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Un aspect al tribunei centrale din piața I. V. Stalin in timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală

Prima dimineață de Mai s’a revărsat 
senină peste orașul gătit in straie sărbă
torești. Capitala patriei e azi mai minu
nată ca oricând. Pretutindeni ghirlande 
de verdeață și flori, pretutindeni flamuri 
mândre care unduiesc ușor sub adierea 
primăverii. Pe’ncetul, străzile toate se 
însuflețesc. De-a-lungul lor se revarsă, co
loane fără sfârșii de oameni ai muncii. 
Se aud fanfare, orchestre, cântece puter
nice, voioase. Pe chipuri sălășluiește 
bucuria și emoția nemăsurată a sărbăto
rii. Pe alocuri, în clipele de popas, se în
cing hore, jocuri avântate. Dar popasu
rile sunt scurte. Coloanele își continuă 
calea către acelaș loc : Piața I. V. Stalin.

Purtând steaguri, portrete și lozinci, 
oamenii muncii pășesc cadențat, în rân
duri strânse, cu mândrie și entuziasm.

...Piața I. V. Stalin, ora 9. La tribunele 
învestmântate in pânză purpurie și crengi 
de brad, sosesc conducătorii partidului și 
ai guvernului. Urale nesfârșite le salută 
sosirea.

începe mitingul de 1 Mat. Fanfara in
tonează „Imnul Partizanilor Păcii". Ia 
apoi cuvântul tovarășul Miron Constan- 
tinescu, membru în Biroul Politic al Co
mitetului Central al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, care trece 
în revistă victoriile dobândite de oamenii 

muncii, aducând chemarea caldă a par
tidului, la luptă tot mai dârză și mai 
avântată pentru întărirea și înflorirea 
patriei noastre.

Mii de glasuri scandează lozinci, din 
care străbate hotărîrea neclintită de mun
că și de luptă pentru construirea socialis
mului, pentru pace.

de 1 Maia oamenilor muncii din.Capitală
ÎNCEPE DEMONSTRAȚIA

O clipă ovațiile au contenit. Peste uria
șa piață se revarsă in accente puternice 
„Marșul partizanilor". Cu mâinile încleș
tate pe arme, plini de forță și bărbăție, 
intră în piață șiruri de muncitori în salo
pete cenușii: Batalioanele gărzilor munci
torești. Sunt printre ei muncitori tineri și 
muncitori cărunți dintre care mulți au 
luptat acum 10 ani împotriva cotropito
rilor fasciști. Pe chipurile tuturor e zug
răvită aceiași nestrămutată hotărire de a 
lovi cu tărie în orice dușman ai cuceriri
lor noastre revoluționare.

...Abia s’au depărtat ultimele șiruri ale 
gărzilor muncitorești, că în largul șose
lei umbrită de pomi, răsună glas argintiu 
de goarne, însoțite de ropotul viu și sa
cadat al tobelor. Un fremăt se iscă: „Vin 
pionierii!”

Și iată-i, se ivesc: sunt ca niște soli ai 
primăverii, ai viitorului. Poartă cununi de 
flori roșii, albastre ori galbene, și’n ochi 
au adunat tot seninul cerului de Mai. 
Trec pionierii, schimbul de mâine al po
porului muncitor! Trec pionierii, primăva
ra patriei!

Câțiva se desprind din șiruri, și alear
gă la tribună, oferind buchete de flori 
conducătorilor dragi ai partidului și gu

vernului. De undeva se înalță un stol de 
porumbei albi. Un grup de pionieri în 
bluze roșii alcătuiește din mers o stea 
vie. Alt grup poartă o lozincă pe care 
stă scris: „învățând sârguîtor, 5 va fi al 
tuturor 1“ Alții poartă în mâini creioane 
colorate, tocuri, sau instrumente geo
metrice, alții unelte de grădinărit sau 

bărci cu pânze, lucrate de ei. Schimbul 
de mâine e un schimb harnic și destoinic!

MANDRIA REALIZĂRILOR
In piață intră acum co!oanele oameni

lor muncii din raionul 23 August .In 
frunte sunt muncitorii uzinelor „23 Au
gust". Industria grea stă la temelia dez
voltării și întăririi patriei. Au de ce să fie 
mândri metalurgiștii ma
rilor noastre uzine! Ei 
construiesc motoare uria
șe, locomotive pentru mi
nă, vagoane-cisternă, ma
șini de tot soiul. Peste 
200 de muncitori din sec
țiile uzinei „23 August" 
au îndeplinit până acum 
planul cincinal.

Iâtă-i și pe cei dela u- 
zinelc „Matyas Rakosi”! 
Iată-i și pe cei dela uzi
nele „Republica"! Pe piep
turile multora dintre mun
citori strălucesc medalii, 
răsplata înaltă a muncii 
lor avântate. Pe graficele 
purtate de ei, sunt înscri
se succesele dobândite.
Iată un panou purtat de 
muncitorii uzinelor de 
batoze și remorci „Tudor 
Vladimirescu” arată cum 
ei și-au depășit cu 55% 
sarcinile de plan pe luna
Aprilie. Agricultura noastră, va avea ma
șini din ce in ce mai multe și mai bune!

Printre muncitori, vezi adesea și os
tași. Vitejii apărători ai patriei sunt aici 
alături de oamenii muncii, manifestându- 
și bucuria. Din mijlocul coloanelor izbuc
nesc necontenit lozinci puternice. Placar
ded purtate de mâini vânjoase. glăsuiesc 
despre hotărîrea fermă de a apăra pacea, 
despre dragostea și recunoștința pentru 
marea noastră prietenă din Răsărit, Uniu
nea Sovietică, despre frăția și solidarita
tea cu lupta tuturor popoarelor pentru 
Tace și progres.

