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Proletari din toate țările, uni fi-vă î „ . .
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Komin, fit gata*

Astăzi sărbătorim marele e- 
veniment din 1944 — elibera
rea țârii noastre de sub jugul 
fascist. Cu șaptesprezece ani 
în urma, mobilizînd și organi
zed forțele patriotice, Partidul 
Comunist Romîn a pregătit și 
a condus insurecția armată 
care a dus la răsturnarea gu
vernului fascist, trădător, la 
ieșirea țării noastre din crimi
nalul război antisovietic și la 
întoarcerea armelor împotriva 
ocupanților hitleriști. Pe a- 
tunci armata sovietică înain
ta. Victoriile ei au ușurat mult 
lupta patrioților romînl. For
mațiunile de luptă patriotică în 
strînsă colaborare cu armata 
romînă au apărat cu eroism Ca
pitala și i-a izgonit pe cotropi
torii hitleriști.

Din ziua luminoasă de 23 
August 1944 a început pentru 
poporul nostru era libertății, a 
înfăptuirii socialismului victo
rios. în anii puterii populare, 
sub conducerea partidului, s-au 
construit fabrici și orașe noi, 
nenumărate școli și case ale 
pionierilor, teatre, cinemato
grafe, cluburi. Viața a devenit 
din ce în ce mai bogată, mai 
plină, mai fericită.

De multe condiții minunate 
se bucură pionierii din țara 
noastră dar cea mai mare 
bucurie este aceea — ei știu 
— că vor trăi în comunism. 
Proiectul de Program al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice a arătat tuturor că co
munismul — acest vis de aur 
al omenirii — nu mai este un 
vis, ci și o realitate care se în
făptuiește în Uniunea Sovieti
că, și care se va înfăptui și la 
noi. Se va înfăptui, nu încape 
nici o îndoiala, pentru că pe 
drumul socialismului, sub con
ducerea partidului, poporul 
nostru urcă în fiecare an cîte 
o treaptă care-1 apropie de co
munism.

Traducerea cu succes în 
viață a hotărîrilor partidului 
și guvernului nostru, mărețele 
realizări ale poporului în toa
te domeniile de activitate, in
dustrie, agricultură, știință, 
cultură, reprezintă tot atîtea 
trepte pe care poporul romîn 
înaintează victorios spre co
munism.

Bucurați-vă de viață, dragi 
pionieri 1 Dar nu uitați nici
odată că bucuria voastră iz-
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vorăște din lupta acelora care 
au adus eliberarea patriei și 
din lupta întregului popor care 
muncește cu elan pentru de- 
săvîrșirea construirii socialis
mului în țara noastră. Voi, 
pionierii de azi ai patriei noas
tre, pregătiți-vă temeinic pen
tru ziua de mîine, cînd veți 
mări numărul înfăptuirilor și 
realizărilor acelora care, înro- 
ltadu-se sub steagul partidului 
clasei muncitoare, au câștigat 
pentru viitor măreția vieții și 
a muncii creatoare I

MIHAI NOVICOV

E zi cu roșu însemnată
August al nostru două'ș'trei 
Din anul patruzeci și patru.
E zi de slavă și temei.

Nu-n calendar a lost ea scrisă 
Cu roșu, ci pe glie-n țară. 
Ostașii roșii cu ai noștri 
Ogoarele le-mpurpurară.

Iar pe cîmpiile de luptă 
Noi am 'nălfat măreț drapel.
E scris pe el cu foc șl singe 
'Al vieții noastre falnic fej.

23 AUGUST
Mihai Beniuc

B steagul marilor, victorii 
Ce bate-n vînt desfășurat,
E steagul ce partidul nostru 
Biruitor l~a ridicat.

Azi florile altfel clntă
Cînd Intră-n clocot de turbină, 
Cînd urcă-n fire de aramă
Să dea căldură și lumină...

Desen de N. Zamtir

Sirena din uzine astăzi,
Cînd în văzduh prelung răsună, 
Nu silă de-a trăi trezește, 
Ci dragoste și voie bună.

E altul omul, alta tara, 
Lumina-n fală și înaltul;
Iar omul care urcă drumul
E-n fiecare zi mai altul.

(Dir* poemul „în frunte comuniștii")



roștea Mare este o 
comună din apro
pierea Mediașului. 
Gospodăria agri
cola colectiva 
„Steagul Roșu*, în
ființata în anul 

1960, a strîns în jurul ei 
oameni de nădejde, harnici, 
care au pornit împreună pe 
drumul belșugului și fericirii.

Ma aflam la Proștea într-o 
frumoasa zi de vară. In curtea 
școlii de 7 ani se adunaseră o 
mulțime de pionieri îmbrăcați 
de sărbătoare.

— Ce sărbătoriți azi ? m-am 
adresat unui voinic de-0 
șchioapa.

■— Cum, nu știți ?
Și începu sa-mi explice pe 

larg că azi este zi de tabără. 
Dar nu o zi obișnuită... în cins
tea marii sărbători a poporului 
nostru. 23 August, pionierii ta
berei locale din Proștea au or
ganizat. împreună cu cei de la 
Casa pionierilor din Mediaș, o 
zi de tabără comună. Pentru a 
le voTbi despre minunata Săr
bătoare a zilei eliberării pa
triei, l-au invitat în mijlocul 
lor și pe ofițerul Calin Miron.

Adunarea a început. In liniș
tea deplină, glasul tovarășului 
ofițer răsună emoționat, așa 
cum emoționate sînt chipurile, 
privirile micilor ascultători. In 
cuvinte calde el le povestește 
cum, cu 17 ani în urmă, în con
dițiile înaintării victorioase a 
armatelor sovietice care îi 
zdrobeau pe hitleriști, Partidul 
Comunist din Romînia a orga
nizat și a condus insurecția ar
mată victorioasă a oamenilor 
muncii, insurecție care a dobo- 
rît dictatura militaro-fascistă, 
eliberînd Romînia din lanțurile 
fascismului. In București și în 
alte numeroase localități, for
mațiunile de luptă patriotică 
au înscris neuitate pagini de 
vitejie în istoria patriei noas
tre, luptînd eroic, împreună cu 
armata împotriva hoardelor 
fasciste. Umăr la umăr cn ne- 
infricații ostași sovietici, o»ta-

In vizită 
la Muzeul de istorie 

a partidului
Zilnic, la Muzeul de istorie a 
partidului sosesc nenumărați 
vizitatori, muncitori, țărani co
lectiviști, tineri sau pionieri 
din București și din tară. Do
cumentele, obiectele, tot ce 
este expus aici constituie o 
pildă vie care ne însuflețește 
la muncă entuziastă pentru 
construirea socialismului. Zi
lele acestea, au tost la muzeu 
și pionierii de Ia Școala de 7 
ani nr. 122 din Capitală. Ei 
privesc cu atenție mașina la 
care s-a tipărit in anii grei ai 

ilegalității „Scînteia"1, ziarul 
partidului.

șii romîni au luptat cu liotărî- 
re și nemărginit spirit de sa
crificiu pentru zdrobirea defi
nitiva a dușmanului. în acele 
zile glorioase, istorica prietenie 
dintre poporul romîn și marele 
popor sovietic s-a întărit și mai 
mult, și mai temeinic. Nepre- 
cupețindu-și forțele, ostașii ro
mîni au luptat alături de frații 
lor sovietici pentru eliberarea 
Ungariei, a Cehoslovaciei, pîna 
la victoria finala asupra Ger
maniei fasciste.

Insurecția armata victorioa

re- 
De 
fac

pe Calea 
asta o a-

nr.

sa de acum 17 ani a fost posi
bila datorita înțelepciunii, pri
ceperii, tăriei Partidului Comu
nist din Romînia și devota
mentului, eroismului clasei 
noastre muncitoare, încrederii 
sale în cuvîntul partidului.

„Partidul e în toate, e trainic
făgaș 

Ce duce spre cea mai înaltă 
dreptate. 

In el adevărul își are sălaș 
E sabia care lovește-n vrăjmaș 
Și mîna ce vindecă toate".

După povestirea ofițerului a 
fost rîndul pionierilor să-și ex
prime sentimentele de dragos
te și recunoștința fața de parti
dul nostru, față de eroica noas
tră clasa muncitoare. Prin îna
ripate cîntece și poezii, ei au 
înfățișat fericirea de a trăi în- 
tr-o țară socialista, înfloritoa
re, în Care visurile de veacuri 
ale celor tnulți s-au împlinit. 
Intr-o ingenioasa forma de ex
punere, pionierele Mija Ana și 
Rotam Marla au povestit des
pre traiul îmbelșugat al copii
lor de colectiviști, despre 
excursiile organizate în vacan
ța, despre neuitatele zile de 
tabara, despre viața Iot feri
cita.

La reușita programului de 
cîntece și poezii pe tema „Mul
țumim din inima partidului", 
au contribuit, prin interpretări 
deosebite, Hîrtopeanu Viorica, 
Bradu Marcela și Aftenie Ilie, 
pionieri din Mediaș, precum și 
Gherasim Costel, Vlad Cornel, 
Schosser Hedi, Nicolae Mun- 
t'eanu și alți pionieri din sat.

Ziua de tabără comuna or
ganizata cu prilejul marii săr
bători a zilei eliberării va ra- 
mîne de neuitat atît pentru 
gazde cît și pentru oaspeți. Ei 
au petrecut împreuna, pîna tîr- 
ziu, cîntînd, recitind versuri. A 
fost o acțiune frumoasa, inte
resanta, care dovedește spiri
tul de inițiativa al activului 
pionieresc din aceasta tabara 
locala.

AL. MIHU

• Strada Ecoului nr. 29, 
București. O casă. Nu e însă 
o casă oarecare. Aceasta ne-o 
arată placa comemorativă: 
„Aici a funcționat, în condiții 
de adîncă ilegalitate, timp de 
trei luni, iulie-septembrie 1932, 
redacția ziarului „Scînteia" or
gan al Partidului Comunist din 
Romînia".

