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Noi blocuri întregesc continuu peisajul cartierului Balta Albă

Experiența constructorilor din Balta Albă

C 3 PE TREPTELE ANULUI
Cartierul Balta Albă. în ultimii ani, 

această parte a Capitalei a căpă
tat o înfățișare nouă, modernă. Au 
fost construite și date în folosință 
blocuri însumînd ijiii de apartamen
te. Altele sînt în construcție. Acest 
cartier, prezent în toată amploarea 
sa deocamdată pe machetele pro- 
iectanților, va deveni unul dintre 
cele mai mari și mai frumoase car
tiere ale Capitalei.

In prezent, lucrările la noile 
blocuri se desfășoară pe un front 
larg în cartierul 3, format din cîte- 
va microraioane. Aici se vor da 
în folosință în acest an peste 2 000 
de apartamente.- La construirea lor 
lucrează colectivele șantierelor 3 și 
4 ale întreprinderii de construcții- 
montaj nr 1. Cele două colective 
de constructori au adus și dezvoltă 
în Balta Albă experiența dobîn- 
dită pe multe alte șantiere : 
Floreasca, blocurile-turn și blo
cul „Automatica" din parcul Flo
reasca, Aleea Circului de Stat, an
samblul „Dinamo-Dorobanți" etc. 
Fiecare șantier, fiecare bloc ridicat 
le-a îmbogățit experiența, i-a ajutat 
să aplice metode moderne de exe
cuție, să-și organizeze mai bine 
munca. Dovadă sînt și rezultatele 
obținute în C3—Balta Albă.

Să ne oprim la cîteva aspecte și 
imagini din activitatea constructori
lor șantierelor 3 și 4.

încă din iarnă s-a lucrat 
intens

Blocurile aflate în plină con
strucție în C3 au fost începute 
spre sfîrșitul lunii noiembrie, anul 
trecut. Acest luciu a impus luarea 
unor măsuri speciale pentru perioa
da de iarnă, încît ritmul de lucru să 
se mențină la un nivel ridicat. A- 
tenția conducerilor celor două șan
tiere, a organizațiilor de bază a fost 
îndreptată, în principal, în patru di
recții esențiale pentru grăbirea 
lucrărilor : aprovizionarea cu ma
terialele necesare, buna funcțio
nare a stației centrale de betoane 
și a transportului, eșalonarea judi
cioasă a lucrărilor, organizarea te
meinică a fiecărui punct de lucru. 
Acestea au stat, de altfel, la baza 
realizărilor de pînă acum ale celor 
două șantiere. De la început s-a fă
cut o judicioasă eșalonare a lucră
rilor pe faze de execuție, cu ter
mene precise. Fiecare bloc are gra
ficul lui. La săpături s-au folosit 
în mare măsură mijloace mecani
zate. Stația de betoane a funcționat 
din plin, asigurînd cantitățile nece
sare de betoane. Măsurile luate au 
permis ca în perioada de iarnă să 
se toarne fundațiile blocurilor, să se 
execute lucrări de zidărie.

S-a cîștigat astfel timp. In prezent, 
constructorii conduși de maistrul 
Teodor Nuț execută zugrăvelile și fi

La culesul cireșelor, în livada gos
podăriei agricole de stat Mo- 

goșoaia
Foto : M. Cioc

nisează fațadele unui bloc la care 
în ianuarie se turna fundația, ur- 
mînd ca pînă la jumătatea acestei 
luni să fie predat.

Buna desfășurare a lucrărilor a 
stat în permanență în atenția orga
nizațiilor de bază de pe șantiere ; 
periodic sînt analizate problemele 
esențiale ale activității șantierelor ; 
la punctele de lucru au loc discuții 
despre stadiul lucrărilor și rezerve
le care mai pot fi puse în valoare ; 
o muncă politică susținută se desfă
șoară pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea în cin
stea zilei de 23 August.

In cinci luni aproape 
500 de apartamente

Ritmul intens în care s-a lucrat și 
iarna, măsurile luate o dată cu îm
bunătățirea vremii, munca politică 
desfășurată pentru mobilizarea între
gului colectiv la executarea în ter
men a lucrărilor au dus la obține
rea unor rezultate bune. Construc
torii celor două șantiere au termi
nat, în acest cartier, de la începu
tul anului și pînă la sfîrșitul lunii 
mai, peste 490 de apartamente. Alte 
blocuri se află într-un stadiu avan
sat de finisaj.

Principalul obiectiv al întrecerii 
constructorilor a fost și este, în con
tinuare, respectarea riguroasă a 
graficelor de execuție, predarea îna
inte de termen a blocurilor ; 
blocurile M 14 și M 15, execu
tate din zidărie portantă, au fost 
terminate la sfîrșitul lunii aprilie, cu 
45 de zile înainte de termenul pla
nificat. Și la alte blocuri lucrările 
sînt avansate : la blocul M 5—6, în
ceput în ianuarie, constructorii, con
duși de maistrul Șimon Andrei, au 
reușit să execute aproape un nivel 
pe săptămînă. De menționat că toate 
lucrările la blocurile în construcție 
se înscriu în prevederile graficelor.

Metodele industriale de execuție 
sînt prezente și în cartierul C 3— 
Balta Albă, ajutîndu-i pe con
structori să reducă durata de e- 
xecuție. Dintre acestea, se des
prinde metoda de înaltă productivi
tate a cofrajelor glisante. O folosesc 
cei care au ridicat blocurile-turn 
din parcul Floreasca, dar cu unele 
perfecționări. Aici s-a trecut la co- 
fraje glisante din panouri modulate, 
care prezintă o serie de avantaje ; 
cofrajul poate să fie folosit fără mo
dificări la felurite tipuri și structuri 
de blocuri, asigură însemnate eco
nomii de material lemnos și o du
rată mai scurtă de execuție. După 
unele calcule, făcute pe baza expe-
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(Continuare în pag. Il-a)

Din tootsi țara
La Baia Mare

Stație de retransmisie 
pentru televiziune

La Baia Mare a fost dată în ex
ploatare o stație de retransmisie 
pentru televiziune. Ea recepționează 
programele de la stația de televi
ziune din Cluj și le transmite pe ca
nalul 7 pentru locuitorii orașului 
Baia Mare și cei din împrejurimi. 
Noua stație, construită de specia
liști de la Institutul de cercetări 
pentru transporturi și telecomunica
ții, funcționează prin telecomandă.

Aprovizionare de sezon
Pe piețele orașelor și centrelor mun

citorești se desfac zilnic cantități tot 
mai mari de legume. Numai în orașele 
Ploiești, Cîmpina, Tîrgoviște, Sinaia și 
Buzău au fost desfăcute în luna mai cu 
circa 300 tone de legume timpurii mai 
mult decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. G.A.C. din jurul orașelor și cen
trelor muncitorești din regiunea Banat 
au trimis unităților de desfacere peste

Urmărirea îndeaproape a grafice
lor de execuție pe blocuri a devenit 
una din preocupările principale ale 
maiștrilor de pe șantierele 3 și 4. 
Pe maistrul Teodor Nuț (fotografia 
de sus) l-am găsit, ca de obicei, ur
mărind, cu graficul în față, stadiul 
lucrărilor la blocul M 3.

Și aici vor fi construite noi blocuri 
(fotografia de jos). Se nivelează te
renul, se trasează locul viitoarelor 
blocuri, se amenajează drumurile.

Stagiune estivală în
în perioada de vară teatrele își vor 

continua activitatea în aer liber. Stagiu
nea estivală a fost deschisă de Teatrul 
„C. I. Nottara” care a prezentat aseară, 
la Teatrul de vară din parcul Herăstrău, 
„Act venețian“ de Camil Petrescu, iar la 
Teatrul de vară „23 August“, „Zizi și... 
formula ei de viață" de Sidonia Drăgu- 
șanu. Artiștii vor susține de asemenea 
spectacole cu piesele „Peer Gynf“ de H. 
Ibsen, „Este vinovată Corina ?“ de Lau- 
rențiu Fuiga, „Casa cu două intrări" de 
Calderon de la Barca, „Carieră pe Broad7 
way“ de James Lee. Teatrul național „I. L.

300 de tone produse legumicole. Și în 
regiunile Cluj și Hunedoara au fost puse 
la dispoziția populației cantități mult 
sporite de legume față de anul trecut. 
Pentru buna aprovizionare a populației, 
de la începutul anului au fost deschise 
la Cluj, Turda, Deva, Hunedoara, O- 
nești, Comănești, Bicaz și în alte loca
lități noi unități de desfacere.

în ziarul de azi

• Acad, prof- Gh. Mihoc și 
prof. univ. C. Borgeanu —Re
cenzie : „Materialismul dialec
tic și știin|ele contemporane 
ale naturii" (pag. 2-a).

• Ing. Ștefan Papa : Detergenfil 
în gospodărie (pag. 2-a).

• Din viafa culturală internațio
nală (pag. 3-a).

• Nicolae Plopeanu — Nofe de 
drum din R.A.U. : Omul trans
formă pustiul (pag. 4-a).

