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TRĂIASCĂ

23 AUGUST
ZIUA LIBERĂRII R0M1M 
DE SUB JUGUL FASCIST!

Soarele sărbătorește 
razele și le mpletește, 
tara sa ne-o-mbrace-B ie 
de mătase, aurie. M

Coborîra pînla noi 
stelele, în limpezi ploi; 
licăresc pe steaguri blind, 
stemele tncununtnd.

Ca ni e draga țara ntreaga 
viata noastră ne e draga 
și Partidul, cel prin care < 
tara-avem șl sărbătoare.

HORIA ARAMA

Stați roată în jurul focu
rilor de tabără și cîntați, ti
neri prieteni: cîntecul des
pre cravata roșie, despre an
gajamentul vostru solemn
— sau cel despre mîndria 
că, străbătînd drumurile pa
triei, ați întîlnit pretutindeni 
haina ei nouă, trainică și 
bogată, țesută în fir de aur 
de socialism ; cîntecul des
pre visele care se împlinesc
— sau cel despre puterea 
fermecată a prieteniei...

Suiți cîntece, înălțați-vă 
spre bolta senină I Fiecare 
dintre voi și toate lao
laltă prefâceți-vă într-un imn 
fierbinte, de dragoste și de
recunoștință, închinat parti- dul, deschizîndu-le larg por- riile agricole colectiveE;

Lumina lui August

al mândriei că 
și

și visul lui. Suiți 
înălțați-vă spre

dului comuniștilor, luptei 
sale neînfricat^, care ne-a 
adus libertatea, puterii și în
țelepciunii sale cu care ne 
conduce pe drumul luminos 
al socialismului, al păcii și 
prieteniei, 
poporul nostru harnic 
talentat e stăpîn deplin pe 
munca 
cîntece, 
bolta senină I Copiii patriei, 
schimbul de nădejde al mi- 
nunaților constructori de 
azi, vă trimit să povestiți 
despre anii lor voioși, des
pre nemărginita dragoste și 
grijă cu care îi crește parti-

țile grădinilor fermecate ale 
vieții noastre noi, învățîn- 
du-i cum să devină ei înșiși 
grădinari iscusiți și îndrăz
neți. Purtați, cîntece, poves
tea lor I Ei trăiesc nease
muita fericire de a nu fi cu
noscut nici o zi, nici o clipă 
de robie ; s-au născut sub 
soarele lui 23 August, ziua 
tuturor cîntecelor noastre 
de bucurie care împlinesc 
19 ani și sînt de o vîrstă cu 
libertatea, cu demnitatea, cu 
fericirea noastră, 
crescut o dată 
uzine, orașe și 
ochii lor văd cum 

Copiii au 
cu noile 
cartiere ; 
gospodă- 

au

alungat sărăcia din sate, 
cum forța apei e transfor
mată în lumină, cum, numai 
anul acesta, în zilele de 
vară cînd ei s-au odihnit, 
mîinile harnice ale poporu
lui nostru le-au dăruit nu
meroase școli noi, milioane 
de manuale noi. Purtați, cîn
tece, povestea copiilor noș
tri I Din ea răzbate viguros, 
solemn, angajamentul lor de 
a fi gata întotdeauna să 
trăiască, să învețe și să 
muncească astfel încît să 
poată da patriei, cauzei mă
rețe a partidului, tot ce au 
mai bun și mai frumos, să 
ducă mai departe, mai sus, 

flacăra libertății aprinsă la 
23 August 1944 și care va 
lumina veșnic calea poporu
lui nostru spre visul de 
veacuri al omenirii : comu
nismul.

Suiți cîntece, înălțați spre 
bolta senină cuvintele sim
ple ale copiilor ; „Mulțu
mim din inimă partidului I". 
Ele string laolaltă, ca un 
buchet de flori proaspete, 
fapte și năzuințe. Ele dăru
iesc sărbătorii de astăzi, lui 
23 August, culorile gingă
șiei, ale bucuriei de a fi 
copil într-o țară liberă, pu
ternică, bogată, prietenoasă 
pașnică.

OCTAV PANCU IAȘI



O căldură torida de 
Wară, participare entu
ziastă aproape la toate 
probele și organizare 
excelentă, iată cadrul 
In care s-au desfășurat 
duminică dimineață la 
Palatul pionierilor în
trecerile finale ale

CELEI DE-A Xlll-a 
EDIȚII A „CUPEI 
SCÎNTEII PIONIE
RULUI" LA NATAȚIE 
competiție 
.sportivă

închinată zilei 
de 23 August

t Reprezentanții raionului 30 Decembrie primesc cupa

Multe emoții în probele 
de 33 m bras

Primele șase concurente s-au 
prezentat la start. Se așteaptă 
fluierul arbitrului. Puțina nea
tenție și fetița de pe culoarul 1 
sare după acest fluier. Celelalte 
concurente au luat avans. De 
pe margine, coechipierii o încu
rajează frenetic : ,,Hai, Raluca, 
hai, Raluca 1“ Și Raluca, fetita 
care sărise în apa cu întîrziere, 
reface repede handicapul și 
cîștiga proba.

Nici băieții n-au fost scutiți 
de emoții și în special repre
zentanții raionului 30 Decem
brie, care așteptau cu sufletul 
la gura prima lor victorie. Par
ca știind acest lucru, Lorentz 
Mihai s-a impus în seria lui 
încă de pe primii metri și a reu
șit într-o maniera de o rara 
spectaculozitate să-și surclase
ze toti adversarii.

35 concurenți 
la 33 m liberi

35 concurenți, șase serii și, 
bineînțeles, dispute foarte pa
sionante. Desigur însă ca între
cerile din seria a treia au atras 
cele mai multe priviri. Mai în- 
tîi, pentru ca în ea se aflau cei 
mai valoroși concurenți printre 
care și un tradițional finalist al 
competiției: Gheorghe Dumi
tru, reprezentant al raionului 30 
Decembrie. După primul sfert 
de bazin în frunte se află Bli
nov Anatol (raionul Tudor Vla- 
dimjrescu). La jumătate tot el 

conduce. Abia de aici Gheor
ghe Dumitru începe să-și spună 
cuvîntul. Sprintează și cîștiga 
detașat.

La fete lupta pentru primul 
loc s-a dat între Zeicescu A- 
driana si Radu Lucia. Titlul de 
campioana a revenit pîna la 
urmă lui Zeicescu care s-a im
pus prin experiența ei de îno
tătoare.

O veche cunoștință
...și campioană

E vorba de pioniera Gotlib 
Iolanda. Ea participă pentru a 
treia oara la finala cupei, iar 
acest an este al doilea cînd de
vine campioană. De altfel, la a- 
ceasta proba multe concurente 
au participat și la finala de a- 
nul trecut.

Ce s-a întîmplat la băieți ? 
Seramăt Ion (raionul Lenin) se 
anunța un virtuos campion mai 
ales după rezultatele înregistra
te în fazele anterioare ale com
petiției. Duminică însă la finală 
a fost nevoit să se mulțumeas
că cu locul II, primul loc fiind 
obținut de Sîrbu Adrian la o 
diferență de mai bine de o se
cunda.

Noi puncte 
pentru reprezentanții 

raionului 30 Decembrie
Ultimele probe de 66 m. li

ber și de ștafeta au adus noi 
.puncte reprezentanților raionu-

Start în una din 
probele de liber

lui 30 Decembrie. Mai întîi. bă
ieții, prin Costea Valentin și 
Nicolae Adrian, au cîștigat pri
mele două locuri, iar apoi fete
le, prin Sfirlea Dumitra și Ne
gru Angela, s-au clasat pe 
locurile II și III. în ceea ce 
privește cele doua probe de 
ștafeta, ele au venit sa confir
me o data mai mult buna pre
gătire a reprezentanților raio
nului 30 Decembrie, care și în 
acest an au cîștigat ,,Cupa 
Scînteii pionierului".

