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„ deamnă. Josif Stalin. 

ănirea Armatei Foşii . 
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tovarășul Lenin, 
A mmumit ontul, care a întemeiat ojelitul nas» 

„tru partid, care l-a făurit an cu an, care l-a că- 
lăuzii sub loviturile Şarismnului, care i-a învățat 
Şă l-a călit în lupta aprigă împotriva trădătorzie 
loa ciasei muncitoare, împotriva nohotăriţilor, 
împotriva şovăitorilor, împotriva transfugilor, 

"wântduvile meclintite a!'c bolşevicilor în anul. 
1905, sub conducerea căruia ei Sau retra 

au fost în primele rânduri ale luptătorilor înt= 
potriva autocratismului şi au ştiut să sfărâme, 
să demasce, să doboare stăpânirea 
a memşevicilor şi a socialiştilo» = revoluționari, 
A murit omul, sub a cărui 
partidul nostru 
înfipt cu;o'mână viguroasă steagul roşu al re- 
vwoluţici din Octombrie în întreaga Şară, a sdro- 

"bit întpotrivirea duşmanilor, a întărit stăpâni- 

rea poporului muncitos în fosta Musie Ţaristă, 

_- Adeile lui Lenin au găsit o întruchipare vie . : 
în Uniunea Republicilor Sacaliste Sovietice, în. 
eroicul partid al boişevicilar. Ele sunt întrachi- 
pate în lucrările şi în activitatea lui Î. 

credinciosul continuatoa al operei lui. :. :. - 

Lenin trăeşte în minţile şi în inimile oame= 
“ilor muncii din U.E.5.$, şi ale asunriţilo» din 
toată lumea, Pentru clasa muncitoare şi pentru . 

oamenii muncii din îstreaga lume numele lui 

Lonin răsuznă, ca o chemare înflăcărată la luptă . 

necruțătoare împotriva asupritorilor, pentru o 

viaţă liberă şi Zericită= 

- Imceasul dei 

“nea Sovietică e încleştată 

pie moarte cu tâlhărescul imperialism hitlerist, î- 

maginea plină de' bărbăţie a marelui Lenin în: 

sufiețeşte eroicele popoare ale Uniunii Sovie= 

“zice întru săvârşirea, de. fapte . 

vitejie spre gloria patriei socialiste, Inireg po= 

porul sovietic 

apărare a Patriei împotriva 

cişti germani, care au 

pieptul său patria de invazia hoardelor străine; 

„el iuntă pentru apărarea aevoluţiei socialiste, 

a culturii socialiste. - 
a erânduirii socialiste, socia 

sovietici au fost 
.  Gemewaţii întregi de . eroi 

- gormate şi educate în, spiritul ideilor a tot în- 

_vimgătoare ale lui Lenin şi sunt pătrunse de ma- 

rele lui duh. Niergând să săvârşească fapte ne 

muritoare, fapte de eroism militar în Războiul : 

“pentru apărarea Patriei, milioane de fii şi fiice 

ale poporului sovietic, devotați! 

patriei lor-mume; poartă în imimile 

marelui Leoni: e 

“Cauza lui Lenin este de neînvins ! i 

Viaţa, faptele şi imarile opere ale lui Lenin 

ne învaţă să luptăm CU 

munismului. i-l uitaţi, - 

"Hici, dascălul nostru, 
iubiţi-l, studiaţi-l pe 

Mareşalul Stalin 

învaţă să ne sfătuim“-cu beniny să-ne adiresăm 

operei lui atunci când -hotărîm în, :chestiuni 

mari ŞE. ImăCă. ES 
A 1 a 

Lenin ne-a indicat de 
Şi 

una din sarcinile cele ma 

: tăduluii. nostru, Să' jure aurii 

ne vom cruța forţele pentru -a INtati 

noastră Roşie şi Flota noastră Roşienu 

(Din marele. jurământ al: Partidului, rostit de Stalin, 

hui Lenin). - 
A: 

nemumărat= ori că în» 

deci, tovarăşi, 
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baietii 

La 21 lanwarie şi-a terminat drumul vieții 

A murit omul sub conducerea căruia au luptat 

în | 
Timnul meacţiei, au pornii din nou la ciensivă 

ideologică” 

conducere de luptă: 
învăluit în fumul pulborei, a 

V, 

Stalin, marele tovarăş de luptă ai lui lLenin, 

încercări cumplite, când Unio 

întro luptă pe viaţă şi . 

nemuritoare de 

Sa ridicat în marile Războiu de, : 

„cotropitorilor fas . 
atacat. mişeleşte ţara 

noastră iubitoare de pace. Sub steagul lui Lenin . 

şi sub conducerea marelui Staiin, el îşi apără cu . 

fără ' margini - 

Jor chipul 

succes pentru cauza CO- 

conducătorul nostru“, în 

eş ne. 

perfecționarea ei e 

i importante ale_ par» 
că nu: 

Armata 

la moartea.   
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profilat pe cer de 

|. Caraion, — De 

Pag, 3-a. —  Galaţii 
'(nenortaj) — Tine- 
rii muncitori ridi- 

„ “că producţia, - - 
Pay. a, — Viaţa U- 

țul Şahului, 

Un adevărat ostaş 
“al lui Lenin, — Îni- 

'- ami viteze! (roman), 
Pay. S-a. — Jugosla- 

via nouă de Frane 
„+ Feol, — Buletin îin- 

tern, — Buletin ex- 
ten, — Note din 
U.F.S.s. 
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în ziua de 21 tanuazio 1824 a muiit 
Lâbiu, Omul pe tare Stalin l-a numit 

   
"miin Conducător de neintrecut -xang, 
ui adovărat vultur do munte, care nu 
şiie ce e teama în luptă şi care duce 
cu îndrăznoală . partidul inainte pa. 
drumurile neoxplorate: ale mișcării. te- 

» voluţionare ruseşti”, .. 
Un strigăt: do durero a pornit atunci, 

mai întâi din Uniunea Sovietică, ze-.. 
"petat 'apol în inima sutelor! de: mili- 
otii6 de usupriți din lumea întroagă.. 
Deliul. să întins asupra tuturor celor 

" cari luptau pentru libertate şi progres. 
Lenin,” stegarul Mardi Revoluții . din 
Octombrie, Lonin . gentalul teoretician 
al marxismului, ieşise din rânduri. 
"Dar. în acelaș timp. s'au, auzit de 

"pretutindeni. şi croncănelilo - triumlă- 
loare ale corbilor reacţiunii, Impilă- 
torii mari şi mici, dușmanii poporului, - 
trădători clasoi munctioare, oporiu- 
niștii, troțiciștii, propovăduitorii tascis- 

„ mului, — toți cei pa cari Lenin i-a 
lovit fără cruțare, în tot timpul vieții, : 

„ sperau că moartea lui 'va întomna 
„ destrămarea mărnțai sale opere. Intr'o 
aşa :măsură s'a idenlilicat Lenin cu 
partidul, său, cu avantgartda proleta- 
riatului, cu mnăzuințele poporului, cu 
Statul Sovietic, cu progresul omenirii 
întregi, încât au. crezut Jalnicii susți- 
nători al reacţiunii că toate acestea 
vor pieri odată cu el . -- 

Un lucru au uitat 'reacţionarii: că 
"* Lenin este unul din cele mai mazi 

genii. ale omenirii. Şi asomonca oa 
moni nu privesc în trecut, ci în viitor, 
Ei clădesc pentru: milenii. Ei merg în. 
direcția: istoriei, şi deaceea faptele 

„lor rămân veșnic în istorie, 
Lenin.a murit, dar ne-a lăsat moş- 

tenire 'leninismul, marxismul timpuri 
lor noastre, al epotii imperialismului. 
„Ne-a 'lăsat. serlorile sale, teoria și 

tăclica noastră. Șiim acum să-i com- 
»atem po oportunişii așa cum a fă- 
cut-o el în „Două tactici“, în „Despro- 

„ licbidatoriști”,. în .. „Despre --că!cţreu 
- unităţii”, Ştim să apărăm bazele teo. 

„ rotico . şi filosotia marxistă, pentrucă 
: suntem înarmaţi 'do el cu „Materia- 

lism: şi Empinio-Criticisra”, Am învătat 
cum se analizează în chip marxist fe- 
nomenele politice şi, economice, așa 

“cum a analizat el „Desvoltarea capi: 
. şi „Imperialis-. 

: mul”. Avem dela el o pildă de stil 
tatismului în : Rusia” 
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mărtxist simplu, fără ocolişuri, mer- 
gând tiisect în miezul chestiunilor, 

Ne.u lăsat pastidul său, comuniste 
bolşevic, un. partid do un tip cu totul 
nou. Un bloc monolit, în. care Intră 
și rămân numai! tel: mai bun! și-mai 
hotăriţi, — avăntgarda clasei munci- 
toare, conditălorul întregului popor, 
Un partid înzestrat cu o platoşă do 
neînvins, teoria marxistă-leninistă, 

No-a lăsat un Stat, pa care îl iubim 
şi-l admirăm, . Uniunoa Sovietică, Un 
Sia! care d imiăptuit democraţia cea 
măi largă, care a destiințut exploa- 
taraa omului de către om. Un Stat 
în caro tineretul a. căpătgt drepturi 
şi posibilităţi-unice. Un Stat care s'a 
'pus în fruntea - popoarelor ce luptă 
“az pentru libertate impotriva reacţio- 
narilor iascişti, . .. : îi 

Ne-a lăsat o armată. Armata Roșlo 
-a muncitorilor 'și ţăranilor sovietici, 
cara! iuptă pentru apărarea Stalului 
“socialist, dar în acelaş timp luptă şi 
pentru. noi, pentru libertatea -omenirii,: 
împotriva celui întunecat şi mat. sâu- 
geros dusman el popoarelor, lascis- 
mul gemma. . 

îmsermmaila 
O întreagă venerație de tineri 

nemulțumiți şi deziluzsionați de 
stireu economico-socială din tre- 
cut, şi-a căutat cu desnădejde un 

sprijin care întărata să se arate. 
Peste tot năwdăstuirile erau ace- 

leaşi i muncă peste puteri, salarii 

neîndestulătoare, "condilii de hi- . 

ienă. anizerabbo,. fn „general î..89- 
maj, Lunăuvușită în desvoltarea ei 
de către! guvernele reacționare, 
mişcarea muncitorească va putut 

să aducă vreo ameliorare acestei 
situaţii. In astfel de împrejurări 
o_bună parte a tineretului a căzut 
pradă duentitoarelor îÎnfluenţe ale 

fasciamului.  Fascismul a ştiut să 
profite, a ştiut să speculeze. Fas- 
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enim 
Ne-a lăsat, în siârşit, un conducă- 
tor, un stegar care să ducă mai de- 
parte opora începută de el, Lonin ni 
l-a lăsat po Stalin, discipolul lui cel 

„mal credincios, omul cu care a cola- 
borat la toate operele mari po cari 

„le-a întăptult. Cu stalin a creat şi în- 
tăzit Lenin partidul bolşevic. Cu Stalin 

a condus: Revoluţia din Octombrle şi 
"cu el a. apărat-o de intervenţionișii 

şi gardiși. albi. Cu Stalin a făurit 
Lenin Armata Roşie. Şi opera lui ne- 
pieritoare a lost dusă mai doparte de 
Stalin, conducătorul de astăzi al lup- 
toi pentru eliberarea popoarelor. 

Astăzi la a 21-a comemorare a Mor- 
ţii -lui Lenin, tineretul din România, 
alături de. întregul popor român şi 
de toate naţlunile lubtoare de iliber- 
late, salută Patria lui Lonin şi Stalin, 
salută Armata lu! Lenin și Stalin care 
înaintează vertiginos 'spre Berlin, .și 
jură “ca să nu precupețească nicio 
storțaro pentru ca opera de nimicire 
« reacţiunii fascisie să fio dusă câi 
mal grabnic la bun sfârşit, 

  

      

DD, Alexandrescu 

0 Operă 

  

cismul a promis, a nințit, a creat 
diversiuni, a destănțuit ura, cana- 

lizând dinamismul şi energia tine- 
retului pe panta unei activități pe 

cât: de primejdioase, pe utât de 

criminale, 'Fascismul a fanatizat 
tineretul, i-a otrăvit sufletul. |. 

Avem în fata noastră această 
anrere aistune, de îndeplinit: des: 
fascizarea şi reeducarea morală a 
tineretului. Cum. și- prin ce mij- 
loace ? . n 

In primul rând, printr'o organi- 
"zare metodică. In trecut rolul și 
importanta tineretului "au fost 
subestimate, tineretul ' neglijat. 

(Contintrare în pag. 6-a) 
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LENIN ȘI STALIN ; 
(După tabloul pictorului Savarog) ! 

  
    

  
  

        
      

  

                
      

            
  

          
    

vorbă cu cititorii, 

-niversitară, — Col- 

Pag. 5-a. — Povesti- "elan cor 
mi despre Lenin, —. bundă a hitlerismului. aducător 

= 

„grabnic, 
'Trebue să ținem apoi seamă şi. 

Duminică 21 Tanuarie 1945. 
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Problemele acimale 
ale tineretului români de. MIHNEA GHEORGHIU 

Odată cu eliberarea Varşovti, 
ofensiva generală, deslănţuită în 
ultimele zile, a intrat în faza a- 
saltului final, Dar pentru a obţi- 
ne victoria,: cu o zi, cu:un ceas, 

- mai, de vreme, pentru. a zdrobi, 

întrun: elan comun, 

_de moarte, niciun efort nu este 
de prisos, nicio muncă prea grea, 
nicio jertfă prea scumpă.  .. 

Fiindcă, Ia capătul tuturor sa- 
crificiilor şi tuturor oboselilor, ne 
așteaptă pacea atât de dorită de 
poporul nostru! încercat,-şi de 
toate popoarele lumii: - pacea de 
muncă pentru progres, pentru o 
viaţă liniștită şi fericită, dela ca- 
re. primejdia jafului şi a crimei 
fasciste a fost pentru totdeauna 
înlăturată. - Me 

Dar pentru înfăptuirea acestui 
viitor luminos, în fața tineretului 

„stau problemele  arzătoăre . ale: 
prezentului, de a căror grabnică 
şi deplină. înţelegere, depinde 
“participarea sa la lupta întregului 
popor, pentru o viață mai.bună. 

„" Toţi tinerii trebue să se, con- 
sidere mândri de a fi soldaţi ai 
acestei lupte. 

Prima sarcină a tinerilor, con- 
„ştienţi “de adevărul - acesta, este 
unirea tuturor tinerilor, cu. sau 

"fără de partid politic, aparţinând . 
oricăror. asociaţii: sportive, .cul- 

-turale, religioase, sau niciunei a- 
sociaţii, într'o largă mișcare pen- 

“tru mărirea , efortului. de război 
“(prin voluntari. și ridicarea pro- 
ducţiei), pentru - refacerea ţării 
“ruinate de războiul, lui Antones- 
„cu, pentru progres şi cultură... 

Lozinca întregului. tineret :să 
fie: totul pentru front, totul pen- 
tru victorie, : ci 

Inarmat cu această 'convingere 
nezdruncinată, tineretul să fie în 

. fruntea muncii pentru - mărirea 

belșugată și frumoasă, din care 
să dispară urmele jafului ger- 
man, Pentru aceasta tineretul 
trebue să-și înfrângă starea.de 
indiferenţă -şi inconștienţă - care 

„i-au fost propovăduite. de şase 
ani încoace, aşa cum 'trebue să se 
lecuiască de boala stângismului. 
Frontul unic muncitoresc este o 
realizare ce nu trebue umbrită ; 
ci întărită şi lărgită cât mai mult, 
cu forţe noi, izvorite. din dragos- 
tea cinstită de ţară şi de popor. 

Unitatea solidă a tineretului, 
în lupta anti-fascistă,. este întâia 
problemă de bază a prezentului, 
pentru tineretul român. , 

Această unitate trebue înfăp- 
tuită cu orice preţ şi cât mai 

de.nevoile tineretului, de dreptu- 
rile lui, într'o ţară care pășeşte 
spre democratizare, spre progres 
şi cultură, IE 

dârză va obţine dreptul său. la 

  

fiara muri-. 

'retul plugăresc. 

“niciodată, : -: = - 

Conștient că numai prin luptă” 
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le 

viață,.să înveţe să'se îngrijească” ” 

el" însuşi: de. nevoile 'sale:;tinere=. 
tut trebue să sprijine activ, mo- 
bilizând toate : forțele sale,. apli- 
carea: deplină: 'a:' Platformei . : 
Frontului . Naţional. Democrat, 
singura capabilă :de'a soluţiona 
impasul. grav în care se găseşte 
țara şi de a . rezolva “multe din 
problemele. care frământă: azi -ti- 
neretul, şi în primul rând 'tine- 

de 'bază-'a * A-doua problemă 
tineretului român este-lupta pene .. 
tru âplicarea: platformei F..N.:D, 
şi în primul rând, realizărea “re- 
formej. agrare, pentruca.. tinerii : 
țărani „să poată intra în primă- .. 
vara aceasta, cu plugurile, în :pă- 
miânturile lor“, “confiscate. dela 
marii moșieri. La rândul..lor, ei 
vor. continua lupta .în cădrul-F. 
N..D., care-i va ajuta să lucreze: 
şi să menţină pământul. -: -.. 
„- Sute. de mii: de .tineri români, 

„victime ale trădătorilor, de. ţară 
legionari. şi antonescieni,. au .că- 

_zut în Răsărit, luptând alături de 
bandiții germani.: O mare parte 
'din' vină, o :poartă „educaţia“ ce 
“s'a făcut tineretului. nostru, o ;e- 
ducaţie de care;se; resimte. încă. 
Șovinismul: și antisemitismul -nu 
au fost încă zărobite. Cine poate 
nega rolul pe care . premilităria 
l-a: jucat şi-l joacă, încă în aceas- 
“tă instrucție? Dar. rolul :Univer- 
sităţii,. Şcoalei, al 'tututror' insti=' 
tuţiilor: de: cultură înzestrate-de.- 
veninul fascist? .....-. 

Democratizarea. . învățământu: 
„lui şi a întregei munci-de educare 
'a* tineretului” este - o problemă 
-principată pentru România; Tine 
retul .'să vegheze ca * greşelile 
trecutului să nu'se mai . repete 

pi A” e 

* Tineretul progresist din'întrea- 
| “ga lume, în frunte-cu eroicul -ti- 

„producţiei de război, întregul ti-. 
" neretţ să muncească pentru refa-. 
„cerea ţării, pentru o Românie îm. 

neret sovietic, ne-au - dat-" pilde 
nepieritoare în:lupta lor efecti- 
vă, pentru mântuirea Patriei, îm- 
potriva" fascismului ucigător. de 
popoare. Prietenia cu tineretul de. » 
altă “naţionalitate, cu tineretul 
_pâpoarelor ' înconjurătoare -şi.".în 
specia]-cu tinertul sovietic;.şi.ura 
comună împotriva fascismului. 
intern și extern, să fie țelul âces- 
tei educaţii democratice... 

Conducătorii țării trebue să ia 
toate măsurile! ca ' revendicările... 
vitale ale tineretului, . economice 
şi politice, să fie rezolvate. Numai ” 
astfel viitorul unei "Românii: cu | 
adevărat democratice poate fi'a- 
sigurât. IN a 

-Pe de altă parte, tineretul tre- 
"bue să înveţe : să lupte singur pen- 
tru drepturile sale. Numai astfel: 
va grăbi izbânda: Şi :aci intervine” 
a'treia problemă! de . bază,' în 
munca tineretului şi anume con- 
tinuitatea .luptei, fără: de. care 

arepturile cucerite: cu. preţul o- 
boselilor și al. jertfelor,. vor fi. 
sabotate și.compromise, iar lupta 
dârză ce avem încă de: dus, sor- 
tită eșecului. . m 

  

  

24 laauerie is: 
Situaţia Principatelor Române din 

preajma anului 1850 oferea un specta- 
„col din'cele mai întristătoare. Necur- 
mate certuri lăuntrice, intrigi urzite 
în umbra „Sublimei Porţi“, dar mai 
-ales înapolata stare socială şi econo- 
mică. a ţării, au uşurat înfiriparea 

" incepe să se desvolte şi la noi indus- 
_tria. Faptul acesta a creeat noi dezi- 
derate economice; spațiul economic se 
cerea lărgit, marita trebuia să circule 
cât mai nestingherită. Pentru desăvâr- 
şirea - relaţiilor economice între cele 
două principate "Milcovul constituia 
însă numai o piedică. geografică. Ex- 

- pansiunea capitalului constituia : un 
element esenţial în progresul burghe- 

2iei noastre din acea vreme. | 

O seamă de minţi luminate au în- 
țeles atunci că cecace se cerea 
primul rând era o coalizare a tuturor 

„energiilor creatoare ale ţării, o înmă- 
- nunchiere a, tuturor acţiunilor capabile 

să scoale ţara din impasul în care se 
afla. Dându-li-se o nouă cârmuire 

"mai dreaptă, mai înţelegătoare, rea- 
lizându-se unirea tuturor forţelor şi 
sliminându-se obstacolele pe caro fcu- 

desvoltării burgheziei, principatele ar 
fi păşit astfel pe drumul propăşirii. 
In virtutea tuturor năzuințelor și nc- 
voilor ţării, unirea principatelor tre- 
buia pregătită, înfăptuită. Apusul, mai 

" avansaţ îşi revarsă influenţa asupra 
unui grup de tineri care se reîntor- 
seseră în ţară îmboldiţi. de clanul şi 
ideile unei opere de. largă. înfrățire, 

ia maştere revoluția dela 1848 în ca- 
drul cărela Bălcescu şi întreg tineretul 
revoluțienar, în Muntenia şi Kogălni- 
ceanu, Al. 1, Cuza, Al. Russo, AJecsan- 
dri, ete, în Moldova avea să ceară prin 
proclamația dela Islaz: Improprictă- 

o seamă de alte reforme sociale, In- 
deplinirea tuturor acestor deziderate, 
era în strânsă dependenţă de înfăptu- 
irea operei celej mai de seamă : unirea 

şi de alta a Milcovului, dispariţia tu- 
turor restricţiilor morale şi materiale 

vregătise. Dar revoluţia dela 1848 a- 
vea să cşueze din pricina: deslipirii 

decât 11 ant mai târziu, în 1859, când 
. ambele adunări consultative ale Prin- ncinfricaţi conducători ai săi, . 
cipatelor Române aleg pe unul şi a- impună grabnic voința. 

pe col. Alex, Ion Cuza. Brară celaş Domn, 

" daiismul boieresc le ridică în calea. 

"de 'libertate deplină. Astfel avea să” 

rirea' ţăranilor, desființarea robiei 'şi' 

tuturor forţelor neamului de o' parte. 

pe care graniţa le creea implicit prin ” 
„existența ei. Unirea principatelor. se & 

   y 

- Ajuns la cârma statului, prima. grilo 
a noului domn.a fost. îmbunătăţirea . 
stării economice sociale. . Impreună 

_cu-. Mihail Kogălniceanu, primul său 
sfetnic, Al. Ion Cuza porneşte la rea- 
lizarea celor propuse. Lovitura: d6 
Stat a lui Kogălniceanu, impuno îm- 

compuse din boieri şi moșieri .apll- 
„carea măsurilor pregătite. :Un.. şir 
întreg de reforme căpătară curând .0 | 
înfățișare reală, In 1863, reforma .a- 
grară, . împropletărirea cu: pământ 
a ţăranilor, desființarea şerbiei şi .6e- 
cularizazea averilor mânăstireşti, Con- 
stitujiau un fapt întărit de lege.  :- 

Innăbuşită. formal, reacţiunea . celor 
“ atinşi- 'în: interesele .lor continuă: să 
mocnească în : ascuns, Reformele 
domnitorului Cuza; depășeau cu: mult 
prevederile şi ideile capilor. liberali 
de atnuci, stăpânitori a nemărginite 
pământuri. Revoluţia: burgheză: închi- 
deau în desăvârşirea lor, înfrângerea 

“unui puternic curent naţional; Pe de potriva voinței. corpurilor legislative . 
altă parte tocmai în această epocă. 