MAȘINI Șl UTILAJE 
MODERNE

Uzinele electrotehnice din țară au fost 
înzestrate cu noi mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate. Pentru producția mo
toarelor de tracțiune ale locomotivelor 
Diesel-electrice, de exemplu, s-au intro
dus linii specializate la prelucrarea ar
borilor și mașini-agregat pentru execu
tarea carcaselor. La motoarele electrice 
se folosesc prese puternice care permit 
ștanțarea în bloc, iar pentru micromo- 
toare și motoarele mici s-au introdus 
prese cu ștanțare în pași, cu avans au
tomat, de mare productivitate. Pentru 
fabricarea unor repere de la transforma
toarele cu tablă laminată la rece s-au 
pus în funcțiune foarfeci cu role și cup
toare pentru tratamentul termic.

Utilarea modernă a uzinelor electro
tehnice a fost însoțită de o specializare 
a lor, fapt care a permis să se îmbună
tățească fluxurile tehnologice și sporirea 
producției. Uzinele „Electroputere“ din 
Craiova, de exemplu, în urma profilă
rii lor în producția de locomotive Die
sel-electrice, de motoare pentru 100 
kW, de transformatoare de peste 200 
kVA și aparataj de înaltă tensiune, și-au 
sporit suprafața de producție de circa 
2,5 ori față de anul 1959, iar volumul 
producției de 5,2 ori.

Volumul producției globale al indus
triei electrotehnice din țara noastră a 
crescut în perioada 1959—1963 de 
3,2 ori, ritmul mediu anual de creș
tere fiind de 31 la sută.

(Agerpres)

APARATE DE MĂSURĂ 
Șl CONTROL

Dotarea industriei cu utilaje de înalt 
nivel tehnic, cu instalații complexe în 
care mecanizarea și automatizarea au 
o pondere sporită, necesită folosirea 
de aparate și dispozitive de mă
sură și control de mare precizie. In la
boratorul de curent alternativ al Insti
tutului de metrologie s-a construit o 
instalație pentru etalonarea transforma
toarelor de curent. în laboratorul de 
fotometrie s-a realizat o instalație pen
tru verificarea duratei de funcționare a 
lămpilor electrice cu incandescență. Tot 
pentru industria electrotehnică s-au mai 
realizat: stabilizatori de curent continuu 
pentru joasă tensiune, care asigură, 
tensiuni de 12—15 V și înlocuiesc 
acumulatorii în instalațiile de măsurare, 
o instalație pentru măsurarea rezisten
țelor ohmice mari. în laboratorul de 
electronică și automatizări s-au con
struit umidometre electronice, truse 
de etaloane pentru verificarea acestor 
umidometre și termosonde, care se între
buințează la măsurarea umidității și 
temperaturii mărfurilor granulate și 
pulverulente, a cerealelor din depozite 
și silozuri.

parcuri
Caragiale“ va prezenta piesa „O femeie 
cu bani“ de G. B. Shaw ; Teatrul „Lucia 
Sfurdza-Bulandra” va susține spectacole 
cu piesele „Comedia erorilor“ de W. Sha
kespeare, „Război și pace", dramatizare 
de Alfred Neumann, Erwin Piscator și 
Guntram Prüfer, „Orestia“ de Eschil, „Ce
zar și Cleopatra“ de G. B. Shaw, „Cum 
vă place ?" de W. Shakespeare, „Jocul 
de-a vacanța“ de M. Sebastian ; Teatrul 
muncitoresc C.F.R. va prezenta piesele 
„Gaijele“ de N. Kirițescu, „Paharul cu 
apă" de E. Scribe, „Băiat bun dar cu... 
lipsuri" și „N-avem centru înaintaș“ de 
Nicuță Tănase, „Ninge la Ecuator" de D, 
Dorian ; Teatrul pentru tineret și copii va 
da spectacole cu piesele „Chirița în pro
vincie" de V. Alecsandri, „Ruy Blas” de 
V. Hugo și „Logodnicul de profesie se-n- 
soară" de O. Danek ; Teatrul de stat de 
operetă va prezenta operetele „Tîrgul de 
fete“, „Plutașul de pe Bistrița“ de Filaret 
Barbu, „Lăsați-mă să cînt", „Lysisfrata“ 
de Gherase Dendrino, „Anton Pann“ de 
Alfred Mendelsohn, „Prințesa circului“ de 
Emerie Kalman.

FESTIVALURILE
FILMULUI
ROMÎNESC

de Mlhnea GHEORGHIU 
președintele Consiliului 

cinematografiei

Începînd cu anul acesta, în perioada 
solstițiului de vară, va avea loc la Ma
maia, în fiecare an, Festivalul filmului 
romînesc, instituit în scopul de a stimula 
forjele creatoare ale cinematografiei noas
tre și de a promova producția națională 
de filme.

Prezența și orizontul filmului romînesc 
în ansamblul arfei și tehnicii cinemato
grafice internaționale s-au dovedit destul 
de promițătoare pentru ca această con
fruntare competitivă și colegială să se 
desfășoare sub semnul exigenței artistice 
și al unei libertăți stilistice profund res
ponsabile, avînd în vedere aria enormă 
de difuzare și de influențare a celei mai 
transmisibile dintre artele secolului.

La primul Festival al filmului romînesc 
de la Mamaia (21—28 iunie) se vor pre
zenta șapte filme de lung metraj și de 
trei ori mai multe scurt-metraje, docu
mentare și artistice, dintre cele mai re
prezentative din producția anilor 1963 și 
1964, înscrise în concurs de studiourile 
respective. Un juriu constituit din oameni 
de arfă de specialitate (regizori, scriitori, 
compozitori, actori de film și ziariști) va 
atribui distincțiile purtînd emblema festi
valului : pelicanul alb.

Afișul săptămînii festive a fost astfel 
alcătuit încît, în fiecare seară, publicul și 
invitații străini să poată urmări, timp de 
trei ore, un program cît mai variat, în 
care povestea lirică, epopeea cinemato
grafică, reportajul, filmul pentru copii și 
tineret, documentarul și filmul științific, 
alb-negru și color, să se îmbine într-un 
tot armonic și plăcut.

Primul nostru festival are, bineînțeles, 
un caracter nepretențios, aproape „de 
lucru" și îl inaugurăm cu modestia ori
cărui debut ; dar el nu e mai puțin im
portant pentru schimbul deschis de opinii 
dintre cineaști și publicul lor, ținînd sea
ma că exigența publicului a crescut con
siderabil, respingînd, pe bună dreptate, 
în aprecierile sale, circumstanțele ate
nuante ale „tinereții”.

In sfîrșit, am considerat potrivit ca a- 
ceasfă primă trecere în revistă a operei 
creatorilor noștri de film (în majoritate 
tineri, totuși) să se integreze în manifes
tările artistice care cinstesc a XX-a ani
versare a Eliberării.

Producția națională de filme a trecut 
cu succes, în ultimii ani, examenul unora 
dintre cele mai de seamă confruntări 
mondiale de creație cinematografică. In 
patrimoniul viitorului muzeu al filmului 
romînesc figurează, de pe acum, cîteva 
dintre premiile internaționale de prim 
rang, cum sînt : „Globul de Cristal” 
(Karlovy-Vary), „Palme d’Or“ (Cannes), 
„Golden Gate' (San Francisco) sau .„Crij-,. 
cea Sudului" (Buenos Aires), pe lîngă 
multe altele, dobtndite la Paris, Moscova, 
Veneția, Măr del Plata, Edinburgh, Salo
nic, Viena, Bordighera, Belgrad, Vancou
ver, Santiago de Chile, Damasc, Rabat, 
Roma, Tours, Tokio și New Delhi, sau

LUCRĂRI AGRICOLE DE VARĂ
In toată țara continuă intens lu

crările de îngrijire a culturilor și 
pregătirile pentru recoltările de vară. 
Din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii reiese că pînă la 4 iu
nie prima prașilă a fost terminată la 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui, 
la porumb a fost executată pe 80 la 
sută din suprafețele cultivate, iar la 
cartofi pe 70 la sută. în toate regiu
nile se desfășoară intens prașila a 
Il-a, lucrare executată în proporție 
de 75 la sută la sfecla de zahăr, 60 
la sută la floarea-soarelui și de 25 
la sută la porumb și cartofi. Lucră
rile de îngrijire a culturilor sînt în 
general mai avansate în acest an 
față de anii trecuți și se execută la 
un nivel agrotehnic corespunzător, 
potrivit indicațiilor specialiștilor de 
la stațiunile experimentale și consi
liile agricole. In regiunile din nor
dul țării, unde însămînțările s-au 
făcut mai tîrziu și ploile au fost mai 
frecvente, prașilele sînt rămase mai 
în urmă. In deosebi în aceste regiuni 
se recomandă grăbirea lucrărilor de 
îngrijire pentru a se asigura condi
ții bune de dezvoltare a plantelor.

