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Laboratorul Industriei locale din 
Ploești — singurul de acest fel în 
țară — este utilat cu mașini și 
aparate moderne.

în fotografie : 
tinerii chimiști 
Elena Pascu și V. 
Dusescu făcînd 
analize de labo
rator.

Citiți In interiorul 
ziarului pagina spe
ciala dedicată dez
voltării unor ramuri 
ale științei romineșii 
în anii puterii 
populare. Publicăm 
interviurile acordate 
de acad. prof. St. 
S. Racolau, acad, 
praf. G. tonescu- 
Sisești, acad. prof. 
Gr. C. Moisii, 
prof. R. Răauteț' 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

Un decor puțin obișnuit • 
pentru ciclism. Cu toate aces- • 
tea reprezentativa de tineret • 
a țării noastre se pregătește • 
asidu pentru Turul cicMst al • 
Egiptului. •
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Către
Cel de-al Vl-'ea Congres 
al Partidului Comunist 

Tunisian

Dragi tovarăși 1

In numele Partidului Munci
toresc Romîn și al clasei munci
toare din Republica Populară Ro- 
mînă, trimitem un călduros salut 
tovărășesc celui de-al 6-lea Con
gres al Partidului Comunist Tu
nisian.

Activitatea pe care partidul 
vostru o duce în vederea unirii 
tuturor forțelor patriotice în lupta 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței Tunisiei, ca șl 
lupta eroică a popoarelor din ță
rile coloniale și dependente pen
tru eliberarea lor națională, sc 
bucură de sprijinul și solidarita
tea oamenilor muncii din țara 
noastră și din lumea întreagă.

Vă urăm, dragi tovarăși, mult 
succes în desfășurarea lucrărilor 
Congresului și în lupta pe care o 
duceți pentru întărirea continuă 
a partidului pe baza atotbiruitoa
rei învățături marxist-leniniste, 
pentru apărarea independenței 
țării, pentru fericirea și bunăsta- 

■ rea poporului tunisian.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMIN

Primul spectacol 
al ansamblului „Tanec“

In sala Teatrului Satiric Muzi
cal „C. Tănase* a avut loc joi 
seara primul spectacol dat de An
samblul macedonean de dansuri 
populare „Tanec* din R.P.F. Iugo
slavia.

Dansurile pe care le-au prezen
tat artiștii macedoneni sînt inspi
rate din viața și preocupările po
porului macedonean. Frumusețea 
dansurilor, supleța și eleganța cu 
care au fost interpretate au cules 
aplauzele entuziaste ale publicului 
bucureștean. Muzica melodioasă, 
originalitatea și varietatea costu
melor au contribuit și ele la succe
sul spectacolului dat de artiștii 
din țara vecină și prietenă.

Vine vacanța de Iarnă 
schiurile trebuie puse la 
punct.

Foto N. STELOR1AN

3000 de studenți Iși vor petrece 
vacanta in stațiuni de odihnă

Peste 3.000 de studenți din 
toate centrele universitare ale ță
rii. fruntași la învățătură și în ac
tivitatea obștească, își vor petrece 
anul acesta vacanța de iarnă la 
Sinaia, Tușnad, Sovata, Bușteni, 
Borsec, Călimănești, Slănicul Mol
dovei, Herculane, Poiana Țapului 
etc.

Unele dintre cele mai frumoase 
cabane, printre care Vîrful cu 
Dor, Trei Brazi, Diham, Stîna de 
Vale, Muntele Mic, Leaota, Lacul 
Roșu, Surul, Rarăul și altele vor 
găzdui timp de 10 zile aproape 
800 de studenți din Bucurgști,

Cluj, Iași, Timișoara, Orașul Stalin, 
Craiova, Galați, Petroșani și Tg. 
Mureș. La vila Caraiman de la Si
naia se va organiza o tabără stu
dențească cu caracter internațio
nal, unde iși vor petrece vacanta 
de iarnă 200 de studenți romînl 
și străini care studiază institutele 
de învățămînt superior din țara 
noastră.

în stațiuni de odihnă, în tabere 
de iarnă, la casele de cultură, clu
buri etc., studenții vor desfășura 
în timpul vacanței o bogată acti
vitate culturală, artistică și spor
tivă.

Săptămîna teatrului
i

Teatrele din regiunea Iași desfă- In sala de festivități a Institutu- 
șoară o bogată activitate în cadrul lui Agronomic colectivul Teatrului 
Săptămînii teatrului. Teatrul Na- Național a dat 8 spectacole cu pie- 
țh^f' ..Vasije Alecsandri", așeză- sele „Nota zero la purtare" și 

„Omul care a văzut moartea".
Țeatrul de stat din Bîrlad, care 

a jucat piesa „Nopțile tăcerii" de 
T, Bușecan, va prezenta în pre- 
mieră zilele, acestea „Aloc mo locul" 
de Constantin Sincu șl V. Nițu. 
lescu. Teatrul Evreesc de Stat din 
Iași a oferit spectatorilor săi spec
tacole cu piesele „Generația de 
pustiu" și „Schimbul de noapte" de 
L. Bruckstein, iar Teatrul de pă
puși a prezentat în premieră piesa 
„Scufița roșie".

mînt cu vechi tradiții. prezentat 
pe scena proprie piesele „Baba 
Hîrca" de Matei Millo, muzica de 
Flechtenmacher, „Harap Alb" de 
George Vasilescu după I. Creangă, 
„Nota zero la purtare" de V. Stoe- 
nescu și O. Sa va, „Omul care a 
văzut moartea" de V. Eftimiu. De 
asemenea, a fost jucată în pre. 
mieră piesa „Arborele genealogic" 
de L. Demetrius. Tn orașele Vas
lui, Pașcani, Hîrlău, la căminul 
cultural „Ilie Pintilie" din lași și

La Craiova de fosta fabrica a 
lui Brătășeanu nu.țl mai amintesc 
nici măcar împrejurimile. In locul 
gropilor, străzi pavate, în locul 
maghernițelor — clădiri frumoa
se, parcuri. Totul e nou. Totul în
tinerește. Portarul uzinelor „7 
Noiembrie"e același de acum șapte 
ani. El singur a imbătrînit. Des
face cu gesturi largi ipcrțile ma
sive de fier ca să iasă camioanele 
pline de mașini construite aici, 
apoi le închide, intră în cabină 
și-ți spune:

— Mă rog matale diligațla.
Se uită la viză, apoi la tine. 

Are haz moșul. Mi-a înapoiat 
„diligația" convins pe senine că 
nu-i fa'să și m-a mai privit oda
tă. Și-a dat cușma pe spate și 
a exclamat:

— Tii, da-s șaipte ani de cînd 
n-ați mai fost. Pariu că nu ne 
mai recunoașteți.

L-am privit. Cîteva cli'pe a 
domnit tăcere, apoi moșul a adău
gat :

— Sa v-arăt drumul la birău. 
Altfel tare mi-i teamă că rătăciți.

..Așteptam sfîrșitul ședinței 
zilnice de raport, gata să scot 
carnetul și să notez. Secretara di
rectorului scria ceva intr-un ca
tastif impunător. Dintr.un alt 
birou răzbateau frinturi dintr-o 
discuție „amicală". Am ciulit ure
chile. Poate iese ceva. Mai știi ?

— Asta-i bătaie de jcc dom U. 
Și mai ai nas să spui că.mi ești 
prieten ? Ce ți-a venit să-mi afi
șezi numele ? M-ai făcut de rîs.

Apoi s-a auzit o altă voce 
mă, măsurată.

— Ești iute la mînie și nu-i 
bine. Judecă și tu, treabă-i asta 
să rebutezi piesele ? Ție ce-ți pa
să, că doar nu-i vorba de buzu
narul tău, dar cu onoarea cum 
rămîne ? Mă băiete, bagă bine in 
cap, frate să-mi fii și dacă dai 
rebuturi tot le exipun în vitrina cu 
rebuturi.

Teodor Sorescu, de la turnă
torie. a plecat trîntind ușa. Era 
necăjit. Numai că supărarea sa 
nu a ținut mult Avea dreptate 
postul utemist : de aia-i spune „de

control" ca să nu cruțe. L-a ustu
rat critica de mai multe ori, 
că-i greu să te dezbari de un nă
rav. dar numai așa poți să devii... 
fruntaș.

Cînd am început să scriu mate
rialul pentru care venisem — căci 
trebuie să vă spun că întreprinde
rea și-a terminat planul anual de 
mult — am reținut acest fapt. 
După mine e grăitor. Deci — în 
centrul atenției calitatea.

Calitatea și calificarea au fost

Ridicarea califi
cării — condiția 

principa'â a suc
ceselor dobindite 
de tinerii muncitori 

de la uzine e 
„7 Noiembrie'* 

din Craiova

lucrurile despre care au ținut 
să-mi vorbească mai întîi și mem
brii corni eluiui U.T.M. Se pare că 
au fost factorii care au influen
țat cel mai mult realizarea pla
nului anual înainte de termen.

N-am să redau toată discuția. 
Aș aminti doar că unii tineri 
s-au lăsat greu convinși că mai 
au nevoie de cunoștințe.

Primele trei cursuri de ridicare 
a calificării profesionale, cu du
rata de cîte o lună, au constituit 
însă o treaptă încurajatoare. 
Le-au urmat altele patru. In to- 
tcl 215 cursanțî tineri, mulți ab
solvenți de școală profesională.

La turnătorie semnalul l-a dat 
Mihai Nisipeanu. „Vă mai amin
tiți de el ? — ni-a întrebat secre
tarul. Nisipeanu, indisciplinatul și 
huliganul de altă dată. A. da, a- 
veți dreptate — a continuat, la 
mirarea mea — dumneavoastră vă 
amintiți numai de Nisipeanu - 
fruntașul, cel care a dus brigada 
la o mare victorie — cucerirea 
steagului de fruntaș pe uzină și

bineînțeles, a „premiului" acordat 
de conducere. Zic, Nisipeanu a dat 
semnalul".

Și secretarul a continuat să-mi 
povestească.

„Haideți băieți la școală 1 
așa a zis. N-o să vă pară rău". 
Chiar în ziua aceea și-a cumpărat 
caiete. Ca școlarii. După el au ve
nit Dumitru Bunu și Vasile Cîr- 
stoiu de la sculărie, Constantin 
Mitran și Florea Știrbu de la 
„III montatori" și alții. Luna s-a 
dus și cum „toamna se numără 
bobocii", Cîrstoiu. Știrbu și Ni
sipeanu — o clasă de salarizare 
in plus. Nu sînt singurii, dar 
n-avem loc să-i înșirăm pe toți- 
Sînt mulți...

Asta a fost la început. Apoi bă- 
iețij au prins gust de carte. Ve
neau în număr tot mai mare la 
„Joile tineretului", discutau des
pre metode noi pentru îmbunătă
țirea calității, au mers în schimb 
de experiență la turnătorii de la 
„E'ectroputcre", au audiat confe
rințe în care puteau afla ceva 
despre „cum să ne ferim de rebu
turi" și despre îmbunătățirea cali
tății și, mai cu seamă, au început 
să nu mai ierte neglijențele. 
„Ghimpele" — gazeta instalată 
in curtea uzinei, a fost mai activ 
ca aricind. Ca urmare, cele 23 de 
brigăzi de tineret au mers ca

LIDIA POPESCU

Neprevăzuta întîmplare
de la o expoziție americană

,,de efect c q

într-o zi — cu nimic mai deose
bită ca celelalte, a sunat telefonul 
la primăria și comandamentul de 
jandarmi din Oltenița.

Ordinul era scurt și atotcuprin
zător, precum erau pe atunci toa
te ordinele telefonice.

îndată ce au luat cunoștință de 
cele ce li s-a pomenit prin firele 
de aramă pornite de la București, 
cei doi capi ai autorităților locale 
s-au întîlnit. Nu la primărie. Și 
nici la comandamentul jandarme
riei, ci tocmai la cafenea. La ca
feneaua din centru.

Au sorbit tacticoși „gingirlia", 
și-au aprins și au fumat cîte o ți
gară, după care maiorul de jan
darmi :

— Ce-i facem, primarule ?
— Mi-ai luat vorba din gură — 

răspunse pe loc maimarele dintre 
părinții urbei. Ce-i facem, maio- 
rule ?

Și iarăși cei doi se priviră lung 
în ochi, oftară continuîndu-și în 
gînd operațiile aritmetice. După 
care primarul n-a mai putut și iz
bucni :

— Ar putea să ne iasă ceva cu 
ordinul ăsta.

— Și încă o socoteală bună, 
dar...

— Trebuie aranjată cu schepsis.
— De asta n-ai ce te plînge, 

coane 1
— O să folosim țăranii de pe 

mal.
Maiorul sări în sus. 
--- Extraordinară idee !
— Stai jos că se uită negustorii 

la noi. Așa. O să folosim țăranii. 
Trebuie însă ținuți din scurt în 
toată perioada campaniei. Ești în 
stare maiorule ?

— Coane ! Cu băieții mei asi
gur executarea pe o rază de cinci
zeci de kilometri. Sînt lei, nu jan
darmi.

— Bine. Un singur lucru aș mai 
vrea să-1 rezolv.

— Rezolvă-1 domn’ 
d-aia ești șef de civili 
Oltenița.

— Uite ce-i ? Vreau 
numai părerea dar și 
dumitale.

— Aha. Listele. N-avea grijă, 
îți dau eu cîțiva căprari furieri 
care-ți semnează de primirea 
nilor pentru toate satele de-a 
gul Dunării.

— Nu. Nu de asta-i vorba.

primar că 
peste toată

să am nu 
aprobarea

ba
lun-

— Să-l băgăm și pe consilier în 
combinație ori luăm toată aface
rea pe seama noastră ?

— Pe consilier ? La ce-ți tre
buie coane ? Și cum adică ? Noi cu 
munca și el cu paraua ? Să-1 pof
tim așa, pe ne-ve la împărțeală ?

— Pe ne-ve, dar îl băgăm și la 
răspundere.

Maiorul pufni pe nări nemul
țumit.

— Nix, coane !
Primarul clătină a mare chibzu

ială din cap.
— Nix. dar e unul care-și cam 

vîră nasul în toate și de inimă 
acră ce-i ar fi în stare să sem
neze chiar și o anonimă la centru.

— Ei și ? S-o semneze.
— Și ce te faci dacă-ți vine an

cheta î
— Să vină. Să se ducă în sate. 