MAI MULTE PRODUSE 
PENTRU OAMENII MUNCII

In sunetul fanfarelor, sub fâlfâirea se
meață a steagurilor roșii, trec acum prin 
piață muncitorii textiliști. Uzinele „7 
Noembrie". „Țesătoriile Reunite", „Tex- 
tila-Grivița“... toate și-au îndeplinit cin
cinalul cu 9 luni înainte de termen.

Trec sute de țesătoare, din ale căror 
mâini harnice și pricepute ies mii și mii 
de metri de pânzeturi. Cinste vouă, mun
citoare de nădejde, care vă străduiți să 

dați oamenilor muncii țesături mai mup 
te, mai frumoase, mai bune!

...In ziua aceasta scumpă a întâiutoî 
Mai, au venit dela sate mulți țărani mun
citori să-și arate cu mândrie realizările, 
să-și strige cot la cot cu muncitorii bucu
ria. Iată-i îmbrăcați în minunatele cos
tume naționale, pășesc cu fețele străluci
toare. Sunt printre ei delegați dela G.A.Jv

Dudu, care raportează: „Azi terminași 
cu semănatul", sunt și delegați dela 
G.A.S.-Roșia care au depășit cu 38000 
litri planul la producția de lapte pe pri
mul trimestru al anului.

Oamenii muncii din agricultură, dobân
desc succese tot mai mari. De nedesfăcut 
e alianța muncitorilor cu țărănimea mun
citoare în lupta pentru întărirea și înflu» 
rirea patriei.

...Deseori, prin fața tribunelor, trec în 
zumzăit de viori, echipe de dansuri, in 
pașii vioi ai horelor. Multe echipe poar
tă costume ale minorităților naționale: 
maghiare, germane... E un tablou minu
nat al prieteniei și frăției dintre poporul 
român și minoritățile naționale din patria 
noastră.

Clipele se scurg. Prin piață trec necon
tenit coloane de manifestanți. Nesfârșite 
coloane ! Flacăra steagurilor unduiește, 
tot alte cântece răsună. Măreț I Mai. Po
porul muncitor al patriei, te cinstește 
cum se cuvine !

Au defilat și sportivii în pasul forv 
energic, viguros. E sfârșită demonstrații. 
In vasta piață Stalin se înalță din mjî 
de piepturi acordurile internaționalei..



-

La muzeul Coșbue

Aceste rânduri sunt închinate Zi
lei presei comuniste, care se sărbă
torește în fiecare an la 5 Mai. De 
ce chiar la 5 Mai ? Pentrucă în a- 
ceastă zi acum 43 de ani, în 1912, 
a apărut ia Petersburg (Leningrad) 
primul număr al ziarului bolșevic 
„Pravda". El a fost în mâna 
partidului bolșevic o puternică 
armă de mobilizare și unire a 
clasei muncitoare în lupta contra 
exploatării. După victoria Marii 
Revoluții Socialiste, „Pravda" i-a 
însuflețit pe oamenii sovietici în 
uriașa muncă și luptă de construi
re a socialismului. Astăzi, cuvân
tul „Pravdei" cheamă la noi vic
torii pe drumul construirii comu
nismului, pentru triumful păcii.

In frunte cu „Pravda" presa 
sovietică se bucură de multă 
dragoste și încredere în rândurile 
oamenilor sovietici și ale oameni
lor muncii din lumea întreagă. Zia
rul comunist chinez „Guanminji- 
bao" a scris la a 40-a aniversare a 
„Pravdei" că marele popor chinez 
care numără sute de milioane de 
oameni urmărește presa sovietică 
și citește cu deosebită atenție arti
colele „Pravdei".

★
Să ne întoarcem cu 22 ani în ur

mă. Suntem in București, la fa
brica de textile „Saturn" pe cheiul 
Dâmboviței. Tocmai a încetat gre
va care fusese combinată cu ocu
parea fabricii de către muncitori. 
Teroarea patronilor e mai aspră ca 
oricând. Muncitorii sunt perchezi
ționați cu mare grijă la intrarea 
în fabrică. Ce caută oare la ei co
poii direcțiunii ? E limpede : ziarul 
comunist ilegal „Scânteia", prin 
paginile căruia Partidul Comunist

Român stă de vorbă cu muncitorii, 
uniudu-i și întărindu-le lupta îm
potriva asupririi! Degeaba însă se 
frământă paznicii dela poarta fa
bricii. Nu găsesc nimic. Și totuși 
sub cămășile câtorva muncitori, 
„Scânteia" pătrunde în fabrică! In 
acest timp agenții Siguranței sco
tocesc înfrigurați Capitala, căutând 
tipografia și redacția „Scânteii". 
Zadarnic. Comuniștii care scriau și 
tipăreau „Scânteia" nu-și destăi- 
nuiau secretul de partid nici in 
clipele in care indurau cele mai 
groaznice chinuri în beciurile Sigu
ranței. Rezistența lor era neconte
nit însuflețită de conștiința că 
„Scânteia" era pentru oamenii mun
cii Ia fel de prețioasă ca aerul. In 
afară de asta, cei care scoteau 
„Scânteia" cunoșteau și se călău
zeau necontenit de experiența ani
lor de ilegalitate ai „Pravdei" bol
șevice.

Alături 
Comunist 
publicații 
„Brazda",
„Steagul Roșu" și altele.

