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Proletari din toato țările

GENERAJII
Spre viitor cu florile 
proaspete ale tinereții

Tinerilor din Republica Populară Romînă care 
trec în anul 1958 și mai departe spre viitor cu flo
rile proaspete și sănătoase ale tinereții lor, le urez 
ca să izbutească să întruchipeze din toate visurile 
lor frumoase fapte demne de epoca noastră con
structoare a socialismului, fapte cu care să se mîn- 
drească poporul nostru muncitor și care să fie bucu
ria noastră a tuturor. In fiecare din voi, cei tineri, 
stau ascunse forțe nebănuite, — treziți-le și faceți 
din ele ani de glorie, în lupta pentru socialism și 
pentru pace. Plin de încredere în vrednicia voa
stră, vă trimit tuturora salutul meu prietenesc.

Mihai Beniuc

Să țineți 
pasul cu viața

Iată ca s-a sfîrșit și anul 1957. La capătul fiecă
rui an oamenii își fac bilanțul lor modest. A fost 
un an rodnic, care ne-a ‘legat mai mult de munca 
noastră pașnică. Cu fiecare zi îmi dau seama că în
drăgesc locomotiva așa cum îndrăgesc căminul. Lo- 
comotiva și meseria de mecanic fac parte din viața 
mea. Fără ele viața mi-ar fi searbădă, lipsită de 
căldură, de farmec. Mi*am făcut din meserie o artă. 
Nu din interes ci, din tragere de inimă, din dragoste. 
Uneori pentru a-mi întreține bine locomotiva îmi 
petrec o parte din timpul liber pe lîngă ea. As
cult cum îi bate inima și-o înțeleg. Noroc că ai mei, 
îmi cunosc pasiunea și nu se supără atunci cînd 
stau puțin pe acasă.

Acum, în prag de an nou, mă gîndesc Ia voi, la 
cei mai tineri, și prin minte îmi trece copilăria pe 
care am trăit-o eu. Se deosebește mult de a voa
stră. Noi, cei mai bătrîni am cunoscut exploatarea 
cruntă a burgheziei naționale și a capitaliștilor 
străini, asuprirea și gloanțele lor. Pentru o greșeală 
cît de mică eram bătuți și prigoniți. Eram prost 
plătiți și lucram ore în șir fără să fim răsplătiți. 
Atunci anul nou însemna clinchet de pahare, și 
veselie numai pentru cei avuți. In pragul unui nou 
an patronii făureau planuri să ne încătușeze, să ne 
sugă și mai sălbatic truda.

Astăzi în țara noastră muncitorii sînt prețuiți și 
stimați. In condiții din ce în ce mai bune, munca 
noastră a devenit mai frumoasă, mai ușoară. Pen
tru voi, cei tineri chemați să duceți mai departe 
tradiția de muncă a clasei muncitoare, regimul no
stru a creat condiții optime de muncă și de trai. 
Aproape că nu există oraș sau chiar comună în 
care să nu se fi construit zeci și sute de locuințe 
muncitorești, magazine moderne, bine aprovizioante, 
cantine, cămine, școli. Toate pentru voi.

Acum, cînd trecem în revistă realizările dobîndite 
de clasa noastră muncitoare în primul deceniu de 
existență a Republicii, fiți mîndri. Și voi tinerii ați 
participat la făurirea lor. Să vă dovediți vrednici, 
să le dezvoltați, să le apărați.

Aveți toate condițiile. Invățați cu sîrg. Invățați 
așa cum clasa muncitoare a învățat întotdeauna. Im- 
părtășîți-vă cunoștințele și astfel munca voastră va 
prospera. Niciodată nu ajungi să știi totul. Tehnica

Ștefan Lungu
mecanic de locomotivă, 

Erou al Muncii Socialiste
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„Vă doresc fericirea 
socialismului și 
comunismului"

In curînd voi împlini 80 de ani. Dar nu despre 
asta vreau să vă vorbesc, ci, despre felul cum am 
petrecut eu și muierea mea revelionul anului spre 
1908.

N-ar fl drept să încep cu acest lucru, căci poate 
voi nu știți ce s-a întîmplat in comuna noastră, în 
Branoșița, in zilele de 19 și 20 ale lunii lui mărți
șor din 1907. De aceea o iau mai pe îndelete. 
Tache Mitocan, pe numele Iui drept Dumitre Po
pescu, era moșierul din satul nostru. Acilea avea 
conacul și hambarele, că moșia pe care robeam 
toate sufletele celor 7 sate se întindea de la hota
rul Salcia, Leurdoasa, pină la Fratoșița, Bodărești, 
pe o suprafață de 25.000 de pogoane.

Moșierul avea toate hambarele și coșcioarele, be
ciurile și podurile pline de hrană. Toată bogăția re
coltei anulni 1906 la el se afla. La noi doar foa
mea și necazurile. Frămîntările noastre, ale celor 
înfomețați au început încă din luna lui făurar 1907. 
Boierul a spălat putina cînd a văzut că ar fi rost 
de răzmeriță și s-a așezat la Craiova. Slugile lui 
păzeau conacul cu strășnicie. Foamea însă nu ne-a 
mai lăsat.

Intr-o seară, moș Nicolae Borînacî care avea pe 
atunci 60 de ani și cu moș Nicolae Udroiu, care 
și el avea vreo iumătate de văleat, au ieșit cu 
trîmbițele cu care trîmbițaseră și la Plevna, in 
1877 cînd a fost răzbelul. Au sunat din ele și oa
menii satului s-au adunat cu coase, cu topoare, cu 
furci și-au jurat că nu vor lua de la boier nici un 
capăt de ață ci vor trece totul prin para focului 
pentru a curăți aerul de mirosul împuțit de trîn- 
torii boierești.

Am ars tot ui; perinl, scaune, tablourile cu fe
mei dezbrăcate, magazia cu 80 de vagoane, cele 
4 pătule, coșcioarele de porumb și tot conacul. In 
jurul vîlvătăilor la care în miez de noapte pu
teai vedea și un ac pierdut pe drum, am întins 
hora.

După cîteva zile a venit însă boierul cu jandar
mii. Au fost aleși 22 de inși din 22 de familii de 
răsculați și împușcați în ceafă lîngă fîntîna de la 
marginea satului. Eu am fugit in satul Schitului 
și m-am ascuns pînă a trecut ordinul cu împuș
carea. Au căzut atunci și Moș Bobirnecl și Moș 
Udroiu. Au căzut și tineri ca voi. Era unul Vasile 
Goșpăr de 18 ani, alții ca Ion și Costică 
frați gemeni în vîrstă de 22 de ani.

Noi le-am săpat la toți o groapă mare 
și i-am așezat, după ordinul căpătat de _ 
darmi, unul peste altul în ogorul boierului. Iar 
boierul ne-a pus să arăm și să semănăm porumb 
în singele lor, peste trupurile lor. Ne-am călcat 
osemintele alor noștri în picioare. Și robi am ră
mas și după aceea la boier, l-am înălțat cu pal
mele noastre alt conac, alte acareturi. In noaptea 
Sf. Văsi, de anul nou, lacrimile satului nu se us
caseră, iar boierul nu ne-a dat nici un bob de 
grîu pentru colivă, pentru a cinsti memoria alor 
noștri.

Eu cu nevastă-mea aveam pe masă In acea 
noapte spre anul nou 1908, o mămăligă din doi

Podaru

comună 
la Jan-

Gheorghe Duțu Sâlceanu
participant Ia răscoalele 

țărănești din 1907
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A fost odată
„fetita cu chibrituri

E seara de anul nou ; peste 
oraș s-a lăsat întunericul. Prin 
perdelele de la 
zărește, reflectat în 
conturul delicat al 
sclipirile jucăușe ale globurilor, 
drumul luminos al firelor de 
beteală. Sini ceasurile cele mai 
plăcute, ceasurile dinaintea 
nopții entuziaste și îmbătătoa
re, ceasurile de odihnă de după 
ziua de agitate pregătiri. Mă 
odihnesc ; rochia, neînsuflețită 
de contururile calde ale corpu
lui, stă cuminte pe un scaun ; 
liniștea, cu pași de vată, a pă
truns în toate colțurile casei. E 
plăcuta singurătății cînd du
rează cîteva ceasfri, cînd su
fletul nu ți-e singur și se lea
gănă între vis și realitate. Mi-e 
dur de poveștile copilăriei 
mele, de moșul cu barbă albă 
și sac cu jucării, de emoția 
fantastică pe care, dincolo de 
dar, ți-o transmitea intilnirea 
de o clipă cu minunatul 
personaj : Scot din bibliotecă 
o carte — povești de Andersen. 
O deschid ; e aici povestea cea 
mai tristă și mai înduioșătoare, 
amintirea cea mai chinuitoare 
a copilăriei : „Fetița cu chi
brituri"*. Recitesc paginile pu
ține, îngălbenite, văd fetița 
blondă și palidă, cu obrajii ei 
transparenți de frig, cu ztmbe- 
tul ușor, aerian, înghețat pe 
buze. E o poveste ? Niciodată 
mai dur decit in seara de anul 
nou cînd trebuie să fii vesel 
nu-ți dai seama că poveste nu 
e decit zîmbetul și visurile lu
minoase, că fetița blondă și pa
lidă a trăit și a murit cu ade
vărat, poate chiar aici, in ora
șul tău, intr-o seară de Anul 
Nou, cu mulți ani în urmă...