O mențiune pentru cea mai 
mică participanta, Miloglav Ga
briela, de la Școala de 8 ani nr. 
166 din raionul 16 Februarie.

lata acum numele campioni
lor : Fete, 33 m bras: Simiones- 
cu Raluca, 29" 400 ; 33 m. li
ber : Zeiceșcu Adriana (30 Dec.) 
28” 2/10; 66 m. bras: Gotlib 
Iolanda (30 Dec.) 59" 8/10 ; 66 
m. liber : Simionescu Carmen 
(Grivița Roșie) 55” 6/10. Băieți : 
33 m. bras. Lorentz Mihai (30 
Dec.) 31” 3/10; 33 m. liber:
Gheorghe Dumitru (30 Dec.) 
24"; 66 m. liber: Costea Va
lentin (30 Dec.) 42” &T0 ; 66 m 
bras : Sîrbu Adrian (30 Dec.) 
1’3” 5/10. Ștafetă 4x33 m. liber 
fete : 30 Decembrie 2T1" 5/10 și 
4x66 m. liber băieți: 30 Decem
brie 3T8” 9/10. *,

NICOLAE BU^GARU
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Era seara tîrziu cînd din parcul Pa
latului pionierilor din București 
se auzea pînă departe zvon de 

glasuri vesele. Să intrăm împreună. Ve
deți, sînt sute de fete și băieți. Pionierii 
bucureșteni cînta. Poate la ora aceasta 
același cîntec se aude și la Iași, la Cluj 
sau la Suceava. E cîntecul copilăriei fe
ricite. La focul de tabără în cinstea mă
reței sărbători a poporului nostru — 23 
August, organizat de către „Scînteia 
pionierului" în colaborare cu Comitetul 
orășenesc al U.T.M. București, Palatul 
pionierilor și Televiziunea romînă, unii 
pionieri au fost și anul trecut, și acum 
doi ani... Vin cu bucurie, cu nerăbdare 
pentru că știu că aici își unesc glasurile 
cu alți copii și împreună mulțumesc 
partidului pentru copilăria de azi, pen
tru pace, pentru școlile noi și luminoase 
în care învață, pentru manualele primi
te gratuit, pentru tot ce copilăria pă
rinților n a putut bănui că există — 
pentru viața lor fericită.

Dar iată ca serbarea a început. Mal 
întîi s au întrecut individual în cîntece 
și poezii, și-au încercat puterea și re
zistența pe terenurile de sport, au par
ticipat la nenumărate jocuri pionierești. 
Apoi s-au strîns cu toții în poieniță. 
După careul pionieresc s-a lăsat o li
niște solemnă, emoționantă. Tovarășul 
general maior Florescu Haralambie de la 
Academia militară a început să poves
tească despre evenimentele istorice de la 
23 August 1944. El vorbește copiilor des
pre eroismul cu care formațiunile de 
luptă patriotice, împreună cu armata.
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au acționat sub conducerea partidului 
comunist pentru a răsturna dictatura mi- 
litaro-fascistă. Alături de Armați Sovie
tică, arată vorbitorul, armata romînă a 
trecut la curățirea teritoriului țării de 
cotropitorii fasciști, a contribuit la eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei.

Ecoul zilelor furtunoase de acum 19 
ani era prezent aici cu toată căldura și 
avîntul lor patriotic. Ascultînd cu aten
ție cele povestite, fiecare pionier a în
țeles că în istoria tării noastre 23 Au
gust 1944 a însemnat o cotitură hotărî- 
toare. că în jertfele de atunci, în erois
mul poporului nostru, al clasei munci
toare conduse de partid se află izvorul 
tuturor bucuriilor prezente.

E ora 20 fix. Zece trompetiști dau 
semnalul... Și un șuvoi de flăcări se 
înalță către cer. Alături, corul Palatu
lui pionierilor interpretează „Partidu
lui slavă". Rînd pe rînd orchestrele de 
mandoline, de instrumente populare, de 
acordeoane își fac loc pe podiumul „ar
tiștilor". Se înaltă cîntecul pionieresc 
dedicat patriei noastre înfloritoare, 
partidului drag părinte, răsună cîntece 
vesele de tabără. Echipa de dansuri 
populare, ansamblul de gimnastică, re
citatorii sînt și ei prezenți.

Zboară către-nalt, flacără de august1 
Focul trosnește ușor, scînteile sar în 
toate părțile, ghirlande de artificii se ri
sipesc pe siniliul cerului, iar pionierii 
rîd și sînt fericiți. E sărbătoarea lui Au
gust 23 I

GETA COSTIN



...este cîntecul ce se înalță peste tot, la munte, în jurul 
focurilor de tabără, pe litoral...

Intr-o dimineață, când soarele a răsărit din apa albastră 
— albastră a mării, a privit mirat la poalele Năvodarului : 
micul orășel al cabanelor pionierești era populat cu mulți
mea de băieți și fete purtători ai cravatelor roșii 1 Pescăru
șii, obișnuiți doar cu cîntecul lin al valurilor, au tresărit și 
ei la sunetul goarnei pionierești...

Nu vă mirați, prieteni, sîntem noi — pionierii 1
Sîntem noi, cei 200 de pionieri și școlari din regiunea 

Suceava; sântem noi, cei 200 de pionieri și școlari fii ai 
muncitorilor și colectiviștilor din regiunea Brașov ; sîntem 
noi, cei 150 de pionieri și școlari ai oțelarilor hunedoreni... 
Sîntem noi, cei peste 2 000 de pionieri din toate colțurile 
țarii. Am venit să ne scăldăm în apa ta limpede — mare, să 
creștem, să ne jucăm sub mîngîierea razelor tale — soare 1 
Am sosit aici' prin grija părintelui nostru al tuturor ■*- 
partidul I

Aici, în tabără, avem tot ce ne trebuie : hrană îmbelșu
gată, odihnă și jocuri, profesori buni și veseli, nedespărțitul 
nostru prieten — voioșia. La sfîrșitul zilelor de tabără,, în 
care am vizitat Uzina de superfosfați, orașul nou Năvodari, 
am participat la întreceri sportive, ne-am jucat și gm mai 
crescut un pic, ne despărțim cu greu de locurile acestea 
dragi unde am simțit din plin grija atentă cu care sîntem 
înconjurați. Și iată-ne acum, unindu-ne cu toți glasul și 
mulțumind din inimă, partidului nostru drag, Comitetului 
său Central.

Zilele petrecute aici le vom păstra alături de cele mai 
dragi amintiri ale copilăriei noastre fericite. Peste puțin, 
întorși la școală,, ne vom strădui să învățăm și mai bine, să 
adunăm în catalog și mai multe hote bune, dovedind prin 
fapte recunoștința noastră.

In numele celor peste 2 000 de pionieri și șco
lari aflați în tabără la Năvodari,

COLECTIVELE DE CONDUCERE ALE UNITĂȚILOR

Olueutia
In fiece dimineață, plecînd 

spre colectivă, părinții noștri 
se opresc în drum și privesc. 
Privesc și se bucură. Au și de 
ce •' La Răpsig se ridică o nouă 
școală de 8 ani. Clase mari, lu
minoase .' Pionierii se bucura și 
ei. Școala va fi a lor, o școală 
nouă, frumoasă, cu lumină elec4 
trică, cu profesori calificați. 
Prin grija partidului vor primi; 
gratuit, ca și în alți ani, ma
nuale. Părinții însă își amintesc 
de alte vremuri, haine. Pe vre
mea lor, la astfel de lucruri nici

tutut
nu puteau visa copiii țăranilor 
muncitori, pentru că nu și le 
imaginau. Numai fiii bogătani
lor puteau învăța, plătind gaz
da la Sebiș... Cei mai sărăcuți 
care se încumetau să învețe 
mai mult, trebuiau să meargă 
zilnic 10 — 12 km pînă la 
Sebiș, 10—12 km înapoi... obo
siți și biciuiți de ploaie sau vis
col, cu teama de lupi în suflet,

înghețați bocnă sau vlăguit! <M 
arșiță...

