
proletari din toate țările, unîți-vă!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Porniri, fii gata^

Si

V/ k y

Dați drumul porumbeilor să zboare, 
Și cîntecelor toate, cu avînt, 
Spre cerul înflorit de sărbătoare 
Cu steagurile fîlfîind în vînt.

'Aduceți flori aprinse din grădină, 
Să zboare ca o ploaie de scîntei
Prin țara potopită de lumină, 
Jn zi de August, douăzeci și trei.
H
Pa tie-a adus, în loc de avioane, 
Zbor de hulubi mai albi ca orice vis,

ION BRAD

Și-a dat în lături negrele obloane 
Și zare după zare ne-a deschis.

Ea ne-a-nvățat, în loc de plîns, cîntarea, 
Și-n locul foamei, traiul din belșug, 
Să stăpînim și nîunții-nalți și marea 
Și doine noi să zicem după plug ;

Să creștem case zvelte și furnale 
Cu care ne-om mîndri.din tată-n fiu, 

Și în lumini să ne mbrăcăm ca-n zale, 
Să fim în toate ca argintul viu.

Aduceți flori ! Lăsați hulubi să zboare ! 
Cravate roșii, fluturați în vînt !
Noi scriem cu mîndrie și pe soare 
Ca pe un zid ce nu-1 mai ștergi nicicînd:

„Partidul, scump părinte, să trăiască 1 
El ne a dat aripi peste anii grei. 
Trăiască țara noastră romînească ! 
Slăvit fii, August douăzeci și trei 1**-



* Pag. 2

duminică la Palatul pionierilor din București,In cinstea zilei de 23 August a avut loc

al „Scînteii pionierului"

Pionierilor de la Casa 
de copii din Tr. Severin 
țâre au strîns de pe mi
riști 1.960 kg boabe din 
spice.

S-an desprins din coama grea a verii 
Fire Înstelate și răzlețe...
Risipind maramele tăcerii, 
Zvon de-argint dă câmpului binețî.
Tlnăr stol și-a desfăcut aripa 
In cuprinsul miriștii țepoase
Și sub zări, cît bate-n gene clipa, 
Fulguiră macii de mătase.
...Din prfenelul brațelor voinic^ 
Pîrguite-n soare — chihlimbar,
Cresc mănunchiuri doldora de Spice, 
Rânduite patriei, în dar.

VASILE MANUCEANU

Pionierilor de la Școala 
medie Fetești—Gară care 
au strîns 10MQ kg de 
fier vechi.

Dacă vrei să vezi cum 
uită-te la arcul’nait de 
care, izbucnit din forja 
fruntea de forjar o-ncoronează.
De-1 Întrebi, forjarul o să-ți spuie 
că mai bună muncă-n lume nu e. 
Poți să i tnlădiezi, din fier poți face, 
ca din plastilina, tot ce-ți place: 
un șurub și o mașină mică, 
și. cu plumb Ia cap, un hop-Mitică; 
fier de plug, șenile de tractoare 
și aeroplane și vapoare; 
săbii seînteind ca 
tunuri 
...Poți 
numai
Tu să _ 
luminat de fieru-n vîlvătăi, 
și să vezi, cînd el răzbește greul, 
cum din fier se-nalță curcubeul 
care, sus ca soarele-a amiază, 
fruntea de foqar i-o-ncoronează.

GH. D. VASILE

fierul fierbe 
jerbe 
trează

raza-n rouă, 
să păzească țara nouă, 
să faci din fier tractor și tun 
meșterul să fie bun...

mergi să-1 vezi cti ochii tăi

Pionierilor din. comuna 
Bonțida, raionul Gherla, 
care au plantat tui mare 
număr de puteți.

De_o toamnă doar, și înc-o primăvară 
Inalți spre cer ■ coroanele rotate.
Cînd vîntul sună-n frunza ta, vioară, 
Tu te mlădii cu ramurile toate,
Azj n-ai fri tine nici copaci bătrîni 
Și n-ai nici luminiș și nici poiene. 
Acum nu poți în miezul tău s-aduni 
Nici iepuri și nici urși cu mers alene. 
Nici iarbă n-ai, răci zmeură, nici mure 
Doar păsări mici, în cuib cît pumnul 

meu.
Dar eu mă pierd de dragul tău, 

pădure.
Că te-am sădit, colegii mei și eu,
Cînd peste ani vor zăbovi în tine 
Cu tabăra, sub cort, mereu voioșii, 
Te-i legăna gîndmdt.i_te la mine... 
„.Și-n vînt vor flutura cravate roșii...

CALIN MARIN

S..5Î

■ saltînd mici ba
ft terie atrtiaeria- 

TJ” nă de Ia Oto- 
peni, hitieriștn, al că- 
ror număr era covirși- 
tor față de cei cîțiva 
artileriști, le ceruri 
să se predea. Dar os
tașii rotnîni, care la 
chemarea Partidului 
Comunist întorseseră 
cu hotărîre armele îm
potriva fasciștilor, re
fuzară. Era în ziua de 
25 august 1944. Hotă- 
rîți să reziste, ostașii 
noștri făcură să vor
bească tunurile. Cînd 
isprăviră obuzele, se 
încleștară pe paturile 
armelor. Iar cînd 
ultimul cartuș 
trecură 
luptînd 
pînă la 
Sfîrșitul 
în plină bătălie; 
căzut eroic, cu demni
tate. Au căzut gindin- 
du-se la viitorul lumi
nos al patriei, la viața 
fericită care se zămis
lea în acele clipe.

Dictatura mifîtaro- 
fascistă fusese însă 
răsturnată astfel că, 
loviți cumplit de for
mațiunile de lupta pa
triotică și de armata 
romînă, brtlerrștu au 
fost siliți să dea bir 
cn fug iții. Insurecția 
armată, organizată și 
condusă de P.C.R. în 
condițiile înaintării 
victorioase a armatei 
sovietice, izbândise".

Cuvintele tovarășu
lui maior A. Petre ră
sunau limpezi în mi
nunata poiană din a- 
propierea bazinului de 
înot Aliniați în ca
reu, sutele de pionieri 
participant! la focul 
de tabără al „Scînteii 
pionierului" îi ascul
tau încordați. Se a- 
flau aici și cele două 
grupuri de pionieri 
care vor merge —• 
unul în Cehoslovacia 
și altul în Ungaria 
pentru a depune 
toane de fiori la i 
numentele ridicate 
memoria ostașilor 
mini căzuți pe a<

Ș* 
porni, 

la baionetă, 
cu îndirjire 
ultimul om. 

i-a surprins 
au

¥
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locuri în lupta pentru 
zdrobirea fasciștilor. 
Faptele gloriosului 23 
August 1944 
deau în ochii copiilor 
luminițe de 
și de emoție. Iordache 
Radu, din clasa a 
IV-a a Școlii de 7 ani 
nr. 80, impresionat de 
dramatica evocare, și 
nevrind să scape nici 
un cuvîtît, ajunsese pe 
neștiute lingă 
Peste 
însă 
să-și 
glasul 
sentimente.
numai Iordache ci toți 
pionierii care au ur
cat apoi treptele sce
nei în cadrul progra
mului artistic, au cîn- 
tat mai bine ca ori- 
cînd : și cei de la Ca
sa de cultură a tine
retului 
Tudor 
și cei din formația de 
acordeoane a Palatu
lui pionierilor, toți.

După aceea, așa 
cum e firesc, au înce
put vesele și intere
sante întreceri. Frații 
gemeni P Ieșea Mircea 
și Pleșca Ștefan, din 
clasa a VI-a a Școlii 
de 7 ani nr. S3, care 
au participat și anul 
trecut la focul de tabă
ră al „Scinteii pionie
rului'

aprin-

mîndrie

_ scenă, 
cîteva minute 
Iordache avea 
exprime, prin 
viorii, adîncîle 

Dar nu

din raionul 
Vladimirescu,

, spun: 
E minunat la a- 

de tabără.

•— Poștaa! A sosit poștașul l
Bucuros, cel ațe anul la poarta căruia s-a oprii omul cu geanta da 

'piele iese in prag să-și primească scrisoarea, ziarul la care este 
abonai, ori mandatul poștal.

Este acesta un lucru neobișnuit ? Nu, nu este un lucru neobiș
nuit. Factorul poștal face parte din viața noastră, de zi cu zi. 
Ne-am învățat cu el, ni se pare firesc să-l iniilnim pretutindeni, ca 
nelipsita-i geantă de piele. Dar oare citi ne-am gîndit că, în afară 
de veștile de la rude sau de la prieteni, el poale să ne aducă și 
alte vești ? Aceasta, pentru că poștașul, in drumul său, citește... 
Citește o carte nemaipomenit de interesantă: cartea cartierului său. 
lată, ne aflăm, de pildă, in „distanța", adică in sectorul factorului 
poștal Marin Constantin, de la oficiul P.T.T. București 26. Cu 
geanta de piele ticsită de ziare șf cu teancul de scrisori in mină, 
te află la începutul unei zile de muncă, gata de drum. Să-l in- 
aoțim.

Nici na pășește bine pragul oficiului, că și încep povestirile. 
'Aceste enorme blocuri muncitorești din cartierul Bucureștii Noi na 
existau acum 15 ani. Le-a văzut crescînd sub ochii lui, așa cum 
a crescut, in locul unei gropi plină de gunoaie, impunătoarea clădire 
a cinematografului „înfrățirea între popoare".

— Poștaaa I A sosit poștașul /
Oamenii îl intimpină cu plăcere. La riadul său, omul ca geantă 

de piele e gata să schimbe o glumă cu ei. Dar el știe; nu întot
deauna a fost așa. Cu cincisprezece-douăzeci de ani în urmă, altfel 
arătau chipurile celor care primeau scrisori. Poștașul își amintește i 
Nrau scrisori in care expeditorii vorbeau despre boli, foamete, con
cedieri. război.. Astăzi, aiunee să vezi numai teancurile de ilustrată.