S-ar putea oare ca și acum, 
în clipa asta, dincolo de zidu-

ferestre se 
geamuri, 
bradului.

riie casei mele calde, «ă in- 
ghefe pe buze zîmbetul unui 
copil ? Gîndul, strecurat ca un 
dușman în țara liniștii, mă o- 
bligă să aduc replica copiilor 
pe care i-am văzut în ultimele 
zile. Am fost, de pildă, într-o 
grădiniță de cartier. Era luni 
dimineață și copiii, cu gîndul 
încă la ziua de duminică, erau 
doar pe jumătate atenți la in
dicațiile educatoarei. Un căpșor 
de fetiță cu bucle roșiatice se 
lăsa somnoros pe speteaza scau
nului.

— De ce căști, Sidi ? Te-ai 
culcat tîrziu ?

Zîmbet alintat :
— M-am uitat la televizor...
Sidi, duminică seara, a fost 

ocupată în lumea minunilor. 
N-a avut nevoie să înghețe pe 
stradă ca să se plimbe cu ima
ginația.

Sidi e fetița unui șofer.
...Am fost și la o casă de co

pii. Afară, zăpada scîrțîia de 
ger ; in vestibul era cald. 
Printr-un geam am privit în- 
tr-a cameră : in două șiruri, 
fetițe și băiețași repetau un 
dans cu care să facă praf toată 
exigența lui Moș Gerilă. Se 
mișcau cu grație de fluturași, 
cintau cit ii ținea gura și din 
cînd in cînd — nu izbuteam 
să-mi dau seama de ce — iz
bucneau în hohote de rîs. La 
biroul ei, directoarea casei de 
copii rezolva două probleme : 
repartiza darurile — triciclete, 
trotinete, săniuțe, păpuși ele.— 
și căuta un Moș Gerilă care să 
cunoască fiecare copil dar... să 
nu fie recunoscut.

Copiii de la casa de copii 
sînt orfani.

Anul trecut au adus la casa 
de copii, un băiețaș, i-au ales 
un nume frumos, i-au găsit

a ■U

niște părinți care sînt fericiți 
să-l crească. Cînd va fi mare, 
Dănuț nu-și va închipui nici
odată că ar fi putut să înghețe 
pe stradă.

...Acasă, în cameră, Monica 
Constantin, — 6 ani, obraji 
rotunzi, ochi căprui, adinei și 
mirați — își privește bradul. 
Nu e un brad grozav de mare 
și de bogat dar a fost pregătit 
cu multă dragoste. Sub el, Mo
nica a găsit și o jucărie. Cînd 
s-a sculat dimineață, părinții 
erau plecați după treburi și ea 
era singură cu extazul ei ; mie 
mi-a fost dat să receptez bucu
ria, versurile pentru moș Geri
lă și cugetarea teribil de dulce:

— Moș Gerilă mi-a adus 
pentru că am fost cuminte și 
l-am lăsat ieri pe tăticu* să-mi 
scoată dintele fără să plîng...

Monica e fetița unui sudor 
de la Grivița Roșie.

Gîndurile mi se întorc iar la 
povestea lui Andersen, la ulti
mele ceasuri ale anului.

In această după amiază fie
care copil din țara, mea are 
jucăriile și bomboanele lui. E 
un lucru mare și important. 
Dar nu e numai atît. in 
anii care au trecut, oamenii 
s-au îngrijit de hăinuțe groase 
și glietuțe calde, de hrana con
sistentă, de învierea roșului de 
mac din obrajii de copil. A- 
cum, frumosul și-a ciștigat toa
te drepturile, oamenii au timp 
să se gindească cum să facă să 
îmbrace darul folositor intr-o 
haină deosebită, cum să dăm 
fiecărui ceas al copilăriei far
mecul său. Mă gindesc la pă
rinții Monicăi, oameni simpli ; 
nimeni nu i-a învățat și poale

ILEANA POPOVIC!
(Continuare un pag. 2-a)

ADUNARI FESTIVE
CU PRILEJUL ZILEI UE 30 0ECEM6ME
Adunarea activului 

C. C. al U. T. M.
In cinstea celei de-a X-a ani

versări a Republicii Populare Ro
mîne, în seara zilei de 30 decem
brie a avut loc în sala de festivi
tăți a muzeului „V. I. Lenin-I. V. 
Stalin“ din București, adunarea 
festivă a activului C.C. al U.TJA.

Adunarea a. fost deschisă de 
tov. Petre Gheorghe, secretar al 
CC. al U.T.M. care a dat apoi 
cuvîntul tovarășului Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M.

După ce a trecut în revistă rea
lizările regimului democrat popu
lar, tov. Virgil Trofin a subliniat 
grija atentă și permanentă pe 
care o acordă partidul și guvernul 
tinerilor din patria noastră.

Cu acest prilej a fost înmînată 
„Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.'M.“, unor activiști ai C.C. al 
U.T-M., ai comitetelor regionale 
U.T.M., ai presei de tineret și 
copii, unor fruntași în producție 
și tineri scriitori.

bit despre revoluția culturală în 
primul deceniu de republică.

Colectivul artistic al Casei de 
cultură a studenților a prezentat 
un program artistic.

In continuare Ansamblul mace
donean „Tanec“ din R.P.F. Iugo
slavia a oferit studenților un spec
tacol de cîntece și dansuri.

Cei prezenji au răsplătit cu în
delungi aplauze frumoasele dan
suri și cîntece populare macedo- 

' ‘ cu 
din

nene și sîrbești, interpretate 
multă măiestrie de artiștii 
țara vecină și prietenă.

Duminică, la Teatrul National 
din Cluj a avut loc adunarea fes
tivă a oamenilor muncii din loca
litate consacrată celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării R.P. Ro
mine.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Petru Jurcă. președintele sfa
tului popular orășenesc.

Despre cea de-a 10-a aniversare 
a proclamării R. P. Romîne 
vorbit Gavril Lupșa, secretar 
comitetului regional Cluj

au
al 
al

P. M. R„ în limba 
Kulcsar Francisc. 
sfatului popular 
ba maghiară.

romînă, ți 
președintele 

regional, în lim-

La Iași
sala Teatrului Național 

.C.i“ a avut loc
In ___

„Vasile Alecsandri'
luni după-amiază o adunare fes
tivă consacrată aniversăii unui 
deceniu de la proclamarea R. P. 
Romine. Cu acest prilej Constan
tin Nistor, președintele Sfatului 
popular regional Iași a vorbit 
despre importanta aniversării a 
10 ani de la proclamarea R. P. 
Romîne, înfă'țișînd realizările din 
orașul și regiunea Iași in anii 
republicii populare.

A urmat un bogat program ar
tistic, la care și-au dat concursul: 
corul Complexului C.F.R., actori 
ai Teatrului National „Vasile A- 
lecsandri”, soliști ai Operei de 
Stat, Ansamblul popular de stat 
„Doina Aloldovei" și echipa de 
dansuri a Fabricii de țigarete.

Sute de studenți au participat 
duminică seara la adunarea fes
tivă închinată celei de-a 10-a ani
versări a R. P- Romîne care a 
avut loc la Casa de 
studenților „Grigore 
din Capitală.

Cu acest prilej prof. 
Nicuță, adjunct al
Invățămîntului și Culturii, a vor

cultură a
Preoteasa"

Constantin 
ministrului

Cu prilejul 
aniversări a 
blicii Populare 
Marii Adunări 
ferit ordine și 
blicii Populare Romine unui mare 
număr de activiști de partid și 
de stat, muncitori, țărani munci
tori, militari, tehnicieni, ingineri, 
învățători, profesori, oameni de 
știință și artă pentru meritele 
lor deosebite in îndeplinirea sar
cinilor date de partid, 
pentru activitatea deo
sebită depusă pe 
rimul construcției 
stat, economice, 
ciale, culturale șl 
șteștl.

celei de-a zecea 
proclamării Repu- 
Romine, Prezidiul 
Naționale a con- 

medalii ale Repu-

tă- 
de 

so- 
ob-
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Mi-aș cunoaște
țara

fte mi-aș pierde ochii 
mi-aș cunoaște țara 
după rîsul oamenilor, 
după graiul lor.

De mi-aș pierde ochii 
mi-aș cunoaște țara 
după cinteceie fetelor, 
după șuieratul flăcăilor. 
Mi s-ar pare numai că e noapte 
și ei pornesc pe ulițe 
să-și găsească dragostele 
așteptindu-i la porți.
De mi-aș pierde ochii 
mi-aș cunoaște țara 
după gîlgîitul izvoarelor 
după freamătul brazilor 
după sunetul lung, 
prelung, tumultos 
al acioilor și tilingilor 
marilor turme colective, 
după bătaia nebună a tractoarelor 
care ară pe ogoare înfrățite.
De mi-aș pierde și auzul 
mi-aș cunoaște țara 
după parfumul îmbătător al cîmpiilor mele, 
după atingerea pămîntului 
din țarina pe care m-am născut.
De mi-aș pierde și simțul mirosului 
și simțul pipăitului 
aș cere o fărîmă de azimă cuiva 
șl gustînd-o aș ști 
că-n patrie mă aflu.
Iar dacă mi-aș pierde de-o dată
și simțul auzului 
și simțul văzului, 
simțul pipăitului, 
mirosului și gustului 
tot mi-aș cunoaște țara 
prin simțul acela pe care 
medicii nu l-au numit încă 
dar care 
e cel mai puternic, 
cel mai frumos, 
cel mai înalt
din toate simțurile pe care le am.
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că le-ar fi fost mai simplu ca 
bradul și jucăriile cumpărate să 
nu fi fost ascunse cu grijă și 
aranjate peste noapte ci dăruite 
pur și simplu ; dar cum să ră
pești ochilor mirați întâlnirea 
cu lumea basmelor prin inter
mediul lui Moș ()erilă, emoția 
și — ceea ce e mai ales im
portant după ce se risipește a- 
burul de basm — amintirea?