La Răpsig se ridică azi școa* 
lă nouă. Ne bucurăm noi, co* 
piii, se bucură părinții: își știn 
feciorii la carte aici, în sat, a-» 
casă. Și asta e mare lucru I

ERCAN ANA 
comuna Răpsig, raionul 

Gurahonț, regiunea Crișan*

In orașul nostru, 
ca și în multe alte 
locuri din țară, pio
nierii petrec zile 
frumoase, își îmbo
gățesc cunoștințele 
la cercurile Casei 
pionierilor. Peste 
tot, la cercul mîini- 
lor îndemînatice, la 
cercul de muzică și 
balet, noi, copiii, 
învățăm lucruri in
teresante, ne dez
voltăm aptitudinile, 
sub îndrumarea a- 
tentă a profesorilor.

La cercul micilor 
naturaliști, de pildă, 
care are peste 170 
de membri, se des
fășoară o activitate 
deosebit de bogată.

La Casa
pionierilor

f I (y

să împăiem păsări. 
Cu ajutorul tovară
șei profesoare am 
alcătuit și o fru
moasă dioramă cu 
viețuitoare și plante 
de baltă...

Despre activita
tea noastră în ca
drul cercurilor ar fi 
încă multe lucruri 
minunate de spus, 
căci o parte din co
pilăria noastră feri
cită ne-o petrecem 
Și aid.

Am făcut observații 
interesante asupra 
creșterii și dezvol
tării unor plante, 
am studiat viața al
binelor, am învățat 
să facem disecții.

PĂNESCU 
SEBASTIAN 

membru al cercului 
micilor naturaliști 
Casa pionierilor — 

Tr. Severin

drumurile patriei
Când primele raze de soare mijeau pe 

dealurile Dumbrăvenilor, autobuzul ele- 
gant ne ducea spre primul punct al că- ’ 
lătoriei noastre — Lacul Roșu. Aici, 
după ce am vizitat stațiunea, am coborât 
prin serpentinele de o rară frumusețe 
ale Cheilor, spre Bicaz. Oît de mult 
ne-am bucurat cînd am vizitat hidro
centrala „V. I. Lenin” și am făcut o 
plimbare cu vaporul pe... marea de la 
Bicaz. Apoi, din nou la drum. Piatra 
Neamț, silueta din sticlă și neon a Să,vi- 
neștilor, apoi Buhuși. Bacău, Adjud, 
Mărășești, Tecuci, Galați, Brăila, Nu 
vom^ uita niciodată plimbarea pe 
Dunăre, nici răsăritul și apusul de jar al 
soarelui. Prima escală — Tulcea, după 
care Babadag, Constanța și... litoralul 
cu palatele ca din povești.

La București ne-au uimit numeroasele 
construcții frumos colorate, 
care au întinerit Capitala 
noastră dragă„

întorși acasă, sîntem nes
pus de bucuroși că am avut, 
prilejul să cunoaștem bogă
țiile și frumusețile patriei 
dragi, mărețele realizări în
făptuite în anii luminoși 
republicii.
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Zîmbet

Trompeta sună deșteptarea 
Și pionierii somnoroși, 
Treziți, fac toți înviorarea 
Și spre solarii merg voioși!

Cu barca pe valuri mărunte 
Sau la gimnastică și cor, 
La club sau pe cărări de munte, 
Școlarii trec cu cîntul lor.

de la Bucșoaia

ai

11

și soare!
oamenilor muncii 

pionierii și școlarii

In zori de zi, peste Bucșoaia 
Se-nalță soarele fierbinte 
Și fuge peste creste ploaia, 
Iar ziua-mbracă noi Veșminte.

CIOTLOS MARIANA 
comuna Dumbrăveni, 

raionul Sighișogrfl 
regiunea Brașov.,

ft-

La demonstrațiile 
sînt mereu prezenti 
pentru a și arăta alături de cei mari 
dragostea și recunoștința față de părin
tele iubit —• Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn.

Partid iubit, îți mulțumim pentru șco- 1 
Iile mari și luminoase în care învățăm,; 
pentru zilele, minunate ale vacantei din 
tabere de la munte și mare, pentru1 co
pilăria noastră felicită.'

r

Răsună tabăra oriunde
De cîntec drag, pionieresc, 
Iar cîntul pe-ale sale unde 
Copilăria o slăvesc.

Colectivul de creație, pl taberei 
Bucșoaia, regiunea: Suceava.

central*



EUGEN FRUNZA

■ ■ 'I

agricultura noastrăPrin gri/a pai Udului și guvernului, 
socialistă este înzestrată cu tractoare și mașini agricole 
moderne. In fotografie: un nou lot de tractoare fabricate 

la Uzina de tractoare din Brașov.

e masa mea de lucru se află, nu doar o simplă scri
soare, ci un scurt reportaj însoțit de fotografii. L-a 
expediat din Orșova pioniera Ionescu Victoria de 
la Școala medie „Ștefan Plavăț". Despre ce ne scrie 
Victorița ? Despre o excursie. Dar s-o lăsăm chiar

pe dînsa să înceapă povestirea :
„Cînd am fost anunțați că împreună cu cercul de foto- 

amatori vom face o excursie Ia I.M.O., m-am bucurat foar
te mult. După ce ne am pregătit, ne am adunat în curtea Ca
sei pionierilor din orașul Orșova... Era o dimineață plăcută... 
Rouă de pe firicelele de iarbă și de pe frunzele copacilor nu 
dispăruse încă. Păsărelele de prin ramurile pomilor ciri
peau vesele,-de parcă-și dădeau binețe. Toată natura se tre
zise la viață.

I3tă-ne ajunși în fața întreprinderii".
Și de aici încolo Victorița ne scrie cîte lucruri intere

sante a văzut în aceasta mare întreprindere metalurgică. A 
vizitat împreună cu colegii hala și diferitele secții specia
lizate. A întîlnit tot soiul de mașini, între care și strunguri 
romînești produse la Uzina de slrunguri din Arad. A făcut 
cunoștință cu lucrătorii și s-a minunat de priceperea lor în 
muncă. A aflat multe date despre producția întreprinderii, 
despre tehnica folosită și despre hărnicia oamenilor. A sim
țit din plin cîte fapte mari face clasa muncitoare, sub con
ducerea partidului. Pe urmă s a fotografiat împreună cu 
grupul de colegi și profesori în amintirea acestei zile atît 
de frumoase.

Excursia i a prilejuit Victoriței o imagine. Pe alte melea 
guri, noi imagini luminoase s au statornicit în inimile a zeci 
și sute de mii de copii care au străbătut în vara aceasta țara 
în lung și în lat, în excursiile și drumețiile lor : Bicazul dă
tător de lumină, cu tînărul port apărut în vecinătatea 
Ceahlăului, Laminorul de la Roman, Uzina de rulmenți din 
Bîrlad, Uzina de tractoare și cea de autocamioane din Bra
șov, marele Combinat chimic de la Borzești; noile orașe 
apărute pe harta țării în anii puterii populare: Onești, Uri- 
cani. Victoria...

Privesc fotografia pe care am găsit-o în plic. S-o păs
trezi cu grijă, Victorița ! îți va prinde bine o dată I Vor tre
ce anii și vei întîlni încă multe locuri minunate, fabrici noi, 
hidrocentrale și grădini sădite de inîna poporului nostru, 
constructor al socialismului. Vei învăța că numai în muncă 
își află omul adevărata menire și bucurie. Și cînd vei răsfoi 
albumul, fotografia de acum va fi ca o lecție de istorie și 
ca o chemare către noi fapte luminoase.