în ultima vreme au continuat mai

încheierea fazei orășenești 
a concursului artiștilor 
amatori

Azi, între orele 9—14, pe scena 
Teatrului C.C.S. din str. Lipscani 
nr. 53 are loc încheierea fazei oră
șenești din cadrul celui de-al 
VII-lea concurs al artiștilor ama
tori. Vor prezenta programe coruri, 
■formații de dansuri, fanfare, soliști 
și brigăzi artistice de agitație ale 
unor întreprinderi, instituții, case 
de cultură, precum și cămine cul
turale din preajma Capitalei. Din
tre formațiile participante amintim 
corurile Uzinelor „23 August" și 
„Republica", orchestra de mandoli
ne a Poștei centrale, fanfara și for
mația de dansuri a Uzinelor „Grivi- 
ța roșie", brigada artistică de agi
tație a Uzinelor „Vulcan". Vor evo
lua, de asemenea, brigada artistică 
de agitație a căminului cultural din 
comuna Măgurele, formația de dan
suri a căminului cultural din satul 
Zurbaua și alte colective de artiști 
amatori.

„Atenție, se filmează 1" — instantaneu pe unul din platourile studioului 
de la Buftea

Oberhausen și Leipzig. Filme ca Valurile 
Dunării, Setea, Codin, Lupeni 29 și Tudor 
au intrat în palmaresul marilor festiva
luri internaționale, alături de titluri în
scrise cu respect în istoria cinematogra
fiei contemporane. Este, desigur, adevărat, 
că drumul succesului e lung și greu, însă 
toate acestea ne arată că sintern pe calea 
cea bună.

Dezbaterile care au avut loc în cadrul 
plenarelor lărgite ale Consiliului cinema
tografiei din CSCA, dedicate probleme
lor filmului artistic și documentar, ale di
fuzării în rețeaua comercială internă și ex
ternă, precum și ale folosirii intensive și 
extensive a tehnicii avansate, ne-au con
dus la concluzia că există cele mai fru
moase perspective de dezvoltare, deoa
rece avem un strălucit rezervor de energii 
creatoare și o bază economică pe care 
mulți o consideră demnă de invidiat. In 
ultimul an am primit propuneri de copro
ducții din Italia, Franța, Anglia, S.U.A., 
Cehoslovacia și alte țări.

Printre noile preocupări ale cineaștilor 
noștri trebuie subliniată asigurarea cî- 
torva activități strîns legate de promo
varea cinematografiei naționale, precum 
și crearea secțiilor noi (de regie, opera
torie și filmologie-teatrologie) de la In
stitutul de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale", a căror primă pro
moție de studenți intră ,?cum în sesiunea 
de examene, înființarea Asociației Ci
neaștilor din R. P. Romînă, cu sarcinile 
unei uniuni de creatori, dotată cu o Casă 
a filmului, apariția și succesul revistei 
„Cinema" etc.

Filmele romîneșfi de desen animat și

intens și lucrările de pregătire a 
mașinilor ce vor fi folosite la recol
tările de vară. în gospodăriile agri
cole de stat au fost revizuite și re
parate 85 la sută din numărul com
binelor, iar în stațiunile de mașini 
și tractoare — 75 la sută. Pregătirea 
mașinilor pentru recoltare este mai 
avansată în G.A.S. din Trusturile 
Sînnicolau Mare, Brașov, Călărași și 
în S.M.T. din regiunile Brașov, 
București, Ploiești și Banat.

(Agerpres)
*

In ultimele zile, mecanizatorii și co
lectiviștii din regiunea București au in
tensificat ritmul lucrărilor de întreține

Scrisori către „Scînteia“

Cine repară autocamioanele 
gospodăriilor colective ?

Mijloacele de transport ajută 
mult la realizarea planului de pro
ducție al gospodăriilor colective. A- 
vînd mijloace suficiente, putem să 
transportăm la timp recolta, îngră- 
șămintele, diferite materiale etc.

Gospodăria noastră are două au
tocamioane. Vrem să arătăm însă că 
întîmpinăm greutăți serioase cînd 
trebuie să reparăm aceste mașini. 
Pînă la sfîrșitul anului trecut, 
ne-am adresat pentru diferite re
parații unităților Ï.R.T.A., cu care 
aveam contract. Nedispunînd de 
piese de schimb suficiente, ele nu 
puteau să ne ajute întotdeauna, 
încît zile și chiar săptămîni de-a 
rîndul autocamioanele stăteau ne
reparate. De la începutul acestui an, 
nici unitățile I.R.T.A. nu mai exe
cută mici reparații pentru autoca
mioanele G.A.C. Cînd s-au ivit une
le defecte nu prea mari, ne-am vă
zut nevoiți să renunțăm la folosirea 
mașinilor. Din această cauză 
n-am putut face unele trans
porturi urgente, cum s-a întîmplat 
cu îngrășămintele care trebuiau a- 
duse de la Slatina și Pitești. 
Pentru mici reparații au fost ne
cesare intervenții pe la diferite în
treprinderi și instituții. Aceeași si
tuație este și în alte gospodării co
lective. La G.A.C. Coteana, autoca
mioanele n-au fost folosite vreo 
două luni, iar la gospodăriile colec
tive din Valea Mare, Priseaca — 
20—30 de zile.

Probleme asemănătoare se pun și 
în legătură cu reparațiile mai 

păpuși și altele pe acest specific, apre
ciate pe piața mondială, se bucură de o 
bună pleiadă de regizori și animatori, ca 
Ion Popescu-Gopo (care sperăm că nu 
va abandona acest gen ce i-a consacrat 
celebritatea), Bob Călinescu, Sergiu Ni- 
colaescu și alții, ale căror filme — aplau
date de publicul nostru — s-au făcut cu
noscute și peste hotare. Confirmarea a- 
cestei prețuiri s-a manifestat și în comu
nicatul de la Cannes al consiliului de ad
ministrație al Asociației Internaționale a 
Filmului de Animație (ASIFA) care sta- 
tutează că, începînd de anul viitor, a- 
cordă patronajul său la numai două com
petiții mondiale pe ramură, ce se vor 
ține, succesiv, lâ Annecy (Franța) și la 
Mamaia, din doi în doi ani. Primul Festi
val internațional al filmului de animație 
de la Mamaia va avea loc în iunie 1966 
(o dată cu al lll-lea Festival al filmului 
romînesc) și va reuni, ca festival compe
titiv recunoscut de Federația internațio
nală a asociațiilor de producători de 
filme, personalitățile și lucrările de im
portanță mondială ale filmului de anima
ție, creînd în Romînia un nou centru ar
tistic internațional, o nouă tradiție și o 
nobilă obligație pentru gazdele ei.

Și în timp ce echipele de filmare ce 
ne asigură producția anului în curs lu
crează pe platouri și în exterioare, re
colta pe. 1964 se pregătește la rîndul ei 
să înfrunte alte competiții : cu Străinul la 
Karlovy-Vary ; cu Pași spre lună la 
Triest ; cu Pădurea spinzurafilor la San 
Francisco... Să le urăm tuturor și din toată 
inima, noi succese I

re a culturilor prășitoare. In toate gos
podăriile colective și de stat s-a termi
nat prima prașilă la. porumb și se lu
crează din plin la cea de-a doua pra
șilă. In gospodăriile colective din raio
nul Fetești și în unitățile agricole din 
Trusturile Gostat Slobozia și Urziceni 
porumbul a fost prășit a doua oară, pe 
întreaga suprafață însămînțață. Avan
sate cu această lucrare sînt și gospo
dăriile colective din raioanele Lcliliu, 
Călărași, Drăgănești-Vlașca și Alexan
dria, în care multe unități au în
ceput a treia prașilă la porumb. La sfe
cla. de zahăr și floarea-soarelui, colec
tiviștii au efectuat prașila a treia în pro
porție de aproape 80 la sută și respec
tiv 35 la sută din suprafețele cultivate.

mari. Întreprinderile de reparații 
auto au mult de lucru și nu se în
duplecă ușor să repare mașinile 
G.A.C., iar dacă le primesc, tre
buie să așteptăm cîteva luni. Noi, 
am sesizat această situație organe
lor locale, dar nu am primit aju
tor concret.

Cred că este necesar să se stabi
lească precis cine anume are obli
gația să execute reparațiile curente 
la autocamioanele gospodăriilor a- 
gricole colective. Le-ar putea exe
cuta întreprinderi ale sfaturilor 
populare regionale, atelierele coo
perației meșteșugărești sau ale ù- 
nor S.M.T.-uri. Odată stabilit cine 
se ocupă de aceste lucrări, va fi 
nevoie ca Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor să asigure 
întreaga cantitate de piese pentru 
reparațiile curente. In ce privește 
reparațiile capitale, ar fi bine să 
se țină o evidență a stării tehnice 
a autocamioanelor pentru a se pla
nifica repararea lor în întreprinde
rile M.T.Tc.

S-ar putea să fie și propuneri 
mai bune decît acestea. Socotim însă 
că organele de resort din Consiliul 
Superior al Agriculturii și din Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, UCECOM și sfaturile 
populare regionale ar trebui să gă
sească soluții potrivite pentru ca 
reparatul acestor autocamioane să 
nu mai fie lăsat la voia întîmplării.