+ 

feudalismului încă existent. Faptul-a- .. 
cesta' ducea implicit la desfiinţarea 
tuturor marilor latifunăii. O parte-din 
acei cari -pregătiseră revoluţia de'la : 
1848, ar fi voit:să, creieze condiţiile 
prielnice unei  desvoltări ' capitalişie: 
menţinând în acelaș timp feudalismul. 
Mai clarvăzător, mal progresist, Alex. - 
Xon Cuza, îşi propunea să-l inlăture . 
“cu desăvârșire.  Reacţiunea stârnită a 
fost puternică. Alex. I. Cuza, omul care 
realizaso unirea, democratul care îÎn- 
fruntaso toate. primejdiile înfăptuind 
cu „hotărâre reformele necesare pro- 
pășirii poporului, a fost înlăturat. 
Reacţiunea biruise. Rezultatelo: revo- 
luţiei burgheze dela 1848 aveau să se 
amâne cu aproape încă un secol. “. 
Reînodând firul 'rupt, astăzi 'proble- 

mele apar aceleași.. In: fața reforme- . 
lor pe: caro” poporul le reclamă cu' 
hotărîre, în faţa .nevoilor .şi dureri- 
lor întregii masse muncitoreşti şi .ţă- 
răneşti, reacţiunea opuno o rezistență . 
înverşunată, Marii latifundari care şi . 
astăzi mai abundă, conservatorii țe- 
gimului: feudal vechiu do 1500 de ani, 
se mai crampohează încă pe poziţii 
lor. In faţa. acestei situaţii :poporul, 
îşi cere. cu voinţă. nesâruncinată. 
drepturile de libertate și progres, 13 
o viaţă mai busiă. In: unirea deplină 

tuturor... forțelor. sale, de. pe întreg 
cuprinsul ţării, . ferm 'hotărit: să-şi - 
câștige prin luptă dreptul la viaţă, 

de masse şi unirea nu se realizează poporul va reuşi de data aceasta,-sub 
indrumarea celor mal cinstiţi şi mal 

să-şi 
Reforma a“: 

va fi de data aceasta întăptul- 

Unul din aeclele cele mai importante tă prabnle şi înărită, în așa măsură, - 

în istoria ţării noastre, Unirea, se 
înfăptulse, ” m e d a mm Te 

4 

încât ţăranii, își vor putea lucra şi 

menţine pământuj lor. 1.— —-: 
4
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mul profilat pe cer avea ume 

Fi 
CISSCUSG enorm Ca O 2UpI 

laolaltă cu minoreurile pământului, 
în care au putrezit rădăcini 

în care s'au înecat femei 

în care au venit să moară carboniz 

(Foto montaj de John Heartjield) , 

        

DIPITROFF (cătro Goozirtrj)e 
„Vă este, desigur, frică de întrebările mele, domnule prim- 

rii aspri, răniţi, 

mersul înfricoșetor şi-un păr negru, ierbos,. 
- 

cu sângele lui subteran, 

ate păsările din 

gonite din cuiburi și de pe vapoare,. 

au venit să moară păsările Sudului. 

Printre materii anorganice, priatre vizuini sălbatice şi 

dă polară, ca o inundație ma- 
mină, 

fundul 

lumil ; 

planto 

mergea uriaş ca o mie de blockuri puse să meargă, 

ca'o mie de soldaţi trimişi să se omoare, 

ca o mie de prizonieri întorși din războiu, 

ca o mie de muncitori chemaţi la fabrică. 

Fomei înalte 'deschidoau ușile cu azimă, 

copil cu fructe veneau la poartă, 

dobitoace păroas. îsi lingeau puii 

și sângele negru, sângele pământului. 

bolborosea prin carnea ruptă, prin aer. 

întors către omul profilat pa cer. 

4 

, 

No amenință frigul, fabrica moa și 'nserează — 

o inserare cu vertebrele obosite și combustibil consumat, 

Omu! protila! po cer venea din măruntaelo pământului cu căl- 

- dură, 

cu asasinate inedite, cu insule de cadavre plutind pe rezer- 

voara de păcură dala un sat la altul. 

El avea umerii outernici şi vochi, 
inima grea ca o iarnă 

şi niște ochi fantastici, niște priviri 

încărcate de miragii. 

In diminoața brutală ca ua pumn 

ploile au curs paralel cu sângele 

cu dragostea, cu bucuria, cu iarba, 
_O bucată de pâine uitată în coş 

o cale ferată po unde nu mai vin trenun 

o pensiune din care au plat ferestrela 

un copi! care se plimbă prin bătătură 
o mamă care nu mai poate să nască 

un stojar cu ghinda cafenie în palmă 
ua continent de bucurie 

o pădure de pâini , 

o armată de peşteri bărboase 

Printre pletrele muntelui, 

printre ape, 

omul profilat pa cor 
cât aşteptările lumii creşcusa, 
cât noaptea, câ iarna de mare 

şi tânăr ca gleznele ciutei, 

Când mergea peste câmpuri, : 

- 

jivinele şesului îi ascultau pașii: 

erau siguri și tari ca viata din arterele lui. 

Intre oameni şi între câmpurl luna a stat ca o mină electrică, 

plante de smoală foșneau în aer frumos 

şi se făcea câteodată noapte în noi. 
Omul protilat pe care s'a uitat în pământ 
— pământul semâna cu toamna — 

„Dărămaţi oraşul acesta, 
în care nimic nu mai e sigur” — 

spunoau trocătorii, uiiându-se'n urmă. 

A fost o seară tulbure. Departe 
s'au auzit mitraliere. Voneaul 

Pe brânci. . - 

in coate. 

Acuma |l 

— Dimineaţa ca o sârmă ghimpată 

s'a oprit în pieptul omului profilat. pe cor. 

E! so uita în pământ 

+ 

— pământul semăna cu toamna — 
şi nu mui vorbea nimor' 

p 

Po urmă, târziu, s'au auzit mitraliorolo'n oraș... 

Ion Caraion 

A 

  

  

    
țu Pioresul 

Cecace caracterizează pe fasciștii 

nemți este neputinta de a înţelege 

că există oameni cari preţuesc liber- 

tatea mai muit decât viaţa, oameni 

cărora te:oarea cca mai cruntă nu le 

poate” îndoi şira sp.nării. Astiel se 

pozl.e explica încercarea lor dobito- 

cească de a cuceri unul după altul 

popoarele libere ale lumii, încercare 

cuiminată cu agresiunea asupra TJ- 

niunei Sovietice. . : : 

Și totuşi, încă din primete luni ale 

venirii lor la putere, hitleriştii au a- 

vut piilejul să vadă că metodele. lor 

banditeşti nu pot subjuga. spiritele 

oamenilor liberi ; că un comunist, un 

antifascist; un patriot nu este „omul 

care primeşte  paimaie“, ci este un 

luptător care ştie să se apere şi ştie 

să atace şi nu depune armele . decât 

după ce şi-a zdrobit adversarul. Ace- 

s:a a fost cazul lui Gh. Dimitroff, u- 

nul din cei mai de seamă revoluţio- 

nari şi gânditori marxişti, care prin 

geniul şi curajul său, a transformat 

un proces menit să justifice teroarea 

nazistă împotriva partidelor  demo-: 

cratice, într'un proces al fascismului 

“însuşi, 
Iată pe scurt faptele cari au dus la 

procesul din Leipzig, judecat între 

Septembrie—Decembrie 1933 : 

La 27 Februarie 1933, hitleriştii su 
înscen2t o vastă provocare. Un nu 

măr de hitlerişti - din detașamentele 

A, au daţ foc clădirii Reichst:agului 

îi 1 arlamentul german), La faţa locu- 

lui ei au arestat pe un muncitor: cam 

țicnit, un anarhist olandez, Van der 

Lubbe, asupra căruia au declarat că 

au găsit o carte de membru a Par: 

tidului Comunist. (Acest lucru a fost 

dovedi: în cursul dezbaterilor drept 

una, din multeie minciuni hitleriste). 

Provocarea a slujit hit'eriștilor pen- 

tru a dezlănţul teroarea împotriva 

Partidului Comunist şi a întregii mis- 

cări muneltoreşti şi democraiice din 

Germania. NI 

'Hiteriştii voiau să justifice aceste 
măsuri în fața opiniei publice ger- 

mane şi internaţionale prin existenţa. 

unui „complot comunist“. La 9 Mar- 

tie 1933, fruntaşul comunist Dimitrofi 

şi aţi doi bulgari, cari se aflau în: 

emigrație în Germania, suni: arestaţi 

la Berlin şi implicaţi în procesul în- 

cendierii Reichstagului, Este arestat 

şi Torgler, preşedintele fracţiei par- 

lamentare comuniste din Germania 

care. fără consimțămânul  Comitetu- 
ui Central al Partidului Comunist, 
s'a prezentat de bună voje poliţiei „cu 

scopul de a se reabilita”. 

După ce au socotit că au strâns 

destule „dovezi“ ca să pornească ac- 

  

ae 
  

A.  BERNOVICI, :clev — 
dacă recurgem, 
trece la concluzii, la transcric- 

vea câtorva versuri din poc- 

înainte de a 

mul dvs., e. tocmai peniru - a! 

discuta pe un material concret: 
Misiunea ta: să răspândești 

gândirea nouă. 

ce va cuprinde într'o zi întreg 
pământul 

Să răspândești cuvântul 
ce-aduce libertate, jericire 

Milioane de oameni te-aşteaptă 

să spui o vorbă doar, dar vorba 
cu-adevărat cinstită, dreaptă. 
Fragmentul decupat de noi 

este o reccmandaţie făcută 

„poetului de astăzi” — după 

cum precizaţi în titlul poe- 
mei. Numai că, dacă remar- 

căm buna dvs. intenţie, dacă 

acestei intenţii îi adăogăm 
chiar calitatea de misionar, 

de luptător şi cetăţean reveni- 
tă poctului, încă n'am reuşit să 

numim încercarea dvs. poezie. 

Vă rugăm să faceţi un articol 
cu 'subicetul pocmei pe care 
ne-ați trimis-o şi ?n care Să 
expuncţi clar, cu exemplificări” | 

din literatura română şi uni- 

versală, necesitatea de integra- 
re a poctului în rândurile po- 
porului şi de cufundare cu as- 
piraţiile lui, Bincînţeles, veţi 
explica totodată evoluția ra- 
porturilor dintre scriitor şi pu- 
blic în dilerite epoci ale isto- 
torici, arătând pentruce obli- 
gaţiile de astăzi ale scriitoru- 
lui sunt altele decât cele 
acum cincizeci sau decât acum 
douăzeci de ani, 

  

- 1. HEIGER — titlul articolului 
Gvs, — Kultur —.pus mai ales şi 
între ghilimele cu vădite intenţii 
ironice nu corespunde total subiec- 
tului tratat şi nici nu sugerează 
total ceeace aţi vrut să exprimaţi. 
Dealtfel, articolul singur, luat în 
întregimea lui, este foarte lung şi 
foarte deslânat. Sunt trei subiecte 
— dacă nu patru — pe care nu 

"le-aţi putut suda între ele: cultura 
fascistă din Germania şi rezulta- 
tele ei penibile pentru progresul 
şi evoluţia spiritului; cultura” de 
largă umanitate şi puternic rea- 
lism din U. R. $, S$.. cultura sufe- 
rinaă a țărilor ocupate de hitlerişti 
(dvs. pomnieţi numai de Franţa şi 
România, ceeace nu e suficient) şi 
lăsaţi aici loc de câteva rânduri 
pentru a înfiera cu toată revolta 
pe colaboraţionişti. Dacă aţi fi avut 
unitate şi forța aceea indispensa- 
bilă de a convinge şi coordona, ar- 
ticolul ieşea, fără îndoială, bun. 

Reţinem, totuşi, din el aceste: 
date asupra concepţiei despre 
cultură a naziștilor: : , . 

„In expresia furioasă alui Geo- 
ring: „Câna aud cuvântul „cultnt- 
ră”, îmi vine să scot revolverul!”, 
se sintetizează atitudinea pe care 
şi-a manifestat-o fascismul faţă de . 
problema culturii, 

Această atitudine a fost: aceea 
care a dictat: arderea: operelor 
scriiterilor democrați şi a celor a- 
partinând savanților de alte „rasei, 
Nehunia a mers! până acolo. înrât 
lcine, cântărețul “legendarei . „Lo- 

  

Gu, Dimitro!i: Documente, scrisori Ş n, 

| dn. Leinzg.. la „Cariea Rusă. 
1 suptă împotriva | 

pentru Co-- 

A 9 Yo . 
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țiunca, hitleriştii au început proce- 

sul, dându-i o mare publicitate, Pri- 

mele două şedinţe au fost difuzate 

prin radio. Corespondenţii străini ai! 

cotor mal mari ziare din lume asis- 

'tau la dezbaleri. 
Dar a trela zi, când s'a început in- 

terogatoriul "lui Dimitroil, întregul 

cşafodaj. de minciuni a fost spulberat 

ca. un. castel de cărţi de joc. Dimi- 

troif, din acuzat, -a. devenit acuzator. 

Dezbaterile n'au niai fost retrâns- 

mise prin radio. Martorii acuzării, în- 

tre cari s'au numărat şi Goering şi 

Hitler, au fost demascaţi rând pe 

rând de Dimitroff. In mijlocul bes- 

tiilor care spumegau de furie nepu- 

tincioasă, Dimitroii stătea ca Gulli- 

ver în ţara piticilor, Când „martorul“ 

Goering,  încolţit de întrebările lut 

Dimitroff, dă ordin ca acuzatul să fie 

scos din sală, Dimitroff îl întreabă : 

„Vă este, desigur, frică de întrebă- 

rile mele, domnule prim-ministru ? 

Tar Goering, ieşit din. minţi, urlă : 

„Așteaptă numai, până nu vei mai 

fi în puterea legală a acestei „Curti 

de Justiţie şi te vom avea Nol în 

mână ! Ticălosuie !* . . 

Purtarea eroică a lui Dimitroit. a 

fost un model de felul cum trebue să 

se poarte la procese un antifascist şi 

un patriot. o 

Extragem din cuvântarea pe care a 

rostit-o la încheerca procesului '(ple- 

doarie ce nu-şi are pereche în Îs.0- 

ric), un pasagiu care arată ce însem= 

nează adevăratul patriotism. 

BIMITEGOFFE: Nu am fost numa! 

cu prisosință insulta prin prasă — 

acoasta mă lasă rece — dar prin 

mins şi noporu! meu bulgar a fost 

numit turbat" şi „barbar“, iar cu 

am fost nuniit „o suspectă fisură 

balcanică”, „bulcar sălbatic” şi cu 

nu not trece sub tăcere acosto 

fante. | i 

Este drept că fascismul. bultiar 

esto foarto turbat si barbar, Mun- 

citorimea, țărănimea, intelectualii 

din ponor, nu sunt însă nici tur- 

baţi nici barbari, Civilizaţia mate- 

cială din Balcani nu este desigur 

atât de înaltă ca în alte fări eu- 

vopens, dar sniritualiceşte şi po- 

liticaşște nfăsele poporului nostru 

nu sunt mai projos decât masele 

din alto țări din Europa. Lupta 

roastră politică, năzuințelo  noa- 

stre politica nu sunt mai prejos în. 

țara noastră decât în alto țări. Un 

nepor caro a trăit 509 de ani sub 

ina sîriiin, fără să-şi piardă limba 

si nationalitatoa, clasa noastră 

muncitoare şi țărănimea noastră, 

    

yelci“ a fost omis din istoriile de 

literatură ale Reich-ului sau cla- 

sat drept „poet necunoscut”, . 

Lâteraţi de talia unui Thomas 

Blana, cameni de şțiință cu valoa- 
 Me-moitdială (ca Freud şi Einstein) 

au fost siliţi, în urma decretării 

măsurilor de apărare a „purității“ 

aricne, 'să ia arumul exilului, 
Nici nu se putea ajunge la alt- 

ceva în Germania lui EHitler, care 

printr'o. falsă interpretare a con- 

cepţiei „supracmului“. lui Nietshe 

și 'a teoriei lui Gobincau despre 

  

batece idcolozii, ce. tindea la âscr- 
virea „raselor inferioare'* orgoliu- 
lui morbid al superiorității aria- 
nismului, „i 

In mod fatal șia făcut, astiel, a- 
pariția o literatură de minoră cali- 
tate, inspirată de preceptele „ăoc- 

trinare” ale lui Alfred Rosenberg | 

sau de „principiile“  dementului 
dela Berchtesgaden, expuse în „0- 

pera” de tragică memorie: „Mein 
Hanni“ 

D=asemeni transcriem ideile jus- 
te şi sănătos 'gândite despre viața 
spirituală din U. R. 8. S: 

In timp ce „cultura 
„progresa“ astfel, în U. BR. S. $. 
scriitori ca Ilya Ehreuburg,  Şo- 
lohov, Gorbatovy, Wanda Wassi- 
liewska, Utkin, înfruntând, ală- 
turi de glorioasa Armată Roşie, 
bandele fasciste, zugrăveau în 
pagini de neuitat suferințele şi lup? 
ta eroică a poporului sovietic pen- 
tru apărarea Patriei împotriva 
necmilosului cotzropitor ; s'au născut 
asttel: „RAZBOIUL lui Ehren- 
burg; „NEINFRANȚII“ lui Gor- 
baiov; „CURCUBEUL“  Wandei 
1Vassiliewska, poemele lui Utkin, 

Inainte de a intra în foc, soldaţii 
sovietici citeau articolele - lui 
Sihrenburg; 
Leningradului, Şostacovici a com- 
pus impresionanta sa simfonie a 
cărci celebritate a trecut de mult 
hotarele Uniunii Sovietice, 

Şcoli noui dc toate gradele au 
fost întemeiate şi mii de elcvi şi 

germană 

studenţi au  frecveniaţ regulat 
cursurile lor în anii acestui ureu 
războiu. 

Savanţii sovietici, nrin înzecirea 
efortului lur de muncă, au avut un 
loc de frunte în lupta unită a po- 
porului, cate a dus la izgonirea 
fasciştilor de pe teritoriul sovietic, 

Pe vi.tor vă rugăm să ne trimi- 
teţi articole mai scurte şi mai in- 
chegate. 

- LIA LUPAȘCU — ne pare, bine 
că ne scrieţi atât de curând, deşi. 
am Îi dor t să primim "n loc de 
poezii, mai mulț explicaţii despre 
lecturile dvs. pentru a vă orienta 

Are a     
  

-ţiei“ hitleriste. 

tuşi, nu i sa 

  

zii 

rase, a hotărit. afirmarea unei săl- . 

în perioada asediului 

    

însemiăi în legătiră 0 pg 
nai “ vavâ Văd LA 

a seriozităţii şi impor, 

caro au luptat 3 i 

fascismului buloar,: 9 . 

munism —.un "asemenea popor nu 

osto. barbar şi sălbatic. b 

sălbatic esto în Bulvaria numai 

fascismul. Dar, vă întreb, domnula 

Preşetinto : în care fară ae esta 

fancismul barbar și stivatio ? 

PREŞEDINTELE 
(întrerupe pe 

Dimitrorr) : Nu vreţi, cred, să ta- 

ceți aluzie la situația din Gorma- 

nia ? 
a 

DICLTROFF (cu un surâs ironic): 

Firoşte că nu, dorinule Proşedinto. 

In acelaş timp în caro regelo 

„german“ Carol al V-lea obișnuia 

să spună că vorboşte nemțeșto nu- 

mai cu calul său, iar nobilimea 

gormană şi intelectualii ccrmani 

scriau numai latineşte şi se ruşi-, 

nau cu limba germană, în Bulga- 

rin „barbară“ “apostolii Kiril şi 

tiotodiu au creat şi răspândit scri- 

sul vechi dulpar . | 

Poporul bulsar a luptat din toate 

forțele şi cu îndârjire împotriva, 

jugului străin. De aceca protestez 

impotriva acestor atacuri împo- 

triva poporului buigar. N'am nici 

un: motiv. să mă ruşinoz do faptul: 

că sunt bulgar şi sunt mândru că 

sunt fiul clasei muncitoare din 

Bulaaria. : 

_ Desigur însă că singur, Dimitroft 

par fi ieşit viu din ghiarele „justi- 

Dar. prin atitudinea 

lui curagioasă, Dimitrofi a mobilizat 

la luptă milioane de aniifascişti . din 

lumea întreagă. Sute de mii de pro- 

teste curgeau din toate părţile globu- 

iui. In fața acestei presiuni colosale, 

hitleriştii au fost nevciţi să bată în 

retragere şi să- achite pe Dimitrofi 

și pe ceilalţi doi acuzaţi bulgari. To- 

aat drumul imediat. Nu- 

mai în urma presiunilor diplomatice 

ale Guvernului Sovietic, care i-a a- 

cordat cetăţenia sovietică, Dimitroft 

a fost trimis în U. R.S.S. - 

Procesul din Leipzig a -fost prima 

înfrângere politică a hitleriștiior. | 

In curând, datorită izbânzilor Ar- 

matei Roşii, Tribunalul popoarelor va 

judeca, aşa cum a prezis Dimitroff !a 

proces, pe adevărații incendiatori ai 

Reichstagului, împreună cu cei ce 

sâu făcut vinovaţi de milioanele, sau 

zecile de milioane de crime comise de 

atunci încoace, : 
"Cartea despre proces, nu este nu- 

mai un însemnat document politic, ci 

şi prilejul unei lecturi 

biect pentru o dramă monumentală. 

a a 

00 
a 

    

mai bine ulterior, | 

Oricum, transcriem din „Deştep- 

tare” un fragment, care' promite: 

mai mult decât poeziile. trimise. 
rândul „trecut: ae 

W'aţi speriat; vwaţi speriat! 
Vojnici plecară cete EA 
Şin siruri lungi de luptători 
Piccau şi fete. : ” 
W'aţi speriat: aste multimie:: 
Veneau acum să ardă | 
Tot ce-a minţit şi-a asuprit 

Barbar şi : 

" vintelui său îL 
mească o luptă 

mită acţiunii lui 

pasionale a. 

unui material ce poate sluji de su- .- 

“Zste tea unui 
ste povestea un r mpi 

paie i-si desrubească frații e 

Dub tirania moşierilor i
 ” 

dea. pământul furat de boeri. zi 

“Intreaga acțiune d fiului 

osfăşoară 
mea aventurilor 

desfăşoară pe margine tuia, 

şi peripețiilor eroului PanchO. 

haiduc pe care dragostea de poa 

şi setea de răzbunare A TATI „pa 

„îl determină să PO 

necruțătoare 
- îmPo- 

i i va 
iriva clasei asuprizoare. ÎMpOL se 

celor avuţi şi hrăpăreți. aneio 

reuşeşte să răscoale pOpu aţi, i 

tregi de țărani, determinân u-i să 

pidice armele împotriva unui Pre 

şedinte şi a unui guvern tiran. 

î ic). Dato- 
iunea se petrece în Mezic). o: 

Lia i curajoase şi otă 

mîte, dreptatea va învinge în cele 

din urmă iar țăranii prin izbânda 

propriei lor voințe Își LOT recăpăta 

pământul... 
. 

„Figura şi P i 

cho Villa sunt magistri nterpr 

tate de Wallace Beer, al cărui î0c 

de o rară forță şi e:cpresivitate îm. 

-prumută personagiului un şi ma! 

accentuat caracter de legendă. , 

"ar fi cuvenit Ca întrun „film 

de' atare factură revoluționară ac- 

țăran simplu, 

ersonalitatea lui. Pan- 

al interpre- 

'centul.să nu cadă numai pe eroul 

principal ci în egală măsură pe în" 

treaga massă, pe POP 

caste nu ase Patiat în film. Doa- 

semeni Pancho Villa este conceput 

sub o formă mult prea naiva. &= 

manul este un om simplu, dar nu 

um! om lipsit de bun simț, lată dece 

din acest punct de vedere nota file 

mului este oarecum exagerată. sr 

fi putut lipsi deasemeni „gag”-urile 

tipice americănești care Cu tot Spie 

mitul de care dau dovadă împie- 

  

  

  

, ” Precizare : 

Revista „Univerșul Literar”, în 

noua ei formă, a tipărit un afiş, 

în care figurează printre colabo- 

ratori următoarele nume: Ion Ca- 

__raton, Gto Dumitrescu, Mihnea : 

Gheorghiu şi Virgil Ierunca. De. 

oarece niciunul dintre cei citați 

nu poate colabora la „Universul 

- literar“, facem cuvenita rectifica- 

„re. Tot cu acest prilej, anunțăm 

-aparița revistei săptămânale: 
„România liberă Literară“, 

In ziarul „Lihertatea”. 
de săntămâna aceasta, d. George 

Si'viu, poetul de calmă elegie ti- 
părit acura 7-8 ani .în editura 

- „Fundațiilor Regale“ cu o pla- 

blică un frumos poem  intiulat 

„DIANA _MUNCITORULUI“. 