☆
Astăzi cine nu cunoaște „Scân

teia" ? Pretutindeni în patria noas
tră ea e îndrăgită și așteptată cu 
nerăbdare în fiecare dimineață. 
„Scânteia" ne vorbește despre vic
toriile pe care le obține poporul 
nostru pe drumul construirii socia
lismului, despre feluritele eveni
mente internaționale. Ea publică 
articole despre construirea comu
nismului în Uniunea Sovietică, des
pre viața țărilor de democrație 
populară, despre lupta de eliberare 
a clasei muncitoare din țările ca
pitaliste și a popoarelor din colonii.

de „Scânteia", Partidul 
Român mai edita ilegal 

ca „Lupta de clasă", 
„Tânărul leninist",

Fiecare cuvânt„din „Scânteia" este 
citit cu luare aminte, pentrucă el 
este cuvântul partidului, cuvântul 
adevărului.

împreună cu „Scânteia" mai 
apar în țara noastră și alte ziare 
care cheamă poporul la noi victorii 
în munca pentru făurirea unei 
vieți noi. In același timp se edi
tează și publicații pentru copii.

In țările de democrație populară 
apar de asemeni multe ziare de par
tid, ca „Jenminjibao" (China), 
„Szabad Nep" (Ungaria), „Tribu
na Ludu" (Polonia), „Rude Pravo" 
(Cehoslovacia) și altele. La „Rude 
Pravo" a lucrat în vremea teroarei 
fasciste eroul Julius Fucik, comu
nistul neînfricat, asasinat de hitle- 
riști.

Nu trebue să uităm nici ziarele 
partidelor comuniste din țările ca
pitaliste. Aceste ziare duc zilnic în 
mijlocul muncitorilor cuvântul de 
luptă al partidului lor revoluționar. 
„Unita" (Italia), „l’Humanite" 
(Franța), „Daily Worker" (Anglia) 
sunt adevărate arme ale oamenilor 
muncii din aceste țări. Acum câtă- 
va vreme, în timpul grevei tipogra
filor și ziariștilor din Londra, sin
gurul ziar care a continuat să apa
ră acolo a fost 
„Daily Worker",
drumare a decurs greva ! Toate a- 
ceste ziare au ca exemplu pilda ce
lui mai bun ziar bolșevic: „Prav
da". Ele ridică tot mai sus steagul 
luptei pentru pace, îndemnându-i 
pe toți oamenii cinstiți să lupte 
neobosiți împotriva ațâțătorilor la 
război.

ziarul comunist 
sub a cărui în-

Sandu ALEXANDRU J
MMM

CONSTRUCTORI—
Micul atelier

Oamenii au păstrat cu sfințenie lucrurile care 
respiră amintirea poetului. A fost păstrată ca 
unde s’a născut și a copilărit, și moara scundă /. 
care au încremenit-o anii lângă vadul apei repezi, 
secate de mult. Plopii din preajma morii, bătrâni 
și groși'; mai foșnesc parcă și astăzi doinele vechi, 
în care poporul năpăstuit își plângea amarul și ne
voia.

Dincolo de ulucile ce 
îngrădesc amintirile, se 
frământă viața satului ca 
undele luminoase și ne
obosite ale Sălăuțului 
care-și taie drum prin 
sat. Disdedimineață oa
menii pleacă să lucreze o- 
goarele pe care acum ei 
sunt stăpâni, iar copiii se 
îndreaptă spre școala înal
tă și primitoare.

Școlarii de aici au mi
nunatul prilej de a învăța 
despre viața și opera poe
tului țărănimii in însăși 
locuința lui. In casa-tnu- 
zeu se poate vedea un

leagăn vechi și modest, alături de pupitrul la care 
a stat și a așternut poetul primele sale compoziții, 
în copilărie

Astăzi, pionierii și școlarii dintr’a Vl-a au de fă 
cut o recapitulare a lecțiilor despre viata și opera 
poetului.

Fetele și băieții s’au rânduit în jurul mesei vechi- 
acoperite cu o scoarță înflorată. Vlădic Avram își 
învârtește în mâini clopul negru, împodobit cu 
smocuri de viorele și ghiocei, și începe să pove
stească despre primii ani de școală ai poetului. 
Multe știe a spune Vlădic despre Tănăsucă Moco- 
deanu, care a fost învățător la școala primară din 
satul Hordou. Despre învățătorul Tănăsucă dela 
care George Coșbue a învățat o sumedenie de poe
zii și basme populare, mai vorbesc povestirile bă
trânilor satului. Pioniera Coșbue Viorica, una din 
numeroasele strănepoate ale poetului, aduce vorba 
despre poezia „Mama", dramatizată de către echi
pa de teatru a școlii. Viorica este și ea una din 
interprete, așa că îi este mai ușor să vorbească des
pre duioșia și frumusețea acestor versuri- pe care 
le știe pe de rost.

Profesorul llovan Onisim îi invită pe toți in cea
laltă încăpere. Acolo sunt aranjate într’o vitrină, 
pe pereți, și pe mese, cărți traduse de poet, câteva 
numere vechi din ziarele la care a colaborat și, în- 
sfârșit, fotografii, scrisori și ziare mai recente în 
care se vorbește despre activitatea neobosită a a- 
cestui scriitor- clasic al literaturii noastre.

Cuna Cornel și Cureac Ion au fost 
primii elevi dela Școala mixtă de 7 
ani Nr. 6, din orașul Reșița, care s’au 
apucat să construiască un aparat de 
proiecție și un tractor electric.

Asta s’a întâmplat într’o după amia
ză, după ce aflată de „Olimpiada Ti
nerilor Constructori".