în viața noastră e loc 
pentru gesturi avîntate, fru
moase, profund romantice. Cu- 
noșc doi tineri căsătoriți care 
se iubesc mult. Și-au cumpărat 
mobilă, au început să-și desfă
șoare talentele gospodărești 
dar... n-aveau locuință. Stăteau 
înghesuiți intr-o cămăruță, pe 
la marginea orașului și visau la 
ziua cînd li se va repartiza o 
locuință bună, încăpătoare și 
luminoasă. Ca să se distreze 
și-au organizat revelionul acasă 
la niște prieteni. Ieri însă au 
fost chemați la sfatul popular 
și li s-a dat 
benă, 
treaga 
avut 
gajele,
toate astea au rămas 
primele zile ale noului 
Ascunzîndu-se și ferindu-se u- 
nul de altul, cu mii de taine și 
de precauții, ea a cumpărat un 
brad — el flori și o sticlă de 
șampanie. Vor petrece noaptea 
de revelion în casa goală,

care 
lor j 

timp 
să-și

o cheie nouă, 
simbolizează 

fericire. N-au 
să-și facă 

i care mobila — 
pentru 

an.

gal- 
în

moi 
ba

cu brăduțul și trandafirii 
albi, privind de la fereas
tră schelele acoperite cu zăpa
dă ale construcțiilor din jur, 
fericiți și amețiți de liniștea a- 
ceea inegalabilă a casei noi, 
încă nelocuite,..

...Gînduri, unde rătăciți ? E 
tîrziu ! Vreți să mă judecați 
că nu mi-am amintit toate zile
le frumoase ale anului trecut, 
toți oamenii fericiți pe care 
i-am întâlnit ? De unde timp, 
cînd mai sînt cîteva ceasuri 
pînă la miezul nopții, să-mi a- 
nt înțese de albastrul mării și 
de zborul pescărușilor de astă 
vară, de examenele pe care 
le-am dat, de toate ? Mai am 
atâtea de făcut ! Trebuie să tri
mit flori unei codane de 18 ani 
care vrea, la 12 noaptea, să-și 
pună verigheta în deget, să te
legrafiez unui ofițer care a fost 
avansat ieri, să aprind lumină
rile din brad ca să nu uit c-am 
fost copil și să mă fac frumoa
să pentru întâlnirea cu viitorul. 
Trebuie să pun cartea la loc în 
bibliotecă. Nu-mi pare rău. Po
vestea rămine frumoasă 
ceea 
care 
vești

Să

dar 
ce trăim, noaptea aceasta 
ne cheamă, ne oferă po
ol căror final nu ne dor. 
rîdem, să fim veseli, să

ciocnim. Să zîmbim cu duioșie, 
să sperăm, să visăm. Și în cli
pa cînd se stinge lumina, să tă
cem : un răgaz de o clipă, pen
tru ca inimile să măsoare fe
ricirea.

S-apropie revelionul. 0 mînă de 
ajutor nu stric(L.

(In casa colectivistului Ținea Ion

din G.A.C. „I. C. Frimu", comuna { 
Vulcan reg. Stalin).

Foto AGERPRES

Urări pentru 150 
de prieteni

5 TINERI RĂSPUND LA ÎNTREBAREA:

„ce va
„Să devin

Sunase pauza de zece și în ju
mătatea aceasta de oră poți sta de 
vorbă pe îndelete cu harnicele 
muncitoare ale fabricii do confec
ții „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală. Ne-am adresat tinerei 
Carolina Galaftion de la con
trolul calității din sectorul 6 — 
sectorul tineretului. Acolo, lin
gă stivele de bluze de damă și 
co-stumașe de copii i-am adresat 
Carolinei Galaftion întrebarea an
chetei noastre :

— Ce dorești să realizezi în 
noul an ?

— 1958 va fi un an important 
în viața mea. In el mi-am pus 
multe speranțe. Anul care vine va 
aduce și realizarea visului meu cel 
mai măreț, pentru care mă stră
duiesc de 5 ani.

— In ce constă visul — dacă 
nu sîntem indiscreți ?

— Pentru a înțelege co aștept 
eu de la 1958 vă voi spune ceva 
despre anii care au trecut. Acum 
10 ani intrasem în fabrica de con
fecții din Orașul Stalin. Plecasem 
din sat să învăț o meserie. Aici 
am prins și gustul învățăturii. îm
preună cu alți muncitori am fost 
propuși să urmăm Facultatea 
muncitorească. După 2 ani m-am

In marea
Cu Nicolae Darie, președintele 

G.A.C. din satul Rotbav. ne-am 
întins la vorbă cîteva ceasuri. In 
casa lui nouă, în jurul unei oale 
cu vin și a unei farfurii de plă
cintă, au început să reînvie amin
tiri despre „anul de, frămînțare 
1952” cînd s-a inaugurat gospodă
ria. Dar mai mult parcă ne-a vor
bit de noii intrați, de cei 28 de 
țărani muncitori care de^bia de 
o săptămînă se numesc colecti
viști. De la Nicolae Darie am a- 
flat și de Ecaterina Stamm, o tâ
nără săsoaică pe care colectiviștii 
au primit-o cu bucurie în rindul 
lor. Ecaterina e o fată harnică, 
pricepută la munca cîmpului, așa 
cum are nevoie colectiva- Am vi
zitat-o acasă și am căutat să a- 
flu ce dorește să realizeze ea în 
anul care vine. Timidă, răspun
dea la întrebări scurt, ne îndrăz
nind să destăinuiască prea multe. 
Mi-a spus totuși lucruri intere
sante.

— îmi place munca cîmpului. 
De aceea n-am plecat la oraș, la 
fabrică. Noi am fost oameni să
raci. Am lucrat vreo doi ani la 
gospodăria de stat, ca zilieră. 
Doar în campanii. Așa că rn-am 
gîndit să intru în colectivă.

— Crezi că aici e mai bine?
— O, da ! răspunse ea și ochii 

îi străluciră parcă altfel. De mul
te ori mă gîndesc așa la viață.» 
la anii care trec. Am impresia că 
sînt într-o călătorie și fiecare an 
nou e o stație de unde voi porni 
mai departe. De cînd am termi
nat școala am tot călătorit sin
gură. Am lucrat pe unde am pu
tut. Au fost și greutăți și piedici.

PROPUNEȚI PENTRU 1958?
inginer44...

căsătorit și am venit în București. 
Soțul meu a fost mecanic la uzi
nele „Clement Gottwald”, a făcut 
de asemeni facultatea muncito
rească și acum este inginer. Eu 
am intrat aici ca muncitoare și am 
continuat să învăț Ia cursurile fără 
frecvență. Ei bine, acesta este vi
sul meu care se va realiza 
1958: voi termina Facultatea de 
textile și voi deveni inginer.

— Ce o să faceți după termina
rea facultății ?

— Simplu 1 Mă întorc tot aici 
în fabrică. Nu plec de la confec
ții. Dar mă întorc inginer. De pe 
acum am și început să studiez o 
problemă pe care aș dori s-o re
zolv. E vorba de organizarea 
mai judicioasă a muncii în ban
dă, mai exact procesul de fabrica
ție la unele sortimente ar necesita 
îmbunătățiri. Nu sînt încă stăpînă 
pe soluție dar în 1958 cred că voi 
reuși să dau fabricii un rod al 
muncii și pregătirii mele.

Acum învăț intens pentru exa
mene. Tncepînd din anul care vine 
mă voi strădui ca prin munca mea, 
prin cunoștințele căpătate, să slu
jesc în primul rînd fabrica, pe 
muncitorii care m-au trimis să în
văț ca să devin inginer.

familie

în

dar le-am trecut. Aici stă deose
birea. In 1958. pășesc alături de 
alte sute de tineri și vîrstnici. Las 
în 1957 singurătatea muncii mele 
și trec să lucrez în colectivă. Voi 
mai avea de înfruntat greutăți în 
viață, dar acum are cine să mă 
ajute. Tovarășul Darie spunea la 
adunarea în care am fost pri
mită : „Am primit în familia noa
stră 28 de tovarăși de muncă și 
de viață”. In 1958 nu mai sînt 
singură. Am cerut să lucrez în- 
tr-o brigadă de cîmp și mi s-a 
aprobat. Acolo mă pricep și cred 
că o să fac treabă bună. Am stat 
de vorbă și cu alți colectiviști și 
mi-a plăcut cum mi-au spus: 
„Aici totul e al nostru. Și vitele 
și păsările, și pămîntul nu este al 
unuia sau al altuia ci al nostru”...

Mai am o dorință : aș vrea să 
intru în U.T-M. Utemiștii din co
lectivă au echipă de dansuri, cor, 
dau programe artistice, se dis
trează. Eu... am umblat de colo, 
colo... înainte tineretul satului era 
împărțit în două, pe deoparte ro- 
mînii cu balurile și serbările lor, 
pe de alta sașii cu distracțiile lor. 
Astăzi, în colectivă nu mai este 
deosebire.

