, unde intră în.- 
- Chimico-Biologic. In ajunul răsboiu- 

  

  

ia abc 

ontinuare) - - | 
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roman de M. RATOY și V. LIASCOVSILI 

Suflet cdecepționait 
“23 ura Dubrovina era o fată , deş- 

2 teaptă şi îndrăsneaţă. O putea 
Y : găsi totdeauna cu cartea în 

“mână. 'Terminând “liceul, ea a plecat 
Institutul 

lui, se întoarse în oraşul natal, intră 
în aceiaşi şcoală, unde învățase îna- 
inte şi începu să predea chimia bio- 
logică. : „ 

-Robia nemţească i-a rănit greu su- 
fietul. Lumea nu-i mai era dragă. Zi- 
le întregi nu eşea din casă, trăia re- 
tras. In serile cu lună, la lumina pâl- 

Z
A
 

| pegas iri Alti 

păitoare a opaițului, stătea .. singură 
citind; câte odată lua creionul, desena. 
Chemată la serate, — nu mergea. 

Ea încetă să se înțâlnească chiar cu 
cele mai  avropiate prietene, Maia 
Peglivanova ș "asia Maşcenco. Une- 
ori i-se părea ca viaţa ei numai a- 
vea .hiciun rost; tot ce avea mal 
scump a fost călcat, toate nădejdile, 
spulberate. Iubitul i-a rămas undeva 
departe. Șura era mâhnită, suferea 

„pentru el, adesea plângea încetişor, Se. £ 

„gândea 1a munca ei ştiinţifică — se 
pregătea să scrie lucrări de chimie. 
Nemţii i-au spulberat și acest gând. 
O jale de nespus a cuprins inima fe- 
tel. In ce să speri, cei să aştepţi? mai 
are vreun rost să trăeşti ? 

oi „ espre sentimentele-sale ea scriso 

5) următoarele în jurnalul său: 

„August, Vai, măcar de ar 
ploua! Umblu degeaba negăsind de 
lucru. Totu-i distrus, totu-i pierdut. 
Măcar de m'ar pune din nou să curăţ 

cartofi, Dacă s'ar putea să nu mă gân- 
dese la nimic! Aşi dori să retrăesc una 
din zitele, mele, dar toate se asca- 
mănă una cu alta. 

Şi mai târziu: 
Stau în pat şi îmi reamintesc visu- 

„rile. Ele mă transportă în ținutul uită- 
rii. Ce desamăgire al când te trezeştil 
Mă gândesc, ce să fac în această zi, 
fără rost. Adio totul ! Speranţă, viaţă, 
tinereţe. Oare totul a luat sfârșit ?”. 

n Krasnodon un grupuleț de tineri 

sau, speriat de nemți. Ei sau 
_- descurajat, neștiind ce să facă. 

Şi iată Tânăra Gardă“ a hotărît să 
primească aceste „suflete decepționa- 
„te, cum îl numea în glumă, sub a- 

ripa sa. | | 
Despre Șura Dubrovina au. vorbit 

prietenele ei. Maia Peglivanova a în- 
ceput să vie mai des pela ea acasă. 
Comamdantul i-a încredinţat ' so a- 
tragă pe Sura în „TANARA GARDA”. 
Au început discuţii intime. Șura as- 
culta cu sete povestirile prietenei sale, 
despre Patria Sovietică, despre Arma- 
ta Roșie. i 
— De unde știi tu toate acestea, 

Maia ? ” | 
_— Uite, aşteaptă: al să te Impriete- 
nești cu noi și toată viaţa se va des- 
chide în faţa ta, îi răspundea Maia, 
clipind şiret din ochi. Ia 
— Mi-e urât, mi-e 

singură ofta Șura. 

— „Ce acră ești”! exlamă: Maia. — 
Oare trebue să ne pierdem curajul? 
„Doar nu vor rămâne pe veci nemţii pe 
Don!. Ai noştri vor birui. Trebue să 
luptăm... : ÎN 

— Să luptăm? Cum o să luptăm, 
când “ei au forța, iar noi — avem 
mâinile goale ? „A 
— Dar partizanii ? Printre ei sunt 

şi feto. Tu singură, cred, nu odată 
ai citit în ziare. Adu-ţi aminte... 

” Taţă, citeşte scrisorica : 
3/1 aia a scos din buzunăraşul tăl- 

"il nutt o, foae de hârtie şi a dat-o 
prietenei. Asta era scrisoarea 

fetei ucrainiene, Lluba Zemscaia, dos- 
pre hotărîrea de a muri pentru pă- 
mântul patriei. Șura se învioră. “In 
jurnalul ei apărură cu totul alte în- 

greu, mă sim 

" semnări : 

„Venirea Maii împrospătează. chilia 
mea, Imi revin. Maia — este ca un to- 
rent furtunos şi năvalnic. Cu toată 
oboscala ei, e totădcauna în discuţii, 
e totdeauna în mişcare, cu. obrăjiorii 
ei rumeni şi ochii strălucitori. Are un 
suflet deschis, caracteristic unei :ru- 
soaice”, 

Cova mai târziu Sura  Dubrovina 
intră' în' rândurile „Tinerei  Gărzi”, 
Viaţa ei se schimbă brusc. De acum 
nu-i mai plăcea să stea acasă să je- 

loască, neputincioasă, Câte 
rămânând să doarmă la Maia, scria 
manifeste, împreună.cu 'Tasia Maşcen- 
co desemna placate. 

. P 2 în serile de toamnă, 

— Sura, — spuse odată Maia, 
1 '—-dar dacă ne vor. prinde, ne 

. tortura ?u. 

odată, panaj, câte 

ricţenele îşi depănau amintirile ahete 

am trăit înainte. Și n'am ştiut să pre- 
uim îndeajuns acele bucurii, cu care 
eram răsfățaţi... . 
— Eu cred că, — dacă va trebui să 

murim — vom muri ca „Tanea“, Fe- 
tele îşi aduceau aminte, cum a mers 
la moarte comsomolistă Zoia Cosm- 
demianscaia, cum a suportat, chinu- 
rile şi cu câtă vitejie şi mândrie şi-a 
dat viaţa pentru patrie. 
“Iată ce a însemnat "apoi Sura în 
jumaiul el: . . E : 

„Ție, caiet, eu îţi încredinţez totul 
Tu eşti mort și taci; tu caiet, îmi eşti 
- 

   
prieten. Am stat des de vorbă cutine, 
dar îți mărurisesc: sunt prea puţin 
sinceră faţă de tine. Ași vrea să-ţi 
spun totul, dar... 'Cu toate că tu nu 

ai ochi, alţii au. Eu am vrut să-ţi po- 
vestesc despre scara trecută care ma 
mișcat adânc, . Câtă fericire era în 
acea discuţie, plină de amintiri, câte 
figuri, câte gânduri senşirau ca în- 
trun curent neintrerupt, umplând. 

   
Inainte de război erau 1a Tos- 

cova cinci teatre dramaţico sne- 
ciala pentru conii şi patru teatro 
de marionete. în 1944 maro par- 
“to din aceste teatre au fost evu- 
cuato. , 
Unul din teatrele de marionete 

a fost închis. La lloscova a ră- 
mas teatrul Spectatorilor tineri și 
Teatrul-ue marionete. Descori ma- 
rionetele puteau fi întâlnite în 
tuneluwilo metroului unde : erau 
aduse. pentru a distra copii în 
timpul  alarmelor aeriene, lar 
teatrul Spectatorilor tineri, desor- 
veşto frontul. Anul acesta 3 toa- 
tro dramatice 'pentru copii şi 2 do 
marionete s'au pedeschis pentru 
copii din Moscova. 
"Guvernul Sovietic a făcut foar- 

to muit pentru a putea păstra în! 

acești ani grei teatrele  pențru 
copii. Esto adevărat că numărul 

lor. pe teritoriul Uniunii Sovietico 
s'a micşorat, totuși colectivele 
cele mai "mari şi cele mai intcre- 
sante din punct de vevere craa- 
tor au fost păstrate. Intoarcerea 
tor. în opaşele de origine este un 
act de restabilire a culțurei și un 

act al grijei' ce o poartă guver- 
„mul pentru copii săi. 