— Știi ce zic eu, Cornel ? Hai să 
lucrăm împreună și tractorul electric 
și aparatul de proiecție. O să ne fie mai 
ușor în felul acesta, fu de părere 
Cureac.

Propunerea i se păru bună lui Cor
nel. Așa că împreună înjghebară în
tr’o cameră din clădirea școlii un mic 
atelier. Aici au început ei să-și adune 
materiale pentru construcțiile pe care 
aveau să le execute.

Mai întâi s’au îngrijit de scule: cio
can, foarfec de tăiat tablă, bomfaer și 
altele. Aproape toți copiii din școală 
aflată despre pregătirile celor doi pio
nieri. Erau nerăbdători să vadă ce 
construiesc. Ba mai mult, la atelierul 
lor începuseră să sosească noi amatori. 
Până și cei din clasa a IV-a au venit 
să lucreze câte un vaporaș.

— N’o să mai puteți lucra de acum 
înainte, le spuneau colegii celor doi 
băieți.

Dar Ionică și Cornel continuau să-și 
vadă de treabă nestingheriți, ba mai 
și îndrumau pe ceilalți.

Lucrul mergea de minune. Băieții au 
reușit să găsească materialele de care 
aveau nevoie pentru șasiu și partea 
exterioară.

Dar când a fost vorba de confecțio 
narea rotorului și a colectorului au ră
mas în pană. Pentru aceste două pie
se se cerea un material pe care nu pu
teai să-l găsești cu ușurință. Era ne
voie de o tablă specială de dinom și 
de niște sârmă de cupru izolată cu 
email, groasă de vreo 0,3—0,4 mili
metri.

— Ce zici. Ionică, unde găsim toate 
astea ?

— De, știu eu ? Poate la uzină, dar 
cine să ne dea ? Portarul nici nu-ți dă 
voie să intri.

Mare încurcătură 1 Au umblat ei și 
în stânga și în dreapta dar degeaba. 
Nu găseau materialele și pace 1 Așa 
că lucrarea fu întreruptă. Băieții se 
gândeau cu strângere de inimă că vor 
fi luați în râs de colegii lor, fiindcă 
au lăsat lucrurile baltă.

— Totuși trebue să găsim o ieșire 
din încurcătura asta, căută Cornel 
să-și împace prietenul.

Tocmai se gândea ce-ar 
putea să facă, când îi 
văzu pe Ruseac Alfred 
dintr’a IV-a intrând în 
camera lor de lucru.

— Ți-ai terminat vapo
rașul, Alfred ? întrebă 
Cornel.

— Nu 1 Dar voi cum 
stați cu tractorul ?

Cornel nu răspunse pe 
dată, dar până la urmă 
se hotărî să-i mărturiseas
că adevărul:

— Nu, nici noi n’ara 
terminat. Ne lipsesc niște 
materiale speciale pe care 
le găsești numai în uzină.

— Dar de ce nu cereți ajutorul to
varășei secretare a organizației de bază 
U.T.M. ?

— Bravo, Alfred 1 sări Cornel în
cântat. Ai avut o idee grozavă. Uite, la 
asta nu ne-am gândit până acum.

Chiar a doua zi, cei doi colegi, își 
reluară lucrul. Ideea micului Alfred îi 
salvase.

In „atelier" treaba mergea iarăși bi
ne. Iar numărul celor care lucrau aici, 
sporea mereu.

Bierman Viliam dintr’a IV-a lucrea
ză la vaporaș. Oșan Elena și Ivașcu 
Ecaterina dintr’a Vl-a confecționează 
un cărucior cu reacție. Niculiță Ion și 
Plarușceac Anton dintr’a VH-a au în
ceput și ei să construiască un aparat 
de proiecție.

In micul atelier participanții la 
„Olimpiada Tinerilor Constructori" 
lucrează cu multă veselie.

Gh. NEGREA

Bugnar Pavel recită câteva strofe din „Noi vrem 
pământ". Le spune cu atâta însuflețire, încât tutu
ror celor de față ni se umezesc ochii... Părinții co
piilor adunați aici, sunt pentru întâia oară stăpâni 
deplini pe avutul lor. In sat nu mai întâlnești fa
milii sărace care își duc traiul de pe o zi pe alia, 
tânjind la o palmă de pământ. Toate acestea au 
rămas amintiri ale trecutului..„

Țânca Maria începe a vorbi apoi despre drago
stea de învățătură de care a dat dovadă poetul, 
încă din copilărie.
— Pe atunci George Coșbue învăța la Năsăud 

— spune Țânca. El a străbătut de zeci de ori, pe 
jos, cu desaga în spinare, distanta dintre Năsăud 
și satul care mai târziu avea să poarte numele lui. 
Acum. In preajma satului natal al poetului se în
tinde linia de fier — adică în prejma satului nostru, 
adaugă Țânca, cu sclipiri de mândrie in ochi.

Pionierii din satul Coșbue caută să-și îmbogă
țească cunoștințele cu cât mai multe date și în
tâmplări din viața aceluia care a cântat, cum ' 
se poate mai frumos, durerea și năzuința de veacu 
a poporului nostru. Ei cinstesc locurile care amin
tesc de marele poet, învățând bine și ajutându-și 
din toate puterile părinții. Adesea ei dau serbări in 
satele vecine. Cu acest prilej, nu uită niciodată să 
recite din versurile lui George Coșbue, In care clo
cotește, întotdeauna proaspătă- nemărginita dra
goste pentru popor a poetului.