Casa noastră

' AL. OVIDIU ZOTTA

MUNTEANU ANA, ci. a Va 
MUNTEANU ILEANA, cl. a III 
MUNTEANU VAS1LE, ci. a VB-a

Școala de 7 ani, comuna Gilău, 
raionul Cluj

pe care oamenii muncii le trimit de la odihnă — ca să-ți dai seat 
ma că altfel stau lucrurile I

lată noutăți frecvente in scrisorile de astăzi pe care le primesa 
sau le expediază oamenii muncii: „Salutari de la Eforie If* „Am 
primit apartament intr-un bloc muncitoresc »ri/rz luai examenul
de stai !"...

— Poștaaa t A sosit poștașul t
Știe poștașul; cu cincisprezece ani în armă, pe aici te înecai life* 

ralmente in noroaie. Acum, in anii puterii populare, cuvinlul „pe-. 
riferie", devine sinonim cu „grădină"...

Dar poștașul mai are și alte bucurii. Pe străzile din sectorut săa 
apar numere noi, deci case noi. Nu de mult, pe strada Ion Șulea, 
la numerele 6 și 8, și pe strada Crișan, la numerele 1 și 3, aa 
apărut loctdnțe noi, ridicate cu împrumut de la stat. E vorba de 
patru case ca patru bijuterii. Tovarășul Cazaca Petre, maistru la 
fabrica de cărămidă ,,Victoria muncii", nu se mai satură prioinn 
du-și locuința cea nouă (Sir. Ion Șulea 8),

— Poștaaa! A sosit poștașul I . . ' . ._
Tovarășul Marin Constantin trece mai departe. Ici lașă an ziart 

'dincolo o scrisoare, cutegind în schimb impresii de neuitat. Printre 
acestea, și bucuria cu care pensionarii, cărora el le aduce pensiile 
In fiecare lună, vorbesc despre hotărirea partidului in legătură că 
majorarea salariilor și pensiilor,

,,E minunată meseria mea și n-aȘ schimba-o perdra nimic îri 
lume", spune tovarășul Marin. Pe pieptul lui, strălucește insigna 
■^Pentru merite în serviciul poștei și telecomunicațiilor", 
. ss Poștaaa ț A sosit- poștașul l

De-acum, ne-am învă- 
țat cu el și-l așteptăm 
an de an I

Flăcările focului de 
tabără au izbucnit, în 
mijlocul ovațiilor en
tuziaste, la orele 20 
exact și, o dată cu el, 
a început ș» concursul 
de recitări și cîntece. 
In lumina puternică a 
focului, glasurile co
piilor făcură să răsu-. 
ne emoționante poezii 
și cîntece închinate lui 
23 August

Era atîta tinerețe în 
poiana aceea... Doar 
un singur tovarăș —• 
un profesor vîrstniG 
— avea parul cărunt, j 
Dar tocmai el era ț 
printre cei mai veseli, 
mai entuziaști, într-un 
cuvînt, printre cei mai 
tineri!

Tradiționalul foc de 
tabără al „Scînteii 
pionierului" i-a reunit 
așadar din nou pe 
pionieri în cinstea lui 
23 August. Aceasta în
să-s-a întîmpiat nu 
numai în București. 
Exact în aceeași zi și 
la aceeași oră, la Tg. 
Mureș, la Cimpuiung 
Moldovenesc și in alte 
localități din țară, 
pionierii an aprins, în 
cinstea lui 23 August, 
focuri de tabără ale 
„Scinteii pionierului". 
Și acolo au răsunat 
Cîntece și țtoezti în 
cinstea lui 23 August, 
și acolo pionierii s-au 
distrat, au fost veseli,

1

Ne-am strîns toți trei frații în jurul 
mesei, să scriem gazetei noastre dragi. 
Vrem să-ți împărtășim și ție, dragă 
„Scînteia pionierului'1, una din bucu
riile noastre.

Nu de mult, ne-am mutat pe strada 
principală într-o casă nouă. Avem ca
mere spațioase, cu ferestre mari și 
luminoase. La casa noastră ani ajutat 
și noi. Eu și cu sora mea Ana, pionie
ră în clasa a V-a, am cărat seînduri 
și cărămizi, iar Ileana, care e pionie
ră în clasa a IIT-a, a dat ajutor la 
cernutul pietrișului. Acum ne-am apu
cat să lucrăm la grădinița din fața 
casei. Am săpat, am aranjat rondurile, 
am pus răsaduri de flori. Vom semăna 
iarbă și vom împrăștia nisip pe aleea 
grădiniței. Vrem ca grădina casei 
noastre să fie cît mai curînd plină- 
cu flori.

Noi și părinții, colectiviști Ia G.A.C. 
I Mai, sîntem tare bucuroși. De cînd’ 
avem gospodărie colectivă în comuna 
noastră, mulți oameni și-au ridicat 
case noi, și-au luat mobilă... Ne-am 
făcut și noi casă nouă, ne-am cum
părat haine frumoase, cărți.

Pentru tot ce avem azi, mulțumim 
partidului, care ne ajută ca viața noas-i 
tră să fie tot mai bună, mai plină da 
bucurii.
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In cinstea zilei de 23 August, pionierii de la 

Școala medie din Simeria au strîns o tona de 
tier vechi mai mult decît plănuiseră.

Numai într-o singură zi pionierii de la Școala 
de 7 ani din comuna Gilău, raionul Cluj, au shrîns 
peste 600 de kg de spice de pe ogoarele colecti
vei și le-au predat la arie.

100 kg de boabe de grîu au ieșit din spicele 
adunate de pionierii de pe miriștea gospodăriei 
colective din comuna Bonțida regiunea Cluj.

„Să înflorească toate florile din grădina școlii 
în cinstea zilei de 23 August", și-au spus pionie
rii de la Școala de 7 ani din comuna Băcia, re
giunea Hunedoara, și au pornit să planteze ră
saduri și să ude florile și iarba.

4.000 kg fler vechi au predat pionierii de la 
Școala de 7 ani din Ștefănești, regiunea Pitești, 
numai în ultimul timp.

Cînd tovarășul Dumitru Dumi
tru, directorul gospodăriei agri
cole de stat Pietroiu. vorbește 
despre pionierii din tabăra care 
ființează pe lingă secția Gîldăii a 
gospodăriei, fața i se luminează.

— Pionierii noștri au mîini de 
aur, spune dînsul. Pe ajutorul lor, 
poți să to bizui I...

Despre aceasta ar putea vorbi, 
bunăoară, și aceste rânduri, aș
ternute simplu, fără înflorituri, în 
jurnalul de tabără :

„22 iulie. SPIC CU SPIC. PA
TRIEI SNOPI Răspunzind chemă
rii am pornit azi din nou, pe mi
riști, să culegem spice. Eram 38 
de pionieri. Ne-am întrecut și de 
data asta, ca să vedem ciwe slrîn- 
ge mai multe. Zaharia Constan

tin ne-a depășit pe toți. Printre 
cei mai buni se numără azi și Di- 
ma Elena, Petre Gica, Găvenea 
Margareta și alții. Cu ce bucurie 
ne-am dus apoi cu spicele la tre
ier, și după aceea la cîntar. Ca 
cele ce-am strîns azi, în „pușcu
lița* noastră s-au adunai 1-350 kg 
boabe din spice,..

La aceasta aș putea adăuga o 
mărturie maj nouă a hărniciei 
acestor pionieri, fii de colectiviști 
din Șocaxiciu, Pietroiu, Jegăiia și 
Gildău, din regiunea Constanța, 
l-am văzut. într-una din zilele 
trecute, la strîns cartofi, tot la 
gospodăria de stat. Nu erau mai 
muiți de 36. Dar parcă numărul 
contează ? Să-i fi văzut la lucrul 
Gheorghe Aneka din Pietroiu, 

președinta detașamentului 2, Iu. 
crînd împreună cu Minea Miha( 
din Jegăiia. au făcut mai mult de 
20 de coșuri. Au trecut, apoi, să-4 
ajute și pe ceilalți din detașa* 
ment. Mai vrednici s-au arătat 
însă, a fi cei din detașamentul 1, 
a cărui președintă e Stanca Alex
andra. In detașamentul ei an fost 
mai muiți cei care au dat 20 de 
coșuri de cartofi. In ziua aceea 
au recoltat peste 5.000 kg de car
tofi. Cu ceea ce au mai recoltat 
în celelalte zile, au ajuns acum 
la 43.934 kg.

..Jiu greșește tovarășul direc
tor ai G.A-S., spunând despre 
prețioasele lui ajutoare; pionierii, 
că an mâini de aur. Rodul bogat 
al hărniciei tor pionierești, ■ răs
punsul pentru zilele senine d» 
vacanță pe care ri ie petrec ÎB 
tabără, e cinstirea pe care ef M 
dau măreței zile de 23 August 1

900 de ore înseamnă ceva mai Vine de 33 de 
zile. Ele reprezintă contribuția pionierilor din 
Techirghiol, regiunea Constanța, la înfrumuseța
rea șoselei care duce spre Eforie.

Pionierii Școlii medii nr.l din Găiești au 
ridicat într-o singură zi, 1.800 snopi pentru 
batoză.

S-a întunecat Fulgerele ac început g5 
brăzdeze ceruil și, după cîteva tunete puter
nice, au prins să cadă stropi grei și repezi. 
A început ploaia !

Din casă, pionierul Scarlat Gheorghe, din 
clasa a V-a a Școlii de 7 ani nr. 10 din 
Buzău, aruncă o privire pe geam. Nimic 

neobișnuit, fel zise eî. „Plouă ca de 
atîtea alte dăți“ și continuă să citească 
cartea pe care o avea în față. Dar, 
nu trecu mult, și se repezi din nou 
la geatm. Apa umpluse strada și curgea 
în valuri. Gândul că s-a umplut

Șanțul pe care pionierii îl săpaseră 
zilele trecute pentru conducta de apă, îl 
sperie. „Ce tare plouăl Apa o să dă,rime 
marginile șanțului și o să strice tot ce am 
lucrat noi". Nu știa ce să facă. Să plece? 
Plouă prea tare 1 Să rămînă în casă? In 

nici n-n caz! Repede, se îmbrăcă, luă o gă
leată și ieși. Ploaia rece îl înfioră dar o 
luă la fugă spre școală. In drum îl «frigă 
pe Dumitrescu Paul, pe Matei iFlorica și pe 
«Iți cîțiva.