Mă uit Ia voi cum zîmbiți din fotografie și mă gîndesc 
la anii care vin. Noi avem o țară înfloritoare, puternică, în 
care poporul își clădește zi cu zi viața așa cum a rîvnit o 
de veacuri. Voi veți duce mai departe steagul victorios al 
socialismului și comunismului. Viitorul vă așteaptă cu bra
țele deschise. învățați, instruiți-vă, pregătiți-vă cum se cu
vine pentru marele examen al viitorului.

El AU

TURNIOL
uzinei. La un 

venea meșterul 
placea lui să 
mai în urmă, 
însă îl ajun- 
atunci îl lua

Inginerul Truța se plimba în- 
fcet prin curtea 
pas în urma 
Arguța. Așa-i 
meargă ; un pas
Din cînd în cînd 
flea pe acesta și 
la întrebări. Așa și acum.

— Vezi matale, tovarășe in
giner, turnul asta ?

pui sâ-mi fac

LUPTAT IN AUGUST (III)

DE FOC
noi îi zi- 
foc" ! Știi 
cînd m3

— Ăsta de apă ?
— Asta ! Cîndva, 

ceam „turnul de 
ca-mi dau lacrimile
gîndesc că-1 demolam ? Nici de 
casa mea nu mi-ar pare așa 

'rău...
— Ce vorbești 1
— Așa, zău ! Eu...
— Da' de ce-ți pare așa de 

rau după turn, meștere Ar- 
guța ?

Meșterul tăcu o vreme, apoi:
— Da’ matale, daca nu te su

peri, cam cîți ani ai ?
— 28.
— 28 ? Ei, brava. Da' de loc, 

d-unde ești ?
— De-aici, din oraș. Dar ce-i 

asta, meștere, ma 
autobiografia ?

* Mișcarea artistică de amatori a luat în anii puterii popu
lare o mare dezvoltare. In fotografie : echipa artistică a 
căminului cultural din comuna Marișel, regiunea Cluj, 

prezenlînd spectacol înun aer liber.

— Nț. Alta-i povestea. Daca 
spui ca ai 28 de ani, apăi a- 
tunci, pe vremea aceea, aveai 
10-11 ani, așa-i?

— Cînd „pe vremea aceea" ?
— In '44. în august. Mai ții 

minte ? Ei, ce i-am tras atunci. 
Din turnul asta, de sus. Eram 
eu, Nicolaie Costescu și lăcă
tușul Matei, de la sculârie. Toți 
trei pe-o mitralieră. Nici la 50 
de metri de gardul fabricii nu 
i-am lasat pe fasciști sa se-a- 
propie. I-am luat prin surprin
dere, sa le treacă pofta sa in- 
tre-n fabrica. Sus, pe turn, a 
murit bietul Costescu. L-a lo
vit un glonț, direct în inimă.

Meșterul Argută oftă scurt, 
își șterse ochelarii pe furiș 
batista, apoi și-i așeza iar 
continua.

— Da' știi? Ma mîngîi 
ideea c-o sa înălțăm aci o uzi
na moderna.

Dinspre direcțiune venea re
pede inginerul Virgil.

— Gata, peste 3 minute dina
mitam !

Meșterul Arguța se mai uita 
o data la turnul vechi, de apa, 
apoi intra repede în adăpostul 
improvizat.

— Daca ți-i greu, meștere, 
răsucesc eu jucăria aia, zise 
inginerul Truța.

cu
și

cu

Spune, Argeș, 
epune tu.

Spune, Argeș, spune tu, 
Spune tu că ai văzut 
Cum trăiam din greu în jug, 
Strîngînd la boieri belșug. 
Spune tu c-ai cunoscut 
Viața noastră din trecut. 
Fără case, fără pîine 
Indurarăm trai de cline...

Spune cum în patru-ș patru 
S-au rupt lanțuriie-n patru 
Și ne-a scăpat de robie 
Partidul, pentru vecie. 
Spune, Argeș, spune tu 
Cum a fost și cum e-acu'. 
Rotesc ochii peste tară — 
Pretutindeni, primăvară : 
In fabrici și pe ogoare 
Viața-i stup de bunăstare. 
Spune, Argeș, să se știe 
Că muncim cu bucurie 
Pentru pace, pentru țară — 
Republica Populară.
Culeasă din com. Rociu, 

regiunea Argeș

Dar meșterul a și răsucit de
clanșatorul.

O bubuitura puternica, un nor 
de praf, și turnul a dispărut.

— Lașa, meștere, ca d-ta ai 
sa pui piatra de fundație a noii 
uzine, îl bătu pe spate ingi
nerul.

— Fie, băiete, rîse batrînul.
Atunci, în august 1944, apă

rase din turnul ce-ă fost și uzi
na care prinde viață acum. 

e curînd s-au împlini 
ani de cînd țăranii i 
comuna Lenauheim, re 
urmînd învățătura pa 
unit pămînturile laolal 
o viată nouă în marea 

podăriei colective. Ce au realizat. > 
Lenauheim în acești ani ? E greu 
cele câteva rînduri de față. Discut 
avut-o recent cu președintele gosj 
tive, Viorel Uibaru, ne va prileju 
gine sumară.

— Am aflat că aveți realizări t 
dori să cunoaștem unele amăr ntr

— Cu plăcere. O să mă, oj. c 
la cultura cerealieră și la creșteri 

■— ramuri principale în cadrul gos 
tre colective. Semnificativ este faj 
tatea lucrărilor agricole, cum ar f 
natul, prășitul și recoltarea păi< 
mecanizat. Avem la dispoziție no 
numeroase alte mașini agricole, 
pentru transportul produselor, ave 
mioane. Veniturile bănești realizat 
rie anul trecut, prin valorificări 
agricole, au fost de aproape 7 00 
Sectorul zootehnic, de asemenea, 
neîncetat. O arată aceasta și cele 4 
ții zootehnice noi ridicate în gosp

— Dar în legătură cu creșterea 
trai material și cultural al colecti 
puteți spune ?

— Ca rezultat al veniturilor ol 
podăria colectivă, multe familii 
s-au mutat în ultimul timp în 
Partea comunei în care s-au ridici 
primit, de altfel, numele de Satu-1 
comună 240 mașini de spălat 
aragaze, 43 de motociclete, 2 le 
82 de familii și-au cumpărat g_.ni 
nouă.

Gospodăria noastră colectivă — 
are un club spațios, în care cole 
șoară o bogată activitate cultural 
mația de dansuri, echipa de t 
pregătite au fost prezentate nu ni 
noastră, ci și în localitățile din 
unde s-au organizat mai multe tu

AL. 1

Am poposit la o t 
lor noștri: veselie p

Dintre multele tal

GHIOCEL EUGENIA, clasa 
III-a, din Cernavoda, cîntare 
Cel mai mult din toate cîntec 
îndrăgește unul „Dobrogeancă"

Eu le doresc cu prilejul săr 
vețe bine fiind sigura că vor a
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colec- 

o

l*
nalelor 
i noas- 
majori- 
, soma
se fac 
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ul, for- 
Piesele

5 scena 
sjurimi,

Cît mă uit în sus și-n jos 
Tăt ce văd pare-mi frumos.
Cît mă uit în jos și-n sus 
Tăt ce văd pare-mi plăcut. 
Că-i frumos cîmpul brăzdat, 
Fără firicel de hat 
Și-l frumos satu-nflorit 
Zi de zi întinerit.
Că-i plăcută voia bună, 
Munca spornică-mpreună,^ 
Și-i plăcut belșugu-n stivă. 
Rod din marea colectivă.

MARIA VELEA 
colectivistă, comuna 

Cufoaia, raionul 
Lăpuș, regiunea 

Maramureș

Veselmi-3 în p—
Soarele prăvale 
Luminiș pe cale
Și-mi așterne mie 
Drumuri de dimie.
Vesel mi-s în șa
Uite, iac-așa,
Că trimisu-m-a tot satu 
La ciobani să duc bucate ;
Cașul, cînd mă-ntorc, s-aduc 
învelit în foi de nuc, 
Burdufi grei și telemea 
Pentru colectiva mea.