Pentru accentele lui emoţionant 
de sincere, ca şi pentru orienta-: 
rea constructivă, pozitivă a lite- 

- ratusii actuale, transcriem inte- 
“-gral poemul d-lui George Siiviu: 

  

NOAPTE | 
Dreptate, să se facă dreptate 
Vă aud, voci ale victimelor, 
La ceasul când strigătele precupeților su 
răzbunare, . N 

RA 
“de LOUIS 

  

ARAGON 

4 

Care cer'ce vi se datoreşte, Vă temeți să nu uit. 

, 

Drepturile voastre asupra gr&nelor' pârguite, 
lui August 

Vă temei să nu uit, prieteni, pretul. nepreţuit 
Al pământului înrourat de joriiele. voastie. 

Şi piedicele câte au făcut să rodească lanurile scormonite, 
Şi îndoielile ce v'au Icșinat la picioare. Ghiuleleie cătușelor 

i voastre târite de brazdele mirate, 

Gurile voastre aurite de conshângejea tăcerii, 
Şi şovăiala îricii în pașii cuvintelor voastre 
Cuvintele voastre din urmă, decorate cu prestigiul morţii 
Vă temeţi să nu uit orbește ceeace mă leagă ” 
De voi, ceeace mă leagă de sângele vostru vărsat, 
Vă temeţi pentru fericirea supravieţuitorilor şi pentru nebunia 

Pentru cerul îndulcit pe neaşteptate: deasupra cocioabei 

Şi pentru “poporul nemulțumit de noile statui 

lor, 

nsmă- 
turate. 

Care înlocuesc zadamic zeii voştri, 

Vă aud, voci ale victimelor, 
Voi, cei în care-am crezut, în care cred. 
Nu, nu te-am uitat, îmb'ânzitor al fierului, potcovarule 
Care numai cu o vorbă ştiai să întorci pe:dos strada 
Nici pe tine, năpăstuite, care-ţi puriai pe de-asupra vieţii 
Ochii sonini de muncitor în tabrica-de ace, . i 

Nici aminti i care-a cântat ca o lobădă ntirea celui care-a cântat ca o lebădă n'a 

Nu te-am uitat nici pe tine filosot:cu pă u 2 U i e ti cu părul roșcat, 
Nici pe tine albitule înainte de vreme, fiindcă ai. disprețuit 

odibna. 
m pierdut-o. 

A celui care părea un prinţ plemădi . . : 

aaa plemădit din lutul Feniciei. . : 
A cărui taină s'a îngropat odată cu ruinele antichității. ă 
„Voi şti şi eu într'o zi să mor ca voi, dar toata - . . . : ID 
Acestea n'au nici-o valoare pentru voi şi peniru mins, tovarăşi | | : - . și 

de luptă căzuţi! . 
O, salt berbecesc.al luceterilor, 
Lumini. de-apocalips vor săruta tăcerea neagră 
Când-spre vacammul talazurilor privigh etoarea lansează Ss - m. = = i cânteia de cântec ccre răspunde cerului incendiat de sem- 

Ah, de-aş trăi destul ca să fiu cântărețul i 
nalul ei. 

Acestui striaăt pur în 2 Sva birea ia care svâcneşte desrobir : Si Ah, de-aş trăi îndeaiuns s'ajuny clipa morții !. “ Ca pasăre a colei mai înaite ramuzri, 
Ah, de-aş trăi îndeajuns ca, 
Arzând de acelaş foc născut din Brocâlianda, . 

ca vultur al foișoarelor 

să destăinuesc viitorului numele dragostei noastre | 
Noapte, noapte strălucit a Ș pie, noa oare da A i ină” ină 
Vorkind limba cirdaă-a ciobonilor ANSh din colină 'n colină 
Noapte, noabte frumoasă : de 
Moarte de August de cu'oarea primejdisi 
Aa cer decât să trăesc îndzainns ca să văd 
ouptea destrămându-se şi vân!'w schimbat 

Fingust. da culoarea cenușii, 

Irad. de lcana Neamţu - 

de popor: 

or. Lucrul u-. 

    

tează asupr 
tanţei teme? 
Pentru Gin 

pitalitateea TO 

pentru te 
ales, filmul acesta tre 

căzut copiti 
LENINGRADULUI

 
. 

» ilm 

Deşi „Jucat „fi i 

; caracteristicile
 unui: 

tratate. : 

bustă. care se 

asediat, crâmpee din 

opulaţei civ 

şului încercuit, 

"constitue tema 

acțiune în măsura 

vorbi de actiune, : 

jurul câtorva: copi 

tate şi 'comportare 
în 7 

sediului mărturiseşte 

Felul de a gând 
şi a evenimentelor, 

şi de a reacţionă “el acestor copii, 
care vin în contact 

boiul, poate serut 

exemplu 'educativ ltă $ 

dar în acelaş timp ne lasă să între 

vedem unul :din rate 
în desvolturea ponorului sovietic 

direct cu Tăz 

amismul său, pentru 
dega:ă, 

ma să revoluționară niai 
bue neapărat 

ul acesta :-pre- 

"docu- 

te din Leningradul 
activitatea 

pile din ltuntrul . 070». 

iată :lementele cure 

“filmului. Intreaga 

a îni care se poote : 

se centrează “în 
a: căror. activi= 

ăstimpul'a- 

un -: deose- 

tit simț de pătrundere a faptelor A 

nu îiumaţ'cd ur 
de înăltă “ținută 

factorii hotărători 

conştiența deplină faţă de gravita- 

tea, împrejurărilor şi neță 

dragoste de patrie, împletită cu spi 

ritul de solidaritate $i de: jertță.. 

Filmul ne prezintă 0 serie d 

imagini pe cât d 

o nețărmurită 
- A 

e 
e *guduitoare prin 

conținut, pe atât de frumoase ca 

realizare. şi! perfecţiune plastică. . 

„Copiii Leningradului” constitui 

o 'vealizare care include profund 
e 

e 

accente de umanitate, de simplă și 

emoţionantă măreție, * de inter 

dramatism, 
fie văzut. 2% 

1 

5 

       

Mie-a mâna de funingini€ “şi sgură! 

— E aspră și: muncită mâna. neâ, 

. Bătătorită, arsă.de. căldură. — 

Dar. câtă bunătate, simt, în. ea! 

Ă za ar pom anca aan 

sai i A      

  

Avea şi iata mâna înegrită, - 

d ... wo 

] a 

| 

E 
Cu, pielea tare, — mână grea de 

munci — 

chetă .de versuri realizate, pu-: , 
Dar când “trecea pe 
i m uimită i . pi 

„Ce mângâioasă îmi. părea atunci) 
. i : . “ 

“E o'mână care încovouie fierul, 
-* E aspră, e urită,— nui de soiu,— 

Dar de-i în stare să sfărîme cerul, 

  

nt şi cele strigăte de 

asupra bogalu= 

. 

"mut a asiste în nun ictât 

“Ea mângăe şi visul bimii noui!, 

„Cartea rusă 

.. 

a pus în vânzare săptămâna tre- 

lui Boris  Gorbatov 

pe care ziarul „Graiul 
“publică în foileton. 

"Această nouă editură — „Car- 

cută primele cărți apărute în €- 
ditură : sunt două fascicole sub= 
țiri scise de Şolohov şi romanul 

ANELN= . 
YRANȚII“, care în U.R.S.S. 
a atins un tiraj foarte ridicat şi 

Nou“ îl 

tea rusă“ — îndep'ineşte nu 'nu- 

tivare, pe care massele munci 
toreşti o simt şi o creiază dim'c 

“mai un rol de apropiere între lu- 
mea noastră şi. cea din U.R.S.S 
dar şi o necesitate acută de cul- 

o 

în ce mai mult. Un alt avantaj 
considerabil oferit de cărţile a- 
cestca, „este eftinătatea lor. In ra- 
port „cu preţurile altor  editur 
volumele doa „Carca rusă“ sunt 
de câte 4-5 ori mai îictţine. 

i 

In numărul viizor al . revistei 
noastre vom publica recenzia, 
xcmanului lui  Gorbatoy  —: 
„Neîntrânţii“, e 

„Rsuajina”: 
„se intitulează romanul (?) pu- 

blicat . de :d. Mircea, Damian Pa 
„Forum“, El cuprinde” date, „În- 

dicaţii, precizări ş: schiţe infot= 
mative asupra oamenilor şi mo= 
ravurilor din România dictator.a- 

»„1ă, Pagin'le d-lui Mircea Damian 
„au fost scrise în anii 19411—1942,' 
când se afla în închisoare, arestât 
Gin ordinul agentulu Ae Gestapo 
Nichifor Crainic. 

Teatrul Naţionali , 
în sala lic, „liatei 

. Basarab” 

In prezenţa oficietităţitor şi “a 

voci public - ntueros, în !- citit 
SĂplĂmenii trecute. a carut loa 
deschiderea - nouii stegiuni : toc 

trale, în aicea set ce lecstui Fa 
tei Besarad. D, Victor Frtimiu, di- 
vectorul general al Tealrelor şi ul 
operelor, e înmugeret nouri nt 

giune cu cacdlinisabila tragedie. clu 
sică OQedipoa. . - 

A vorbit directorul” liceului, * a, 
pror. Angelescu, usrânid bun donit 

Teatrului National în casa înră(d-: 

valoarea. teatrului tusei, asvătăânud 
cu îunstrument educativ și cullurul 
şi declarând că dinu Girele vezul- 

terte drept chirie se vor acorda : 
burse elevilor straci și silitori, 
Au luat apoi cuvântul vevjrezbite 

tuuții: primăriei seciorutui I7::Ves 

sau şi aâ populației cartiorutui, e: 

„rătând că se simi nidudri de. ce as 

şi: 

-Un film care merită'să 

fruntea mea . 

4. 

dăposti în inijlocul lor primul: tea 
tru al (ării, 

D. Victar Eftimiu a sapun. fue 
turor, celor prezenţi aducând os 
meiul scie umbrei auguste a lui 
Matei besarab și uetțiunind pu 
blicului îuvitor de artă, care.a ţi: 

” de 

mare la. deschiterea ucestei sti , vint teatrale, 
Leni spectacolele care 

“n: 

vor a" 
ven lac în sala licamdui Nutei: Da: 
Berab de promisiunea — căreia îi 
«eordăm toată. scriozitutlea * * 
d-lui Victor trtimiu de a ofesi 

» Bbectntorului, piese diu câ în. ce 
mai Dune, mei rerlizete, mnci «ule 
de a forma un gu "isite. se C st artistice. s 
ncttos, es 

— s, tin, — ]



Y,  SEANTEIA 

pei 

  

jÎncă:-nu Sa încheiat războiul, Incă mai stau mășturie oraşele 
românești, despre ororile să- 
„Vârşite de trupele hitleriste în re- 

- tragere. Incă mai! suflă vântul 
printre ruinele. lăsate în locul fostelor cuiburi de. rezistenţă cri- 
minală. Incă mai pătruna ploile 
prin tavanul locuinţelor distruse 
de. nemţi.. ! 
„+ "Vasele româneşti de .unde s'au 
rimras Germanii își. întind 'stră- saste cu mormane 'de moloz în ae- :rul.rece al iernii. Sub văzul tre- 
'cătorilor se _Cască 'negre' gropile 

| obuzelor, se intind, :răscolite, mă- 
. ” runtaiele: pământului, . care sau 
„amestecat cu măruntaiele oame- 
nilor. îngropaţi, dedesupt. 
«-Cetăţenii Capitalei n'au cunos- 
sut, decât. câteva zile atacurile 
teroriste ale hitleriştilor şi flăcă- 
rile. care-au umplut cartierele și 
centrul orașului, 
:: Populaţia” din Galaţi însă a 
trebuit să sufere cele mai sălba- 
tice acte de răzbunare imaginate 
“vreodată de o minte omenească. 
Populaţia din Galaţi a trebuit 'să 
cunoască. prin jertiele ei deslăn- 
tuirea '.celor mai ordinare ins- 
tincte „cunoscute în istorie.: Car- 
tiere întregi au fost rase de pe: 

pământ. . 
„ Mândria .frumosului oraş ro" 
mânesc, așezat la confluienţa Si- 
retului cu Dunărea, mândria Ga- 
taților a format-o din. totdeauna 
portul. Prin Galaţi se exporta 

"mat aes lemnul și deobiceiu 
Meizmnul brut... - . 
"Zeci "de vapoare  încărca- 

te cu lemn din. nordul Mol- 
covei ' părăseau înainte de 'răz- 
bziu. cheiurile, pentru a se duce 
în Egipt sau mai deaprte. Uriaşe 
“use. -acostau în docuri, antrepo- 

„te .oline de mărfuri străluceau 
î72 2i' nenumărate uzine lucrau 
dia plin, arătând . că o intensă 
activitate  econmică 'pulsează în. 
oraş. 

A veniţ “războiul şi totul s'a. 
schimbat. Viaţa: a luat dintr'o- 
dată alt curs. Mizeria pe care o 
sutoscuseră şi-o suportaseră bru' 
ta) muncitorii din porturi a îz- 
bucnit cruntă la. suprafaţă, s'a 
„întins, a atins apogeul. . Crizele 
ecotmice, caracteristice regimu- 
lui capitalist, sau accentuat, e- 
conomia : oraşului a fost grav .a- 
tinsă. In” primăvara lui 1944, sub 
presiunea înaintării victorioase a 
Armâtei Roșii, conducătorii an- 
tontscieni au dat ordin ca din 
principalele întreprinderi indus- 
triale să fie demontate toate a- 

- cele mașini, dispozitive, motoare 
ce se puteau transporta şi să fie 
duse spre . Vest. ” 

S,N.G.. PLEACA LA CORABIA 
„ îmteo' dimineaţă de Aprilie, 

“ardinul .evacuării a sosit și la 
Santierele. Navale. - 

:. Oamenii, împreună cu mași- 
ile și coloşii de fier alături 

de care .lucraseră, trebuiau (aşa 
suna adresa Ministerului de Răz- 
moi) să plece la Corabia. Locul 
pentru evacuare fusese stabilit 
cu câteva luni mai înainte. Mo- 

- dul însă în care s'a produs acea” 
” stă plecare, condiţiile în care ea 
'“a.efectuat, au lovit în primul 
rând pe muncitori. . 

“- Tinerii ucenici au fost .trans- 

pârtaţi” la Corabia, fără a li se. 
„plăti cel puţin strictele cheltuieli 
-de „deplasare, ci numai cu scopul 

dea. fi folosiţi ca mijloace de 

“producție "pentru războiul crimi- 
ml” şi. agresiv .al Germaniei. 
„. Şase'luni de zile ei au îndurat 

„acolo "mizerii de nedescris şirau 

„fost. exploataţi. mârşav .de aceia 

“care-au participat prin nenumă- 
rate mijloace la războiul antone- 
ştilor 
:. Şase luni de zile ucenicii dela 
S..NG. au trăit cu câte 100 gr. 

brânză. şi o jumătate de pâine 

pe 'zi.. Salariul lor lunar se re- 
ducea la suma de 400 lei, adică 
mai' puţin decât trebuia plătit 

„un'Singur. om” într'o singură Zi. 

IN LOC DE PATURI — CIMEN- 
! - TUL GOL 

“Dapă ce te împrieteneşti cu 
'udenicii, poţi azla. lucruri care. 
și sar părea de necrezut, dacă 
tinerii aceștia nu le'ar. fi trăit 
'cu:'sângele şi cu carnea lor. 

“ Tismănaru Dumitru ne po- 

„vestește despre starea de nehi- 

gienă în care erau ţinuţi, despre 
păduchii “care se încuibaseră în- . 

tre oameni, despre: dormitoarele 

neîncăpătoare unde erau culcati. 

+» Guţan Gheorghe ne 

mnază î o , 

"— W'aveau paturi. Nici mă- 

"re gratii de paturi, să le: aco- 

-=xim cu paie. Dormeam pe Cl- 

mentul gol. De aceea unii sau 
*mbolnăvit: (tuşesc - și 

iar alţii au. fugit şi s'au dus 
acasă. . 

REPRESALIILE DIRECȚIUNII 

Când! Sau semnalat primele 
„cazuri de dispariţie de pe şun- 

tier a unora dintre ucenici. a fost 

un: moment o neliniște gene- 

A I3ERETULUI = 
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Sute de braţe 

;mai bună 

preci-. 

astăzi), 
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„*ală. Pe urmă iuga dela Şantie- rele Navale a început să se re- 
pete. Au dispărut în vreo două luni mai. mulţi ucenici. Direcţiu- 
nea a _ înțeles, dar în loc să îm- bunătățească starea tinerilor 
muncitori, a trecut la represalii, A inceput” să supravegheze și 
mai vigilent 
mită iscoade printre ei, să-i sus: 
pecteze. Munca . brațelor tine- reşti trebuia speculată mai de- 
parte. Şi Direcţiunea Şantiere- 
lor Navale Galaţi, mutată dela 
tălpile “Moldovei la Corabia, nu 
sa dat îndărăt dela nicio meto- 
dă. Ucenicii care erau mai inde- 
pendenţi trebuiau să se! aştepte 
la concediere; cei care îndrăz- 
neaâu să ceară un tratament 
mai omenesc pierdeau dreptu- 
rile de a deveni — după 4 ani de 
ucenicie — lucrători. Astfel, ţâ- 
narul Gheorghiu Marcel, aflat a- 
cuma 'într'al cincilea.an de u- | 
cenicie, m'a. fost făcuţ lucrător, 
fiindcă a îndrăznit. să plece din 
lagărul dela Corabia. Mai sunt în 
situația lui destui alți ucenici. 

Direcţia "N. S. G.. ma înce- 
tat nici astăzi exploatarea tine- 
rilor muncitori şi n'a încetat nici 
astăzi mizeriile de tot. felul. 

DE PATRU LUNI... 
De patru luni şi jumătate, u- 

cenicii *dela S. N. G., trecând 
peste lipsurile lor, trecând 
peste represaliile la care au fost 
supuși, trecând peste foamea pe 
care o îndură, peste frigul pe 
care îl rabdă, peste salariile sub. 
orice nivel, au conţribuit con- 
Ştienţi la munca de refacere a 
şantierelor şi deci a portului. 
In secţia de trasaj, care este 
secția . caracteristică a fasa: 

bricei, se văd tineri aplecaţi. a-: 
supra planșelor, cu - compasuri, 
rigle, echere în mână, lucrând, 
construind * şabloane în lemn 
pentru multiplicarea diferitelor 
piese ale vasului. * Strunguri 
automate, aşa cum nu se mai gă- 

sesc nicăeri în. România, au 
tost instalate lângă rabotezele şi 
îvezele impunătoare. Din nou 
sudoarea curge pe frunţile uce- 
nicilor. Din nou voința lor hotă- 
rită “ creiază, transformă, re- 
pară. Caşi tinerii muncitori dela 
„Debera'“, - ucenicii  Şantierelor 

Navale Galaţi au muncit în 
zilele de Crăciun şi de Anul Nou 

din propria lor iniţiativă, repa- 
rând vase sovietice, care vor 
contribui prin necesitatea lor la 
terminarea victorioasă a războiu- 

lui antifascist. Ei înțeleg sin- 
guri cât de necesar e, aportul lor 

lor îndeplinirea condiţiilor Ar- 
mistiţiului și la continuarea răz- 

boiului. Deaceea nu-și precu- 
peţesc orele de lucru. Dar în 

acelaș timp ei sunt oameni, şi au 
nevoi materiale deosebit de 

grele. E drept că s'a realizăt la 
S. N. G. o cantină cu mâncare 

decât înainte — şi 
asta numai' datorită faptului că 

fondurile cantinei sunt controla- 
te de muncitori. E drept. că 
„muncitorii tineri și  muncito- 
rii bătrâni iau acum masa în 

comun cu funcţionarii dela 

birou, contribuind și mai mult 
la strângerea legătuiilor reci- 
proce. Dar aceste lucruri sunt 

încă destul de mici, pentru a face 

să se uite lipsa rufelor, liosa a- 

-.. limentelor şi-a lemnelor |... 

camerele sărăcăcioase din oraş, 

lipsa articolelor de îmbrăcăminte 

sau — mai ales — salariile ce 

de-abea ajung la câţiva. lei pe 

oră. | 

'Muncitorii aceştia tineri, pe 

care .conducerea de sub Anto- 

nescu i-a dus.să rabde de frig 

şi de foame la Corabia, sunt 

A p i 

anlierele ma 

oamenii, să-şi tri-., 

u.
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„tineretului C.F.R.-ist în 

Tineretul C.F. N.-isi 
se pregăteşte pentru 

-Congresu Sindicatelor 
Tineretul muncitor dela C.F. R. 

a ţinut: Vimeri 12 Januarie a. c. o 
-. ședință generală pentru pregătirea 

participării reprezentanţilor săi la 
Congresul Sindicatelor Au luat 
parte la această ședință peste 500 
de tineri, . 

Tov, Rotaru lie, reprezentantul 
Sindicatul 

C. F. R., deschide şedinţa arătând 
importanța Congresului, apoi ci- 
țeşte înstrucţiunile în vederea con- 
gresului date de Comisia de Orga- 
nizare a Mişcării sindicaiei .lin Ro- 
mânia. | a 

: Tov, Petre Drocan din  paţtea 
organizației U, T. C. subliniază în 
câteva cuvinte importanța Congre- 
sului? . 

Din partea elewlor ja cuvântul 
tov. Petre Șerbănescu, care aduce 
elogii Armatei Roşii eliberatoare, 
graţie căreia clasa muncitoare şi-a 
dobândit libertatea de a se orga- 
niza și de a lupta pentru drepturile 
ei, 

“Tov. Tolea din partea Comisiei 
de organizare a tineretului în sin- 
dicate, arată felul cum trebue să 
activeze tineretul, tratează impor- 
tanța Congresului şi felul în care 
tineretul poate şi trebue să contri- 
bue la mărirea producției şi a e- 

trebuie 
să lupte cot la cot cu bătrânii de cerut revendicări imediate. 
conștienți că astăzi ei 

pentru întărirea organizaţiilor 
sindicale, Dar şi aceste orga- 

nizaţii au datoria să-i ajute la 
rândul. lor din toate puterile pe 
ucenici, pentruca revendicările a- 
cestora să se realizeze. ă 

Notam la începutul reporta- 
jului nostru câteva aspecte îugi- 

tive ale  Galaţului de astăzi. 
Trebuie să ne: întoarcem să 
precizăm: nici centrul, nici 
gara, nici portul — care altă- 

dată constituiau mândria acestui 
oraş — nu mai sunt acum decât 

mormane. de dărâmături, de 
ruine. i 

- Munca îndârjită a oamenilor 
retace — atât cât se poate re- 

face fără unelte și fără maşini 
— instalaţiile avariate. 

La atelierele C.F. R. repa- 
rarea locomotivelor se face în 

aer liber, halele sunt fără aco- 
periş, fără uși, fără geamuri, pe 

fețele ucenicilor se citeşte - mize- 
ria, din îmbrăcămintea lor des- 

prinzi” toate privaţiunile la care 
au fost supuși timp îndelungat. 

10 LEI PE ORA. : 

Ucenicii dela C.F. R. Galaţi conştienţi de forţa unităţii bor. 
mai sunt plătiţi și acum, după 18 
ani. dela înfiinţarea şcolii din 
1926, cu zece lei pe oră! Iar 

asta, după patru ani de cursuri 
teoretice şi practice. | 

Ei trebuie să muncească în 
hainele lor de fiecare zi, pentru 
că' n'au halate; a 

Trebuie să-şi rupă. ultima 
îmbrăcăminte, pentrucă'n'au sa- 

lopete ; 

Trebuie să îndure frigul iernii, 
reparând locomotivele 
pentrucă atelierele au fost dis- 
truse de bombardamente. 

REVENDICARI 

Am stat 'de vorbă cu uce- 

  

stricate, . 

„ment 

mentului istoric de astăzi, ei au 

pentru a. se smulge din starea 
materială subomenească în , care 
se află. Când numai preţul unei 

pâini se ridică la aproape o sută 
de lei, cum va putea tânărul 
muncitor să trăiască din zece lei 
pe oră? Să presupunem că un 
ucenic munceşte reglementr, a- 

dică 8 ore pe zi. După ozi de 
lucru el nu reușește nici măcar 
să-și cumpere o pâine. Ce va 
mânca? Ce va îmbrăca? Unde va 
locui și cu ce va plăti chiria? 

Muncitorii tineri ai atelie- 
rolor C.F. 
riilor de bază la nivelul scum- 
petei; : a 

cer înlocuirea imediată a ele- 
mentelor fasciste din şcoală 
(Preda Gheorghe, Petrache Ia- 
*€ob) ; şi cer desfiinţarea premili- . 
tăriei. . 