Marin CIULEI
președintele G.A.C. Mogoșeștl, 
raionul Slatina
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*) Materialismul dialectic și științele con
temporane ale naturii, vol. IV, Editura
Politică, București, 1964.
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gospodărie
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Industria chimică a creat o nouă 
ramură, care cunoaște în momen
tul de față o dezvoltare rapi
dă : industria detergenților. Ea 
se înscrie printre rezultatele efortu
rilor depuse de cercetători în sco
pul realizării, de noi produse de 
spălare, superioare din punct de ve
dere calitativei mai ieftine decît să
punurile obișnuite. Baza de materii 
prime este asigurată de către indus
tria petrolieră și petrochimică.

Detergenții sintetici se folosesc, în 
cea mai mare parte, pentru spălat. 
Ei au, aproape în totalitate, cali
tățile săpunurilor, fără a avea 
însă și defectele lor ; solubilitatea 
lor în apă este mult mai mare, lip

ii îl sprijinul 
grădinarilor amatori

Sînt grădinar amator. Ca și veci
nilor mei, și atîtor altora, cină so
sesc acasă după o zi de muncă îmi 
place să mă ocup de plante și 
flori. Uneori, însă, pierdem mai 
mult timp pentru a ne procura 
cele trebuincioase grădinăritului de
cît ■ cu îngrijirea plantelor ; trebuie 
să alergăm de la un magazin la al
tul, de la o piață la alta în căutarea 
celor necesare. Semințele, de pildă, 
le-am cumpărat de la magazinul 
„Agrosem" ; îngrășămintele chimi
ce — de la unul de chimicale; ghive- 
cele, jardinierele — de la un al trei
lea. Ca să nu mai vorbim de ustensile, 
ca lopeți, greble, puse în vînzare 
fără coadă, ceea ce ne obligă la alte 
drumuri pentru completarea lor. 
Iată de ce mă gîndesc că gospodarii 
Capitalei ar veni în ajutorul iubito
rilor de flori dacă ar înființa un 
magazin care să pună în vînzare 
tot felul de articole necesare la cul
tivarea plantelor și florilor — se
mințe, bulbi, răsaduri, îngrășăminte 
chimice, ghivece, etajere, stative de 
flori și, bineînțeles, lopeți și greble 
cu coadă. Aceasta ar simplifica mult 
procurarea lor.

Mircea CONSTANTIN 
operator chimist-Bucurcști

Deservire la domiciliu
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în 

magazinele orașului Brașov s-a extins 
sistemul deservirii la domiciliu cu pro
duse alimentare. La magazinul nr. 23 
din bulevardul Lenin, de exemplu, vîn- 
zătorii livrează la domiciliu, pe bază 
de comandă telefonică, semipreparate 
și subproduse de carne, precum și' alte 
produse. Magazinul a fost dotat cu un 
motoscuter. Pentru a înlesni aprovizio
narea consumatorilor, livrarea produse
lor alimentare la domiciliu este folosită 
acum de peste 100 de unități din Bra
șov, Sibiu, Mediaș, Sf. Gheorghe și din 
alte orașe ale regiunii.

■ = „MATERIALISMUL DIALECTIC
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Sub titlul de mai sus, Institutul 
de filozofie al Academiei R. P. Ro
mine și Editura Politică au publicat 
cîteva volume consacrate însem
nătății teoretice și metodologice a 
filozofiei marxist-leniniste pentru 
dezvoltarea științelor naturii. Nu 
de mult a apărut cel de-al patrulea 
volum al acestei colecții ’). Atît prin 
tematica abordată, cît și prin modul 
de tratare a problemelor, volumul 
reprezintă un evident progres față 
de cele precedente.

Una din particularitățile volumu
lui este atenția mare pe care o a- 
cordă problemelor filozofice ale 
matematicii, care au fost relativ 
puțin dezbătute în literatura filozo
fică marxistă. Studiile consacrate 
acestor probleme semnate de acad. 
N. Teodorescu : Matematica și rolul 
ei în cunoaștere; acad. D Dumitres
cu : Valoarea metodologică a mate
maticii; C. Foiaș și A. Halanay: Mo
delele matematice' și rolul lor în cu
noașterea științifică ; S. Marcus : 
Unele probleme ale modelării ma
tematice în lingvistică, umplu o 
lacună în cercetarea filozofică și 
constituie un imbold pentru conti
nuarea pe scară mai largă a aces
teia.!

în primele studii sînt continuate 
preocupările consacrate ciberneticii. 
Cel semnat de prof. univ. E. Nico
lau analizează problema filozofică a 
analogiei, modelului și similitudinii 
în lumina datelor ciberneticii. Alt 
studiu (I. Mărculescu : Cibernetica și 
gîndirea) abordează implicațiile filo
zofice de ansamblu al acestei științe.

Următoarele Studii conținute în 
volum se referă la probleme filozo
fice ale altor științe ca : fizica, as
tronomia, științele tehnice, geologia 
(acad. R. Răduleț : Noile progrese 
ale științelor fizico-chimice și cate
goria de lege-; prof. univ. ing. V. 
Roman : Revoluția științifică-teh- 
nică contemporană și perspecti
vele dezvoltării ei. în socialism și 
în capitalism ; ’ prdf. uni-v, ..- Ç. Po-

FOLOSIRE

sește alcalinitatea liberă în soluție, 
ceea ce face ca articolele din mă
tase, lînă, fibre sintetice spălate în 
aceste condiții să aibă o viață mai 
lungă. Detergenții oferă posibilitatea 
de a spăla obiecte în ape dure, acide 
și sărate.

La Uzina de detergenți din Plo
iești se fabrică, pe lîngă detergenți 
industriali, detergenți sintetici pentru 
gospodărie — Alba lux și Alba su
per — după un brevet romînesc. A- 
ceste produse conțin, în afară de 
substanța activă propriu-zisă, adao
suri de condiționare care măresc 
considerabil puterea de spălare.

Este important de subliniat că de
tergenții de diferite feluri trebuie 
folosiți — potrivit indicațiilor în
scrise de altfel pe ambalaje — în 
raport cu materialele din care sînt 
confecționate obiectele. Alba super 
se folosește cu rezultate bune la spă
larea materialelor textile din bum
bac, in și cînepă. în schimb, acest 
produs este contraindicat pentru 
spălarea articolelor din lînă, mătase, 
fibre artificiale deoarece, pe lîn
gă alte fenomene, poate interveni 
și acela cunoscut sub numele 
de „împîslire“, favorizat de prezența 
unei acțiuni mecanice de frecare. Cît 
privește produsul Alba lux, acesta 
are o compoziție care-i conferă pro
prietăți excepționale la spălarea 
lînii, mătăsii, fibrelor sintetice. Res- 
pectînd prescripțiile de întrebuința

Ing. Ștefan PAPA 
directorul Uzinei 
de detergenți — Ploiești

Din turnul de granuläre, detergenții sint transportați la stația de 
ambalare

de acad, prof. Gh. MIHOC 
șl prof. univ. C. BORGEANU

povici : Dimensiunile cosmice ale o- 
mului ; P. Bomboe : Cu privire la o- 
biectul și metodele geologiei).

Mai multe studii sînt consacrate 
unor probleme teoretice generale 
ale biologiei și medicinei (acad. A. 
Săvulescu : Metoda biologică și 
dialectica materialistă ; prof. univ. 
dr. I. Cotăescu : Dialectica interre- 
lațiilor intracelulare ; acad. St. Mil- 
cu : Interdependența fenomenelor 
în endocrinologie ; dr. V. Săhleanu : 
Boală, teren, individualitate). Un 
studiu se ocupă de raportul din
tre fiziologic și psihic (M. Steria- 
de : Analiza și sinteza în studiul 
unor mecanisme cerebrale). Altul 
dezbate una din problemele actua
le ale psihologiei (E. Gulian : Moti
vația — teorii și metode de cercetare 
actuale). Volumul se încheie cu un 
studiu de sinteză (C. Joja : Filozofia 
contemporană și științele naturii).

în ansamblul său, volumul ilus
trează ideea lui Lenin despre „ali
anța“ dintre materialismul militant 
și reprezentanții științelor contem
porane ale naturii, idee care, ca re
zultat al activității ideologice sus
ținute a partidului, a devenit o 
realitate concretă în țara noastră. 
Activitatea oamenilor de știință din 
țara noastră a înregistrat o schimba
re calitativă, reflectată în culegerea 
de față: de la însușirea fundamente
lor teoriei marxist-leniniste, o mare 
parte a acestora a trecut la aplicarea 
ei creatoare.

„Alianța“ dintre filozofie și știin
țele naturii se dovedește a fi fruc
tuoasă pentru amîndouă aceste do
menii ale cunoașterii. în ce privește 
științele naturii, complexitatea lor 
crescîndă, procesul de integrare, 
care presupune într-o măsură din ce 
în ce mai mare legătura dintre di
versele științe, evidențiază marea 
însemnătate a problemelor filozofi
ce. Chiar studiile prezente dove
desc legătura organică dintre pro

re, rezultatele vor fi întotdeauna 
cele dorite.

Colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri al uzinei noastre este 
preocupat în continuare de îmbună
tățirea calității și de mărirea capa
cității de producție. Detergenții au 
căpătat o culoare mai plăcută, con
ținutul lor în apă a scăzut. Cu ace
eași cantitate de Alba lux sau Alba 
super se pot spăla astfel mai multe 
rufe.

Specialiștii întreprinderii, în co
laborare cu ICECHIM București, au 
experimentat un nou proces tehno
logic — fabricarea detergenților în 
flux continuu. Avantajele : utiliza
rea mai economică a unor instalații 
și îmbunătățirea în continuare a 
calității produselor. Noile instalații 
de fabricare a detergenților sînt în 
curs de montaj. O dată cu intrarea 
lor în funcțiune, capacitatea de pro
ducție va crește cu 61 la sută.

Alături de sporirea producției se 
impune și lărgirea sortimentelor. 
Colectivul întreprinderii noastre a 
realizat un nou detergent — De- 
ro-ideal — care va apărea în co
merț în lunile următoare. Dero- 
ideal este indicat pentru curățarea 
țesăturilor textile albe. Ușurînd spă
larea, el realizează concomitent și o 
albire chimică, datorată unui adaos 
special de condiționare. Ne-am 
propus să elaborăm în continuare 
noi tipuri de detergenți, dintre care 
în primă urgență detergentul pentru 
autoturisme.

blemele filozofice și cele ale științe
lor speciale.

Dezvoltarea științei contemporane 
este bogată în exemple care de
monstrează că neglijarea probleme
lor filozofice, precum și poziția idea
listă sau. chiar oscilantă în rezolva
rea acestora nu pot decît să 
dăuneze științei respective. în unele 
studii ale culegerii de față se a- 
rată, de pildă, că problema naturii 
abstracției matematice este de o 
importanță vitală pentru matemati
cianul practician. Ea nu poate fi însă 
rezolvată decît de pe pozițiile mate
rialismului modern, ale materialis
mului dialectic. Așa cum subliniază 
acad. N. Teodorescu, adoptarea 
acestei concepții simplifică sub
stanțial problemele cele mai spi
noase ale fundamentelor — proble
me totdeauna tulburătoare pentru un 
matematician — cum ar fi alegerea 
justă a punctelor de plecare ale 
raționamentelor pe care urmează 
să le efectueze.

în culegere se arată că unul 
din aspectele cele mai complexe 
și mai dificile în etapa actua
lă de dezvoltare a științei și 
tehnicii îl constituie introducerea 
matematicii, adoptarea metodelor și 
aplicarea justă a teoriilor ei în toate 
disciplinele susceptibile de matema
tizare. Iată, după acad. N. Te
odorescu, cum se poate sintetiza 
rolul nemijlocit al matematicii în 
dezvoltarea științei și practicii : 
a) matematizarea progresivă a dis
ciplinelor care au pornit pe calea 
cercetării laturii cantitative a feno
menelor ; b) adîncirea și extinderea 
matematizării disciplinelor în care 
matematica a pătruns mai de mult 
într-o măsură suficientă pentru a 
dovedi eficiența metodelor matema
tice de cercetare ; c) mărirea și ex
tinderea eficienței sale în discipli
nele de graniță, în care matemati
ca s-a introdus organic de la crearea 
lor ; d) lărgirea cîmpului său gene
ral de aplicabilitate prin punerea 
în joc a teoriilor celor mai genera
le și a noțiunilor celor mai ab
stracte.

SCÎNTEIA

Vine, vi ne 
moș Gerilă

Pe cuvîniul meu de onoare că nu sînt 
beat. Vine moș Gerilă ! îmi permitefi ca 
înainte de a vă spune de unde vine, să 
deschid o paranteză. Mi-afi dat voie? 
Mulțumesc. Vă jur că invidiam munca de 
moș Gerilă de cînd eram de-o șchioapă. 
Cum am apărut pe pămînt, mi-am spus : 
„Dacă o sa-mi aleg vreodată vreo me
serie, ei bine, munca asta o s-o aleg. 
Ce treabă are moș Gerilă ? Să vină o 
dată pe an. Restul zilelor, șomează”. 
Să nu credeți că aveam vreo predilec
ție spre lene. Nu. îmi plăceau și-mi plac 
copiii. Ăsta-i adevărul I

La ultimul,' adică la penultimul recen- 
sămînt, m-am dus la responsabilul cu 
afacerile aslea.

— Fă-mi și mie o bucurie, am spus 
eu responsabilului.

— Ce bucurie ? — m-a întrebat el.
— Fă-mă moș Gerilă I
— Iți place atît de mult munca asta ? 

Dacă-)i place, fă-tș 1
Și făcind o dată cu mina, a și apărut 

un sac. Nelipsitul sac al lui moș Gerilă.
— la-l în primire, mi-a spus el, și 

mi-a vîrît sub priviri o hîrtie s-o semnez.
Am semnat hîrfia și, cînd am dat să 

iau sacul, am observat că-i cam greu.
— E ceva în sacul ăsta I am spus eu 

către responsabil.
■— Cum o să fie ?
— Uite că e, am zis eu și l-am de

șertat.
Au căzut din sac, la picioarele noas

tre, o mulțime de lucruri : ciorapi, ba
tiste, creioane, jucării, biscuiți etc., etc.

— Responsabile, am spus eu, pentru 
lucrurile astea nu semnez.

Și n-am semnat. A fost chemat ve
chiul moș Gerilă, care a fost prins în 
ofsaid, precum Crăiniceanu la Sofia, și 
acesta a începui să dea din colț în colț.

— Nu știu nimic, a zis el.
— Dar cine să știe, mutu de la Ma

nutanță ?
Am intervenit eu, cu toate că nu tre

buia :
•— Lasă, responsabile, că rezolv eu 

problema.
— Cum o rezolvi ?
— Văd eu.
Intr-adevăr, era o problemă greu de 

rezolva). Trebuia să cobor pe pămînt 
și să umblu din casă în casă, să întreb 
din copil în copil, pentru a afla cine a 
fosf tras pe sfoară. Așadar, am coborîtși 
pun-te pe muncă. Și ce muncă ! Dacă 
ați văzut acum pe căldurile astea un 
moș Gerilă, să știți că eu eram ăla.

Căutam copiii cărora nu li s-au dat 
cadourile de anul nou. Și după multe 
investigații i-am găsit. In sfîrșit. Și știți 
unde ? Nici nu vă închipuiți. Tocmai în 
comuna Coteana, raionul Slatina. Da, da, 
acolo.

Acurn, dați-mi voie să închid paran
teza deschisă la început pentru că. .și- 
fostul moș Gerilă — Marin Arabelea, 
care a susfras astă iarnă darurile pen
tru copii — a fost închis.

Nu pentru renovare I

Nicufă TÄNASE
(După o scrisoare trimisă de corespon

dentul nostru voluntar, Vasile Tonu, în 
care se spune printre altele : „Comite
tul sindical de la noi a făcut pomul de 
iarnă pentru copiii salariaților din co
mună abia în luna mai. La sfîrșitul lunii 
mai, Moș Gerilă — omul de serviciu al 
sfatului popular — a plecat pe bicicletă 
prin comună cu sacul în spate și a îm
părțit daruri copiilor").

Atragem atenția asupra articolu
lui tov. S. Marcus privind una din
tre cele mai interesante forme de 
colaborare a două ramuri ale știin
ței, considerate pînă acum ca nea- 
vînd nici un punct de contact, și 
anume aplicarea matematicii în 
lingvistică. Concluzia cu care se în
cheie articolul ni se pare justă : 
„Metoda modelării este doar un au
xiliar al lingvisticii ; ea trebuie îm
pletită cu toate celelalte metode 
care s-au dovedit rodnice în studi
erea limbii. în particular, modela
rea matematică a limbii nu numai 
că nu împiedică, dar înlesnește cer
cetarea legăturii dintre limbă și 
societate, dintre lingvistică și cele
lalte științe sociale, deoarece face 
posibilă o mai adîncă cunoaștere a 
structurii limbii și, prin aceasta, o 
privire mai clară asupra asemănă
rilor și deosebirilor dintre limbă și 
celelalte fenomene sociale“.

Rezolvarea problemei matemati
zării științelor prin înfrîngerea 
conservatorismului și a entuziasmu
lui facil presupune o concepție mate
rialistă consecventă, o metodă ști
ințifică. Numai în acest fel, și asi- 
gurîndu-se confruntarea sistemati
că cu realitatea, a rezultatelor obți
nute prin utilizarea metodelor ma
tematice, se poate preciza în mod 
științific pînă unde merge eficiența 
matematicii în domeniul respectiv, 
se poate evita pericolul, pe care-1 
semnala Lenin în „Materialism și 
empiriocriticism“, ca matematiza
rea să devină un teren pentru spe
culații sterile, pentru idealism.