Peste cîteva minute, pionierii erau la to
cul cu pricina. Ploaia încetase. In -șir, copiii 
scoteau apa din șanț. Gălețile pline cu apă 
treceau repede din mînă în mină. Cu fiecare 
găleată șanțul se golea.

Strădania lor n-a fost zadarnică. Peste o 
zi-două, conducta de apă a putut fi insta
lată.

Constructori și pionieri... Pri- 
șese cu mîndrie. Încă o ti, două 
și schelele vor fi dale la o porta, 
Constructorii sini bucuroși că aa 
izbutit să isprăvească noua 
școală in cinstea zilei de 23 Alte 
gust. De asemenea și pionierii 
de la Școala de 7 ani nr. 77 din 
București, pentru că la construe* 
ția școlii și-au dat și ei contri
buția, ajutindu-i pe constructori.

pim-itoir-n-n-ii n-H -ir ii « i 1 « i i i i \

afâz -Mim#
Tatăl meu a murit în războiul de 

eliberare a Romîniei de sub jugul fas. [ 
cist, iar mama n-a mai trăit decît cîți
va ani după aceea. Noi, cei trei frați , 
am fost dați, din grija partidului, la 
cămin. Acum unul dintre frații mei 
este tehnician. După ce voi termina 
clasa a VII-a, și eu vreau să urmez 
școala de meserii.

Scriu acum din tabără, de ba 
Rîmnicu Vîlcea. Și în vara aceasta 
m-am distrat minunat. Aici, la mun
te, am mers în excursii, am organizat L 
jocuri, am făcut sport.

Anul trecut, împreună «j muiți pie- ] 
nieri din țara noastră, am fost în ta- 3 
bara de la Sitnom din Cehoslovacia. ] 
Acolo mi-am făcut muiți prieteni. Ca J 
doi ani în urmă am fost la mare, la J 
Eforie. Acestea sînt zile de vaca nți 0 
pe care n-am să le uit niciodată.

_Mă străduiesc să învăț cît mai bine, 3 
să fiu exemplu Ia disciplină. Aș vrea și 3 
în felul acesta să-mi arăt recunoștința □ 
către partidul nostru, care mi-a fost □ 
părinte. La cămin nu ne lipsește nimic, ] 
nici îmbrăcămintea, nici hrana bună, 3 
nici cărțile și caietele. De aceea, aș î 
dori, cu ocazia sărbătorii eliberării 3 
Romîniei de sub jugal fascist, să 3 
transmit partidului nostna drag mul- J 

fierbinți pentru copilăria mea 3 
fericită și un călduros salut voios de 0 
pionier.

Pioniera OTARAȘANU IOANA
Rîmnicu Vîlcea n

*— Salut voios de pionier 1 To
varășe președinte de detașament, 
grupa I a a detașamentului clasei a 
VII-a A, raportează: toți pionierii 
din grupa noastră au promovat. Re
zultatele la examenele de absolvire 
au fost bune.

Acum ne pregătim pentru exame
nele de admitere la școlile profesio
nale. Damian, Dorel și Liliana au 
format o grupă de învățătură, vor să 
dea examen la Școala profesională 
de ucenici a uzinelor de produse 
sodice. Bertea Ecaterina vrea să 
dea examen la Școala pedagogică 
de doi ani, învață împreună cu 
Doina.

*
= Grupa a doua, detașamentul 

'clasei a VII-a A, raportează : tați 
am absoluit cu note bune. Nici o 
medie sub nota 8. Grupa I-a și a II-a 
vom organiza d-iiroa discuita între 
pionierii care se pregătesc să mear
gă la aceeași școală.

V
•— Grupa I-a a detașamentului 

clasei a VII-a B, raportează; Deși 
în grupa noastră a® fost pionieri cu 
note slabe, am reușit să promovăm 
cu toții și muiți an note foarte bune. 
Ionescu Dorina avea 4 la matema
tică și la limba română- Ne-am 
ocupat în mod special de ea, lac 
Gabriela a ajutat-o cel mai mult. 
Acum, Dorina are numai note de 7,

♦
i— Grupa d IT-a a detașamentu

lui clasei a VII-a B, raportează ț 

toți sîntem absolvenți. Băiaștt Do4 
rel și Fărcășanu Florin, au luat șl 
ei note bune. Disciplina, din cauza 
căreia și notele erau slabe, s-a îm
bunătățit. Ne pregătim cu toții pen
tru examenele de admitere in șco
lile profesionale.

*
■— Salut voios de pionier! In mr* 

mele celor două detașamente ale 
claselor a VII-a A și B, raportează 
președinta de detașament Popovid 
Constanța.

In anul școlar 1958—1959, la 
Școala de 7 ani nr. 1 Rîmnicu Vîl
cea, în clasele a VII-a ne-am înscris 
48 de elevi, am frecventat cursurile 
toți și în întregime ne-am prezen
tat la examenul de absolvire, 18 
pionieri au luat numai note 9 și 10, 
iar 11 pionieri 8,9 și 10. Angaja* 
meniul nostru a fost „nici o medie 
de 5“ și l-am respectat Dintre cei 
48 de elevi, toți sîntem pionieri. 
Către sfîrșitul anului școlar deta
șamentul clasei a VII-a B a cîști* 
gat steagul de fruntaș pe unitate.

Toți pionierii au înțeles că numai 
învățînd cu hărnicie își cinstesc 
cravata roșie și răspund grijii parti
dului care ne-a dăruit o viață feri* 
cită și ne pregătește un viitor Iu* 
mim os.
Salut voios de pionieri

★
N. R. Cititorii și-au dai desigat 

teama, că rîndurile de mai sus re
prezintă un raport imaginar. Datele 
acestui material, însă, adică faptele 
și personajele sale, sini -absolut 
exacte. Ii felicităm pe acești 48 <U 
pionieri din Rîmnicu Vîlcea și * 
urăm succes și pe mai departe! ,

3
E. CÎRMACIU I

In cuntea zilei de 23 August, pionierii raionului ,,2J 
August" din București au strîns 25.000 kg fier vechi.

25.100 de kilograme I E greu să crezi că doar în
tâmplător fruntașii sînt pionierii din acest raion, copiii 
muncitorilor de la Uzinele „23 August", „Republica", 
„Titan” și a zecilor de întreprinderi din această cetate 
industrială a Capitalei. Cei care i-au auzit vorbind pe 
părinții lor de atîtea ori despre valoarea fiecărui kilo
gram din acest metal prețios industriei, și-au propus 
ca o sarcină de onoare să fie printre cei dintîi care să 
cinstească astfel ziua de 23 August. De fapt, pentru 
cei mai muiți dintre pionierii aceștia, strângerea fie* 
rului vechi nu este doar o sarcină deosebită, ci și • 
preocupare obișnuită.

— Ioane, tu cât ai strâns ?
— Piuă acum trei roabe. Le-am dus la școală. 

Dar tu?
-— Numai două. Dar mai descopăr eu cîte ceva 1
Dialogul al cărui subiect e subînțeles, are loc între 

Petre Gheorghe și Stan Ion, pionieri din clasa a VII-a 
a Școlii de 7 ani nr. 67 din acest raion. Asemenea in
stantanee nu-s greu de surprins pe orice stradă a car
tierului. In afara acțiunilor organizate de taberele lo* 
cale, fiecare pionier a descoperit prin gospodărie^ sau 
împrejurimi, cîte. un mic „depozit". Lucia Carmalîu și 
Alexandru Fundulea de la Școala de 7 ani nr. 67 au 
transportat fierul vechi cu ajutorul unei roabe vechi. 
Alții au venit cu fel de fel de cărucioare încărcate ochi. 
Dar nu numai bucățile mai mari de fier vechi ci și cel 
mai mic obiect e de luat în seamă. Chiar și cazanul 
cel vechi sau cutiile de conserve pe care le-a adu» 
mica pionieră dorina Anton au contribuit la cele 
25.000 de kg. pe care le-au predat pic merii.

★
Tntr-una din aceste rile, o delegație' de pionieri din 

Școlile de 7 ani 47, 50, 57, 61 și 64 — școli fruntașe 
pe raion în acțiunea de strângere a fierului vechi, s-a 
prezentat la Comitetul raional de partid, pentru a 
raporta realizarea lor în cinstea măreței noastre săr« 
bători.



' X încetat s3 mal fie un simplu 
orășel pe harta tării noastre. S-au 
înălțat aici numeroase întrepriu.

Arad, acolo

la locomotivă

Diesel ce vor 
pe drumurile

In anii puterii populare, șl în 
această regiune au avut loc pre" 
faceri adinei, industria orădeană 
luînd o largă dezvoltare- In locul 
micilor ateliere s-au ridicat noi 
fabrici. Mașinile unelte fabricate 
tn prezent la Uzinele ..înfrățirea" 
sînt cunoscute și peste hotare. Și 
bogățiile subsolului sînt astăzi 
valorificate. In cele șapte mine 
de cărbune, datorită mecanizării 
muncii, producția a crescut față 
dp 1950 cu 93.6 ia sută.

(a cărui producție este de o dată 
și jumătate mai mare decît cea pe 
care o dădeau la un loc toate fur
nalele existente în anii 1937- 
1944), noua oțelărie electrică, uri
așă construcție a Blumingului 
etc. Alături de ele a apărut și 
noul oraș cu locuințe încăpătoare; 
luminoase, cu școli, creșe și grăi 
dinițe de copii, cu teatru și sta
dion. Astăzi în noul oraș munch 
toresc sînt 12.402 locuitori.

Măreață ești Hunedoara, cetata 
a oțelului romînesc I Cine nu 
te-a văzut de cîțiva ani, azi nu te 
mai recunoaște. Te-au schimbat 
oamenii harnici care, la îndemnul 
partidului, au creat aici un oraș 
nou. Un oraș industrial : fabrică 
de oxigen, fabrică de aglomerare 
a minereului, fabrică de dolomită, 
încă o termocentrală, marea uzină 
cocsochimică (construcția tinere
tului), furnalul de 700 metri cubi

Cînd privești acest colț de țară, 
Jiu poți să nu te gîndești la Ma
ramureșul .,vestit“ odinioară prin 
mizeria în care erau ținuți locali 
nicii. In minele înșirate ca o sal
bă de mărqele la poalele munți
lor, minerii băimăreni munceau 
în condiții neomenești. Țăranii 
piereau de pelagră, iar în Țara 
Oașului din trei copii, doar unul 
apuca să zică „mamă". Rare erau 
satele cu școli, rari erau doctorii-..