Pe strada Armenească la nr. 
15, există o altă casă memoria
le. Și aici, între zidurile aces
tea, s-a petrecut un eveniment 
deosebit de important: „In 
noaptea de 13—14 august 1944 
s-a ținut ședința inițiată de 
P.C.R. în vederea pregătirii 
planurilor insurecției armate".

Cincizeci de elevi veniți de 
la Școala medie din Brad, re
giunea Hunedoara, privesc cu

interes aceste case, mărturii vii 
ale luptei conduse de partidul 
comunist împotriva odiosului 
regim burghezo-moșieresc, pen
tru eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist, pentru o 
viață liberă, fericită. Ei ascultă 
cu atenție cuvintele ghidului 
care le povestește cum, cu ani 
în urmă, în aceste locuri, ca și 
în multe altele, comuniștii 
elaborau vaste și îndrăznețe 
planuri de luptă. Venind în 
orașul București, Capitala pa
triei dragi, pionierii din Brad 
au ținut să viziteze aceste case 
memoriale.

* Tabăra din Mircești, re
giunea Iași. Pionierii au vizitat 
laminorul de la Roman, cons
trucție nouă, înfăptuita în anii 
de democrație populară, au 
mers la harnicii muncitori din 
Atelierele C.F.R.-Pașcani, ur
mașii acelora care, în 1907, au 
deschis vagoanele și i-au eli
berat pe țăranii arestați de au
torități în timpul marei răs
coale.

• Alți pionieri, alte acțiuni. 
Nu de mult, pionierii taberei 

locale din satul Uscați, comu
na Războieni, regiunea Bacău, 
au vizitat vestita gospodărie 
agricolă colectivă „Drumul lui 
Lenin" din Țibucani. Au fost la 
sediul gospodăriei, la club, la 
școala recent terminată. Comu-

nistul Constantin Hilachi Ie-a 
vorbit despre sectorul zooteh
nic, despre succesele obținute, 
despre sarcinile viitoare.

• Tabăra de pionieri și șco
lari din Nucet, regiunea Cri- 
șana. Detașamentul nr. 3 ara 
adunare. Pionierele Boieriu E- 
caterina, Badea Rodica, Mall- 
ta Stela și Dima Virginia, au 
evocat unele episoade din lupta 
partidului pe care le-au aflat 
din cărțile citite, de la părinți, 
apoi au povestit despre viața 
lor fericita de astăzi. Alți pio
nieri au recitat poezii, au cîn- 
tat, au dansat. Adunarea dedi
cata partidului drag, aceluia 
care ne conduce spre o viața 
mereu mai buna, s-a terminat 
cu cîntecul „Mulțumim din ini
mă partidului*.

mal

Sîntem la „Librăria 
noastră" din blocurile 
noi de pe Calea Griviței.

— Cinci caiete dictan
do, două de matematică, 
creioane colorate...

— Vă rog, mai dați-mi 
un creion „Luceafărul".

— Raportorul metalic 
cn cît s-a ieftinit ?

Vînzătorul abia
prididește. Vestea ieftini
rii unor rechizite școlare 
a bucurat și pe Copii, și 
pe părinți. Eugen Hara- 
lambie a venit la librărie 
CU tatăl său, cazangiu la 
Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie". Eugen își alege 
caiete, creioane, echere, 
tot ce are nevoie pentru 
noul an școlar.

Dar iată că în librărie 
a intrat un grup de pio
nieri excursioniști. Sînt 
de la Școala de 7 ani 
2 din orașul Odorhei.

—• De ce cumpărăm 
chizite din București ? 
cîte ori am să-mi
lecțiile, ne declară pio
niera Bedd Anna, am 
să-mi aduc aminte de a- 
ceastă excursie, de tot 
ce am văzut 
Griviței. E și 
mintire...

— Manuale școlare nu 
mai cumpărați ? ! glumeș
te vînză torul.

— Nu, rîde veselă o 
pionieră. Incepînd de a- 
nul trecut, noi, cei din 
clasele î-a — a VlI-a 
primim gratuit toate ma
nualele școlare !



★
Nu există domeniu al 

voastre, copii, în care 
nostru democrat popular

sibile numai datorită 
partidului nostru.

★

acordat, în primele șase 
ale acestui an, aproape
milioane de lei drept ajutoare 
pentru familiile cu multi co-

luni 
două

Dacă o dată întorși de pe litoral, nu vor ii ușor de recunoscut, aceasta nu va fi vina lor, ci a soarelui cart 
i-a bronzat cu dărniciei

Aurelia 
Stanciu 
mașini, 

care a- 
cerceta-

E minunat să copilărești în patria noastră socialistă. Și pen
tru ca viața voastră, copii, să fie veselă, lipsită de greutăți, pen
tru ca viitorul să aducă îndeplinirea visurilor fiecăruia dintre 
voi, partidul nostru, statul democrat-popular se preocupă îndea
proape, cu nemărginită grijă, de tot ceea ce e în legătură cu voi. 
Congresul al 111-lea al partidului a adoptat hotărîri menite să vă 
facă viața și mai frumoasă. Ele prind viață zi de zi. Nenumărate 
școli apar parcă peste noapte pe tot cuprinsul patriei, începutul 
fiecărui an școlar vă aduce bucuria de a primi gratuit manualele 
școlare, recent o serie de rechizite școlare s-au ieftinit. Litoralul 
mării și plaiurile munților răsună de veselia taberelor pionie
rești. Bucurați-vă din plin, copii, de acest trai fericit, munciți și 
învățați astfel incit să deveniți cetățeni de nădejde ai patriei 
noastre socialiste, ostași devo tați ai partidului I

CIFRE Șl FAPTE

ȘCOALA, 
UN BUN

Vă amintiți tablo
ul lui Octav Băncila 
reprezentînd un co
pil sărac la tablă ? 
Această lucrare re
prezintă un aspect 
tipic al disprețului 
și nepăsării mani
festate de burghezo-moșierime 
fața de dorința copiilor oame
nilor muncii de a învăța carte. 
Pe de-o parte școli puține, ne
încăpătoare, igrasioase, pe de 
alta, copii de muncitori și ță
rani subalimentați, prost îm- 
brăcați, umiliți, așa cum măr
turisește atît de realist tabloul 
lui Băncila. Cît despre rezul
tatele acestei situații, iată un 
singur exemplu : în trecut, în 
regiunea Ploiești, aproape 43 
la sută din întreaga populație 
era analfabetă ! Acum însă, în 
anii noștri de democrație popu
lară, analfabetismul a rămas 
doar o tristă amintire și aici, 
ca în întreaga țară. Pînă la

Era o dimineafă de iulie, cu 
soare mult ce inundase parcă 
in lumină tot satul.
Gităianuțu și Vasile 

veniseră devreme la 
rînduiseră băncile pe 
veau să stea pionierii, 
sera dacă au fost luate sufi
ciente mingi, dacă n-au uitat 
cumva cutiile pentru insecta
re, ierbarele. Pînâ mai ieri, ei 
fuseseră membri ai unității pio
nierești din comuna Lenauheim. 
Acum învață la școlile din oraș 
și au venit ca instructori de 
pionieri în tabăra organizată și 
întreținută de gospodăria lor 
agricolă colectivă.

— Plecăm... s-a auzit vocea 
instructorilor.

Și parcă dinadins cele trei 
autocamioane s-au urnit alene, 
lăsînd încă o clipă timp ca 
pionierii să-și ia rămas bun de 
la părinți.

Pe bancă, în parcul de peste 
drum, a rămas un bătrîn. Stă 
tăcut, petrecînd cu privirea și
rul camioanelor în mers. La 
ce-o fi gîndit colectivistul Pa
vel Fluture ? Zgribulite, sărace, 
amintirile copilăriei lui îi trec 
pe rînd prin minte. Ce mult ar 
fi dorit copilul Păvălică dc altă
dată să plece și el măcar din

n H u

începerea anului 
școlar 1961—1962 
se vor mai da în 
folosință în regiu
nea Ploiești încă 52 
de școli cu 118 săli 
de clasă. în regiune 
sînt acum peste 
elementare și medii. 

> Congresului al
1.300 școli < 
Prevederile 
IlI-lea al partidului cu privire 
la construirea a 15.000 noi săli 
de clasa pipă în 1965 prind 
viața în întreaga țara. Pînă în 
toamnă, în regiunea Dobrogea 
se vor da în folosința încă 30 
de școli, în regiunea Argeș 
încă 193 săli de clasa etc.

Așa cum a hotarît partidul, 
pînă în anii 1962—1963 nu va 
mai exista în tara noastră co
pil care sa nu fi absolvit școa
la de 7 ani. Și tot în aceasta pe
rioadă va începe trecerea trep
tată la învațămîntul general de 
8 ani.

colo de halta satului. Dar pe 
vremea aceea, țăranii erau încă 
din copilărie la cheremul chia
burilor și moșierilor.

...La stația de funicular, 
mașinile se opresc. Pionie
rii se rînduiesc în grupuri. 
Fiecare pionier mai mare are 
în grijă pe unul din clasele 
mici. Și, rînd pe rînd, funicula- 
rele lunecă trecînd de partea 
cealaltă a dealului copiii colec
tiviștilor dintr-un sat bănățean 
care vin aici să alerge, să se 
joace, să se bucure de odihna 
pe care le-au pregătit-o părin
ții lor, colectiviștii...

Soarele cobora peste vîriu- 
rile brazilor cînd au ajuns la 
Văliug. Dormitor, sufragerie, 
club, teren de sport, toate 
fost cercetate repede și 
multă curiozitate de noii loca
tari. Curînd, peste Văliug s-a 
lăsat o înserare de vară liniș
tită. Peste vîrfurile copacilor, 
se zărea de departe drapelul 
tricolor al taberei înălțat de 
fiii colectiviștilor.