Şi dacă munca lor este nece- 
sară, şi dacă de munca lor se 
ține seama, apoi atunci nici re- 
vendicările. ucenicilor ceferişti 
din -Galaţi nu mai trebuiesc ne- 
glijate. . 

Ei trebuie să-și obţină areptu- 
riel pe care le merită și pentru 
care duc lupta cot la :cot cu 
vârstnicii, siguri de 'izbândă şi 

. cer mărirea sala- - 

fortului de război. Apoi tov. Tolea 
- propune alegerea delegatului din 
partea tineretului C.F.R. la Con- 
gres. , | " 

In unanimitate este ales tov. Ilie 
Rotaru. la cuvântul tov. Popescu 

- Gheorghe, care urată felul de via- 
ță ce l-au dus elevii C. F. R-işti 
până la 23 August 1944 şi schim- 
bările de astăzi, a 

Vorbeşte apoi tov. Scripnic, pre- 
şedintele sindicatului C.F.R. Tine- 
retul îl primește cu aplauze jre- 
netice pe tov. Scripnic, care arată 
educația ce se va da tinerilor în" 
cadrul sindicatului, pentru a forma 
din ei buni luptători pentru cauza 

" poporului. Termină, îndemnând ti- 
neretul la unire, la muncă şi la 
luptă, 

Tov. Ilie Rotaru, mulţumeşte ti- 
neretului pentru încrederea ce i-au 
arătat-o alegându-l: ca dclegat la 
Congres, propunând totodată ca ti- 
nerii să-şi aleagă delegaţi pe ate-. 
liere şi secţii, care să participe. la 
Congresul de constituire a Uniunii 
C.F,R. a 

Sunt aleşi următerii: 
- Tov. Paul Sfetcu şi Bălcescu 
locomotive Griviţa; : 

Tov. Dinulescu și 
dela elevii Griviţa; 

Tov. Antonescu dela vagoane; 
Tov. Dobrescu din partea direc- 

ției T.C.; | 
“ Tov, Mocanu Ștefan şi. Ion Ioni- 
ță dela atelierele I[riaj; : 

Tov. Mureşanu Dumitru este ales 
din partea tineretului dela Filaret. 

dela 

Șerbănescu 

După aceasta ședința se închide . 
şi tineretul se împrăștie continuând, . 
în grupuri să discute despre Con- 
gresul sindicatelor. 

Pau! Sfeicu 

    

at de mizesie a inoriloe unei dia Poe 
La atelierul „Samson” 

La atelierul „Samson“ din 
Ploeşti lucrează 13 ucenici, în 
cele mai grele condiţii. Camera 
care le servește drept dormitor, 
este asemănătoare unui grajd de 

„vite. Pereţii camerei sunt negri 
de fum. 

Ucenicii din anii 3 şi 4:primesc 
un salariu de 2200 pe lună. Hra- 
na constă din cartofi și fasole. 
Când li s'a dat carne, aceasta a 
fost de multe ori alterată din ca- 
Tre cauză s'au intoxicat numeroşi 
tineri. 

Meşterul Iosif  Galidangelo 
persecută şi înjură pe tineri ca 
pe timpul tiraniei fasciste. Incă 
şi acum această slugă a lui Hit- 
ler caută pe toate căile să o- 
prească pe tineri dela organi- 
zare, 

Dar tinerii dela atelierul 
„Samson“ vor să lupte : pentru 
drepturile lor. Ei vor un trata- 

“omenesc. , Ucenicii sunt 

  
„conştienţi că numai luptând cu 
toată hotărîrea, ei își vor putea 
îmbunătăți soarta. 

La Soc, Cablu Românesc 
La Soc. Cablu Românese lucrează 

20 tineri, majotitatea fii de ţărani, 
- Mulţi din aceşti tineri au vechime 

de aproape 8 ani, în care timp nu au 
primit niciodată vreun fel de ajutor 
de haine sau bocanci. Acum, când ti- 
nerii au început şcoala serală au ce- 
ruţ direcţiei să li se plătească orele 
de şcoală. Domnul director Radu 

| Cristescu le-au răspuns că aşteaptă o 
N | decizie ministerială, în această direc- 

ție, Domnul director nu vrea să în- 
țeleagă că s'a schimbat ceva în țară, 
că epoca în care muncitorii erau 
batjocoriţi şi terorizaţi, s'a încheiat 
definitiv, - ” 

Câna tinerii muncitori care nu crâu 
din oraş, au cerut să li se facă un 
cămin, Direcţia le-a dat o cameră 
goală. Tinerii au luat scânduri de prin 
dărămăturile rămase dela bombatda- 
men și au făcut singuri patul şi 
duşumea pe jos, apoi au găsit pe câmp 

„icii dela C. F. R. Tinereţea lor 
energică, hotărită, utilă se ală- 
tură cu succes mişcării sindicale. 

Datorită: muncii lor, producția 
creşte, circulaţia traficului fero- 
viar se face cu regularitate. Da- 
torită sacrificiului lor, victoria 
forțelor democratice împotriva 

fascismului se accelerează. Dar nişte paie ude pe care le-au uscat 
dacă aceşti tineri ucenici înțe- si apoi le-au întrebuințat drept sal- 

leg greutăţile enorme ale mo- tea. Tot dela ci de acasă și-au adus 
t 
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câte o pemă și un preş drept aş- 
ternut. Tainele pe care lo îmbracă 
ziua, noaptea ţin loc de învelitoare 
Aspectul căminului e asemănător unui 
grajd. a Na 

Iată cum mai înțeleg încă unii Di- 
rectori să „sprijine“ tineretul ţării, 
acel tineret care a înţeles să nu cru- 
țe nici un efort pentru mărirea pro- 
ducţiei. Tineretul muncitoresc, conş- 
ticnt de dreptatea cauzei sale ştie că | 

  

  

Echipe p 
mărirea proiiuciie. 
„La uzinele de şier Viahiţa din 
Vulcan, tinerii muncitori au for- 

mat echipe de şoc, care echipe se: 
întrec între ele 'care produce mai 
mult. Astfel, într'un timp foarte 
scurt s'a ajuns la vidicarea cu 
25-30 la sută a producției şi este 
fără îndoială că prin această me- 
todă se va putea ridica producția 
și mai mult, 

Aceste echipe de șoc uu fost for-V 
mate în primul rând din membrii 
Uniunii Tineretului Comunist din 
uzină, în frunte cu tovarășii. Pavel 
Petrovan, Juliu Cleş, Elena Silaghi 
şi, alţii, i 

Felul cum au știut sâmțeleagă 
tinerii muncitori dela uzinele de 
fier Vlahiţa din Vulcan situaţia im 
care ne aflăm, necesitatea măririi 
producţiei este demn de exemplu 
“pentru toți muncitorii. 

Tinerii muncitori dela Vlahiţa, 
însuflețiţi de adevăratul  patrio- 
tism,. depun toate sforțările pentru 
a ridica munca din uzină, munca 
„din spatele frontului, la înălțimea 
eroismului dovedit de Armata Ro- 
şie şi Armata Română, pe frontul 
nimicirii fascismului;     

  

de premilitărie 
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“Deschiderea congresului gene- 
ral al sindicatelor. prilejuește în 
rândul muncitorimii un efort şi 
mai mare pentru ridicarea pro- 
ducției. Tineretul muncitoresc 
ia parte activă la acestă acţiune 
patriotică și constructivă, me- 
nită să contribue. la refacerea 
țării noastre. De pretutindeni, 
din uzine şi fabrici, din ateliere 
şi mine sosesc ştiri îmbucurătoa- 
re, care ne arată cum înţelege ti- 
neretul şi întreaga clasă munci: 
“toare din România să-şi îndepli- 
nească datoria. 

Astfel marele eveniment ce-l, 
constitue Congresul Sindicatelor 
din România este sărbătorit prin- 
trun avânt 'pe producţie din .ce 
in ce mai puternic. . 
La Fabrica IER, producţia. a 

fost ridicată cu 60 la sută. Tinerii 
delegaţi din coimitetul de direcţie 
al -fabricei fac totul alături de cei 
vârstnici pentru a găsi noui po- 
sibilităţi de mărire a randamen- 
tului. Tinerii muncitori și uce- 
nici. dela SET au contribuit cu tot 
elanul la mărirea producţiei care 
întrece astăzi cu 100 la sută cea 

din timpul dictaturii antonescie- 
ne, Deasemeni, la Mociorniţa, ti- 
neretul muncitoresc a participat - 
la dublarea producţiei. La fabri- . 
ca Superterm, producţia. a fost. 
ridicată cu 30 la sută. 
“Tinerii muncitori dela „Leoni- . 

da“, „Ford“, Assam-Pipera,  lu-. 
crează zilnic câte două ore supli- 
mentare pentru - ridicarea  pro- 
ducţiei. | 

La fabrica Larom, unde lu- 
crează în majoritate tineri, sa 
reuşit ridicarea cu 100 la sută a 
producţiei, 

In acelaș timp, în. cele mai 
multe întreprinderi au avut loe 

3 

erii muncitori 
ridică producţia 

adunări generale ale tinerilor 
muncițori în 'vederea pregătirii 
Congresului, „ 

Astlel de. întruniri, în care 

muncitorii, și-au luat angajamen- 
iul de a mări, producţia și de a 
duce până la sfârșit lupta de dis- 
trugere a fascismului intern, s'au 
ținut la C.F. R., Vulcan, Leoni- 
da, Ford, Cartea Românească, 
Moara Assan, T.A.R., Arly, 
Assam-Pipera, Patent, Larom şi 
altele. .- „ -- 

In aceste adunări s'a precizat 
din nou care sunt cele mai ur- 
gente nevoi ale tineretului munci 
toresc : legiferarea duratei uceni- 
ciei la 3 ani, ocrotirea muncii ți- 
neretului, desfiniţareu premilită- 
rici, dreptul de vot dela 18 ani, 
controlul sindicatelor. asupra că- 
minelor de ucenici și “gratuitatea 
învățământului tehnic. | - 

In acest fel, tineretul muncito- 
resc, înţelege necesitatea măririi 
producţiei, condiţie a refacerii 
țării, şi lucrează cu. abnegaţie, 
pentru atingerea acestui țel. . 

Adeseori el trebue să învingă 
împotrivirile sabotorilor, .ce "au 
mai rămas în fruntea multora 
dintre întreprinderile 

- Dar în acelaş timp el este ho- 
tărît să lupte și pentru realizarea 
justelor sale revendicări, . conş- 
tient,.că odată acestea câștigate, 
el va putea fi mai folositor ţării. 
„Sub semnul. acestei porniri 
constructive, patriotice, își trimi- 
te tineretul muncitoresc pentru 

- prima oară în mod liber delegații 
săi la un Congres general al Sin- 
dicatelor, care va trebui să în- 
semne un hotărît pas înainte pe 
Grumul organizării și luptei tine- 
retului, . 

| V. So:meşanu. . 

    

Ademarea linerelului 
” dela „Umiversanii 

Joi 11 Ianuarie, la ora 6 seara, 
a avut loc adunarea generală a 
tinerilor muncitori și funcționari 
dela „Universul“, 

Tov. Carol Horovitz, delegatul 
tineretului, arată importanța 
congreselor sindicale ce se vor: 
ține între 20—26 Ianuarie, expli- 
când evoluţia organizării munci- 
torilor şi funcţionarilor în Sindi- 
cate și sarcinile ce stau astăzi în 
faţa lor: mărirea efortului de 
război alături de aliaţi, ridicarea 
producției, îndeplinirea strictă a 
Armistițiului, democratizarea ță- 
rii, pedepsirea vinovaţilor de de- 
zastrul ţării. | 

Vorbind mai departe despre si- 
tuaţia tineretului, el explică ne- 
cesitatea' desființării  premilită- 
riei, cere dreptul la vot dela 18 
ani, controlul sindicatelor asupra 
căminelor de ucenici, democrati- 
zarea învăţământului industrial, 
etc. “Tinerii dela „Universul“ au 
obţinut abonamente la tramvai şi 
masă, gratuite. S'a organizat un. 
curs de limba franceză, În curs 
de organizare sunt: un curs de 
limba rusă, instalarea unei mese 
de ping-pong şi a unei săli de 
box. 

Se formează apoi echipe de ti- 
- meri care să împartă pachete pen- 
tru răniţi, cumpărate din îondul 
strâns cu ocazia festivalului dat 
de . muncitorii: dela , „Universul“. 

La sfârşit, tinerii și tinerele, 
munictori şi funcționari votează 
cu însufleţire următoarea mo- 
țiune: . , 

Tinerii şi tinerele dela Unio 
"versul“, adunaţi azi 11 Ianuarie 
1945, discutând asupra Congrese- 
lor Sindicale, pentru constituirea 
Uniunilor și a Confederaţiei Ge- 
nerale-a Muncii, constată că în 
țară e situaţia foarte grea după 
3 ani de război criminal împo- 
triva Uniunii Sovietice. Elemen- 
tele. fasciste vinovate de dezas- 
tm țării sunt încă tolerate, a- 
tentând contra noastră prin spe- 
culă, sabotaj, subminând efortul 
de război. ! 

Deaceea socotim că este de da- 
toria noastră, ca tineri muncitori 
conştienţi, de a ne da toată silin- 

ţa pentru mărirea producţiei, 
pentru a da tot ce trebue fron-= 

tului, pentru a grăbi victoria 
asupra fascismului. 

Ne angajăm.: să strângem tot 
materialul răsfirat prin curte, să 
lucrăm ore suplimentare ori când 
ar fi nevoie (ziua, noaptea, sărbă- 
toarea), să nu întârziem nici o se- 
cundă dela muncă, iar în timpul 
muncii să păstrăm cea mai per- 
fectă disciplină. Să mărim randa- 
mentul muncii noastre la maxi- 
mum, şi să păstrăm sculele şi tot 
materialul ce ne e încredinţat, în 
perfectă stare. Să stabilim legă- * 
turi de prietenie cu unităţile de 
pe front, iar soldatului care se va 
evidenția în luptă, să-i facem ca- 
dou cinci din cărţile cele -mai 
bune apărute în ultimul timp. 
Inţelegând să ne facem aceste 
datorii, cerem din partea direc= 
ției şi a guvernului următoarele : 

“Direcţia să facă tot posibilul să 
nu fie stânjenită din lipsa de ma- 
terii prime, să rezolve mai re- 
pede revendicările noastre ca: 
halate, bocanci, etc. şi să acorde 
sprijinul material şi moral pen- 
tru nevoile culturale, . artistice, 
sportive. Direcţiunea să dea pri-. 
me de producție în măsura în 
care va crește producția, 

Cerem guvernului legi : spe- 
ciale de ocrotire a tineretului. 
„Cerem adoptarea proectului de 
Jege a Sindicatelor Unite elabo- 
rat de Comisia de Organizare.: 
Cerem desființarea premilităriei, 
instituţie fascistă ce ne răpește. 
puţinul timp liber ce-l avem. Ce- 
rem.- revizuirea legilor despre 
pregătirea profesională, contrac- 
te, cămine, etc. Cerem demo- 
cratizarea învățământului in- 
dustrial. Cerem controlul Sindi- 
catelor în pregătirea profesiona- 
lă și în viaţa căminelor. Cerem 
„dreptul la. vot dela 18 ani. | 

Intregul tineret Gin această în- 
treprindere în număr de 120, tri- 
mite Congresului Sindicatelor 
prin delegaţii Hagiu Nicolae şi 
Iordăchescu Dorel un salut fier- 
binte, şi-l asigură de tot devota- 
mentul. 

  

  

  

pla - nerolu dela „Aora=Clim ca” 
Marţi 16 lan. 1945 a avut loc 

adunarea tineretului dela între- 
prinderile „Aero-Chimica“ unde 
s'au luat în discuție problemele 
cele mai arzătoare care frământă 
azi tineretul în preajma Congre- 
selor sindicale. : 

Din partea UTC a'luat cuvân- 
tul tov. Nedelcu care a expus în 
primul rând proporţiile enorme. 
pe care le-a luat astăzi 
şi care apasă atât de greu asupra 
tineretului muncitoresc, 
naţionalizarea marei industrii de 
bază cartelate și marilor bănci, 
poate scoate ţara din această si- 
tuație. 

Apoi a spus că deși ședințele 
e sau suspendat 

până în Aprilie, totuşi această 
“măsură nu a rezolvat dezideratul 
întregului tineret care cere des- 
„fiinţarea acestei instituții de tip 
fascist. Deasemeni se impune le- 
galizarea celor 3 ani de ucenicie 
şi dreptul de vot dela 18 ani în 
sus. . 

specula | 

Numai * 

In încheere a arătat că Con- 
gresele sindicale vor desbate și 
problemele specifice ale tinere- 
tului, | 

Dupi aceasta tineretul. fabricii 
a votat următoarea 

„MOȚIUNE 
Noi tinerii dela „Aero-Chi- 

mica“, adunaţi astăzi 16 Ia= 
nuarie 1945 am luat în dis- 
cuțio toate problemele care 
frământă azi tinertul, 

Faţă de situația cconomi- . 
că, politică şi socială în care 
ne găsim ,cerem guvernului 
să ia imediat măsuri pentru: 
"1. Oprirea speculei; 
„2. Desființarea premilită- 

riei; | | 

3. Legilcrarea ucenicii la 
3 ani. DN 

i _ „4. Drept de voi dela 18 ani 
în sus. 

In frunte cu comitetul lor, ti: 
nerii muncitori dela „Acro-Chi. 
mica“ vor continua luptau până ln 
rezolvarea revendicărilor lor, 

noastre. - 
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T mm rr n re 7 vo ere 
na ala cn br si Arie anahi: moto en caia îti dota 

Iun prima Universitate „ Itomaânici democra: 
tice, țin ciwrseuri e 

techuicei, ' 
Ciocâlteu foste 

de Jeodicivuă. 

minal de război. . 

mincd de război, 

At. Marc 
„d ntonescau, 

Vestire”, 

le-o va îcria?   

Chirnoaşă fostul sector 

I decan legionar al Pacultăţii 

Tomescu fost ministru cl li Antonescu, cri- 

Petrovici fost ministru al lui Antonescu, cri- 

u fost ziua istru al  propegundei lui 

Dravoş Protopopescu, fost divcctlo | 

Din partea autorităților cure permit această 
infanie e o iuconuştienţiă ş din putea celor cure 
o comit, este o sfidure pe 

   
  

  

elevii arta Mr 

  

    
legionar ul Poli- 

, 

la „Buna |. 

care studenţimea zu   
  

    

Drag 
Este o în: oare, al cărei răspeuna 

protvoaci s.. sincere întregii stu- 

dențimi democratice, Dragoy P'ro- 

tonppescu şi-a dcachia cursurile, 

Dragoş Protopopescu vu fost încă 

arestat. Dragoe Protopopescu, ro- 

mnancierul legionar care a scria 
„Tigrii", piratul preaci care a în- 
jurat democraţia, apărătorul lui 

Toma Vlădescu, locotenentul lui 

Codreanu, cure- până ccm cateva 

luni saculpu dela ctaj“* — e propria 

luj expresie — pc oumonii «le jos, 
care făcea servicii de pres lui 

Ziilinger, accal Dragoy /Protopo- 

pescu mai arc curajul să apară 

in fala tribunelor studenţeşti, 

Cu un gura provocitor, presă- 

rut de qrații atudiate la oplindă, 

acest julnic agent fascist, colubo- 

rator de temelic ul „Poruncii Vro- 
mii“ şi „camarad“ al lui Ilie NA 
ulescu, s'a prezentat Marți 10 Iu- 

nuarie la Tucullatea se Litere, i- 

ncupurându-si cursul, ” 

E aproape de neexplicut, In nicio 

allă fară nu a'ar pmulca întâmpla 

evcnce ge întnală la noi, 

Dupăce a făcut elogiul misticel 
„Căpitanului“ în cele două volume 
verzi ale romanului „Tigrii“, Dra- 
Qqos Protopopescu tinc să vorbea- 

scă dela catedră în postura de lea- 

der al umanității:  „Intotdcauna 

zm fost înzelegător (sic î) față de 
eurel (zice Diunnecaluil anre exe 

plificare).  Ticiodată n'am crezut 
că lumina Invățăturii poato fi în- 
terzisă după culoaroa ochilor sau 
a părului“, ' 

  

ae 
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Citeam zilele trecute că într'o 
„şedinţă a noului comitet al aso-: 
ciației studențești sau stabilit 
modalităţile de antrenare a ele- 
vilor din ultimele clase de liceu 
la o colaborare culturală cu stu- 
demţii. 

Intr'adevăr, noul comitet, pe 
lângă lupta ce-o va duce pe tă- 
râm politic şi în apărarea intere- 
selor profesionale, şi-a luat ca 
sarcină şi ridicarea nivelului cul- 
tural al studențimii în special şi 
a marei masse populare în gene- 
ral. Ori, pășind pe drumul acesta 
de difuzare a culturii în rându- 
rile masselor largi ale poporului, 
studenţii nu puteau să nu se gân- 
dească la elevii ultimelor clase 
de liceu cărora mâine li se vor 
deschide porţile Universităţilor, 
şi care trebue să posede o temei- 
nică pregătire culturală. 

Până acum studenții se intere- 
sau de elevi numai în măsura în 

aş Prolopopesc 
şi-a deschis cunrmsunll € 

cheamă pe elevi 
allătunri dle ef 

  

„P 

îi 
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+ 

Lui Dravyos Protopopescu su i-a 

cerut nimeni să fie „infclegător“. 
Un clementar bun simț i-ar fi pre- 
tina să fie măcar om, dar s'a fost 
omu. : 
Ducă a fost — cum aice cel — în- 

felegiitor, unde era Dragos Proto- 

popeacu atunci când studenţii evrei 

şi studenţii care au luptat pentrar 

democraţie,  eruu dați afară din 

scoli şi Unicersităţi? Și fiindcă 
Dragoş Protopopescu unu răspruule, 

vom preciza noi: când studenţii 
curei erau avârtliţi afară din toni 

vorsități, Dragoş Protopopescu 

scria Ia „Porunca Vremii“, țipa la 
„luna Vestire“, se. agita la „Ca: 
lcndarul“ 
„SCOP ANL AZI UN NOL DEO- 

SENIT DU INPONRTANT, spunea d, 

ministru Voitec la deschiderea U- 
niversității. DE CA DEPINDE EVO- 
LUŢI.i V'OPORULUI NONiX IN 

COXNFEONNI TATI CU CONAXVDA- 

NIUNTULI ISTORICE DE AZI“, 

Dar ne întreb i cu un Dragos 

Protopopescu Ic Tuculilatea de Li- 

tere se va deschide mintea tineve- 
tului 'învreninat de ant de propu- 

gaudă nasistă ? Cu un Dragos Pro- 

topopescu se ta construi o înte- 

lectualitate luminată şi conștientă, 
o Universitate democrată ? : 
Studenţii domocrați cer cu ener- 

gie epurarea acestui sinistru mds- 
cărici — pată neagră pe fondul de 
lumini gi tucredere cu caro'.s'a 
deschia Universitatea, 

wa Wazia Rădinoiu 

  

care se puteau servi de ei ca in- 
strumente pentru mânuirea revol- 
verului şi propagarea urii. Astăzi 
studenţii cheamă alăturea de ei 
pe elevi pentru o strânsă colabo- 
rare culturală. La asociaţie elevul 
va găsi în loc de revolver o car- 
te de ştiinţă sau de literatură ca- 
re-i va ajuta la desvoltarea lui 
intelectuală, - 

In loc de un instructor va găsi 
un coleg care să-i ajute în mun- 
ca lui şcolară zilnică. La asocia- 
ție, printre studenţi, elevii vor 
putea auzi o serie de conferinţe 
ştiinţifice, literare şi politice, vor 
putea lua parte la procesele îi- 
terare ale studenţilor. * 

1! Prin colaborarea dintre! stu- 
denţi şi elevi va dispărea şi dis- 
tanţa ce există între școală 
“Universitate. 

EMIL HALUNGA 
(din Moldova liberă) 
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SIE PREGATEŞT E DIE 
Tinerii muncitori dela Fabrica 

de avioane „Sect“ s'au adunat în 
ziua de 10 Ianuarie a. c. pentru a 
discuta chestiunile în legătură. cu: 
Congresul Sindicatelor. In moţiu- 
nea votată în unanimitate, tinere-" 
tu] muncitoresc dela această fa- 
brică se angajează :;. Să mărească 
producţia pentru a contribui la în- 
tărirea efortului de războiu şi la 
opera de refacere a ţării. In accas- 
tă moţiune se spune: . 

Ne angajăm: să strângem tot 
materialul care este resfirat şi sc. 
risipeş veghem 
   

  

 Mela Ford. 
sc pm. |!   