Teatrul sovioţic pentru copii a 
apărat întotdeauna pozițiile salo 
ideologice de toatru chemat pen- 
tru a participa la educarea, la 
formarea vederilor şi gusturilor. 

z. 

Numai această conșțiință le-a a- . 
vencrației în desvoltare. 

jutat în eforturile pentru păstra- 
rea teatrelor lor . în 'condițiunile: 
grele de evacuare. La conoresul 
care a avut loc de curânti la 
foscova — consfătuirea conducă- 
torilor artistici ai teatrelor 'de 
copii din Uniunea “ Sovictică — au 
fost” povestite multe episoade 
cari mărţuriseşc un adevăraț e- 
roism în eforturile oamenilar ale 
căror torințe erau de'a salva co- 
loctivele şi de a nu pierde sensul 
Şi scopul muncii lor. * : 
“Când cercul blocadei se strân- 
dea în jurul Leningradului, când 
coniii acestui oraş nu erau preo- 
cunați de țeatru teatrul Specţa- 
torilon: tincri din Leninprai, s'a 
împărțit în. câteva bripăzi de ac- 

tori, cari au incepuț să desen: 
vcască pe ostașii, care apărau o- 
raşul, îi i ii : 

Dună hotărârea guvernului  ţea- 
tul trebuia să părăsească o- 
raşul,. i Ma : 
Coicctivul , teatrului era  trans-. 

nortat cu avioane. Nimeni nu se 
gândea nici la decoruri nici ta 

costume. Colectivul a' hotărât în 
unanimitate ca fiecare artist să ia 
cu sine în contul'celor 12 har. de: 

5 her. din banajul 
teateului. Acest lucru însemna că 
"oamenii cari nărăseau orasul, pa- 
lvânyJ cu dânșii o “perecho' de 

în 'nlus, neinând cu dânşii 
îmbrăc&mihte căltunonsă, au luat 
cui dânșii cestunt necesare pen- 

vor înn două enectocola. 
Trei xil- dună sosinra în noua 

— Eu nu vreau să mor, răspunse localitate — orașul Roreznichi — 

“Sura. Vreau să văd pe-ai noştri aici. 
Acum abia îţi dai seama, cât de bine 

. 

în Usoli — tantoni a dat primul 
său concert la spital, iar după 14 
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toate celulele corpului meu. De 
PRIETENI, PE VECI PRIETENI 

— Mergeţi în valea de lângă 

" Kamenca. Cercetaţi cu. atenție. 
Dacă nu veți vedea pe nimeni, cântați 
pe jumătate glas: „Dealungul. străzii 
mătură viscolul“ O să vă întâmpine 

un tovarăș. Prietenele au plecat că- 
tre Jocul indicat; în „aceaşi zi nemţii 
lipiră prin oraş afişe că în oraş au, 
apărut, răsvrătiți, tulburători ai ordl- 

nei şi liniştei: Pentru prinderea „ban- 
diţilor și răspânditorilor” de mani-: 
feste“ nemţii 'au promis” un premiu 
de: 4.009 ruble. Fetele mergeau, stă- 
pânite de triste gânduri, - 

* — Numâi de nu sar trăda Sergheil 
Este prea încăpățânat, spuse : Tosea 
Mascenco. — Intr'adevăr, e gata pen- 
tru. orice, — răspunse Valea Borţ. 
Alaltăcri m'a luat la cinema. „Mer- 
gem, — zise — să vedem „Primele ei 
suferințe“.: Ne-am dus. In timpul re- 
prezentațiai el se apropie de mine și 
îmt şopti: „Vezi drapelul deasupra 

- portretului lui Hitler?“ — „Da“, răs- 
pund eu. „Peste un ceas el nu va 
mai fi acolo“. Drapelul era al batalio- 
nului jandarmeriei locale. Pânză mare: 

- la 'miijloc cerc alb, iar în el svastica 
fascistă. După reprezentație spectato- 
rii se împrăștiară. Numai paznicul 
şchiop Lihvancea rămase, Serghei se 

ascunse în cabina sufleorului., Eu l-am 
așteptat un sfert de ceas în parc. In 
sfârşit a sosit şi el cu drapelul în 
mâini : „Poftim, —zise — ascunde-l“, 

In curând fetele s'au apropiat de 
locul indicat şi s'au aşezat pe-o pia- 
tră. Liniştea domnea . peste tot, nick 
iarba nu mișca. Incepură să'ngâne un 
cântec, .Și deodată în spatele lor au- 

ziră o voce cunoscută. 
e intoarseră. In faț alor. stătea 

e: Serghei Tiulenin, Avea haina 

“mânjită cu ulei. 
— Serghei, —. exclamă Valea Borţ 
— Șssst.., — şopti el indicând cu 

mâna capul său. Patru mil stau pen- 
tru capul. meu. Gluma aceasta le ne- 
linişti mai mult decât le înveseli. Tiu- 
lenin 'sa apucat îndată de lucru: 
'— Comandamentul m'a însărcinat 

să primesc jurământul voștru. Ne cu 
noaştem de mult timp, Ce-i drept, 
mai mult din timp de pace, dar zi- 
cătoarea rusească spune, că prietenii 
se cunosc la nevoie. Nu vă supăraţi. 
Spuneţi sincer, fără înconjur : sunteți 
hotărite la o viaţă periculoasă şi grea? 
Nu-mi juraţi mie, ci „Tinerei Gărzi“, 
De astăzi ea ya dispune de vol. ' 

Serghei scoase foaia cu textul ju- 
rământului, a 

Tosia și Valea, se ridicară. Serghei 
"începu să citească solemn, 

— „ln fața tovarășilor mel, în faţa 
Patriei, în faţa întregului popor, jur 
să îndeplinesc. toate misiunile ce mi 
se vor încredința de către tovarășul 
superior. Jur să păstrez în cea mai 
adâncă taină tot ce e în legătură cu 
munca mea în „Tânăra Gardă“, 

Jur răsbunare-fără milă pentru ora- 
şele şi satele arse şi distruse, pentru 
sângele oamenilor noştri, pentru moar_ 
tea de martir a celor treizeci de mi- 
Nieri. Şi dacă pentru această răsbu- 
nare se va cere viaţa mea, eu am s'o 
dau fără şovăială. — „Fetele repetau 
încet jurământul... Serghei continua : 

„Sânge pentru sânge, moarte pentru 

[2 
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zilo a fost dat primul spectacal: 
pentru copii : „Motanul încăţțat“. 
In pcrioada de 20 luni a şederii 
în orașul Bereznichi, teatrul a dat 

31 de reprezentații, între cari 20 
de spectacole noui cari nu fuse- 
scră încă date la Leningrad. Tea- 
trul uevenise un adevărat cămin 
al culturii în acest orăşel indus- 
trial. Chiar vârstnicii îl vizitau cu 
plăcere.. Vara, teatrul călătorea 
pe o barcă pe râul Rama, deser- 
vind pe însoțitorii transnorturilor 

lemnelor cu plute, cari nu văzu- 
seră până atunci astfel! de snecta- 
cole. 

            

  

Inainte de'a pleca spre Lenin- 
grau, teatrul a organizat o con- 
torință ştiintițică cu pedayogii 1o- 
cai, desbătând chestiunile prin 
cipiale alo teatrului sovietic nca- 
tru copii. Această conferință a 
durat '5 zile. 