Să-ntrebe ancheta pe țărani dacă 
a primit ori ba vreun gologan și 
dacă au semnat pe lista de plată, 
îl trimit pe Mihalache. Majurul 
meu Mihalache. De-o 
altfel de cum vrem noi vreun su
flet de țăran să-mi tai mie cu foar
fecă cîte o tresă de pe umeri.

— Dar nu-i asta buba, maiorule. 
Ancheta poate să fie mare, ca la 
vreo patru-cinci domni din minis
ter. Și fie de-o găsi ceva, fie de 
nu, trebuie să-mpărțim cu ei. 
Și-atunci te întreb ? Nu-i mai bine 
să băgăm în ciorbă un consilier, 
unul singur, decît să amestecăm 
patru ori cinci ?

Maiorul mai trasd un oftat și 
resemnat încheie j

— Bagă-1 coane, 
silier, vedea-l-aș 
sparte și înecat în 
să-i dăm de pomană, 
mană și nemuncite.

★
Conform ordinelor 

Ministerul Agriculturii și Domenii
lor prin Ministerul de Interne și 
Inspectoratul general al jandarme
riei, țăranii din satele aflate în
tre Oltenița și comuna Dorobanți 
au fost scoși la îndiguitul Dună
rii pe o distanță de 44 kilometri.

Pentru această muncă de „folos 
obștesc" și „patriotică", cum se 
spunea, s-au folosit întregul arse
nal demagogic și represiv al pri
mării și jandarmeriei.

Ridicați cu forța din case de că
tre plutoanele de jandarmi, cu ba
ioneta la armă, țăranii au fost si
liți să-și fringă brațele fi palmele

răspunde

Bagă-1 pe con- 
cu 
gît

picioarele 
cu tot ce-o 
Pe de po-

trimise de

cărînd cu tărgile bolovani, saci cu 
ciment și să defrișeze pădurile de 
sălcii. în fitece sfîrșit de săptă- 
mînă semnau pe o listă zisă „de 
prezență" care era înregistrată în 
actele contabile ale primăriei.

în urma țăranilor care defrișau 
și îndiguiau șoseaua, meșteri spe
ciali de la București ridicînd pe 
suprafețele eliberate de sălcii su
prafețe ce rotunjeau de fapt mo
șiile regale dinspre Mănăstirea, 
magazii, conace și tot felul de 
acareturi, folosind mîna de lucru 
țărănească și „voluntară".

★
îndiguirea și defrișarea s-a is

prăvit în cîteva luni. Pe margi
nile noilor terenuri, cîștigate de 
domeniile coroanei s-a tras sîrmă 
ghimpată, s-au angajat paznici, au 
fost trimise sentinele militare. în
tr-o dimineață primarii din sa
tele și comunele care au furnizat 
voluntarii la muncă au primit or
din să nu mai scoată oamenii la 
„voluntară" deoarece lucrările s-au 
terminat. Dar listele de plată cu 
semnături, amprente digitale, 
ștampile, parafe și vize contabile 
au fost respinse de Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor. La in
sistențele primarului care pentru 
a salva beneficiul își luase aso
ciat la parte și pe deputatul și 
senatorul local guvernamental în
suși directorul general al Ministe
rului de Interne îl chema la tele
fon vorbindu-i de sus și categoric.

— îndiguirea și defrișarea s-a 
făcut prin muncă voluntară, pa
triotică pentru țară și tron. Orice 
intervenție e inutilă, domnule pri
mar.

Primarul nu s-a lăsat.
— Dar țăranii au semnat dom

nule director general, 
turile lor pe liste așa 
zut și domnul deputat 
senator al nostru.

— Care liste ?
— Listele de 

domnule director
Urmară cîteva 

Apoi :
— Asta e de___r____ r__

chetului nu a Ministerului de In
terne.

Am iscăli-1 
cum a vă-' 
și domnul!

De plată,plată.
general... 
clipe de tăcere.

competența par-

★
Primarul și-a dat demisia după 

care a fost internat la spital fiind 
lovit de dambla. Maiorul a băut 
trei zile și trei nopți în șir. Dar 
nu cafele. Consilierul, deputatul fi

senatorul au bîrfit pînă la 
ministerul și chiar pe onor 
nul care a tolerat o astfel de 
dată onorabililor oficiali ai

Și acum, înainte de încheiere, 
un mic amănunt :

Direcția comercială a dome
niilor coroanei a înaintat. Minis
terului Agriculturii și Domeniilor 
o factură care cuprindea cheltu
ielile făcute cu defrișarea și îndi
guirea noilor hectare regale dobîn- 
dite pe malul Dunării, inclusiv 
plata pe lunile de „voluntariat" a 
celor cîteva sute de țărani scoși 
forțat la muncă și care n-au vă
zut un gologan.

Ministerul de Finanțe a apro
bat. Mai mult chiar. A dispus ime
diat plata.

în anul de grație 1930. Acesta 
a fost unul din primele mizilicuri 
cu care vodă Carol și-a început 
glorioasa domnie.

ANTON ALEXE

sînge, 
guver- 
palmă 
urbei.

Reclame mari, luminoase, de 
neon anunțau în noapte, pe cerul 
new-yorkez evenimentul : Expo
ziția americană „Capitalismul 
popular" pleacă în lume, în tur
neu de propagandă. Participanții 
la solemnitate — în majoritate 
directori de trusturi, milionari, 
stele de cinema — se învîrteau 
agitați în jurul exponatelor : tre
piede, piedestale, afișe, 
reclame, în cele mai 
lacuri și poleiuri. Sala 
gon gemea de lume. Și 
continuau să sosească...

Mai erau cinci minute 
sosirea președintelui S.U.A.

Ușa rulantă, masivă, cu cris
tale se învîrtea într-una, grăbită. 
Apăru un tip uscățiv, cu o privi
re ascuțită, cercetătoare. Un cor 
de ziariști îl salută, cu o încli
nare pînă la pămînt. Toată lu
mea îl curta. într-o secundă sala 
părea copleșită de respectul cel 
mai profund. Gălăgia lăsase loc 
murmurelor, apoi șoaptelor și în 
sfîrșit, se așternu o liniște de 
mormînt. Și totuși, omul care

intrase nu era președintele ; nu 
era membru al guvernului, și 
nici măcar senator. Cine era a- 
tunci declanșatorul respectului 
unanim ? O voce abia percepti- 
bilă șopti :

— îl vezi... e Paul Getty, cel 
mai bogat om din lume... Are o 
avere de un miliard de dolari...

panouri, 
fistichii 
gen va- 
invitații

pînă la

Exact la două secunde după 
apariția vedetei miliardare, pe 
ușă păși un alt tip. Ca aspect nu 
se deosebea absolut cu nimic de 
Getty. Avea chiar aceeași privire 
ascuțită, cercetătoare. Dar nimeni 
nu-1 luă în seamă pe J. Alter- 
man, vatman al metroului din 
New-York, posesor a 5 acțiuni, 
de o minoră valoare. însfîr-

£
CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 4-a)

șit sosi președintele. După 
ce tăie panglica expoziției mobi
le speciale, declară că „expoziția 
„capitalismul popular* constituie 
un fel de mesaj pe care America 
trebuie să-l trimită în străinăta
te „pentru a demonstra* ce poa
te da poporului sistemul capita
list*. în timp ce președintele își 
rostea discursul. Getty, miliarda
rul și colegul său, Alterman, vat
manul, ambii acționari, priveau 
un panou ilustrat. „Toți america
nii au acțiuni, toți își permit o 
viață luxoasă". Ceva mai într-o 
parte, un panou gol, pe care 
urma să fie lipite două fotogra
fii. Nu avură timpul să afle 
despre ce era vorba, deoarece sa 
terminase discursul inaugural, 
în timp ce aplaudau, privirile 
celor doi se întîlniră. O frac
țiune de secundă. Fața lui Getty 
rămase țeapănă. Alterman zîmbi 
binevoitor. Furat de cuvintele 
inaugurale, și de tot ce vedea, 
crezu chiar că a sosit momentul 
să se recomande. își rosti nu
mele. Spre stupoarea lui primi 
drept răspuns o insultă.

Alterman părăsi lăcașul „ca
pitalismului popular" complect 
nedumerit. De ce l-o fi înjurat 
miliardarul ? Doar ambii erau 
acționari ? I

★
La cîtva timp după această în

tîmplare, fatalitatea scoase din 
nou, față în față, pe Getty, mi- 
liardarul și Alterman, vatmanul. 
Amîndoi țineau în mînă cîte un 
jurnal. Se recunoscură. Getty în
toarse capul. Alterman continuă 
să-l privească pînă ce acesta se 
pierdu, undeva, într-un magazin.

J. Paul Getty — era fericit. în 
sfîrșit reușise 
titlul la care 
deauna. Revista americană „For
tune" publicase lista cu numele 

le americani care au cea

să dobîndească 
rîvnise din tot-

Tn cinstea zilei de 30 De
cembrie în noul oraș munci
toresc Hunedoara pe strada A 
s-au finisat primele 5 blocuri. 
Pînă în prezent în noul o- 
raș au fost date peste 1400 
apartamente în folosință.

Foto E. CSIKOȘ
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Trăim anii marelui veac al sputni- 
cilor și al avioanelor ce ating viteze 
supersonice, al televiziunii și automa
tizării, anii în care omul deslegind tai
nele microcosmosului a pus bazele 
cuceririi energiilor necesare pentru a 
sfărîma lanțurile ce-l țin legat de pla
neta sa. Trăim anii marelui veac în 
care ziarele aduc zi de zi vești din 
marea luptă din laboratoare și biblio
teci pentru dobîndirea de noi surse de 
energie, de noi aparate, de noi prepa
rate pentru continua îmbunătățire a 
vieții omului.

Știința, tehnica a devenit pasiunea 
epocii în general a tineretului în spe
cial Universitățile și instituțiile între
prinderile industriale și spitalele, or
ganizațiile comerciale și cercurile cele 
mai largi de oameni ai muncii se inte
resează de activitatea oamenilor de 
știință de biruințele și insuccesele lor.

Dar nicăieri știința și tehnica nu se 
bucură de mai multă atenție ca în 
țările eliberate de sub jugul capitalis
mului. în țările în care oamenii mun
cii și-au construit și dezvoltat pe baze 
științifice state de tip nou. Veacuri și 
veacuri de-a rîndul orînduirile exploa
tatoare au pus și m.ai pun și astăzi 
trine puternice dezvoltării științifice.

Se împlinesc zilele acestea 10 ani 
de cînd poporul nostru, devenind stă- 
pîn pe destinele sale, a deschis nemăr- 
gln:te perspective dezvoltării științei 
și tehnicii rominești.

Niciodată știința n-a avut un ase
menea rol în viața țării ca în anii pu
terii populare. Descătușată de lanțurile 
idealismului, înarmată cu o puternică 
metodă științifică de cercetare, știința 
romînească a dobindit victorii de im
portanță mondială care au dus depar-

te peste hotare faima țării și poporu
lui nostru.

Și ce pline de semnificații sînt ci
frele de mai jos! Astăzi Romînia are 
69 institute de cercetări științifice cu 
6.330 cercetători. Numai în anul 1956 
au apărut 802 titluri de lucrări știin
țifice și lucrări tehnico-industriale in
tr-un tiraj de 2.913.000 exemplare.

In 1938 existau 33 facultăți cu 
26.489 studenți, in anul universitar 
1956—1957 existau 112 facultăți cu 
81.206 studenți. Țara noastră a pro
dus în 1956, 582.912 tone de fontă, 
4.930.000.000 kW energie electrică, 
s-au extras 10.920.467 tone de țiței, 
cifre ce depășesc cu mull cele ce in
dică producția principalelor produse 
industriale din 1948, ne mai vorbind 
de 1938. Puteau oare fi dobindite a- 
ceste considerabile creșteri ale produc
ției fără o impetuoasă dezvoltare a 
cercetării științifico-tehnice ?

Romînia se află astăzi printre cele 
10—11 țări ale lumii care au reactori 
nucleari în funcțiune.

Moscova și Paris, Mexico City și 
Milano, Roma și Jena sînt numele 
cîtorva orașe în care numai in anul 
curent somități ale științei mondiale 
adunate în diverse întruniri științifice 
internaționale, au apreciat în mod 
deosebit marile biruînți ale științei și 
tehnicii rominești.

In zilele acestea de sărbătoare și 
bucurie, de trecere în revistă a victo
riilor dobîndite de-a lungul unui de
ceniu de viață nouă ne-am adresat 
cîtorva reprezentanți de frunte ai știin
ței rominești in dorința de a împăr
tăși cititorilor noștri, crîmpeie ale unoi 
victorii dobindite în cîteva comparti
mente ale cercetării științifice :

In slujba sănătății
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POPORULUI

O agricultură 

tsi plin avtnt
Ir» coloanele ziarului de acum 

cîteva zile era înserată o tele
gramă plină de semnificații pen
tru știinfa romînească.

„Recent a avut loc la Moscova 
sesiunea jubiliară a Academiei 
de științe agricole „Lenin“. 
Printre oaspeții străini invitați cu 
acest prilej a fost si acad. prof. 
G. lonescu-Sisești.

In cadrul unei ședințe solemne 
academicianului profesor G. Io- 
nescu- Sisești i s-a înmînat di
ploma de membru corespondent 
al Academiei de științe agricole 
„Lenin“ din Moscova. Au urmat 
apoi ședințe pe secții unde au 
fost . făcute numeroase comuni
cări de către oameni de știință 
sovietici și străini. Acad. prof. G. 
lonescu - Sisești a făcut o amplă 
comunicare despre rezervele de 
teren agricol din R.P.R., care a 
stîrnit un viu interes printre par- 
ticipanți. Acad. prof. G. lonescu- 
Sisești a răspuns la întrebările 
puse de unii cercetători sovietici 
care s-au interesat îndeaproape 
de realizările rominești în dome
niul agricol, pomicol și viticol. 
Un deosebit interes s-a manifest 
tat pentru cultura porumbului și 
a măsurilor ce se iau în R.P.R. 
pentru a se reda agriculturii te
renuri degradate".

V-am rugat să ne vorbiți des
pre cîteva din realizările dobîn
dite în ultimii 10 ani pe tărîmul 
științelor agricole — a fost în
trebarea cu care m-am adresat 
acad. prof. G. lonescu - Sisești, de 
curînd întors de la Moscova.

— Transformările prin care a

trecut țara noastră în ultimii ani 
a permis o mare dezvoltare a 
științelor agricole. Această dez
voltare a fost posibilă datorită mij
loacelor materiale importante care 
au fost puse la dispoziția oameni
lor de știință ce lucrează în dome
niul științelor agricole. Insitutele 
de cercetări au fost înzestrate 
cu material mai bogat, stațiunile 
experimentale ale diferitelor insti
tute științifice au dobîndit su
prafețe mai mari de teren și și-au 
mărit capacitatea de cercetare.