Tinerii muncitori dela fabrica 
Ford. sau întrunit în ziua de 16 
Tanuarie 1945 pentru a desbate 

„problemele în legătură cu 'congre- . 
sul Sindicatelor... 

In moţiunea întrunirii se cere: 
1. Luarea de măsuri urgente 

pentru întrânarca speculei ca- 
re ne anină în cea mai cruntă 
mizerie, ! 

2, Desființarea 
premilitărici. 

3. Dreptul de vot tinerilor 
dela 18 ani. | 

4. Tegiferarea 
ucenicie la 3 ani. 

5. Controlul Sindicatelor 
pregătirea profesională, 

In acelaş timp tinerii muncitori 
își iau annajamentul de a munci 
pentru mărirea producţiei, pentru 
a-intări efortul de război pentru 

imediată a 

stagiului de 

in 

nimicirea complectă a fascismului, 

  

        

la buna lui păstrare; In orice timp 
de zi sau noapte, sărbătoare sau 

“zi de lucru, ne obligăm. să lucrăm 
ore suplimentare de care ar fi ne- 
voe, Ne luăm răspunderea ca nici” 
unul din noi -să nu întârzie la 
muncă iar în timpul muncii să 
păstrăm cea mai. perfectă disci- 
plină: 

Ne angajăm să păstrăm în cea 
mai bună stare sculele şi maşi- 
nile, . 

In acelaş timp în moţiune se 
cere rezolvarea revendicărilor ur- 
gente ale tinerilor dela. această fa- 
„brică, de ex.: Să se creeze cămin, 
„cantină, a se da haine de lucru, a. 
se înlocui pedagogul Căp. Nicores- 
cu. Gheorghe. 

În măsura în care va creşte ran- 
damentul, direcţia să dea prime de 
producție. .. 

      

Coanenesanl pa 
Gara sto şi 
In zilele de 13. şi 14 Ianuarie a 

avut loc 'in cadrul. Organizaţiei 
Sportului Popular 'un concurs de 
Ping-Pong în sala de gimnastică a : 
Societăţii de Gaz şi Electricitate, 
cu participarea a peste 200 de con- 
curenţi, | - 
“Rezultate tehnice : - 
„Sindicate cat. 1] Viziru (P. T.T) 
Sindicate cat. II Tulcea (Teres- 

tra Maritimă). 
, 

7 rep mp 

"dica studenţii “ democrați să 

şi 

BILĂ, „S 

d 
Deschiderea cursurilor primu- 

lui an al Universităţii democrate 
române a coincis cu prima victo- 
rie a studenţimii democrate. din 
România. Di 

In ajunul solemntăţii s'au răs- 
pândit zvonuri îngrijorătoare, în 
cămine şi prin cantine, studenţii 
afiau din gură în gură că un grup. 
de reacţionari pregăteşte o lovi- 
tură de forţă: ocuparea sălii de 
festivități la ora 8 (deschiderea se 

“ anunţase pentru ora 11) .şi blo- 
carea intrărilor până la sosirea o- 
ficialităţilor pentru a se împie- 

ia 
loc în sală. Ce urmau să facă du- 

ă aceea? E lesne de înţeles cât 
e îngrijorate versiuni şi ipote- 

ze se formulau în legătură cu a- 
ceasta. - 

Iață dece, pentru a preveni 
“manevra, studenții democrați au 
venit mai de vreme: pentru a 
garanta respectarea ordinei și in- 
trarea liberă a tuturor studenți- 
lor, D. general Ghyka, pref. Po- 
liţiei Capitalei, greşit' informat . 
însă asupra intenţiilor acestor 
studenţi, a venit în grabă la fa- 
ţa locului şi, înconjurând Facul- 
tea de Drept, cu cordoane de sol- 
daţi, a pătruns 

  

plin, cerând studenţilor să-l eva- 
cueze 

Minunat exemplu de discipli- 
nă au dat cei aproape o mie de 
studenți care cu calm desăvârșit 
au ascultat cuvintele prefectului, 
“lăsând pe un singur reprezentant 
să-i explice în numele lor pre- 
zenţa lor timpurie acolo. El a a- 
rătat d-lui gen. Ghyka că studen-. A 
ţii pe care îi are în faţă reprezin- 

* tă un factor de ordine şi că toc- 
mai prezența lor acolo este cea. 
mai sigură chezăşie a libertăţii 
şi liniştei acestei solemnități. 
Un nesfârşit ropot de aplauze a a- 
coperit şi ultimele cuvinte aJe 
delegatului care arăta că îngrijo- 
rarea d-lui prefect, dată fiind 
prezența Suveranului la festivi- 
tate, e nejustificată, cunoscute 
fiina sentimentele .studenţimii 
pentru tânărul rege, — primul 
rege democrat al României. 'Tot 

"cu ovaţii au fost primite cuvinte- 
le pe care d. gen. Ghyka le-a a- 
dresat zâmbind studenţilor: „Sim . 

țiți că sunteţi adunaţi în nume-. - 
le poporului şi nu veţi vroi să 
plecaţi decât în fața 

Recunoscând că a fost mistiticat, 
d. Prefect s'a retras după ce a ce- 

rut, ca o măsură de prudenţă, ca 
toți studenții să se  legitimeze,. 

  

      

Ce 

CO GRIBS 
Se cere guvernului adoptarea 

  

  

      

„proectului de lege a Sindicatelor. 
prezentat de tov. Rădăceanu, des- 
fiinţarea premilităriei precum și! 
legi speciale de, susținere a tine- 
retului, 
„Se cere: înființarea şcolilor teh-. 

nice gratuite. pentru muncitori, 
gratuitatea şi: democratizarea în- 
vățământului industrial, revizui- 
rca legilor privitoare la: ucenicie, 
pregătire 
cămin, Pia 

Tineretul dela „Set“ - mai cere 
dreptul de vot dela 18 ani, şi mă- 
suri grabnice de pedepsire a ele- 
mentelor fasciste, rămase încă u- 
nele în Administraţia ţării. Intre- 

" gul tineret din această fabrică în, 
număr. de 550 trimite Congresului: 
Sindical - prin delegatul său Bej 
Ioan un salut fierbirite. Ie 

    

  

SPORT POPULAR 
pulse de piite-po0aq) 

  

Rhecivic tao 
"* Elevi Nedublat (Lie, Cultura). 

Studenţi : Constantinescu Puju 
(fac, Drept). i 

Au participat jucătorii dela în- 
treprinderile : Monitorul. . Oficial, 
Cartea Românească, Leonida, 
Wolf, Terestra Marititnă, L. A. f,, 
Frank, Autex, Fora. Buhusi, Tele 
toane. etc. elevi şi studen': -din 
toate facultăţile şi 
dare din Capitală. 

7 

în - amfiteatrul 

baionete- : - 
lor... Dar în România democrată, i 

cu nu voi întrebuința baionetele“, | 

profesională, : contracte. 

“școlile secun- 

   
pentru ca nu cumva să se fi stre- 

curat provocatori printre dânşii. 

Rezultat: doi delegaţi ai studen- 

ților, un agent al Siguranţei și 

un funcţionat al facultăţii au con 

statat că niciunul dintre cei care 
erau în sală nu era străin de U-. 
niversitate. In sală erau numai 
studenţi, . 

      

Prin vigilenţa şi disciplina lor, 

studenţii democrați au câştigat 

astfel o însemnată victorie din 
chiar prima. zi de activitate a U- 

niversității. Cu un astfel de în- 

ceput putem nădăjdui că Univer- 

sitatea liberă, Universitatea po- 

porului va fi în/curând o reali- 

tate. o. 

      

  

      

Luni sau deschis cursurile uni- 

versitare : - înălțătoarei atmosie- 

re studenţească, ovaţiilor cu care 

studenţimoa democrată a răspuns 

îndemnurilor ministrului şi recto- 

rului democrat, grupuri reacţiona- 

re strânse la balconul II au Opus. . 
atitudinea ostilă a „braţelor încru- 

cişate. Vreţi: o explicaţie ? Iat-o: 

_pe 'culoarul balconului II, străjuit 
de niște voinici cu mutre amintind 

pe „camarazii“ de odinioară, păreau 
să dea .ordime: Nae Furlungeanu 

fost şet legionar; Sladek, un ţică- 

los care a inaugurat portul cămă- 
şii verzi în lic. „Gh. Lazăr“, în 
care a funcţionat apoi ca şef de 
cuib; Georgescu-Cocoş, fiul ridico- 

"lului 'epigramist, isgonit de ziarişti 
din profesivmea pe care a murdă- 
rit-o pe vremea lui Antonescu; şi 
alții asupra cărora vom reveni 

dacă nu se astâmpără! 

câteva mârșăvii semnalate de noi 
în săptămânile trecute, iată încă o 
„perlă“ a acestui rectorat: el cere 
ştudenților evrei o „taxă de rein- 
tegrare“. Cu alte cuvinte, Şc. Po- 

„„litehnică acordă acestor studenţi 
cu titlu de hatâr, găzduirea în să- 
lile ei de studii; dar pretinde, pen- 
tru acest hatâr, 

„ "huneraţie tarifată. 
E surprinzător acest mod de a 

„ rointegra“ (de a reda niște drep- 
turi abuziv răpite); să condiţio- 

nezi îndeplinirea „acestui : act de 
dreptate, de plata unei taxe. de 

„bani! Cu alte cuvinte, să obligi pe 
acela căruia-i faci reparația să 

şi-o cumpere, să-şi cumpere! drep- 
tatea! 

In memoitul studenţesc din luna - 
„Decembrie a existat un punct asu- 
pra căruia s'a stăruit prea puțin: 
deblocarea  examenolor.  Acelaş 
sistom fascist al elitelor, dublat 
de spiritul îngust al funcționărimii, 

împotriva cărora am protestat de 
atâtea ori, a dus lu idoca stupidă 
a blocării examenolor. Ce zaţiuna - 
poate duce ia împiedicarea stu- 
denților de a-şi da 
când vor el, când pot, când le-o 

Tura se însemnează cu 'E. 'Turele 
so aşează la cele patru extremităţi ale 
tabici de şah. Sunt două albe si două. 
negre, . 

Turele se mută drept în linie în 
patru, trel sau două direcţii după po- 
ziție. 
AR nu poate să sară peste o piesă 

proprie sau adversă. Poate să ia picsa 
adyversă,. | 
Vom continua în numărul viitor cu 

“funcţionarea cailor. n 
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;. Dăm o diagramă sugestivă în care 
arătăm cum tura poate lua pionul 
dela 86. Regele negru este în șah. 

Tura nu poate să treacă sau să o- 
cupe Jocul pionului de aceiaşi culoare 
cu cl dela câ. | 

Apărarea  Griinfeld 
Nepublicăm un articol al maestrului 

“Rus NM, MM. Judovici apărut în 1939 
în Revista Română de şah.. . 

Turneul A.V.R.O. şi ultimelo tur= - 
neuri internaționale din U.R.S.S. au 
arătat din nou că problema egalizării 
din partea Negrului este departe de 
a fi deslegată de schema. apărării 
Gruenfeld, . - 
Problema principală e varianta 1. 

d2-04, Cg3816 2. c2-c4 g 7-6, 3. Cbl-c3, 
1 d7-d5, 4, Nel-f4, NI8-g7, 5. e2-e2; 006 

. Tal-cl ca în partida Capablanca-Nes- 

hevschi A. V. R.: 0. 1938. 

ziția mai activă continuând. cu 6... 
C1-că duce după 7. d4Xc5, Dd8-a5 8. : 
c4âXd5, Ti8-d8 la poziţia din partida 
Tolush-Botvinnik (camp. Rusiei pe 
199... a 

:* Alb jucă' 9, Dd2 şi după 9... CXa5 
continuă cu 10, Nc7. Această mutare 
spirituală avu ca urmare o ripostă 
mai spirituală, căci după 10... DXc7, 
11. CXă5 Negrul face un frumos sa- 
crificiu de calitate 11... TXa5 (Alb se 
aştepta numai la 11... DXad7 la 'care 
ar fi jucat 12. TAI) care-i dădu jocul 
mâi bun Şi apoi victoria, | 

Un tânăr jucător ' din Leningrad, 
„Orobeiko, a atras atenţia teoreticie- 
nilor că mutarea 9. Dd2 e greşită, și 
a propus în locul ei continuarea 9. 
NEl-c4 câre 'aparent dă Albului un 
oarecâre avantaj de ex.: A. 9... DXc5. 
10..Db3, CXa5. 11. OXA5, TXa5. 12. 
Ce2, Da5+ 13. Ce3, Ti5, 14..0-0 şi 
figurile negre sunt rău așezate FB. 9... 
CXA5. 10. NXA5 c6 11. Nd6 şi Alb 
are un avantaj evident,. 

C, 9... Ne&-e6.- 10. DAl:a4, Da5Xa4, 
11. Ce3Xa4, CI6Xd5. 12. Cgi-t3 (La 
12. Ce? urmează 12... Cb4. 1333, NXe4, 
14. TXci, Caa+. 15, REL, OXEI Ne- 
Erul câştigă), 12... Cb4. 13, a3, NXc4. 
14, TXei, Ca3+15 Re? şi dacă 15, 
CXb2 16. C*h2, N+b2 i7. Tbl. 

E însă de observat că în această 
mutare 12... CA5XE4 qă cerinane pa: 
sibilități de apărare. de ex.: 
eaxt4, Ne6Xc4, 14. TeiXe4, by—hst 

„14. căXb6, 27Xb6 și cu toate că Albul 
are un. pion în nlus probahi) că Ne_ 
grul va putea în cele din urmă să ţie 

RSI 

+ Mereu funeţionărimea Şcolii Po- 
litechnice dă dovezi de ncadaptare 
la climatul democrației, După cele 

ceetice - de obi- - 
ceiu se cere pentru hatâruri: Te-, 

examenele - 

   
a [enmagirimea plesellor dle șah — 

“pariida atacână pionii a2 şi. b2. 

Incercarea negrului de a-şi face po-. 

13. 

p- 

TARIE 
permit nevoile tot mai mari şi tot 
mai grele po care timpurile ce 

trăim lo adună pe capul lor. Ce 

altă rațiune decât aceea, anti-de- 

-“mocratică, de a restrânge cât mal 

mult numărul acelora admişi 1 

învățătură ? : | E 

-- Studențimea trebue : să fie 

reeducată: au spus-o la deschide- 

reă cursurilor tov. ministru al E 

ducaţiei Naţionale precum şi rec- 

torul Universităţii, — au dovedit-o 

reacţionarii dela etajulil. Pe linia 

acestei reeducări nu trebue nesli- 

jată însă aceea care se face prin 
drumul cu atât 'mai direct și mai 

eficace al mijloacelor artistice. Ce: 
rem spectacole bune, care să țină 

seama de realităţile de azi, de ce-... 

rinţele de azi ale tinerilor, şi care 

să ia locul programelor de mu” 

sie-hall sau a prelucrărilor de ro- 
mane dulcege, a revistelor unele 

- mai mediocre decât celelalte, şi 

spectacolul nou, capabil de însă- 

„nătoşire şi reeducare să fie pus la : 
îndemâna studentului lipsit de mij- 
'loace. . 

Au început săptămâna aceasta 

cursurile. Am fost la cursul de 
deschidere al d-lui prof. Dim. Gusti, 
titularul catedrei de sociologie al 

Fac. de Filosoţie, — și am văzut . 

"că opera de reeducare a început 
cu adevărat întrunele sectoare alo 
Universităţii. D-sa a arătat că în 
programul de anul acesta al cur- 

- sului de sociologie intră studiul 
sociologic ul reformei agrare. Că 
în acest studiu, ca și la lucrările 
de seminar studenţimea va fi edu- 
cată împotriva obscurantismului, a 
dlientantismului și a superiiciali- 
“tăi”. Şi prof. Gusti a adăugat 
arătând rezultatele la care politica 
aceasta a dus până cum: ,„S'a. 
putut afirma recent cu seriozitate 
din locul cel mai înalt al culturii 
că singurul substrat al progresului 
e scoarța cerebrală. S'a dosit cu 
incăpăţânare învăţătura luminată 

-a întemeetorului ştiinţei sociale 
Kasl Marx...” (In treacăt: așteptăm 
cu interes dovezile pe care a pro- 
mis să le aducă președintele Aca.. 
demiei Române despre structura, 
de fapt marzistă, a metodei sale 
monogratice). * ! 

__ Imbucurător început! Şi exemplu 
pe caro'l propunem tuturora. - 

  

In orice caz eforturile teoreticieni- 
lor trebuie să caute să facă inofensivă 
ideea lui Capablanca, care a dat o l0- 
vitură atât da serioasă prestigiului u- 
nci deschideri atât de răspândite ca 
Apărarea Griinfeld. i 
Vom continua articolul în numărul 

viitor. A 

Informații 
— La la 13-lea congres de 

şah al Uniunii Sovietice, ţinut 
la Moscova în primăvara aces- 
tui an, au participat 17 mari; 
maeştri ai şahului. Revelația a-: 
cestui 

Ş învingând chiar pe Salo Flohr,i 
un cunoscut ' mare maestru şi! 
"necedând decât spre sfârșit ex-; Manevrele 
«perienţei. şi calmului campio - 
nului Mihail Botvinic. Al trei- 

„lea s'a clasificat maestrul ucrai- 
nean Î. Boreslavsky, iar al pa- 
trulea Salo Flohr. Frumuseţea 
şi claritatea clasică a partide - 
„lor discutate, precum şi intere- 
sul de care s'a bucurat con- 

„cursul în toate mediile sovieti- 
ce, ca şi transmisiunea zilnică 
a rezultatelor prin radio, au 
vădit că standardul intelectual 
al U. R. S. S. n'a suferit cu 

„nimic în urma tensiunei împu- 
se de război. a 

— Miercuri s'a terminat campiona- 
tul „Municipiulai. București“ în “me. 
moria lui C. Pătruțescu cu următorul 
rezultat : |. - i 

1. Mişu Rădulescu 13!/ puncte 'din 
16 posibile.. | î : ” 

2. HI. ISapucinschi 121/3 puncte. 
3. Liviu Țucă 11!'/: puncte. 
4. Gică Alexandrescu 1] puncte. 
5. Petre Seimeanu 9'/:. puncte. 
La categoria II-a au câştigat: 

„1. M. Tarnawschi 8 'puncte din 10 
posibile. - . 
„223. R. Vasile şi 
7i/- puncte... 

4. 1. Bălănel 7 puncte, p 
— Săptămâna viitoare va începe în 

sala de mese a soc. de „Gaz şi Elec- 
tricitate“ campionatul interşcolar do- 
tat cu cupa „N. Bălcescu“, 
„> Cercul de șah. „Monitorul Ofi- 

cial“. organizează campionatul cercu- 
lui în cursul săptămânii viitoare. . 
Un sfârşit de partidă 
Sfârşit de partidă între K. Beyer — 

R. G. Wade jucată în camp.  Nouii-. 
Zeelande în 1940. Partida a lu re- miul de frumusețe. . . ; ap 

IT. . -Sachelarache 

   N    
A urmat: .. 

1. Nh6. Ne5 
NXf6 3. CYf6ș, 
negrul cedează 
CXes+, : 

(singura)  9.CXe4!, 
Rh8 4. Na?7+i! şi 

căci la 4. RXg7 5, 

Sa. di „Sa = RI _2V 

Universitatea clan lași! 

' democrat : 

concurs a fost tânărul; 
Vasile Smyslov, care a reuşit o!! 
vreme să se menţină primul, 

' opuvaţi. 

"iar pe de altă parte trebuia 

„care trebuesc' veri 

„ valoarea personal 

" O0ară 

SE re 

„De luni de zile 

_veg- Universităţii 
ministerului, cu toate. 

AI. Wyler, materia 

sorel zu Sa întors 

- Noerevenirea Vniver 

) 

Tineretul ieşean Ca 

timp o participare 

'vofacere u 02 i 

dozei a. Universitiiţit, 

devinii an cen 
Tineretul ieşe_ 

“tea Uzina Electricci 

oraşului, cere ca odut 

sităţii să se 
cultură, p 
îudustriale pentrucu 

curând viaţa. normali. 
o   

    

„Sa vorbit în repetate rânduri 

despre rolul Universităţii, despre 

răspunderea şi misiunca ci. Totuşi 

“problema Universităţii. își păstrea- 
.ză la noi întreaga-i actualitate. , 

Centru de cultură, de răspândire 

a. ideilor de libertate, progres şi . 

  

dreptate socială în ţările democra- 
tice, Universitatea la noi a crescut 
generaţia trădării — generaţia! din 
1922 de tristă celebritate, ca a dat 
țării: ruşinea băeţilor“ ce dispre- 
țuiau cultura şi ştiinţa ca . preju- 
decăţi ale raselor ncariene. Dato- 
ria pe. care Universitatea o are de. 
răscumpărat în faţa poporului nos- 
iru e mare. Este întru-totul justi- 
ficată, deci neîncrederea, bănuiala 
cu care sunt priviţi intelectualii 
noştri în masele largi, căci într'a- 
devăr, ei nu şi-au înţeles misiunea 
jar mulţi şi-au trădat-o, N 

Participarea atâtor universitari 
în guvernele de dictatură: regală, 
legionară şi antonesciană 
pată rușinoasă pentru Universita- 
tea noastră... Numele lui Istrate 
Micescu, Gruia, Panaitescu, Ciocâl- 
teu, Chirnoagă, Dragoş Protopo- 
pescu, Petrovici, Tomescu, Strihan 
şi alţii cu zecile sunt legate. de ja- 

„furile şi crimele comise în ulțimii 
ani, | 

Dar aceiaşi  Universitale ni ia 
dat şi pe prof, Parhon,. Vlădescu- 
Răcoasa, Constantinescu-lași, 

. Pe linia acestora se plasează dis- 
cursul de deschidere a Universită- 
ţii al Prof. Stoilov,: primul rector 

„Noi nu vă cerem să vă ridicaţi, 
în locul idolilor falşi, alţi idoli 
noui. Dar vă cerem să credeţi în 

| > 
  

caută să „salveze” pe unii epura- 
„bili marcanţi, continuă cu tenaci- 
“tate. Epurabilii se sprijină “între 
ci. . . 

“ -Deunăzi un ziar de prânz, sesiza 
opinia publică că Istrate filicescu 
şi alți sermanotili sau fasciști no- 
torii au fost „absolviţi” do comi- 
sia do epurație a Universităţii. In 

ziua următoare, 
neață roproduccau, revoitate, a- 
ceeași informație. -- - 
„Incomodată“ de .această mică 

campanie.de presă, „Comisia de 
Revizuire a Universităţii din Eu- 
curești“, publica o nouă listă vo 

Dar, — întotdeauna este 
un „dar', — era vorba- doar de 
câțiva asistenţi şi conferenţiari, 

comisia vrând să arate prin acea- 
sta că „s'a terminat“ cu epurația 
profesorilor universitari titulari, 
Manevra aceasta' avea.un dubiu 
sens;  trcbuia po de o parte să 
păstreze * Universităţii - „măcar“ 
câțiva patroni : ai huliganismului, 

să 
evite trecerea pe listele de enu- 
rație dintr'aite locuri a acelor pro- 
tesori universitari, care -fac parte 
din alte cornuri profosional , o sau 
instituții. ! 
„Presa a atacat cu înverşunare 
acest procedeu. „Comisia de revi- 
zuire“ s'a văzut. deaceca obligată 
să dea un nou comunicat, apărut 
În ziare la 11.1. Comunicatul arată 
că „toate propunerile Comisiei ne- 
fiind Încă date publicităţii, orice 
apreciere asupra activităţii ei esto 
prematură“, Şi mai teparte,. pen- tru a scuza întârzierea oprratiilor 
de 'enurație, — întârzicre caro a depăşit deschiderea cursurilor, — comunicatul invocă câteva dintre " criteriilo care au călăuzit-o : „Comisia fine seama, în lucră- rile oi, dea un comnlex te fante 

ficate soarias și 
) re .caz, cum ar 

travitatea învinuinilor . artuse, 
ă a cnlni învinuit. și eventuale Servicii ' raala 

do si, înainte de 23 Anomaa. tiemocrațiel..e, 
Acest criteriu al „valorii naln“, nP care comisiunea î 

: misnret  nrintre csalrialta, esta în realitate vicloşunul subtil, menit să crnieze o portită da scă- nara ertor mai mulți nrofesori e- 
pirrabili. 