Mi-a vorbit mult despre înfră
țirea sașilor și romînilor, despre 
unitatea nu 
și în viața 
întrebat-o și 
materiale.

— Vreau

numai în muncă dar 
de toate zilele. Am 
despre dorințele ei...

să-mi fac mobilă și 
mai îmi trebuie un covor- Priete
na mea Martha Tltis, care lucrea
ză de un an în colectivă, mi-a 
spus că după împărțirea produ
selor își cumpără mobilă și se

mărită. $i Frasie Brendd, a lucrat colectivă și-au făcut multe 
cu părinții și și-a făcut casă nouă, cruri.
20 de colectiviști și-au făcut case — Vrei să te căsătorești ? 
noi. Și cWelalte fete care sînt în Ecaterina roși și tăcu.

lu- — Nu știu... Deocamdată îmi 
pregătesc ce am nevoie, 
buni sînt în colectivă. O 
dem...

Băieți 
să ve-

Pentru viata omului
Am tn fa(ă un om la vreo 30 

de ani ; spre ttmple în jos îi co
boară destule șuvițe argintii. 
După trăsăturile feții și strălu
cirea ochilor se vede că a luat 
pieptiș viata pentru a-și face un 
rost pe pămînt.

Valeriu Brîncuș este medic; 
nu la oraș, ci la sat, la Pogoa
nele- Acolo mai sînt noroaie, oa
menii se mai ascund uneori de 
medici, nu există operă, nici „res
taurant clasa întîia". Poate că 
încă n-ai tot utilajul pe care-1 do. 
rești, dar trebuie să lupți cu ar
mele de care dispui. Doctorul Va
leriu Brîncuș luptă cu tuberculo
za. De patru ani se războiește cu 
ea în raionul Pogoanele, 
său a fost să aibă aici un 
mare, luminos unde să-și 
leze „statul său major".

Zilele acestea policlinica 
nală se afla aproape în situația 
să-și deschidă porțile. O bogăție 
de clădire: 9 servicii, aparataj, 
confort etc.

Dr. Valeriu Brîncuș îmi dă un 
interviu. Nu. mai bine așa : dr. 
Valeriu Brîncuș tace, eu aștept 
răspunsurile sale... Doctorul se 
gîndește, se gindește. La ce se 
gîndește doctorul nostru ?

— M-am născut prea devre
me... Cîțiva ani mai tîrziu și 
mi-ar fi fost mult mai ușor...

Era după război. Un student 
bolnav de plămîni învăța cum 
să-i lecuiască pe alții de ftizie, 
cum să apere, să previe boala.

Țăranii își vindeau caii și boii 
pentru a cumpăra medicamentele 
salvatoare. Medicii particulari ru
peau „șapte piei“ de pe ei. Vale
riu Brîncuș n-avea ce vinde...

Acum, după ce a prescris sute 
și sute, mii de refete, totuși mai 
tresare de fiecare dată : 50 gr. 
streptomicină, 1000-2000 de pas
tile de hidrazidă... Da, tresare 
cu ani în urmă (ara nu era încă 
în stare să le acorde asistență 
medicală gratuită. Dar acum, oa
meni care altădată ar fi trebuit 
să-și vîndă boii, vaca, casa, pri
mesc totul gratuit. Înțelegeți ce 
înseamnă aceasta: totul gra-tu-it!

Boala se 
Mortalitatea 
acum

Ce 
medic

Dr.
gurat

— O caravană micro-radio-fo- 
togratică in raion. Apoi intensifi
carea educației sanitare. Acjiunea 
de depistare a focarelor bolii tre
buie urmărită mereu. Anul a- 
cesta a fost, o recoltă excelentă. 
Oamenii trăiesc mai bine, au de 
toate în cămări. S-ar putea, re
duce .morbiditatea.

E vorba de cazurile noi de îm
bolnăvire. Acestea ar putea fi re
duse cu 30 la sută în 1958- Cî
teva zeci de vieți omenești vor fi 
salvate din ghiarele bacilului 
Koch. E un lucru mic ? Nu cred

să fie la îndemîna oricui 
nea planuri.

Apoi dr. Brîncuș vrea să-și dea 
aspirantura sau secundariatul cli
nic în ftizialogie. Asta în 1958.

Mai tîrziu ? Vom vedea...

aseme-

Șantier literar

Visul 
spital 
insta-

raio-

retrage an de an. 
scade. Spitalul are 

aparatura necesară.
aștepta totuși un

toată
poate
din Pogoanele de la 1958? 
Brîncuș îmi schițează înfri- 
un plan de bătaie :

Indiscreția noastră privind pla
nurile de creație ale tânărului 
scriitor Nicuță Tunase în anul care 
sta gata să ne calce pragul, nu l-a 
deranjat.

— De cîtva timp adun mate
riale pentru continuarea povestirii 
mele „Derbedeii*6. Și documenta
rea o să-mi răpească încă multe 
zile. Mai amplă, de proporții mult 
mai mari, în povestirea aceasta 
voi reda peripețiile petrecute în 
viața lui Rădus liotărît să se în
soare.

— Intenționați să sfîrșiți poves
tirea în cursul anului 1958 ?

— Ba... chiar să ajungă
mina cititorilor. Aceiași intenție o 
am și pentru împlinirea unei vechi 
dorințe privind întocmirea unui 
volum în care să adun reportajele, 
schițele și povestirile publicate în 
anii din urmă în diferite ziare și 
reviste. Odată întocmit, acest vo
lum îl voi trimite spre publicare 
Editurii Tineretului. Apoi, încă

în

de

pe acum sînt așternute pe hîrtie 
primele pagini ale unei nuvele pe 
care am intitulat-o provizoriu 
„M-arn născut sărac**.

— După cite știu și debutul 
dumneavoastră în literatura pentru 
copii s-a bucurat de mult succes. 
„Muzicuța cu schimbător** și Ac
țiunea P. 1500** au plăcut micilor 
cititori.

— Micilor mei prieteni le voi 
face o surpriză. M-am gîndit la o 
povestire care cred că o să-i capti
veze,

Spre sfîrșit, tânărul scriitor Ni
cuță Țănase ne-a oferit încă o 
surpriză. Cei care n-au avut încă 
prilejul să citească „Derbedeii**, ca 
și cei care i-au citit paginile, vor 
putea urmări eroii lucrării pe e- 
cran.

Pasiunea cu care muncește Ni
cuță Tănase, condițiile pe care le 
au astăzi la dispoziție tinerii scri
itori, ne îngăduie convingerea 
planurile sale se vor realiza.

Fiecare avem de 
trimis cîteva felici
tări de Anul Nou 
prietenilor, cunoscu- 
ților și rudelor. Pen
tru noi asta nu e o... 
problemă. Pentru un 
tânăr care are însă 
de felicitat 150 de 
prieteni e ceva, 
ales că aceștia 
răspîndiți în 
colțurile lumii : Sene
gal, Moscova, Odesa, 
Germania, Anglia, A- 
merica de Sud etc-

Mocanu Constantin 
și-a făcut acești prie
teni la o Tabără In
ternațională a Stu
denților de la Ti
miș și la Festivalul 
de la Moscova. Des
pre fiecare are o a- 
mintire plăcută. De 
pildă, pe studentul 
în medicină Ogo din 
Senegal l-a cunoscut 
la Timiș cu vreo 3-4 
ani în urmă și s-au 
împrietenit. Cînd era 
la Moscova, la Festi
val, Mocanu se plim
ba într-o zi pe Sa
dovaia de unul sin
gur. Deodată se au
de strigat din urmă: 
Mocanu ! Se uită 
înapoi — nimeni cu
noscut. Dar 
un negru îi 
gît.

— Ogo !
Lumea s-a

mai 
sini 

toate

iată 
sare

că 
de

strîrw

în jurul lor. Sînt (i 
emoționați de întâlni- (i 
re pînă la lacrimi. (I

— Iți amintești de p 
la Timiș, cînd ne-am p 
plimbat prin pă- (l 
dure ? (i

Cu Ogo a rămas P 
de atunci prieten l * 
foarte bun și își scriu l' 
mereu. i1

In alte împrejurări, ' 
dar asemănătoare, l-a ( 
cunoscut pe un tânăr ( 
avocat din Siria, pe ( 
Volodea, sportiv din ( 
Moscova, pe Ina, aspi- ( 
rantă la Universitatea ( 
Lomonosov și pe ( 
mulți alții. Mocanu , 
corespondează în mod ( 
regulat cu ei, scriin- . 
du-și despre tot ce-i , 
interesează pe niște ; 
tineri la 25 de ani. (

Mai era încă mult < i 
pînă la Anul Nou 
cînd lui Mocanu înce- (i 
puseră să-i vină deja p 
felicitări. Prietenii de p 
departe vroiau ca ură- (i 
rile lor să ajungă la p 
timp. La rindul lui, p 
Mocanu Constantin, p 
tânăr cercetător ista- (i 
ric, a expediat de pe p 
un tabel de 150 de p 
adrese urările sale în < I 
toate

La 
teni ! 
nilor 
fericire !

colțurile lumii, 
mulți ani, prie- 
Vouă și priete- 
voștri, tuturor,

că

Lucruri obișnuite ?
Învățătorii își fac planuri 

ani de studii, pe trimestre școlare, 
pe săptămîni, pe zile și chiar pe 
ore. Evident, educarea copiilor ce
re muncă chibzuită, sistematică. 
Cu toate acestea, tînăra învățătoa
re Minea Floriana, de la Școala 
de 7 ani din comuna Brănești, 
regiunea București a acceptat cu 
greu să răspundă la ancheta noa
stră.