însemnătatea materialismului di
alectic apare în mod pregnant și în 
ce privește alte științe • ca, de 
exemplu, cibernetica. Așa cum se 
arată într-unul din studiile con
sacrate ciberneticii, chiar enunțarea 
problemei fundamentale a ciberne
ticii, problema interrelațiilor din
tre posibilitățile mașinii de calcul 
și cele ale gîndirii, deci dintre un 
sistem material și unul ideal, ne 
transpune dintr-o dată pe tărîmul 
filozofiei. De aceea numai o bună o- 
rientare filozofică ne poate feri fie 
de greșelile materialist-vulgare ale 
acelora care tind să suprime apriori 
orice diferență dintre om și mașină, 
fie de interpretările dualist-idea- 
liste care absolutizează opoziția din
tre materie și conștiință, săpînd în
tre ele o prăpastie de netrecut. In- 
terpretarea materialist-vulgară pune 
în fața ciberneticii sarcini iluzorii 
de a crea creiere artificiale sau 
mașini de citit gîndurile, desconsi- 
derînd specificul activității conști
ente a oamenilor. Interpretările du-
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în aceste zile biblioteca sezonieră „Al. Vlahuță” din parcul Herăstrău din Capitală este solicitată de mulji 
cititori. In fotografie : Pe terasa bibliotecii Foto : Agerpres

C 3 pe treptele anului
(Urmare din pag. I-a)

rimentării la blocul G 7, suprastruc
tura unui bloc finisat complet în in
terior și exterior se realizează în 
trei luni și jumătate.

Ce se desprinde din 
experiența acumulata

Am rugat pe inginerii Victor Ze- 
mora și Mircea Bălănescu, șefii 
șantierelor 3 și 4, să arate ce consi
deră mai important din experiența 
colectivelor pe care le conduc în 
grăbirea ritmului lucrărilor.

„Desigur, descrierea întregului 
proces de lucru cere un spațiu mare, 
multe amănunte. Din experiența 
șantierelor noastre se desprind, în
tre altele, cîteva elemente esențiale 
— organizarea temeinică a muncii 
la nivel de șantier și puncte de lu
cru pînă în cele mai mici detalii, 
îmbinarea metodelor clasice de exe
cuție cu cele moderne și perfecțio
narea lor, colaborarea strînsă, pe 
toate treptele, între factorii care 
contribuie la construirea ansamblu
lui și, ceea ce considerăm ca foar
te important, controlul permanent, 
cu graficul în față, al fiecărei lu
crări și faze de execuție. Cu spriji
nul conducerii întreprinderii și al 
comitetului de partid, totul a fost or
ganizat în bune condiții de la înce
perea lucrărilor : s-a asigurat din 
timp aprovizionarea punctelor de lu
cru cu materialele necesare ; au fost 
stabilite locurile de amplasare a 
utilajelor, precum și mișcarea lor pe 
baza unui grafic ; la eșalonarea lu
crărilor s-a ținut.seama de posibili
tățile șantierelor și de gradul de 
calificare al muncitorilor ; s-a trecut 
la alcătuirea formațiilor mari de lu
cru etc. întreaga desfășurare a lu
crărilor pe șantiere, blocuri, scări 
este cuprinsă în grafice de execu
ție. Urmărirea prevederilor din gra
fice și respectarea lor au devenit,

ca urmare a muncii politice desfă
șurate de organizațiile de bază, a 
exemplului comuniștilor, o preocu
pare a întregului colectiv de con
structori".

Pe șantierele 3 și 4 s-a încetățenit 
ca o metodă permanentă legătura 
strînsă cu proiectanții, precum și în
tre conducerile celor două șantiere 
și chiar între blocuri și echipe. Din 
colaborarea cu proiectanții au fost 
schimbate unele soluții cu altele mai 
eficiente : placarea pereților exteriori 
concomitent cu glisarea, înlocui
rea plintelor de mozaic cu cele de 
marmoră etc. Conducerile celor 
două șantiere nu privesc numai 
pînă la gardul care le desparte : în 
tot timpul se ajută cu materiale și 
uneori chiar cu formații de lucru 
pentru urgentarea unor lucrări. La 
rîndul lor muncitorii se întrajuto- 
rează pentru ca fiecare lucrare să 
fie terminată conform graficului. Și 
e firesc. împreună au de construit 
un nou și mare cartier de locuințe.

Noiembrie se pregătește 
din iunie

Paralel cu munca Intensă la 
blocurile aflate în construcție, con
structorii au început încă de acum 
lucrările la cîteva blocuri prevăzute 
pentru trimestrul IV. Aceasta asi
gură, pe lîngă folosirea rațională a 
utilajelor și a formațiilor de muncitori, 
predarea conform graficelor a a- 
partamentelor planificate. Sînt în
cepute blocuri cu 800 de aparta
mente. Conducerile celor două șan
tiere au trecut la organizarea noului 
șantier „așa cum scrie la carte". Se 
execută de la început lucrări de 
drumuri din dale de beton prefabri
cat, la construcțiile provizorii se fo
losesc panouri demontabile, s-au 
stabilit locurile pentru depozitarea 
materialelor. Intre altele, se au în 
vedere și unele lucrări care să o- 
fere de la început o ambianță de 
lucru plăcută pentru constructori.

aliste și idealiste, dimpotrivă, în
gustează fără temei posibilitățile 
ciberneticii, ignorează faptul că 
gîndirea, fără să fie materială, este 
o formă de mișcare a materiei su
perior organizate și, ca atare, este 

• supusă acelorași legi generale ca și 
întreaga natură — legilor dialecticii, 

în alte studii sînt abordate unele 
probleme complexe ale biologiei ca, 
de pildă, aplicabilitatea metodelor 
matematice, fizice și chimice în acest 
domeniu, care pot fi rezolvate 
numai avînd în vedere unitatea dia
lectică dintre mișcarea fizică, chi
mică și biologică.

Un merit real al celor mai 
multe studii conținute în culege
re este că arată nu numai mo
dul în care legile și categoriile 
dialecticii materialiste călăuzesc cer
cetările omului de știință, dar și 
modul în care acestea îmbogățesc le
gile și categoriile dialecticii, eviden
țiind caracterul viu, creator al filo
zofiei marxist-leniniste.

O atenție mare este acordată în 
culegere metodei modelării, care este 
un mijloc foarte fertil de cunoaș
tere științifică. Considerațiile pri
vind rolul modelelor matematice în 
cunoașterea științifică, raportul din
tre analogie, model și similitudine, 
dintre model și teorie, contradic
ția fundamentală a modelării, dia
lectica dezvoltării modelelor aduc o 
contribuție valoroasă la elucidarea, pe 
baza datelor matematicii, lingvis
ticii, ciberneticii, a unor aspecte 
importante ale teoriei cunoașterii.

Analiza problemelor filozofice ale 
științelor naturii în etapa contem
porană prilejuiește și precizarea 
conținutului unor categorii ale de
terminismului, ca legea și cau
zalitatea. Astfel, acad. R. Rădu
leț examinează influența descoperi
rilor și teoriilor secolului nostru 
(teoria relativității, fizica cuantică, 
chimia cuantică) asupra tezelor re
feritoare la legile de tipurile dina
mic și statistic, ca și asupra rapor
tului lor cu tezele referitoare la le
gile de desfășurare și de stare. Ana
liza raportului dintre fiziologic și 
psihic, făcută în cadrul altui studiu, 
dezvăluie aspecte noi ale raportului 
cauză-efect.

Teza materialismului istoric des
pre raportul dintre producție și 
știință își găsește ilustrări intere
sante în studiul privind revoluția 
tehnico-științifică contemporană, 
precum și în alte studii. Acad. D. 
Dumitrescu subliniază necesitatea 
unei tratări nuanțate a raportului 
dintre matematică și tehnică, evi
dențiind în această privință trei as
pecte : 1) realizări tehnice și știin-

țifice efectuate fără un dezvoltat 
instrument matematic ; 2) realizări 
ale tehnicii și științei care evoluea
ză paralel și în interdependență cu 
cercetarea matematică ; 3) cerceta
rea matematică interpretează și pre
gătește abstracțiile necesare dezvol
tării ulterioare a tehnicii și științei. 

Un fapt care trebuie menționat în 
legătură cu valoarea studiilor din 
volum este acela că mulți autori, 
pornind de la stadiul actual al cer
cetărilor științifice pe plan mondial 
într-un anumit domeniu, folosesc 
totodată cercetările proprii, ilustrînd 
în mod viu însemnătatea teoretică 
și metodologică a materialismului 
dialectic. Acad. St. Milcu arată 
cum, călăuzit de ideea dialecti
că a interacțiunii, reprezentată prin 
mecanismul cibernetic al retroacțiu- 
nii, a reușit să pună în evidență în
tr-un caz particular trei modalități 
de interrelație posibilă între hipofi- 
za tireotropă și unul din hormonii 
tiroidieni.

O calitate a celor mai multe studii 
din volum este accesibilitatea lor, 
grija autorilor de a prezenta 
problemele tratate în așa fel îneît 
ele să poată fi înțelese de un cerc 
cît ,mai larg de cititori.