Azi, cei cîteva sute de mii de 
locuitori ai acestei regiuni, ro- 
mîni, maqhiari, ucrainieni, ger-: 
mani, trăiesc o viață nouă, înflo
ritoare. Nu mai există sat fără 
școală, 
Aici 
școli în 
ționale. 
peste 50 
creat în

In 15 ani, de la 23 August pînă 
astăzi, țara noastră și-a schimbat 
înfățișarea. Politica înțeleaptă a 
partidului și guvernului de in
dustrializare socialistă a țării a 
chemat la viață regiuni mult îna
poiate în trecut, a făcut să înti
nerească bătrinele orașe ale ță- 
iii.

In
unde 
doar 
astăzi s-a înălțat una dintre cele 
mai moderne fabrici — fabrica de 
mașini-unelte ;,Iosif Rangheț",
Aici se produc strungurile romî- 
nești, frezele, mașinile de broșat, 
care au dus faima industriei ro- 
mînești departe peste hotare, în 
Grecia, Turcia, R.P- Chineză. R.P-D, 
ijs» Coreeană, Finlan-

da, Austria, R.F, 
Germană. R. Ceho- 

ĂSfțB'' slovacă. Iată ce
scrie de pildă o fir- 
mă eqipteană des" 
pre strunqurile ro" 
minești : sînt mai 
bune decît tipu- 
rile similare ameri- 

4K&* cane și britanice'.

vechiul oraș
în urmă cu zece ani se aflau 

vreo șapte ateliere mici.

fără asistență sanitară, 
s-au deschis și numeroasei 

limbile minorităților na. 
S-a dezvoltat industria i 
de întreprinderi noi s-aU 
acești 15 ani. Minele au 

fost modernizate. Si viața cub 
turală este astăzi bogată : 463
cămine culturale, opt case de cul
tură, mii de biblioteci, cinemato-

deri printre care și Uzinele meta* 
lurgice „7 Noiembrie" care pro
duc cele mai variate unelte agri
cole.

Pe locul unde acum 10 ani eră 
tin mic atelier în care se fabricau 
roabe, s-a înălțat vestita uzină 
*,Electroputere'*. Motoare electri
ce, transformatori de mare pu
tere. electrocare, aparataj electric 
de cea mai bună calitate pornește 
azi pe poarta acestei uzine. Co
lectivul de muncitori, tehnicieni 
Si ingineri ai Uzinelor „Electropu- 
tere" fabrică azi, pentru prima 
dată în țara noastră, puternice lo
comotive electrice 
merge ca fulgerul 
de fier ale țării.

Drumul pînă 
blectrice este un drum nu prea 
Ușor. EI a fost străbătut însă îri 
numai 10 ani. Craiova, un fost 
tîrg neînsemnat, este astăzi ud 
puternic centru industrial.

Și nu numai atît. Craiova a de
venit în anii puterii noastre popu* 
lare și un puternic centru univer
sitar. An de an, pornesc de aici 
către ogoarele și uzinele patriei 
tot mai mulți tineri specialiști în 
domeniul agriculturii, al electro
tehnicii și mecanicii.



universitare ale ță-

orașul despre 
spunea înainte vreme că 
doar din amintirile sale 
este astăzi mai tînăr ca 

Tinerețea i-au dat-o oa.

Și aici apare astăzi un nou 
oraș. Fostul sat de pescari de pe 
malurile Dunării devine un im< 
portant centru industrial. Cu fie
care zi înaintează lucrările ma
relui combinat de prelucrare a 
Stufului. Pentru prima dată marea 
și inepuizabila bogăție a Deltei, 
stuful, va fi valorificată. Ea va 
aduce țării venituri însemnate.

iac azi setea de 
au cunoscut în 

atarea.
Lat popular a 
unei vieți tot 
ilor muncii din 
re, indiferent de

.'■'i.ii'iit*ATT'rii ■'-«J.Trriiiiri»șJ

a s-a îmbogățit 
edificii cultural- 
de Operă și Ba
rară 23 Auqust, 

Marele stadion 
L capacitate de 
Itc. Bilanțul celor 
zine noi, scoli si 
Instituții noi de 
agazine, cartiere 
® moderne.

Dobrogea de ieri : pe de d 
parte seceta pustiurilor nisipoase, 
pe de alta malaria ce secera vie
țile locuitorilor de pe malul Du
nării sau din valea Carasu.

Dobrogea de azi : grădină înflo
ritoare a țării. Irigațiile au gonit 
puștiul î medicii au gonit mala
ria ; țăranii muncitori s.au unit 
în colective (la 19 octombrie 1957, 
întreaga regiune a fost colectivii 
zată) și pe masa lor vezi astăzi 
pîine albă, rumenită. Oamenii mun< 
cii au izgonit pe cei ce huzureați 
din truda poporului și au construit 
pe litoral zeci de blocuri pentru 
odihna adevăraților stăpîni, 
menii muncii. Dobrogea nouă, 
cialistă, 
crește și 
partidului

I a patriei noas- 
Ifrumusețează cu 
Ița Casă a Scîn- 
fere de locuințe 
rureștii Noi, Fe- 
Hul Muncii, au 
Iile orașului. Iar 
Bului a devenit 
Iprin bulevardele 
I de blocuri ce 
in complexul de 
lernizare a Căii 
tlă în plină deș
ii la toate aces- 
I fabrici și uzine 
pte. care au făcut 
lastră un mare 
[zinele „Semănă- 
I primelor combi- 
linele „Mao-Tze- 
lărora au pornit 
lonstruite în tara 

de Confecții 
ghiu Dej“, înălța- 
Dealul Cotroce- 
produse sînt as- 

pă în cele mai 
ale patriei; Uzi- 
loteasa". „Vasile 
,Electroaparatai“

lători sînt anul 
ictoria : cea de-a 
a eliberării Ro- 
niu ds cînd s-a 
|nidă la temelia 
l^halist. Marele 
■|l. V. Stalin’* 
prașul său mun- 
po alele Făgăra- 
tîlneai în trecut 
ibă de pădurar^ 
de blocuri mo. 
I, creșe, cămine, 
x comercial și 

L Harnicii con- 
n întrecere cu 
latului : în cins- 
uqust chimiștii 
ii multe pro- 
ctorii dau chi- 
cultural, 25 de 

și un hotel mo-,

Și aici, pe malurile Trotușulufj 
au apărut orașe noi al căror nume 
îl auzim și-1 folosim tot mai des. 
Onești-Borzești. Săvinești, Roz- 
nov. Marele complex industrial 
Borzești-Onești va da patriei pro
duse în valoare totală de 2 mili
arde 600 milioane lei anual. Com
binatul va produce anual 50.000 
tone cauciuc sintetic, 36.000 tone 
policlorură de vinii, 45.000 tone 
sodă electrolitică. Adăugați la 
acestea produsele marelui com
binat chimic de la Săvinești. ale 
fabricii de îngrășăminte azotoasa 
de la Roznov etc. Pentru mun
citorii de aici s-au înălțat 
orașe noi. Noul oraș socialist 
Onești, de exemplu, are de acum 
peste 600 de apartamente.

' Privește aici, în nordul țării, pe 
malurile Bistriței. Zeci de mii 
de muncitori, în frunte cu comu
niștii, au venit aici să dea viață 
sarcinii dată de partid : constru
irea hidrocentralei „V. I. Lenin”. 
Harnicii constructori au săpat în 
stînca muntelui marele tunel de 
aducțiune a apei și au înălțat un 
gigantic baraj care va tine în frîu 
j miliard 200 milioane metri cubi 
de apă, (atît va avea lacul de 
acumulare)- In curînd, de la Bicaz 
va porni spre satele moldovene 
lumina.

care 
rile 
țări 
poare frățești con
struiesc socialis- 
muL

T Bătrhiul îașf)
Care se 
trăiește 
istorice, 
oricînd.
menii noi care au renăscut in
dustria, reconstruind sau moder- 
nizînd fabricile existente, înfiin-* 
țînd altele noi. Astăzi numele 
orașului Iași este un simbol al 
vieții, al sănătății oamenilor mun
cii. Și aceasta datorită construirii 
primei fabrici de antibiotice din 
țară. Penicilina, aureomicina, di- 
cilina, streptomicina, vitamina B 
12 și numeroase alte produse 
descoperite de mintea omenească, 
pentru apărarea vieții omenești, 
pornesc astăzi de aici spre toate 
colțurile tării și chiar peste ho
tare. lașul se bucură, de aseme
nea, de un binemeritat prestigiu 
cultural și științific : aici se află 
astăzi unul dintre cele mai pu
ternice centre
rii.

Ceva mai 
Bîrladul, Si 
moldovenesc 
tă 
sează azi 
să. Aici se 
de rulmenți 
cu cele maî 
vietice, 
lui,

De aici se arcuiește peste Du
năre „Podul Prieteniei”, inaugurat 
la 20 iunie 1954*

leagă plaiu- sa
celor două 

ale căror no-

oa- 
so- 

asemeni întregii țări; 
se dezvoltă prin grija 

și guvernului nostru.

la sud, întîlnim 
în acest vechi tîrg 
în care nicioda- 

nu se întîmpla nimic, duI- 
o viață tumultoa-1 

află marea fabrică 
utilată în întregime 
moderne mașini so« 

Aici, prin grija partidu- 
s-a înălțat un nou complex 

școlar în care învață peste 2.000 
de elevi.

lașul, Bîrladul, foste orașe „pa
triarhale" s-au trezit la viață.

Orașul înconjurat de turlele 
sondelor de țiței, trăiește azi o 
viață intensă. Pînă în 1944 aproa
pe toate instalațiile de foraj 
erau aduse cu bani grei din stră
inătate. Astăzi ele sînt fabricate 
de noi, de harnicii muncitori ai 
Uzinelor ,,1 Mai” din Ploești și 
de celelalte uzine de utilai pe
trolifer din țară- Extragerea țițe-» 
iului a devenit astăzi o proble
mă de știință. La Ploești s-a creat 
un institut de proiectări de sche
le, un institut de instalații petro
lifere, și un mare institut pentru 
cercetări petrochimice.