Culeasă de la 
Gheorghe Crișe- 
neanu din satul 
Crișeni, regiunea 

Hunedoara

Anul acesta tara noastră a participat 
pentru a cincea oară consecutiv la Tîrgul 
international de mostre de la Goteborg —• 
Suedia. Numeroșii vizitatori ai pavilionu
lui nostru, în care au lost expuse diierite 
mașini-unelte, utilaje electronice, trac
toare, produse petroliere, chimice și de 
artizanat au făcut o înaltă apreciere bogă
ției și calității produselor industriei romi- 
nești constructoare de mașini ca și celor
lalte exponate prezente în 
mînesc. ★

Recent a apărut în Italia, 
lui Mariani Baffi, un nou 
Sadoveanu, cuprinzînd 
„Baltagul" și „Bordeenii". In cuvîntul in
troductiv, scriitorul italian Mario de Mi
cheli prezintă unele informații asupra bio
grafiei lui Mihail Sadoveanu ca și o 
seamă de aprecieri asupra operei, pentru o 
cunoaștere mai bună în rîndurile cititori
lor italieni a marelui nostru povestitqjj.

lin Sinaia, una din foarte multele tabere din țară făcute pentru odihna copii- 
»t, program bogat, jocuri, distracție, alimentație bună, 
itîlnite în tabără vă prezint

clasa
III-a, din comuna Basarab, este 
foarte bună povestitoare. Are 
autorii ei preferați: Creanga, 
lecsandri, Nina Cassian...

ii 3ilel de 23 August, atît lor cit și tuturor colegilor lor, să în- 
>ate condițiile ca să devină ceea ce își doresc.

Text și desene: TIA PELTZ

FLORESCU BEBE e dansator în 
tabăra. Acasă, la Medgidia, elev 
în clasa a VIII-a, cu o clasă mai 
mică ca tatăl său.'ț care e într-a 
IX-a, la cursul seral.
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La marginea batrînului port 

Galați, pe malul fluviului Du
nărea, pe o întindere imensă se 
găsește marele Șantier naval 
din Galați.

Povestea lui este veche : în 
cea de-a doua perioadă a sec. 
XIX, o dată cu dezvoltarea o- 
rînduirii capitaliste, în anul 
1897, ia ființă un mic atelier de 
reparații de nave în fața docu
lui plutitor. Atelierul primea 
comenzi de reparații ale vase
lor străine de mare tonaj ce a- 
tingeau porturile Galați și Brăi
la. Cu toate încercările capita
liștilor de a dezvolta șantierul 
de la Galați acesta a rămas 
timp de peste 47 de ani la ni
velul înapoiat neputîndu-se 

tone, proiectate în întregime în 
țara noastră. Tot aici se mai 
construiesc remorchere de 400 
și 900 CP, bacuri metalice de

numi nici pe departe o între
prindere navală modernă.

Dar Șantierul naval de la 
Galați cunoaște o adevărată

S-au construit hale moderne, a- 
teliere dotate cu poduri rulan
te, utilaj nou cu ajutorul căruia 
muncitorii constructori stăpîni 
ai atelierelor, născuți o dată cu 
șantierul,'au trecut de la exe
cutarea unor reparații de nave, 
la construirea unor nave mo
derne, cu un tonaj din ce în ce 
mai ridicat. în 1948 s-au con
struit primele nave de 1.000 și 
2.000 tone, iar în 1957 s-a în
ceput construcția motonavelor 
care pînă în prezent sînt în 
număr de 37. Către sfîrșitul a- 
nuluj 1957.'șantierul a făcut un 
salt calitativ, a trecut la con
struirea cargourilor de 4.500

Și acum pe scurt să cunoaș
tem cîte ceva despre felul cum 
se construiește o navă. Nava 
fiind o construcție complexă, 
este necesar Ca la ea să lucre
ze .muncitori de diferite mese
rii, în hale mari și ateliere unde 
se confecționează piesele și se 
asamblează vasul. într-o astfel 
de hală mare se găsesc mași
nile de samblat tablă. Aici se 
curăță tabla de corpuri străine. 
Mai departe tabla trece în ate
lierul de confecționat, unde cu 
ajutorul mașinilor este tăiată. 
Apoi se decupează piesele după 
mărimile ce se cer pentru dife
rite tipuri de nave. Piesele tă
iate trec mai departe în hala 
de asamblare. Lucrarea se face 
pe cală, unde se asamblează 
piesele prin sudură în sistemul 
piramidal (plecînd de la bază 
către partea de sus a navei). 
După ce vasul a fost construit 
se lansează în apă, pentru satu
rare. Urmează introducerea mo
toarelor, utilajelor anexe, ca : 
instalații de încărcare, cabine, 
tablourile de comandă etc. La 
sfîrșit se executa vopsirea și 
se face proba vasului.

Acestea sînt doar cîteva 
date. Ele nu pot exprima în în
tregime uriașa muncă de pe 
șantier. Șantierul naval Galați 
se poate mîndri cu mulți frun
tași în producție și inovatori.

Prin asigurarea cu utilaje 
moderne și contribuția con
structorilor navali, Șantierul 
naval Galați a devenit vșstil 
în țară și peste hotare, pentru 
navele construite la nîy^lul 
tehnicii mondiale.

■
MÂRIA NEGREÂ

Noul cargou „Timișoara” 
de 4 500 de tone lansat 

la apă.

NOUTĂTI ȘTIINȚIFICE• • «

Șl TEHNICE
DIN

Al 15 000-lea 
strung romînesc
Constructorii de mașini-unel- 

te de la Uzinele „Strungul" din 
Arad au realizat cel de-al 
15.000-lea strung romînesc. 
In cei 14 ani de existență, 
uzina a produs o gamă variată 
de strunguri cu care au fost în
zestrate numeroase uzine și în

treprinderi din țara noastră. Cel 
mai nou tip de strung — S.N. 
400 —, ce se află în prezent 
în producția de serie, permite 
prelucrarea cu mare precizie a 
numeroase piese de diferite di
mensiuni și profile.

Al 11-lea cargou
GALAȚI. — La Șantierul na

val din Galați, de curînd a fost

lansat la apă, cel de-al 11-lea 
cargou de 4.500 de tone. Noul 
cargou a primit numele orașu
lui Bacău. Datorită extinderii 
sistemului de croire a tablei 
după albume și a sudurii auto
mate și semiautomate, consu
mul de metal la noul cargou a 
fost redus cu circa 150 de tone 
față de prima navă de acest tip.

Funiculare 
pasager 

în întreprinderile forestiere 
din regiunea Brașov se execută 
numeroase lucrări de mecaniza

re a procesului de producție, 
în scopul creșterii productivită
ții muncii și micșorării efortului 
fizic al muncitorilor. Pe această 
linie, recent, la exploatările fo
restiere din Făgăraș și Homo- 
rod, au fost date în exploatare 
două noi funiculare pasager. 
Pîna acum, în întreaga regiune, 
întreprinderile forestiere dis
pun de peste o sută de funicu
lare de diferite tipuri.

La nivelul tehnicii 
mondiale

De curînd pe poarta Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad a ieșit 
cel de-al 10-lea milion rulment. 
Tehnologia în construcția de 
rulmenți a fost însușită de me- 
talurgiștii bîrlădeni, ca și cei 
din Brașov, în anii puterii 
populare. în ultimii ani se fa
brică rulmenți cu caracteristici 
superioare la nivelul tehnicii

mondiale. Se fabrică astăzi la 
Bîrlad rulmenți pentru vagoa
ne, pentru locomotive Diesel, 
pentru autovehicule și tractoa
re, rulmenți pentru mașini- 
unelte ca și pentru utilaj pe
trolier.