ADINA MANTA

Cartea îți îmbogățește inima 
cu sentimente înălțătoare, îți 
sădește în minte gînduri în
drăznețe, cutezătoare. Bibliote
cile speciale pentru copii au 
devenit în țara noastră ceva fi
resc, Ie găsești pretutindeni, 
cu rafturi înțesate de volume, 
cu scăunele pe măsura citito-

★

în trecut, pe vremea burghe- 
zo-moșierimii, a te consulta la 
un medic era un lux pe care 
marea majoritate a copiilor oa
menilor muncii nu și-l putea» 
permite. Mai mult : spitalele și 
policlinicile pentru copii le nu- 
marai pe degete, iar numărul 
medicilor pediatri era cu totul 
insuficient. Astăzi, în cele mai 
îndepărtate comune există po
liclinici, staționare și spitale 
modern înzestrate, unde func
ționează un mare număr de 
specialiști. Numărul medicilor 
de copii a sporit dc patru ori 
fată de anul 1938. Pește 
2.850.000 de elevi și ștudegți 
sînt consultați periodic și pri
mesc asistentă medicală gra
tuită în cadrul cabinetelor care 
funcționează pe lingă școli și 
universități.

vie (ii 
statul 

.. ......... .... .să nu
aducă necontenit noi bucurii, 
menite să vă facă traiul tot mai 
frumos, mai îmbelșugat. Nu de 
mult, în comuna Bălăci, din ra
ionul Roșiori de Vede, s-a în- 
fiinfat o nouă casă de copii. Ea 
are o capacitate de 
de locuri, găzduind 
între 7—14 ani. Pe 
burghezo-moșierimii,

800 
copii 

vremea 
acești co

ir
copii se 

specială
Familiile cu mul fi 

bucură de o atenție 
dip partea statului nostru de
mocrat popular. Numai Sfatul 
popular al regiunii București a 

rilor, cu pereții pictați repre
zentînd scene din cărțile în
drăgite. în vara aceasta, la 
Satu Mare s-a deschis o nouă 
asemenea bibliotecă. Ea este 
înzestrată cu 3.500 de volume. 
Sute de mici cititori și-au în
scris, încă din primele zile, 
numele pe fișele bibliotecii.

din material plas- 
altele coperțl ptn-

anul trecut, manua- 
clasele de Ja

La parterul acestui nou bloc de la 
întretăierea căii Victoriei cu bule
vardul 6 Martie, se află cel mat 
mare magazin universal pentru co
pii din jară : Magazinul copiilor, 

inaugurat la 1 iunie 1961
★

pii ar fi avut o viață foarte 
tristă. Astăzi, așa ceva nu șe 
poate întîmpla. Viața, viitorul, 
le sînt asigurate. Ei au la dis
poziție dormitoare și săli de 
studiu spațioase, profesori bine 
pregătiți, hrană, îmbrăcăminte. 
Devenind, mîine, muncitori pri- 
cepuți, profesori, ingineri, ei 
vor ști că acestea au fost po- 

grijii 

Harnicii muncitori tipo
grafi precum și autorii și 
redactorii manualelor șco
lare v-au pregătit surprize 
plăcute pentru începerea 
noului an școlar. Ia Abece
darul, Citirea și Aritmetica 
pentru clasa I-a, s-a folosii 
tiparul colorat; Istoria pa
triei pentru clasa a IV-a. 
Geografia R. P. Romine pen
tru clasa a IV-a, Geografia 
pentru clasa a VII-a, Bota
nica pentru clasa a V-a *i 
alte manuale au apărut mai 
sugestiv ilustrate, cu plan
șe șl hărți în culori. Un 
mare număr de manuale an 
coperțl 
tic, iar 
zate.

Ca și 
lele pentru 
I-a la a VII-a se vor dis
tribui gratuit tuturor elevi
lor.

întreprinderea de material 
didactic, a cărei marcă se 
află pe majoritatea apara
telor și instrumentelor din 
laboratoarele voastre școla
re, a pregătit pentru voi 
noi mijloace pentru aplica
rea în practică a cunoștin
țelor teoretice. Pînă acum 
s-au șl trimis în școli nu
meroase aparate pentru în
zestrarea laboratoarelor de 
fizică. în curînd, școlile vor 
mai primi truse pentru 50 
de experiențe electronice, 
aparate de emisie-recepție 
etc. In prezent, colectivi 
întreprinderii pregătește 
încă 27 produse noi — ce
lule fotoelectrice demons
trative, truse cu aparate op
tice, aparate pentru expe
riențe de electronică ș.a. — 
care vor sosi în școli peste 
cîteva luni.



Ziua de 23 August a întîmpinăm în fiecare an cu entuziasm 
Sporit. Acest lucru e firesc — tot mai marele sini victoriile noas
tre pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului în patria 
noastră liberă. Cu iiecare an, mai luminos ni-e prezentul încunu
nat de laurii victoriilor celor 17 ani. Nu vom uita niciodată zilele 
fierbinți ale acelui august 1944. Atunci, In condițiile create prin 
victoriile eroicei armate sovietice împotriva hoardelor fasciste 
(cotropitoare, forțele populare patriotice au înfăptuit, sub condu
cerea partidului, insurecția armată, deschizindu-ne drumul unei 
vieți luminoase și fericite.

Cu ajutorul frățesc, dezinteresat al marii Uniunii Sovietice, 
prin munca harnică a întregului nostru popor, patria noastră a 
devenit astăzi o tură cu o industrie puternică, cu o agricultură 
Socialistă în plină înflorire, cu o cultură bogată. Meleagurile ță- 
jrli s-au îmbogățit cu noi fabrici și uzine, hidrocentrale puternice 
s-au înălțat pe firul apelor vijelioase, iar lampa Iui Ilici pătrunde 
peste șesuri și munți, în cele mai îndepărtate cătune.

Oamenii muncii duc un trai tot mai îndestulat ■— recenta ho- 
i'iărîre a partidului și guvernului. cu privire la noua reducere de 
(preturi șl mărirea salariilor, constituie un exemplu grăitor.

Îndeplinind cu entuziasm hotărîrile celui de-al III-Iea 
('Congres al partidului, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul ță- 
irii pășesc hotărî fi și încrezători înainte, pe drumul deschis de 
ipartid, spre victorii și mai mărețe.

ELIBERAREA Constantin

ORAȘE NOI PE HARTA PATRIEI

batrînul, spunea: 
ce știți despre tre- 
credeți ca ceea ce e

’La Uzinele „23 August din 
Capitala găsești în aproape 
ioate secțiile lucrînd cîte o fa- 
Xnilie, adică tatai cu fiul sau 
«m fiii săi. Faptul — firesc în- 
tjtru totul — are pentru reporter 
îvăloarea unui simbol, care-1 
Cheamă la comparații între 
doua generații ale aceleiași u- 
Jdne

Cunosc două asemenea fami
lii — Vatămanu și Ciurea. In
tre ele exista o atît de mare 
asemănare, încît vorbind des
pre una, o cuprinzi și pe cea
laltă. Batrînii lucrează amîn- 
doi în uzină de aproape trei
zeci de ani, încă de pe vremea 
cînd aceasta era proprietatea 
lui Malaxa, care a supt din tru-

pul țării milioane și milioane 
de lei, trimiși cu grija spre 
păstrare la băncile străine. Fiii 
celor doi bătrîni muncitori au 
venit în uzina în anii cînd a- 
ceasta purta numele sărbătorii 
eliberării țarii noastre de sub 
jugu.1 fascismului. Aici au fă
cut' ucenicia și au învățat 
meserie, aici au început să lu
creze apoi ca muncitori califi
cați, aici au intrat la liceul se
ral și de aici (Vatămanu chiar 
din anul acesta) vor pomi să 
învețe la o facultate. Simplita
tea biografiei celor doi tineri, 
a drumului vieții lor de pînă 
acum face un puternic contrast 
cu biografia și viața taților lor. 
O discuție între aceste doua 
familii, pe care reporterul a ți
nut s-o puna la cale, are valoa
rea confruntării a doua epoci 
diferitei

Ciur ea,
-- Voi 

cut ? Voi
acum, a fost de cînd lumea ?

Ft?

— Ba chiar asta n-o credem, 
îl contrazice fiul, responsabil 
al unei brigăzi de tineret și se
cretar al organizației U.T.M. 
din secția aparataj.

— Ma rog, cîte ceva din 
cărți mai știți. Dar voi nu l-ați 
apucat pe Malaxa ca să vedeți 
diferența. Numai așa, doar ca 
înfățișare și puteai să-ți dai 
seama de ce era atunci uzina 
și ce e acuma. Atunci era o 
adunătură de hangare afumate, 
fără lumina, friguroase. Acum 
toate secțiile sînt parcă niște 
săli de concerte, nu alta. îm
prejurul lor numai flori și a- 
lei, de ai impresia ca te afli în- 
tr-un parc de odihna. Ehe, pe 
atunci munceam pînă ne ieșeau 
ochii din cap, veneam diminea
ța și plecam seara. Aici se fă
cea armament pentru război și 
magnatul de Malaxa avea în
țelegere cu guvernul sa-i dea 
cît mai multe mitraliere. Cînd 
auzea de sabotajele muncitori
lor urla de-i ieșeau 
gura. Era în stare 
cu biciul lînga noi

stoarcă mai mult. Pe-atunci a- 
veam noi posibilitatea să mer
gem la liceu, cum faceți voi 
acum, să mergem la club, să 
ne ocupăm de inovații ? îmi 
frămîntam capul cum sa va a- 
duc o bucata de pîine acasă. 
Și acum tu. într-o zi mi-ai 
spus 
ți-ai 
gînd

tu.
că-ți iei motocicleta, și 

luat. Acum ți-ai pus în 
să te faci inginer...
Și-o sa mă fac, spune Ște- 

De fapt, toata bri-fan.
gada mea învață la seral. Toți 
vom deveni specialiști.

— Și la noi la fel, spune Va
tămanu, fiul. Apoi, adresîn- 
du-se reporterului: Tata nu cred 
că are rost să va mai spună a- 
cum ceva despre trecut. După 
masa avem o adunare cu toți 
utemiștii și-o sa ne vorbească 
noua despre toate astea. Noi, 
cei tineri, o să vorbim despre 
prezent, despre ce-a însemnat 
pentru noi ziua de 23 August, 
ce ne-a dat noua regimul de- 

------ _..ia jjfijcțat popular, O sa fie o a-
l* dunăre foarte frumoasa. Pu- 

spume la țețj venj jacă vrețj.
sa stea și 
ca să BAIEȘU

Ne-am obișnuit sa vedem cum se înaltă noi și noi păduri de 
schele în patria noastră. Așa au răsărit orașele: 'VICTORIA, O- 
NEȘTI și URIC ANI.