Actualmente teatrul îşi repară 
clăsirea. Din Bereznichi a fost a- 
dusă o nouă estradă, în locul. co- 
ici -vechi care a fost distrusă în 
iarna area a anului 1941, 

Acum să mai spunem câteva cu- 
vinte despre soarta alţui” teatru 
to copii. Teatrul  Spectatonzilor 
Tineri din .Simferonol!l n'a reușit: 
să se evacueze în intregime '.0 
parte ' din ' actori, împreună cu 
conducătorul lor. artistic au sosit 

la -Statingrad, atunci când orașul 
cra Încă în afară de amenințare, 
şi a încenuţ activitatea artistică 
la Teatrul ' Spectatorilor '' Tincri 
din Ștalinorad. Nemţii 's'au anro- 
piaț de oraș şi îl bombardau cu 
aviatia; Teatrul totuşi lucra. Dar 
una din reprezentații ma putut fi 
terminată ' pontru că actorii au 
fost nevoiți să fună la adăpost 

unde au. îrebuit şă rămână 5 zile. 
La prima ocazie teatrul a piirăsit 

araşul, Colectivul — cu familii cu 
tot — a părăsit Stalingradul por- 
nind ps îos. O lună întreară au 

mers până ce au aiuns la orașul 
Kazan. Dar aci clădirea teatrulri 
Snsctatorilor Tineri a fost ocu- 
pată npontru nevoile militare. Mici 

timpul necesar, nici posibilități 

n ajun. Ivan Turchevicl spunea: - 

  

"creatoare. 

      

  

    

Ultima mobilizare totală în Germania | 
a (Expoziţta BARBARIA! HITLERISTA) 
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Valentina Kuzneţova: o fată 
plăpândă, fiică de profesor. Ter- 
minându-și studiile la Institutul 
de Medicină din Moscova, ea ple- 
că încă anul trecut, ca medic co- 
munal întrun târgușor, - lureveţ,. 
Târguşorul este sițuat pe malul 
Volgii și are în jurul său păduri 
„de pin. La dispensar a fost pri- 
mită cu răceală. Tinereţea, părul 
şi ochii fetei, nu prezentară des- 
tulă încredere, şefului, care mor- 

măi printre dinți: | 
_— Ne-au trimis o păpuşă |... 
Dar munca era grea.' Medicul 

comunal trebuie să fie gata la 
orice oră de zi sau de noapte, pe 
orice vreme bună sau rea, trebuia 
să fie gata de plecare ori când 
este chemat. Cangrene, naşteri 
grele, tot soiul de boli, şi-apoi se- 

    

   
grijirile calde de acasă. “Şi ce 
greu, ajung scrisorile depe front, ” 
până acil A Si 

„Unde eşti tu, dragul meu“, 
— scria Valentina, noaptea. „Pe 
care fronț mergi la atac? Ii 
mai aduci aminte de mine ? Mi-o 
greu, dar nu mă plâng — căci 
ştiu că sunt de folos aci“, 
"Şi "ntradevăr era de folos. 
Proaspăta știință, tinereţea, vo- 
ința neobosită de-a împlini toate 
cât mai bine, cât şi simţul dato- 
riei i-au ajutat Valentinei să-şi 
găsească adevăratul loc în sat, şi 
șă se facă respectată de toată lu- 
mea. Odată a mers pe jos vreo 
40 de km. şi după douăzeci de 
minute de odihnă, a făcut o ope- 
rație grea unui tăietor de lemne, 

a stat de veghe la patul Lidiei și 
rile singurațice în casa pustie — Anei Koşneva, bolnave de Văr= 
toate acestea, după sgomotoasa 
Moscovă, după serile plăcute și 
vesele petrecute la institut şi în- 
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nu crau pentru a so putea ocupa 
te o nouă organizare a teatrului. 

Actorii s'au atănostit în camerilo 
mici, au dormit pa los şi în gone- 
ra! s'au chinuit foarte mult. "Și 
totuşi au hotărât să  reinceapă 
munca. Colectivul ' n'a nvut nici 
scenă „nici decoruri, nici costume, 
nici măcar toxtelo pieselor. Ei au 
restabilit din memorie toate rolu- 
rile piesei „Alecnuşca“, de N. Şes- 
tacov 'şi au început renetiţiile. 
Oarncnii parcă au' înviat. In cu- 
rând a fost dat un spectacol în- 
tsunul din Yocalurile cluburilor o- 

raşului lazan şi i 
că el osto- folositor şi necesar, tâ- 

   
« 

nărului spectator ca și inainte. 
“ Tcatrelo — cel Central pentru 
Copii, Teatrul din 'lMoscova. al 
“Snpectatorilor Tineri, Teatrul nou 
al Spectatorilor Tineri din Lenin: 
grad, au fost îndreptate spre mici 

centre raionale, spre localităţi. în: 
dustriale. - Ie ! 

Războiul, de sigur, a frânat vdes- 
. volfarea normală şi creșterea ar- 
tistică a teatrului sauietio pcutru 
copii, dar n'a stins forțele ti 

Este ue remarcat că 
tocmai în zilele războiului au fost. 
roalizato: po “scenele Teatrelor 
Snectatorilar Tincri  câtova' piese 
do Shakespeare. i! ! 

S'ar părea că în astfel do condi: 
iuni grelo e' riscant să încerci 
realizarea unor astfel de sncecta-. 
cole comnlicate, cari cer cheltueli 

enorme, si mult tinap. Cu toate a- 
„testea tocmai în aceşti 'ani isța- 

ria teatrului sovieţio nentru conil 
a Înrecistrat realizarea  picselon 
Hui Shakespeare : „Homeo "şi Ju- 

lietta" . în teatrul scorgian al 
Spectatorilor” Tineri din: Tiflis, 
„hioantea nreşelilor“ în' Teatrul 
Snectatorilor Tineri şi 'în Teatrul 
Nou' al Snectatorilor' Tineri din 
Leningrad şi „visul unei nopți de. 
vară“ în Teatrul Spoctatorilor Ti-: 
meri din Sveridlovsc. Toate aceste . 
reprezentatii au fost lăudate de 
critica teatrală. OO 
TŢeatrelo pentru conil au deschis 

un nau seran — a patra iarnă da 

răzhoi, care îupenistrenză succese 
uriaşe ale armatelor sovieţice în 
ofensivă.' Esto' adevărat. că 'arcu- 
tățilo nau fost încă înlăturate. 

In domeniul croațiunii sunt 
arcutăți poate şi mai multe decât 
înainte nantrucă' în faţa toatrolor 
stau acum probiamo mult: mai 
complicate, cu un continut mal 
prafund, ideolosio şi  podavogic. 
Dar munca ntevedo o. activitate 
nouă şi interesantă. Pentru pri- 
măvara anului 7945, esta pnovă- 
zută trecerea în revistă a tuturor 
teatrelor de copii din  Uriunea 
Sovirtică. Prima trecere în” ro- 
wistă a avut lac în anul 1940. Va 
ti foarto interesant dn a comnara 
rezmițateie agestor donă treceri 
în ravistă, E 
Yeatreln Snectatarilor TŢineri nu 

cănătat în ncnst timn un sim? mai 

asrntit și o ecxnrriontă da lentă - 
faarte activă în lunta pentru atin- 
ucrea,, felurilor. 

Teatrul a simțit. 

sat, a scăpaţ, dela moarte pe Vic- 
tor. Smolocurov, — respectat în 
împrejurimi — rănit la vână- 
toare, Toţi, chiar bătrânul sani- 

tar vorbeau cu. drag şi respect, 
despe „tânărul nostru medic“, 
Valentina Sergheevna. 