Inovații valoroase
In Combinatul siderurgic Hu

nedoara, mișcarea de inovații 
ia o amploare tot mal mare. Zi
lele acestea la cabinetul tehnic 
al combinatului a fost înregis

trată cea de a 250-a inovație 
din acest an. Dintre acestea, 
185 de inovații au fost deja a- 
plicate, ele aducînd economii 
antecalculate în valoare de 
5.628.000 lei. Printre inovatorii 
cei mai activi se numără lăcă
tușul Anghel Viorel care a pro
pus de curînd o „Freză cilin- 
dr o-frontală cu dinți montați". 
Tot lui îi aparține inovația 
„Ștanță pentru decuparea ecli- 
selor de lanț" care se aplică cu 
succes la laminorul de 650 mm.

Mijloace moderne 
de reanimare

Unul din domeniile în care me
dicina a tăcut progrese importante, 
obținîndu-se succese impresionante, 
este acela al tratării stărilor de îm
bolnăvire gravă care pot duce la 
oprirea inimii urmată de moarte. Atît 
datorită realizărilor din biochimie și 

| medicină și perfecționării tehnicii și 
aparaturii, cit și prin curajul și pri- 

' ceperea medicilor, o serie de bolnavi 
care altădată mureau o dată cu opri
rea inimii și a respirației astăzi sînt 
readuși la viață — reanimați. Dacă 

* .medicul intervine imediat după opri

rea inimii bolnavului, nu mai tîrziu 
de 4-5 minute, în multe cazuri poale 
să reușească ca inima acestuia să 
bată din nou și organismul să-si re
capete viața.

Procedeele prin care se încearcă 
reanimarea bolnavului a cărui inimă 
s-a oprit sînt numeroase și variate. 
Unele acționează asupra inimii și cir
culației sînqelui, iar altele asupra 
respirației. Se începe, de obicei cu 
masajul indirect al inimii', realizat 
prin apăsarea ritmică a toracelui 
(pieptului) bolrMvuliți într-inn pjtm de . 

50-60 de comprimări pe minut sau 
cînd oprirea inimii s-a produs pe 
masa de operație prin masajul direct 
al acesteia cu mîna. Reapariția bă
tăilor inimii se poate obține și cu 
ajutorul unui aparat electric (stimu
lator electric pi inimii). Concomitent 
este necesar ca bolnavul să înceapă 
să respire diri nou pentru ca sîngele 
să se poată încărca cu oxigenul atît 
de necesar menținerii vieții. în acest 
scop se face respirația artiticială tie 
cu aparate speciale, fie, în lipsa a- 
cestora, prin insuflarea ritmică a 
aerului în plămînii bolnavului direct 
„de la gură la gură" de către medic 
sau altă persoană sănătoasă.

Se mai pot utiliza ca mijloace aju
tătoare transfuzia intraarterială de 
sîhge (introducerea de sînge direct 
în arterele bolnavului), precum și 

-uițele-..-medicamente introduse prin

injectare direct în camerele inimii. 
Folosindu-se aceste procedee s-a reu
șit pînă în prezent să se salveze 
viața a cîtorva mii de bolnavi a că
ror inimă se oprise, fie cu ocazia 
unei operații, fie în cursul unor boli 
de inimă sau plămîni. Totodată, cu- 
noscîndu-se aceste procedee de rea
nimare, se pot face cu succes și mai 
multă siguranță unele operații pe 
mimă, riscul morții prin oprirea inimii 
fiind mult mai mic. în țara noastră, 
aceste metode moderne de reanimare 
au dat rezultate remarcabile, ele 
fiind tot mai frecvent utilizate. Re
zultate deosebit de valoroase au fost 
obținute de către colectivele de rea
nimare din clinicile chirurgicale ale 
spitalelor Fundeni și Panduri.

Dr. VICTOR NICOLAEȘCU 
candidat în științele medicale ,,,
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7 iulie 1963. Pe stadionul 
Progresul din Capitală e zarvă 
mare. Sute de copii veniți să-și 
încurajeze echipa favorita dis
cută neastîmpărați și veseli 
înaintea „marelui" meci..., care 
nu este altul decît finala cam
pionatului de pitici pe orașul 
București. Protagoniste, echipe
le cluburilor Rapid și Steaua. 
Cele mai bune echipe de pitici 
din cele 44 care s-au întrecut 
în campionatul ediției 1962— 
1963.

Meciul este spectaculos și 
pasionant, stîrnind aplauze „la 
scenă deschisă". Cei mai buni 
se dovedesc rapidiștii, care în
ving cu scorul de 4—0. Primii 
în București. Este un titlu care 
face cinste echipei de pitici 
Rapid.

Adevărată „pepinieră" de 
fotbaliști, asociația sportivă Ra
pid „crește" nu mai puțin de 70 
de mici jucători. Criteriul de 
selecție pentru echipele de pi
tici — asociația are 
echipe, grupe pe 

mai multe 
vîrste —

înclinația pentru acest sport 
și-n egală măsură îndeplinirea 
condiției de școlari, buni. Note
le rele atrag eliminarea din e- 
chipă. Ceea ce nu prea se în- 
tîmplă, deoarece ei vor să fie 
primii și în sport și la învăță
tură.

în cadrul asociației antrena
mentele piticilor se desfășoară 
cu pasiune și... seriozitate. Co
piii iubesc fotbalul și vor să-l 
învețe bine. Iar condițiile de 
antrenament sînt minunate. 
Zeci de mingi, echipament com
plet ca la cei mari. Antrenorii 
sînt totodată și buni prieteni, 
sfătuitori. La rîndul lor își a- 
mintesc cu tristețe de primii lor 
pași în fotbal. Mingi de cîrpă, 
pantaloni rupți în genunchi și 
apoi... bătaie acasă. Pe vremea 
lor nu se pomenea de echipa
ment pentru copii. Dragostea 
lor pentru fotbal se revarsă cu 
dărnicie asupra micilor vlăsta
re care îndrăgesc acest sport.

Ei sînt schimbul de mîine al 
fotbalului romînesc. Iar dacă 
azi Stelian Marin, Popescu Ma
rian, Pareșcura Gheorghe, Ză- 
panovici Mircea sau Strat Io
sif sînt doar mici și talentați 
pitici rapidiști, mîine, cine știe, 
poate îi vom întîlni pe- marile- 
stadioane purtînd cu cinste cu
lorile Republicii Populare Ro- 
mîne.

MARIUS POP

Echipa de pitici a clubului Rapid, campioana orașului București 
pe anul 1963 1

Fază dintr-un meci de handbal disputat în tabăra locală din 
Snagov-Sat

Măreața si mereu nouă
în această vacanță, ca și în celelalte, am pornit 

la drum pentru a cunoaște marile realizări ale re
gimului nostru democrat-popular, oamenii săi mi
nunați, munca și viața lor. De la tabăra locală a 
Școlii de 8 ani nr. 13 Ploiești am pornit la drum...

E luni 22 iulie 1963. Ora 9,30. Sîntem în fața 
Uzinei „1 Mai”-Ploiești, uzină ce fabrică utilaj pe
trolier. Sălile de lucru sînt mari, luminoase. Ne im
presionează în mod deosebit înaltul grad de 
mecanizare. Vedem cum se acționează ciocanele cu 
aburi, podurile rulante... Muncitorii din această 
uzină sînt meșteri pricepuți, au cunoștințe multila
terale. Aflăm că multe din produsele acestei uzine 
iau drumul exportului. Și peste tot sînt bine apre
ciate. Ora 17. Rafinăria 3 — Teleajen. Și în această 
uzină putem vedea cu cît entuziasm lucrează mun
citorii pentru a da produse de înaltă calitate. Aici 
am avut prilejul să stăm de vorbă cu un muncitor 
fruntaș care ne-a povestit despre linia modernă cu 
care se lucrează în rafinărie.