La poalele munților Făgăraș, pe un loc gol, unde se legănau 
odinioară doar turmele de ciulini, astăzi străjuiește noul oraș 
Victoria. El are o puternică industrie chimică. Blocurile înalte, 
așezămintele de cultură sînt luminoase și spațioase (foto 1).
Dintr-un sat unde în trecut întîlneai numai colibe, astăzi s-a dez
voltat orașul Onești (foto 2). Muncitorii din acest oraș se stră
duiesc zi de zi să găsească noi metode de prelucrarea țițeiului 
încît în anul 1965, valoarea produselor obținute dintr-o tonă 
de țiței să crească cu peste 40 la sută față de anul 1959.

Frumos este orașul Uricani (foto 3). Minerii din acest oraș, 
dau cărbune de bună calitate și au făcut însemnate economii 
reușind să dea patriei socialiste din ce în ce mai mult cărbune.

Toate aceste orașe noi, au fost împodobite cu școli de 7 ani, 
școli profesionale, magazine și unități de deservire. De asemenea, 
ducinematografe, teatre și terenuri sportive, unde oamenii mun
cii își petrec iinmuljiber în mod plăcut.

iHs

Ca fulgerul zboară suveica 
într-o parte și alta, prin urzea
la albă. Și suveica, trăgînd fi
rul subțirel după ea, țese tot 
mai multă pînză, în iureșul a- 
tîtor suveici — inimi însufleți
te ale războaielor prinse în în
trecere. „Și astăzi o să dăm 
vreo zece metri în plus!" își 
spune Elena rotindu-și privirea 
peste șirul războaielor ce du- 
duiau însuflețite în jur. „Dar 0 
să le placă oare cum cînt ?" îi 
răsări deodată același gînd care 
o frămîntjj încă de dimineață, 
de cînd îi spusese meșterul să 
se prezinte la prînz în sala de 
spectacole de la club.

Se uită nerăbdătoare la ceas. 
Nu mai avea mult!

Cum ieși din schimb, își lăsă

halatul la vi 
bita spre c 
ca-1 bate 
cît cîteva 1 
ză aci în U: 
din Capital 
cine-o cunc 
tistică? Ni:

Ajunsă 1<
scară. Ezita 
numai, că-ș 
dinți și apă 
ța.

Ce frumc 
tacole! Be( 
lumină, la 
nouț, și co 
care sînt î 
echipa arti.

— Ei, să 
nară fetele 
fața microi

Cum cîn 
seama — 
acompania 
dar la șttn 
grămădiră 
bine ! se b 
noi, al să



Jită bueut
Am avut fericirea să fiu tri

mis pentru specializare in U- 
niunea Sovietica. Acolo, în o- 
rașul Rustavi din însorita Gru- 
zie — am învățat de la lamino- 
riștii sovietici să lucrez cu ma
șini uriașe, automatizate. îmi 
amintesc cu dragoste de mește
rul Sireteli. In fiecare clipă el 
era lingă mine și-mi lămurea 
nedumeririle.

M-am înapoiat în patrie cu 
multe cunoștințe noi în mese
rie. Cînd se construia fabrica 
de țevi din Roman, soseau din 
marea țară prietenă trenuri 
lungi încărcate cu mașinile ne
cesare. Cunoșteam mașinile, le 
mai văzusem în fabrica unde 
lucrasem alături de meșterul 
Sireteli. Bune și trainice mașini 
ne-au trimis prietenii noștri so
vietici 1 De-ați vedea numai 
cum se mai părpălesc drugii in
candescenți de metal pe tre
nuri de role pînă cînd mașini-

GSS8 ■ CHC
■ ■■ 

!SII 
Rf 81 
mi

le dirijate de oameni îi trans
formă în mîndrețe de țevi ne
cesare industriei noastre socia
liste.

Crește inima în mine de bucu
rie cînd le văd. Am trăit, am 
văzut și am tras multe în via
ță, pentru că am 46 de 
Poate de aceea îmi este și 
mult dragă fabrica nouă, 
uit cîteodată la uriașii mei 
oțel cum mlădie metalul și-mi 
amintesc de atelierele patroni
lor lacomi, de munca grea și 
rău plătită, de mașinile acelea 
rudimentare care ne sleiau pu
terile. Acum lucrăm într-o u- 
zlnă moderna, mecanizată, 
dicată cu ajutorul fraților so
vietici. Cînd intru în uzină îmi 
amintesc mereu de prietenii 
mei din Gruzia, de meșterul 
CI pil|

’ Muncitor ION RUSS
Fabrica de țevi, Roman

ani. 
mai 
Mă 
de

rî-

cha ttdint
Baraschi

Am venit în comuna Tomna
tic pe la 13 ani — cînd rămă
sesem orfan și am intrat sluga 
la chiaburul Polen Martin.

A fost amara slugăria, amara 
pîinea și puțina.Dupa 4 i 
cînd am cerut socoteala 
primit o pereche de bocanci 
cea mai proasta calitate, 
atît m-am ales după 4 ani 
munca istovitoare.

Mai tîrziu am făcut armata.
Cînd m-am întors la Tomna

tic, se înființase G.A.C. M-am 
înscris și eu. Am muncit ca 
brigadier, apoi colectiviștii 
m-au ales președinte al gospo
dăriei agricole colective. Sînt 
9 ani de atunci. Viața mea și 
a satului s-a schimbat com
plet, am pășit pe drumul belșu
gului: 72 de familii de colecti
viști și-au zidit case noi! a- 
vem 4 ferme zootehnice, 9 ate-

ani, 
am 

. de
Cu 

i de

ci <4 L/

în-
„Iți

Că'S

mamei. Și, alături de pîinea’ 
din recolta nouă, pe masă 
au fost aduse bucate alese.

în seara aceea, ferestrele 
casei noi, arătoase, ale co
lectivistei Maria Dordea, 
fură luminate mai tîrziu de- 
cîf de obicei. înăuntru se au
zeau glasuri vesele. Apoi, 
rînd pe rînd, feciorii se pre
gătiră să plece, în afara de 
Ion, încă neînsurat. Se în
dreptau spre casele lor, la 
fel de noi, care de care mai 
frumoase. Toate s-au înfăp
tuit prin hărnicia și munca 
în colectiva. De altfel și cei
lalți colectiviști din comuna 
Viile Noi, regiunea Dobro- 
gea, o duc la fel de bine. 
Gospodăria lor e milionara. 
Sutele de animale din secto
rul zootehnic, noile cons
trucții. toate cîte s-au în
făptuit în anii aceștia lumi
noși, le umplu inimile de 
mîndrie și bucurie. Bucuria 
vieții noi...

E. TOFAN

Toți cei cinci frați aflase
ră că în seara aceea trebu
iau să se adune acasă la 
mama. Nu știau însă moti
vul acestei „convocări". în
trebata, mama le~o tăiase de 
la început: „Ia te uita la ei, 
trebuie să le dau socoteala 
de ce-i chem ? Așa-i dacă 
s-au făcut mari!... se prefă
cu dînsa supărată. Pe 
serat, veniră cu toții, 
dai seama numaidecît
frați", gîndi Maria Dordea, 
privindu-și cu dragoste fiii... 
Și totuși, numai ea știa atît 
de bine care-i mai prietenos 
sau mai reținut, mai iute sau 
mai potolit. Cu ani în urmă, 
cînd venea acasă frîntă de 
oboseala de pe unde munci
se, știa că Gheorghița va fi 
primul care o va întreba 
dacă-i obosită, că Nicolae o 
va privi tăcut, cu speranța 
în ochi. Stăteau atunci în- 
tr-o dărîmatura de grajd. 
Cînd soțul îi murise, Măriei 
îi fusese teamă c-o să se pră
pădească de foame împreu
nă cu copiii. Cu chiu cu vai 
și-au ținut zilele. Copiii au 
crescut și au început să 
muncească pe unde apucau 
Seara se strîngeau cu toții 
în dărîmătură...

Dar a venit și vremea cînd 
boierii au fost alungați. Să
tenii au hot'ărît să-și uneas
că pămînturile laolaltă, pă
șind pe drumul arătat de 
partid. Maria s-a sfătuit și 
ea cu feciorii și într-o bună 
zi s-au dus cu toții la colec
tiva. Au lăsat acolo șase ce
reri...

— Ei, mama, ce ne masori

așa ? Sîntem teferi și voi
nici, zise Gheorghița 
mind.

— Așa-i. răspunse 
adunîndu-și gîndurile 
dreptîndu-se grăbită 
bucătărie. Se întoarse 
tavă pe care pîinea 
rumena, 
chemat 
preuna, 
recolte.

— Pîine nouă!... ziseră cu 
toții

aburea. lata, 
sa sărbătorim 
sărbătoarea

glu-

dînsa, 
și în

spre 
cu o 

mare, 
v-am 

îm- 
marii

bucuroși de surpriza

1938 de

eu pe copii carte ?'

liere, 2 întreprinderi anexă și 
o suprafața de 1.586 ha. Avem, 
de asemenea, 3.450 păsări, 386 
iepuri de casă, 491 porcine, 303 
bovine. Nivelul de trai la noi 
în gospodărie este foarte bun. 
Anul trecut, valoarea zilei 
muncă a fost de 30 lei. Or, cu 
acești bani, în patru ani aș fi 
putut cumpăra bocanci la toți 
gospodarii din colectivă! Și 
nu o singură pereche, așa cum 
am primit eu cîndva de la Po
len Martin!

Sînt fericit că am apucat a- 
ceste luminoase vremuri. Su
ferința mea din tinerețe este 
răsplătită prin viața minunată, 
fără griji a copiilor mei. Par
tidul ne-a deschis drumul unei 
vieți îmbelșugate.