— Ați vrea să consemnați noile 
institute înființate.

— Pe lingă institutele existente, 
au fost înființate în ultimul dece-

De vorbă 
cu acad. prof.

G IONESCU-SISEȘTI

niu Institutul de mecanizare și 
electrificare a agriculturii, In
stitutul de cercetări pentru cul
tura porumbului, Institutul hortivi- 
ticol, Centrul de cercetări pentru 
îngrășăminte bacteriene, Stațiunea 
centrală de sericicultură și apicul
tura. De asemenea în ceea ce pri
vește creația științifică noua orga
nizare a învățămîntului superior a- 
gronomic a făcut din catedre cen
tre de cercetare și creație știin
țifică.

— Și care sînt rezultatele prac
tice ale acestor cercetări ?

— Rezultatele acestor institute 
de cercetări și de învățămînt se

reflectă în numeroase lucrări 
științifice, monografice, studii, 
tratate, manuale care au apărut 
într-o bogăție cu totul necunos
cută înainte.

Au apărut de exemplu marile 
monografii ale acad. Traian Să- 
vulescu referitoare la ustilaginale 
și uredinale, tratatul de fitoteh- 
nie al prof. Zamfirescu, Velican, 
Valuță, tratatul de agrochimie al 
prof. Davidescu, tratatul de le
gumicultura al prof. Maier, Du
mitrescu și Bulboacă etc., etc.

Sesiunile științifice aduc în 
fiecare an rezultate prețioase 
care sînt puse la dispoziția mi
nisterelor de resort.

— Dacă vreți insistați și asu
pra măsurilor luate pentru lega
rea științei de activitatea prac
tică.

Cercetările științifice nu rămîn 
închise în cărți sau în reviste și 
publicații științifice, ci străduința 
Academiei, a institutelor de cer
cetări și învățămînt, a Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii 
este ca aceste încercări să pă
trundă pînă la oamenii muncii 
din producție. In acest scop se 
organizează consfătuiri cu frun
tașii în producție, vizite la sta
țiunile experimentale, laboratoare, 
la G.A.S. și G.A.C., loturi expe
rimentale, demonstrative, cursuri 
de masă cu demonstrații practice 
etc.

Iar aceste străduințe nu au 
rămas zadarnice, ci au contribuit 
alături de alți factori la ridicarea 
continuă a producției noastre a- 
gricole.

1

Noile uzine sînt înzestrate cu mașini modeme
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zările unităților de cercetare ale 
Academiei R.P.R. Ar trebui să 
vorbim în primul rînd de succe
sele obținute în cercetarea fiziolo
gică. Institutul de fiziologie a 
dobîndit realizări în cercetarea 
fiziologică cu ajutorul izotopilor 
radioactivi, în problema mecanis
melor de reglare a funcțiunilor 
în stare normală și patologică 
în cercetarea kineticii gastrice 
în farmacodinamie etc. etc.

Institutul de endocrinologie a 
înregistrat realizări importante 
în problemele pe care le-a abor
dat în special în studiul corela
țiilor neuro-endocrine, în studiul 
gușei endemice, etc.

Institutul de inframicrobiolo- 
gie, a abordat multe probleme, 
de care am vorbit acum cîtva 
timp cititorilor Dvs. In tematica 
Institutului de neurologie au fi
gurat probleme importante ca 
epilepsia, problema sifilisului ner
vos, problema bolilor profesio
nale, problema neurovirozelor, 
problema traumatismelor cranio- 
cerebrale, problema nevrozelor. 
La Institutul de terapeutică s-au 
făcut printre multe altele nume
roase cercetări clinice și experi
mentale în problema pneumoco- 
niozelor etc Ar mai tre
bui să vă vorbesc cel puțin de 
realizările colectivelor de biolo
gie, parazitologie, microbiologie, 
în unitățile de la Gluj, Iași, Timi
șoara dar spațiul nu-mi permite.

— In sfîrșit. Ca o scurtă con
cluzie care sînt cauzele care au 
determinat această impetuoasă 
dezvoltare științifică.

— Cauzele rezidă în faptul că 
azi ca niciodată:

— oamenii de știință sînt aju
tați, prețuiți

— s-au creat numeroase uni
tăți de cercetări științifice

— cercetătorul are la dispozi
ție tot materialul de pe teren

— există peste 40 reviste pe
riodice medica-le

— documentarea științifică me
dicală formează o preocupare de 
stat.

Celor ce vor să studieze ocro
tirea sănătății în țara noastră 
le-aș recomanda printre alte iz
voare de studiu un barometru 
mai sensibil decît rapoartele și 
statisticile Congreselor medicale 
și anuarelor statistice: mapele 
de corespondență de pe lîngă 
spitale sau unele institute de 
cercetări medicale. In multe din 
aceste scrisori locuitorii din o- 
rașe sau din cătunele cele mai in. 
depărtate, aduc în graiul lor 
simplu, mulțumiri pentru ocro
tirea acordată, pentru sănătatea 
reciștigată, mulțumiri ce traduc 
din...................- — .
tice 
rea 
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Pre 
lației ce revine la un medic pe 
întreaga țară de la 1895 în 1938 
la 819 în 1955.

— Mi se pare un subiect greu 
de abordat într-o scurtă discuție 
mi-a răspuns acad prof. dr. Șt. 
S Nicolau, președintele secției 
medicale a Academiei R.P.R. a- 
tunci cînd l-am rugat să ne vor
bească despre realizările dobîn
dite în ultimul deceniu pe 
mul științelor

— înțelegem tovarășe profe
sor. Nu dorim să ne vorbiți de- 
cît despre cîteva realizări ale u- 
nor ramuri mai importante.

— Să începem atunci prin a 
arăta prin ce se caracterizează 
progresul realizat pe frontul cer
cetării științifice. In istoria me- 
dicinei rominești, anii puterii 
populare, vor intra ca anii împli-

plin în viață cifrele statis- 
ce ne vorbesc despre crește- 
numerică a spitalelor de la 

in 1938 la 563 în 1956, des 
reducerea numărului popu-

De vorbă 
cu acad prof. dr. 
ȘT. S. NICOLAU

medicale.
tărî-

nirii muncii științifice medicale, 
anii celor mai mari biruinți știin
țifice.

Institutele de cercetări știin
țifice medicale au fost dotate cu 
puternice unități de lucru, bine 
înzestrate cu clinici, laboratoare, 
colective de cercetări.

Poporul nostru înconjoară cu 
deosebită dragoste pe cercetăto
rii științei. In prezent între 2000 
și 2500 de cercetători — dintre 
care majoritatea sînt tineri sub 
35 de ani — sînt angrenați în 

munca de cercetare științifică 
“ *“ din

*/,

medicală 
R.P.R.

— Am
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w
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vrea 
acum să ne spu
neți cîteva cu
vinte despre 
realizările do
bîndite în insti
tutele noastre.

— Deoarece 
nu puteți să-mi 
acord-ați un spa
țiu în gazetă pe 
măsura realiză
rilor, unele de 
importanță epo
cală dobîndite 
în unitățile de 
cercetări științi
fice, mă voi 
mărgini să con
semn numai cî
teva, din reali-

Impetuoasa 
dezvoltare
a energeticii

CONTINUATORII
TRADIȚIILOR

ter- 
______   intere
sante conferințe publl. 
ce asupra logicii ma. 
tematice și pregătirea u. 
nei ore de curs, acad, 
prof. Gr. C. Moisil, ne-a 
vorbit despre cîteva din 
realizările matematicilor 
rominești.

— Școala romînească 
de matematică începînd 
de la D. Emanuel se 
bucură de o profundă 
prețuire peste hotare. 
Despre tradițiile și rea
lizările ei ați vorbit ci- 
titorilor noștri în ultimul 
timp cu alte prilejuri. 
Am vrea să insistați de 
astădată asupra reali, 
zărilor recente ale școlii 
matematice, asupra tră-

în răgazul dintre 
minarea unei

gâturilor el caracteristi
ce.

— Aș vrea să insist în 
primul rînd asupra fap
tului că în anii puterii 
populare s-au creat ins. 
titute de matematici în 
principalele centre ale 
țării. De asemenea în 
anii din urmă cercetă-

dezvoltat algebra, teoria 
numerelor, analiza func- 
țională, analiza numeri
că, teoria mecanismelor 
automate, teoria elastici, 
tății, teoria plasticității.

— Consemnați-ne a- 
cum cîteva din realizări, 
le deosebite dobîndite 
în ultimii ani.

De vorbă cu acad. prof. 
GR. C. MOISIL

rile matematice sînt 
profund legate dej pro. 
cesul tehnic al produc
ției, matematicianul con. 
tribuind la buna desfă
șurare a

Tocmai
din urmă
puternică .________ _
unor noi fronturi de cer
cetare. In afara unor 
ramuri tradiționali s-au

producției, 
de aceea anii 
au dus la o 
dezvoltare a

— E dificil a vorbi pe 
scurt despre asemenea 
lucruri. Printre proble
mele geometriei diferen- 
țiate putem menționa 
studiul grupurilor de au- 
iomorfisme ale spațiilor 
cu conexiune și stu
diu! geometriei diferen. 
țiale a spațiilor cu gru
puri de transformări, în 
teoria ecuațiilor cu 
derivate parțiale, stu. 
diul ecuațiilor poîlcalo. 
rice teoria invariantă a

propagării undelor și 
studiul sistemelor cu di
ferențiale totale în
algebră teoremele de 
descompunere ale ideale
lor și adîncirea teoremei 
lui Iordan Schreier în 
topologie studiul spații
lor de acoperire, în cal
culul probabilităților stu- 
diul lanțurilor cu legă
turi complecte, în hi- 
drodinamică, studiul 
mișcării fluidelor com- 
prensibile și studiul miș
cărilor fluidelor în cor
puri poroase, în analiza 
numerică, studiul restu
lui din formulele de in
terpolare etc. etc.

Aș vrea să mai sub
liniez faptul că un bi
lanț al activității mate
maticienilor a fost fă
cut la al TV.lea Congres 
al matematicienilor ro- 
mîni cu o largă partici
pare străină. Oamenii de 
știință străini au putut 
vedea progresele mate- 
maticii rominești șl au 
rămas impresionați de 
activitatea tinerilor noș
tri matematicieni.

Care dintre cei care străbat 
drumurile țării nu rămîn impre
sionați de noile sute de stîlpi de 
înaltă tensiune ce transportă de 
la un colț la altul al țării ener
gia necesară funcționării uzinelor 
și fabricilor, întreprinderilor și 
instituțiilor țării ? Marea operă 
de industrializare a țării, de ri
dicare de noi construcții, a cerut 
o considerabilă ridicare a puterii 
energetice, mulțî cercetători știin
țifici dedieîndu-și forțele studierii 
problemelor legate de ridicarea 
potențialului energetic al țării.

— Vorbind de drumul parcurs 
în ultimul deceniu de gospodăria 
energiei în țara noastră — ne-a 
declarat prof. dr. ing. R. RADU- 
LEȚ, directorul Institutului de 
Energetică al Academiei R.P.R. — 
nu putem găsi un termen de 
comparație mai potrivit decît ra
portare» situației de astăzi și de 
acum zece ani 
la situația din 
1938. Din acest 
punct de vedere 
voi insista în 
special asupra 
progreselor pe 
care le-a făcut
electroenergetica fără a pierde însă 
din vedere că în economia noastră 
căldura are o pondere destul de 
mare.

In anul 1938 țara avea o putere 
de peste o jumătate de milion de 
kilowați instalați în 540 de cen
trale electrice publice și indus
triale, în marea lor majoritate 
mici, cu o producție anuală de e- 
nergie de numai aproximativ un 
miliard de kilowați-ore, adică 77 
kwh pe 
arată că 
losită în 
tiv 2000

— Care au fost problemele care 
au fost puse în fața energeticii noa
stre de industrializarea țării ?

— S-au pus probleme deosebit

de

de astăzi și de

de grele. Iată numai cîteva din 
ele :

Numărul și puterea centralelor 
electrice trebuiau 
mărite ; trebuiau create s 
electroenergetice pentru a 
mite transportul energiei la 
tanțe mari ; numărul anual 
ore de utilizare trebuia 
brusc, trebuiau; căutate noi 
surse de energie ale țării, 
buia uniformizat mai bine consu
mul de energie pe întreaga su
prafață a țării, independent da
concentrarea masivă a resurselor 
noastre de energie în anumite re
giuni ale țării etc., etc,

— Și care au fost realizările 
dobîndite ?

— Prin realizările din deceniul 
oare se încheie în această lună, 
energetica noastră a înscris o pa
gină luminoasă în dezvoltarea 
tehnicii rominești : puterea in

stalată în cen
tralele noastre e- 
lectrice a depă
șit 1.400.000 kw 
la începutul a- 
nului trecut, iar 
producția anua
lă de energie e- 

lectrică a depășit 4.350 milioane de 
kilowați-ore în anul 1935 depășind 
cam de patru ori producția din a- 
nul 1938 ; ea va depăși probabil 
7 miliarde kilowați-ore în anul 
I960.

Turbinele cu abur instalate au 
atins puterea de 50.000 kW ; 
randamentele au crescut simțitor; 
repartiția producției și a consu
mului de energie pe suprafața 
țării s-a îmbunătățit radical prin 
punerea în valoare a resurselor 
energetice ale Moldovei ; con
strucția unui sistem electroener- 
getic național a devenit realitate 
prin construcția de centrale și 
lungi rețele de înaltă tensiune.

— Dacă ați vrea, în sfîrșit, să 
insistați asupra problemelor știin
țifice puse în fața energeticenilor 
noștri.

— Am să enumăr cîteva dome
nii ; In energetica generală : Sta
bilirea și reducerea consumului 
specific de energie și căldură, în 
industrie și agricultură ; întocmi
rea balanțelor energetice și inven
tarierea resurselor energetice. In 
electr oenergetică: Alegerea, func
ționarea și comportarea sisteme
lor electroenergetice și a elemen
telor lor componente ; teoria cî
torva fenomene de perturbație a 
liniilor electrice ; evoluția și in
terconectarea sistemului nostru 
electroenergetic cu cele din țările 
vecine. în studiul combustibililor 
solizi : Utilizarea complexă, ener- 
go-chimică a cărbunilor, coc
sificarea, gazeificarea ligniților, re
ducerea conținutului de steril din 
ligniți.