Marți 23 iulie. Ora 11. Vizităm țesătoria „Olga 
Bancic’’ din Păulești. Această întreprindere, ca și 
celelalte, se deosebește cu mult de cele din trecut. 
O muncitoare fruntașă ne-a povestit despre grija 
permanentă pe care o are partidul și guvernul nos
tru pentru oamenii muncii, pentru crearea unor 
condiții bune de lucru și viață. Ora 16. Vizităm 
Termocentrala de la Brazi, apoi spre... București.

Miercuri 24 iulie. Oriunde am privi ne întâmpină 
zvelte blocuri de locuințe, șantiere de construcții. 
Capitala patriei e în plină tinerețe. Plimbîndu-ne 
prin București am văzut „Casa Scînteii”, sala Pala
tului Republicii și multe alte clădiri de o rară fru
musețe.

Joi 25 iulie. Vizităm marea hidrocentrală „V. I, 
Lenin” de la Bicaz. Mii de oameni au sfredelit 
stînca, au pușcat, au escavat, au tăiat drumuri, au 
clădit, au montat, au mutat de câteva ori Bistrița

cînd pe un mal, cînd pe celălalt. La 1 iulie I960 
barajul- a fost definitiv terminat. Este și data naște
rii lacului, care are o suprafață de 3 300 ha. Astfel, 
Ceahlăul, după milenii de singurătate, s--a pomenit 
în tovărășia... chipului său măreț ivit pe fața lacu
lui întins și plin de farmec, ca o oglindă din po
vești. De la lacul de acumulare, prin tnunte, trece 
tunelul de aducțiune pînă la Stejaru, unde se află 
și uzina. Uzina are patru etaje. Jos cște sala turbi
nelor, iar deasupra sala generatorilor; Interiorul 
este cît se poate de atrăgător. Porțelanul ca de 
sticlă căptușește pereții de un vernil strălucitor, 
carcasele turbinelor, de un verde mai închis, balus
tradele nichelate, geamurile imense ca de seră. Și- 
și totul este condus de nouă oameni. Atîția sînt cu 
toții: nouă ! Ochii a nouă oameni doar, degetele lor 
apăsînd buțoane și învîrtind manete reglează si 
dirijează prefăcînd apele __ __
Bistriței într-o Bistrița a kilo- 
waților. Fluviul de enetgie 
electrica este purtat peste 
munți și ape, de-a lungul 
văilor, de-a latul cîmpiilgr, 
oriunde se pțofilează la ori- 
zont siluetele .pline dp forța 
ale stîipiior de înaltă’ ten
siune.

Bicazul desfășoară deasupra Moldovei 
pînă în țara de sus, a Sucevei, un evantai 
de lumini: mai întîi la Fabrica de relon 
de la Săvinești. la Fabrica de azotați pen
tru îngrășăminte chimice de la Roznov, 
Ia Combinatul de mase plastice de la

lueteli 
npiîdr

vorbi, ne-ar spune ca nici una 
din epocile prin care a trecut 
de-a lungul istoriei nu-i ca a- 
ceasta : măreața și mereu noua.

CONACHI GHEORGHE 
clasa a VII-a

Școala de 8 ani nr. 13, Ploiești.

Borzești, la Fabrica de țevi de 
la Roman, la cea de antibiotice 
de la Iași, la multe altele.

Daca Ceahlăul, acest munte 
ce-a stat de straja peste r>a- 
mînturile Moldovei, ar putea

Nou peisaj arhitectonic pe B-dul Lacul Tei din Capitală



Povestea aceasta am au
zit-o într-o seara, la un 
foc de tabara, undeva la 

poalele Parîngului, în satul 
Novaci, care prin numele lui a- 
mintește de Baba Novac, unul 
din vestitii căpitani ai lui Mi
hai Viteazu.

Ce| care povestea era un o- 
fițer nu prea în vîrsta, înalt, 
blond, care fusese invitat sa 
vorbească pionierilor despre 
întimplărîTe din acel neuitat au
gust 1944. Flăcările focului ju
cau în fel și chip, aruncînd 
umbre și lumini pe fata poves
titorului.

...Era în august 1944. Intr-o 
gara mica, undeva la miază
noapte de Ploiești, se pripășise 
un copil de vreo 11—12 ani. îl 
chema Niculăița. N-avea pă
rinți. Vazîndu-1 fara adăpost, îl 
luase pe lingă el acarul Petrica 
Balan, un om în vîrsta, fara fa
milie. Niculaita era mic, slăbuț 
și toata ziua se juca printre va
goane sau privea aparatele 
care țăcăneau mereu în biroul 
impiegatului. Acolo, de doua 
zile, stătea un fascist cu privi
rea apriga, înarmat cu un pis
tol automat. Ce păzea fas
cistul german, asta nu știa 
Niculaita. îl auzea pe taica-sau 
adoptiv vorbind cu ceilalți ce
feriști că la București începuse 
lupta împotriva hitleriștilor — 
dușmani înraiti ai poporului 
nostru, că nemții se împotri
veau din răsputeri. Dar, cu fie
care zi erau tot mai disperați 
și neputincioși.

Prea multe nu înțelegea băia
tul, dar un lucru înțelesese si
gur : ca hitleriștii sînt oameni 
rai. Acum, cînd începuseră 
lupta împotriva lor, nici un ce
ferist nu mai avea voie să ple
ce în sat, iar la biroul șefului 
de gară se întruneau mereu ofi
țeri hitleriști, care discutau cu 
glas tare, fymînd și bînd fără 
măsură.

în dimineața aceea, Niculăi- 
ța se juca în sala de așteptare 
cu Tumpi, un cățeluș pripășit și 
e| pe lîngă gară. Deodată auzi
se glasul unui domn civil, care 
vorbea cu un hitlerist.

— Tot ce se poate ca munci
torii sa fie înarmați. Nu rămî- 
ne decît așa: să dăm alarma 
aeriana și cînd toti sînt la adă
post sa aprindem sondele 1

Niculaita ciulise urechile. Bă
nuia ca fasciștii vor să puna 
ceva rau la cale, așa ca fugi 
într-un suflet la fatal său adop
tiv.

Acarul Petrica Bălan dîndu-și 
seama despre ce este vorba se 
sfătui de îndată cu ceilalți ce
feriști.

Trebuie să anunțăm pe nea 
Nicolae Albu de la sonde. Dar 
cine poate scăpa de aici ? Ca 
hitleriștii sînt cu ochii în patru.

— Și-acolo, la sonde, sînt tot 
așa, păziți de hitleriști...

Niculaița îi asculta cu încor
dare. înțelesese și ar fi vrut să 
le vină în ajutor, sa poată să 
faca ceva ca sondele sa fie sal
vate. Deodata îi veni o idee.

— Merg eu, tatuca, se oferi 
el. Știi ce am sa fac ? O sa-mi 
umplu sînul cu mere de aici 
din pomul de lîngă gara și zic 
ca le duc în sat la domn' pri
mar... că domn’ primar e prie
ten cu hitleriștii...

Niculaita făcuse întocmai 
cum spusese. Fascistul de gar
da îi dăduse voie sa plece. Va- 
zind insă ca în loc sa se în

drepte spre sat o rupse la fuga 
pe deal, spre sonde, țipase:

— Halt, halt 1 înapoi! Zu- 
ruch I

Dar Niculaita fugea mîncînd 
pamîntul. Deodata se auzira 
împușcături. Tumpi. care aler
ga alături, începu să schelaiaie. 
Fusese lovit. Niculaita îl luă în 
brațe. Mai avea doar cam o 
suta de metri pîna la sonde 
cînd, din fata, se auzira alte 

răpăituri: acum trăgeau și 
hitleriștii care păzeau sondele. 
Băiatul simți ceva’ca o arsura 
în obraz și în umărul sting, dar 
continua sa fugă. „Trebuie să 
ajung la nea Albu... Trebuie sa 
ajung la nea Albu...” își spu
nea el.