— N-am ce să vă spun deose
bit. Planurile, glodurile mele pen
tru anul care vine sînt obișnuite, 
fără a ieși din comun.

— Și totuși...
— Ei bine, dacă insistați... Ce 

să vă spun? Am terminat Școala 
medie pedagogică în 1954. în 
aceiași toamnă la. cererea mea de 
a lucra la țară am fost repartiza'ă 
în comună. în aceeași toamnă am 
luat în primire clasa a l-a. Acum, 
în anul care vine, copiii aceștia 
vor termina ciclul I (4 clase), 
planurile mele pregătirea lor 
mai bună ocupă primul loc.

— Cum se va concretiza 
ceastă preocupare?

—în primul rînd pregutindu-mă 
mai temeinic pentru fiecare zi de 
școală. Apoi, ajutîndu-i și mai 
mult pe cei mai slabi. într-un cu- 
vînt, în 1958 mi-am propus să nu 
fie în clasa de care răspund nici- 
un repetent și corijent. O altă

pe

In 
cit

a-

preocupare pentru anul care vine 
va fi aceea de a obișnui pe elevi 
cu munca fizică, cu ideea că ni
mic nu se obține în viață fără 
muncă. Vreau ca elevii clasei a 
IV-a să obțină cele mai bune re
zultate la atelierele de tîmplărie 
și croitorie care au fost înființate 
în școală ca și la munca pe par
cela clasei mele din lotul experi
mental școlar. Mi-am propus apoi 
ca în timpul verii să organizez o 
excursie cu elevii pentru a cunoaște 
cît mai bine teritoriul raionului 
nostru. Aș mai putea să vă spun 
încă multe lucruri pe care am de 
gînd să le-fac în 1958 pentru pre
gătirea cît mai bună a elevilor 
de care mă ocup,

— Alte planuri?
— Vă interesează poate că anul 

1958 e primul nteu an de facul
tate — Facultatea de filozofie, 
secția pedagogie, fără frecvență, 
și că am de gînd. să iau califica
tive numai de bine și foarte bine? 
Vă interesează poate dorința ca 
în anul viitor să obțin rezultate și 
mai bune împreună cu ceilalți 
membri din brigada artistică a că
minului nosțru cultural?

Nu este așa că toate acestea 
sînt lucruri obișnuite?

Anchetă întreprinsă de M. ZO- 
NIS, GH. ANGELESCU, AL. 
PINTEA și V. RANGA

(Urmare din pag. l-a) 

merge înainte, cu pași de gigant. Trebuie să țineți 
pasul cu ea. Și eu învăț la fel ca voi ,cu toate că 
sînt mecanic cu experiență. îmi dau seama ce multe 
lucruri mai am de învățat de la feroviarii sovietici 
ca și de la toți feroviarii cu experiență înaintată.

Vine 1958. Aș vrea din suflet să vă fac o urare. 
Să fiți demni, curajoși, cinstiți în inupca voastră. Să 
vă îndrăgiți meseria din totul sufletul și să nu ui
tați că, colaborarea este una din trăsăturile munci
torului. Să nu vă încerce dorința de a păs
tra taina meseriei. împărtășiți-o la cei din jurul 
vostru, la ucenicii care încă se mai află pe băncile 
școlilor. Și cea mai mare fericire o veți avea cînd 
cei ce au deprins de la voi meseria vor deveni frun
tași, oameni de seamă. Aceasta este urarea mea. In 
noaptea anului nou veseliți-vă, petreceți fiindcă e 
sărbătoarea noastră. Petrecem un an care se duce și 
întâmpinăm pe unul care vine.

La mulți ani, prieteni !

„Vă doresc fericirea
socialismului și comunismului"

(Urmare din pag. l-a)

pumni de mălai, puțin lapte muls de la singura 
oaie ce o țineam cu noi în casă și un ulcior cu 
apă rece. Cam așa avea tot satul. Și 
cu mulți copii. Așa a fost revelionul, 
mămăliga cu lacrimi că boierul ca să 
sească, nu ne da nici sare.

Azi, cînd viața mea este aproape de 
pare parca rău. Aș vrea să mai trăiesc o viață 
împreună cu voi. După datina nouă, flăcăii se duc 
la căminul cultural să se veselească. Toți au car
ne de porc pe masă, cozonac, vin și nu mai umblă 
desculți și dezbrăcați, rebegiți și învinețiți de frig.

Prețuiți dragii mei nepoți partidul și guvernul 
care v-a creat viața asta nouă și aduceți-vă aminte 
și închinați în noaptea revelionului un pahar de 
vin și pentru cei căzuți în lupte; pentru cei care 
s-au gîndit că ei cad, mor, dar cei din viitor — 
adică voi vor trăi o viață plină de belșug și 
bucurii.

Vouă, tinerilor țărani care vă îndreptați gîn- 
dul spre gospodăriile colective, vouă celor ce lu
crați în fabrici și uzine, vouă cei ce învățați prin 
licee și studenție, vouă tuturor, eu bătrînul Gheor- 
ghe Duțu Sălceanu vă spun la mulți ani și vă 
doresc fericirea socialismului și comunismului, fe
ricire pe care și eu aș dori să o

erau unii 
Am sărat 
ne pedep-

apus, îmi

apuc.
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Referitor la „Kapufnilc1

LUI TI ON GERILĂ
societateOrele 24.

31 decembrie 1957

ruciorul.

artist emerit al R.P.R.

revelion
Lenuța.

Pagina redactata deinvitat și dame la

Dă.i drumul uratului, 
Zi-i-o birocratului I

dansează 
Moment

: — bici 
tramvai 
Panteli- 
și-1 în-

Mămico, de ce întirzie moș Gerilă atîta ? 
Probabil nu s-a terminat încă ședința...

Moment

îmbrac- Surpriză. La 
bleu nevastă-mea

Păzea leneși și IngîmMțl 
La oparte birocrați
Că noi am legat de plug 
Șl un strașnic tăvălug

Plugul nostru frățioare 
Este ttas de 5 tractoare 
Ca să brăzdăm orice viciu 
Am înhămat și ariciul.

DULLES: — 0 praștie?!... Ml 
se pare că moș Gerilă a vrut să 
tocă o aluzie răutăcioasă...

Ultimile cuvinte i-au fost aco
perite de strigătele unei femei;

— Vasile adu odată lemnele că 
bat cozonacii în retragere I

— Florica, mă lămurește nea 
Vasile și zîmbind adaugă : Sal’- 
tare taică și noroc 1

serv un copil. Doarme. Gîndesc :

un an 
cu chiu 
interviu.

turi, la examen.,.. Moment vesel I 
Nici o întrebare în examen de

spre Mambo... Moment vesel 
pentru tine.,. Moment trist pentru 
el...

Studentul de alături a pierdut 
anul... Moment trist.

S-a mutat de la noi... Moment 
vesel.

Sindrofie în familie. Astă seară 
ceri mina Lenuței... Moment ve
sel.

Se dansează. Lenuța vrea să 
danseze numai vals... Moment 
foarte vesel.

Ciocnesc cu Chircă și-apoi scot că-

La casa lui Tomazian 
Am urat și-acum 
Dară azi, cu val
El ne-a dat... un

.PROBAȘiLW J 
nSS 

aCuHifi at®

Moș Gerilă a pierdut citeva file 
din jurnalul său intim. Cițiva ti. 
neri le-au găsit și le-au trimis zia
rului nostru. Ne permitem indis
creția de a vi le prezenta mai jos:

Revelionul unu! codaș la fnvâ (Alură... 
Desene de N- CRIVAT

In Jurul unei mese lungi de
2—5 metri se înlătură orice 
obstacol care ar putea stîn- 

jeni pe jucători. Se așează la cele

I BAIEȘU, M. CARANFIL, 
P. DAN, 1. ISAIIA și GH. 
NEAGU.

Unele articole sînt realizate 
pe baza datelor trimise de co
respondenții voluntari:

S. HARABAGIU, PETRES-

T,flblCfl PE STRAbA „OH COJBUC" tUN
- TRECUTFflRfl Sfl IAU IN IEAMA fiXtțlTĂTlLE (pMOMElf 

FESTl'l/fl) si AM I/ENIT Sfl-MI URll^K^fOK* 
Of rfiJUL. ASAbAR, iNffiFOB-
șV servatîile •• .«
■'^lîLpTiHEKiLOR X , 1 ,IJ.1 III 
VL-- vTCOCK COSTE% |
OivViOSiF GLI60r\ |1"' 0»

ii°n A0Kt> ■ <■11
VA „IfWEL ZAC°

pin cukahom./ f V «H— Jl '

CU VALENTIN, BAGHINjA 
AR1STICA. ȘTEFAN CHIRQA, 
GH. CONSTANTIN, RADU 
CONSTANTIN. DAOLI MIL|Ă- 
ȘEL, PETRE JURASCU și 
NIC. BOGDAN.

două capete ale mesei ctte un ju
cător cu ochii legați. Unul este 
„iepurele11. celălalt „vînătorul". 
Amîndoi stau sprijiniți de masă 
cu mina dreaptă. La semnal a- 
mîndoi jucătorii merg înainte In 
jurul mesei, mai repede sau mai 
încet după cum apreciază după 
auz. apropierea celuilalt, fără Să 
aibă voie să întoarcă și să mear
gă în sens invers. Vînătorul cau
tă să se apropie de iepure și sț-î 
prindă. Iepurele caută să-și păs
treze întotdeauna distanta și să 
scape.