' 

amănunțit în fieca 
î 

rauroi 

porso- 

de 
_movernu se co 

din Iaşi, 

lul evacuat: 
la Laşi. 

sităţi 
năsuvi Co-at . .£ : », 

“ Pace parte din seria de i e fost a 

Ie Deruele trecute înepot? va Lașito | 2 e 

înipiedica trezirea la viaţă a șa “ot acest 

e a dovedit în 

activă 

-aşului cere 

tru de cult: 

cure « refăcut  U?i 

si alte instituţii vi 

ci cu reîntoa 

peîntoarcă şi 

pecum şi toate: în 

i AI LE: 

it nou în 

sunt o: 

       

pucația 
în 

profasciştilor '. care 

ziarele de:.dimi-. 

aruse * 

Il stre-, 

1! 

ci vedeschide- 

Cu toată hotărărea 

făgăduelile . rectorului. 

si corpul profe- 

; Ta Locul-ei firesc: 
e fost luate. 

si viguroasă la opera, 

» vcîntoarcerea _
te- 

pentruca lașul să.re- 

“e, Universita: 
tale ale 

meerea Univer-.. 

celelalte instituții de 

stulațiile sanitare şi 

raşul să reînceapă cât de   

  

   
   

libertate, în valoare d 

din bibliotecile, din că 

minele și din laboratoarele - vozs- 

“tre, acea atmosferă propice 

alte Românii, unei. Românii „pro 

gresiste, libere şi democratice » . 

Semnificaţia“ deschideri cursuriu 

lor în condiţiile actuale . şi: sarcis 

'nile ce se pun în faţa studențimii, 

“sunt clar expuse de d. ministru 

Voitec: e o 

„Deschiderea, în acest — an, a 

cursurilor constitue o piatră de ho- 

rațiune, în 
să . creați 

“lar în. viața noastră * universitară: 

“ Nepurile ' absurdelor crezii Tan 

siale să se risipească pentru „tot 

deauna şi un spirit de concordie şi 

de înfrățire, de într'ajutorare_ și 

de stimă reciprocă să unească de 

azi . înainte pe toţi cei veniţi să 
se adape la isvoarele sacre ale 

culturii superioare. Să apună pen- 

tru toideauna În „viaţa. studenţi- 

mei şi a întregii Universităţi  7o- 

„mâneşti epoca  greşeclilor  funda- ' 

mentale în gândire şi îndrumarea 

practică ; să se încheie tristul şi 

amarul capitol de istorie, când stu- 

denţimea cra folosită ca massă de. 
manevră 'pentru' realizarea unor: 

odioase . diversiuni, Cives. acade- 

mici să aibă ca primă preocupare 

pregătirea ştiinţifică, studiul te- 
meinic: : a , i 

Universitatea să nu se mai lase 
abătută dela isvoarele cugetării 
demne de acest nume şi dela în» 
datoririle ce fe are faţă de noble- 
țea misiunii ci, faţă de ţară și po= 
por. IE a 

Studenţimea ca şi întreaga_inte- 
Jectualitate progresistă să înţelea= 
gă că numai făcând sudura cu no- 
rodul care trudește în fabrici şi. 
pe ogoare, se va putea integra în 
chip autentic în colectivitatea 1s- 
torică românească -Să dobândească 
sensul transformărilor ' necesare a- 
cestei colectivităţi, care nu este o. 
entitate încremenită în ' nemişcare, 
e dimpotrivă o realitate vie. şi 
progresivă care se împlineşte. nu- 
mai prin muncă tenace de zi cu 
zi, Patriotismul adevărat nu este o 
depunere de .vorbe răsunătoare ci 
o integrare conştientă în ritmul de 
creație anonimă a națiunii,  afir= 
marea ataşamentului față de trudă. 

iversilale 5 D
a
 

JI) 
Care profesor universitar nu are: 

şi a „valoare personală 2... Altfel 
cum ar fi ceoaco esto? Cino'ny- 
ştie,: că pentru a fi profesor unie 
versitar, trebuie să ai lucrări, mo 
rite deosebițo, etc.? Deci, acest eri 
steriu poate „salva“ . pe oricare 
dintre cpurabili; prin el comisia 
îşi mărturiseşte intenția do a „ab- 
solvi pe toată lumea=—*”,  .. -: 
Am putea să mai întrebăm 00» 

misia de revizuire dacă nu creda 
că tocmai „valoarea porsonală” - 
este o circumstanță nu matene 
antă“ ci... avravantă. Am putea 
să-i dovedim că mai responsatii, 
mai vinovat, e un om cult şi întee 

„ligent, care militează ca logionan 
sau profascist, decât un om oa. 
recare, ignorant și neRregătit, — 
care devine cu ușurință! victima 
diferitelor curente politice. 
Dar deco s'o mai facem. Să Inro | 

gistrăm mai bine un prim rexute. 
tat al atitudinii „comisiei“ * 
“lon Petrovici (enurat),  Alox, 
Marcu (epurabil), Dragoș Protopoe 
pescu (enurat,. fost dcputat legio- 
nar) şi-au anunțat pe 'avizierul - 
Facultăţii de. Litere şi Filosotie— 
iata deschiterii cursurilor. Mai e 
nevoie de comentarii ? 
Trebuie să constatăm că Univor. . sitatea, pe care: toți democraţii 

cinstiți o vor ca o Universitate nouă, începe cu' mulți „oameni vechi“, — cu acecaşi care până mai lori ridicau în: slavă „Cruciada 
antikolşevică“ şi încitau la luptă „băieţii“ în cămăși venzi... 
Dar să.se ştie. Studenţimea va 

ști să-și facă şi singură tdroptate. * 
Dacă „Comisia“ nu vrea să facă 
epurația, dacă înţelene să se transa: forme  într'o_. instituție due camu: 
flare a legionarilor și a priete- nilor lor, studenţii vor nrooeda ei a curăițirea Universităţii, Şi 
face radical |! -. iși Și e ai 

S. Serghiescu .. 
. $ aa 

in Teo:      
    

ta a   mei peer 
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A „LENIN pe "CATAFALC 

  

IEEE CEZ ae 

  

ontul cel mai iubit şi 
internaționali, drapelu 
pul dictatuzii muncile 

Dicicând, delia ina 

posatul nostru conduc 

eroic 3 tşândiue neînfai 
trămutată, îndârjită, a 
sfăntă 

| creație a masseloz=, 
| ric.— toate auestea 

reață în Lenin, al 

Noante la Miuzăozi, - 

cremenite pe ochii săi 

citozre” 1), 

  

  

A murit întemeietorul 
muniste, coniucătorul Con 

mândria Rroletariatului 
I crientulu 
rar din R Jicicând, artea lui Marx, istoria măs reței mişcări de desrabire a pro'etariatului a ridicat o figură atât de c 

C ător, 
Tot ce pralelariatul are cu adevăra 

cată, 

antă apă de moarte întpa 
PPiSE, PASIUNE mevoluitortară care miscă n îi din loc, credință nem ărginită : ji 

ui uriaș geniu organizatoe 
Şi-au gasit întruchipare mă» 2 Ă cărui nume 

lui lusnii moi diela Apus 

Lenin Ştia ca nimeni 
rile mari Şi pe cele mici, 
riaşe cotituri istorice şi totoiată să țină seaina de cel nai mic amănunt 

| trebuia, el ştia să atace 
| trehuia ştia să se retrag 

nouă ofensivă. EI nu știa c 

nu era Mici un văl, Căzi cl cra con 
născut al armatei proletare, geniul clasei mune 

„1 „Partidul Cominist (bolşevic) a1 Uniunii Sovietice în lumina rezoluțiilor“t, partea I-a, pag. 557. Ed. rusă, | Ma: 

  

    
Internaționalei Can 
unismului mondial, 

i subjugat, ca-= 
usia, 

gantică cum 4 a fost ră. 
tlascăl prieten, 

evarat măreţ şi 
voinţă de fier, nes= 
învingătoare, ură,. 
iva robiei şi asu- 

tot 

în muterea de 

me a devenit sim3o= 
a Răsărit şi dela Nlizazăe 

altul să vadă şi lucru». 
sa prezică cele mai u= 

şi să-l folosească când 
Cu inverşunare şi cânul 
a pentru a pregăti o 

ce sunt formulele în» 
înţelepţi, atotuăzători, 

ducătorui în-     

  

| "] 

d 

[Urmere din se, trecut) 

rimarul satului Dereve- 
IDD cika trimise la Gestapo 

un curier cerând „să fie 
risiți și prinşi bandiții, care au 

at foc la două cliăi de grâne“, 
n acelaşi timp Anatoli Popov, 
a băiat pistruiat de 19 ani, a 
timis o scrisoare cifrată la 
srasnodon lui Oleg Coşevoi. 
„Hlisiunea îndeplinită. Clăile a- 
biinse vor duce în Germania 
humai cenuşe“. Anatoli Popov 
tăia în cătunul. Pervomaisk.. 

Din însărcinarea  comanda- 
meniului „Linerei Gărzi“ el a 
creat în sat un grup de ilegalişti.. 
Din cl făceau parte: Lilia şi To- 

sia Ivanihina, Sașa Bondareva, 
Nicolai Jucov, Jenia Sepelev şi 
alți. Debutul ilegaliştilor din, 
Pervomaisk n'a fost rău. Jenea 
Scpelev — comandant a cinci 
oameni — scrise un manifest, 
care avu în populaţie un succes 
răsunător ; 
ID omnilor poliţişti şi . pri- 

1) mari ! Voi v'aţi ' vândut 

cotă de cârnaț, pentru o înghi- 

  

nemților pentru o bhu- 

fiiură de rachiu şi un pachet de. 
mahorcă,. Voi aţi trădat patria. 

'oi aji devenit duşmanii popo- 
rului, Dar, până nu-i târziu; 
lreceţi de partea Armatej Roşii 
ȘI cu arma în mână răscumpa- 

taţi păcatul vostru, ajutând par- 
tizanilor noştri. Altfel nu veți 
cina de gloanețele : partizani-. 
oz | 
„Fetele transcriau manifestele 

„ae seara le lipeau pe pereți. Li- 
ie. Ivanihina, prefăcându-se su- 
pusă faţă de germani, a ştiut să 
evină profesoară de limba ger- 

mană în şcoala satului Suhodol. 
& ca veneau des prietene şi ple- 

cau dela ea cu genţile pline de 
enzi de mitralieră şi de cartuşe 
e armă. Lilia fura dela soldații 

români toate acestea. Nina Ghe- 
rasimov, “Tolea Nicolaev şi Vic- 
tor Petrov făcură rost de acid. 
n multe case ale cătunului crau 

Canionaţi . soldaţi nemți şi ro- 
mâni, Fetele stropeau pe furiş 
cu acid mantalele şi cismele lor, 
Seldaţii scoteau ochii mari nc- 
Știind din ce cauză se rupeau 
Cismele şi mantalele; Odată Ghe- 
Tasimova aduse 'lui Popov 30 
Pachete de cartuşe. Le șterpelise 
cla soldaţi în: timp ce dor- 

„ Meau,.,. Aşa luă naştere la cei 

din Pervomaise arsenalul celor 
in Pervomaise.-Nu trecea .0o zi 

ca să nu aducă cineva din ei 

âtme sau cartuşe. „fânăra 

  

Car- 

    

|] 
C roman de M, RATOV şi V, LIAS 

O acţiune -înclrăzneață 
discuta planurile operaţiilor de 
luptă. S'a aflat, că în satul Vol- 
Geanse s'a: creat un lagăr pen- 
tru prizonieri. Sute de ruşi mu- 
reau de foame, de răni şi de bă- 
tăi, | , 
— Trebue_ să-i salvăm orice 

sar întâmpla! — a spus Po- 
pov. EI trimise:la Volceanse pe 
Petrov, Rogozin şi Jucov. Băeţi 
siguri : Potrov — prietenul lui 
“de şcoală, iar Jucav — marinar 
din Sevastopol ; fusese rănit la 
mână în lupte, pe urmă venise 
la Krasnodon la părinți, și aici 
l-au prins nemţii. Jucov îşi păs- 
tra haina .de marinar ca pe un 
lucru sfânt. Câteodată îi scăpa 
din sân şapca lui de marinar 
cu panglică și spunea mângă-; 
ind-o cu palma : : 

— Tu ai să-mi mai servești ! 
utea să-ți vorbească ore 

pre corăbii,. despre sal- 
turi din tranşce, despre bravura 
marinarilor, despre. felul eroic, 

cum ci: mureau pe câmpul e 
luplă. . Prietenii îl ascultau o- 
prindu-și răsuflarea. 
Conducând pe prieteni în sa- 

tul Volcianse, Popov le repeta : 

— Nu uitaţi să schiţaţi harta, 
însemnați pe ea fiecare „gară, 
fiecare cărărue. .. Băeţii sau în 
lors obosiţi dar veseli, au înfăp- 

tuit cu succes atacul asupra la- 

părului. Era _ noaptea târziu. 
Ploua încet. Băeţii s'au Îurişat 
firă sgomot până la paznici. 

Doborâră: două santinele, iar' cu 

iârnăcopul _desfăcură o parte 

de perete. Prin spărtură _înce-, 
să iasă. prizonierii. Petrov ură erii. 

: Dar s'a încurcat la îi ' număra, 
al 7ZO-lea... Sa | , 

bia se. liniştiră Iucrurile 

E după acțiunea. din Vol- 

+ ceanse, că băieții duseră 
la capăt un'alt atac îndrăsncț. 
Tolea - Popov, şi Vitia Petrov, 
luând cu ei granate şi pistoale, 
plecară în stepă, iar a doua zi 

Sa aflat că pe drumul Gundu- 
rovka-Therasimovca se găsiru. 
resturile unci maşini aruncate 

în aer şi sub dărâmiăturile ei 

erau trupurile unui colonel şi a 
dai ofițeri hitlerişti. Peste câteva 

zile Coșevoi strângea cu căldură 
mâna lui Popov. , 
— I-am scris tovarăşului An- 

ton -cât de bine lucrează. veci- 

nii noştri ! 
(TD leg triumfa. Acum ire- 

: Duia să trimită oameni 

„_ Pervomaica 
Zvarino, în cătunu 

dar şi la 
! Krasnodon, 

  

întregi. despre mare, des- .. 

de legătură nu numai la 

dă“ din liniştitul'sat Pervomaisc 
îi îndeplinea munca cu sigu- 
Tanță şi îndrăsneală, Scara £e 
Stingcau luminile. Pe “străzile 
pustii bocănean cismele patru- 

clor nemieşti. lar în subsoluri 

ȘI în poduri, tineretul aninicr 

în Semeichino. J 

“Tânăra Gardă 

crescut ramuri. 

ramuri făcea mare vâlvă dea- 

supra caselor . de . munte de 

Vorbind despre 
“ cl o compara 

cu un copac mare! căruia i-au 
Una din aceste 

la 

manere 

  

.. . [ 

TI 

Vovest 

  

f ri 
   

   

  

. Q n E 

- A r'estarea — 
Lenin se întoarse din locurile de vizibilă, chitanța ar fi trebuit să” şi deaceea n'a răspuns nimic, „deportare, "Autorităţile ţariste -îi interziseră să domicilieze. în vreuna din cele aouă capitule, ca şi în ora- şele cu multe uzine pentru ca asţ- 

tel să fie ţinut cât ma: departe de 
muncitori, ” 

Viadimir Ilici şi-a ales atunci 
domiciliul în orașii Pskov, unda se ŞI mută. Oraşul Pskov îi convenea 
pentrucă era aproape, pe calea îe- 
rată de Petersburg. Câci luase ne- 
clintita hotărire să viziteze capi- 

"tala, cu toate că ştia'că, dacă va fi 
descoperit de poliţie, va fi arestat 

nou. 
De.două ori a vizitat Vladimir . 

Ilici, în chip atât de iscusit capi- 
tala, astfel încât nici un poliţist n'a 
aflat acest lucru. - | 
__A treia oară-a plecat în capitală 
impreună cu fratele său. mai mic 
cu Dimitri Ilici, Ei duceau cu dânşii 
un Coş greu, cu încărcătură secretă: 
broşuri bolşevice pentru muncitori. 

Lenin nu zărise nimic ce. ar. fi 
putut da de bănuit, nici la gară, 
NICI in Vagon, părea că nu e urmă- 
rit de nimeni.. 

Cu toate acestea hotărî să schim. 
be pe drum trenul, pentru a sosi 
la, Petersburg! într'o gară, în care, 
An DIC un caz nu-l pu:eau aştepta 
poliţiştii. 
Ă Trenul acela. trecea prin ,Ţarsko- 
ie Selo“. Din Țarskoie ajunseră la 
Petersburg. Totul 3 mers bine. Ei 
predară coșul unui om de încre- 
dere şi astfel lucrul principal fusese: 
făcut. „Vladimir Llici innoptă la 
nişte vechi prieteni de-ai lui. 

Când ieși  disdedimineață în 
stradă iu înhăţat de doi poliţişti: | 
unul îl prinse de mâna stângă, ce- 
lălalt de mâna dreaptă. Se temeau 
ca nu cumva Vladimir Ilici să dis- 
trugă vreo hârtie secretă, pentru 
care ar fi putut fi din nou depor- 
tat în Siberia. NE 

In buzunarul său se afla într'a- 
“devăr o astfel de hârtie. 

In aparenţă, era o obişnuită chi- 
tanţă a unui masazin. Printre ci- 
frele chitanţei erau însă. scrise cu 
cerneală simpatică, -chestiuni se- 
crete, Pentruca cerneala să devină 

fie ţinută deasupra unei lămpi de.. 
“petrol. Î . 

Poliţiştii l-au dus pe Lenin la 
poliţie. Acolo l-au percheziţionat şi, - 
împreună cu alte hârtii, i-au luat: 
și chitanța cu pricina, nedândur-i 
însă niciun fel de atenţie. 

Două săptămâni a fost ţinut Le- 
nin închis. El îşi ispășise pedeapsa 
căpătată pentru faptul de a fi venit. 
fără permisiune la Pstersburg, și 
nu mai era motiv pentru a îi ţinut 
în închisoare. Poliţia nu aflase doar 
nimic, nici despre hârtia secretă, 

; nici despre coșul cu cărți interzise 
- Unul dintre poliţişti hatări totuşi 

“să-i facă lui Vladimir Ilici barem . 
a neplăcere. 

Lenin se pregătea pe atunci să 
plece în străinătate: trebuia pusă. 
la punct chestiunea apariţiei zia- 
rului bolşevic — chestiune foarte 
importantă pentru partid - Pentru a 
putea pleca în străinătate se cerea. 
paşaport, iar Vladimir Ilici căpă- 
tase un astfel de pașaport cu multă 
greutate, - i 

- Şiiată că polițistul, care i-a luat 
în timpul percheziţiei acest paşa= 
port, hotărește, să nu i-l mai dea 
îndărăt. El băgă pașaportul în ser- 
tarul mesei şi îi zise lui Lenin: 

-— Sunteţi liber. : ' 
— Fără pașaport nu voiu pleca —: 

răspunse Lenin. Ea 
- Polițistul îi răspunse însă, dân- 

du-si- importanţă : i 
„= Iar.eu nu vi-l voiu' dal! 
Vladimir Ilici se supără foc, 
"— Săvârşiţi un abuz de putere! 

Mă voiu plânge.celor în drept. 
Şi dădu.să plece. Poliţistul..i se 

adresă din urmă: 
=— Poftim, luaţi-vă pașaportul ! 
Mergând pe strală şi aducându-și 

aminte de poliţist, Lenin, repetă in 
sinea lui cu indignare. 
— Ce nătărău înrăit. Ce ticălos. 
Se gândi în urmă, că oricum, co- 

şul tot n'a fost găsit de poliţişti şi 
că pașaportul se află în propriul 
ui buzunar. : 

Şi râzând, de astă dată, repetă : 
-— Ce ticălos ! : : 

Dmunmnul periculos 
Această întâmplare a avut loc cu. 

zece ani înainte de Marea Revolu- 
ție Rusă, . | 

Intr'o noapte mergeau pe ghiața- 
golfului finlandez 'doi oameni: Le- 

  

   
COVSEHI — 

Krasnodon. Conducător era aici 
ucraineanul Nicolae Sumskoi, 
urmașul luptătorilor din Zapo- 
rojie ; acesta era un băiat în- 
văţat şi îndrăsneţ: şiia istoria | 
Ucrainei, îi plăcea să vorbească 
despre armata lui Bogdan [mel- 
nițki, despre bravura lui Bo- 
guna şi Crivonos, despre tăticul 
Bojenco şi Sciors. Spiritul stră- 
moşilor iubitori de libertate s'a 
deşteptat în inima lui Sumski în 
aceste zile negre. Infocarea lui 
războinică o transmitea şi prie- 
tenilar săi. Odată Sumski chemă 
la el pe Jenea -Chipcova şi pe 
Nina Starjev : a 
— Cunoaşteţi drumul spre 

oraş ? 
:— Sigur că da. 
— Aji auzit cum sună firele 

telegrafice în vânt ? 
— Desigur. , 
— Apoi, trebuc, ca să nu mai 

sunc.... 
sta era un ordin. În ace- 

FĂ iaşi noapte în imulte lo- 
curi firele telegralice au 

fost tăiate. Până la amiază in- 
stalatorii 'au' restabilit reţeaua 
dar noapiea a fost din nou în- 

-treruptă. 
Grişa.. Scerbacov, trecând zil- 

nic pe lângă gară, văzu, cum 
soldaţii încărcau în vagoane lăzi 
şi saci,: Nu ştiu cum, odată el a: 
întârziat pe la depozitul gării. 
Un depozit ca un hambar lung, 
cenușiu, înconjurat cu sârmă. 
In poartă stătea paznicul, Gri- 
şa, l-a cinstit cu tutun, apoi l-a 
intrebat : ” 
— Ce încarcă ? . 
— Grâne. Grozav de 
— In hambar? 
— Aiurea! la Miinchen îl duc 

— zise moşul. 
rişa aduse la cunoștință 

(e acest lucru lui Sumski. 
Au fost puși în picioare 

toți membrii „Tinerii Gărzi“ din 
localitate. Fiecăruia dintre ci i 
sa propus să ia câte o sticlă de 
seminţe încărcate cu gărgărițe 
şi s'o verse în rezervele depozi- 
tului. | 

Zis şi făcut. Băeţii au ajuns 
pe acoperişul hambarului . şi 
prin: deschizătură au turnat se- 
minţele lor. | 

Sumski primi cea mai mare 
laudă din partea comandamen- 
iului pentru o altă ispravă. În 
Comisia medicală pentru mun- 
citorii care urmau să fie trimişi 
în Germania, lucra din ordinul 
nemților ca medie şi Nina Ale-. 
xcenco. Sumski o convinse să 
“dea date false. 

— Dvy=prin asta ajutati -Ru- 
sici, — a spus Sumski. Şi Nina 
Petrovna a dat la mână nentru 
00 de oameni sănătoşi. fişe cu 
obrervaţia : „Inapt pentru mun- 
ca . Vaii 

x 

“multe. | 

nin şi călăuza sa. Călăuza locuia 
prin apropiere, întrun mic orăşal; - 
și cunoştea - foarte bine țărmul 

Lenin era nevoit să plece din 
Rusia. deoarece era în primejdia 

îi 
     
    i E 26 a 
de a fi arestat. Iar călăuza își luase: 
sarcina 'de a arăta cum să treacă 
granița rusă, fără să fie observat 
de jandarmii tarului. 

Era frig şi bătea vântul, 
„Pe cer pluteau, grăbiţi, nori ca- 

nușii. Uneori, aceștia erau împrăs- 
tiaţi de vânt; pentru scurt timp a- 
păreau pe cer stele verzi. Dar şi 
atunci nu era nimic de văzut îm- 
prejur, doar atât că :sub picioare 
juca albul zăpezii... 

Cei doi drumeţi 
timp în tăcere. i 

Spre mijlocul nopţii, vântul se 
înteţi. Lenin își ridică gulerul pal- 
tonului. . , 
— Intr'o "astfel de noapte, ar fi 

mai nimerită o șubă caldă,.. zise în- 
cet călăuza. ! | 

Lenin se întoarse cu faţa spre el 
— Nu, — răspunse el înviorat .-. 

în astfel de călătorii, suba nu e de 
nici un folos. 