Dăruită de natură cu mult tact, 
Valenţina ştia să convingă . fe- 
meile bătrâne de neapărata ne- 
voie a injecţiilor. profilactice, să 

înveţe pe tinerele mame cum să- 
şi îngrijească 'copiii. In spital a . 
făcut ordine şi curăţenie ideală. 
Se cam speriase la începutul ale- 
gerii ei, de direcţoarea spitalului, . 
din cauza răspunderii prea mari.. 
Nu era obişnuită să ordone şi să 
pedepsească. Primele ording. le-a: 
dat roşind timid. Decisă şi cu su- 
fletul drept, ea a găsit îndată to- 
nul potrivit pentru a se face as- 
cultată. ” | 

Valentina Sergheevna lucrează 
numai de un an în lureviţ, dar 
despre ea se știe nu numai în:: 
împrejurimi, ci i-a mers vestea 
prin tot ţinutul, Sub supraveghe- 
rea ei se construiesc două pavi- 
lioane noi — unul pentru naşteri 
altul pentru boli infecțioase. Vin 
la ea de departe femei, să-i ceară 
sfaturi sau să citească împreună 
scrisorile de pe front. : 
„Este primită în case. cu dra- 

goste şi bucurie. * 

  

Și-acum dacă baţi la. geamul 
căsuţei depe malul Voigăi, uşa ţi 
se deschide imediat ; iar fata cu 
ochii albaștri se îmbracă, se a- 
runcă în şcaua calului și pleacă 
acolo'unde este așteptată şi unde 
se crede în puterea ci. Mersul la 

bolnavi nu întră în obligaţiunile 
unui, director de spital. Totuşi ca 
se duce. | 

Și-apoi acasă stă iarăşi la masă 
— subțirică, cu părul strâns, plă- 
pândă, ducând dorul iubitului ei. 
„Răspunde-mi, Mişenka. Sunt 

şase luni de când nu mai am scri- 
sori dela tine şi mă doare sufle- 
tul de grijă. Pur'că nu ştii tu dra- 
gul meu, că am. fost din totdeau- 
na, slabă și că am nevoie de spri- 
jinul mânii. tale dragi!“ 

IRINA ILICEVA 
EPITET ru Rara pia 

„Srânteia Tineretwiui” 
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Atunci când vorbim de poporul jugoslav, de partizanii; 

jugaslavi, de tineretul jugoslav, nu putem decăt să le adresăme 
laude, ncîndestulătoare însă, pentru tot ceeace aceștia au făurit, $ 
au suferit, au luptat și s'au jertfit. Poporul jugoslav merge as-2 
tăzi pe un drum glorios. El a meritat acest drum. Prin erois-9 
mul său, tineretul jugoslav și-a clădit și-și clădește destinul său. 

Fiara fascistă își retrage astăzi ghiarele depe teritoriulă 
Jugoslaviei ; ca a suferit aici una dintre cele mai grele înfrân-e 
geri. Dar nu trebue să uităm că pe lângă înfrângerea ce da 
suferit-o ca a lăsat în retragerea ei urmele celei mai cumpliteg 
ferocităţi. Bestiile fasciste au ucis oameni nevinovaţi cu miile ;8 
„bătrâni, femei şi copii, au fost spânzurați în mijlocul orașelor,& 
satelor, dealungul căilor ferate și a drumurilor, Aceşti nefe- 
riciți nu au avut un mormânt. Au fost aruncaţi în gropi co- 
mune. Nu puţinc sunt fotografiile pe cari am avut ocazia să 
le vedem găsindu-le în buzunarele soldaţilor criminali ai hoar- 

dei hitleriste. - 
Jertfele făcute de poporul jugoslav, lupta lui dârză și 

credința pe care o are în cauza lui dreaptă, este chezăşia care 
îl va duce la victorie. Victoria aceasta va fi deplină. e 

El nu uită nici un moment pe cei cari lau ajutat să see 

elibereze, el nu uită glorioasa Armată Roşie și pe marele eig 

organizator, Mareșalul Stalin. Poporul jugoslav este recunos-e 

cător Partidului Comunist din Jugoslavia și conducătorului săue 

Mareșalul Tito, fiindcă au știut să-l ducă în această luptă, ară-g 

tându-i calea ceu dreaptă. $ 
Tineretul jugoslav s'a dovedit a fi întradevăr progresist.e 

EL a răspuns primul la chemărea Partidului Comunist și a for-$ 

mat primele detașamente de partizani. Jertfele lui sunt nenu-$ 

mărate, iar faptele eroice săvârșite de el sunt de neegalat. Ast- « 

fel de fapte eroice se pot găsi numai la tineretul sovietic. Vă 4 

" dăm mai jos un exemplu: Ce € 
„După ce doi tineri partizani au deschis. capacul. unui $ 

tanc și au aruncat bombe în interiorul lui, murind atunci % 

când tancul a explodat, un alt tânăr iugoslav, s'a aruncat sub 

șenilele altui tanc, având.vreo câteva mine în mâinile sale, Ş 

„Astfel au fost distruse două tancuri înamice de trei eroj“. Tine- $ 

retul jugoslav și-a câştigat pe bună dreptate locul de cinste. El 3 

“este avantgarda tineretului balcanic şi primul pe lume după 

țineretul sovietic, | | „9 

Tineretul român doreşte o colaborare strânsă cu acest 3 

eroic tineret. Este o necesitate vitală lupta comună contra fas- 

cismului, contra dușmanului comun, nefastul imperialism ger- 

man. Dorim legături cât mai strânse pe teren cultural, politic 

şi sportiv. Nu ne înşelăm atunci când spunem, că tinerii îşi vor 

uni forţele şi că în. curând se va ajunge la o înţelegere balca- e 

5 nică a tineretului antifascist, .  : a s$ 
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Cam 100 de delegaţi au sosit din van Iovanoviei și cunoscutul revo- 

Srem, Banat, Bacica şi Baranya la luționar Svetozar Markovici. ” 

Novi Sad, în ziua de 27 Decembrie, | 

pentru a participa la Congresul an- SATELE ROATE ATA 

tifascist din Voevodina al tineretu- PENTRU FRONT ŞI PENTRU 

lui, Acești tineri au venit cu roade- REFACEREA ȚARII , 

1e luptei lor pentru eliberarea Ju- , - 

goslaviei şi cu primele rezultate In numele C. al Part. Com. din 

ale muncii depuse pentru refacerea com. Voivodina a vorbit tov. Iovan 

Patriei lor, _. Veselinov, care a spus: „Partidul 

Congresul Voivodinei a fost ono- nostru, partidul marelui 'Tito, în tot 

rat prin prezența delegaților Uniu- decursul războiului de eliberare a 

pii'Sovigtelor în frunte cu d. Voro- avut cea mai mare încredere în voi 

biev. Delegaţia sovietică a avut în dar mai ales în organizația voastră 

sânul ei şi trei eroi ai Uniunii So- de avangardă, Uniunea Tineretului 

__vietice, Generalul Costa Nagi, ge- Comunist. (Aplauze). Voi, cei ti-' 

neralul Ivan Rucavina,.lovan Va- .neri aţi fost aceia care v'aţi jertfit 

selinov, secretarul comitetului Re- pentru apărarea patriei. Astăzi: nu 

gional al Partidului Comunist, Prof. se poate vorbi despre Armata Na- 

țională de eliberare fără a se amin- Vasa Staici şi alții au fost prezenţi 

şi şi-au spus cuvântul Ja acest con- ti de faptele eroice ale tineretului. 
gres, | | 