...Convorbirea a luat sfîrșit. 
Pe masa de lucru a profesorului 
se găsesc planșe, calcule cifre... 
Multe, multe, cifre. Dar ce pot 
reflecta mai adînc decît consta
tările laconice ale cifrelor, impe
tuoasa dezvoltare a tehnicii unei 
țări ce a pornit pe drumul fău
ririi unui viitor luminos.

considerabil 
sisteme 

per- 
dis- 
de 

urcat
re- 

tre-

De vorbă cu prof
R. RĂDULEȚ 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

cap de locuitor. Aceasta 
puterea instalată era fo« 
medie numai aproxima- 
de ore pe an.

Cronica necpecialistului

Pe marginea unei fotografii...
Intr.un trecut nu prea înde, 

părtat „High-life“-ul moldo, 
valah botezase Bucureștiul: 
„Micul Paris'1 și Romînia: 
„Belgia Orientului", în amin, 
tir ea (plină de nostalgie) a 
orașului în care „toți birjarii 
vorbesc franțuzește" și a rega
tului dat drept model celei mai 
noi feude a Hohenzollernilor. 
„High-life"-ul avea motive se. 
rioase: la „Capșa" se puteau 

auzi graseieri aproape parizie. 
ne, iar Constituția lui Carol 1 
semăna leit cu cea belgiană- 
progresul Bucureștiului și al 
Romîniei era deci asigurat,..

In aceeași vreme (ca să a. 
mintesc un singur și nu cel 
mai neînsemnat aspect) cerce
tătorii își suflau în pumni în 
laboratoarele neîncălzite și-și 
rupeau de la gură ca să cum
pere aparatele și substanțele 
necesare... Dezlegătorii taine, 
lor materiei și gîndirii erau re.

cunoscuți în țara lor 
numai după ce pri- 

| meau oncțiunea oc- 
r cidentului — și de 

multe ori nici atunci.
Ciudat progres!,..

...$! ciudată cronică „pe 
marginea unei fotografii 1“ vor 
spune unii dintre dumneavoas. 
tră.

Totuși, iubiți cititori, rîndu. 
rile de mai sus nu slujesc 
doar ca o intrare în materie. 
Ele constituie primul termen 
al unei comparații elocvente in- 
tre „ieri" șl „azi". Al doilea 
termen, iată-l: fotografia sălii 
de comandă a ciclotronului 
furnizat nouă de Uniunea So. 
vietică.

Am citit cîteva articole prl- 
vînd rolul acestui aparat în 
dezvoltarea cercetărilor de fi
zică atomică, construcția șl 
funcționarea lut ca accelerator 
de particule. Amănuntele teh- 
nico-științifice sînt, de sigur, 
foarte importante. Dar și mai, 
important mi se pare faptul că 
datorită ciclotronului și reac- 
torului nuclear primit tot de 
la prietenii sovietici, țara noas
tră se află printre țările care 
alcătuiesc avangarda în cea 
mai grandioasă bătălie a tu
turor timpurilor — bătălia o. 
mului cu natura !

ION HOBANA

Grupaj 
realizat de

IOSIF SAVA



STÂPÎNI DE IERI...
!f In acest prim deceniu de existență a Republi- al întregului popor. Dar lumea lui Malaxa, j 
l oii noastre s-au petrecut transformări revoluțio- Auschnitt. Voina și ceilalți nu va fi uitată ușor, 
f nare istorice în viața poporului nostru. La

tatea anului 1948 capitaliștii, patroni ai 
cilor și făbricuțelor, ai uzinelor, băncilor, 

f lor și marilor unități comerciale, au fost 
[ gați din întreprinderi, care au devenit astfc

______

juma- Poporul se scutură ca de amintirea unui coșmar 
fabri- c*nd se pomenește de „binefacerile" lor.
mine-
alun

ii bun

Acum cîteva zile am fost prin trei din cele J 
mai mari întreprinderi în care huzureau stă- J 
pinii și îndurau grele suferințe cei exploatați. ] 
Am aflat lucruri interesante. Iată cîteva episoade: J

„M arele stăpin

Prăbușirea unei clase

Dacă ar încerca cineva să facă 
portretul marelui stăpin pe nume 
Max Auschnitt, trebuie neapărat 
să arate că după monarh era al 
doilea în ierarhia oamenilor a- 
vuți din Romînia. Stăpinea 
U.D.R.-ul (Uzinele și domeniile 
Reși(a) azi Combinatul Metalur
gic Reșița, era proprietarul între
prinderii Titan-Nadrag-Calan și 
acționar de seamă la siderurgia 
Hunedoarei. Tot în averea sa era 
și întreprinderea metalurgică Du
năreană. Auschnitt era acționar 
la întreprinderile „Goldenberg" 
și Industria fierului, la exploata
rea pădurilor din Banat și Mol
dova, la „Magazinele Unite", la 
societatea generală de desfacere 
a produselor fieroase, ia 
„SOCOMET", la Comerțul ban
car și fabricile de zahăr și hîr- 
tie. Marele stăpin mai avea și 
alte averi. Participa la societățile 
americane „Standard Oill", „U- 
nirea" și „Distribuția", la socie
tatea engleză „Astra Romină". 
Mari îi erau avuțiile și în stră
inătate : proprietar al întreprin
derii metalurgice ..Trading Com
pany For Orient" din New-York, 
cooproprietar acționar cu Malaxa 
la întreprinderea „Sepi" din Mo
naco, coproprietar al fabricii 
engleze de armament „Wickers" 
și la una dintre cele mai mari 
întreprinderi bancare din Londra, 
banca „Westminster".

Acestea erau principalele avu
ții ale lui Max Auschnitt, despre 
care însuși Alexandru Pop, slugoi 
de al său, fost director general al 
U.D.R.-ului, a spus că „reprezen
ta interesele americane in Romî
nia". Locuința o avea în Bucu
rești. Cînd a simțit că-i alunecă 
pămîntul de sub picioare, Max 
Auschnitt a fugit în Statele U- 
nite ale Americii.

La Reșița venea rar de tot, dar 
muncitorii simțeau zi de zi crun
ta exploatare. Avea un tren de un 
lux exorbitant. La Reșița, ban- 
cheturile, chefurile, jocurile de 
cărți, vînătorile de cerbi domes
ticiți la Crause, Ceresnaia, Jer- 
van, Marila, Steier se țineau 
lanț. Și ca nu cumva să sără
cească din pricina orgiilor, har
pagonul industriei găsea metode 
pentru o mai mare încrîncenare 
a exploatării muncitorilor. Sînt 
atîtea mărturii la Reșița... Una 
dintre acestea era psihometrul — 
aparat creat chipurile pentru 
psiho-flzică-tehnică, adică mă
surător al forței fizice și a gra
dului de calificare. >, Niciodată 
psihometrul n-a arătat „foarte 
bine" la un muncitor, oricît de 
priceput ar fi fost el. Asta în
semna să-l plătească mai bine. 
In trecut Matei Stubnea și Obra- 
dovici — azi maiștri vestiți, de
corați de mai multe ori, n-au 
primit măcar o singură dată în 
fața aparatului : „bine". Cu „in
suficient" și uneori „satisfăcător" 
au fost cei doi lucrători apreciați.

La porunca marelui stăptn au 
fost aduși la Reșița maiorul Sta- 
ricu și colonelul Boitan. Iar Sta- 
ricu nu și-a dezmințit faima de 
călău. Din ordinul lui au fost 
construite 150 de carceri. Celor 
trimiși la detențiune, Staricu le 
făcea cărare prin păr cu mașina 
de tuns. Din porunca lui Max 
Auschnitt muncitorii dormeau în 
barăci dărîmate, și de foarte

•••Stăpini de azi
întrebarea era: s-au dus stă- 

pînii, dar cine le-au luat locul ? 
Stăpînul de azi al tuturor între
prinderilor e poporul. In prima 
Sarte a articolului am făcut, ce-i 

rept sumar, portretele a trei 
dintre stapînii de ieri. Ar trebui 
acum întocmit un portret al stă- 
pînului de azi. Dar cum să faci 
un portret poporului ? Realizarea 
unei asemenea încercări e dificilă. 
Să vedem mai bine ce au devenit 
uzinele lui Malaxa, Auschnitt și 
Voina.

Pe Bulevardul Muncii, dincolo 
de bariera Vergului, se află una 
dintre cele mai importante uni
tăți ale industriei noastre con
structoare de utilaj, uzinele „23 
August". La Reșița se află marele 
Combinat Metalurgic. Uzinei din 
Obor muncitorii i au dat numele 
unuia dintre eroii clasei munci
toare — Vasile Roaită.

Aceste uzine nu mai sînt ce-au 
fost. Malaxa avea un singur 
cuptor de topit oțel. Acum sînt în 
funcțiune încă trei, de tip modern 
și cu o mare capacitate. La Re
șița au fost reorganizate vechile 
secții și create altele noi. La uzi
na „Vasile Roaită" va intra în 
curînd în funcțiune una dintre 
cele mai moderne turnătorii. „Ca
prele" — așa erau denumite strun
gurile vechi acționate prin trans
misie mecanică — nu mai sînt. In 
hala nouă a strungăriei s-au adus 
mașini noi, moderne.

Producția de azi a celct 
trei unități nu pojrte fi com
parată cu cea (li.1 trecut. Ce fa
brica Voina ? Cântare și armament. 
Ce produce azi uzina ? Pompe 
centrifugale pentru instalațiile de 
apă și numeroase subansamble pen
tru utilaj agricol. De la terezii și 
pînă la pompele pe care le ex
portăm pînă în depărtata Chină 
Populară — e un drum uriaș. La 
uzinele „23 August" s-a dublat 
puterea instalată a motoarele^ exis
tentă în uzina „Malaxa" în 1938. 
La uzinele „23 August" se lucrea
ză astăzi fabrici de ciment. E o 
mîndrie că ace.ite agregate com

multe ori nu aveau după ce bea 
apă. Din porunca lui, cei rămași 
infirmi în urma accidentelor de 
muncă erau concediațl. Salariile 
nu s-au plătit niciodată la ziua 
fixată. Auschnitt avea „grijă" 
să-și aprovizioneze muncitorii cu 
legume și zarzavaturi putrede.

„F i 1 a n 1
Dacă Auschnitt era cel mai bo

gat dintre capitaliști, apoi Ma
laxa putea fi socotit ca fiind o- 
mul cu cea mai mare influență. 
Este cunoscută „prietenia.** dintre 
fostul rege Carol și Malaxa. Un 
rod al acestei cîrdășii era uimi
toarea repeziciune cu care Malaxa 
își aranja afacerile.

Cea mai mare întreprindere a 
lui Malaxa erau uzinele situate în 
București dincolo de bariera Ver
gii lui și Balta Albă, și care-i pur
tau numele.

Vremea cit a fost stăpîn Ma
laxa, e plină de o sumedenie de 
conflicte petrecute între patron și 
colectivul care lucra la uzinele Ma
laxa. Ca o expresie a acelei vremi 
e faptul că pînă în anul 1932 la 
aceste uzine exista o singură ca- 
meră pentru cabinet medical și 
un singur medic. între anii 
1932—1934 erau două camere și 
doi medici. Pînă în anul 1947, 
numărul camerelor a crescut pînă 
la opt, dar al medicilor a ră
mas mult mai mic. Pentru mun
citori, pînă în anii 1945 n-a exis
tat nici un fel de cantină.

Sînt mulți cei care au cunoscut 
drumul de la barieră și pînă la 
uzine. Nici cel mai nenorocit drum 
de țară n-ar fi arătat așa. Vara 
te îneca praful, iar toamna și pri-

Un patron
Așa a fost cunoscut Dumitru 

Voina, proprietarul uzinei din Bu
curești, în Obor, și a filialei ce-i 
purta numele la Brașov.

Ca putere economică, Voina nu 
poate fi pus alături de Auschnitt 
și Malaxa. în ierarhia lor era ceva 
mai mic. Ca exploatator, Voina 
însă a fost la fel de sîngeros. Do
vada o pot face sute de muncitori 
care l-au cunoscut.

Unul dintre aceștia e fierarul 
Alexandru Bunea, azi șeful atelie
rului forje. Bunea se bucura de 
renumele unui lucrător priceput. 
Voina aprecia această calitate, dar 
nu voia să aibă complicații. Așa 
că în fiecare an, exact la 11 luni, 
Bunea era concediat. După vreo 
2 zile era reangajat. Bineînțeles 
că fierarul nu părăsea fabrica nici 
un minut. Acesta era un sistem, 
spre a nu da concediu.

La uzinele lui Voinea, ca de alt
fel și în celelalte amintite mai 
înainte, oamenii erau obligați să 
lucreze 10-12 ore pe zi. Muncito
rii n-aveau voie nici să fumeze.

Un lucrător de la forje fuma- o- 
dată pe ascuns. Voina l-a văzut 
și l-a luat la pumni. „Vrei să-mi 
dai foc, banditule ?“ — a întrebat 
patronul congestionat. Răspunsul 
plin de tîlc l-a dezarmat pe loc. 
„Dacă fierăria se aprinde de la o 
țigare, atunci precis că Bucureș- 
țiul întreg ia foc de la văpaia for
jei".

plicate se produc în țară. Turbo- 
suflanta de mare debit pentru fur
nale tot aici se fabrică. Un nou 
produs sînt și locomotivele „Die
sel" forestiere și de mină. La Reșița 
s-a produs zilele acestea o nouă 
turbină, o adevărată uzină. Este 
vorba de turbina de 4500 kW, ai 
căror autori principali sînt Ion 
Păuna, Petre Găinaru, Francisc 
Foch și tînărul inginer Pavel 
Daud. Doar acum cîțiva ani la 
Reșița a fost produsă pentru pri
ma dată o turbină de 3000 kW.

însăși enumerarea acestor agre
gate nu suferă comparație cu tre
cutul. E o victorie fără seamăn. 
In lupta sa cu prezentul, trecu
tul a fost învins fără drept de a- 
pel.

Dar oamenii acestor uzine ce 
fac ? Păi ei sînt realizatorii tur
binelor. locomotivelor, pompelor 
șl turbosuflantelor. Și-i interesează 
grozav de mult noutățile din teh
nică. Căutarea noului a devenit o 
pasiune cu caracter de masă. La 
Combinatul Metalurgic Reșița s-au 
înregistrat pînă acum 6500 ino
vații. Suma economiilor realizate 
prin aplicarea acestora se ridică 
la 100 milioane. Anul acesta au 
fost depuse la cabinetul tehnic al 
uzinelor „23 August" 702 propu
neri de inovații. Există chiar o 
întrecere între inovatori. Printre 
primii se află și un tînăr și sim
patic inginer, Mircea Drăgulin.