Călăuza atinse cu mâna. paltonul 
subțire al lui Vladimir Ilici, fără a 
mai rosti ceva. - 
Zăpada cădea din ce în ce mai 

des. . 
„_— Perfect — zise Vladimir Ilici, 
pășind mai repede — primejdia a 
rămas, cred, în urma noastră. | 

Călăuza era un ţăran finlandez 
şi vorbea prost 'ruseşte. El n'a în- 
teles ce vrea să zică.cuvintele „pri- 
mejdia a rămas în urma noastră”, 

merseră mult 
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45 de ami dez 
la. mo antec 

îilosofu ui rus 
IERT ZEI 

Poporul sovietic comemorează ani- 

versarea a 75 ani dela moartea, lui 
Hertzen în condiţiile uăzboiului de 
apărare a Patriei contra invadatori 
lor germani,. aceiaşi pe care şi Her- 
tzen i-a combătut pentru naţionalis- 
mul lor veacționar. pentru trufia lor 
„cazonă, pentru ura ior ccutra popoa- 

    

„ relor slave. Ca propagator al ştiinţei, 
Hertzen sa declarat hotărit de par- 
tea materialismului, „de partea ra- 
ţiunii împotriva superstiţiilor, de par- 
tea ştiinţei contra obscurantismului, 
ge partea popoarelor în desvoltare 
împotriva guvernelor rămase în urma 
vremurilor“. Ca filosof, ziarist şi .tri- 
bun, Hertzen s'a pus necondiţionat în 
slujba poporului în lupta contra ti- 
ranilor .El a înțeles rolul intelectua- 
lului, Nu s'a izolat de popor, ci a lup- 
tat în rândurile sale. A participat ac- 
tiv la Paris la revolutia din 1848, iar 
în Rusia a sprijinit cu hotărîre lupta 
contra ţarismului, Lupta eroică a po- 
porului sovietic pentru apărarea 'Pa- 
triei şi zdrobirea hitlerismulu! se si- 
tucază pe linia aceloraşi mari idea- 
luri cărora şi Hertzun lo-a închinat 
viața şi lupta sa, pe ta, 

  

Lenin îl întrebă atunci: 
— N'o să pierdem oare drumul? 

E prea multă zăpadă... | 
.— Drumul ? p'aici nu există nici 

un drum. Trebuie să' ştii numai în 
ce parte s'o ţii. | 

Deodată, începu să pârâie ghiaţa 
de sub picioarele lui, şi simţi că a- 
lunecă, CI 
— Atenţie! îi strigă lui Lenin 

:călăuza, sărind înapoi. 
Vladimir Ilici se npri; în faţa sa, 

aproape de tot, apăru, în ghiaţă, o 
crăpătură largă şi neagră. i 
— Nu mai putem înainta — spu- 

„se speriat călăuza. , | 
— Inainte — zise Lenin și sări 

peste crăpătură, . - 
-Ghiaţa se lăgăna sub picioarele . 

lui. - 
Nu era însă timp de stat pe gân- 

duri ;. zăpada de deasupra gheții 
se întunecase' din cauza apei de 
mare, care răzbise de dedesupt. 
— Inainte !, repetă Lenin, conti- - 

„vând să meargă mai departe, si- 
“lindu-se să calce cât se poate” do 
repede şi uşor, 

Mergând în urmă, călăuza îl ur- 
mărez, cu teamă, din ochi. 

Intr'un loc Lenin alunecă şi era 
cât p'aci să cadă; se îndreptă însă 
îndată și păşi înainte și mai re- 
pede. Când văzu din nou în faţa 
sa o altă făşie de apă neagră ca 
cerneala, nu se opri nici o clipă 
si sări peste ea. Deabia aci simţi 
sub picioare că ghiața e mai tare 
Oprindu-se, el strigă călăuzei; 
_=— Incoacel] 
- Peste o clipă se apropie de că- 

lăuza speriată şi tăcută, ” 
.— Nu-i nimic, nu-i nimic, zise 

Vladimir Ilici, pentru a-l îmbăr- 
băta. Lucrul principal, în aseme- 
nea prilejuri, este să nu te opreşti 
locului. Mergem mai departe. 

Finlandezul tăcu, gândindu-se. 
—. Nu mergem într'acalo unde 

trebuie, — zise el însfârşit — tre- 
huie cotit la dreapta. 
— Nu se vede nimic în jur — se 

miră Vladimir Ilici — atunci de. 
unde ştii că trebue cotit la dreapta? 

El nu mai avea acum deplină 
încredere în călăuza sa. 
— Vântul — răspunse scurt fin- 

landezul Vladimir Ilici lăsă în jos 
gulerul paltonului. Exact: înainte 
vântul bătea drept în faţă; iar a- 
cum bate în obrazul drept. Cotind 
la dreapta, vântul bate din nou 
drept în față. Va să zică călăuza 
avea, de această dată dreptate. 

Și au pornit-o la dreapta; călău-: 
za mergea acum din nou înainte, 
iar Lenin în urma lui. 
Călăuza nu scoase mult 7 timp 

nici o vorbă, se gândea pe s emne 
Ja ceva. Şi după ce-și duse gându- 
rile la capăt, el spuse:: 
„— Da, la astfel de treabă, şuba 

“grea nu e de nici un folos. 
'Trecuse încă puţin timp, şi, prin: 

întuneric, se auzi un sunet slab de 
clopoței. Călătorea, pe semne, ci- 
neva în sanie, pe lângă țărm. 

Din spate vântul aduse cu sine 
un lătrat depărtat de câini. Era 
acum sigur că granița şi jandar- 
mii ţarului au rămas în urmă, 
-- Printre fulgii de zăpadă, ce că- 
deau din belșug, apăru pentru o 
clipă, ca printr'un văl, o flacără 

" galbenă. “Insula către care se în- 
drepta Lenin, era acum foarte a- 
proape. Acolo Vladimir Ilici era 
așteptaţ de un tovarăș care trebuia 
să-i 'aranjeze plecarea mai  de- 
parte — peste Marea Baltică, pe 
un spărgător de ghiaţă. | 

Lenin zări în faţa sa stâncile 
negre ale insulei şi se îndreptă cu 
paşi şi mai grăbiţi. 
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Orăşelul avea o înfățișare 
plăcută și era situat într'o re- 
giune renumită a fi Elveţia 
Ucrainei. 

Este greu de crezut că acost 
colţ de țară fermecată a deve- 

nit un cimitir întunecat, Dar aci 
'în mijlocul farmecelor naturii, 
au fost vărsate nenumărate la- 
crimi, a fost zămislită atâ!a 
groază neostoită, atâtea vieti 
nevinovate rase de pe suprue 

fața pământului, încât pare că 
masii roşii care punctează pan- 
tele stâncoase nu sunt altceva 
decât prisosul care isvorășta 
din, acest pământ prea sătul 

de sânge, “ 
In Kameneţ-Podolsk, germanii 

au împuşcat peste. 80.000 de 

locuitori: comandantul neamţ 
Reingl: executa represalii to- 
iale — când asasina oameni 
bpănuiți a nu fi de acord cu 
„noua ordine” el împuşca vic- 
tima și înrteaga ei icmmilie, ru- 
dele ei apropiate sau depăr- 
tate, rubedeniile acestora și a- 
poi rubedeniile acestor rube- 
denii, . 

- In acest oraș locuia Vilen Po- 
vorin. El urma la şcoala No. 2, 
lucra la perfecționarea unor 
modele de mici aparate de ra- 
dio, era un credincios cetitor a! 
lui Jules Verne, îi plăceau fil- 
mele și îşi desmorțea picioa- 
rele cu multă vioiciune tina- 
rească ' pe terenurile de foot- 
ball. Vilen nu meditase asupra 
problemei dacă iși iubeşte pa- 
tria sau nu. Își iubea școala, își 
stima profesorii, sala de lec- 
tură încăpătoare, cărţile, ora- 
șul însorit, pe scurt, tot ceeace 
pentru 'el reprezenta patria, 

Germanii l-au deposedat de 
școală, de cărţi, de profesori, 
şi de distracţiile sale obişnuite 
Atunci înţelese că și-a pierdut 

patria. Germanii spuneau : pen- 
tru totdeauna. Vilen nu a vrut 
şi nu a putut să creadă asta. 
El hotări să afle adevărul, ţie 
ce-o fi. Iși construi un aparat 
de radio şi începu să urmă-. 
rească emisiunile Moscovei, In 
iiecare noapte o voce familiară 
îi aducea la cunoștință că Ar- 
mata Roşie e în plină înainta- 
re spre Apus, gonind inamicul, 
aducând libertate, gata de a-i 
înapoia lui Vilen patria. 

Toată lumea să afle revela- 
ţia] Vilen și camarazii săi au 
început să' împrăștie comuni- 
catele sovietice populaţiei cu 
multă regularitate. Germanii 
I-au încolţit și l-au prins într'o 
bună zi, ascultând la aparatul 
de radio construit de el însuși 
și notând grăbit ultimul comu- 
nicat, | 

Torturi îniricoșătoare se re-. 
vărsară asupra acestui elev. Fu 
bătut cu bastoane de cauciuc, 
cu sârme telefonice pentu ai 
se stoarce numele tovarășilor 
săi. Reindl în persoană îl in- 
teroga: „Vrem nume, striga 
el” auzi, „vrem nume“, Şi iată 
că Vilen dădu 23 de nume... 
„A doua zi băiatul fu chemat 

din nou la integrogatoriu. 
  

rat osias 

„Nu există astfel de oameni 
în oraș“,-țipă cu glasul ascuţit 
un agent al Gesiapo-ului. pa 

unde le ştii?" 5 
„Am fast la şcoală împreu= 

nă“, replică Vilen cu calm. 
Atunci i-au legat mâinile, 

l-au dus la școală şi au chemat 
directorul, Apoi. au parcurs 
toate registrele de clasă, dar 
mau găsit niciunul din numela 

date de Vilen. 
„Micul. meu glumeț”, răcnt 

agentul -Gestapoului şi-l; lovi 
pe! Vilen în obrazul deja învi- 
nejit de nenumărate lovituri, 
Vilen nici nu: clipi. Directorul 
încercă. să intervină, dar rezul- 
tatul fu doar o ploaie 'de noi 
lovituri în sărmanul elev. „Ira 
amintesc acura”, le spuse. Vi- 

len, „băeţii erau dela cealaliiă 
şcoală“, e 
Și iată cum Vilen fu dus din- 
colo, tras de o frânghie ca un 
câine, împins cu patul de armă. 
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„In urma lui .se strângeau 'cu 
'prudenţă cei care îl. văzuseră, 
neîndrăznind să se apropie, 

La această şcoală scena 59 
repetă : nu “existau astiol ' da 
nume în cataloagele școlii. Vi- 
len fu bătut cu neomenească 
înverşunare, fața lui se acoperi 
de sânge și începu să-și scuipa. 
dinţii. Omul Gestapoului. înțe- 
lese însfârşit că Vilen era ho- 
tărit să nu-şi trădeze camarazii. | 
„Vei îi împuşcat” răcni agentul 
Gestapoului ieșindu-și din minţi 
de atâta furie neputineoasă. 

„Ştiu” răspunse Vilen cu ace- 
laș calm neclintit, ştergându-și - 
sângele de pe față cu mâneca 
sfâșiată. „Am dorit mult să se 
ştie în oraș că n'emm trădat pa 
nimeni, acum toți o ştiu și nu 
mai îmi pasă de cceaco vel 

"tace cu. mine,“ 
Vilen fu împuşcat. 

Germanii au continuat căuta= 
rea ajutoarelor lui Vilen. Ares- 

tări masive de școlaii de ace= 
iași vârstă cu Vilen au urmat 
icră răgaz. Aceştia au fost tâ- 

“râţi la cartierul genoral al co- 
mandantului din str. Sevcenco 
și supuşi caznelor într'o cameră 
cu ferestrele deschise, asifel că, 
părinţii lor proprii au putut să 
le audă'striqătele, In totul au 
fost prinși 160 de elevi şi după 
torturi salbatice fură împușcați. 

Dar nemţii au socotit asta 
prea puțin : toate iamiliile aces-, 
tor elevi nefericiţi fură aresta!a 
și depuse la închisoarea csa. 
veche. Picioarele le fură sdro- 
bite și ei îngropaţi de vii. 

Nemţii socotiră că această 
faptă ar putea teroriza popula=: 
ţia, ar putea zdrobi orice încer-: 
care de rezistență, orice pro- 

test. Dar a doua zi, nemţii au 
descoperit pe mormântul lui, 
Vilen un stâip, purtând inscrip- 
ția:: | 

„ACI se odihnește Vilen Poa. 
vorin. El a fost numit Vilen după 
numele lui Vladimir Ilych Lu=. 
nin. A trăit și a murit <a un cra 
devărat ostaş al lui Lenin, Nu 
va fi uitat.” - 

Zoe Matusevici 
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Tovarășul ministru al conrunicaţii= 
lor Gheorghiu-Dej s'a: întors din că- 
lătoria sa la Moscova. Primirea entu- 
siastă co i s'a făcut la întoarcere, a- 
tât la Plocşti cât şi în Gara de Nord 
a fost o dovadă în plus de solidaritate 
a clasei muncitoare în jurul conducă- 
torilor ei. - . . 

In cuvântarea pe care a ținut-o la 
sosirea sa, tov. Gheorghiu-Dej, a mal 
scos încă odată în evidență adevărul 
care trebue să pătrundă în toți: vli- 
torul țării noastre depinde în primul 
rând de felul cum vom şti să apli- 

„căm hotărirca de a lega o cât mal 
strânsă prietenie cu popoarele Uniu- 
nel Sovietice. 

Tovatăşuj Gheaorghlu-Dej a pus în 
faţa întregului popor și un alt adevăr, 
de mare însemnătate: că în Uniunea 
Sovictică cl a găsit cca mal largă în. 
elegere pentru problemele României, 
pentru necesitatea ca ţara noastră eă 
dcevie cât mal puternică cconomiceșie 
şi să meargă pe drumul democratiză- 
rii desăvârșite,  . *.. 
Adevăr afirmat și în telegrama trl- 

misă de tov. ministru Gheorghiu-Dej 

JJ etiica 
comisarului sovietio pentru  comuni- 
caţii, Rovalev:.. , IE 

Guve:mul Uniunii Republicilor So- 
cialiste Sovietice, consecvent politicei. 
sale de a sprijini toate țările mici în 
lupta lor pentru independența națio- 
nală şi pentru libertăţile democratice, 
sa arătat dispus să acorde întregul 
său concurs poporului român la re- 
facerea economică a. țării. ! 

Fericita desvoltare viitoare a Ro- 
mânici va depinde de măsura în care, 
conducătorii răspunzători ai * țării 
noastre vor ști să respecte politica de 
realizare leată a clauzelor Armistiţiu- 
lu, de amiciţie și de strânsă colabo- 
vae cu marele și putârnicul popor 
sovietic, ÎN . 

Tineretul convins de justeţea aces- 
tor adevăruri, socoteşte că într'ade. 
văr .desvoltarea ţării depinde de fe- 
fr] cum vom şti,să câștigăm prietenia, 
"nlunii Sovietice, şi că deci una din 
primele sale sarcini e să  pășcască 
fără şovălală alături de întregul po- 
por la luptă pentru realizarea, inte- 
ETală a Convenţiei de . Armistiţiu, 
Pentru democratizarea. completă a 

rii. 
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(Urmare din pag. L-a) 
Câiile de atragere au fost prea ri- 

gide. Uneori li sc cerea tinerilor 

“prea mult, altădată na li se dădea 
ceeace aşteplau: studii, avort, 

distracţii. Nolul tineretului muncile 

tor are o însemnătate  cordrşi- 
toare în lupta întregului popor. 

Datoria lul cate urtagă. Pentruca 

toate energiile sule să fie strânse 
Iaolaltă şi folosite Ia propăsirea 

clasei muncitoare şi a atatului, 
este necesar să. nu trecem cu ve» 
derea niciuna din năizutnțele sale 
fireşti. Datoria împlinirii acestor 
cerinte revine în primul rând sin 
dicatelor, ” | 

- ț 

Sindicatul are misiunea nu numai 
să atragă tineretul în cadrele sale, 
ci să ţină seama în mod efectiv 

fe prezența lui.  Trebie să aibe 
rijă ca tineretul să fie totdeauna 
reprezentat când ae desbat nevroilo 
muncitorilor și nruoile sale apeci- 
fiece. Trebuese organizate școli de 
cadre.”  Tinvretul trebue înntruit, 

Trebuesc organizate sezători, con- 

ferințe, cursuri technice, manifoa- 
tări “vortive, concurauri. Tinere» 
tul e fie informat exact raupra 

stărilor de fapt din U.NS.S, şi a- 

„gupra tineretului sorietic în apc- 
cia?, | 

Tinerii trebucac a%-asi afle fn cu 

prinaul sindicatului un adlerărat 

cămin. Ei trebue să simtă că sin- 
dicatul cate" ginpurul for în mă- 
aură ad Ie rezolve interesele, Le 
aceasta nu se- pote ajunge de cit 

" dacă sindicatele îsi înfeley rostul 

şi își îndeplineao menirea cu con- 
ştiinciozitate. Miscarea  sindicalii 
trebue să lupte cu deosebită ho- 

tărtre pentru ocrotirea tineretae 
Vi, Tineretul muncitor constitue, 
alăXâuri de întrcuva muuncitorime 
depe cuprinsul țării, un factor No- 

tăritor în desvoltarea producţiei 
cconomice 

prin 

industriale, Țara 

vitrege, 

şi 

trece împrejurări 
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Deunăzi s'a termniat la Moscova 
demonstraţia creațiunilor  artisti- 
ce ale elevilor din şcolile de mese- 
rii de pe lângă fabrici şi uzine. 
“La trecerea în revistă a artei ti- 
nerilor dansatori, cântăreţi, muzi- 
canţi. şi recitatori din U. R. S.S. 
au luat parte 1300 de băeţi şi fete, 
veni din toate colțurile Țări; So- 

„ vietice, reprezentând zeci de po- 
poare din U. R. S.S. 

„ Trecerea în revistă s'a. deschis 
într'unul din cele mai bune teatre 
din U. R. S. S. — filiala marelui 

"Teatru Academic din U, R. S.S. 
Imbrăcaţi în' costume naţionale, 
participanții, au arătat spectatori- 
lor, cari au umplut sala de teatru» 
cele mai variate genuri şi forme de 
artă. Corurile alternau cu ansam- 
blurile de dans, cântăreții, recita- 
torii, acrobaţii. cu muzicanţii, cari 
cântau din diferite instrumente po- 
pulare. 2 , 

Reprezentanţii fiecărei; republici 
naționale executau  programurile 
lor, având ca decor vederi din na- 
tura lor caracteristică, Decorurile 
se schimbau unul după altul: grădi- 
nile de vişini și căsuțele albe din 
Ucraina, pădurile de mesteacăn din 
Bielorusia, spaţiurile largi ale Vol- 
gei, atât de apropiate inimei ruse» 
vârfurile înzăpezite ale Caucazului 
şi câmpiile arzătoare ale Uzbechis- 

"tanului Pi 
Tinerii din Moscova erau primii 

la rând. Cu mult simț au executat 
ei un vechiu cântec popular rus 
„Ardea şi vuia incendiul din Mos- 
cova” şi apoj un cântec despre răs 
boi al cunoscutului compozitor so- 

a zi 
Vi 
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La un conservator sovietic 

consecințe ale unui ră+boi purtat 

împotriva intereselor agale timn de 
trei cani de zile, Astăzi, când po- 

porul întreg este chemat să susţic 

în comun efortul necesar îndepăr- 
tXvii cauzelor care i-cu provocat 

nenorocirea, și când efortul ace- 
atui vovor alături de glorioasa 

Armată Sovietică, se cere susţinut 
din toate puterile, miscarea sin- 

dlicalăl are o datorie în pluge a- 
ceea de a atimula forțele prodato- 

tive ale tineretului oferindu-i în 
cecelae tibnp posibilitățile unui trai 

oneneac, Din prnctul aceatu de 

vedere lupta aindicatelor pentru 
ocrotirea tineretului trebue ad se 
afirme în modul col mai hotărît: 
legea contractelor de ucenicie 8% 
le apere interesele fală de pa- 

toni; desființarea corvezilor, a 

verăii; patronii sf răapuntă de fe- 

ll cum ucenicii îşi înswgesc mo-. 

serla; scoti technica gratuite, etc, 
In aceles timp aîndicatolo trebuoso 
Ră% vegheze la înlăturarea tuturor 

otemenirlor  fancinir  (nedagoşi, 
aupravephetori, profoeanri), „ce 'uu 

fumat tinorotul pe căi greşite, 

Troburste 'deavoliat spiritul de 
solidaritate, spiritul 'proarenist, 

Toate ucestea Înctunbă activității 

sindicale, Xumai prin sindicalizare 
se pot întruni toate forlole tine- 

resti și canullzate în slujba pro- 
păgirii, nimicineu-se microvul fas- 
cit, 

In Donina tuturor acestor consie 

dorente; Congresul  Sindicetelor 
vine să întregească cu ocazia în- 
truntrii sale, ofortul uriag pe care 

organizațiile sindicale şi fatregul 
Tineret ȘI cu de înfăptuit, In ca- 
drul Congresului, se vor distribui 

sarcinile, se vor asuma răspunde- 
vile în vederec snci munci cone 
crete, planificate, sistematice, Tina 

pezi. ” 
Iatl dece Conmresul acesta este 

asteptat de către întregul tinoret 
conetient, cu o deosebită fnnufle- 

lire, Ă A 
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: de Vicior Morşicov 

vietic Alexandru Alexandrov „,„Răs- 
boiul sfânt”, 

1 
4 

O fată de 16 ani, eleva şcoalei . 
de meserii Nr..6 din Moscova Ma- 
rina Sgripko a executat aria An- 
tonidei din opera lui Mihail. Glinca 
„Ivan Susanin”, acompaniată fiind 
de.un cor'de fete. 
Tamara  Davâdova - şi  Volodia 

Maşcov au cântat duetul lui Prile- 
pa şi Milovzor din opera „Dama de 
pică”. a lui Ceaikovski. | . 

Ucraina eliberată de cotropitorii 
germani a trimis la această trecere 
în revistă banduriști, dansatori şi 
cântăreţi. In aplauzele sgomotoase 
ale publicului, ei au cântat vechiul 
cântec ucrainean „Hei, trec pe 
munți secerătorii”, şi un cântec cu 
teztul lui Sevcenco „Gândurile me- 
le, gânduri”. 

Cu mult temperament au dansat 
ucrainienii iubitul dans „Gopac”. 
Ca viforul dănțuiau pe scenă Ţlă- 
căii în pantaloni largi și în cămăși 
brodate, iar mărgelele şi pangli- 
cele vii colorate fâlfâiau pe costu- 
mele fetelor ucrainiene. 

In arta dansului trimişii Georgiei 
şi Donului căzăcesc se întreceau cu 
ucrainenii. - 

Mica dansatoare din Taşkent Su. 
ria Atacharova a cântat cântecul 
popular de copii „Tambovșciţa” şi 
în sunetele lui executa un dans ele- 
gant şi expresiv, . | 

Treoerea în revistă a talentaților.. . 
tineri, s'a terminat, arătind creşte- 
rea puterii de creaţie a tineretului 
şi 'a clasei muncitoare, dragostea: 
lor.pentru arta populară și capa- 
citatea lor extraordinară creatoare. 

     7 ae i   sata diac ina iă r5 ai 
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0 Operă 

Croaţi, Sloveni, Muntenegreni 

“rare naţională? . , 
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Experienţa, acest mare dascăl al 
colectivităţii ca și al individului, a 

învățat popoarele iugoslave, , că 

singura organizare politică posibi- 
"lă a lor este: federalismul și sin- 
gura putere ; democraţia. 

Și care este experiența aceasta ? 

In primul rând 'e.experiența. Iu- 
goslaviei vechi şi cea câştigată în 
jupta de eliberare naţională, acea- 

“stă epopee minunată şi incompara- . 

bilă, care a început în vara anului 
1941, aici în Serbia cea luptătoare 
pentru libertate. .* , 

" Această experienţă este grea şi 
sângeroasă, Scump plătită de jert- 
fele sfinte şi dragi ale partizanilor 
şi partizanelor noastre și ale 'ar- 
matei noastre de eliberare naţio- 
nală. - : , ME 

Ea e parte componentă din. ființa 
“tuturor popoarelor. Jugoslaviej ce- 
lei noui şi din această 'cauză ea 
nu Je va putea fi răpită niciodată 
şi în nici într'un fel. Acest lucru 
să-l bage bine în cap toţi aceia, din 
țară şi în afară de ea, dacă există 
și ori unde ar exista, ca afară de 
această experiență și împotriva ei 
ar putea vreodată readuce cele ve- 
chi în orice fel. Poporul nu se lup- 
tă pentru fosta Iugoslavie vitregă, ' 
ci pentru o Iugoslavie nouă, care 
e datoare să-i asigure o viaţă dem- 
nă de om” (Tito). ” 

Răscoala naţională, lupta .şi miș- 
carea națională .de eliberare, care 

a pornit din sânul popoarelor noa- 
stre oropsite, a lichidat ca un vânt 
de foc şi vă mai lithida, ori unde 
vor- mai exista, toate acele 'institu- 
ţii şi formaţii politice ale Iugosla- 
viei vechi, care făcură ce făcură, 
dar oprimară şi sufocară voinţa 
naţională. Corupţia, reacţia și he- 
gemonia erau nu numa; parole de 
pe drapelul centralismului — ci o 
realitate, urâtă și crudă realitate, 
în dosul căreia stăteau legiunile de 
jandarmi cu baioneta, legea pentru 
siguranţa statului, închisorile, 6 Ia- 
nuarie şi a. m. d, Ideea unui sin- 
gur popor era doar o iluzie, lugo- 
slavismul însemna reacţiunea, dic- - 
tatura asupra spiritului şi trupului, 
In fosta Iugoslavie n'a trăit popo- 
rul, ci popoarele. : | 

Din cauza tuturor acestora Iugo- 
slavia veche era lipsită de o putere 
internă şi deaceea îndată după cea 
dintâi lovitură hotărită a şi capi- 
tulat atât de ruşinos şi de mizera- 
bil. Cât a fost de tare Iugoslavia 
“veche din punct.de vedere al vita- 
lităţii şi al vigoarei, ne-am convins 
din propria experienţă şi de aceea 
acest lucru nici nu-l putem uita. 