Privirile i se încețoșau însă 
și, poticnindu-se, căzu.

— Nene Albu... nene Albu..., 
murmura el în neștire, tîrîn- 
du-se spre sonde.

Din sîn i se revarsaseră me
rele mari, roșii ca și cămășuța 
luj pătata de sînge.

Deodata, din fața, cîțiva mun
citori se repeziră spre copil. A- 
jungînd la el, cel mai batrîn îl 
lua în brațe.

— Ma, băiatule, ce-oi fi cău- 
tînd tu în bătaia puștilor hitle-
riste, hai ? Și ia-n te uita ce 
mere frumoase 1 Cine ni le-a
trimis, hai, Prîsleo ?

— Vor sa dea foc... sonde... 
m-a trimis... nea Balan... tatu
ca... Vor sa... alarma... și cînd 
fugiți la adăpost... ei sa... puie 
foc...

— Ce-i aici ? Cine acest co
pil ? Bandit 1 Hot ! înapoi 1 
Spion 1 Caput 1 Face legatur’ 
spion 1 Ce spus, bandit ? începu 
să răcnească un hitlerist care 

alergase în urma muncitorilor, 
Curînd, alți fasciști care erau 

de gardă la sonde sosiră și în
conjurară, grupul format în ju
rul copilului.

— Ce spune agent ? Spion 1 
Spune imediat sau te omor 1 
răcnea șeful gărzii, stînd cu 
pistolul atintit spre pieptul lui 
nea Albu.

— Nimic, nimic, domnule. A 
vrut sa ne aducă niște mere și

v-ati apucat să trageți. bată-vS 
dumnezeu de neoameni 1 Iacă, 
acum 1-ati omorît. mișeilor. Al 
adus încaltea mere pentru toți, 
Prîsleo, să știi... Eu sînt nea 
Albu. Dar ce ti s-a năzărit să 
vii încoace cu mere ? De astea 
ne arde nouă acum, măi copile, 
hai 1 întreba el în timp ce-i lega 
umărul rănit.

Niculaita nu mai putea vorbi. 
Voia sa puna din nou pentru 
ce a venit, dar simți deodata 
ca se cufunda într-o negură a- 
dîncă. Nea Albu însă, 11 în
treba așa ca sa-i înșele pe 
hitleriști.

Sondele n-au fost incendiate. 
Cînd hitleriștii au dat alarma 
falsa ca muncitorii sa plece de 
lîngă sonde, nici unul nu s-a 
grăbit să alerge la adăpost. 
Iar în după-amiaza zilei, tru
pele romîne și sovietice au 
înaintat dinspre Ploiești și i-au 
încolțit pe hitleriști. nimicin- 
du-i în luptele care s-au dus pe 
dealurile de la miazănoapte de 
gara unde lucra acarul Petrica 
Bălan.

în vremea asta, Niculaita ză
cea fără cunoștința, cu obrazul 
sting rănit de glonț și cu umă
rul zdrobit. N-avea de unde ști 
toate acestea. Abia tîrziu, la 
spital, a aflat totul de la nea 
Albu.

— Ma, Prîsleo, mă, să te faci 
bine, auzi ? îi spusese nea Albu, 
Tii, ce idee ai avut cu merele 
alea ca sa scapi de hitleriștii 
de la gară și să nu te bănuias
că nici ai de la sonde, Ma. Ni
culaita. tu ai fost... ce mai ca- 
lea-valea, tu ești mai viteaz de
cît Prîslea cel din poveste cu 
merele de aur, auzi ?

în ochii batrînului luceau La
crimi privind obrazul copilului 
care ramînea însemnat pe toata 
viata.

Povestitorul și-a sfîrșit isto
risirea aici. Flăcările focului de 
tabăra jucau aruncînd umbre și 
lumini pe chipu-i cu obrazul 
sting brăzdat de o cicatrice...

SEVER NORAN

POȘTA 
LITERARA

Ungureanu Victor— Crav- 
na-OÎtenia. Cîteva versuri 
mai izbutite în „Oile" („Mie
lușeii sar, se joacă 1 De urît 
să le mai treacă...") și în 
„Vulpea" („Vulpea lacomă, 
șireată 1 A venit la noi 

I odată, / Să fure găini și pui1 
Fără voia nimănui"). Restul 
pe teme prea complicate 
pentru anii tăi, nu prezintă 
interes.

Dumitru Marian — Mărgi
neni-Argeș. Ne-ai trimis un 
fel de strigături în care prea 
se repetă „bucurie" și „gos
podărie", „sat" și „matoslat" 
etc. Poate ne scrii cîteva 
rînduri despre via fa satului, 
despre vacanta de vară, des
pre începerea noului an șco
lar.

Gherdan Liana — Nucet- 
Crișana. Transmite felicită
rile noastre tovarășilor in
structori, bibliotecari și pio
nierilor de la Școala de 8 
ani din Nucet pentru fru
moasa inițiativă a serilor li
terare. Versurile tale sînt 
corecte — și atît. De ce nu 
încerci să te ocupi de teme 
mai personale : imagini din 
natură, din școală — într-un 
cuvînt, lucruri pe care le 
cunoști nu atît din lectură 
sau din auzite, ci din pro
pria experiență t

în cîntecul de astăzi, 
cînd patria-și aduna 
buchetele-mpliniril 
pe-ntinsurile ei, 
e dragostea nchinata 
pornirii de furtună 
ce-a ridicat poporul 
în August 23.

în steaua ce lucește 
pe frunțile de blocuri, 
în cerul Hunedoarei 
cu jerbe de scîntei, 
e slava luptei care, 
țîșnind pe-aceste locuri, 
a ridicat poporul 
în August 23.

Pe cîmpul ce se-ntinde 
din zare pînă-n zare, 
în foșnetul recoltei 
cu bobi de aur grei, 
e lauda adusă 
chemării-nnoitoare 
ce-a ridicat poporul 
în August 23.

în tabără, cînd steagul 
’l-naltă pionierii, 
în noile orașe 
cu soare mult pe-alel, 
e-un glas de mulțumire 
și-un zîmbet al puterii 
ce-a ridicat poporul 
în August 23.

Și-n slava-acestei zile, 
trăind fără de moarte, 
e întruparea vie 
a marilor idei 
ce le-a-nălțat Partidul, 
privind prin timp, departe 
cînd a condus poporul 
în August 23.

MIHU DRAGOMIR

Mihordea Mariana — Bîr- 
lad. Basmul cu pricina mi se 
pare alcătuit din motive și 
fragmente bine cunoscute 
(frații Grimm, Ispirescu ele.) 
pe care le-ai însăilat cu oa
recare îndemînare, dar cu 
greșeli gramaticale inadmi
sibile la o elevă de clasa a 
VlII-a.

Mărghitan Gheorghe — 
Ictar-Banat. Cumpănește bine 
ce vrei să spui înainte 
de a lăsa cuvintele să alu
nece pe hîrtie. Rima nu 
poate fi nici ea întîmplă- 
toare, pusă așa „ca să se po
trivească" („Și să stau acolo, 
doară, ! Să privesc ca odini
oară...". Aici, evident, „doa
ră" e folosit arbitrar, adică... 
într-o doară). Fiecare cuvînt 
trebuie să aibă rostul Iul, în 
legătură cu cele dinainte și 
cu cele ce urmează. Aștep
tăm impresiile din vacantă.

Brînzei Doina — Cîm/ptr- 
lung-Suceava. Ambele piesa 
„de buzunar" au călită fi re
marcabile. Fraza e sigură, 
concisă, expresivă, situațiile 
clare, iar efectul comic, deși 
insuficient reliefat, se retine. 
Spre deosebire de multe 
alte corespondente cu ve
leități beletristice, cele patru 
pagini ale tale sînt scrise 
impecabil, vădind o bună 
cunoaștere a elementelor li
terare. Așteptăm cu încre
dere lucrări noi.
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