PETRU FENESI
președintele G.A.C. „30 De
cembrie" comuna Tomnatic, 

regiunea Banat
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HOdStză H
multi co-

mă îndrep- 
fusesem re

învăl
M-am cutremurat: eram în fata 
unei... magazii! Sobele scoteau 
fum, abia ne mai zăream. Era 
un frig îngrozitor.

A venit 23 August, au urmat 
transformările revoluționare și 
iată-mă azi în satul Bogdan 
Vodă, pe aceleași meleaguri ale 
Bacăului. Visul meu ca și al

Aveam 22 de ani. Termina
sem școala pedagogica. Eram 
învățătoare. Visam o școală 
frumoasă, mare, cu 
pil...

Cu visul acesta 
tam spre satul unde
partizată. Am ajuns dimineața. 
M-am finul pe urmele a doi co
pilași desculți cu ghiozdanele 
agățate de umăr, să văd școala. tuturor sătenilor a căpătat în-

Am
Asta-i

ajuns : „Dar ce-i asta 1 
școala în care am să-i

eeași vîrstă
>stiar și o porni gra- 
ub. Simțea inima 
mtemic. N-are de- 
mi de cînd lucrea- 
ina „7 Noiembrie", 
i. E nouă. Și apoi, 
iște din echipa ar
ieni I
club, se opri lingă 
să intre.. O clipă 

i luă apoi inima în 
să puternic pe dan-

s e în sala de spec- 
urile strălucesc de 
fel șl pianul nou- 
ttumele înflorate cu 
.nbrăcate fetele din 
;tică.
te-auzim, o întîmpi- 
voioase. Vino 

onului... 
ase, nu-și putu 
se lăsase furată 
nentul pianului 
it toate fetele se 
In jur. „Bine, foarte 
tcurau ele. Rămîi cu 
nveți și notele. Pen-

în

da 
de

în-

tru 23 August pregătim un pro
gram foarte frumos! O să fii 
și tu în echipăI"

O fată la fel de tînără ca și 
ea, mai răsărită însă, cu cozi 
groase pe spate, o apucă șco
lărește de mină:

— Mie-mi spune Olimpia 
Boacă... țesătoare-s eu. Pe tine 
cum te cheamă?...

— Elena Dumitru, am 17 ani.
— Și eu la fel, se bucură O- 

limpia.. M-am născut în '44...
De-o vîrstă! Cele mai tinere 

muncitoare din uzină, de-o vîrs
tă cu libertatea obținută pe 
meleagurile noastre la 23 Au
gust 1944!

Ca și toți tinerii de seama lor 
Olimpia și Elena n-au cunos
cut nici suferințele uceniciei 
din trecut, nici asuprirea, patro
nilor. Sînt tinere muncitoare, 
cunosc o viață demnă și au po
sibilitatea să-și realizeze visu
rile cele mai îndrăznețe. A- 
ceasta, datorită partidului, o- 
rînduirii noastre socialiste.

AE. DINU IFRIM

trupare. S-a înălțat aci, in a- 
cest sătuc o școală de toată 
frumusețea, iar copiii colecti
viștilor își fac seara lecțiile la 
lumina becurilor electrice.

Sînt realizări care ne umplu 
inima de bucurie și noi ne stră
duim să răspundem grijii pă
rintești a partidului prin muncă 
însuflețită, educînd cetățeni 
demni de patria noastră socia
listă.
învățătoare MARIA SCOTARU 
satul Bogdan Vodă, reg. Bacău

O dată cu eliberarea, 
au fost descătușate ne
număratele talente din 
popor, creîndu-li-se tot
odată cele mai bune con
diții pentru dezvoltarea 
lor artistică.

Fotografia înfățișează 
echipa de dansuri a fa
bricii de încălțăminte 
„Flacăra Roșie” din Ca
pitală.

Tot mai multe sînt sa
tele care au astăzi nu 
numai frumoase cămine 
culturale, dar și cine
matografe. Numărul ci
nematografelor sătești a 
crescut față de 
peste zece ori I

In fotografie : 
tograful din 
Htrlău, regiunea

cinema- 
comuna 
Iași.

școlari care, prin grija pă
rintească a partidului, am 
petrecut zile de neuitat în 
tabără. Eu am fost la Călu
găreai, în Munjii Mehedin- 
tului. Nici nu vă închipuiți 
cît de mult mi-a plăcut! Pă
durile umbroase, izvoarele 
cu apă limpede t‘Șnind din 
stîncă, poienile cu flori săl
batice ! Cel mai mult mi-au 
plăcut însă drumețiile.

O să-mi amintesc mult 
timp de minunata excursie 
făcută la Padeș, locul istoric 
de unde, cu aproape un secol 
și jumătate în urmă, Tudor 
Vladimirescu a dat cunoscu-

chemînd po- 
împotriva a-

au
și

frumoase 
la Capra 
în mijlocul

ta proclamație 
porul la lupta 
supritorilor.

Deosebit de 
fost excursiile 
Valea Mare,
muncitorilor forestieri. Mun
ca lor nu mai e ca în trecut 
— muncă grea, împovără
toare — topoarelor le-au 
luat locul fierăstraiele me
canice, cu motor, iar trans
portul buștenilor nu se mai 
face cu călufii și brațele oa
menilor ci cu funicularele
și trenuletele de munte.
Munca este mecanizată.

Cu muncitorii de acolo 
ne-am împrietenit repede, ba,

le-am făcut și o surpriză: 
le-am prezentat un program 
artistic 
mult.

Multe 
în care 
frumuseți și bogății ale pa
triei, am organizat jocuri 
sportive. Cu o seară înainte 
de întoarcerea acasă, a avut 
loc neuitatul foc de tabără 
în jurul căruia am dansat și 
am cîntat cîntece închinate 
părintelui drag, partidului, 
marii sărbători de la 23 Au
gust.

care le-a plăcut

au fost excursiile 
am cunoscut noile

Pioniera JULA ANA 
ci. a VIII-a 

Școala medie, Balș.

Mii de oameni ai muncii își pe
trec concediul de odihnă în fru
moasa stațiune balneo-climaferi

că Mangalia.



» XvX

Noul furnal de 700 mc intrat recent 
în funcțiune la Combinatul metalurgic 
din Reșița. Acest furnal produce anual 
o cantitate de fontă de peste două ori 
mai mare declt întreaga producție din 

anul 1938.

11.000 de fâsialiști

spectatori. In 
pînă la între- 
au participat 

artistice, cu

PE DRUMUL
VIITORULUI

în zilele însorite ale lumi 
august, avîntul artei în țara 
noastră ne~a dăruit una din 
manifestațiile ei tradiționale: 
cel de-al Vl-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori de 
la orașe și sate. 11.000 de 
artiști amatori s-au întrecut 
pentru a obține titlul de lau
reat al finalei pe țară. Organi
zat de Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii și de Consiliul 
Central al Sindicatelor în cins
tea celei de-a 40-a aniversări 
a partidului și a celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, a- 
cest al Vl-lea Concurs al ar
tiștilor amatori a cunoscut o 
amploare neobișnuită. Iată 
doar cîteva cifre grăitoare: In 
cadrul concursului au fost pre
zentate peste 95.000 spectacole 
Ia care au participat aproape 
21 milioane de 
diferitele etape, 
cerea finală, 
24.000 formații 
circa 6.000 mai mult declt la al 
V-Iea concurs. La finala care 
a avut loc în Capitală 
ticipat 70 orchestre, 
echipe de fluierași, 44 
de dans, 38 coruri, 
găzi artistice de agitație, 17 
fanfare, 4 formații de opti etă, 
3 formații de estradă. Ce în
seamnă aceste cifre ? înseam
nă nivel cultural ridicat, timp 
liber mai mult și mai bine 
folosit, înseamnă milioane de 
cărți citite, posibilitățile nenu
mărate pe care le au oamenii 
muncii de la orașe și sate de 
a-și afirma înclinațiile artisti
ce, într-un cuvînt înseamnă 
viață fericită și îmbelșugată. 
Cine sînt acești maeștri ai 
cîntecului și dansului care 
și-au manifestat astfel prinosul 
lor de dragoste și recunoștință

au par- 
tarafuri, 
formații
35 bri-

față de patrie și partid ? Sînt 
muncitori și tehnicieni, țărani 
colectiviști și întovărășiți, me
dici, profesori. La finală, s-au 
întîlnit pentru a se întrece în 
măiestrie metalurgișlii reșițeni 
și hunedoreni, metalurgiștii de 
la „Republica" și „23 August" 
din București, brigada artistică 
a minerilor de la Săsar, regiu
nea Maramureș. Aici, pe scene
le Capitalei, s~au produs în fața 
spectatorilor și brigada colec
tiviștilor din comuna Pecinea- 
ga, regiunea Dobrogea, echipa 
de fluierași a căminului cul
tural din Hodac, raionul Re
ghin, ansamblul artistic de a- 
maiori al Casei raionale de 
cultură din Miercurea Ciuc. 
Au fost prezenți și ceferiștii 
din Cluj, Iași și cei de la Gri- 
vița Roșie, petroliștii de la 
Băicoi și Ploiești, corurile din 
Chizătău și Nochrih, Cecaș și

IMAGINI GRĂITOARE
Recent, pe Drumul Murgului, în 

raionul 23 August, s-a terminat 
construcția unui nou local de 
școală (foto 1). Aici, vor începe 
noul an de învățămînt elevii 
școlii profesionale de ucenici con
structori de pe lîngă Sfatul popu 
Iar al Capitalei.

*
Aproape că nu există școaiă în 

care să nu fie o echipă artistică. 
Prin grija părintească a partidu
lui, copiii sînt inițiați în tainele 
notelor muzicale de către profe
sori de specialitate și au Ia înde- 
~e-J< mai felurite instru-

muzicale (foto 2)
★

trece, cultura pătrunde

mină cele 
mente

Pe zi ce
în cele mai îndepărtate locuri ale 
țării. Iată una din nenumăratele 
biblioteci unde țăranii muncitori 
au la dispoziție reviste, cărți lite
rare, științifice (foto 3). Este în
fățișat un aspect de la bibliote
ca comunală Soveja, raionul Pan-

ciu, regiunea Galați. Biblioteca 
posedă peste 3.000 de cărți și ne
numărate colecții de ziare și re
viste.