PE BMIC1DELEIMUM
In oarba lor furie, hitleriștii se retrăgeau lăsînd 

in urmă pustiu, ruine și moarte. Dinamita arunc* 
în aer case, școli, spitale, fabrici și uzine. Car
tușele dum-dum curmau mii de vieți fără alegere: 
bărbați, bătrîni, femei, școlari și prunci, 
acelea grele, de acum 15 ani. Partidul 
Romîn a chemat pe toți oamenii, de la 
mare, să apere viața, luiptînd împotriva 
fasciste. Nu odată, alături de părinți și 
lor mai mari, copiii au luat și ei parte la aceasțjl 
mare și neuitată bătălie.

★
Un batalion de hitleriști se îndrepta spre uzină 

electrică de la Someșul Reoe, cu 
miteze. Coborau hoțește pe cărări 
dru, înarmați pîtnă în dinți. Da.r 
lucrau acolo au hotărît să apere 
lor casa luminii. Au luat armele 
așezat la pîndă, ascunși pe după stînci.

Vuiau codri de împușcături și de exploziile gre
nadelor. Plumbii gloanțelor șuierau înfricoșător 
printre copaci și pietre- Lî:ngă mecanicul Dumitra 
Codiș, ferit de gloanțe de pintenul unei stînci e- 
norme, se afla fiul său Gheorghe. un băiat de. zece 
ani, cu obrazul palid și cămașa ruptă. Privea cu 
ochi mari, cenușii, din care spaima dintîi nu pie
rise cu totul, cum tatăl său încărca arma și tră
gea. Din cînd în cînd, îi dădea la mînă cîteva 
cartușe aduse de el într-un coș de răchită. Ceva 
mai încolo, după altă stîncă, fratele său Ion, cu trei 
ani mai mare decît el, adusese cartușe pentru neneai 
Lăpușan, un om voinic și vesel, care îi încuraja 
rîzînd:

— Bravo, vulturașilor, bravo! N-o să-i lăsă»» 
pe fasciști să ne distrugă uzina, și arăta spre șo
seaua din vale unde fasciștii, luați prin surprin
dere, fuseseră siliți să se ascundă prin șanțuri, șl 
trăgeau îngroziți de moarte cu mitralierele.

Gheorghe Lăpușan era comandantul. El hotăra 
unde și cum trebuie tras asupra inamicului. La 
fel ca băieții lui Codiș. și prietenul lor, Ion al 
lui Nonu Burcă, împărțea cartușe și grenade mun
citorilor care nu puteau părăsi poziția.

Iată însă că, pe la prînz, cînd soarele dogorea 
fierbinte deasupra capului, munițiile muncitorilor 
ajunseră pe sfîrșite. Altele au se găseau decît jos. 
In vale, la uzină. Nici un muncitor însă nu putea 
să-și părăsească locul. Pe de altă parte, însă, dacă ț 
dușmanul ar fi simțit că focul slăbește, s-ar fi 
năpustit la atac. Atunci, ca la un semn, cei trei 
băieți se făcură nevăzuți prin hățișuri, • alergînd 
spre uzină.

După vreo jumătate de oră, cînd carabinei» 
muncitorilor patrioți trimiteau asupra bandelor hitlei 
riște ultimii plumbi. cei trei copii, urmați de cî- 
țiva bătrîni și femei, aduceau în straițe și coșuri 
cartușe și grenade. O urgie înzecită s-a abătut apoi 
asupra inamicului. încolțiți din toate părțile de un 
foc nimicitor și primind asupră-le stînci prăvălită 
cu zgomot infernal, hitleriștii s-au predat. Uzina, 
casa luminii de la Someșul Rece, fusese salvată !

Cine merge să viziteze astăzi uzina sal
vată acum 15 ani de urgia hoardelor hitierista 
citește cu adîncă emoție slovele înscrise pe placa 
de bronz așezată acolo îndată după marea bătălie, 
ca omagiu adus mecanicului Dumitru Codiș, care 
și-a jertfit viața pentru bucuria și libertatea vieții 
noastre de azi. Și tot acolo lucrează, în locul tată
lui său, mașinisul Gheorghe Codiș, fiul cel mic 
al eroului căzut, unul din copii care a luat parte 
la bătălia ce s-a dat pe baricadele munților

15 ani.acum
ION STAVARUȘ

gînd să o dina- 
ascunse de co- 
muncitorii care 
cu prețul vieții 
în mîini și s-au

gîn-
,.O- 
via-

In zilele
Comunist 
mic la 

hoardelor 
de frații

to

Maistrul
constructor

GH. D. VASII.t

La noi la uricani

PAUL GRASU, cT. a Vl-a '
Școala de 7 ani, Uricani 

raionul Petroșani

li cheamă Păun

Un om legat de marile construcții din patria

— De multe ori cînd cineva 
mă întreabă cîți ani am, sînt în
demnat să răspund : 15. Pe cei
lalți 18 nu vreau să-i mai so
cotesc pentru că ei îmi amin
tesc lucruri triste . argat (la 
chiajaurii d,n satul meu natal), 
flămînd, (niciodată nu mîncam 
să mă satur), neîmbrăcat (mă 
apuca iarna în picioarele goa
le) iar ca locuință — un bordei.

...Comunistul Aure! Stanciu 
povestește tinerilor care înva
ță să plămădească oțelul 
la Combinatul Siderurgic 
nedoara. despre tinerețea 
grea, nefericită. Tinerii îl 
cultă. Drivesc la ii a inele

protecție cu care sînt echipați, 
la cuptoarele electrice moderne 
în care fierbe oțelul, se 
dese la locuințele lor din 
rașul Muncitoresc". E alta 
ța lor de astăzi

— 23 August a însemnat
tul pentru mine 1 spune comu
nistul Aurel Stanciu.

Jntr-adevăr. De Ia 23 Au
gust, viața lui, asemeni vieții 
tuturor oamenilor muncii, a in
trat pe un nou făgaș. A plecat 
de la chiaburi. Apoi, la îndem
nul organizației de partid din 
sat. a plecat la Hunedoara. A 
început să lucreze la oțelărie 
ca muncitor necalificat.

tovărășii sal de munca, 
oiștii și utemiștii, l-au 
să învețe, să pătrundă 
minunatei meserii de oțelar. S-a 
calificat topitor, apoi a deve
nit prim-topitor la cuptorul 3. 
Nu de mult, s a întors din 
U.R.S.S. unde timp de două 
luni a fost la specializare. De 
la oțelarii sovietici, prieteni 
dragi, a învățat multe.

Acum, cine dorește să-1 tntîl- 
nească, să vină la noua oțe
lărie. E maistru oțelar și are, 
la rîndul său, mulți tineri pe 
care-i învață meseria.

Jn 15 ani, comunistul Aurel 
Stanciu a străbătut drumul de 
la argat la maistru oțelar. 'A- 
cest drum i a fost deschis 
23 August 1944, iar far 
lăuzitor i-a fost partidul.

CMtlU- 
ajutat 

tainele

Abia după 1944, îndrăgind marile construcții, a 
început să lucreze pe șantierele Bucureștiului. 
încetul cu incetul, el a priceput că aceasta este
vremea marilor zidiri. Specialitatea lui de fierar 
betonist iși afla acum adevăratul rost Lucrînd
pe șantierul .Casei Scînteii" a fost ales să în
vețe școala de maiștri. Acum e din nou pe șan
tier. Dacă-I întrebi: Unde-ți place să lucrezi 
cel mai mult?" Iți răspunde:

— Pe șantiere! Acolo vezi cum suie zidu
rile, cum pe locuri goale se-nalță noi și noi clă
diri uriașe.

Nicoiae și este de loc din
Crivina, regiunea Ploești. Tatăl său era fierar
și fiul s-a apucat încă de mic să învețe meseria
tatălui. In satul acela de șes însă nu se putea
cîștiga mare lucru, așa că Păun Nicoiae a plecat 
Ia București. Aici, a rătăcit prin multe ateliere.

noastră nu poate avea un vis mai frumos decît
a deveni membru de partid. Căci partidul nostru
este cel ce a prevăzut construirea de blocuri
sriașe pentru muncitori, el este cel care a făcut
din București și din țara întreagă un imens șan
tier. Și Nicoiae se mîndrește cu faptul că este
candidat de partid.

Cercetătorul științific Nicoiae Dinu
Ca și tn celelalte zile, în di

mineața aceea de septembrie 
1942, Nicoiae se afla cu taică- 
său, la Prahova- Scoteau pia
tră din rîu și o cărau cu că
ruța la fabrica de cauciuc de 
la Florești.

Iși aminti că-i septembrie și că 
se deschid școlile. Simți o înțe
pătură în inimă. El. premiant in 
fiecare clasă, n-a putut merge 
mai departe, la liceu. Tinjea după 
lumina cărților-. Visul acesta avea 
să i se împlinească însă abia 
după eliberare...

Nicoiae Dinu, tînărul inimos, 
dornic de lumină, a intrat la 
Victoria, la uzinele chimice, ca 
muncitor necalificat. Sîrguin- 
cios și inteligent, Nicoiae s-a 
clasat pe primul loc la școala 
de calificare, devenind vulcani-

zator. Aci, In fabrică, a făcut 
cunoștință cu primele noțiuni 
de chimie, fabrica l-a însufle
ții ți mai mult, i-a dat putere 
nebănuită să învețe mai depar
te, cu ardoare. Organizația de 
partid l-a trimis la focult ale.

Acum, comunistul Nicoiae 
Dina e cercetător științific- 
L-am găsit in unul din labora
toarele Instituiuiui de Cercetări 
Chimice. Combina o sumedenie 
de substanțe Intr-un vas de 
cristal, urmărind cu atenție 
reacția lor. Am aflat că se pre
ocupă de stabilirea procedeu
lui tehnologic al noului tip de 
cauciuc sintetic romlnesc •

Dorința comunistului Nicoiae

Dina e dorința firească a inte
lectualului zilelor noastre, ce 
slujește cu pasiune poporul din 
rîndurile căruia s-a ridicat.