Dacă vînătorul prinde iepurele 
Intr-un timp indicat de 2—3 mi
nute este cîștigător. Dacă nu-1 
prinde iepurele iese victorios. Ju
cătorilor nu li se permite să se 
întoarcă în timpul jocului schim- 
bînd sensul sau mina cu care sînt 
în permanentă în contact cu 
masa.

Jocul se poate desfășura foarte 
bine în jurul mesei de tenis de 
masă, putîndu-se organiza con
cursuri între două echipe.

Cîștigă echipa ai cărei jucători, 
în timpul limitat, au cele mal 
multe rezultate.

In fond viața este alcătuită din 
momente vesele, momente triste și 
momente banale. Reținem in gene
ral momentele vesele și momentele 
triste.

Fotografii obișnuiesc să spună:
— Un moment —- Mersi I! Mo

mentul este imortalizat. Dar și fără 
să fii fotograf, prinzi și cu ochiul 
liber o serie de momente, pe care 
le reții și-ți rămin întipărite in 
minte.

Lingă tine s-a mutat un tânăr 
student... Moment vesel I

Lenuța, fata pe care o iubești 
spune că vecinul e băiat drăguț,.. 
Moment trist.

O sindrofie în familie. Masă 
mare cu dans... Moment vesel I Nu 
știu cum se face că e invitat 
studentul de alături... 
trist.

Dansezi primul vals cu 
Moment vesel.

Mai tîrziu studentul 
Mambo cu Lenuța — 
trist.

Lenuța e epațată de arta cu 
care dansează studentul Mambo... 
Moment foarte trist.

Vrei să înveți Mambo... Moment 
vesel.

Nu reușești. Te faci de rh... Mo
ment trist.

Vin examenele... Moment vesel 
pentru unii...

Te intilnești ou studentul de alt-

Brrr ! Ce vînt rece pe aici,.. 
Mă aflu în comuna Cozi a, 
raionul Iași.

— Ce ne-ai adus Moș Gerilă ? 
Copiii din jurul meu, cuminți, 

ascultători, sînt numai ochi și 
urechi. Știam eă au fost buni, Le- 
ara înșirat : bomboane 1 jucării ! 
roșcove ! o săniuță 1

M-au privit deziluzionați : 
— Tu nu ești Moș Gerilă I 
—- Dar cipe-s ?
.— Președintele cooperativei noa

stre ! Numai el ne îndoapă cu 
bomboane și în schimb nu ne-adu- 
ee rechizite. Ce eram să fac ? N-a
veam în sac prea multe rechizite. 
Și i-am lăsat cu impresia că sînt 
președintele cooperativei.

Intr-un colț al încăperii în
tindem un cearceaf ca un 
ecran de cinematograf și 

plasăm în spatele lui o lampă sau 
un bec. Alegem 4—6 jucători din 
cei prezenți și-i ascundem după 
acest ecran. Anunțăm că organi
zăm un spectacol-ghicitoare, după 
care, jucătorii ascunși după ecran 
vor trece prin dreptul pînzei (în
tre bec și cearceaf) în așa fel în- 
cît să li se proiecteze umbra. 
„Spectatorii" vor trebui să iden
tifice pe cei care au trecut prin 
spatele ecranului.

Iepurele ți vînătorul

— Poftim, pen
tru... și-i arăt 
tpre camera ală
turată. Chircă 
îngălbenește :

ești. Inginerul 
fabricii noastre.

tot promiți că
rucioare pentru transportul ma
terialelor în fabrica noastră de 
pielărie... Ni s-a urît să te tot au
zim : „Vă aducem... Vă aducem...“ 
Intr-adevăr ne-ai adus. Crezi că 
ăsta rezistă la... supra tonaj ?

—- Cine m-o fi pus să scot că
ruciorul. Te pomenești că sugaciul 
din leagăn era al unui musafir.

M ftWNWflWrtR 
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ȚI V 5A SCRIU ÎN' ANUL CE VINE !

ț TJe drum m-ei purtat 
ț Neam de birocrat
ț * Cu cererea-n mină 
: Aproape o lună.
i Chiar de-am insistat
• Nu m-al ascultat.
ț Pin-mi-ol aproba
• Să-(I urez aș vrea: 
j Să te culci In pat
i Doar cu referat.
ț Să mergi in picioare 
: Numai cu-aprobare.
j Hainele să-ți fie 
; Țesute-n hlrtie 
ț Din cereri cu vize, 
: Aprobări șl-avize.
! Să cumperi bucate 
; Numai ștampilate 
? Cind vei cere piine 
; Răspuns : „vino miine*11
• Cind te duci acasă
! Să ai cereri pe masă.
• In loc de sarmale•
i Să măninci dosare.
• Așa birocrat, 
ț Să fii avansat, 
: Pentru orice faptă,
; La... slin tul așteaptă.

adresată 
unui birocrat 
adevărat

In prima zi de lucru care a 
urmat zelosul subaltern a primit 
o adresă din partea Magazinului 
Universal : „Vă facem cunoscut 
că dintr-o regretabilă eroare pa
chetul dumneavoastră a fost con
fundat cu pachetul unui alt cum
părător. Vă ruguțn.,.**

Căutînd să îndrepte greșeala 
Victor încearcă să înduplece șe- 
ful.

— Tovarășe, a fost o greșeală. 
Scuză-mă ! Bunele mele intenții...

— Destul ! Chiar dacă nu se în
tâmpla eroarea îți restituiam o- 
b iedele. Nu admit pe lingușitori.

„Strategia a eșuat", constată trist 
Victor Diaconescu.

— Ia stai, bătrîne ! Cine ești 
dumneata ? Văd că aici, în pagina 
noastră veselă oamenii te-au luat 
drept mereu altcineva. Moș Gerilă 
face ochii mari. Nu-i vine a crede. 
Se apropie de pagină... citește pe 
nerăsuflate.». îngălbenește :

— Nu mă nenoroci, nea Radule.., 
cheamă secretarul de serviciu... Eu 
nu sînt nici președinte de coopera
tivă, nu lucrez la fabric® de țiga
rete din Sfîntul Gheorghe și n-am 
nimic comun cu inginerul de la 
I.R.P. din Timișoara. Uite buleti
nul populației. Eu sînt Moș Ge
rilă. Auzi, Moș Ge-ri-lă...

— Victor Diaconescu a făcut, 
Victor Diaconescu a dres, am de
venit cum s-ar zice un permanent 
erou negativ. Sînt intoxicat de 
critică, intoxicat. D-asta m-arn ho- 
tărît să trag o lovitură de tun. 
Am strategia mea, artă nu altce
va ! — șoptește Victor Diacones
cu colegului său de birou și îm- 
brăcîndu-și în goană paltonul, iese 
vijelios din cameră.

Ninge. Și-a uitat pălăria sus. 
Să se întoarcă ? Imposibil. Mat 
sînt cîteva zeci de minute pînă la 
închiderea magazinului. Uf, și 
tramvaiul întârzie. Apare un taxiu. 
Victor nu mai stă la îndoială.

— La Magazinul Universal ! co
mandă autoritar șoferului.

A ajuns. Cumpărăturile le efec- 
tuiază după un plan bine chibzuit. 
Pentru madam Pompilescu, con
soarta șefului, alege un servici de 
toaletă : pieptene, perii și alte
ustensile, bineînțeles de nylon.
Pentru domnul Pompilescu un toc- 
rezervor. „Să-și amintească de
mine cînd îmi va scrie caracte
rizarea" — gîndi Victor și după 
ce achită facturile se prezentă la 
ambalaj, unde, înmînînd un plic 
mic, roz, parfumat funcționarului 
care se ocupă cu expedierea cum
părăturilor la domiciliul clienți- 
lor, îi recomandă :

— Trimiteți pachetul și scrisoa
rea pe adresa : Eugen Pompilescu, 
strada Retezată nr. 40.

telegraf care știind cine mă fugă
rește m-a salvat scoțîndu-mi din
tele cîinesc. De acord cu Florica, 
am renunțat să-l căutăm pe ami
cul meu și am intrat la cinema
tograf. Pe pînză, Carmen săruta 
pătimașă. Florica îmi înfigea un
ghiile în podul palmei și-mi șop
tea :

— Cum o cheamă ?
— Carmen al lui Nea Bizet...
— Aha, tamjă veche 1 Ii cu

noști familia ?
— încă din copilărie.
—- Așa ? Adio 1 zice ea și plecă 

furioasă. In stradă încerc s-o 
împac :

—i Cum, nu-ți place „Carmen"?
— Frumoase maniere dom’le. 

Vrei să-ți admir damezele ?
— Despre cine vorbești soro ? 

m— Despre vecinica ta de ban
că, despre Carmen al lui nenea 
Bizet.

Și pentru că Florica era furioa
să, iar eu. vorba aia „stîlpul ca
sei"... am tăcut lemn.