Progresul incontestabil pe care-1 
reprezintă volumul recenzat în dez
voltarea studiilor privind probleme
le filozofice ale științelor naturii în 
țara noastră, ne îndreptățește, tot
odată, să ajungem la concluzia că 
este necesar să se treacă la o formă 
superioară de prezentare a acestor 
probleme. Culegerea analizată, ca 
și altele de același fel, păcătuiește 
prin lipsa de unitate, prin varietatea 
prea mare a domeniilor pe care în
cearcă să le cuprindă. Deși editura 
a încercat să prezinte studiile în- 
tr-o anumită succesiune logică, a- 
ceasta lasă de dorit în multe ca
zuri. Nu este realizată în suficientă 
măsură nici corelația dintre diferite 
studii care se ocupă de același do
meniu.

Culegerile pe o tematică foarte 
variată, îmbrățișînd diferite dome
nii ale științei, au fost justificate 
într-o perioadă cînd cercetările de 
acest gen erau puține. Considerăm 
că în stadiul actual ar fi mai util 
să se editeze culegeri consacrate 
unei singure științe sau unor știin
țe înrudite. Asemenea culegeri ar 
trebui să realizeze un contact mai 
strîns între autorii diferitelor studii, 
discuții creatoare prealabile și, even
tual, unele concluzii comune. Eficien
ța unor astfel de culegeri, orientarea 
pe care ar da-o tinerilor cercetători, 
precum și publicului larg, ar fi mult 
mai mare.

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mme: MOTANUL ÎNCĂLȚAT — (orele 
11), ORFEU — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă: PRINȚESA CIRCULUI
— (orele 10.30), PLUTAȘUL DE PE BIS
TRIȚA — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): MARIA 
STUART — (orele 10), ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30); (Sala Studio): O 
FEMEIE CU BANI — (orele 10), MAȘINA 
DE SCRIS — (orele 15), ADAM ȘI EVA
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“
(Sala din Bd. Magheru): ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — (orele 10), ACT VENE
TIAN — (orele 19,30); (Sala Studio): 
UNCHIUL VANIA — (orele 10,30), (la 
Teatrul de vară din parcul „Herăstrău“) 
PEER GYNT — (orele 20); (la Teatrul 
de vară din parcul „23 August"): CASA 
CU DOUA INTRĂRI — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): RĂZBOI 
ȘI PACE — (orele 10,30), BIEDERMANN 
ȘI INCENDIATORII; INIMA MEA ESTE . 
PE înălțimi — (orele 19,30); (Sala Stu
dio, din Str. Alex. Sahia nr. 70 A):
OMUL CARE ADUCE PLOAIE — (orele
10,30),  JOCUL DE-A VACANȚA — (ore
le 19.30). Teatrul de Comedie: ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE — (oțele 10,30). 
CASA INIMILOR SFĂRlMATE (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
JURNALUL UNEI FEMEI — (orele .19,30).. 
Teatrul pentru copii și tineret (Sală din 
Str. C. Miile): CH1RIȚA IN PROVIN
CIE — (orele 20); (la Sala pentru copii, 
din Str. Eremia Grigorescu nr. 24): EMIL 
ȘI DETECTIVII — (spectacol televizat — 
orele 9). Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy): ȘAPTE PÄCATE — 
(orele 11), REVISTA DE ALTÄDATÄ -r- 

(orele 20); (Sala din Calea victoriei nr. 
174): și BĂIEȚII și FETELE — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică" (Sala din Str. 
Academiei): NAZBITIILE LUI ȚĂNDĂ
RICĂ — (orele 11), EU ȘI MATERIA 5 
MOARTA — (orele 20,30). Circul de stat: 
SELECȚIUNI DE CIRC — (orele 10,30). 
FORMULA MAGICA — (orele 15,30 șl 
orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Madame Sans-Gêne — film pentru 

ecran panoramic: Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii): Republica (9; 
12,45; 16,30; 20,30), București (8,45; 12,30; ,
16,30; 20,15), Grădina „Doina“ (Str. DoanF 
nei nr. 9 — orele 21). Stadionul „Dinamo“ ! 
(Șos. ștefan cel Mare — orele 21). Cei 
Patru călugări: — Capitol (9,30; 11,45; 14: 
16,15; 18,45; 21; la grădină — orele 20), 
Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Flamura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Țînă- 
rul de pe vasul Columb — cinemascop: 
Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Golful 
Elena: Carpați (10; 12? 14; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (10; 12: 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd: Festi
val (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina „Festival“ (Pa
sajul „Eforia” — orele 20). Căpitanul: 
Victoria (10; 12), înfrățirea între popoare 
(11,30; 14; 16; 18; 20), Volga (10; 12). Dă-1 
înainte, fără grijă: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Fără teamă șl 
reproș: Lumina (rulează de la orele 10 
la orele 14 în continuare; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Dra
goste lungă de-o seară: Union (11,30; 16; 
18,15; 20,30). Program de filme pentru 
copil: Doina (orele 10). Valea vulturilor: 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Aventurile unui tînăr — cinemascop: 
Giulești (9; 12; 15; 18; 21), Drumul Sării 
(11: 15; 18; 20,45), Pacea (II; 16; 19). Ana
conda: Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la orele 21 în continuare). Lo
vitură de pedeapsă: Cultural (16; 18,15;
20.30) . Anotimpuri: Buzeștl (16; 18.15),
Lira (15,30; 18). Un suris în plină vară: 
Crîngași (16; 18; 20), Grădina „Arta“ (Ca
lea Călărași nr. 153 — orele 20). Limu
zina neagră — cinemascop: Unirea (11; 
16: 18; — la grădină — orele 20,15), Lu
ceafărul (16; 18,15; la grădină — orele
20.30) . Un om care nu există: Tomis (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; la grădină — orele
20.30) , Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; 
la grădină — orele 20). Domnișoara... 
Barbă-Albastră: Flacăra (12; 16; 18; 20). 
Păpușile rid: vitan (16; 18; 20). Imblîn- 
zltorli de biciclete — cinemascop: Mio
rița (10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30). Nu se 
Poate fără dragoste: Munca (12; 16; 18,15:
20.30) , Viitorul (11,30; 16; 18; 20). Frații 
corsicanl — cinemascop: Popular (10,30; 
16; 18,30; 21), Moșilor (11; 15; 17,30; 20: la 
grădină — orele 20,30), Grădina „Vitan" 
(Calea Dudești — orele 20,15). Kalloian: 
Arta (16; 18,15; 20,30). Liturghia de la 
miezul nopții — cinemascop: Cosmos 
(16; 13; 20). Revista de la miezul nopții
— cinemascop: victoria (14; 16; 18,15;
20.30) . Divorț italian: Volga (15; 17; 19; 21).
cauze drepte — cinemascop: Floreasca 
(10,30; 12,30; 16: 18,30; 21), Modern (10; 
12,15: 14,30; 16,45; 19; 21,30), Grădina „Pro
gresul" (Str. Ion vldu nr. 5 — orele
20,15), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie
— orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare la 

domiciliu. 9,00 — Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar. 10,40 — Rețeta gospo
dinei. ll,lo — Emisiune pentru sate. In 
Jurul orei 16,45 — transmisie de la Stă- 
dionul ,,23 August“ din Capitală, repriza 
a Il-a a meciului de fotbal dintre echi
pele Progresul — Siderurgistul Galați și 
întilmrea de fotbal (în întregime) din
tre echipele Rapid — Știința Timișoara. 
1915 — Jurnalul televiziunii. 19,25 —
Film: Politică cu... delicatese. 20,00 — 
Estrada melodiilor. 20,45 — Reportaj fil
mat la Uzinele „Tractorul". 21,00 — Par
tea a Il-a a emisiunii „Estrada melodii
lor In încheiere — Buletin de . știri, 
sport și buletin meteorologic.

Cum va îi VREMEA
Timpul probabil pentru trei zile: 

», 9 și 10 iunie. In țară, vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil. Izolat, vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura se men
ține ridicată. Minimele vor fi cuprinse 
intre 10 șl 20 grade, iar maximele între 24 
Și 34 grade, local mai ridicate.

In București vreme în general fru
moasă, cu cer variabil, temporar noros. 
Tendințe, de averse în cursul după-amie- 
zelor. Vînt slab. Temperatura în creș
tere. *
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ÎNCEPUT de sezon
LA ȘTRANDURI

După vremea ploioasă a unui început 
timid de vară, au .sosit și zilele de cani
culă. Termometrul a făcut primele salturi 
dincolo de granifa celor treizeci de gra
de. Mulfi bucureșteni au început să caute 
răcoarea lacurilor care înconjoară, ca un 
brîu, Capitala.