Putna Sucevii -, s-au întrecut 
aici formații de dansuri unind 
cile 3 și 5 generații cum sînt 
cele din Dăbuleni, Teregova, 
Chimbav sau cea din Săcelul 
de Pădure. In Piața Re
publicii, la Arenele Libertății, 
pe scenele parcurilor și între
prinderilor, bucureștenii au 
pulul urmări cu admirație și 
firească mîndrie manifestațiile 
lor artistice impresionante.

In acest concurs s-au întîlnit 
mai multe generații începînd 
cu vîrsta fragedă și terminînd 
cu vîrsta cea mai plină. Dar 
nu numai atît. Concursul a 
unit în sinul lui mii și mii de 
oameni ai muncii de diferite 
profesii și prin desfășurarea 
lui festivă a înălțat și mai 
mult cîntecul de slavă adus 
patriei noastre dragi, conducă
torului înțelept al poporului 
nostru — PARTIDUL.

Sa fie înfloritoare, 
bogata și puternica 
patria noastră! A- 
ceasta este dorința 
fierbinte a oameni
lor muncii. Și zi de 
zi ea se împlinește 
tot mai mult; în a- 
nii de cînd poporul 
nostru s-a eliberat 
de orice exploatare, industria 
și agricultura au luat un avînt 
nemaiîntîlnit.

Un Ioc deosebit în economia 
națională îl ocupă siderurgia. 
Aceasta, pentru că ea înseam
nă cocs, fonta, oțel, laminate, 
pentru că ea constituie baza 
dezvoltării industriei construc
toare de mașini, constituie ba
za materială a asigurării pro
gresului tehnic în toate ramu
rile economiei naționale. De 
aceea, încă din primii ani ai 
puterii populare, partidul s-a 
îngrijit să se creeze toate con
dițiile pentru asigurarea creș
terii producției siderurgice. Și 
iată că S-a trecut la moderni
zarea uzinelor vechi și 
struirea de numeroase 
și uzine noi, dotate cu 
mai modeme agregate,
înălțat furnale și uzine cocso- 

capacitate.
700 metri 

Hunedoara 
lui, dat a-

Ing. I. MARINESCU
Ministru adjunct al 
Ministrului Metalurgiei 
Și Construcțiilor

Mașini

con- 
secții 

cele 
S-au

chimice de mare 
Numai furnalul de 
cubi, construit la 
în 1956, sau fratele 
cum cîteva zile în folosința la
Reșița, dă de două ori mai 
multă fonta de cît se pro
ducea în întreaga țară în 
1938. Dar Combinatul Side
rurgic de la Hunedoara se poa
te mîndri și cu noile cuptoare 
de mare capacitate ale oțelăriei 
Martin. Muncitori harnici, bine 
pregătiți, mînuiesc acum mași
nile. De la tablourile de co
mandă, ei stăpînesc cu ușurin
ță și dirijează după nevoie fo
cul, presiunile și mersul gaze
lor în cuptoare.

în creșterea producției de la
minate, cea mai mare impor
tanță o au noile laminoare 
puse în funcțiune, ca cel de 
țevi de la Roman, blumingul 
și laminorul de profile de la 
Hunedoara, laminoarele noi de 
tablă subțire de la Uzinele 
„Nicolae Cristea" din Galați 
etc.

Avînd în vedere importanța 
deosebită a dezvoltării siderur
giei pentru economia naționa
lă, partidul nostru acordă în 
continuare o mare atenție in
dustriei siderurgice. La Hune
doara vor fi construite noi

de

cuptoare Simens- 
Martin de 400 tone, 
iar sporul de pro
ducție la fontă se 
va realiza prin con
struirea furnalelor 
de la Reșița și con
struirea unei secții 
noi de furnale de 

mare capacitate Ia Hunedoara.
Dar obiectivul industrial cel 

mai important în perioada 
1960—1965, pentru realizarea 
căruia vor fi concentrate în
semnate mijloace financiare șl 
cei mai buni muncitori, tehni
cieni și ingineri, este construi
rea noului combinat siderurgic 
de la Galați. Acest uriaș com
binat al industriei noastre va 
produce mai mult de 4 mili
oane tone oțel anual. Pcile 
un deceniu, vom avea decr o 
producție de oca 7,5 milioane 
tone oțel, ceea ce va face ca 
țara noastră să se numere 
printre țările cu un nivel ridi
cat de dezvoltare industrială, 
în mâi puțin de 14 zile, în a- 
nul 1970 se va produce o can
titate de oțel egală cu produc
ția întregului an 1938 !

Plini de încredere în forțele 
lor, siderurgiștii, alături de 
ceilalți muncitori ai patriei, 
pășesc ferm sub conducerea 
partidului spre noi victorii, 
pentru înflorirea patriei și 
creșterea propriei lor bună- 
stări.

Ui jU

KwUH j isKu
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Tabăra de pionieri și școlari 
Năvodari, 13 august 1961

fost cit' se
ca

Toate zilele 
poate de călduroase, dar 
cea de azi parcă nu a fost nici 
una. Nici măcar briza mării nu 
ne-a ajutat să ne răcorim. Doar 
spre seară, o dată cU apusul 
soarelui ne-am mai 
și noi. Cu cita 
am așteptat seara 
Chiar de la venirea 
în tabără am aflat 
cinstea zilei de 23 
se Va organiza un foc 
bară. Un foc de tabăra 
Iul mării 1 Ce poate fi mai mi- 
nurprt decît vuietul continuu al 
valurilor mării împletit cu 
scînteierile focului, acompa
niind parcă cîntecele noastre.

După careu și coborîrea dra
pelului taberei, nici nu mai 
știm cînd am luat masa. Mi-a- 
duc doar aminte că lingă mine, 
la masă, stătea Micu Nicolae, 
unul din prezentatorii progra
mului focului de tabără și mor
măia tot timpul cu ochii pe ga
zetă. își repeta rolul. Cîțiva 
prieteni de-ai lui rîdeau, spu- 
nînd că Micu repetă așa întot
deauna, chiar dacă știe totul 
foarte bine. E adevărat’, că a 
și știut. Pentru felul cum a pre
zentat programul și recitat o 
poezie, a luat premiul I. Și-i 
mare lucru ca dintre aproape 
2.000 de copii să iei premiul I 
la recitări.

Flăcările focului au luminat 
din plin fețele noastre strălu
citoare. Din toate trei laturile 
s-a ridicat, Ca la un semnal, 
cîntecul cel mai drag al nostru, 
al pionierilor: „Mulțumim din 
inimă partidului" — imn de 
dragoste și recunoștința adus 
părintelui nostru — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

răcorit 
nerăbdare 

aceasta I 
noastră 
că in 

August 
de ta
pe ma-

de Mihai Beniuc au

Cu cîtva timp în 
urmă am observat 
eăi seara citeam cam 
greu, mă dureau O" 
chil. La început 
n-am dat importan
ță, Insa mă sim
țeam din ce în ce 
mai rău. Nici în timpul zilei nu 
puteam citi, îmi era foarte greu 
sa scriu și aproape imposibil 
să Văd un film sau sa ma joc 
cu prietenii mei.

Îngrozit ca boala îmi va *“ 
lunga lumina, frumusețea vie
ții din jurul meu, am alergat 
eu părinții la Spitalul de stat 
din București. Pînă atunci eu 
n-am mai fost la doctor, nu am 
mai avut nevoie, așa că am 
intrat cu oarecare teamă. După 
puțin timp însă de la venirea 
mea în spital, frica s-a risipit. 
Grija și atenția cu care am 
fost înconjurat, m-au făcut să 
am încredere că voi putea »a 
mă vindec. Și așa a fost.

După consultații atente, me
dicii mi-au dat tratamentul ne-

J
Despre lupta partidului, des

pre eroismul cu care au luptat 
și s-au jertfit comuniștii în anii 
grei ai ilegalității, despre felul 
în care partidul a organizat și 
condus insurecția armată de la 
23 August 1944, ne-a vorbit 
comunistul Dumitriu Dumitru. 
Cu cită căldură a vorbit tova
rășul Dumitru despre formar 
țiile de luptă patriotică care au 
luptat eroic împotriva fascis
mului, pentru eliberarea pa
triei.

Programul prezentat de pio
nieri a fost deschis de corul 
unității 4 cu „Cîntec despre e- 
liberare". Apoi, prezentatorii 
programului au evocat zilele 
noastre fericite, de azi, copilă
ria minunata pe care e trăim 
în patria noastră dragă, bucuria 
vacanței și condițiile minunate 
de care ne bucurăm noi în ta
bără. Poezia „August" recitata 
de pioniera Plăcinta Valenti
na, ca și poezia „Inscripție pe 
mormîntul unui oștean sovie
tic" 

Mulțumesc partidului!
eesar, m-au supravegheat c* 
grija, ceas de ceas și într-o zi 
minunata, cea mai frumoasa 
din viața mea, eram vindecat. 
Vedeam iar, mă bucuram iar 
de lumina soarelui, de culorile 
minunate ale florilor, de fețele 
pline de bunătate ale oame
nilor.

I-am părăsit eu strîngere de 
inima pe cei care m-au îngrijit. 
Zilele trăite în spital m-au le
gat mult de cei care mi-au re
dat vederea și i-am îndrăgit 
nespus de mult.

De cum am sosit acasă, por
tița se auzea mereu scîrțîind. 
Veneau prietenii mei, să mă 
vadă, să le povestesc cum a 
fost la București. Cîteva zile 1* 

recitate cu atîta căldură, cu a- 
tîta emoție...

Focul de tabără s-a încheiat 
cu un concurs între cei mai 
buni soliști din fiecare unitate, 
de cîntece închinate patriei și 
partidului și de muzică popu
lară romînească. Cîștigători au 
fost mulți pionieri și premiile 
obținute ne-au bucurat pe toți. 
Cel mai mult însă ne-a bucu
rat premierea pionierei Pop 
Floarea venita aici pe malul 
mării tocmai din creierul mun
ților maramureșeni. Mică, de-o 
șchioapă, de stătea în fața mi
crofonului săltată în vîrful de
getelor, Floarea a dat glas sim- 
țamintelor sale despre partid, 
adunate de ea în Cele nouă pri
măveri de viața fericita.