AL. DINU IFRIM /A rMffUlr

— Miron Safta — învă
țătoare, comuna Adam, ra
ionul Berești... Perseveren
tă... corectitudine... abne
gație.., muncă neobosită pe 
tărîm obștesc...

Emoția o copleșește. Abia 
aude cuvintele vorbitoru
lui. Una, două, frînturi din 
ceea ce spune. Imagini de 
neuitat i se perindă pe 
dinaintea ochilor : în 1943 
cînd, terminase școala nor
mală, s-a dus învățătoare 
într-o comună care nici nu 
avea școală. Pe atunci, ni
meni nu știa de învățătoa-

II cheamă Aurel Vîlcu. Un om între 
două vîrste, plin de tinerețe și voioșie. E 
bine legat la trup, înalt, cu fața aTsă de 
soare- E de aici, din Ș ari riga, un sat 
de pe Iîngă Buzău. Sat frumos, de oa
meni gospodari, înconjurat din toate păr
țile cu vii. Născut dintr-o familie de ne
voiași, Aurel Vîlcu a cunoscut de 
greutățile vieții.

Țăranii muncitori din Șarînga au 
nit în anii aceștia pe 
primele lor rînduri. a 
Aurel Vîlcu.

— Și așa pămîntul
îmbucătățească și răzoarele ? Să ne unim 
ogoarele tovarăși ! spunea Aurel Vîlcu.

mic

por- 
Inun drum nou. 

fost și comunistul

e puțin, să-l mai

Și le-au unit în cadrul întovărășirii a- 
gricole. Curînd o să la ființă aici și gos
podăria colectivă- S-au depus deja nume
roase cereri- Pentru munca sa închinată 
bunului mers al comunei, oamenii din 
sat l-au ales pe comunistul Aurel Vîlcu 
deputat în Sfatul popular. Aurel Vîlcu 
este președintele sfatului.

Acum, vara, e greu de 
e pe dealuri, la vii, cînd
la întovărășire, la pepinieră. E mereu în 
mijlocul oamenilor. Cu ei se sfătuiește 
întotdeauna, le ascultă propunerile, dis
cută, ia măsuri.

Acesta este comunistul Aurel Vîlcu: 
om gospodar care îngrijește de comună 
ca de propria lui casă-

găsit: cînd 
e pe cîrnp,

învățătoarea
rea Miron Safta. Și iată, 
acum, primește diploma de 
învățător fruntaș 1 In viață 
sînt puține asemenea mo
mente. Numai atunci în 
1946, cînd a devenit mem
bră de partid, a trăit o cli
pă mai înălțătoare decît a- 
ceasta- Toți țăranii munci
tori o iubesc, o respectă 
Cînd s-a înființat colectiva, 
multi au venit la ea, săi 
ceară sfatul. Și după sfatul

ei și al celorlalți comuniști 
din sat, s-au înscris.

Ii iubește pe copii. Și 
copiii o iubesc pe ea. Și 
azi, după ani de zile, stu
denții Maria Serean și 
Gheorghe Zlot, fii de colec
tiviști, cînd se întorc în 
vacanță în sat, trec neîntîr. 
ziat și pe la învățătoarea 
lor. Odată au întrebat-o :

— Dacă ar trebui să în
cepeți din nou viața, ce-ați 
vrea să fiți ?

I-a privit blind, a zîmbit 
și le-a răspuns din inimă:

— Tot învățătoare.
E. SKIBINSKI

Aș vrea să vă povestesc despra 
viața mea, despre condițiile minunata 
pe care le avem noi, fiii de mineri. 
Eu locuiesc într-unul din cele mai ti
nere orașe ale țării — Uricani. Cînd 
s-au pus primele cărămizi, adică în 
1952, nici nu știam a dezlega buchiila 
cărții. Astăzi sînt băiat mare, dar și 
noul oraș a crescut. Acum locuiesc 
aici aproape 800 de familii. Toți aa 
case noi. Și ce case... adevărate blocu
ri. Au camere mari și spațioase, baia 
și bucătărie. Dar școala ? Clase mari, 
laborator, teren de sport... La noi, la 
Uricani, avem și club. Aici, noi, pio* 
nierii, participăm la cercul dramatic, 
la cel de muzică instrumentală, da 
dansuYi. în bibliotecă sînt mii de cărți 
și toate sînt ale noastre, ale minerilor 
și ale fiilor lor.

Și tatăl meu muncește în mină. Da 
multe ori l-am auzit vorbind despre 
minunatele condiții de muncă pe care 
le are. Acum, peste tot, în orice fa
milie de miner te-ai duce, se discuți 
despre noua mașină de extracție ce se 
instalează, despre cum această mașini 
le va ușura și mai mult munca. Părin
ților noștri, nouă, ca și întregului po
por muncitor, partidul ne face viața 
tot mai bună. Mărirea salariilor, re* 
ducerea prețurilor la unele bunuri da 
consum, contribuie la îmbunătățirea 
nivelului traiului nostru. Cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, mulțu
mim încă o dată din inimă partidm 
lui, pentru tot ce ne a dat, pentru 
viața noastră minunată.



Copiii patriei noastre cîntă cu însuflețire marea săr
bătoare a eliberării de sub jugul fascist. Dintre zeci și 
zeci de poezii, povestiri, desene sosite la redacție am ales 
doar cîteva pentru tipar, puține, cit ne a îngăduit spa

țiul. Din acestea, se vede bucuria cu care copiii intîmpină 
ziua de 23 August, entuziasmul cu care ei cîntă imnuri 
vieții fericite și Partidului nostru drag, conducătorul spre 
o viață mai bună, spre zări mai luminoase.

PARTIDUL
Frunză verde de molid 
Eu iubesc al meu partid 
El ne-arată- și ne-nvață, 
Să construim astă viată.

Astă viată-nfloritoare
Pentru clasa muncitoare
Pentru acei ce muncesc 
Și Rcpublica-nfloresc.

Partidul noi îl iubim
Că ne-arată să muncim
Țara noastră s-o-nfiorim 
Viată nouă să clădim.

GHEORGHE CIULPAN
Școala de 7 ani mixtă—Simian 

reg. Craiova

23 AUGUST
• apropie cu pașii vii
In zvon zglobiu de sărbătoare, 
■Ziua de cânt și bucurii 
IA cincisprezecea-aniversare.
i
® zi în care pe cîmpie. 
Prin fabrică sau la uzină, 
■Din lanuri și gospodărie 
S-adună rod, se dă lumină.

Cu trei ani în urmă, casele din cartierul 
nostru erau mici și sărăcăcioase. Acum 
însă, încă de departe se zăresc blocurile cu 
trei etaje, care s-au înălțat uimitor de repede, 
pentru a adăposti sute de familii muncito
rești. Astăzi parcă stau de strajă la intrarea 
acestui cartier denumit Parcul Vatra Lumi
noasă.

Pentru mine însă parcul înseamnă grădi
na ce se întinde pe o suprafață de peste un 
hectar, cuprinzînd mijlocul cartierului cu co
paci care au crescut și s-au înălțat o dată 
cu mine. Mi-aduc aminte cum pe locurile 
•cestea erau doar cîțiva arbori răzleți cres
cuți la întimplare. înconjurați de o iarbă mă
runtă și uscată.

An de an parcul și-a schimbat înfățișarea, 
knbogățindu-se cu arbuști de tot felul care 
i-au dat un colorit variat. Primăvara, cînd 
soarele își trimite primele raze arzătoare, 
parcul se împodobește cu crenguțele gal
bene ale tufelor de cuișori care se armoni
zează plăcut cu covorul verde al ierbii 
proaspete. De multe ori întrerup pentru • 
clipă lecțiile și mă apropii cu plăcere de geam 
să privesc parcul din fața casei, parcul care 
mă cheamă să-mi petrec acolo tot timpul 
liber. Pe marginea dinspre șosea salcimii 

orientali își flutură în vînt crenguțele firave 
cu clopoțeii lor galbeni. Printre aceștia se 
strecoară grupuri de arbuști cu frunze mă
runte. Pe covorul de iarbă verde ce se în-

tinde printre arbori, sînt orînduite flori cu 
multă artă.

Pe marginea straturilor, petuniile cu ca

pele multicolore desfată plăcut ochiul. Ici- 
colo, grupuri de molizi și pini aduși din 
cine știe ce vîrf de munte amintesc de o ve
getație alpină. De cînd vine primăvara par
cul este plin de verdeață, eopii mici și mari 
se joacă la soare. Unii din cei mici așteaptă 
rîndul la leagăn. Pe bănci citesc și se odih« 
nesc studenți și bătrîni. Cîm se face seară,- 
în parc e multă veselie. Copiii se ascund prin 
tufișurile frunzoase. aleargă, cîntă melodii 
vesele și se joacă adunați în cerc. Băncile 
sînt pline de Iun pe alei se plimbă trecă
tori și peste tot e voie bună.

Toamna coloritul parcului se schimbă; 
Copacii se îmbracă în haina lor ruginie; 
Dintre flori întîrzie doar salvele și cana-ins 
dica ce înviorează decorul cu florile lor 
roșii ca de mac.

Iarna printre copacii desfrunziți se văd 
oameni de zăpadă, copiii fac derdclușuri, 
ori se bat cu omăt.

Acest parc este doar un colțișor din pa
tria mea dragă ; parcul copilăriei mele îri 
care-mi petrec și acum timpul liber.

MIRCEA PALADESCU
cl. a VIII-a, Școala medie Mihai 

Viteazul, București

Pe calea școlii, sau cămin 
JUrcăm azi noi, ce-am stat în prag, 
Vlăstari ai muncii, și dm plin 
Simțim Partidul nostru drag.

Să ne-amiritim neîncetat
Cînd munca ni i pe rod stăpină,
Că muncitorii au luptat
Ga oștite: cu arman mînă.

C. CRĂCIUN 
pionier

cl. a Vll-a, Școala nr. 124, 
București

Zi de sărbătoare
Zi de soare laminată.
Zi de tini și bucurii I
Se întinde hora mare
Sus pe deal, jos pe timpii.