Elena DRAGOȘ

La strâns de fier vechi
Un ceaun fărâ-o ureche ?
Nu, nici nu mă obosesc
O caroserie veche-
Asta aș vrea eu să găsesc I
Mă și văd venind spre școală
Și strigând: — ..Porniți, băieți. 
Haideți repede cu mine!
Am găsit la fier cât vreți

Nicu a adus de-acasă
Niște cercuri, un cazan 
Și-o lopată- fără coadă 
Strânsă de oe un maidan

In total, zece ocale.
— Fleacuri, doar vedeți și voi, 
Nu mă’ncurc cu de-alde astea. 
Eu cat lucruri mai de soi

Zile'ntrcgi de hoinăreală... 
Geaba insă am umblat. 
Mă întorc mereu la școală 
Fără niciun rezultat.

Vreți să știți acum in urmă
Ce am hotărit ? — Vă spun:
Până la caroserie
Și-alte lucruri să adun .

N. BIHORAN



Infr’unul din ultimele numere ale gazetei noastre am publicat 
scrisoarea pionierului Florin Mărgineanu din clasa a Vll-a Școala Medie 
de băeți Nr. 6 Cluj.

Florin, ne vorbea despre dorința lui de a deveni un mecanic 
priceput și totodată își spunea părerea despre cei doi colegi ai săi care 
n'au înțeles încă frumusețea și însemnătatea unei meserii.

In pagina aceasta publicăm răspunsurile muncitorilor dela Uzinele 
Reșița, cărora ie-a fost adresată acea scrisoare.

iubeștiSă
Scrisoarea ta, Flo

rin, am citit-o cu 
mult interes. Vezi tu, 
băiete și acum, cât 
sunt de bătrân, nu 
las să-mi scape ni
mic. Citesc și ziare și 
cărți, iar la locul de 
muncă cei mai tineri 
ascultă de sfaturile 
mele și mă respectă.

Citind scrisoarea ta 
am simțit o mare 
bucurie. Ești un bă
iat de ispravă. Cât 
despre cei doi colegi 
ai tăi, pot spune că nu s’au gândit bine 
de fel. Ei cred poate că meseria de doc
tor sau cea de inginer e mai ușoară. Se 
înșeală însă, căci și aceste meserii cer 
multă putere de muncă și uneori chiar 
sacrificii.

Scrisoarea ta, Florin, mi-a trezit și 
multe amintiri...

Acum 47 de ani, îmi puneam șl eu 
întrebarea ,jce să fiu" „încotro să apuc ? 
Părinții și rudele mele îmi făceau fel 
de fel de propuneri : Școala Militară sau 
Silvică, funcționar de birou (pentrucă 
absolvisem 4 clase medii și aveam un 
scris caligrafic) sau preot, dar din toate 
aceste propuneri nu m’am oprit la nici- 
una.

Aveam alte gânduri. Și aceste gân
duri se potriveau de minune cu ale 
tale. Numai că timpurile acelea în care 
am învățat eu meseria erau altele, nu se 
asemănau de fel cu condițiile pe care le 
ai tu astăzi. Am trecut prin multe și am 
muncit din greu, dar de puține bucurii 
am avut parte

munca
Mizeria, înjurăturile, 

bătăile erau pentru 
noi „bunătățile" cu 
care ne săturam în 
fiecare zi. Dar toate 
aceste greutăți nu 
m’au împiedicat să 
rămân credincios me
seriei pe care o iu
beam... Știam cu toții 
că se apropie zilele 
luminoase când mun
citorul va fi stăpân 
pe munca sa. Sunt 
fericit că am apucat 
să le trăesc și eu.

Azi însă mă simt iarăși tânăr și mun
cesc cu drag. Munca mă face fericit. Nu 
este oare minunat să faci cu mâinele tale 
unelte, tractoare, motoare și tot felul de 
mașini ?

Ba da 1 llite, eu și toți tovarășii mei 
de muncă suntem mândri că am învățat 
să facem astfel de lucruri.

Băiatul meu, Ceteanu Horia, colegul 
tău care nu iubește munca, n’a înțeles 
incă adevărul, scopul vieții noastre, n’a 
înțeles faptul că prin străduința noastră a 
muncitorilor, viața tuturor devine mai 
frumoasă, mai îmbelșugată. Cred insă că 
are să-și schimbe gândurile.

Tu, dragul meu, învață cu sârguință, 
cât timp vei sta la școală. Iar atunci 
când vei intra în uzină, ai să te simți 
bine în rândul muncitorilor. Ei te ■ aș
teaptă cu drag și, ajutat de ci, te vei 
putea califica în meseria pe care dorești 
s’o înveți.

Rudolf MULACI
Maistru fruntaș în întrecerea socialistă 

Combinatul metalurgic-Reșița

La noi în brigadă
Dragă Florin, dela început vreau să-ți spun că a fî 

muncitor în patria noastră e un lucru de seamă. Unui 
muncitor cinstit, cu dragoste de muncă, șî care își înțe
lege rostul azi în patria noastră, i se acordă cea mai 
înaltă prețuire.

Ca să înțelegi mai bine acest lucru, am să-ți pove
stesc câte ceva despre brigada de turnători pe care o 
conduc.

Când mi-am format brigada, nu cunoșteam încă pe 
fiecare om în parte. Mulți brigadieri erau tineri, sosiți 
de puțin timp în uzina noastră. Dar toți acești oameni 
aveau aceeași dorință ca și mine, să devenim o brigadă 
fruntașă. Nu găseai unul în toată brigada care să dea 
înapoi dela vreo muncă, oricât de grea ar fi fost

Astfel, în scurt timp, brigada noastră a câștigat titlul 
de brigadă fruntașă în întrecerea socialistă. Eram priviți 
cu respect și drag de toți cei din jurul nostru.