Astfel noi, pionierii taberei 
Năvodari, am închinat acest foc 
de tabără zilei de 23 August, 
mulțumind din inimă partidului 
pentru viața fericita pe care o 
trăim, pentru minunatele con
diții de învățătură, pentru co
pilăria noastră minunată.
Din jurnalul taberei de pionieri 

și școlari Năvodari
Pentru conformitate

8. ȘTEFAN

IN ÎNTIMPINAREA
LUI 23 AUGUST

In cinstea marii sărbători de 
la 23 August, pionierii și șco
larii din comuna Andreești, ra
ionul Gilort, regiunea Oltenia, 
du pregătit un frumos program 
artistic. Programul a fost alcă
tuit din cîntece și poezii prin 
care pionierii au mulțumit par
tidului pentru copilăria fericită 

rind le-am tot po
vestit despre cei 
care mi-au redat să
nătatea, despre fap
tul că am primit 
toate îngrijirile gra
tuit, despre bucuria 
revederii.

După puțin timp am plecat 
în tabăra la Năvodari. Zile în 
șir mă jucam în soare, mă ră
coream în valurile limpezi ale 
mării, rîdeam și mă bucuram 
împreuna eu ceilalți 2.000 de 
copii de zilele frumoase pe 
eare le trăim.

Astăzi sînt din nou sănătos, 
mă bucur din plin de zilele ve
sele ale vacanței, ca toți copiii 
patriei și pentru toate acestea 
mulțumesc din inimă celui care 
ne înconjoară cu grija sa pă
rinteasca — Partidul Muncito
resc Romîn.

Pionier 
DOBRICA CONSTANTIN 

comuna Urziceni, 
reg. București

Zîmbifi, vă rogi Micul fotograf amator dorește să ofere fiecăruia o 
amintire din această frumoasă ex cursie pe plaiurile pitorești ale patriei

Acțiuni pionierești

pe care o trăiesc în patria 
noastră.

Pe lingă excursiile organiza
te în perioada vacanței, pio
nierii din comuna Finta, regiu
nea Ploiești, au participat și la 
activități patriotice. Astiel, 
plnă acum ei au strîns 100 kg 
plante medicinale și au ajutat 
la rărirea florii-soarelui și la 
distrugerea gîndacului de Co
lorado pe pămînturile G.A.S. 
și ale întovărășirii din comună.

Pionierele Ionescu Gabriela, 
Barbăndeal Mariana, Mitrofan 
Jana, sînt ci leva dintre evi
dențiatele concursului organi
zat de pionierii de la Sanato
riul T.B.C.—Mangalia, regiu
nea Dobrogea cu tema: „Cele 
mai bune soliste’. Concursul 
acesta a fost numai un aspect 
al activității lor organizate în 
einstea zilei de 23 August.

•
Pionierii din tabăra locală 

din comuna Vama-Buzău, ie-

In întreaga țara, sate și ora
șe au îmbrăcat haina de săr
bătoare în întîmpinarea măre
ței sărbători — 23 August.

Pregătiri intense în cinstea 
acestui eveniment au fost și în 
comuna Balcăuți, regiunea Su
ceava. Sătenii au lucrat cu to
ții la înfrumusețarea caselor, a 
grădinilor, la lărgirea șoselei 
care trece prin comuna. In
tr-un Ioc numai, în dreptul ca
sei bătrînei Maria Daniliuc, au 
avut mai mult de lucru. Tre
buia mutat gardul mai aproa
pe de casă. Aici, ca și în alte 
locuri, de altfel, au venit și 
pionierii să dea o mînă de a- 
jutor. Președintele detașamen
tului clasei a IV-a, Neșnec Va- 

giunea Brașov, au făcut multe 
excursii și întreceri sportive 
dar, au participat cu drag și la 
acțiuni de munca patriotică. 
Astfel, în cîteva zile au reușit 
sa strînga 500 kg de fier vechi.

Peste puțin timp pionierii și 
școlarii din Strehaia, regiu
nea Oltenia, se vor putea min
ări cu noua școală în care vor 
învăța. Pentru a fi gata cit 
mai repede, pionierii au pornit 
să dea o mînă de ajutor părin
ților la căratul și stivuitul că
rămizilor și țiglelor-

Și pionierii din comuna Gâ* 
gești, regiunea Galati, au aju
tat cu multă tragere de inimă 
ia repararea școlii lor și la ridi
carea noii școli din satul Vită- 
nești. Pionieri ca Purice Flo
rin, Cristoiu loan. Gălăfeanu 
Nuta, Ciubotaru Valeriu și al
ții s-au evidențiat la căratul 
cărămizilor, la ajutorul dat 
meșterilor zidari.

In cadrul taberei locale, 
pionierii unității din comuna 
Slătioarele. raionul Pitești, au 
pregătit un frumos program ar 
tistic pentru sărbătorirea zilei 
de 23 August. Printre altele au 
învățat cîntecul: „Partid, pă- 
rinte-al tinereții’ și multe poe
zii ale Căror versuri cîntă pa
tria dragă.

sile, și Cemăuțean Ion au aju
tat cu drag la săparea gropilor 
pentru stîlpii gardului. Dar, 
toți cei douăzeci și unu de pio
nieri au muncit cu tragere de 
inimă la ridicarea gardului. Iar 
pionierele Șoiman Maria și 
Hanreș Maria s-au ocupat mai 
mult de aranjarea grădiniței 
din fața casei, au sădit răsa
duri și chiar flori înflorite. A 
doua zi ți se părea că grădi
nița, gardul nou, erau de cînd 
lumea acolo, să întregească 
aspectul frumos al comunei.



întîmplarea asta s-a petre
cut mai de mult, mai exact în 
zilele încordate ale lui august 
1944. îmi aduc aminte că „puș
tiul” — eroul povestirii de față 
— a venit la mine pe neaștep
tate și m-a întrebat cu voce 
gravă :

— Nene, dumneata ești co
mandantul ?

îl vedeam pentru întîia oară. 
L-am privit nu numai uimit, ci 
și încruntat. Nu de alta, dar 
copiii n-aveau ce să caute 
acolo pe unde moartea umbla 
slobodă. El însă nu s-a lăsat 
intimidat de căutătura mea 
severă.

— Dacă dumneata ești co
mandantul, atunci dă ordin sa 
mi se dea și mie o armă.

— Ție ?!
M-am uitat mai bine la 

dînsul: dacă împlinise zece 
ani. Ochii săi verzi, senini, mă 
rugau fără grai: „Hai, nene, 
nu fii rău, da-mi și mie o 
armă !“.

Mi-a venit să rîd, dar m-am 
stăpînit. Nu ne aflam acolo, 
fața-n fața cu dușmanul, ca sa 
ne jucăm, iar primejdia pentru 
el era mult prea mare ca sa 
nu-1 izgonesc.

,— Sa nu te mai prind 

pe aci, pleacă imediat Hai, 
repede...

N-a vrut sa plece. M-am ri
dicat amenințător.

— Șt'erge-o pînă nu te iau 
de urechi...

Nu glumeam. Va rog sa nu 
ma judecați greșit. Dar eram 
nervos și obosit. Soarele do
gorea. Ziua era înăbușitoare. 
Din pricina bombardamentului 
hitlerist, unele cartiere erau 
cuprinse de flăcări. Dintr-acolo 
se ridicau nori negri de fum. 
împușcăturile izbucneau, parcă 
fără nici o noimă. Iar eu cu 
grupa mea de muncitori înar
mați ma hărțuiam de cît'eva 
ceasuri cu niște hitleriști bari
cadați într-o „casa strategica”. 
De ce o numesc strategică ? 
Pentru că inamicul ținea sub 
observație un drum ce ieșea 
din București. „Casa strate
gică” avea un etaj și un pod... 
Sus, în pod, hitleriștii își 
instalaseră doua mitraliere și 
printr-un foc concentric nu te 
lăsau nici să te apropii de clă
dire. nici sa intri sau sa ieși 
din București pe drumul acela. 
Nici măcar de intrarea clă
dirii nu puteai sa te apro
pii. Cum te apropiai, cum îți 
aruncau de sus grenade. E 
drept. într-un fel, noi încer- 
cuisem clădirea, dar lucrurile 
mergeau destul de încet. Nu 
puteai sa ieși din ascunză
tori. Mitralierele hitleriste te 
secerau pe loc. într-o aseme
nea împrejurare, eu, coman
dantul, eram obligat să găsesc 
o soluție. Acum ma înțelegeți 
de ce eram nervos, de ce l-am 
izgonit’ de lîngă mine pe băie- 
țandrul acela...

După prima noastră discuție 
„prieteneasca” am crezut ca 
am scăpat de el, dar mă înșe
lasem. Drăcușorul I Eu l-am 

dat afară pe ușă, iar ei a 
intrat pe fereastră.

— Nene, hai, te rog, da-mi 
o arma... o pușcă.

— Mă I m-am înfuriat eu.
— Nene I a încercat el să 

mă îmbuneze.
îmi plăcea puștiul: era fru

mușel, avea părul bălai *i 
ciufulit. Se vedea ca-i plăcea 
sa se joace în bătaia soarelui, 
căci era bronzat. Umbla desculț 
și numai într-o pereche de 
pantaloni scurți și peticiți.

— Nene I
—• Ma, tu mă lași în pace î 
Stăruința lui m-a scos din 

sărite. îmi concentrasem toate 
gîndurile într-o singură direc
ție : „Cum sa-i scot pe nemți 
din „fortăreața”?