Uite așa taică, ne-a prins Anul 
Nou pe stradă gîndindu-ne unul 
la altul. Acasă ce să-ți povestesc, 
Florica s-a culcat pe divan, iar 
eu mai ambițios pe scaun. Cum 
nu se lipea somnul de mine, des
fac carnetul și încep să scriu 
ceva.

— Ii scrii bilete lui Carmen?
— Aș ! Te implor, nu-ți vîrî na

sul în așa problemă. E înnebuni
toare- Azi, la cantină, cinci băr
bați ne am chinuit să aflăm ne
cunoscuta. Degeaba.

— Umbli și cu necunoscute ?!! 
Arată-mi hîrția- Florica citește : 
„Cîte oua fac nouă găini și opt 
optimi în nouă zile și douăspre- 
zecedaimi dacă patru găini și 
opt pătrimi fac zece ouă și cinci
sprezece șeptimț în șase zile și 
șaisprezece șesimi ? „Zorile albe 
ne-au găsit trezi, iar în dormitor 
parcă ninsese cu foi de hîrtie. Pe 
la cinci Florica s-a suiț în pat și 
drăgăstoasă mi-a ciripit:

— Vasile, pentru că tot e azi 
ziua ta, pune mina și fă curat în 
easă.

gum puteam sa trrsBc ae ua «e 
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Se sting luminile... Bubuie 
tunurile. Au trecut cîte
va minute. Mă aflu în 

Combinatul Poligrafic Casa Scîn- 
teii. în paginație. Stau de vor
bă cu nea Radu, cel mai bătrîn 
tipograf al „Scînteii tineretului**.

— La mulți ani nea Radule !

Orele 20. Sufrageria familiei 
Pompilescu, șeful de serviciu al 
lui Victor Diaconescu răsună de 
rîsetele primilor musafiri.

— Hai Cornelia, spune-ne o 
poezie — se roagă invitații în cor 
de fiica gazdei care ghemuită în- 
tr-un colț își roade intimidată un 
capăt de fundă. Unchiul Vasile îi 
dă exemplu de curaj. Suit cu pi
cioarele pe un scăunel recită : „E 
bolnavă rău broscuța / E bolnavă 
sărăcuța / Vreți să..."

Zbîrnîitul soneriei îl întrerupe. 
Madam Pompilescu aleargă la ușă. 
Se înapoiază aducînd în brațe un 
pachet voluminos și o scrisoare. 
Un cadou ! — exclamă ea entu
ziasmată și neavînd răbdare să 
deznoade sfoara sfișie ambalajul. 
Pe masă se rostogolesc de-a val
ma... o țesală, o perie de sîrmă, 
o zgardă cu clopot, un pachet cu 
caiete... Rumoare. Pompilescu sta
cojiu la față protestează :

— E o infamie. Deschide pli-

Iată-mă în fața casei simpati
cului actor V. Tomazian. Nea Va
sile în exercițiul funcției de gos
podar sparge lemne.

— Sal’ tare taică I îi strig peste 
ulucă.

— Și noroc I adaugă el. iar 
după, ce-mi deschide poarta con
tinuă : Poftim, dar mai repede 
că-mi răcești țurtea.

— Nu mulțumesc- Peste două 
ore trebuie să dau materialul la 
turnat.

— Ai greșit adresa. Cooperati
va de turnătorie e mai la vale.

— Nea Vasile. sînt reporter și 
te rog să transmiți cititorilor 
„Scînteii tineretului** un monolog, 
vesel, antrenant. De exemplu să 
ne povestești cum ai petrecut un 
revelion.

— Hei, taică, acum vreo-opt 
ani am petrecut un reve.lion pe 
care îl pomenesc de cîte ori mă 
uit în oglindă și văd un dinte 
lipsă |a apel. Ascultă : Cum s-a 

, întunecat afară, îi zic Floricăi j
„Imbracă-te soro, nu se cade să 
întîrziem.

— Ba se cade Vasile, nu vezi 
ce polei e pe stradă I Și mă rog, 
ce-i graba asta ? Nu cumva pre- 
tinul tău a 
masă ?

— Dame?! 
mi-ai pus în 
joc.

Dau să mă 
cămașa nouă 
mi-a cusut un j)etec mare de stăm, di 

fba imprimată cu flori albastre. ,Nu șî 
mă uita". „Semn de iubire** — 
zice ea. „M-ai ales măsură de si- da

Nota autorului : era prea tîrziu! 
Articolul nu l-am putut scoate. Fa
cem totuși cuvenita rectificare.

cui !
Amfitrioana citește : „Cu oca

zia Anului Nou îmi permit pe 
această cale să-mi exprim adînca 
considerațiune pe care v-o port și 
să vă urez ani mulți și fericiți. 
Al dumneavoastră,

Victor Diaconescu".

Mă aflu la Chircă Ștefan, 
muncitor tăbăcar de la 
I.R.P. Timișoara. E ve

selie mare. Se cîntă, se dan
sează. în camera alăturată ob-



A intrat în funcțiune linia
de înaltă tensiune Otelul Roșu — Timișoara

Tn cinstea aniversării unui de- 
ceniu de la proclamarea Republi
cii în seara zilei de 30 decembrie 
au fost puse în funcțiune linia de 
înaltă tensiune de 110 kil'ovolți 
de la Otelul Roșu la Timișoara 
și cele două stații electrice pentru

alimentarea cu energie electrică 
din sistemul energetic național 
al orașelor Timișoara și Arad.

Prin intrarea în funcțiune a a- 
cestor instalații se rezolvă pro
blema energetică d-n aceste im-

PREMIERĂ FESTIVĂ A FILMULUI 
ROMÎNESC „ERUPȚIA"

In cadrul „Lunii culturii*, du
minică seara, la cinematograful 
Patria a avut loc premiera festivă 
a filmului artistic romînesc „Erup
ția*. Noul film, producție a Stu
dioului cinematografic București, 
realizat cu prilejul „Centenarului 
industriei petrolifere din Romînia* 
de tînărul regizor LivÂu Ciulei, 
după scenariul scriitorului Petre 
Luscalov, este închinat eroismului 
și spiritului de sacrificiu al petro
liștilor.

Rolurile principale ale filmului 
au fost interpretate de actorii Ște
fan Ciobotărașu, artist emerit, Eva 
Cristian, Lucia Mara-Dabija, Lica 
Popescu, Jean Bart, Nicokie Șubă, 
Dorin Dron, Benedict Dahija, Ma- 
nole Teodorescu-Bădia și alții.

Tov. Ștefan loan, directorul Cen-

trului de producție cinematografi
că București, a prezentat specta
torilor pe principalii creatori pi 
interpreți ai filmului „Erupția*.

Au fost prezenți Constanța„ Cră-, 
ciun, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, George Ma- 
covescu, directorul general al Ci
nematografiei din Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii, fruntași ai 
vieții sociale, culturale și artistice 
a Capitalei, un numeros public.

Împreună cu filmul „Erupția* a 
fost prezentat în premieră filmul 
romînesc de păpuși „A fost odată*, 
o satiră antimonarhică, realizat de 
regizorul Bob Călinescu.

Publicul a primit cu căldură noi
le realizări ale cinematografiei ro- 
mînești.

Expoziția republicană de artă 
plastică a artiștilor amatori

Luni la amiază, la Casa Prie
teniei Romîno-Sovietice a avut loc 
deschiderea Expoziției republicane 
de artă plastică și artă aplicată 
a artiștilor amatori, organizată de 
Consiliul General A.R.L.U.S. și 
Casa centrală a creației populare 
din 'Ministerul Invățămîntului și' 
Culturii.

Expoziția cuprinde peste 250 de 
lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și artă plastică selecționate 
din 700 de lucrări realizate de 
artiști amatori în cadrul concur
sului de artă plastică și artă apli
cată, organizat de Consiliul Ge-

neral A.R.L.U.S. și Casa centrală 
a creației populare, în cinstea ce
lei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
și a celei de-a 10-a aniversări a 
proclamării R. P. Romîne. La a- 
cest concurs, care s-a desfășurat 
în maj multe faze, au participat 
peste 1.000 de artiști amatori și 
creatori populari, cu mai mult de 
1.500 de lucrări, care au fost ex
puse in 25 de expoziții organizate 
în diverse orașe ale (ării.

S-au acordat numeroase premii 
șl mențiuni.

(Agerpres)

CRONICĂ
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov- 
Gheorghe Diaconescu a fost eli
berat din funcția de ministru al 
Justiției.

Printr-o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri, tov. Gheorghe Dia-

conescu a fost numit Jn funcția 
de adjunct al ministrului Justi
ției.

Printr-un alt Decret al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
tov. Avram Bunaciu a fost numit 
în funcția de ministru al Justi
ției.

portante centre industriale, unde 
necesitățile sînt în continuă creș
tere. Totodată noile instalații îm
preună cu cele construite în anul 
trecut pentru alimentarea centre
lor metalurgice și miniere de la 
Reșița. Bocșa și Anina constituie 
scheletul pe care se poate dez
volta electrificarea întregului 
Banat. De la cele trei stații prin
cipale construite la Reșița, Oțe
lul Roșu și Timișoara se vor dez
volta linii de transport prin in
termediul cărora vor fi electri
ficate noi centre industriale și lo
calități bănățene.

Execuția aces.or noi și impor
tante lucrări energetice a fost 
realizată de un colectiv de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea „Electromontaj“ 
din Sibiu, sub conducerea ingine
rului șef Mihalache Ioriescu.