La uzina „Vasile Roaită" am 
notat două cifre: anul acesta 47 
Îiropuneri de inovații și 540.000 
ei economisiți prin aplicarea lor.

Dar nu numai de producție se 
îngrijește stăpînul de azi al uzine
lor. Nu. Există și o altă grijă Ia fel 
de mare, și anume grija față de om. 
In numele unei asemenea griji s-a 
construit la Reșița un adevărat oraș 
în Lunca Pomoslului. Sînt acolo, 
aproape 200 de blocuri. Tinerii 
necăsătoriți au un cămin al lor, 
cu 800 de locuri. Asemenea lu
cruri nu s-au pomenit pe vremea 
lui Auschnitt.

La uzinele „23 August" vreo 
450 nefamiliști și 150 de familii

Este cunoscut faptul că Au
schnitt a fost judecat pentru acti
vitatea sa de spion, sabotor și 
diversionist. Doar fuga peste 
graniță l-a scăpat de pedeapsa 
meritată pe care i-a dat-o po
porul.

tropul64 
măvara te umpleai de glod pînă 
în brîu.

în anul 1939 Carol a vizitat ul
tima oară uzina lui Malaxa. Acolo, 
patronul a ținut să-i confirme cu 
argumente palpabile afecțiunea ce-l 
lega de capul încoronat al țării. 
Regele a primit în dar un toiag 
din aur masiv. Se spune că acesta 
ar fi fost lucrat de un bătrîn strun
gar, care în timp cît l-a lucrat 
nici n-a putut să se odihnească, 
fiind înconjurat de sentinele.

Acest moment merită să fie pus 
față în față cu altul. 6 vopsitori 
vopseau atelierul de forje. La un 
moment dat scîndura de pe schelă 
s-a rupt și lucrătorii Căinac și Dețu 
au căzut și au murit pe loc. Au
toritățile au stabilit că decesul a 
avut loc la vreo 90 de minute 
după ce accidentații au fost duși 
la spital. Malaxa !... cît era el de 
mare, tot avea nevoie și de măs
luiri ! Văduvele celor doi munci
tori s-au judecat 5 ani cu patro
nul. Justiția burgheză, pusă să a- 
pere dreptatea lui Malaxa și a ce
lor de teapa lui, amîna la nesfîr- 
șit încheierea judecății. Probabil 
însă că Malaxa s-a săturat. Le-a 
dat vreo 30.000 de lei despăgubiri; 
dar... în plină inflație. Și cînd te 
gîndești că regele primise cadou 
un toiag de aur... Era și acesta un 
fel de răsplată a lui Malaxa.

„energic"
Se mai aplicau în uzină și a- 

menzi. Alexandru Bunea a pri
mit odată în plic, în locul a 
500 de lei, un bilețel cu următo
rul conținut : „Ai fost amendat 
pentru că-i ții pe ruși în brațe“. 
Aceasta s-a petrecut în timpul răz
boiului. Lucrau în uzină și cîțiva 
prizonieri sovietici. Bunea avea 
doi dintre ei ca ajutori, și nu-i dă
duse la corvoadă după cum cerca 
maistrul.

în timpul războiului în uzină 
se înființase un comandament și, 
bineînțeles, și nelipsitele carceri. 
Aurel Matei a stat vreo 4 ore în
chis, numai pentru faptul că din 
grabă s-a ciocnit în drum de un ca
poral din corpul de gardă.

într-un an, Voina a făcut și el 
pe filantropul. A organizat un pom 
de iarnă pentru ucenici. Credeți 
că l-au costat ceva darurile făcu
te ? Da de unde ! Iordan Gheor- 
ghe a primit o pereche de bo
canci. Ucenicul a văzut o gaură 
prin carîmbul unui bocanc. La o 
examinare mai atentă s-au dumi
rit cu toții. Bocancii aparținuseră 
unui soldat împușcat în picior pe 
undeva, pe fronturile Răsăritului...

★
Ei, dar Auschnitt, Malaxa, Voina 

și confrații lor au fost luați de gu
ler și aruncați pe porți afară. Is
toria consemnează apusul lor prin 
memorabilul act de la 11 iunie 
1948 — naționalizarea. » 

locuiesc în noile blocuri munci
torești. Ți-e mai mare dragul să 
mergi acum de la barieră și pînă 
la uzină. Unde-i groapa Vergului? 
Unde-s cocioabele și locurile vi
rane de la Balta Albă ? Nu mai 
sînt. A apărut aici o așezare tine
rească, construcțiile școlii de uce
nici. In vecinătate se găsește ma
rele complex sportiv „23 August**. 
Aici e un stadion-gigant, un tea
tru de vară, un admirabil parc.

La Reșița au fost înălțate clă
direa unui teatru și a unei case 
de cultură. Din 1949, la teatru au 
fost date 1.500 de spectacole. 
Acum la uzina „Vasile Roaită" 
există un cămin săptămânal pentru 
copiii muncitorilor. 54 de oaspeți 
are acest cămin. Iar vara, feciorii 
și fiicele muncitorilor merg în 
colonie la munte. Poate ar 
mai trebui să vorbim ceva des
pre aparatele de radio ale munci
torilor reșițeni. Sînt de 25 de ori 
mai multe ca în 1938. Sau ceva 
despre marele număr al propune
rilor făcute acum, cu prilejul tre
cerii la sistemul îmbunătățit de 
salarizare. Și despre cîte ar mai 
trebui să se scrie. Numere întregi 
de ziare și tot n-ar ajunge.

Un lucru e clar: stăpînii de ieri 
și lumea lor s-au dus. Și nu-i de- 
plînge nimeni. Oamenii muncii 
gospodăresc mai bine, fără ei. S-ar 
cuveni atunci să Ie amintim foști
lor și hrăpăreților stăpini, tuturor 
că li-s zadarnice speranțele daca 
le mai au.

Poporul care a luptat, a sînge- 
rat și a izbutit în lupta sa nu va 
renunța niciodată la pozițiile cu
cerite. EI apără, întărește și dez
voltă cuceririle sale.

Iată pe scurt chipul măreț co
lectiv al noului stăpîn, poporul 
muncitor, care inspirat și condus 
de Partidul Muncitoresc Romîn, 
creează prin efortul său o țară nouă 
și se bucură liber de roadele mun
cii sale.

ION ȘINCA 
fi C. BUCUR
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...Am în față un carnet plin 
de însemnări. Cifre, nume de 
oameni, fapte. Mai vechi și mai 
noi. Privindu-le, așa ca din în
tâmplare, ele rămîn ce sînt : ci
fre, nume de oameni, fapte în
registrate pe o bucată de hîr- 
tie.

Dar gîndind mai adînc, ju- 
decîndu-le, din spatele lor apar 
tablouri vii, grăitoare.

Nume ? Stengel Gheorghe, 
Judea Alexandru, Calcatinge 
Valentin, Neda Maria, Drago- 
toriu Petru, Arvay Margareta, 
Dragoș Ion, Vereș Rozalia, Co
coș Dumitru,. Ivanici Rozalia... 
Nume și nume de tineri.

Fapte ? Fiecare își face da
toria conștiincios ! Ce șă alegi 
pentru a scrie ? E greu ! Sînt 
mulți, foarte mulți ! Pot deservi 
împreună o uzină de proporții 
nu prea reduse. Sînt peste 
5.000 I

Da ! Peste 5000 de tineri 
muncitori calificați au părăsit 
porțile Școlii profesionale din 
Reșița în ultimii 7 ani, mărind 
armata constructorilor vieții 
noi din țara noastră. Am pome
nit doar puține nuine, dar ci
fra spune mult mai mult.

...Un „combinat" școlar, care 
pregătește cadre de muncitori 
și tehnicieni calificați. Cei de 
care am vorbit au fost crescuți 
aici, în lumina învățăturii noi, 
dătătoare de viață, de nădejde, 
de siguranță în viitor. Ei nu au 
desmințit așteptările. Nici cei 
din producție, nici acei care 
și-au continuat sau își continuă 
studiile, nici acei pe care, pe 
lîngă munca de fiecare 
găsești pe terenurile de 
sau pe scenă.

Astăzi se pregătesc noi 
eitori. 1000 de ucenici 
vață tainele a peste 10 me
serii, fiecare în limba maternă:

zi, îi 
sport

mun* 
în*

In fotografia de su« hala veche a turnătoriei uzinelor „Vasile RoaIU".
Ia fotografia de joa hala cea nouă a turnătoriei

germană, maghiară, 
elevi ai școlii teh- 

pregătesc a deveni teh- 
buni. Peste 160 elevi

romînă, 
80 de 
nice se 
nicieni 
ai Școlii tehnice de maiștri își 
însușesc aci temeinic cunoștin* 
țele necesare unui conducător 
direct al producției, așa cum 
trebuie să fie un maistru al 
vremurilor noastre.

La dispoziția lor stau — așa 
cum dealtfel au stat și acelora 
care au părăsit școala — toate 
cele necesare : zeci de săli de 
clasă, cabinete tehnice și labo
ratoare înzestrate cu material 
didactic modern. O bibliotecă 
cu mii de volume satisface ne-

Tineri

mai

zi 
muna 
va se aud strigăte disiperate: 
ajutor, foc, foc, ajutoor !! Erau 
strigătele cetățeanului Gheor
ghe Gheorghe căruia dintr-o 
neatenție îi luase casa foc. 
U temi știi Rizea Florian, Puș
coci Florea și Ghica Zâne în 
frunte cu Bărăgan Marin — 
activist al Comitetului raional 
U.T.M. Potcoava — fiind în 
apropiere, au intervenit.

Flăcările cuprinseseră toată 
casa, îneît nimeni nu 
credea că s-ar mai putea salva 
ceva. Dar tinerii utemiști cu 
căldări cu apă și înveliți în 
pături ude, au pătruns prin 
flăcări și hotărîți să înlăture 
cu orice risc primejdia, au reu
șit ca în scurt timp să izoleze 
focul. După cîteva ore de mun
că grea și anevoioasă, casa ce
tățeanului Gheorghe Gheorghe 
a fost salvată.

Cînd au aipărut în mijlocul 

geroasă de iarnă. In co- 
Tufeni, raionul Potcoa-

V

Un eveniment crucial, ca cel de 
la 23 August 1944, a ispitit si is. 
pilefte încd multe condeie scrilto. 
ricefti. Din mulțimea operelor în
chinate eliberării s-au ridicat va. 
lori certe ca.de pildă, poeziile fui 
Mihai Beniuc. fi romanul „Străi
nul" de Titus Popovici. Încă o 
muncă artistică, de data aceasta 
finind de dramaturgie, vine să a- 
dauge o valoare în plus la patri
moniul acestei teme. „Prăbușirea" 
lui Al. Șahighian rămlne, cu toate 
păcatele ei, o valoare, nu numai 
prin abordarea acestei teme ci și 
prin unele părți plastice ji de ți
nuta ale piesei cum fi prin since- 
ritatea și tonul pasional care se 
degajează din replică fi din con
text.

Titlul este simbolic, prăbușirea 
vizînd plutocrația rnmînească, în 
zbaterile ei ultime, în agonia pe. 
riculoasă. In chimie, o substanță 
dezagregată caută noi combinații, 
noi împerecheri. Pe plan social, 
burghezo-mofierimea căuta și ea 
(iar resturile ei mai caută și astăzi) 
harul imperialiștilor, ca o ui- 
timă scăpare de la pieire. Dar 
forța noului covirfefte, și inima 
neputincioasă a lui Andrei Biltea- 
nu se oprefte. In prăbușirea lui 
trăiești, simbolic, prăbușirea unei 
blase și a unei lumi.

voile cititorilor ; săli și tere
nuri sportive.

S-ar putea vorbi încă multe. 
S-ar putea vorbi despre canti
nă, cămin, despre munca în 
ateliere, despre grija pentru să
nătatea viitoarelor cadre, de
spre acțiuni obștești și despre 
multe altele.

Cert este însă că aci ca și în 
zeci și sute de părți ale țării 
se formează oameni noi, con
structori ai socialismului.

•
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P. RAICA 
elev al Școlii tehnice 

maiștri.

?i
de

a J 00viteji
cetățenilor, negri de cenușă șl 
fum, iar utemistul Pușcoci Fio- 
rea șl cu unele răni ușoare, ti
nerii s-au îmbrățișat bucuroși, 
că in ziua aceea au făcut o 
faptă bună. Cetățeanul Gheor- 
ghe Gheorghe le.a mulțumit, 
călduros. întreaga sa fa
milie a mulțumit părinților 
care au crescut și educat ase
menea tineri, organizației 
U.T.M. care îndeamnă tinere
tul spre asemenea fapte.
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RADU CONSTANTIN 
activist

INFORMAȚII
Prezidiul Marii Adunări Na

ționale a Republicii Populare Ro
mine a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa l-a tovarășei Sanda Ran- 
gheț cu prilejul împlinirii virstei 
de 50 ani și pentru îndelungată 
activitate in mișcarea muncito
rească.

★
Cui prilejul împlinirii a 10 ani 

de la înființarea institutului, Pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea. acad. Mihail Ralea, a oferit 
un cocktail.

Au luat parte acad. Atanase 
Joja, ministrul Invățămintului și 
Culturii, Ion Pas, adjunct ai mi- 
nfstrului Invățămintului și Cul
turii, Ghizela Vass, M. Macavei, 
președintele de onoare al Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, O. Livezea- 
nu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Ion Rab, director ta Ministerul 
Afacerilor Externe, academicienii 
St. Milcu, S. Stoilov, Al. Graur, 
Eugen Macovschi, A. Kreindler, 
artista poporului Lucia Sturza- 
Bulandra, maeștrii emeriți ai ar
tei Sică Alexandreacu și Boris 
Caragea, Demostene Botez, 
Eugen Jebeleanu, Stela Enescu, 
Sanda Rangheț, precum și repre
zentanții de frunte ai vieții noa
stre cultural*.