Mulți muncitori doreau să facă parte din brigada noa
stră. Ba într’o zi ne-am trezit cu un tânăr care ne-a spus:

— Tovarăși, aș vrea să intru în brigada voastră 1
Colectivul brigăzii l-a primit cu multă căldură. 

Din primele zile ne-am convins că noul venit e un 
băiat harnic. Muncea cu multă tragere de inimă. 
Din îndemnul nostru a urmat și cursul de calificare de 
6 luni din uzină.

După 6 luni, brigada noastră 
câștigase încă un om de toată 
lauda. Iată, dragă Florin, ce 
fel de băieți avem noi în bri
gadă. Astfel de flăcăi merită 
toată cinstea, tot respectul.

Despre tine, Florine, ce să zic? 
Te-ai gândit bine, dragul meu. 
Dacă iubești munca de mecanic, 
desigur că vei deveni meșter
bun.

In numele brigăzii pe care o conduc. Iți urez succes 
la învățătură.

Traian TELECU
Șef de brigadă turnătorie

era aici executată 
sub greutatea cio-

Ca să fii un bun muncitor
Eram încă în școala primară când 

mă duceam deseori pe la un unchi al 
meu, care era fierar. Priveam ore în
tregi cum scotea fierul cald din foc, 
cum îl punea apoi pe nicovală și-l ba
tea cu ciocanele dându-i diferite for
me.

Când m’am făcut mai mare, am în
ceput să lucrez și eu împreună cu el. 
Iar la 15 ani, m’am angajat la uzină. 
Voiam să lucrez la secția de forjă. Munca 
cu ajutorul unor mașini. Fierul era strivit 
canelor neînchipuit de mari, acționate de aburi, iar omul tre
buia să mânuiască toate aceste mașini cu pricepere. Munca 
în această secție mi se părea foarte grea. Mi-era teamă că 
n’am să mă obișnuiesc niciodată cu ea. Ba uneori mă și 
gândeam să mă apuc de altă meserie. Dar colectivul de 
muncitori în mijlocul cărora lucram m’a făcut să-mi schimb 
acest gând.

Ei_ mi au explicat că în orice meserie, omul trebue să-și 
pună mintea la contribuție, să depună multe eforturi și să 
învețe cât mai mult.

Acest lucru l-am înțeles și eu în anii în care am învățat 
meseria în uzină. Acest lucru îl vor înțelege și colegii tăi, 
atunci când vor începe să lucreze și ei în meseria pe care 
și-au ales-o.
Colectivul de muncă în care vor intra îi va schimba și pe ei. 

__ Și eu m’am schimbat cu mult de când lucrez în uzină.
Am devenit mai dârz, mai puternic, mai stăpân pe mine în
sumi. Și aceste calități le au cei mai mulți oameni dela noi, 
frățioare 1 Fără ele nu poți fi un adevărat muncitor.

''s, Acum îmi conduc brigada cu multă pricepere.
Aristide PREDA 
Șef de brigadă forjor

Azi patria e a noastră
Deși nu ne cunoaștem, 

Florine, îți transmit un 
salut tovărășesc din par
tea mea și a muncitorilor 
din colectivul nostru.

In scrisoarea pe care 
ne-ai adresat-o nouă, 
muncitorilor dela Reșița, 
am văzut că ne ceri pă
rerea dacă este bine să 
fii muncitor sau nu.

Prietene, noi îți spu
nem că în patria noastră 
nu poți să fii decât mân
dru de calitatea de mun
citor.

Mi-amintesc cât de 
grea era viața noastră 
în trecut. Fabricanții ne 
cereau să muncim peste 
puterile noastre, spu- 
nându-ne că muncim 
pentru patrie. Dar a cui 
era pe-atunci patria ? 
Cine se folosea de bogă
țiile ei, de munca noas
tră? Știți doar că totul 
aparținea capitaliștilor și 
moșierilor, iar noi mun
ceam ca ei să trăiască 

cât mai bine. Așa era în 
trecut.

Azi, patria este a noas
tră, a celor ce muncim și 
tot ce se construiește 
azi in țara noastră e in 
folosul nostru, al celor 
ce muncim. De aceea 
noi toți lucrăm cu multă 
tragere de inimă.

Anul trecut de pildă, 
am primit o comandă 
pentru confecționarea u- 
nei turbine. Eram bucu
roși că ne-a fost încre
dințată o asemenea lu
crare. Oamenii din sec
ția noastră au muncit cu 
toată priceperea și mă- 
estria lor la fabricarea 
pieselor turbinei. De în
dată ce totul a fost gata, 
piesele au fost expediate 
pentru a fi montate-

După o bucată de 
vreme am trecut prin 
Hunedoara, orașul fur
nalelor. Cu câtva timp 
înainte de sosirea mea, 
auzisem că aici, la Hune
doara, fusese montată o 
turbină. Doream s’o văd 
și eu cum arată, mai ales 
că toți imi spuneau că 
funcționează bine.

Ei, băiete I De-ai fi fost 

in locul meu, cred că nu 
mai era nevoie să-ți, ex
plic cum m’am simțit 
când m’am găsit in fața 
turbinei. Am mângâiat-o 
ca pe un lucru gingaș, 
eram fericit că puteam 
să-i ascult freamătul. Da, 
Florine, t .a turbina 
noastră. Tur' na la care 
lucrasem și ea O părti
cică din ea ti.ri aparți
nea și mîe. Eram cu ade
vărat mândru în clipele 
acelea că pot fi și eu de 
folos patriei.