Va dați seama că exagerez. 
Dar așa mi s-a părut mie pe 
atunci, că luam cu asalt o for

tăreața. Gînduri firești. De 
unde pînă unde să mă pricep 
eu, meșter strungar, atît de 
bine în ale artei militare ? Dar 
la chemarea partidului noi, 
muncitorii ne-am organizat în 
grupe patriotice, ne-am înar
mat, ne-am apărat uzina, căci 

hitleriștii au vrut s-o arun
ce în aer, după care uite, 
ni s-a încredințat și o alta 
misiune : lichidarea unui punct 
de rezistența al inamicului. 
Să-l lichidăm. Spre aceasta 
ținta erau concentrate toate 
gîndurile mele. Și tocmai în 
clipele acestea de frămîntare, 
mi-a picat și dumnealui pe 
cap, cu rugămintea: „Nene, 
da-mi și mie o arma I” L-am 
mai izgonit’ odata. Apoi mi-am 
reluat căutările mele de coman
dant. Ma întrebam într-una: 
„Oare cîți fasciști s-or fi bari
cadat acolo ? Mulți ? Puțini ? 
Și de ce s-au baricadat ? Nu 
cumva așteaptă ceva ? Nu 
cumva așteaptă întăriri î Și 
dacă așteaptă întăriri, din ce 
parte vor veni ? Nu cumva ne 
vor cădea în spate ?“.

Și era cald, zăduf. Soarele 
asfințea... Iar eu nu luasem 
încă nici o hotărîre. Căutam 
soluții. Și deodată mi s-a pă
rut' că am găsit una, dar, în 
aceeași clipă, puștiul și-a făcut 
din nou apariția. De asta data 
n-a mai venit singur, ci însoțit 
de un tovarăș de-al nostru.

— Nene Ilie, știi ce spune 
puștiul asta ?

— Știu! Vrea o armă.
— Nene Ilie, puștiul ăsta e 

o comoară. E de aici... e chiar 
din clădirea asta de peste 
drum.

— Din „fortăreața” ?
M-am uitat la puști bănuitor. 

Privirile lui copilărești încer

cau parcă sa mă convingă: 
„Chiar așa, nene, sînt din „for
tăreață” I

—• Și ? am întrebat eu la fel 
de sever.

— Spune că știe el un drum 
lăturalnic... prin pivnița din 
casa vecina.

— Am acolo o ascunzătoare 
— a început puștiul să-mi ex
plice. Numai eu o știu... duce 
în pivnița noastră...

— Mă, tu nu ne păcălești î
— Nu, nene...
— Cheamă-1 mai bine p® 

tat’tău...
— N-am tata... a murit’ la 

bombardament.
Se vede că întrebarea mea 

îl întristase •• își lăsase capul 
în piept și-și stăpînea cu greu 
lacrimile.

— Și tu vrei să ne arați 
drumul ?

— Da, nene, s-a înviorat el 
dintr-odată. Dar îmi dați • 
armă ?

— Ce sa faci cu ea ? E prea 
grea pentru tine.

— O duc eu, ca-s voinic.» 
I-am dat o arma, aratîndu-i 

astfel încrederea mea. Surî- 
zînd, și-a petrecut-o pe după 
umăr. Apoi, asemenea unui 
comandant, a rostit grav :

— Sa acționam acum I
într-un cuvînt, dragi cititori, 

puștiul ăsta ne-a condus într-o. 
pivniță lunga, umeda și întu
necoasa. Cînd am ajuns Ia ca
pătul ei, „călăuza” s-a aplecai 
și a scos dintr-un zid cîteva 
cărămizi, dînd la iveala o 
gură de trecere. Și așa am pă
truns în „subsolul fortareței”». 
Iar de-acolo, ce mai?! Un cea* 
mai tîrziu, am putut sâ rapor* 
tez comandantului meu : „Mi
siunea a fost îndeplinita ”1.

Din ziua aceea „puștiul” mi-a 

rămas prieten. Au trecui ani 
„Puștiul” de alta data este 
astăzi ofițer al armatei noastre 
populare. Poartă pe umeri 
epoleți de căpitan și comanda 
o subunitate de cercetași.

HARALAMB ZINCA

RECUNOȘTINȚĂ EROILOR SOVIETICI
11 octombrie 1944. O dimi

neață plumburie de toamnă, cu 
o burniță deasă de ploaie grea, 
apăsătoare. în sectorul frontu
lui Cluj-Tg. Mureș se concen
traseră în amîndouă părțile u- 
nități de tancuri, aviație, arti
lerie, infanterie. Fasciștii, sim
țind pămîntul fugindu-le de 
sub picioare, au adus aici, în 
aceasta parte a frontului, tru
pe speciale. Înfrîngerea lor și 
aici după cea suferită prin e- 
liberarea Sibiului, însemna 
drum deschis armatelor elibe
ratoare spre Ungaria.

Și, in această dimineață, 
trupele frontului 2 Ucrainean, 
au început luptele pentru eli
berarea orașului Cluj. Sub pro
tecția focului concentrat al ar
tileriei, tancurile din trupa de 
șoc — vijelie de fier și oțel 
de neînfrînt — au pornit la a- 
tac. Iar în unul din aceste 
tancuri, încordat, cu ochii a- 
țintiți pe vizieră, se afla și 
tînărul locotenent Nikolai 
Kurbakov.

Nikolai vedea tot mai aproa
pe clădirile orașului învăluite 
în fum și ceață, exploziile tot 
mai puternice ale obuzelor, 
turnurile țuguiate ale biserici
lor — cuiburi de observație 
ale fasciștilor. Mai aproape, 
tot mai aproape. Iată, șenilele 
de oțel au scrîșnit metalic tre- 
cînd peste primele șanțuri de 
apărare, apoi peste o cazema
tă, peste un cuib. Mai sînt 
cîțiva metri. Prin blindaj, pă

trund surd, ca un vuiet, uratele 
ostașilor sovietici. „A început 
asaltul, gîndește Nikolai. Ține- 
ți-vă bine, băieți, ajungem în 
curînd I" Kurbakov comandă 
mărirea vitezei. „Mai repede, 
mai repede, înainte I" Deodată, 
pe cuirasa tancului, ca o grin
dină măruntă de măzăriche, 
bocăniră gloanțele trase de 
inamic. In spate, cîțiva ostași 
căzură secerați. Ceilalți s-au 
trîntit la pămînt. „Trebuie să 
fie vreun cuib de mitralieră 
gîndi Nikolai". Din mers, loco
tenentul Kurbakov întoarse 
tancul la dreapta. Nu observă 
nimic. Apoi, la stînga. Dintr-o 
cazemată pe jumătate dărîma- 
tă de explozia unui obuz țîș- 
neau limbi prelungite de foc. 
De aici porneau gloanțele uci
gătoare. „Cu viteză maximă 
spre cuibul hitlerist!" sună co
manda lui Nikolai. Și din nou 
scrîșnetul înfundat al șenile
lor. 5 metri, 4, 3... Sub șenile 
betonul se sfarmă. Lătratul mi
tralierei a încetat. De sub tanc 
însă, în aceeași clipă, izbuc
nește o explozie. Fumul, un 
fum iute, usturător, a pătruns 
în cabină. Flăcările ling blin
dajul tancului înțepenit pe 
coama dealului ce străjuiește 
orașul.

Nikolai Kurbakov nu mai 
poate auzi strigătul victorios 
al celor ce au pornit la asalt. 
Nu-1 mai poate vedea nici pe 
plutonierul cavalerist Piotr E-

„Stea-

ani și 
a po-

gorovici Kurbakov, tatăl său, 
cu Care a luptat pînă aici, pen
tru eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist, pornind la atac.

Și în aceeași zi, la orele 22, 
în îndepărtata Moscovă se tră
geau 20 de salve de artilerie 
pentru cinstirea ofițerilor și os
tașilor sovietici ai frontului II 
Ucrainean căzuți pentru elibe
rarea Clujului. In ordinul de 
zi al Comandamentului Suprem 
era menționat și eroismul tan- 
chiștilor.

Așa a fost cinstită și memo
ria eroului locotenent de gar
dă Nikolai Kurbakov, decorat 
post-mortem cu ordinul 
gul Roșu".

Au trecut de atunci 
ani de muncă și luptă 
porului nostru în patria elibe
rată.

Și iată că, nu de mult, pe a- 
dresa pionierilor din orașul 
Cluj a sosit o scrisoare: „Dra
gii mei copii, am aflat că în 
zilele Marelui Război de Apă
rare a Patriei fiul meu, Niko
lai, a căzut eroic pe pămîntul 
țării voastre, chiar în orașul 
vostru, Cluj. Era locotenent 
tanchist. Eu l-am iubit mult și 
sînt mîndră de el, dar mă doa
re nespus că nu știu pînă a- 
cum unde se află mormîntul 
lui. Vă rog pe voi, copii iubiți, 
căutați-1 și înștiințați-mă dacă 
veți reuși să aflați ceva."

Pionierii știau cu cîte jertfe 
a fost eliberata patria noastră, 
orașul lor natal. Ei cinsteau și
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îngrijeau mormintele ostașilor 
romîni și sovietici căzuți în a- 
ceastă luptă. Cunoșteau nume
le multor ostași căzuți aici. 
De aceea, în aceeași zi, scri
soarea pionierilor clujeni por
nea spre îndepărtatele melea
guri ale satului Piatina din Re
publica Autonomă Mordvină. 
„Dragă Ana Ivanovna, noi, 
pionierii de la Școala medie 
„Gheorghe Coșbuc" am găsit 
mormîntul fiului dumneavoas
tră. Vom păstra întotdeauna cu 
recunoștință în inimile noastre 
memoria lui Nikolai Kurbakov 
și a tuturor eroilor căzuți pen
tru eliberarea orașului nostru".

Pionierii știu multe acum 
despre eroul Nikolai Kurba
kov, despre copilăria și viața 
acestuia, despre părinții și 
frații lui, despre fiica sa. In 
zilele de sărbătoare pionierii 
fac de gardă lîngă mormîntul 
eroilor sovietici, împodobit 
veșnic cu flori. De multe ori 
ei poposesc în micul parc în 
care se află mormîntul eroului 
și atunci gîndurile lor zboară 
spre Uniunea Sovietică, spre 
patria șl părinții eroului. Pio
nierii clasei a Vil-a de la Școa
la medie „Gheorghe Coșbuc" 
se străduiesc să învețe șl 
să muncească în aș® fel în- 
cît să fie asemeni eroului al 
cărui nume îl poartă detașa
mentul lor.
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