Au participat șefii unor misiuni

In succint rezumat, piesa desfă
șoară amurgul unei familii de 
boeri cu vechi tradiții de huzur. 
Realiști și cu fin spirit de obser
vație., fiii se autodesmoștenesc, și 
tind către lumea sănătoasă a idei
lor democratice prin fericita mo- 
lipsire a studentei Anca. Astfel 
Rhea și Adrian se rup de familie 
(și deci de clasă) și, într-un cres
cendo bine surprins de Alexandru 
Șahighian, ajung pînă la game 
grave, de scîrbă și desconsiderare 

CRONICA DRAMATICA
față de neloialul lor tată. Adrian 
e»te arestat, dar tatăl îi pîrăște 
logodnica și fiul se sinucide. Rhea 
părăsește casa, fără țel precis. Fiii 
de boer protestează în chenarele 
lor de clasă, incapabili să ajungă 
la soluții finite și desăvîrșite. An
drei Bălteanu râniîne singur și 
chinuit, dar firea sa de fur ajun
ge pînă la criminala uitare a mor- 
ții fiului său pentru a se da bine, 
momentan, cu comuniștii. Totuși, 
prăbușirea este, iremediabilă și 
Andrei moare într-un acces de 
cord. O acțiune dinamică, într-un 
subiect palpitant aduce piesei 
nerv și mișcare alertă. Piesa creș
te spre un desnodămînt firesc.

Andrei Bălteanu, din punct de 
vedere economic și social nu este 
numai un boier. El este și bur
ghez achizitor de fabrici și, în 
plus, suprastructural, este fost 
ministru și ministru în perspectivă. 
Mișcă între fascism și național- 
țărănism, după interesele capita
lului său investit. Banul paralizea
ză sentimentele lui paterne, făcîn- 
du-l un monstru, cu falsă haină 
blajină și cu artificiale fraze de
magogice.

Adrian și Rhea ies din circuitul 
aristocrat, ca duh, dar rămîn ari
stocrat în ceea ce privește condui
ta. Particularități, ei sînt prototi
pul a doi frați care se iubesc cu 
duioșie și care au simțăminte și 
idealuri comune. Cam palid apar 
Anca și generalul Petre Andreescu. 
Neconturate suficient, aceste două 
exemple de eroism pozitiv devin 
neconvingătoare. Alexandru Șahi
ghian cîștigă insă teren în psiho
ză. Masa oamenilor muncii, pre
zentă dincolo de culise și anun
țată prin proteste _ și demonstrații, 
izbutește să creieze nevroză și ob
sesie în mediul lui Bălteanu șl, 
deci, să contribuie la desfășurarea 
acțiunii. In lumea negativilor: Co
misarul, Vasilescu, Cernea, Clime- 
scu, sînt bine conturați în esență 
și particularități, alcătuind o gale
rie nu numai hilară ci și dureroa
să, periculoasă.

Piesa are momente de intensă 
pulsație dramatică: scena de lă
murire a lui Adrian cu tatăl, a 
Rheei cu tatăl, a generalului An
dreescu cu Bălteanu. Cu fals re
torism Andrei Bălteanu monolo
ghează destinul fiului și-i exploa
tează desgustător moartea. Aici, 
Alexandru Șahighian a reușit să 
creieze momente de autentică în
cordare.

Piesa are replici bune, — în jo
cul cu Ion argatul, cu ușierul, cu 
dactilografa etc. Are o limbă care 
amestecă pitoresc salonul cu lumea 
din afară. Are o scenă neforțată 
spre prăbușirea finală.

diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai Corpului 
diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

ir
La invitația Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, miercuri a sosit în Capi
tală compozitorul danez Knudsen 
Thorkild, colaborator la Institutul 
de folclor din Copenhaga.

★
Departamentul Căilor Ferate a- 

duce la cunoștința instituțiilor și 
întreprinderilor care au stocuri 
de bilete speciale pe zone kilo
metrice, că trebuie să le prezinte 
pentru ștampilare la agențiile de 
voiaj C.F.R. de unde le-au cum
părat pînă la 31 decembrie 1957.

Informații suplimentare se pot 
lua de la orice agenție de voiaj 
C.F.R.

★
în cadrul marilor aniversări 

culturale inițiate de Consiliul Mon
dial al Păcii, Comitetul Național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă și Academia R. P. Romî- 
ne organizează vineri 27 decem
brie, ora 17,30, la Casa oamenilor 
de știință, o ședință comemorativă 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la moartea filozofului francez 
Auguste Comte.

(Agerpre®)

Păcatele țin de începutul stereo
tip, prozaic și nedeslușit. Pe par
curs, unii mai sînt lăsați în pană 
(Andreescu) sau anemizați (Anca). 
Finalul putea fi mai artistic. Unele 
replici țin de exclamări nemotiva
te și nu au poezia necesară. Dar 
dincolo de aceste păcate, piesa 
rămîne simbolică pentru o clasă 
socială, pentru o lume putredă, — 
entuziasmează și place. E foarte 
bine că Teatrul Armatei a pus-o 
în scenă, încurajînd nu numai un 
om de teatru, ci și o ideie, despre 
care unii dramaturgi nu s-au în
cumetat să scrie.

Piesa e salutară,
Regia e bună, cu toate că Geor

ge Rafael nu s-a făcut cunoscut 
cu valori mai certe și mai exacte. 
Succesul regiei constă în nevroza 
întinsă pe tot parcursul piesei, in
clusiv scenele lirice. E, de aseme
nea, un merit al regiei, simetria și 
armonia păstrată în totalitatea 
spectacolului, fără ostentații. Pro
babil (și cred că nu mă înșel) re
gizorul nu a putut scoate mai mult 
datorită insuficiențelor piesei. Și, 
contrazicîndu-mă, cred că un regi
zor se afirmă mai pregnant într-o 
piesă nedesăvîrșită.

Actorii au fericirea de a juca cu 
Toma Dimitriu. Cel mai bun 
Otello romînesc a dat piesei sen
sul intenționat de autor. Gravita
tea simulată a fost excepțional sur
prinsă de actor. Avem de a face 
cu superlativele datorate unui as 
al scenei, față de care talentul ro
tund șl matur al actorului ne scu
tește de rezerve. Cele mai bune 
cuvinte pentru George Demetru. 
Intr-un rol succint (prea succint, 
din păcate) a făcut tot ce se poate. 
Cum s-ar zice, a fost un general 
perfect. Sanda Băncilă, în rolul 
Rhea, cu prezență scenică, cu vo
lubilitate și cu zburdălnicie alter
nată de o sinceră mîhnire și su
ferință la moartea fratelui său. To
tuși se observă uneori o notă de 
artificiu în mișcare și de îngroșa
te a ideilor prin gest (a se veaea 
urcarea scărilor, spionarea discuției 
dintre CUmescu și Bălteanu). Cu 
succes a îmbinat naivitatea și du
rerea Sebastian Radovici, în rolul 
lui Adrian, Geo Maican în Cli- 
mescu — un rol jucat cu pasiune 
și maturitate. Ținută diplomatică 
și demagogie bine surprinsă. Miș
care nervoasă. Bine pentru George 
Turcanu in George. De asemenea 
laude pentru respectarea caricatu
rii rolului Cernea de către Virgil 
Vasilescu.

George Mazilu, în comisar, un 
rol împlinit nu numai în asperi
tate și sălbăticie, ci și în nuanța 
delicată, în oscilarea dintre ceea 
ce este și ceea ce poate să devină. 
George Mazilu își mută cu multă 
iscusință glasul de la bruscarea 
ușierului și a lui Simion, la eti
cheta necesară pentru Adrian sau 
Andrei Bălteanu. Un salut pentru 
entuziastul Sandu Sticlaru care a 
știut să fie astăzi, ca și altădată, 
delicios.

Actorii au jucat omogen și en
tuziast. Decorurile iscălite pe pro
gram de Al. Brătășeanu și Elena 
Pătrășcanu au fost cum nu se poa
te mai bune. Costumele Cellei 
Voinescu, ca de obicei, foarte po
trivite.

Spectacolul a fost ajutat consis
tent de tot corpul artistic și. teh
nic. Laudele nu sînt fără temei.

AL. ANDRIȚOIU

Tineri pricepuți
(Urmare din pag. l-a) 

ceasul cînd 
condusă de 
n-a dat nici
. De altfel 

faptul, că anul acesta, privitor la 
calitate și livrări uzina n-a avut 
reclamații.

Cîte n-ar fi de spus despre har
nicul colectiv de aici. E drept că 
grija pentru calitate și ridicarea 
calificării profesionale a fost cheia 
îndeplinirii planului, dar nu nu* 
mai ea a dus la rezultatul final. 
Realizarea ritmică a planului pe 
uzină, secții, brigăzi, cooperarea 
bună cu alte întreprinderi, reali
zarea planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, întărirea discipli
nei — toate aceste pîrghii sînt 
la fel de însemnate ca șj califi
carea.

M-am oprit totuși la calificare, 
fiindcă ea a fost problema nr. 1 
pentru tineretul de aici.

Ridicarea continuă a calificării 
muncitorilor a făcut ca în 1955 
producția uzinei să fie mal mare, 
față de 1950, cu 365 la sută. Pri
mul cincinal a fost realizat în 4 
ani și 75 de zile, planul anului 
1956 în 9 luni și 19 zile, iar al 
acestui an t— * fost realizat la 18 
octombrie.

este întors, iar cea 
Alexandrina Manea 

un rebut.
n-ar trebui uitat nici

In atenția 
participanților 

la concursul nostru 
de jocuri

După închiderea celei de-a 
(I III-a etape de jocuri s-au pri- 
(i mit rezolvări din partea a 
i ( 3.821 de participanți.
11 In urma trierii au fost gă- 
(i site 83 de plicuri cu toate so-

luțiMe exacte. Anunțăm că sta
bilirea cîștigatorilor premiilor 
se va face prin tragere la sorți 
în ședință publica care va avea 
loc marți 7 ianuarie 1958, orele 
13 în sala „Flacăra" (corp. C 
parter) a Combinatului Poligra
fic „Casa Scînteii".

Cei interesați sînt invitați pev<ei interesați sini invitați pe 
( aceasta cale să participe. Re- 

1 amintim premiile etapei a 
III-a :

Premiul I: Un aparat de ra- ’' 
dio. <'

Premiul II: Un reșou-aragaz < 
cu butelie. ('

Premiul III: Ștofă pentru i 
un costum. /

15 mențiuni: stilouri, ser- J 
viete de vinilin, echipament v 
turistjp, etc. I

ca.de


I
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La Moscova

MOSCOVA. — în cinstea celei 
de-a 10-a aniversări a proclamării 
R.P.R., în seara zilei de 26 de
cembrie, în sala mare a Conserva
torului „Ceaikovski“ din Moscova 
a avut loc adunarea festivă a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala Uniunii Sovietice 
consacrată unui deceniu de la pro
clamarea R. P. Romîne.

La adunarea festivă au luat 
parte Alexandru Drăghici, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R. și Mihail Dalea, ambasa
dorul R.P.R. la Moscova, membrii 
ambasadei romîne, studenți și as
piranți romîni care studiază în 
U.R.S.S.

Adunarea 
chisă de N. 
Culturii al

festivă a fost des- 
A. Mihailov, ministrul 
U.R.S.S. A luat apoi 

cuvîntul A. F. Gorkin, care a 
arătat între altele că „împreună cu 
poporul frate romîn, glorioasa 
aniversare a primului deceniu de 
existență a R. P. Romîne o sărbă
toresc și oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică. Triumful po
porului romîn îl împărtășesc și oa
menii muncii din toate țările la
gărului socialist".

Mihail Dalea, ambasadorul R.P. 
Romîne la Moscova, în numele 
său personal și al întregului po
por romîn a exprimat mulțumiri 
Ministerului Culturii al U.R.S.S. și 
organizațiilor obștești, care atît la 
Moscova cît și în alte orașe ale 
U.R.S.S. au organizat adunări fes
tive în cinstea aniversării a 10 ani 
de la proclamarea

★
LENINGRAD 26

tul Agerpres) t La _______
avut loc la Leningrad o reuniune 
a tineretului consacrată celei 
de-a 10-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne.

R. P. Romîne.

( Coresponden-
26 decembrie a

La Cairo s-a deschis

Co n f e r i ntadesolidaritate
■ ■

ațărilor Asiei și Africii
CAIRO 26 De la trimisul spe- 

cial Agerpres :
In dimineața de 26 decembrie 

s-a deschis la Cairo într-un ca
dru sărbătoresc conferința de so
lidaritate a țărilor Asiei și Afri
cii.

In cinstea acestui important e- 
veniment, orașul gazdă a îmbră
cat haine de sărbătoare. Pe 
străzi, pe unde urmau să treacă 
delegații spre sala de Festivități 
a Universității din Cairo — unde 
a avut
— au 
triumf
43 de .
parcursul se putea citi pe 
cartele arborate chemări la 
rarea păcii și la solidaritatea în
tre popoarele Asiei și Africii. In 
drumul spre Universitate, mem
brii diferitelor delegații au fost 
îndelung ovaționați de mulțimea 
locuitorilor orașului Cairo care a 
făcut o caldă manifestație 
simpatie reprezentanților 
poarelor participante la 
rință.

In sala conferinței, delegații 
au fost întîmpinați de Haled Mo- 
hy E| Din, președintele Comisiei 
egiptene pentru primirea delega- 
ților și de rectorul Universității 
din Cairo, precum și de numeroși 
studenți și studente care au înmî- 
nat flori membrilor delegațiilor.

In sala de festivități a Univer
sității s-au strîns peste 400 de 
delegați reprezentînd țările par
ticipante. După cum se știe, par
ticipă la conferință 43 de țări: 
ADEN, ALGERIA, BIRMANIA, 
CAMERUN, CEAD, CEYLON,

loc deschiderea conferinței 
fost ridicate arcuri 
și fluturau drapele’e 
țări participante. Pe

de 
celor 

tot 
pan- 
apă-

de 
po- 

confe-

Tratative sovieto-iugoslave
— Cu privire la planul de colaborare culturală pe anul 1958

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 decem
brie la Comitetul de Stat pentru 
legăturile culturale cu țările 
străine de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au început 
■tratativele sovieto-iuges^ave cu 
privire la planul de colaborare 
culturală intre U.R.S.S. și Iugo
slavia pe anul 1958.

Delegația iugoslava este con
dusă de Ivo Frol, secretarul ge
neral al Comisiei pentru legătu-

rile culturale cu străinătatea; 
delegația sovietică este condusă 
de G. A. Jukov, -președintele Co
mitetului de Stat pentru legătu
rile culturale cu țările străine de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

In prima ședință conducătorii 
delegațiilor au făcut dec’arații 
despre colaborarea culturală so- 
vieto-iugoslavă în anul 1957 și 
despre principalele prevederi ale 
proiectelor planurilor pe 
1958. In declarații el au

niat că colaborarea cultura’ă și 
științifică dintre U.R.S.S. și Iu
goslavia, bazată pe respectarea 
principiilor egalității în drepturi, 
prieteniei și interesului reciproc 
se dezvoltă cu succes și că în 
prezent există posibilități pentru 
o nouă lărgire a acestor legături.