întors acasă, am po
vestit și tovarări’or mei 
cele văzute la Hune
doara. Și ei s’au bucu
rat mult. Fiecare contri
buise la fabricarea ei. 
Vestea pe care le-am a- 

dus-o le-a dat mai multă 
putere, noi forte de mun
că. un nou ento’îasm.

Iți dai seama Florine, 
aveau de ce să se bucure. 
Ei știau că o părticică 
din munca lor era acolo, 
la Hunedoara, și parcă 
auzeau cântecul rotorului 
și statorului.

Da! Patria e a noas
tră și noi suntem mân
dri că putem contribui 
la întărirea ei, la spori
rea belșugului ei...

Ion ALBU
Maistru lăcătuș la secția 

turbine
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de 10—15 m., 
ega’.e, în 

alergătorii 
picior prin 
o greșeală

Poveste fără cuvinte

Era in vara anului 1941. Pe țărmul 
Mării Negre, la Artei, ședea pe o pia
tră, chiar lângă apă, un băiat oacheș. 
Desena... 0 fetită se apropie de ei și 
privi curioasă tn album.

— Vitea: marea parcă-i adevărată!
— Crezi ? știi, aș vrea să fiu pictor! 

îndată ce termin școala, vreau să ur
mez Institutul dc arte plastice...

Mult timp au stat ei, făcând planuri 
pentru când vor fi mari.

Dar a doua zi începu Marele Război 
pentru Apărarea Patriei. ...In noaptea 
spre 3 Noembrie 1941, ora<ul Feodosii 
a fost ocupat de fasciștii germani. 
Urmară zile grele și lungi de robie. 
Comuniștii din Feodosia creaseră un 
grup care acționa în ilegalitate. Din 
el făcea parte și tatăl pionierului Vic
tor Corobcov. La marginea orașu’ui 
apărură detașamente de partizani. Vi- 
fea incepu să-l a iute pe tatăl său pro
curând informații partizanilor.

Era in iarna ploiasă a anului 
Intr’o seară târzie de Ianuarie 
cercetași au trecut linia frontului 
bătut la ușa casei unde locuia familia 
Corobcov. Misiunea lor era greu de în
deplinit. Fasciștii controlau la fiecare 
coif actele și, la cea mai mică bănu
ială, arestau oamenii și-i duceau la 
Gestapo.

Victor începu să strângă informații
le necesare. Având numai 13 ani el nu 
trezea prea mult bănuielile hitlerișt.lor 
și putea să colinde zile întregi orașul. 
Iși însemna in minte unde și ce anu
me unități militare se aflau în locali
tate, unde erau instalate comandamen
tele, depozitele militare, cum era întă
rită apărarea portului, ce acte erau 
necesare pentru a ieși din oraș. Tatăl 
Iții Victor. Mihail Ivanovici lucra in
tr’o tipografie. El le procură ccrcetași- 
lor formulare de bilete de liberă tre
cere, modele de ștampile și semnături 
și sculptă chiar ștampile comandamen
tului fascist.

Cu ajutorul familiei Corobcov cer
cetași! ob|inură informații importante 
și trecură din nou cu bine linia fron
tului.

Victor pătrundea i-n locurile cele 
mai primejdioase, lipea și răspândea 
manifeste care îndemnau la luptă.

Partizanii nu lăsau -dușmanilor o 
clipă de liniște. Nopți întregi ardeau 
depozitele de carburanți și de muniții 
incendiate de ei. Numeroase trenuri 
cu trupe fasciste săreau în aer. Hitle- 
riștii organizau din ,ce în ce mai des 
razii. Era foarte pei^-uios să mai ră
mâi în orașl Confort?!' hotăririi grupu
lui ilegal cei doi Gorobcovi — tatăl și 
fiul — plecară în pădure la partizani. 
Victor fu înrolat ca cercctaș.

In scurt timp, Vitea fu îndrăgit 
toți partizanii. Odată comandantul 
brigadă Culicovski îl chemă la el.

— Vitiușa, vei pleca astăzi împreu
nă cu cercetași! intr’o misiune. Trebue 
să pătrundeți in satul Barikol, să afîați 
dispozitivul punctelor de foc și în 

casă se află comandamentul. Dar să fii 
prudent. Vitea...

— Am înțeles 1 — răspunse băiatul, 
înainte de ivirea zorilor grupa de 

cercetare plecă la drum. Cu un braț 
mare de vreascuri legate cu o frân
ghie. Vitea ieși din pădure. O senti
nelă hitleristă îl privi cercetător, dar 
băiatul trecu liniștit și fără grabă pe 
lânjă ea, inîruntându-i ptivi. ile.

După o jumătate de oră, Victor ros
togolea râzând și chiuind, împreună 
cu un grup de copii localnici, un cerc 
de butoi prin tot satul, părând cu to
tul adâncit in acest joc. Dar pe drum 
Vitea observa și iși memora, cum sunt 
dispuse mitralierele în sat și la mar
ginea satului, in ce case locuesc fasci
știi, câți sunt in fiecare casă și unde 
este comandamentul. El află curând 
tot ce trebuia și se intoarse la detașa
ment. Peste câteva zile partizanii în- 
cercuiră satul nimicind in întregime 
garnizoana dușmană.

La 16 Februarie 1944, primind o 
misiune dela comandamentul grupării 
de partizani, Victor Coro«ov se în
toarse împreună cu tatăl său la Feo
dosia. La 13 Februarie cei doi Corob- 
cov — tatăl și fiu — au fost denunțați 
de un trădător și aruncați în închi
soare.