Aplauze frenetice și ovaţii au 

ost adresate secretarului Comite- 

tului Central al Uniunii Tineretu- 

lui Comunist din Iugoslavia. Ceea- 
"ce a făcut'ca acest congres să ia 

„un aspect şi mai impozant a fost: 

prezența “delegaților U. T.:C. din 

România în frunte cu tov. Silaghi 

însoțit de tov. Vilma Dragan, Bora 

Marcovici şi Novac Popa, ca dele- 

pat al tineretului antifascist Slav 

din România, delegaţia. Greciei în 

frunte cu Dimitrides .şi. delegaţia 

„Albaneză care a-venit în număr 
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cat şi spatele frontului. Sa 
Mamele şi taţii noştrii nu se mai 

„văicăresc după fiii lor care luptă pe 
front, ci se mândresc cu aceia, că 

cei mai dragi copii ai lor luptă pen- 

tru eliberarea patriei. Astăzi spa- 

tele frontului este organizat şi lu- 

crează - pentru front şi refacerea 

țării. ! | 
"" In timpul acestei lupte gigantice 

s'a cimentat şi s'a întărit frăţia po- 

poarelor Jugoslave. Tineretul a con 

tribuit foarte mult la cimentarea 

In timpul acestui război s'a edu- 

acestei frăţii,. şi el.pe acest teren - 

mare. . 
Marea sală a Spomen-Domn-ului 

a fost foarte frumos decorată. Pe 

ziduri s'au pus placarde cu diferite 

lozinci şi: portrete ale marilor con- 

_ducători și luptători pentru liber- 

tatea popoarelor, In faţa scenei a 

-fost pusă masa prezidenţială şi un 

" microfon. Toate l6curile din sală 

au fost ocupate și deaceea un difu- 

zor a fost instalat pe stradă în faţa 

clădirii unde s'a adunat mulțimea 

„care voia să asculte discursurile 

„delegaților, Ei | 

“* Congresul a fost deschis de 

Gheorghe Niksici în numele Uniu- 

“ nii Tineretului Antifascist din Voi- 
vodina. In cuvântarea sa el'a evi- 

denţiat bucuria. tineretului . care 

astăzi în libertate poate să asiste 
“ democrată, şi federativă. 

are' merite mari. Poporul Jugoslav 

cere tineretului să continue eroicul * 

drum al luptei și muncii. Și astăzi 

noi putem declara cu siguranţă că 

tineretul va merge pe acest drum. 

Primul vostru congres să dea şi mai 

mult impuls tineretului pentru 

noui bravuri pe front, în spatele lui 
pentru refacerea ţării”. , 

AJUTOR ȚINUTURILOR 
PUSTIITE 

In numele Armatei de eliberare 
a Voivodinei congresul a fost salu- 
tat de generalul Costa, Nagi: 

“Tineretul Jugoslav şi-a scris cu 

litere de aur multe pagini în is- 

torie. Mii de tineri şi tinere şi-au 
jertfit viaţa ' pentru o viață mai 

bună, pentru 'o 'Jugoslavie liberă, 

se 

la congres. - - 
Tineretul ma intrat în această „Acest tineret va făgădui, că va 

rezista: în luptă până ce 'va nimici 

şi pe ultimul criminal fascist“, a 

„spus Niksici. Un minut de tăcere a 

fost închinât memoriei eroilor par- 

" tizani ai Iugoslaviei, | 

PREZIDIULIDE ONOARE ; 
Prezicliul de onoare a fost urmă- 

torul: ! A | 

Mareșalul Iugoslaviei Iosip Broz 
Tito, organizatorul : victoriei asu- 
pra fascismului, Mareșalul. Uniunii 

ăi Sovietice Iosif Visarionovici Stalin, 
Președintele U. -S. A.. Roosevelt, 
primul ministru britanie Winston : 

„Churchill, mareșalul Tolbukin, Co- 
;, mitetul naţional de eliberare a Iu- 
goslaviei, Vecea antifascistă de eli- 
berare a Iugoslaviei, C. C. al U.T. nu trebue să uităm că. Zagrebul,- 

C. din Jugoslavia şi Com. Reg. al: 
* Partidului Com, din Voivodiria:. 

Cu această ocazie manifestații 
pline de elan şi. însufloțire au fost 
adresate Mareșalului Stalin şi Ma- 

: reşalului Tito. o 
SA INVINGA TINERETUL PRO- 

GRESIST. DIN VOIVODINA . ; 
- In numele comitetului Naţional: 

„de eliberare local din Novi Sad 
prof. Vasa Staici a salutat congre- 
sul şi a spus că: Novi Sad este un 
oraş cu însemnătate: istorică, care 
şi în trecut a fost un centru al i- 
deilor socialiste. A amintit pe ma- 

rele poet: Branco Radicevici. pe 
Zaharia Orfelin autorul capod'ope- 
pii Petru Cel Mare,  reformatorul 

Rusiei, Svetozar. Miletici, Zmai Io- 

- AS 

luptă  ncpregătit. Incă înainte de 

războiu tineretul a luptat contra 

guvernelor” antipopulare, iar în a- 

nul 1941 când fiarele fasciste au 

pătruns pe teritoriul Jugoslaviei, ti- 
neretul a fost acela, care a răspuns 

primul chemării Partidului Comu- 

nist și tovarăşului Tito. El s'a ri- 
'dicat şi a format primele grupe de 
partizani (Trăiască Armata noastră, 

aplauze). a ” 

Tineretul din Voivodina a format 

cete de partizani și și-a vărsat sân- 

gele pentru libertatea ţării cu toate 

că fascismul i-a desbinat, propa- 

gâna ura de rasă, împărţindu-i lui 

Pavelici, Nedici şi Horthy. , 

Voivodina este liberă astăzi, dar. 

Liublina şi Saraevo sunt încă sub 

cizma fascistă şi așteaptă să fie eli- 

berate. Noi avem sarcini mari; de 

o parte trebue să nimicim fascis- - 

mul intern și extern, iar pe de altă: 
parte trebue să ne refacem țara 
pustiită, 'Prebue să ajutăm Bosniei, 
Herțegovinei, Muntenegrului şi Dal 
maţiei (Vrem, vrem... striga tinere- 
tul întrun singur, glas).. 

„n VREM FRAȚIE - >. 

" Cuvântarea R. Dugonici: Sgo- 
motos aplaudat a luat cuvântul 
Ratco Dugonici secretarul C. C. 
al U. T. C. din Jugoslavia, 

Pe lângă altele el a spus: Noi 
trebue să învăţăm multe din trecu- 

Imprimeziile „iC 

tul istoriei noastre, noi trebue să 

fim tineri ca poeziile lui Branco şi 

tari ca Zmoj. Dar în acelaş timp eu 

afirm cu mândrie: că dela tinere” 

tul nostru de astăzi se poate învă- 
ţa. Vor învăţa alţii după exemplul 
tinerilor căzuţi în lupte, cum se 
jertfeşte pentru patrie când se pu- 
ne chestiunea libertăţii ei. (apro- 
bare generală: Trăiască Stalin, Tră- 
iască Tito, Trăiască tineretul !). 

Noi tineretul Jugoslav, căliți în 

lupte grele nu uităm că libertatea 

pentru noi nu însemnează a dormi 

în plapome calde, ci libertatea noa- 

stră este lupta pe care o ducem pen- 

tru desăvârşirea operei pe care am 

început-o. , 

Situaţia internaţională a Jugos- 

laviei este astăzi mai tare decât a 

oricărei alte țări care a fost cotro- 

pită de fascismul nefast. Aceasta 
este succesul nostru nu pentru că 

am fi avut recomandaţii speciale, 

ci pentru că: am luptat trei ani și 

jumătate vărsând sângele nostru 

pentru tot ce este frumos. In răz-: 
boiul acesta noi am învățat să lup- 
tăm şi să mun im. Nu există sar- 

cină care să nu poată fi îndeplini- 

tă. Astăzi suntem siguri că orice 

sarcini ne-ar pune Frontul Unic. 
al Eliberării Naţionale, noi vom şti 
s'o executăm. 