R. P. CHINEZA, R.P.D. CO
REEANA, CIPRU. EGIPT, ETIO
PIA, GHANA INDIA, INDONE
ZIA, IRAN, IRAK, JAPONIA, 
IORDANIA, KENYA, KUWEIT, 
LAOS, LIBAN, LIBIA, MADA
GASCAR, MAROC, MALAYA, 
R. P. MONGOLA, NIGERIA. O- 
MAN, PALESTINA, SENEGAL, 
SUDAN, SIRIA, TAILANDA, 
TUNISIA, U.R.S.S., UGANDA, 
R. D. VIETNAM, YEMEN. ZAN
ZIBAR, SOMALIA BRITANICA, 
FRANCEZA ȘI ITALIANA.

Delegațiile din unele colonii 
britanice și franceze din Africa au 
fost împiedicate să participe de 
către autoritățile colonialiste.

Au fost 
deschidere 
egiptean, 
Națională, ,__ ,
reprezentanțe diplomatice străi
ne. reprezentanți ai sindicatelor 
și organizațiilor obștești din 
Egipt. Participă de asemenea la 
conferință observatori din partea 
unor organizații internaționale și 
din unele țări. La conferință a- 
sistă observatori din partea Ligii 
romîne pentru prietenia cu popoa
rele afro-asiatice.

Urcînd la tribuna dominată de 
un afiș uriaș reprezentînd un afri
can și un asiatic dîndu-și mina 
peste o hartă imensă a celor două 
continente Anvar Sadat, condu
cătorul delegației egiptefie, a des
chis conferința în numele popoa
relor Asiei și Africii.

In cuvîntul său, Anvar Sadat a 
salutat pe delegați, și a subli
niat importanța unității țărilor 
Asiei și Africii în lupta lor împo
triva colonialismului. •

„Actuala conferință de solidari
tate a țărilor Asiei și Africii 
— a spus Sadat — face cinste 
spiritului de la Bandung și arată 
în fața întregii lumi că Asia și 
Africa au devenit o forță decisivă 
pe arena internațională”.

Sadat a arătat ca popoarele 
Asiei și Africii trebuie să se ajute 
între ele atît pentru rezolvarea 
problemelor ce stau în fața fie
căreia dintre ele, și a problemelor 
comune, precum și pentru a con
tribui la rezolvarea marilor pro
bleme ale situației internaționale.

de față la ședința de 
membri ai guvernului 
deputați în Adunarea 

șefii și membrii unor

anul 
subii- Situația din indonezia

,,Nu putem trăi în securitate — a 
spus Sadat — într-o lume ame
nințată de război și în care se fac 
stocuri de arme atomice... Răz
boiul poate fi evitat dacă sîntem 
hotărîți să apărăm pacea și să 
depunem toate eforturile în acea
stă direcție".

Anvșx Sadat a dat apoi citire 
mesajelor de salut adresate con
ferinței de președintele R. P. Chi
neze, Mao Țze-dun, de președin
tele Naser, de Baghadi, președin
tele Adunării Naționale a Egiptu
lui, de Ruslan Abdulgani, fost se
cretar general al conferinței de la 
Bandung, de prof. Joliot-Curie, 
președintele Consiliului Mondial al 
Păcii.

A vorbit apoi Yussef El Sîbal, 
secretar general al conferinței de 
solidaritate a țarilor Asiei și A- 
fricii, care a subliniat rolul im
portant al popoarelor acestor con
tinente în lupta pentru consolida
rea păcii în întreaga lume.

In numele tuturor delegațiilor 
participante a luat apoi cuvîntul 
d-na Rameshvari Nehru, condu
cătoarea delegației Indiei, care a 
exprimat mulțumirile țărilor invi
tate către țara gazdă. Vorbitoa
rea a felicitat Egiptul pentru lup
ta sa „pentru apărarea și conso
lidarea independenței sale și pen
tru contribuția pe care a adus-o 
la unitatea întregii lumi arabe**.

După-amiazâ, conferința a con
tinuat în sala fostului Senat al 
Egiptului. Conducătorul delega
ției egiptene, Sadat, a anunțat 
constituirea unui Comitet de con
ducere al conferinței, din care 
fac parte conducătorii tuturor de
legațiilor ce urmează să prezide
ze ședințele în ordine alfabetică. 
Comitetul este condus de Sadat. 
Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de reprezentantul Alge
riei.

Primul a luat cuvîntul în ca
drul acestei ședințe dr. Singh, 
deputat în parlamentul indian, 
membru al delegației Indiei, care 
a prezentat un raport politic cu 
privire la situația internațională 
actuală.

Pe malurile Nilului Alb

în clișee: sus 
elevi al școlii 
recent deschise 
tn orașul Mala, 
kale 
Nilul
care

(provincia 
superior), 

vor deveni
în curînd el în
săși învățători:

Jo» un vlnător
din tribul Lakos 
(provincia Ecva. 
torta) *

Cel mai mare 
din timp

NEW YORK. După cum anun
ță corespondentul din Washing
ton al agenției United Press, re
prezentanții oficiali ai Pentago
nului (Departamentul militar al 
S.U.A. — n.r.) au terminat ela
borarea noului buget militar al 
S.U.A. care va fi „cei mai mare 
buget militar din timp de pace". 
Acest buget militar federal va fi

buget militar 
de pace

prezentat spre examinare Congre
sului luna viitoare. Se presupu
ne că cheltuielile militare direc
te d’n viitorul an financiar care 
începe la 1 iulie 1958, se vor ci
fra la aproape 40 miliarde dolari, 
ceea ce reprezintă două miliar
de dolari mai mult decît chel
tuielile militare directe planifi
cate inițial pentru anul financiar 
în curs.

DJAKARTA 26 (Agerpres). — 
Guvernul indonezian continuă în 
mod energic să combată acțiunile 
diversioniste pe plan intern și 
uneltirile puterilor din N.A.T.O. 
pe plan extern. După cum anunță 
agenția Associated Press, autori
tățile indoneziene au zădărnicit în
cercarea unui grup de ofițeri și 
civili aflați în solda imperialismu
lui de a da o lovitură de stat în 
insulele Moluce cu scopul de a 
crea o „republică" separată. Un 
purtător de cuvînt al armatei in

doneziene a declarat că situația 
s-a normalizat și în partea de sud 
a insulelor Celebes unde elemen
te subversive au încercat să atace 
unități din armata indoneziana. 
Restabilirea ordinei s-a făcut fără 
vărsări de sînge. De asemenea, au
toritățile indoneziene continuă să 
ia măsuri pentru a împiedica sa
botajul personalului olandez din 
întreprinderi. Astfel, toți funcțio
narii olandezi de la Banca Indo
neziei, inclusiv așa-zișii „consi
lieri", au fost suspendați din ser
viciu.

MOSCOVA. — Pînă la 27 decern, 
brie, ora 6 dim. cei de-al doilea 
satelit artificial a înconjurat globul 
pămîntesc de 758 de ori. Primul 
satelit artificial a înconjurat în a- 
cest timp globul Dămîntesc de 
1272 ori.

La 27 decembrie ora 17,45 (ora 
Bucureștiului) cel de-al doilea sa. 
telit artificial va trece deasupra 
orașului București. La ora 17.44 el 
va trece deasupra Sofiei.

DELHI. — După cum relatează 
din Djakarta corespondentul zia. 
rulai „Delhi Times", imperialiștii 
americani și olandezi caută să 
creeze în Irianul de vest o rețea 
de baze militare a!e blocului agre. 
siv S.E.A.T.O.

PHENIAN. La Phenian a avut 
loc un concert dat de orchestra 
Filarmonicii de Stat a Repub icii 
Populare Democrate Coreene 
care a executat Rapsodia l-a și 
a II.a, precum și alte lucrări ale 
lui George Enescu.

TAȘKENT. — La 25 decembrie a 
avut loc la Tașkent — capital i 
Uzbekistanului o adunare festivă 
consacrată celei de-a 10-a aniver
sări a Republicii Populare Ro
mîne.

CAIRO. — După cum anurdă a- 
genția France Presse, la 23 trecem, 
brie a sosit la Cairo Dag Hamtnar. 
skjoeld, secretarul general al 
O.N.U. Dag Hatnmarskjoeld va 
avea convorbiri cu conducătorii 
egipteni in problemele Orientului 
Mijlociu.

TOKIO. — După cum anunță 
agenț.a Kiodo, în Japonia, s-a în- 
registrat o nouă victimă a radia
țiilor radioactive provocate de 
bomba atomică aruncată de ameri
cani asupra orașului Hiroșima în 
anul 1945. In momentul căderii 
bombei această victimă se afla la

j 2.6 km de locul exploziei atomice.
TOKIO.— Ziarul „Hokkaide Sim- 

bun“ relatează că potrivit datelor 
Biroului statistic de pe lîngă Ca.

binetul de Miniștri, la 1 octom
brie a. c. populația Japoniei a fost 
de 91.100.000 oameni.

DAMASC. — La 24 decembiie în 
clădirea Asociației pentru relațiile 
culturale dintre Siria și U.R.S.S. 
a avut loc deschiderea expoziției 
de fotografii „Viața oamenilor so. 
vietici".

Teatrul de pâpuți 
,Țăndărică" ia Cairo

Cu doi ani tn urmă, tn decem
brie 1955, parlamentul sudanez 
a adoptat hotărîrea potrivit că
reia Sudanul a devenit o repu. 
blică independentă. Această ho. 
tărîre a pus capăt dom’nației 
de 60 de ani a colonialiștilor 
englezi. înainte de a obține 
independența, poporul sudanez 
a dus o luptă grea.

Lichidarea grelei moșteniri a 
colonialismului este principalul 
țel urmărit de planul cincinal 
de dezvoltare a tării, elaborat 
de guvernul sudanez. Acest 
plan prevede lărgirea conside
rabilă a suprafețelor insămtn- 
țațe cu culturi cerealiere și alte 
culturi. Se urmărește de aseme. 
nea crearea unei industrii tex
tile și de zahăr. Industria na
țională, precum și agricultura, 
organele sistemului de ocrotire 
a sănătății publice și instituțiile 
medicale urmează să fie (Iezer, 
vite in viitor de cadre proprii 
de specialiști.

Pentru februarie 1958 sini 
prevăzute alegerile generale 
pentru adunarea constituantă 
a republicii, care va elabora 
noua constituție a Sudanului 
Creșterea conștiinței naționale 
a sudanezilor în 
este dovedită de 
cu care oamenii 
nezi, indiferent
lor politice, ocupație și aparte, 
nență de secte religioase, s.au 
ridicat împotriva încercărilor de 
a impune, tării ..doctrina Eisen
hower". In timpul vizitei la 
Chartum a emisarului Washing, 
tonului, James Richards, în 
toate orașele Sudanului au a- 
vut loc mitinguri de protest. 
Unanimitatea cu care poporul 
sudanez a respins această doc 
trină a arătat convingător că 
sudanezii sînt gata să.și apere 
independenta.

acești doi ani 
unanimitatea 

muncii suda- 
de concepțiile

r
IN CUBA Robii zahărului
se revoltă...
Intr-una din zilele anului 

1511, în epoca marilor cuoeriri 
spaniole, conquistadorul Diego 
Velasquez, însoțit de alți 300 

pe 
pe 
cu 
ta
pe

de aventurieri, a debarcat 
țărmul Cubei venind de 
insida Haiti. El aducea 
sine cele trei lucruri, — 
crimi, durere și moarte — , 
care cuceritorii iberici le-au dă
ruit indienilor din ambele A- 
merici, în schimbul aurului,

Velasquez a mai adus în Cu
ba și trestia de zahăr, iar in
dienii au fost transformați în 
robi și puși să cultive această 
plantă binecuvîntată și bleste
mată în același timp.

Cuba a fost un timp ocupată 
de Anglia, apoi ea a ajuns din 
nou pe mina Spaniei și cu 
toate revoltele localnicilor, spa- 

stă- 
Ha-

toate revoltele localnicilor, 
niolii ar fi continuat s-o 
pînească, dacă, în portul 
vana nu s-ar fi produs...

EXPLOZIA VASULUI 
„MAINE”

' Cuba se afla la trei ani după 
' revolta populației ei împotri-
' va ocupației spaniole. In anii

de după răscoală, insula a 
, fost guvernată de generalul
i spaniol Waller, care reluase cu
i zel tradițiile lui Velasquez, îm-
i părțind moartea cu multă dăr-
i nicie. In așteptarea unui aju-
( tor, patrioții cubani își îndrep-
( tau privirea spre S. U. A. care
i făcuseră multă reclamă mărini-
! miei și dezinteresului lor. In
I treacăt, fie spus, mărinimia și
I dezinteresul lor față de Cuba
► ajunseseră pînă atunci atît de
i departe, îneît, spre sfîrșitul
( veacului al XIX-lea investițiile
I americane în această insulă se
» ridicau la 50 milioane de do-
ț lari, majoritatea plasați în in-
, dustria zahărului.
( In vremea aceia, sosise la
> Havana într-o vizită de
i „curtoazie", nava militară ame-
j ricană „Mâine". Era în seara

zilei de 14 februarie 1898. De- 
) odată, țărmurile se cutremurară

ți și un tunet se rostogoli de-a
i • lungul cheiurilor. Cînd oame-
(’ ndi își îndreptară privirile spre

locul de unde se auzise teri- 
(i bila bubuitură, ei văzură si-
i' lueta navei militare americane
L apleeîndu-se pe o parte. Doi
1L *--%•

ofițeri și 258 de membri ai 
echipajului își pierduseră viața. 
Nava era complectamente scoa
să din uz.