...Pereții stropiți cu sânge ai celulei 
erau siab luminați de o lampă de pe
trol. Vitea fu îmbrâncit în celulă. Fața 
iui trasă și slăbită era plină de sân
ge. Ochii ii străluceau aprinși de fe
bră. Băiatul îl privi cu ură pe ofițerul 
german care ședea la masă. Acesta iși 
ridică încet capul și spuse într’o rusă 
stâlcită :

— De ce te încăpățânezi ? Unde 
sunt partizanii ?

Privindu-I pe ofițer drept în ochi, 
Vitea rărpunre scurt:

— Am mai spus. Nu-i cunosc pe 
partizani.

capul' 
putut

hit le-

Zece zile în șir și-a tot bătut 
cu el ofițerul, Dar cum l-ar fi 
sili să vorbească ?

Trăgând încet sertarul mesei, 
ristul scoase din el un pistol.

— Va să zică nu știi ?... La zid I
Sentinela il antică pe băiat de umeri 

și îl îmbrânci într’un colț.
— Ei? Număr până la trei?
Una după alta bubuiră două împuș

cături. Pe capul lui Vitea se prăbuși 
tencuiala, așchiile de piatră îl loviră 
dureros.

— Aha, pui de șarpe I Iți dezleg eu 
limba I

Ofițerul începu să-l bată pe Victor 
cu pumnii peste cap. Clătinându-se, bă
iatul se lăsă încet pe podeaua de ci
ment. Dintre buzele strânse puternic 
se strecură o șuviță subțire de sânge.

Au mai trecut câteva zile. Pe Vitea 
nu-l mai chemau la interogatoriu. In 
fiecare săptămână oamenii gestapoului 
luau câțiva oameni din celulă. Dacă ii 
întreba cineva unde-i duc, polițiștii 
răspundeau : „In lună”.

Niciunul din cei plecați nu se mai 
întorcea. Într’o dimineață, Victor, care 
făcuse rost de undeva de un capăt de 
creion iși făcu de lucru toată ziua lân
gă un perete, desenând pe el. Când se 
dădu la o parte, oamenii întemnițați 
văzură în desen o pădure de unde 
porneau partizanii la atac. Toți cei • 
din celulă zâmbiră: da, așa va fi!

— Bravo țic, flăcăîaș: îl lăudă un 
bătrân ucrainian. clătinându-și capul 
cărunt.

In ziua de Sâmbătă 9 Martie 1944 
scârțâiră zăvoarele și in celulă intră 
un ofițer neamț insoțit de un tâlmaci. 
Lângă ușă se postară doi soldați din 
Gestapo, înarmați cu pistoalc-mitra- 
licre. Au fost strigate pe rând numele 
celor închiși. Printre ele era și numele 
lui Vitea. Deținuții care fuseseră che
mați se ridicau încet și ieșeau. Lângă 
ușă Victor se opri. îmbrăcat într’o 
cămașă zdrențuită, înconjurat de poli
țiști, Victor era palid, chinuit, dar o- 
chii ii erau inflăcărați.

— Să-i spuneți mamei, c’am murit 
pentru patrie I — le strigă el celor ră
mași in celulă.

Astfel a murit un viteaz pionier, 
partizanul cercetaș Victor Corobcov.

Au trecut anii, dar 
Victor trăește și astăzi.

La 9 Martie 1954, a 
Casa pionierilor din 
adunare solemnă, închinată come
morării a zece ani dela moartea pio
nierului Victor Corobcov. Comite
tul executiv orășenesc din Feodosia 
a așezat o placă comemorativă pe 
casa în care a trăit Vitea. Nu 
mai copiii orașului Feodosia îl 
nosc și-și amintesc de pionierul erou. 
Din cele mai îndepărtate colțuri ale 
patriei, pionierii ii scriu mamei lui 
Victor — Victoria Cârpovna : „Vrem 
să fim și noi aș? cum a fost fiul Dvs“.

(Traducere din limba rusăl-

amintirea

avut
Feodosia

DIN PIATRĂ'N
P PIATRĂ

iar celei de-a treia 30 puncte. Din numărul de puncte 
se scade numărul greșelilor. Echipa care totalizează 
cel mai mare număr de puncte câștigă ștafeta.

Fotbal în cerc
Se organizează două-trei grupe pentru ștafetă cu 

un număr egal de copii. După ce s’a fixat terenul de 
joc, se marchează linia de plecare și cea de sosire. 
Distanta dintre cele două linii, de 10—:15 m., este 
marcată cu cercu'.ețe dispuse la distante 
zig-zag Atât la ducere cât și la întoarcere, 
trebue să treacă în mod obligatoriu cu un 
fiecare cerc. Scăparea unui cerc înseamnă 
pentru grupa respectivă. Grupei care sosește prima i 
se acordă 50 de puncte, acelei de-a doua 40 puncte,

Un număr de 10—15 pionieri formează un cerc. Intre 
ei trebue să fie un interval de o lungime de braț. In 
mijloc intră un pionier cu o minge de fotbal sau vo
lei : el va trebui să secată mingea conducând-o cu 
piciorul printre pionierii care formează cercul. Aceștia 
vor împiedeca ieșirea mingii tot cu piciorul. Jucătorul 
care a lăsat mingea să iasă din cerc schimbă locui 
cu pionierul din mijloc.

Jocul se poate complica, lăsând să intre în cerc doi 
jucători, fiecare cu câte o minge.