Nu mai e ca altădată,
Căci la noi, în lung și-n lat, 
De la munte pin-la mare,
Faja tării sa schimbat /

Școli, azi ni, hidrocentrale.
Multe școli elementare.
Cărți cu sutele de mii
Să mețe.ai patriei copii I

Să-nțeleagă dumnealor
Foști stăpini ce robi ne vor, 
C-avem drept la-nvățătură
Cum aveau copiii lor I

Și de-a noastră mare țară
Nu se vor apropia:
De la mic, pînă la mare
Cu tofi o vom apăra)

MARIANA CURSARU
cl. a Vll-a

Lipnești

Cîntecele copilăriei fericite =
Le cunoașteți și voi. Le cunosc toți [ 

copiii patriei noastre. Cîntecele aces- [ 
tea vorbesc de lumina învățăturii, de 
tabere, de visurile dragi ale copilăriei, 
visuri care se împlinesc... ~

Petruța Drăgan le-a învățat și ea, f 
eu drag. Și nu odată pionierii din de
tașamentul ei i-au ascultat vocea cris- [ 
taîină, la adunări sau șezători. Șau, [ 
bunăoară, la serbările pe care pionierii [ 
de la Școala de 7 ani nr. 171 din Bucu- [ 
iești, le dau, Petruța e de-obicei „cap c 
de afiș"... k

Petruța e o fată mărunțică, întot- L 
deauna veselă și vioaie, mereu găsin- L 
du-și ceva de lucru. Nu întîmplător a k 
fost ani de zile președintă de detașa- U 
■»ent. h

Iată că, într-o bună zi, s-a dat la b 
Radiodifuziune un concurs pentru com- b 
pletarea corului de copii. Toți au în- b 
demnat-o și pe Petruța să se ducă, b 
S-a dus și a reușit r

A mai trecut un timp, și iată că b 
Petruța putea fi văzută urcînd grăbită h 
h-eptele Teatrului de Operă și Balet [ 
Cîntă acum și în corul de copii al ope- F 
rei. A apărut în „Boema" și „Carmen", [ 
in „Othelo"— L

Dar asta nu e totuL Aceia dintre L 
voi care ați fost la filmul „Citadela [ 
•fărîmată", desigur ați văzut-o și pe [ 
Petruța, în grupul de copii care apă- [ 
neau in unele secvențe.

_.La Radio, la Teatrul de Operă și [ 
Balet, în film— Toate drumurile Ți [ 
•înt deschise Petruței. Toate drumu- [ 
iile sînt deschise azi, mulțumită parti- L 
dului, tuturor copiilor patriei noastre. F

—De curînd, Petruța, fata mai mică f 
a strungarului în fier Drăgan, de la [ 
Complexul Grivița Roșie, a cîntat pen- [ 
tru a patra oară la televiziune. A ales F 
•ă cînte unul din cîntecele care-i este f 
mai drag :

„Partid iubit, părinte bun, L
Noi sîntem floarea tinereții, [
Toți anii-n șir ni se supun Q
Și le sorbim lumina vieții.^.* L

Frunză verde de trifoi 
Am scăpat de chiaburoi. 
Frunză verde bob cu rouă 
Trăim azi o viață nouă. 
Frunză verde de pel.n 
Că în colectiv muncim, 
Țara noastră s-o-nflorim. 
Frunză verde de tutun 
Mergem pe drumul

cel bun,

Nu mai ară calu-n plug 
Nici boii-n genunchi

în jug, 
Ci ară tractoarele 
Pe toate ogoarele. 
Frunză verde iasomie 
Noi avem GOSPODĂRIE

MARIA OALA 
Școala de 7 ani—Șicula

Oradea
oe-o-

„23 August 1944 — Ziua eliberării patriei de sub

Pentru pace luptă lumea întreagă
Pacea oricărui om îi e dragă 
N-avem nevoie de jaf, de război. 
Doar bucurie și pace vrem noi.

Fabricantul se gîndește doar la cîștig;
Muncitorii să rabde și foame, să rabde și frig ? 
Dar au trecut anii de cruntă urgie 
Muncitorul, țăranul, liber vrea să fie!

S-au vărsat multe lacrimi șl sînge
Dar nimic pe pămînt n-a putut infringe
Voința de pace, gîndul curat.
Și omul robit lanțurile și le-a sfărîmat

Să muncim, să muncim mai departe.
Să creștem mari, să învățăm multă carte 
Pentru patrie, pentru pace, pentru trai fericit 
Pentru zările luminoase ce s-au ivit.

KLE1N MANO
cl. a Vll-a. Miercurea Ciuc
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M’HAi BENiUC

Fragmente din romsnul cu același titlu

In romanul ,.Pe muche de cuțit1 
evenimente petrecute în vremea t " 
în volum, în cinstea marii sărbători de 
fragmente pentru cititorii noștri, 
evenimentelor de la 23 August

Mihaj Beniuc ne aduce în fața ochilor 
ultimului război mondial. Așteptind să apară 

la 23 August, tipărim din roman citeva 
desprinde de aci aspecte din desfășurareaEi vor 

1944.

Abia în ziua de 22 august dădu 
Tudor pe acasă, dar și atunci numai 
o clipă. Știa, firește, de ofensiva de la Iași. 
„E un eveniment de o importantă covîrși- 
toare pentru noi... Se va produce o cotitu
ră !“... îi spuse.

Nenea Tudor îi păru prea misterios lui 
Mustea. Tot ce putu să afle de la el era 
că regele ș Antonescu, ca și toți șefii parti
delor burgheze. își pierduseră capul de spai
mă. „Noi știm ce avem de făcut Și 
pregătiți 1 îj spuse 
ș: îi strinse mîna. 
șteoti".

Dar nenea Tudor 
zi- Părea nervos.
» • • •

Deodată sună telefonuL 
dică grăbit receptorul:

— Am înțeles, răspunse, după ce ascultă 
puțin. Cum ? Cînd asta? Chiar acum? Sîn
tem gata I

Nenea Tudor puse receptorul jos și nu 
mai așteptă să sune celălalt telefon, ci for
mă el un număr.

— Acu-i acu I zise. A bătut ceasul pen
tru noi. Eu piec. Deseară, chiar dacă nu 
întorc pină atunci, |‘ ’ / r__
șapte fix la restaurantul Patronajului de la 
interne. I! cauț- pe Daroiu. li spui atit: 
„Azi facem ceea ce trebuia să facem tr.iî- 
ne. Cu un ceas mai devreme I Adică, mâi 
frate, cu o zi mai devreme. Dar dacă ieri ar 
fi fost prea devreme, poate că mLne ar fi 
prea tîrziu".
. Mustea asculta limbajul acesta miște 

și se uita la nenea Tudor. Dar nu voia 
mai întrebe nimic.

„Cu cine o fi vorbit nenea Tudor ?'
Mustea râmase singur și se frămînta. Ce 

era. tot nu știa. Sigur era numai că Da
roiu era șeful unui grup politic. Deci grupul 
avea o misiune de îndeplinit din moment 
ce îl trim sese nenea Tudor la Daroiu. „Dar 
ce misiune?" se frămînta.

„S-a teminat. așadar! Sau mai bire-z's 
acum începe", continuă apoi Mustea. I se 
păru brusc a înțelege „Acu-i acu 1“ zise
se nenea Tudor Scoase, ca împins de un 
resort, pistolul Walther d’n buzunarul inte
rior al hainei și începu să-l controleze. 1 se 
părea cam m că arma aceasta cu un calibru 
de nouă milimetri. Numără cartușele, puse 
siguranța și vîrî arma la loc. acolo unde 
se țin de-obicei actele de identitate. Apoi 
își aduse aminte de Clui. de momentul cînd 
se uita Drin țeava puștii la lumină, spre 
cer, ca să vadă dacă e curată, atunci cînd 
plecaseră de acolo cu patru an; in urmă. 
„Patru am fără două săptămini, își zise, 
verificînd în minte datele. Acum întoarcem 
armele I"

E a ora trei dupâ-masă iar afară, soare, 
semn, cald, liniște. In Romînia* luna august 
e una dintre cele mai frumoase.

Iui Mustea la 
Tu rămij aici și

nenea 
pentru

sîntem 
plecare 
mă a-

a doua

• ■ ■ s
Nenea Tudor ri-

mă
pleci și te prezinți la

os
să

Iată-ne împreună I Vom face acum ceea ce 
atunci abia visam...

Curînd ieșiră din nou în stradă cu bra
sarde roșii și în formație. Se întoarseră 
pe același drum pină la Palat. Trecătorii se 
uitau la ei. „Comuniștii 1“ zise cineva. Oa
menii comentau. Se știa că se întimplase 
ceva neobișnuit, dar la radio nu se dăduse 
încă nici un comunicat, de aceea se vorbea 
numaj în șoaptă. Grupul cu brasarde roșii 
trecu prin fața Palatului. către intrarea 
dinspre biserica Crețulescu. Dar, deodată, 
porni o răpăială de mitraiieră, nu de la in
terne. cum li se păru 
în primul moment, ci 
dî la acoperișul unui 
bloc, din Calea Vie-! 
toriei. Se trîntiră la 
pămint. Trecătorii se 
risipiră, fugind care 
încotro prin în tuner i- 
cui ce se lăsase.

— E ca-eva rănit ? 
îritrebâ Daroiu. 
răspundă fiecare 
rind da sau nu.

Numără de unspre- 
zece ori „nu“. <

— In ordine. Acum 
pe brinci unul după 
altul, la Palat.

Executară ordinul 
repede, santinela nu-i 

•opri, dimpotrivă, îi 
salută prietenește.

Ieși cineva să-i re- 
cunoască- și le strinse 
tuturor mina. în semi- 
Întunericul de la in-1 
trare. Era tovarășul 
Barbu, pe cit putu dis
tinge Mustea 
obscuritate.

Ii conduse în 
de arme, de 
luară citeva

spus că pot să-și comande ce le place. Apoi 
fură din nou izolați.

— Nu i-ai mai văzut ? întrebă Daroiu.
— E întîia oară și. cred, ultima oară.
— Așa cred și eu. căci trebuie să pleci 

acum. Dă-mi automatul. Ai revolverul la 
tine? Noi rămînem aici, să-i păzim.

— Am revolverul. Cu bine. De altfel, cred 
că voi pleca pe front curînd.