Cum s-au petrecut lucrurile 
pe „Mâine", nu se știe nici 
pînă în ziua de azi. Lucrurile 
s-ar fi lămurit, dar S.U.A. 
au avut grijă să scoată vasul 
în larg și să-l scufunde într-un 
loc atî-t de adine, îneît nimeni 
să nu-l mai poată cerceta vreo
dată. Faptul nici nu ar mai 
fi interesat pe nimeni dacă ex
plozia de pe „Mâine" n-ar fi 
fost pretextul pentru începerea 
a ceea ce Mark Twain califică 
drept „tragicomedia numită 
războiul cuban", dintre Statele 
Unite și Spania, care a trans
format S.U.A. într-o țară colo
nialistă. Spania învinsă a fost 
nevoită să renunțe în favoarea 
Statelor Unite la Cuba și să 
cedeze insulele Porto Rico, 
Guam și Filipinele în schimbul 
sumei de 20.000.000 de dolari.
DE LA „RESOLUCION CON

JUNTA" LA „ENMIENDA
PLATT”

Atunci tind au pornit răz
boiul împotriva Spaniei, Sta
tele Unite se aflau în fața unei 
dileme. Pe de o parte erau mo
nopolurile, care crescuseră și 
se întăriseră considerabil, și 
care interesate în acapararea 
resurselor Cubei, făceau pre
siuni asupra guvernului, îndem- 
nîndu-l să pornească războiul, 
pe de altă parte se aflau tra
dițiile de „țară a libertății", 
era o opinie internă care voia 
să păstreze și să dezvolte ace
ste tradiții și o opinie publică 
internațională care continua să 
creadă încă în reclama ameri
cană. Nu este de mirare că s-a 
ales calea războiului și a cuce
ririlor colonialiste, deoarece pe 
atunci președintele S.U.A. era 
Mac Kinley, care „apărea ca 
un șef care-și așteaptă ideile 
de la alții", după cum îl de
scrie un alt președinte al 
S.U.A., Woodrow Wilson. Or, 
ideile i-au venit de la magna
ții finanței și industriei

Dar ce te faci cu opinia pu
blică, cu tradițiile și cu alte 
asemenea bagatele P Soluția a 
fost găsită: „Cuba s-a răscu
lat cerînd libertate ? Foarte

bine. Noi vom spune că lup
tăm pentru libertatea Cubei". 
Și în mare grabă, cu multă 
pompă, ambele camere ale 
Congresului S.U.A. au votat ve
stita „Resolution Conjunta" 
(Rezoluția comună) care se ter
mina cu această declarație so
lemnă : „Statele Unite procla
mă prin prezenta de a nu avea 
nici o tendință sau intenție de 
a exercita vreo suveranitate, 
jurisdicție sau dominație de 
orice fel asupra numitei insule 
dacă aceasta nu este în vede
rea pacificării ei, și afinnă in
tenția lor ca, odată înfăptuită 
această pacificare, să transmită 
locuitorilor insulei guvernarea 
și întreaga autoritate". Au ur
mat apoi ,^aplauze furtunoase" 
și... menținerea Cubei timp de 
patru ani sub ocupația trupelor 
americane.

In acești patru ani, intere
sele monopolurilor americane 
au fost desigur bine apărate în 
Cuba. Dar ocupația nu putea 
continua la infinit și obligația 
solemnă asumată prin „Resolu
tion Conjunta" trebuia adusă 
la îndeplinire. Dar ce te faci 
cu monopolurile care nici gînd 
nu aveau să renunțe la zahă
rul cuban. Atunci a apărut 
domnul Platt, bineînțeles nu 
cu mîria goală, ci cu un amen
dament care-i poartă numele. 
In amendamentul Platt (En- 
mienda Platt) suspendarea ocu
pației americane este condițio
nată de acceptarea de către cu
bani a „dreptului" S.U.A. de a 
interveni în Cuba.Lucrurile nu 
s-au oprit însă nici aici. S.U.A. 
au obligat Congresul cuban să 
introducă în iunie 1901, „Amen
damentul Platt" în Constituția 
Cubei, sub forma unui adaos 
care a fost menținut pînă în 
anul 1934. Dar nici după aceia 
cubanilor nu le-au fost mai 
bine...

CAIRO 26 (Agerpres). — La 25 
decembrie a avut loc la Cairo 
prima reprezentație a Teatrului 
ds păpuși „Țăndărică" cu” specta
colul „Humor pe sfori". La sDec- 
tacod au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Orientării Națio
nale ai Departamentului Artelor 
Publice, ziariști. Au participat de 
asemenea membri ai Ambasadei 
R.P.R. la Cairo. Teatrul „Țăndă
rică" își continuă turneul în 
Egipt, dînd zilnic spectacole pen
tru copii și adulți-

Neprevăzuta întâmplare >

de la o expoziție americană „de efect“

„ZAHARNIȚA LUMII'

Denumirea aceasta ar putea 
evoca imaginea unei țări în 
care, dacă nu curg laptele și 
mierea pe străzi, în schimb șu
voaie de sirop se preling de-a 
lungul rigolelor, iar trotuarele 
sînt așternute cu mozaic de 
bomboane mari, multicolore. 
Dar în Cuba — pentru că de
spre ea este vorba — nu se 
întîmplă așa ceva nici la pro-

priu, nici la figurat, deși a- 
ceastă insulă a produs în anul 
1952 8.000.000 tone de zahăr. 
Și nu se întîmplă, pentru că 
zahărul cuban ia drumul țări
lor străine și în special dl 
S.U.A. Zahărul reprezintă 90 la 
sută din exportul Cubei.

Ar avea poate și cubanii ce
va avantaje din îndulcirea mîn- 
cărurilor altora, dacă zahărul 
s-ar plăti bine, dar nenorocirea 
stă și în faptul că nu ei, ci 
S.U.A. stabilesc prețul zahăru
lui pe piața mondială. Iar 
fluctuația pieței americane a 
zahărului provoacă crize cata
strofale nu în S.U.A., ci în Cu
ba. Și că mono-pentru
polurile Statelor Unite, pro- 
cedînd aidoma cîinelui gră
dinarului, nu permit cubanilor 
să exporte prisosul de zahăr în 
țările socialiste, în 1952, Cuba 
nu a putut plasa 1.400.000 tone 
de zahăr. Și, colac peste pu
păză, anul trecut, încâlcind și 
acordul din 1934, S.U.A. au ho- 
tărît să reducă la o treime im
portul de zahăr din Cuba,

PINA IN ZIUA DE AZI

Rezultatele unei asemenea 
stări de lucruri sînt ușor de bă
nuit și ele pot fi calificate cu 
un singur cuvînt: mizerie.

O anchetă specială pentru 
cercetarea alimentației popu
lației, întreprinsă în 1939 în 
rîndul a 1100 de familii mun
citorești a arătat că, în Cuba 
„o familie compusă din cinci

persoane consumă o cantitate 
de alimente evaluată în calorii, 
suficientă doar pentru un sin
gur om". Dar și acel venit care 
face posibilă fie și o asemenea 
alimentație de mizerie, continuă 
să scadă. Mai este deci de mi
rare că în Cuba arde din ce 
în ce mai puternic incendiul 
revoltei ? Mai este oare de mi
rare că furia poporului înfo
metat și epuizat de muncă, 
care se îndrepta înainte îm
potriva guvernatorilor spanioli, 
se îndreaptă astăzi împotriva 
micilor dictatori înscăunați de 
marile monopoluri americane ?

Aceasta este și soarta actua
lului dictator Fulgencio Batista 
care conduce Cuba dindărătul 
grilajului de baionete america
ne, De mai bine de un an de 
zile revoltele fățișe ale popu
lației cubane se țin lanț. Sub 
conducerea lui Fidel Castra, 
patrioții se organizează în 
munți, la adăpostul pădurilor 
tropicale.

In timpul acesta ambasadorul 
american la Havana vroind pro
babil să fie socotit și el printre 
continuatorii tradiției lui Ve
lasquez, procură lui Batista 
me americane.

Sîngele cubanilor curge 
nou pe pămîntul chinuit 
Cubei, stropit pînă acum

ar-

din 
al 

____ , __ de 
atî-tea ori de sîngele patrioților. 
Pînă în ziua de azi... Și din 
nou din pricina zahărului, care 
devine din ce în ce mai amar 
pentru cubani...

EUGEN VLADIMIR

(Urmare din pag. l-a) 
mai mare avere din Statele Uni
te. în fruntea listei se afla el, 
Getty, magnat al industriei pe
trolifere. Revista „Fortune" pu
blica un soi de grafic ilustrînd 
în primul rînd numele aceloi 
americani care au o avere între 
700 milioane și 1 miliard dolari, 
în această clasă era consemnat 
doar numele Iui Getty. Urmau 
apoi 7 persoane din categoria 
400 de milioane — 700 de mili
oane dolari, 8 în cea de la 200 
la 400 de milioane, 29 persoane 
— de la 100 la 200 de milioane 
și 31 în ultima categorie — de 
la 75 la 100 de milioane. (Să se 
se mai spună că în S.U.A. averile 
sînt concentrate 
mîini !).

Revista punea 
intea numelor 
moștenit averea, 
fața numelui acelora 
făcut avere din petrol și trei 
stele în fața acelora care au și 
moștenit, dar au făcut ei însăși 
avere din petrol. 53 de stele 
leagă numele marilor averi de 
petrol...

în timp ce parcurgea aceste 
rînduri, Getty reflecta la cele 
trei stele ce reveneau Rockfelle- 
rilor. Cu mulți ani în urmă doar 
un singur Rockfeller avea o ave
re ce trecea peste 75 milioane de 
dolari, și acesta era bătrînul bu
nic John D., acum decedat. As
tăzi sînt 7 Rockfelleri — John 
D. Rockeffeler junior, 5 fii și o 
fiică, fiecare aflîndu-se în clase 
de la 100 la 700 milioane de 
dolari. Spontan îi reveni în fața 
ochilor chipul lui Alterman și în 
minte îi reveni termenul „capi
talismul popular". Bueurindu-se 
ca de o glumă reușită cugetă :

— într-adevăr „capitalism 
popular"... în urmă cu ani doar 
un Rockefeller avea avere, John 
D.; astăzi 7 dintre ei sînt milio
nari. Să se mai spună că averile 
nu ajung în mina celor mulți... 
Deodată își aminti de grațioasa 
cățelușă Teddy, recent cumpăra
tă contra sumei de 10.000 do
lari. întrucît subiectul nu ne mai 
privește îl părăsim aici pe J. 
Paul Getty, miliardarul.

J. Alterman, „colegul", nu lu
cra de cîteva zile. întreaga rețea

doar în cîtev»

cite o stea în a- 
acelor care au 
două stele

care
în
au

a metroului din New-York de
clarase grevă. Greva paralizase 
în mare măsură activitatea co
mercială a marei metropole a- 
mericane. Frecvența școlară era 
redusă, un mare număr de mun
citori nu se puteau prezenta la 
lucru. La adunarea greviștiloi 
luase cuvîntul și Averell Harri
man, guvernatorul statului New- 
York, și Robert Wagner, prima
rul orașului. Toate amenințările 
nu fuseseră luate în seamă. Gre
va continua.

Dar ce citea în acea dimineața 
J. Alterman ?

Posesorul celor 5 acțiuni 
cutremura aflînd părerile 
Mitchel, secretar de stat al 
partamentului muncii, 
pe larg în revista 
and World Report", 
rîndurile în grabă : „In Califor
nia numărul șomerilor a cres
cut cu 56.000... la New-York cu 
38.000... în Pennsylvania cu 
24.000... Anul viitor se va ajun
ge la o depresiune economică și 
la creșterea numărului șomerilor 
care va depăși cifra de 5 mili
oane". Prevestiri sumbre. Se 
grăbi spre stația metroului. Ce 
să facă, să continuie greva ? I 
Șomajul pîndește la tot pasul. 
Dacă ar ajunge să trăiască da 
pe urma celor cinci acțiuni, cu 
siguranță că ar muri de foame. 
Un anunț, îi aduse aminte de 
un alt subiect plin de neplăceri: 
mașina, cumpărată în rate, nea
chitată încă. Din ziar reieșea că 

datoriile celor ce și-au cumpărat 
diferite lucruri în rate a crescut 
într-un mod colosal. Un grafic 
alăturat îl înspăimîntă.

se 
Iui 
Do 

relatate 
„U. S. News 

Parcurse

Miliarde 
dolari

39,5Credite de consum 
Ipoteci asupra 

caselor
în apropierea depoului central 

de un val omenesc pînă 
unor mari placarde. Se 

ultima hotărîre a direc- 
unul din cinci muncitori, 
fuseseră concediați drept

94,2

fu tîrît 
în fața 
anunța 
țiunii : 
la rînd 
represiune împotriva grevei. Se 
zbătu disperat și izbuti să deslu
șească numele celor trecuți pe 
„lista neagră'*. Al 9-lea conce-
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diat era chiar el — J. Alter* 
man. I se înmuiară genunchii, 
Se socotea un om mort. Mai cu 
seamă că recunoscuse un agent 
al unei întreprinderi care vindea 
în rate, ce sta și-și nota zelos 
numele concediaților. Ce se va 
întîmpla?! Era îngrozit, dispe
rat... Nu mai vedea afci o ie
șire.

★
în aceeași zi, expoziția „capi

talismul popular”, după ce co
lindase mai multe țări, își des
chidea porțile undeva într-o 
țară din Europa apuseană. Un 
gentleman îmbrăcat . șic, dădea 
explicații, cu lux de amănunte 
Se petrecu însă un mic inch 
dent. Un domn respectabil, între 
două vîrste, începu să-1 contra
zică. Spunea că tot ce se vede 
este o curată înșelătorie. Spu
sele și le întări, citind următoa
rele din ziarul londonez 
„PEOPL": „Corespondentul no
stru din New-York a făcut sap- 
tămîna trecută relatări senzațio
nale în legătură cu înșelătoria 
nemaiîntâlnită ce vine din vechea 
colonie de peste Atlantic. Scriso
rile ce s-au primit în Anglia a- 
rată că mii de englezi s-au lăsat 
înșelați de gălăgia în jurul mo
dului de viață american : case 
elegante, automobile mari, frigi
dere strălucitoare, aparate mari 
de televiziune și o groază de bani 
la bancă. Pe dracu ! Adevărul 
trist e că americanul de rind a 
înglodat pînă peste cap în da
torii, schimbă mereu slujba, a 
într-o căutare disperată de bani, 
și din cauza a tot felul de nă
cazuri ajunge la închisoare, la di
vorț sau cade pe mina psihia
trilor".

Cetățeanul fu declarat fulge
rător „element comuniât”. Po’i- 
ția îl luă în primire. Gentlema
nul își continuă reclama :

— Priviți fotografiile... Ladva 
ang gentlemans, știți cine sînt ? 
Doi acționari fericiți din S.U.A. î 
Getty, miliardar și Alterman, 
vatman de metrou. Au fost fo« 
tografiați chiar la inaugurarea a- 
cestei expoziții... O imagine rea
lă, ca toate celelalte din expo
ziție, vă garantăm... Iată modul 
de viață american... iată „capita
lismul popular" în acțiune..^ .