Tineretul Jugoslav trebue să par-: 

ticipe la nimicirea fascismului îm-. 

“preună cu Armata Roşie și ceilalţi 

aliaţi. .: | 

Vă citez o întâmplare: Un soldat 

din Armata Roşie a pus următoa- 

rca întrebare unui partizan : — Un- 

de este drumul spre Berlin ? : 

Partizanul mirat La. întrebat 

dece caută acest, drum. La care a 

primit răspunsul: — „M'am pier- 

dut de unitatea mea și acuma merg 

după ea, ştiind că a luat drumul 

Berlinului”. (Trăiască Armata Ro- 
şie eliberatoare ! Stalin, Tito, răsu- 
nă sala de manifestaţiile însufle- 
țite). 

Unul dintre principalele sarcini 
ale congresului a spus. Dugonici, 
este ca el să fie manifestarea fră-. 
ției şi unităţii tuturor popoarelor 
conlocuitoare ale Voivodinei. și ale 
Jugoslaviei,care vor'să lupte şi care 

4 

- tul 

nu şi-au mânitt mâinile cu sângele 

poporului. 

OVAȚII INSUPLEȚITE ARMATEI 

ROȘII i 

In numele tineretului sovietic 

congresul a fost salutat de  Vo- 

robiev. Apariţia sa în fața microfo- 

nului a produs manifestații de ara- 

goste nemai văzute. Minute întregi 

"de aplauze şi manifestații în care 
tineretul şi-a exprimat dragostea 

faţă de Armata Roşie şi tineretul 

sovietic. Fiecare frază a lui: Voro? 

biev.-a fost aprobată și aplăudată. 

Vorobiev a spus, că tineretul sovie- 
tic a dat exemple de eroism în lup- 
ta contra fascismului, pentru patrie 
şi Stalin. Tinerctul Sovietic a ştiut 

In numele C. C.al U. T. C. din 

  

de elibe- i ştie să preţuiască lupta l 

aa pei v, Astăzi rare a tineretului Jugosla 2 

se duce lupta decisivă pentru ni- 

micirea fascismului. Şi tineretul 

sovietic şi cel Jugoslav îşi dau a- 

portul lor plin de jertie. La termi- 

narca discursului lui Vorobiev, cei 

prezenţi au cerut să vadă pe cei doi 

croi veniţi: la congres. Eroii sovie” 

tici s'au ridicat în picioare iar pe . 

e lor strălucia şirul de de- 

lor este: Alexan- 

Dudkin şi Alexan- 

Matjejev. La cere- 

faţa microfonului 

a apărut Dudkin care a Spus că Ar- 

mata . Roşie a trecut drumul cel 

greu. Rusia este eliberată şi ea a- 

jută şi celorlalte popoare să se e- 

libereze. * ” 

piepturil 
coraţii, Numele 
vru Pavlovici 
'dru Vasilievici 
rea generală în 

2 na Aa arafaninai  emennaratra?e [ina [i a Aeaţr 

Goitu tineretului coraunist GE Oviteinie 
tatea Tineretului antifascist Bal- 

România a luat cuvântul tov. Sila-, canic. - | 

ghi Leontin. El şi-a exprimat bucu- 

ia căis'a dat posibilitatea să repre- 

zinte Tineretul Comunist, întreg ti- 

neretul democrat din România la 

acest congres al tinerilor antifas- 

cişti din Voivodina. Că tineretul de- 

mocrat din România poate să fie 

prezent astăzi la acest congres, tre- 

bue să mulţumim glorioasei Arma- 

te' Roşii şi genialului Mareșal Sta- 
lin, - | 

In trecut tineretul român a îost 
indus în eroare de propaganda pro- 
fascistă. din ţară şi cea fascistă ger- 
mană. Tineretul român a luptat trei 
ani: de zile şi a sângerat pe fron- 

de răsărit. Dar dacă a- 
cest tineret. a putut fi  înșe-- 
lat. şi dus într'un răboiu nedrept 
a rămas însă tineretul român cu a- 
devărat democrat. Acesta a fost bă- 
gat în închisori, bătut, schingiuit şi 
ucis. Dar mulţumită Armatei Roșii 
acești tineri s'au eliberat, şi au tri- 
mis delegaţii lor la.acest congres. 

Astăzi tineretul român trebue să 
lupte și să muncească, să depună 
toate cforutrile pentru ca să me- 
rite să-şi câștige un loc de seamă 
în unitatea antifascistă a popoare- 
lor. 'Prăiască Mareșalul Stalin, Tră- 
iască Mareşalul Tito, Trăiască Uni- 

ELASUL: VA LUPTA PANA 
ALA VICTORIA DEFINITIVA 

Tinerii antifascişti greci au fost 
„frenetic  aplaudaţi de : adunare. 
Dimitrides luând cuvântul a spus 
că tineretul grec a luptat trei ani 
şi jumătate în contra fascismului 
cotropitor. Ei au ştiut să se jert- 

apărarea. patriei, - fească “pentru 

pentru libertatea ei. Astăzi când a 

sosit ceasul eliberării se găsesc unii 

care ar dori să-și impună puterea 

în statul grec. Acei care au trădat 

tara şi poporul fugind în străină- 

iate, vor astăzi să se declare elibe- 

ratori. Noi tinerii greci știm cine 

este eliberatorul nostru. Noi prin 

puterile noastre am luptat şi am 

suferit, noi am fost aceia care am 

eliberat patria noastră, deci noi 

vom fi aceia care o vom conduce. 

Vom lupta cu arma în mână.până 

vom. zdrobi şi: ultima rămăşită a 

dușmanului poporului .nostru. (Elas 
Elas, strigau tinerii, aplauze). 

ALBANEJII LUPTA 

Delegaţia albaneză: a salutat con- 
gresul' afirmându-și' voinţa de luptă 
contra fasctsmului. Uniţi, cu cele- 
lalte popoare. balcanice ei vor lup- 
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Tinerii delegaţi ai Congresului îşi ascultă conducătorii 

    

  

  

— e ——— așa cum 'se cade partizanilor = aci pitt că 
2 2 o € : O ai tul s'a sfârşit, a trebuit să stea 

| | IBunlefina ezzierrna polonezi. Mam gândii ca să lipit de pământ spie a nu f 
——— Ca A , 1 . o a”, a EL, | A - —  —— . trenul în aer; aceasta este însă descoperit de soldații pe juma 

| i ŢI] n mi ETPg) o DI N || 2 imposibil 1” | i ăi 

TD N II E) LD i] [N U | | lie Ul ; | LET LET Ta Janek nu mai asculta ; a por- a trecut de lagărul iar fel: 
, | | E) : , ! gqur țel: 

D reşedintele_ Roosevelt, în n articol din Pravda scoa- ultimele cuibum . de rezistență ai mai dep Ai e eu capul ple- să ajungă cât mai repede la 

35; cele două  mesagii ale: ui te în evidență însemnă- din Budapesta. | ea vil” scenele d; 5 4 ED calea ferată. Il mai despărțeau 

sale, cel către congres şi tatea transformării co- In clipa de faţă trei sferturi Lupte marşuri ii ot erciezul încă 15 km. Nu-l descuraja nici, 

cel. pentru buget, ' ținute în: 
cursul acestei săptămâni a ară- 
tat că Statele Unite sunt hotă-, 
rîte să asume responsabilități în 
organizarea lumii după război. 
„Evenimentele ne-au învățat, a 
spus Preşedintele Roosevelt, că 
Statele Unite nu-şi- pot permite 
o atitudine de izolare în filoso- 
[ia lor politică şi că nu pot aş- 
tepta decât efecte rele dela izo- 
larea economică”. 