— Unde ?
— La Berlin. _
— Deocamdată avem încă treabă pe aici. 

La noapte o să ne dea de furcă hitleriștii, 
care or să fie mai turbați ca orieînd.

Mustea se întoarse cu camionul pînă 
centrul orașului. In piața Palatului era 
adevărată manifestare. Domnea bucur.a 
entuziasmul. Toată lumea era convinsă
armatele hitleriste vor fi alungate din țară 
în curînd.

— S-a sfîrșit războiul! Ura! strigă cineva.
— Trăiască Partidul Comunist 1 strigă 

altă voce.
Și ca o explozie repetată răsună îndelung: 

„Ural Trăiască Partidul Comuniști"

în 
o 

Șj 
că

A

l
La ora fixată, după ce se învîrtise nervos 

vreo jumătate de ceas prin apropiere. Mus
tea intră în restaurantul Patronajului din 
subsolul ministerului de interne, care se gă
sea zid în zid cu cumplitele pivnițe de 
tortură ale Siguranței Centrale. Dar nu era 
momentul să se gîndească la așa ceva. 11 
căută pe Daroiu și îi comunică dispozițiile 
lui nenea Tudor.

— Ce s-o fi întîmplat ? întrebă acesta 
mirat Abia mîine ar fi trebuit...

— Nu știri. tn orice caz. merg și eu cu 
voi. Așa mi-a spus.

— Vino Plecăm imediat.
Mustea se lămurise de ce era vorba, dar 

socoti că este mai bine să tacă, din moment 
ce nu. fusese însărcinat să dea explicații. 
De altfel nici el nu primise vreuna.

Curînd. se întîlniră lîngă restaurantul 
„Cina" din Piața Palatului cu cîțiva tova
răși, tineri și mai bătrîni, care fuseseră a- 
ounțați. pe semne mai de mult, că trebuie 
să fie gata. De 
cerea lui Daroiu. 
depărta nici un 
eooi o luară pe _. . ..
Piața Buzești. iar de acolo pe strada Dr. 
Felix, unde intrară într-o curte. Acolo îi 
aștepta ion Ion. Repede fură chemați cîți
va ceteriști de )a ateliere- Erau unsprezece 
în total, cu Mustea doisprezece. Ion Ion 
avea în pază armamentul. Le dădu la toți 
revolvere.

— la te uită I Ioane, tu ești ? Te-ai în
tors ? Cine-ar fi zis că un pirpiriu ca 
Mustea vru să completeze propoziția, 
suspendă.

— Nici n am plecat. Am fugit de 
mată Del Așa s a cerut. Acum iată-mă I

acolo porniră, sub condu- 
de care Mustea nu se în- 
pas. pe Calea Victoriei; 

calea Grivitei, cotiră către

tine..; 
dar o

la ar.

unde 
pistoale 

automate germane.
— Și-acum. băieți, 

o mică gustare ? in- 
trebă tovarășul Barbu.

Refuzară cu toții. 
Mincarea și băutura 
nu sînt bune înainte 
de-a porni la treabă 
serioasă, ci numai 
după ce ai terminat 
Ofițerii de la Palat 
ce intrau și ieșeau, se 
uitau neliniștiți la acești oameni simpli, cu 
brasarde roșii, dar nu ziceau nimic.

— Gata ? întrebă tovarășul Barba.
— Gata 1 răspunseră deodată.
— Atunci haidem 1
Se postară cu revolverul în mînă la ușa 

pe care intraseră. Deodată apărură cinci 
inși, escortați de soldați și se îndreptară 
spre ușă. Un camion aștepta afară. In piața 
Palatului lumea începuse să se agite căci 
se dăduse comunicatul: Romînia ieșise dn 
criminalul război antisovietic 1 Iar principa
lii complici ai lui Hitler se găseau încadrați 
de cei doisprezece cu brasarde roșii. Ion 
Antonescu, Mihai Antonescu, Pichi Vasiiiu, 
Pantazi și Eletterescu. Urcară cu toții în 
camion. Mustea se sui ultimul, după Daroiu. 
și rămase la spate, cu automatul gata.

Camionul porni pe Calea Victoriei și se 
pierdu în beznă. După un drum lung, pă-. 
trunseră într-un cartier mut și neumblat.

— Unde sîntem ? întrebă Mustea pe Da
roiu.

— In
— Ce
— Pe 

tînd cu 
tuneric.

Opriră la o casă și le deschise tot tova- 
rășul Barbu, care sosise între timp.

Era o căsuță drăguță, cu un hol și 
fragerie, jos, și cu două dormitoare

Vatra Luminoasă, 
întuneric I

unde trec ăștia — zise Daroiu, ară- 
capul spre arestați — 6e face în-

o su- 
sus. 

Fiecare arestat fu îfichis într-o cameră și 
dat în paza unui tovarăș din Garda Patrio
tică ce-i escortase pînă acolo. „Domnii aceș. 
tia sînt obișnuiti să fie serviți cu icre negre 
— se gîndi Mustea — dar dacă nu vor fi 
cuminți, s-ar putea să-i ospătăm și cu niște 
icre de plumb".

Cei cinci arestați se uitau neliniștiți, afară 
de Ion Antonescu care stătea țeapăn, căz- 
nindu-se să pară nepăsător. Elefterescu și 
Pichi Vasiiiu se certau. Pantazi plîngea, 
plîngea într-una. Aceasta la cina care li se 
servi și pe care o înghiți în silă. Li s-a

dețineau

era
Ro-
..Și

După douăzeci de ani de ilegalitate 
întîia oară cînd se putea striga liber în 
mînia : Trăiască Partidul Comunist I 
de-acum se va putea striga așa totdeauna", 
gîndi Mustea, întreptîndu-se spre Aleea A- 
lexandru, unde i se indicase să se pre
zinte.

Mergea cu pasul apăsat, 
cum calcă mai tare. Parcă

Se auzea singur 
era în marș.

i . . t
angajîndu-se în

« . i 5 S î •
Pe străzile Bucureștiului, „ .

luptă și dezarmind pe h.tleriști, grupurile

patriotice organizate și înarmate de comtF 
n.sti acționau.

In zorii zilei de 24 august, cînd luliu Ma- 
niu și alti capi ai așa-ziselor partide is to- 
rice nici nu știau ce se întîmplase și tremu
rau de venirea armatelor sovietice birui
toare, mari unități ale armatei romîne. îm
pănate cu forțe patriotice muncitorești, da-< 
torită comuniștilor, datorită lor și legături
lor lor cu generalii patrioți, se găseau pos
tate la nordul capitalei pe linia lacurilor, în 
ord ne de bătaie.

„Cînd și de unde au apărut așa de re-' 
pede?" se întreba Mustea, pătrunzînd pînă 
în prima linie, datorită brasardei sale roșii.

Era liniște pe lîngă lacuri, o liniște cum 
n-a mai fost. Soldați, mitraliere, tunuri de 
cîmp, aruncătoare de mine, stăteau în aștept 
tare, îndreptate spre nord.

— Pe cine căutați ? l-a întrebat un tînăr 
sublocotenent, privind atent de sub casca-i 
de oțel pe Mustea.

— Trebuie să văd unde s-au plasat for-i 
țele patriotice...

— In flancul nostru stîng.
Prezentarea a fost scurtă și severă că 

între oameni ce n-au timp de pierdut.
Mustea trebuia să se întoarcă repede în 

oraș, unde avea altă sarcină. Soarele încă 
nu răsărise. Pe drum revăzu pe sublocote* 
nentul tînăr, plimbîndu-se îngîndurat.

Nu putu trece fără să-l salute zîmbind. 
Se apropie și ofițerul de Mustea. Zîmbea și 
el. Părea nedumerit.

— Am venit toată noaptea cu trenul ca să 
ajungem la timp. Tocmai din Dobrogea,

— Cum ? Nu sînteți de-aici ?
— Sîntem din Divizia 9-a.
— Și nu v-au oprit nemții î 
— Au încercat. La Cernavodă el

'podul. Ne.am făcut drum cu brandurile și cu 
mitralierele plasate pe vagoane-platforme, 
împinse de la spate de locomotivă. Am ajuns 
și la baionetă.

— Și totuși ați sosit la timp 1 ,
— Ordinu-j ordin. Soldatul trage în hitlw 

riști cu o sete, de parcă ar trage în lupi 1
— Asta-i 1
— Acu să vedem ce-o să vină... Dar îi 

răzbim. Mă mir că maiestatea sa îi crede 
pe „cuvînt de onoare" pe generalii ăștia, nu 
știu cum îi cheamă, că se vor retrage pașnic 
eau așa ceva...

— Hansen și Gerstennerg.
— O să vadă maiestatea sa ce cuvînt da 

onoare au hitleriștii 1 Noi îi cunoaștem... 
Dar tocmai pentru că-i cunoaștem știm și 
cum să-i luăm... De-acum, lasă pe noi I i

Mustea se despărți de sublocotenent, strîn- 
gîndu-i călduros mîna.

Lîngă o pușcă mitralieră cîțiva soldați 
fumau din aceeași țigară pe rînd. Unul des- 
făcuse cu baioneta o conservă și mînca. Un 
altul, cu un pansament la cap prin care 
străbătuse o pată de sînge, scria de zor cu 
un creion pe o foaie de hîrtie ceva, pe sem
ne... o scrisoare către ai săi.

„Dacă toate unitățile au răspuns așa, își ( 
zise Mustea, atunci s-a petrecut în Romînia 
una din cele mai mari minuni ale istoriei 
contemporane. Un popor s-a scuturat de bă- 
iăriile fascismului care-1 năpădiseră și s-a 
ridicat în picioare cu steagul revoluției sus- 
Această minune am făcut-o noi, comuniștii- 
Despre aceasta se va mai vorbi în istorie".

Porni pe Șoseaua Jianu. Florile de tran
dafir se trecuseră. Rămăseseră fructele, dînd 
unele în copt și rămăseseră spini multi, 
aspri și ascuțiti, să apere parcă fructele.

Soarele dinspre Pipera, de după pădurea 
Andronache, ațîțat și 
gură de vulcan, gata

Dar era liniște.

roșu, se umfla ca • 
să reverse.
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