Ziua de 27 Martie 1941 a lumi- 
nat într'adevăr tare și puternic. 
încă în Iugoslavia veche, dar nu 

avusese nimic comun cu ea şi nici 
nu pornise dela ea. Această zi este 
fulgerul dinaintea  furtunei, un 
memento al răscoalei eroice naţio- 
nale din vara aceluiaș an.. : 

Adevărat este aşa dar, că pe ta 
ritoriul dela Triglar până la Vor- 
dar în Compoziţia iugoslaviei de 
pe urma Versailles-ului, trăia nu 
poporul ci trăiau popoarele: Sârbi, 

şi 
Macedoneni, după cum tot adevăr 
este şi faptul că niciunul din ei 
n'avusese nimic afară de chin și 
amar, In Iugoslavia veche nu toate 
popoarele au avut libertate naţio- 
nală. In ea clica conducătoare 
mare sârbească, hegemonistă, n'a 
permis celorlalte popoare să se 
desvolte liber și în mod liber să-și 
conducă soarta. - 

"Așa dar, cam în felul acesta a- 
pare experiența popoarelor noastre 
în xaport cu trecutul sau poate şi 
mai rău. Este oare posibil vreo 
revenire la cele vechi în orice for- 
mă ?. Desigur că nu. Și dece? 

„Pentrucă popoarele noastre u- 
răsc, urăsc întrun chip de neînvins 
tat ce le aduce aminte de stările 
vechi” (Tito). | 

Dar experiența luptei de elibe- 

Când ceața deasă. a fascismului 
italo - german acoperea întreaga 
Europă şi când se părea că . totul 
este pierdut, — în pădurile Balca-" 
nilor, pe aceasta încrucișetoare de 
drumuri ale popoarelor, s'a aprins 
scânteia incendiului. S'a aprins fo- 

a ra 

O — A fost sărbătorit bota- 
. nistul sovietic Boris Keller, a-. 
cademician şi deputat al Sovie- 
tului 
pentru ncobosita activitate de- 
pusă timp de 45 de ani pe tă- 
râmul ştiinţific : 200 lucrări de 
agronomie, 30 de lucrări de po- 

“ pularizare ştiinţificiă, precum 
şi nenumărate conferinţe edu- 
cative ţinute muncitorilor şi 

- ofiţerilor Armatei Roşii. 

O — Muzeul instalat în casa 
pe care şi-a construit-o Petru 
cel Mare în 1907 la Leningrad, 
este iar deschis marelui public: 
această clădire de lemn-a fost 
ferită de bombardâment şi in- 

cendiu în timpul asediului ger- 
- „man, printr'o cazemată de că- 
: rămizi construită deasupra clă- 

.dirii din grija şi. îndemnul 
vietului local. _- 

Q — Editura de Stat ucrai- 
neană a publicat o culegere de 
cântece inspirată de actualul 
război de apărarea patriei. A- 
ceastă culegere cuprinzând 240 
de pagini de format mare, a 
avut un succes imens, 
(3 — A fost sărbătorit academi. 

cianul-- Nicolae Morozov, cel mai ..! 
bătrân, teoretician revoluționar în 
viață, la împlinirea vârstei de 90 . 
le ani. El a fost închis vreme de 
24 de ani, dela 1881 la 1905: acest 
mdelungat timp î-a folosit pen. 
tru a-şi îmbogăți cunoştinţele în 
toate domeniile. După revoluție a. 
„condus Institutul de“ Științe Natu. - 
rale din Leningrad, Actualmente 
este pensionar pe seama statului, 

“specială .de neajuns. De sigur 

at G 
3 [ pi E 

LL ezite 

Regional . din Moscova, : | 

s0- 

Invta 
1 . 
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cul: sfânt, cu scopul de a lumina și 

încălzi popoarele Iugoslaviei şi de 

a arăta drumul tuturor popoarelor 

cotropite ale Europei. Popoarele 

noastre și-a dat perfect de bine 

seama că stau în fața unei forțe 

crude. şi nemiloase, care urmăreşte 

să nimicească tot ce este slav și 1i- 

ber, că este vorba de a fi sau a nu 

fi, a exista sau a fi extirpat. Acea- 

stă realitate crudă a arătat popoa- 

relor noastre legătura lor fatală; 

ceeace se părea că este pentru tot- 

deauna pierdut — frăţia și unita- 

tea lor în: sânge, limbă şi destin. 

Frăția înarmată a Sârbilor şi Croa- 

ților, ca şi a tuturor popoarelor 

patriei noastre s'a dovedit a îi sin- 

gura ieşire din întunerec la lumi- 

nă, ca singura cale ce duce la viaţa 

liberă demnă de om. Şi în felul a- 
cesta a început lupta sângeroasă şi 

grea, dar. vestită şi eroică — fără 

de precedent în istoria unui popor 

mic — lupta pentru libertate, îm-. 

potriva unui inamic însutit ca nu- 

măr, lupta, care pentru multe ge- 
neraţii viitoare va lumina ca .un 

far din întunerecul și sângele pre- 

zentului. In această luptă s'a fău- 

rit şi s'a oțelit experienţa cea din- 

tâi şi elementară a războiului de e- 
liberare : frăția şi unitatea de ne- 
sdruncinat a popoarelor  Iugosla- 

„viei, pe care nimeni și niciodată nu 
Ei 

le poate nimici. 
Ziua de douăzeci şi nouă 

vrie. 1943 măreaţa întrunire a celui 
de al II-lea Consiliu antifascist de 
eliberare națională a Iugoslaviei 
în Jajce este. punct crucial în isto- 
ria popoarelor ' noastre,.. ziua., cu: 
care nu există și nici nu poate fi 
vreo comparaţie în trecutul nostru 
pentrucă cu această zi de fapt po” 
poarele slave din Balcani intră în 
istoria lor — şi nu este nimic alt- 
ceva decât o dovadă. în scris a a- 
cestei mari achiziţii asupra decre- 
tului de sus, ca un fruct al aflării - 
şi al supravotului a ceeace este 
deja așezat, a ceeace este aici, a 
cecace este realizat. 

Şi în fine războiul de eliberare - 
a dat poporului încă o experienţă, 
iar aceasta este, că' comunitatea de 

stat se va putea construi pe baza 

principiilor de  dsplină egalitate 
naţională, care vor asigura tuturor 
popoarelor viitorul lor în așa fel, 

după cum corespunde cel mai bine 
condiţiilor! şi trebuinţelor fiecărui 
popor în parte. Iar această expe- 
riență. este și singurul fundament 
adevărat al unei democrații 
vărate, ea este de fapt esenţa de- 
mocraţiei, ea singură. . | 

Poporul este făuritorul statului 
şi autoritatea de stat este opera 
lui. Nu există şi nici nu poate să 
existe autoritate politică afară de 
popor, afară de el sau împotriva 
lui. Nimeni nu poate 'avea nicio 
fărâmă de.autoritate fără să fi 
primit mandatul mijlocit sau  ne- 
mijlocit dela popor, pentru că e! 
este în acelaş timp şi singură che-. 

i “îndată ce ajungeau la pământ. zăşie a autorităţii. 
- Insă acest lucru nu este nici pe 
departe totul şi chiar dacă ne-am: 
opri la atât, puțin sau foarte pu- 
țin am fi înaintat faţă de acei oa- 
meni poate bineintenţionaţi din 
trecut, care au propovăduit acelaş 
lucru, dar puţin altfel. Vrem, iar 
acest fapt e esența hotărîrilor Con- 
siliului antifascist de eliberare na- 
țională a Iugoslaviei, ca poporul 
singur să conducă statul, care este 
opera lui. Poporul nu va alege nu- 
mai, ci va și controla, și nu numai 
Ya controla. ci și revoca organele 
autorităţii. Fiecăruia din popor — 
prin voința poporului — va fi ac- 
cesbilă orice funcţiune a autorită- 
ţii. de stat, Nimeni nu are privile- 
giul de a lua parte la conducerea 
statului, după cum nici împlinirea 
zilnică a lucrului în jurul adminis- 
traţiei nu este. vreo înţelepciune 

că 
nu fiecare este capabil numaidecât 
să conducă, însă este o prejudeca- 
tă faptul, că fiecare printr'o in- 

strucție exemplară n'ar putea câş- 

tipa această capacitate. Iar această 

instrucţie se poate câştiga și să 
câștigă numai- prin luare: de parte 

al, administraţia „statului. Pentru a 
învăţa să înoți, trebue să te duci la 
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întrun „comie din regiunea Ide 
roslaul, - 

__Q:— Mazicianul şi criticul Boris 
Assafyey (adeseori cunoscut sub 

corat cu ordinul Lenin pentru me- 

ritele sale pentru. apărarea patriei, 
El m'a părăsit Leninpradul în tim- 

_pul asediului fascist, ci a continuat! 
să lucreze atât ps tărâmul muzical 

 — fanteziile Suvorov şi In Memo- . * 

ria lai Mozart — cât şi pe tărâmul 
critiaii —,o pătrunzătoare analiză - 
a oporii Engen Oneghin si esseal 
Moartea lui Mussorgsky.. 

El este cunoscut ca fiind compo-. 
" zitorul a numeroase auito şi a ope- 
relor : „Furtuna“, „Sburătoare în 

„vremea, ciumei“ şi „Nevasta Vistier. . : 
Compozițiile sale sunt . nicului i, 

mult gustate po tot cuprinsul Univ- 
nii Sovietice. ; ; 

- „locul unde germanii incendia- 
seră Teatrul Sindical din Sta- 
lingrad, a început efectiv re- 
construcţia acestuia. Ea 'se e-: 
fectuiază după un plan şi mai 
vast, | a 
(3) — Pe scena teatrului Comic. 

„dim Leningrad au fost reprezen- 
: tate de curând următoarele adap- 

tări din literatura : universală” 
„Candelabrul“ . după Alfred de 

„Musset, „Calea către Newyork“ 
„după Robert Ruskin,. „Antonio şi 
Cleopatra“: după Shakespeare. 

: Acest teatru, sprijinit în noa 
efectiv de membrii colectivului - 

1943 un remarcabil turneu în sot 
bazinul industrial al Magneto. 
gorskului şi al Ujjei, - . ! 

x 

de FRANE: FROL 

Noem- 

ade- : 

numele de Igor Glebov) a fost do- i 

Q —'La malul Volgei, pe 

- Său, a realizat între anii 1941 şi | 
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apă; pentru 'a învăţa să conduci 
statul, trebue să iei parte la acea- 

sta, Şi numai în felul acesta pot a- 

junge la expresie acele talente cele 

mai bune și creatoare şi iniţiatorii 

generoşi; numai în-felul acesta po- 

poarele noastre-vor putea desvolta 

până la maximum întrecerea pen- 

tru scopuri nobile. - a 

Și cine poate-nega faptul că po-. 

poarele . noastre învățate de expe- 

riența războiului sfânt de eliberare 

— nu vor şti.şi putea'să aducă a- 

cest lucru la îndeplinire ? Cine se 

îndoiește de acest fapt şi rămane 

în viață, 'va vedea; iar acela: care 

încearcă să saboteze, va ISpâși. . 

Nu este deci o simplă decorație 

“faptul că 'în emblema noastră de 

stat este întipărită. ziua de 29 — 

XI — 1943, ziua întrunirii istorice 

.a Consiliului antifascist. de elibe- 

rare naţională în Jajce. 

Aceasta - este ziua, când popoa- 

rele noastre prin reprezentanții săi 

adevăraţi și prin alegeri libere, au 

dat lumei spre știință faptul, că 

sau pus temeliile edificiului: mă- 

reţ al Iugoslaviei lui Tito, nouă şi 

federativă ; a comunităţii mai lu- 

minate şi mai fericită a. tuturor 

popoarelor noastre frățeşti.  : 

__—. FRANE FROL 

Vicepreşedinte al Comitetului 

executiv al Partidului agrar 

croat . 

„ieşire, 
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SUUaLUUU 
ARMATA ROŞIE A ELIBE- 

RAT "VARŞOVIA |! Capitala Po- 

lonici, a Poloniei sângerate, chi- 

nuite de toate caznele „ocupaţiei 

germane, a fost eliberată:de vite”. 

zia şi eroismul ostașilor roșii.. Şi 

odată cu Varşovia, vechile oraşe 

poloneze Cracovia şi Cesztocho- 

va; au fost şi ele cuirăţite de că- 

lăii hitlerişti, Ziua de '18 Ianua- 

rie, ziua: eliberării Varşoviei, va 

rămâne veşnică în amintirea po- 

borului polonez, | 

tuzor popoarălor. eliberate de Ar- 

mata. Roşie. 
Ofensiva deslănţuită ca o Îur- 

tună de nestăvilit, pe primul 

front ucrainian în:ziua de 12 la- 

nuarie, şi pe primul front pielo- 
tin . 

vus în ziua de 14 Ianuarie, sa to. 

vărsat peste liniile germane, de- 

păşindu-l şi lăsându-le în. urmă 

cu sute do kilometrii. Inaintarea 

trupelor mareșalului Konicv, co- 

mandantul primului“iront ucrai- 

nian a străbătut 220 km, în pri- 

mele trei zile ale ofensivei depe 

acest front. Uluită de iureşul im- 

petuos al Armatei Sovietice apă- 

rarea germană 'a fost spartă şi 

4 nici-g cale de desorientată fără 

La numai trei zile dela porni- 
oraşul 

rea. ofensivei din Sud, 

Kilelce, important. centru strate-. 

gic, care face legătura între Var- 

şovia. Cracovia şi Silezia,    
  

          

    

  

Vedere din VAR 

  

Cu Tanea Razumova ne-am 
întâlnit într'o pădure de lângă 
Front, Era la început de iarnă. 
Fulgii de zăpadă se topeau 

Din cauza tractoarelor, tancu- 
rilor, tunurilor, a sutelor de ma-. 
șini și a miilor-de oameni ce 
treceau . necontenit, drumul se. 

prefăcuse într'o mlaștină de no- 
roiu lipicios, | 

Tăcute şi încruntate. stăteau 
la: marginea pădurii -tancurile 
în așteptare. Până la începutul 
pregătirii de artilerie, mai era 
mai mult de un ceas. In co- 
liba scmitarilor deocamdată nu 
aveau nici un îel de muncă. O 
iată tânără și. subțirică, cu e- 
poleţi de locotenent de serviciu 
sanitar și cu medaliile. ;„Pentru 
merite în luptă” şi „Pentru apă- 
rarea. Moscovei”, stătea în fața 
mea 'și puțin rușinată îmi po- 
vestea gândurile ce o preocu- 
pau în:acest moment... | 

" Astăzi este puțin întristată : a 
primit o scrisoare dela o prie- 
tenă care în acest an va termi-: 
na Institutul. . | | 

In colibă intră .medicul-şef. 
Apropiindu-se de Tanea, el îi 
spuse blând: - 

  

ia AU o e 
O — Prima dată după 5 ani 

s'a disputat la Moscova un ma- 
re turneu de football. Era în 
joc marea cupă a Uniunii So- 
vietice, care fusese câștigată 
pentru prima dată de-clubul 

„Locomotiva“. din Moscova, a-. 
» pol de clubul „Dinamo“ şi vre-. 
_mede 6 ani a fost încontinuu “în” 
vitrina clubului „Sparta“: din 
Moscova. In acest an pentru 

“prima dată cupa a părăsit Mos- 
„cova, fiind. câștigată de clubul 

- „Zenith“ Leningrad. Finala 
sa disputat la Moscova între 
Zenith şi clubul „Casa Armatei. 
Roşii“, în prezenţa a peste 172 
mii de' spectatori, 

  

ŞOVIA eliberată de glorioasa Armată Roşie 

— Tanea, te-ai pregătit de 
luptă ? — şi fără a mai aştepta 
răspunsul fe 
mie : Me SI | 
__—'Ea e medicul nostru cel 
mai îndrăzneţ. Face: parte de 

tei, .mi 'se - adresă 

mult din unităţile noastre de 
tancuri. După ce isprăvim răz- 
boiul, o trimitem la. Moscova să 
termine studiile la Universitate, 
pe care le-a întrerupt, : 
„— Nu-i așa, Tanea?  . 
"— Așa e, răspunse Tanea ie-. 
şind din colibă. | E 
„,— O tată bună — spune doc- 
torul şi-mi povesti istoria ei. . 

In toamna anului 1941, Ta- 
nea lucra alături de prietenele 
și colegii ei, la construcţiile de 
apărare. din jurul Moscovei. Au: 
săpat tranșee şi șanțuri anti-, 
tanc şi au barat cu lanțuri nes- 
fârșite de . sârmă ghimpată 
căile de acces spre Capitală... 
- In zilele crunte din Octom- 
brie, când Institutul de medici- 
nă, în care învăța ea, se pregă- 
tea să se evacueze, Tanea s'a 
Prezentat comandamentului _u- 
nui batalion 'de distrugere și: 
a cerut să fie primită ca infir-... 
mieră în batalion. o 
„— Am terminat şcoala de in- 
firmiere şi am doi ani de facul- 
tate de medicină — a spus Ta- 
nea. Primiţi-mă la dvs. . 
„A fost. primită .și astfel stu- 
denta în vârstă de 20 ani a de- 
venit infirmieră a. batalionului 
de distrugere. Tanea a învăţat 
să mânuiască. la .perfecţie ar- 
ma, să arunce grenada, să se 
târască pe pământ când e ne- 
voie. ” E 
„Acţiunile patrioților erau pli- 
ne de iscusinţă și îndrăzneală, 
ei luptau în regiunea Voloco- 
lamsc şi Istra, atacau trenurile 
dușmane,” pândeau şi distru- 
geau tancurile și: mașinile răz- 
leţe, pătrundeau noaptea în 
sate, nimicindu-i pe nemţii care: 
dormiau și distrugând legătu- 
rile lor de comunicaţie. -Tanea 
era socotită „medicul“ grupei, 
dar deseori pleca în recunoaş- 
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rtizani polonezi, în. drum spre ținuturile lor | ' de Armata Roșie, : 

  
    
  

    

    

    

       
| natale, eliberaţe 

- . 

e vite-. 

în amintirea tu-. 

a fost. 

"evite, 

„las — răspunse Tanea şi mâi- 

„cotitură apăru o' căruță cu doi 

„Acolo i s'a înmânat medalia 

așilor şi ofițerilor din unitărte. 
„Sârguincioasă 1a lucru, atentă 

„Prezenţa ei, ușurează viaţa grea 

- scump — acela de a'se 'întoar- 

i nă cu ea au credința că acea” 
; stă zi nu mai: este departe. Ei 

3 zile. 
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ital 
eliberat, Şi în aceeaşi zi, 16 (a. 

nuarie, trupele sovietice de pe 

primul front bielorus, la numai 

o zi dela pornirea ofensivei pe a. 

cest front, au cucerit oraşul Ra. 

dom, important centru. feroviar, 

la 100 km. sud. de - Varșovia, şi 

singurul obstacol în drumul spre 

Lodz, al iloilea oraş al Poloniei, 

„Ne culcăm şi ne sculăm cu 

gândul la Berlin“, fragmentui a. 

cesta dintwun articol al: lui Ilya: 

Ehrenburg, ne dă întreg sensul 

actualei ofensive a Armatei: Ro- 

sii. Ostaşii armatei sovietice, dau 

lovituri dârze una după alta, ma. 

şinei de răsboi germane, pentru 

înlăturarea definitivă a cuibaru. 

Tui de. bandiți şi călăi cari au în. 

sângerat atât de cumplit toate o. 

raşele şi meleagurile Europei, Ni. 

mic nu-i poate opri în calea lor 

spre inima Germaniei hitleriste, 

Intradevăr nimic, căci ultimele 

ştiri aduc vestea menită să îm. 
"prăştie bucurie în întreaga lume 

liberă: Armata Roşie a trecuț 

frontiera Germaniei, pătrunzând 

în Silezia, în. chiar regiunea: din 
cure armata de bandiți îşi . ali. 

menta într'o mare măsură mașina 
de. răsboi.. Părinţii copiilor Tupţi 

în două de. nemți, soţii femeilor: 

arse de vii de hitleriști, au stră. 
puns intrările dela granița Ger. 

manici, neputând fi stăviliţi în 

niciun fel pe drumul spre Ber. 

lin, drumul răsbunării, al pedep. 

- sirii bandiţilor ucigaşi. 

Intregul edificiu al frontului 
german din Polonia se -prăbu- 

„şeşte. Intregul front din : Răsărit 
o răsturnat, răscolit, de asalturile 
ostaşilor roşii. Fiara hitleristă sa 
retrage, abia trăgându-şi răsufla- 
rea, în propriul ei bârlog. Nimie 
însă n'o poate scăpa de loviturile 
şi mai cumplite ce o mai aşteap- 
tă, de loviturile aducătoare de 
nioarte pe cari în agonia prelun- 
pită. a morţii:mai încearcă să 1e 

prin manevre  diversio- 
niste. Îi | 

Şi ca o încununare a: asaltului 
"sovietic, o consecinţă logică a vic. 
toriilor Armatei Roşii, victorii a- 
ducătoare de libertate pentru toa- 
te popoarele robite de teroarea 
nazistă, e veste că guvernul pro- 

vizoriu: al Poloniei libere şi de. 
mocrate, .a intrat în Varşovia. 

  

   
tere cu -Nina Medvedeva,. adu: 
când informații preţioase. 

In timpul atacului nemților a- 
supra satului Smâ&ska, grupul 
lui Markușevici, în care intra 
Tanea, a ţinut piept vreme. de 
peste două ceasuri atacului îu. 
ribund al dușmanului. 

Dintr'un blindaj, din apropie: 
rea locului de unde Tanea tră- 
gea cu pistolul ei automat, s'au 
auzit suspine. Blindajul -era pa 
o movilă și a pornit 'într'acole, 
deși însemna a risca foarte 
mult.. Gloanţele loveau în piatra 
mare ce acoperea intrarea în 
blindaj şi căre se vedea din 
zăpadă. Tanea se strecură tâ- 
răş până în blindaj. Acole. ss 
"găseau ostași răniți. Unul din 
ei se aila în stare gravă. | 
—.Nu ne lăsa, soră dragă — 

șopti ostașul. - i. 
— Se înţelege că n'am să vă 

nile ei pricepute făceau în a: 
cest timp pansamentul  nece- 
sar. Te doare ? Nu-i nimic, rab 
dă puțin, azi ai să fii în spis 
tal, a a 
„Impreună cu ceilalţi tovarăși, 

răniți ușor, Tanea scoase din 
blindaj pe cel „rănit şi-l transe 
portă: până la drum. De după! 

cai.. Ea opri căruţa şi-l urcă pa jostaș. In acest fel au fost sal- 
vaţi din blindaj 'toţi răniții. 
In această luptă, Tanea afost | 

şi.ea rănită. A staţ multă vre- 
me întrun spital. din Moscova. 

„Pentru merite în luptă”, Astăzi 
Tanea este infirmieră la trupele 
de tancuri. Ea se bucură de o 
mare dragoste din partea os: 

iață de tovarăşi, duioasă cu ră- 
niții și bolnavii, ea, prin însăși 

de luptă a prietenilor. Aceştio 
toţi. cunosc "visul ei cel mai 

'ce la Universitate — şi împreu- 

înșiși vor grăbi venirea acestei 

„Moisei Altschuller 

„Căpitan din Gardă 
NE MR 
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