In acest fel temerile exprima- 
te întrun articol apărut mai 
deunăzi în „Limes“, temeri pri- 

vitoare la o rcînviorare a sen- 
timentului izolationist american 
sunt. spulberate de declaraţiile 
preşedintelui Roosevelt, care — 
departe de a împărtăşi părerile 
unci.elici restrânse din partidul 
republicane, — e hotărît să con-" 
tinue conluerarea cu popoarele 
aliate şi în perioada de pace. 

Pregătirile ce le face guver-" 
nul american în această privinţă 
sunt temeinice, Sunt deja pre- 
văzute în buget sumele - desti- 
nate cheltuelilor de participare 
la organizarea lumii. Sunt gata 
lucrările pentruca Congresul să 
ratifice acordul financiar dela 
Bretton Woods. A fost anunţată 
abrogarea legii Johnson care in- 
terzicea împrumuturile 
țările cari nu: şi-au plătit dato- 
riile de război. : In 'acelaş timp 
bugetul - organizaţici UNRRA 
pentru refacerca țărilor pustiile 
va fi: mult sporit. 

Izolaţioniştii prohitlerişti pri- 
mesc una după alta lovituri pu- 
ternice, . a 

DRIERULS, 

    

| pentru. muncă a piecat pe front: 
ta până la zdrobirea definitivă a piete : 

fascismului “ merg voluntarii din alte 1ocuri. Ei 

Ă "pe urrn? iscursuri vor să ajute pe cei neputincioşi, 
Au urmat pe urmă alte discu aceştia care au învățat să 

Tinerii 
lupte tim 
să şi munce 
ra lor cotropi 
man, 

Mii de tinere se angajează vo= 

luntare în spitale ca infirmiere, al. 

tele lucrează cot la cot cu bărbaţii 

în fabrici, pe câmp, iar altele luptă 

pe front pentru a-și da viața pen. 

tru libertatea poporului. - 

„Ura de rasă este ştearsă în Ju. 

poslavia. criminalii de război vor 

fi pedepsiţi de orice naționalitatea 

ar fi. Minoritățile au primit aceleași 

drepturi şi se încadrează în noul 

stat democratic şi. federal. 

rostite  de.tinerii antifasciști din 

toate regiunile Jugoslaviei. Din vor- 

birile lor puteai vedea cât elan şi 

însufi-tire există în ei. Toţi au su- 

ferit, deci toţi vor o viaţă mai bu- 

nă. Ia acesta nu se poate ajunge 

dacă fascismul nu va fi nimicit. 

Deei cei sunt hotăriţi să lupte până 

vor învinge. 
Lozinca lor: 

p de aproape 4 ani știu 
ască spre a-şi reface ţa, 

tă şi pustiită de duş. 
> 

„Toţi pe front, to- 

tul pentru, front”, este întocmai 

executată. Tinerii antifasciști ar 

dori cu toţii să meargă pe : front. 

Dar ţara are nevoie de ei şi în în- 

terior. E 

Aceşti tineri au format în ţară 

„armata de muncă”, Pământul Ju- 

goslaviei este astăzi în întregime 

lucrat, Acolo nu există grâu ne- 

treerat sau porumb necules. Tine- 

rii prin batalioanele de muncă se 

întrec,  Intrecerile . acestea sunt 

"toarte folositoare ţării. Sunt tineri 
așa numiţi „udarnici”, care au dat 

"ca voluntari peste 300 zile de mun- 

că într'un an. Deci ei lucrează pen- 

tru țară şi front. Ținuturile pustiite 

sunt ajutate de cele mai puţin să- 

răcite. : ” : “ 

. Acolo unde mai tot ce a fost bun 

224) | 

re dk 

- , 

p 

Tinerii conştienţi şi progresiști 

din România să ia exemplul tineri. 

lor antifascişti ai Jugoslaviei. Să 

urmeze calea trasată de ei și de în. 

văţătorii lor tinerii sovietici, Să ne 

apropiem cu dragoste de acest tiu 

neret unindu-ne forţele pentru etil. 

cacitatea luptei pe care trebue s'o 
ducem împreună: „ 
Numai astfel lupta pentru liber. 

tatea popoarelor va. izbândi. 

     
  

  

  

4 sea salar d 
Redăm în coloanele care văr 2, Nu nr. permit! "Poate 

urmează schița unui tânăr ajutoarele nu vin, nu pot să 

luptător pentru libertatea - , : : 
Poloniei, partizanul Ku. trimit pe nim.-..i la maorte si- 

leryck Jerzi, care descrie gură |”. A 
aci jertfa ui partizani — „Dar dacă vin, trebue ră 

NEz, ONU, acest . : , . 

“schiţe este unul dintre murim cu toţii, acum când re 

miile de partizani caredu CAIe partizan este necesar pen. 

luptat in tara lor împotri- tru continuarea . „luptei 1-— l-a 

r va Germaniei fasciste. întrerupt lanek. — Nu ajur » 

Janek trecea tocmai pe lângă că mor zilnic mii ?, Noi trebua 

cortul comandantului, când să luptăm : pentru eliberarea 

-prin pânza! subtire a acestuia Poloniei|: și navem voie să 
a auzit următoarele cuvinte; murim”, — Faţa comandantului 

„Cetăţeni, dacă nu se găsește s'a contractat mai mult, : prin 

un 'om curajos, pierim în co- mintea lui treceau fulgere da 

„ — Dacă Janek reu- drul acesta blestemat”. Se opri gânduri 

o clipă instinctiv şi deveni a- șește... totul este salvat, însă 

tent: — „Suntem într'o situaţie are voie să trimeată acest co- 

fără scăpare” — grăi mai de- pil la pieire ? Trecerea prin li- 

“parte comandantul. Suntem în- niile germane este imposibilă. 

chiși într'o parte:de apele râu- Dar poate... 

lui revărsat,-peste care nu se Gândurile i-au fost întrerup- 

poate trece, iar din partea cea- te de.voceca tremurândă u lui 

laltă de forțe superioare gei- janek :. ! | - 

mane. Situaţia aceasta este  — „Cetăiene, .eu ravortez, 
grsa, chiar pentru noi, care am dacă nu: mă lăsaţi, fug şi tre- 

mai trecut prin alte situaţii qre- nul.tot îl arunc în aer!” „ 

le, căci știm precis, dela prizo- Ochii - comandantului s'au 

„mierii: germani pe, care i-am tixat pe fața băiatului, dar n'au 
- prins ' astăzi, că: mâine: trebue : văzut în ea decât curul și- ho- 

să sosească un tren întreg cu tărire. Când a început să. vor- 

aiutoare proaspete. Dacă -cine- bească, glasul îi tremura. 
va sau ceva nu strică planurile:  — „Janek, "4 toria mea „ca 

germanilor, suntem 

*
 

| 
pe 

  

n 1  bierduți! superior; este să:te opresc; 
Dacă nu le-ar veni ajutoare, însă datoria mea fată de patrie 

“am fi putut iace o încercare-de este să-ţi permit Fapta ta va' 

” trecere peste câteva zile. Ger- contribui la eliberarea Polo- 
manii sunt mai putin rezistenti. niet.” E . | 
decât noi si ei pot simţi mai : Janek mergea de 6 oră. S'a 

mult foamea. căci stim că ș LL “ - 
t foamea. căci stim că și strecurat cu greu prin lagărul 

proviziile lor sunt. pe sfârşite. german. Imediat după ce a tre 

Dar,: cu sosi | ine II - 
osirea de mâine a cut ds avantposturile polone, a. 

aiutoarelor, nu ne rămâne al:- snceput să se caţăre cu băgare 
cova de iăcut, decât să ne Pre- ge. seamă Nedescoparit, a a- 

aum € i e. ăi DS Ti 

ST pentru o moarte sigur“. juns la sentinelele germane. 
Murim toti cu. ână a : 

ti cu :arma În mână. pe câteva ori, crezând că to- 

> 

“Fir de aţă“. 