TELEGRAMA
Către

Consiliul de Miniștri 
al R.P. Romîne

Cu ocazia Adunării consacrate 
celei de-a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Ro
mîne, noi, oamenii muncii din Ti
rana adresăm poporului romîn 
frate salutările cele mai căldu
roase și urările noastre cele mai 
cordiale și frățești.

Sub îndrumarea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, și 
cu multilateralul ajutor al Uniunii 
Sovietice, poporul romîn talentat 
și muncitor a repurtat strălucite 
succese în dezvoltarea economiei, 
culturii și în construirea socialis
mului.

Vechea prietenie care leagă 
ambele noastre popoare s-a întă
rit cu fiecare zi și a devenit in
destructibilă și frățească dato
rită ambelor noastre partide 
marxist-leniniste, care conduc cu 
înțelepciune popoarele noastre pe 
calea păcii și socialismului.

Noi urăm poporului romîn frate 
succese continue pe drumul so
cialismului și întăririi păcii mon
diale.

Trăiască Republica Populară 
Romînă, trăiască prietenja inde
structibilă albano-romînă, trăia
scă lagărul socialismului în 
frunte cu Uniunea Sovietică.
Adunarea oamenilor muncii din 

TIRANA

Lucrările Conferinței

publice din R. D.

Păcat că nu-s hingher ca să vă iau.

★
— Ziarul „Borba1

Am tresărit și am sărit din pat
De urletele.acelea-niicrat...
Cînd clănțăneau din colți, cînd mîrîiau... 

Hîr, hauu... Hir. hauu...“
La Europa Liberă** urlau,.

un ciine-n
de solidaritate a țărilor

Asiei și Africii
CAIRO 3o (Agerpres). — La 

29 decembrie în cadrul confe
rinței de solidaritate a‘ țărilor 
Asiei și Africii au început lucră
rile comisiilor și subcomisiilor.

Comisia poliîică sub președin
ția lui Rameshvari Nehru șeful 
delegației indiene dezbate ra
poartele și recomandările pre
zentate de diferite delegații.

Delegatul Siriei-a chemat pe 
membrii comisiei politice să in
siste ca toate țările Asiei și A- 
fricii să promoveze politica neu
tralității pozitive adoptată de Si
ria și Egipt și sprijinită de po
poare.

Subcomisia pentru dezarmare 
a sprijinit cererile cu privire la 
interzicerea armei nucleare șl a 
încetării experiențelor atomice.

O discuție vie se desfășoară 
în subcomisia pentru discrimi
narea rasială. Luînd cuvîntul tn 
această comisie Muhammed Ah- 
med# Mahgub, ministrul Afaceri-

lor Externe al Sudanului a citat 
exemple flagrante de discrimina
re rasială în Uniunea sud-afri- 
cană și Statele Unite.

Delegatul Chinei a declarat că 
în Statele Unite se practică dis
criminarea rasială față de chinezi 
și japonezi cărora le este interzis 
accesul în unele instituții publice 
și care nu au dreptul să practice 
unele profesii și meserii.

Delegatul Algeriei a vorbit des
pre politica de discriminare ra
sială pe care o duce imperialis
mul francez în Algeria.

Delegații din Uganda și Zan
zibar au citat exemple de discri
minare rasială în țările lor.

Celelalte comisii studiază de 
asemenea problemele pe care 
le-au primit spre examinare din 
partea conferinței.

Toate comisiile au instituit sub
comisii speciale pentru elabora
rea proiectelor tje rezoluții și a 
recomandărilor care vor fi supuse 
spre aprobare conferinței.

Avioanele sovietice de vînătoare
nu mai au nevoie de pistă de decolare
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Inginerii și constructorii sovie

tici au realizat UN SISTEM DE DECOLARE FARA PISU4 
PENTRU AVIOANELE DE VlNATOARE. Acest sistem, scrie 
ziarul „Sovetskaia Aviația4*, va permite avioanelor să decoleze în 
orice direcție cu ajutorul unei instalații de catapultare. CATA
PULTA POATE FI ADUSA CU O REMORCA AUTO ȘI IN
STALATA IN ORICE LOC — CIMPIE, PĂDURE, REGIUNI 
MUNTOASE ȘI CHIAR ÎN RÎPE.

Ziarul relatează despre o decolare fără pistă — o decolare fără 
rulaj cu ajutorul catapultării executată de pilotul de încercare co
lonelul Vasili Ivanov, Erou al Uniunii Sovietice. Acest colonel 
este un pionier al acestui nou tip de decolare a avioanelor de 
vînătoare cu reacție.

După părerea piloților de încercare, care au executat aseme
nea zboruri, decolarea avionului de vînătoare cu ajutorul catapul
tării este destul de simplă, nu prezintă pericol și este accesibilă 
oricărui pilot.

S. Florian

A urlat
s=

Sărbătorirea 
aniversării R.P.R. 

peste hotare
MOSCOVA. —- La 30 decembrie 

Mihai Dalea, ambasadorul extra, 
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne în U.R.S.S. 
a oferit o recepție cu prilejul ce
lei de-a 10-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romîne.

La recepție au participat N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, F. R. 
Kozlov, A. I. Mikoian, N. M. Șver- 
nic, M. P. Tarasov și I. S. Kodița, 
vicepreședinți ai Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

★
BERLIN. — Cu prilejul celei 

de-a 10-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne, în 
seara de 28 decembrie a avut loc 
la Berlin un miting festiv în pre
zența primului ministru Otto Gro- 
tewohl și a numeroși reprezen
tanți ai vieții 
Germană.

BELGRAD.
din 30 decembrie a publicat sub 
titlul „Sărbătoarea prietenilor** 
un articol consacrat celei de-a 
10-a aniversări a proclamării Re
publicii Populare Romîne.

==

vest-Europa
(Celor de la „Europa Liberă")

A urlat un cîine-n vest-Europa
Și s-au stîrnit pe la vecini prin curte 
Să urle clinii toți pe unde scurte... 
„Hau, hauu... Hau, hauu...“.
Toți ciinii-n Europa surd urlau.

De ce-or urla atit de libertate
Cînd ei la gît au zgărzi de fier legate ? 
Jigodii, cățelandri și dulăi
Tuliți din țară pe ascunse căi
Se string la microfoane bot in bot
Și urlă, urlă pină nu mai pot... 
„Hau, hauu... Hau, hauu...**.
Toți ciinii-n Europa surd urlau.

Mi s-a părut la început că-i vis 
Dar de la Bonn și Londra și Paris 
Mai abitir ca n munții plini de tîrle. 
Clinii.a pustiu porniseră să urle. 
„Hau, hauu... Hau, hauu...“ 
Toți ciinii-n Europa surd urlau

Hau, hauu... Hau, hauu...**.

PE SCURT
MOSCOVA. — Pînă la 

cembrie ora 6 dimineața r____
satelit artificial a înconjurat glo
bul pămîntesc de 1336 de ori. Cel 
de-al doilea satelit artificial a în- 
conjurat în acest timp globul pă
mîntesc de 815 ori. Se așteaptă ca 
primul satelit al pămîntului să in
tre în păturile dense ale atmos
ferei și să-și înceteze existența în 
primele zile ale lui ianuarie.

PARIS. — Felix Gaillard, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Franței a declarat la 30 decem
brie că este de acord cu convoca-
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31 de- 
primul

rea unei conferințe a șefilor de 
guverne în problemele 
mării.

PEKIN. — La 29 decembrie Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze, a primit delegația corner- 
cială a Sudanului.

TEL AVIV. — Agenția France 
Presse anunță că primul ministru 
israelian, Ben Gurion, a demisio
nat. Potrivit relatărilor presei is- 
raeliene, demisia guvernului a fost 
precedată de puternice disensiuni 
între partidele din coaliția guver- 
namentală.

dezar-

Gală de filme 
romînești 
la Atena

ATENA. — Cu prilejul celei de-a 
X-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne ambasado- 
rul R.P.R. la Atena, Ton Drîn- 
ceanu a oferit la cinematograful 
,.Astron** o gală de filinp romî- 
nești. Au fost prezentate filmele dc 
scurt metraj ..București oraș în
florit". „Ion Manolescu" și „Cio. 
cirlia".

La gală au participat Neophitos, 
directorul Relațiilor Culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei, deputății Spais Leonidas, 
Arghiropulos, Germias, foști mi. 
niștri etc.

♦ aparține.

1) — Cu prilejul Anului Nou mister Trustman a acordat cola
boratorului nostru ADRIAN LUCACI, următorul interviu:

2) — Lumea arabă a primit doctrina „Eisenhower" cu multă 
căldură și spontaneitate...

3) — In Indonezia șî Siria am întîmplnat neplăceri. Dar nu 
ne-am lăsat. Pentru orice eventualitate ne-am luat amprente...

4) — Nu știu de ce sint numiți reprezentanți ai unor țări 
„slab dezvoltate" ?1 Cînd i-am văzut ml s-au înmuiat picioarele!

5) — Sesiunea N.A.T.O. s-a desfășurat sub semnul celei mal 
depline Înțelegeri...

6) — La Little Rock s-a Intrat in legalitate. Se aplică consti
tuția..

7) — în sfîrșit... avem șl noi rachetă purtătoare...
8) — ...șl grație reducerii greutății satelitului la 1,5 kg. folo

sim un sistem cu totul original de lansare.
9) — In concluzie: viitorul ne

Interviu cu mister TR USTMA.N
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