  

din capitala ungară au fost cu- 
cerile. Peste 15 cartiere, dintre 
cari Angvalfeld, Ujpest,: Kis- 
pest, Csepel, insula Ohudaj au 
ost ocupate. Deasemenea ca- 

etic , zărmile Palfti şi Andrassi, gara 
Unite şi Marca Britanie pe de Racoşi, Parlamentul şi Bursa, 

altă parte. azi însă atârnă de un acestea din urmă salvate dela 
-- distrugerea plănuită de nemți, 

datorită oslaşilor 

mitetului de eliberare din Lu- 
blin în guvern provizoriu. „Gu- 
vernul polonez din Londra, spu- 
ne Pravda, a lăcut sforțări să 
semene discordia între Uniunea 
Sovietică pe de o parie şi St. 

vieţii partizanilor. Se vedea:ne 
sine, înainte cu un an, bttiat de 
treisprezece 'ani, cere — după 

executarea părinților săi re 
- către bandiții hitlorişti, —. a în- 

trat în rândurile nartizanilor. A 

lie. Simpli şi așpri în aparență, 
fii ai războiului, 'i-au dat. spri- 

“găsit între dânşii o altă fermi-: 

haina udă leoarcă, nici greuta- 
tea lăzii de dinamită. După un 
răstimp a trebuit să arunce bo- 
cancii.uzi şi grei de pcunânt, Nu 
s'a oprit decât o clipă. Repsta 
mereu în gând: ,;Pentru tine 
Polonie | Pentru moartea voas- 
tră, mamă şi tată”, mergea mai 
departe. Când, din depărtare, 
a zărit calea. ferată, simţea c 4 [ 

căire | 

„Situaţia guvernului 'din Lon- 
dra e șubredă peulirucă în spa- 
tele Ini nu se află poporul ci 
clica. reacționară a şleahticilor 
polonezi. În acesi limp:însă gu- 
vernul provizoriu din: Lublin a 

eroismului 
roşii. - SN 

În acelaş timp trupele Mare- 
salului  Malinovski * au trecut 
râul Nitra, la ZO km. de graniţa 
austriacă, apropiindu-se cu paşi 

păşit cu străşnicie la opera de, „repezi de hkomarno, mare cen- 
refacere a ţării. iru din nordul Ungariei. E 

Câteva cifre ale Pravdei măr- 
turisese faţa adevărată a nouii 
Polonii, libere şi democratice. 
Sau făcut sforțări uriaşe pen- 

y undstaedt se află în de- 
EA fonsivă. Acesta e rezul- 

” tatul. efectiv al marei 
coniraofensive germane menilc, 
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tru redresarea industriilor dis- după speranțele . hitleriste să 
truse de nemți. 4 mari cenirale aducă decizia pe frontul de 

electrice de district au fost res- Apus. " . 
j le britanice au îna- tabilite. S'a reuşit să 'se ajungă 

la 73% din producţia industriei 
petrolifere. dinainte de război. 
Au 'fost luate în lucru de către i 
“țărani 1700 domenii boiereşii to- 

Joi, trupe 
întat 52 km., 'ocupând oraşele 
Ambly, Massbourgh, Massogne 
precum şi Roy la 6 km. de 
Marche. 

talizând 320.000 ha., 100.000 fa- Retragerea germană e gene- 
rală în intrândul din Ardeni. milii țărănești . au: căpătat pă- 

-mânt. Funcționează azi 4500 
şcoli primare şi 1500 școli se- 
cundare, frecventate de 730.000 
copii, : | 

n acest fel înțelege noua Po- 
lonie să lupie pentru 'recon- 
strucție şi în acelaș timp şi pen- 
tru o participare mai activă la 
războiul antihitlerist. 

rmata Roşie! continuă cu 
putere ofensiva în Un- 
garia, tăind drum spre 

  

"Bratislava 'si Viana și liehidând 

- uând numai la 6 km. de şoseaua 
St. Viih — Honfalise, singura, 

mente ofensive 

Trupele. aliate au atins râul 
!'Homme, au pătruns peste no- 
dul de şosele dela Laroche, njun- 

arteră de aprovizionare, ce a 
mai rămas la îndemâna nemţi- 
lor. Deasemenea a fost oprită şi 
înaintarea germană: spre Stras- 
shurg. ! 

pia “mari imi- 
a 

de aște 
„Nijinegen și 

Sunt 

Bastogne. 

Siratia Belvedere lo. 6, — Bucureşti . 

| 
J 
4 
' 
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„aer trenul german 1”, 

jin şi îmbărbătare în. renoro- 
cire. Cu bunătate si sacrificiu 
îl învățau meseria de soldat,il 
ajutau în muncă si îl sprijineau 
la nevoie. Si acum totul tre- 
buia să ia sfârsit. Pentru a doua 
oară trebuia să-si piardă iami- 
lia, . familia, pe care a iubit-o 
atâta. Fălci:e i s'au înclestat, 
două lacrii * mari i s'au ivit în 
ochi ; acestea n'au fost lacrimi 
de frică sau de slăbiciune, ci 
lacrimi de ciudă 'şi ură adâncă. alerae. 

Dar d. dată privirea i-a re- Na mai avut timp să pule. 
devenit strălucitoare. O bruscă Mina. Un moment a stat: parcă 
hotărire i-a cordus paşii spre 1 îndoială și a privit o clipă 
cortul comandamntului., Peste o Spre codrul care adăpostea p? 
clipă era în tata lui. Rămânând fratii lui, pe partizani. Pe urmă 
în poziția de drâpți, a început: € șoptit pentru ultima oară; 
„Cetătene comandănt, am vrut «Pentru tine, Polonie !” și s'a a- 

să vă rog...”. - Inăbuşit de a- runcat cu dinamita cu totînain-:| 
moţie, s'a înrosit. Se întrerupse tea locomotivei. | 
o clipă. — „Cetăţene 'coman-  Țipătul băiatului 'a tăiat as 
dant, raporisz că eu arunc în rul rece, a urmat un zgomot în”. 

I fernal.. Dinamita, ţinută cu cele 
_Pe fața brăzdată de griji a două mâini înghețate a ex 
vechivlui soldat a trecut un plodat. Trenul a sărit în el: 

nu mai poate: rezista mult, 
Ochii i s'au împăienienit, plă- 
mânii resvirau sacadat... ” 

Din devărtare s'a auzit sgo- 
motul ritmic al trenului... Răsu- 

nau răcnetele soldatilor bati ai 
lui Hitler. Aşa mergeau alutoa- 
rele qermane pentru trupele 
care luptau: cu partizanii. 

Cu ultimele puteri, legănân- 
du-se pe picioare, a început să 

zâmbet „mu PLANURILE GERMANE FUSE ! 
"— „Ce puștiule, ce fel de SERĂ ZĂDĂRNICITE. Janek, mi- 
tren'? Ra „cul soldat erou al poporului | 
APP „Cetătene, iertaţi-mă. Din polonez, a pierit dârz în lupii 
întâmplare, stând în aproviere, cu cotropitorul merman. Din ță- 
am auzit tot, — eu nu vreau să âna truvulu său tânăr se îna! 
„pierim cu toții”. tă însă Polonia liberă. - ” 

", KULERYCE ŢERZI În „Și tu ai vrea  într'ada-    