Ștrandurile Floreasca, Tei, Băneasa și 
celelalte și-au deschis primitoare por|ile. 
I.C.A.B.-ul a pus în mișcare floricultori, 
peisagiști, tîmplari, zidari, zugravi, meca
nici, electricieni care au reparat bazinele 
de înot, cabinele, vestiarele, casele de bi
lete, instalajiile sanitare și electrice. Plaje
le s-au afinat cu 800 mc nisip fin, au fost 
reînnoite covoarele de verdeafă, bogat 
zmălfuite cu flori multicolore. Gătit de se
zon, fiecare ștrand oferă noutăți în compa
rație cu anul trecut. Floreasca I, de exem
plu, și-a mărit suprafața cu 5 000 mp. Anul 
acesta a fost montată și o nouă con
ductă de apă care a permis sporirea 
numărului de dușuri și de fîntîni cu jet. 
La Băneasa s-au mai construit 102 ca
bine. La ștrandul Tei, unul dintre cele 
mai mari și mai frumoase locuri de re- 
creere din Capitală, s-au construit un de
barcader, 30 de cabine noi. Trenulejul 
funcționează în acest an chiar de la în
ceputul sezonului. Mogoșoaia, un loc pi
toresc și căutat, se prezintă într-o nouă 
înfățișare. Apa lacului e împrospătată, 
plaja îmbietoare a fost lărgită, numărul 
.ostiarelor a sporit. Bătrîna pădure răco

roasă adaugă o notă de farmec.
Pe alocuri vizitatorul se lovește însă și 

de neglijente, de lipsă de prevedere. Le 
descoperi fără voie, cînd t1-® lumea mai 
dragă. De exemplu, vrei să dai un tele
fon și te afli la ștrandul Floreasca I, unde 
vin zilnic mii de vizitatori. Trebuie 
să-l caufi mult și bine, deoarece 
pe toată întinderea de zeci de hectare, 
r.'nt numai două telefoane publice. Mult 
prea pujine pentru un asemenea loc. (Se 
vede că Direcția regională P.T.T.R. a ora
șului și regiunii București n-a Jinut seama

nici de criticile aduse, nici de sugestiile 
cetățenilor). Dacă în sfîrșit ai ajuns la u- 
nul dintre ele, bunăoară la cel de la bu
fet, ai ghinion. E defect I Din două tele
foane, unul nu funcționează, la numai 
cîfeva zile de la deschiderea ștrandului I 
La bufet, altă surpriză. Așfepfi cam mult 
ca să fii servit cu cremvurști sau cu altă 
mîncare caldă. De ce ? Pentru că bufe
tul de aici nu dispune decît de un re- 
șou și o butelie. Cînd fierb cremvurștii, 
nu se poate încălzi mîncarea, cînd se 
spală vasele, cetățenii n-au decît să aș
tepte pînă le trece pofta.

...Soarele dogorește puternic. Și cu 
toate că cerul e senin (nu se zărește nici 
un nor) discul de foc nu se reflectă în 
oglinda lacului Tei. Apa e încă murdară. 
Brădișul a format la suprafață o plasă 
deasă. Oameni înarmați cu furci string 
buruienile pe mal, formînd grămezi ne
plăcute. Oare lacul nu putea fi curăfat 
înainte de deschiderea ștrandului ? Nu 
s-au deschis nici unităfile comerciale. 
Și frumosul chioșc din mase plastice, 
construit anul acesta, unde va funcjiona 
o unitate a cooperativei „Deservirea“, 
are lacăt ! Sînfem asigurați că în citeva 
zile se va face ordine. Să sperăm...

Și la Mogoșoaia descoperi neajunsuri, 
în incinta ștrandului, un singur bufet și 
acela încă neamenajat. Telefoane... dacă 
dorești să folosești vreunul, dai o fugă 
pînă la București, pentru că la ștrand nu 
există așa cum nu există nici lumină elec
trică la cabine, la punctul medical etc., 
deși sursa de energie electrică se află la 
numai cîfiva pași.

Gospodarii care răspund de ștrandurile 
din Capitală au făcut multe pentru ca vi
zitatorii să se simtă cîf mai bine în a- 
ceste locuri de recreere, și sînt toate 
condițiile ca încă acum, la început de se
zon, să fie înlăturate deficientele semna
late și evitate altele.

Dumitru MINCULESCU 
Gheorghe PETRESCU

„.ȘI Jocul a început Foto : A. Cartojan

Cercetări în 
bleme de

cele mai actuale 
specialitate

Declarațiile tăcute de H. Seligman, director général adjunct 
al Agenției internaționale pentru energia atomică

înainte de a părăsi tara noastră, 
dl. Henry Seligman, director general 
adjunct al Agenției internaționale 
pentru energia atomică, a avut o 
convorbire cu redactorul Agenției 
romîne de presă, Petru Uilăcan.

Am fost intr-adevăr uimit — a 
spus oaspetele — de ceea ce am vă
zut la Institutul de fizică atomică, 
pentru că știm că în urmă cu 7—8 
ani aici nu fusese nimic. Să vii acum 
și să vezi înfloritorul institut cu su
tele de oameni de știință care lu
crează la proiecte foarte valoroase, 
aceasta este intr-adevăr o realizare. 
Ceea ce am văzut în Romînia întrece 
mult realizările în acest dome
niu din alte țări. Din punct de ve
dere științific, consider că ați făcut 
lucruri minunate. Nivelul tehnic al 
echipamentului este superior, toate 
aparatele electronice fabricate în a- 
telierele proprii sînt bine executate 
și lucrează admirabil. Am stat de 
vorbă cu fiecare conducător de sec
ție, cu un mare număr de cercetă
tori, am discutat despre programele 
i ,r, care sînt axate pe cele mai ac
tuale probleme de specialitate. Toți 
sînt la curent cu ultimele realizări 
pe plan mondial în domeniul fizicii 
nucleare și tot timpul ai impresia că 
te afli într-o țară foarte dezvoltată 
din punct de vedere științific.

Am avut posibilitatea să constat 
că lucruri frumoase în domeniul e-

nergiei nucleare se fac nu numai la 
Institutul de fizică atomică, dar, cu 
sprijinul acestuia, și là alte institu
te științifice. Am fost astfel plăcut 
surprins de ceea ce ați obținut în a- 
cest domeniu în medicină și biolo
gie. Am văzut de asemenea că izo
topii sînt folosiți cu succes și în do
meniul agriculturii.

Referindu-se la colaborarea dintre 
Agenția internațională pentru ener
gia atomică și Romînia, dl. Henry 
Seligman a declarat că ea este rod
nică. După cum se știe — a subliniat 
dînsul — în cadrul agenției acade
micianul Horia Hulubei este vice
președinte al Consiliului guvernato
rilor agenției. De asemenea, în ca
drul personalului agenției lucrează, 
încă de Ia înființarea ei, profesorul 
romîn Alexandru Sanielevici, care 
conduce laboratorul agenției din 
Viena. El a fost însărcinat acum cu 
organizarea unui centru internațio
nal de fizică teoretică la Triest. 
Oameni de știință romîni studiază în 
străinătate sub auspiciile agenției 
noastre. Aveți încheiate cu agenția 
noastră cinci contracte de cercetări, 
așa că legăturile dintre Romînia și 
Agenția internațională pentru ener
gia atomică sînt foarte strînse și 
bune. Desigur, vizita mea va contri
bui la dezvoltarea în continuare a 
legăturilor noastre.

DE

INFORMAȚII

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
ROMÎNE LA ÎNTÎLNIREA 

REPREZENTANȚILOR 
COMITETELOR 

COLABORARE BALCANICĂ
între 8 și 10 iunie se vor des

fășura la Belgrad lucrările celei 
de-a IV-a întîlniri a reprezentanți
lor Comitetelor de colaborare balca
nică.

Delegația Comitetului romîn pen
tru colaborare și înțelegere recipro
că între popoarele din Balcani, con
dusă de prof. Mihail Ghelmegeanu, 
care va participa la întîlnire, a pă
răsit Capitala plecînd spre Belgrad. 
Din delegație fac parte Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Sanda Rangheț, secretara Comitetu
lui național pentru apărarea păcii, 
Maria Groza, secretară a Consiliu
lui național al femeilor din R. P. 
Romînă, și Fejes Iuliu, vicepreședin
te al U.A.S.R.

PLECAREA
PURTĂTORULUI DE CUVÎNT 
AL PARTIDULUI LABURIST 

PENTRU PROBLEME EXTERNE
Sîmbătă dimineața au părăsit Ca

pitala dl. Patrick Gordon Walker, 
purtătorul de cuvînt al partidului 
laburist pentru probleme externe, 
cu soția, și dl. David Ennals, șeful 
secției de relații externe a partidu
lui laburist, care ne-au vizitat țara, 
la invitația Grupului național ro
mîn al Uniunii interparlamentare. 
Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost conduși de acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale și al Grupului național ro
mîn al Uniunii interparlamentare, 
Barbu Solomon, membru în comite
tul de conducere al Grupului națio
nal romîn al Uniunii interparlamen
tare, acad. Grigore Benetato, preșe
dintele Grupului romîn pentru rela
ții de prietenie Romînia-Marea Bri- 
tanie, de funcționari superiori din 
Marea Adunare Națională și Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost de față James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Britanii 
în R. P. Romînă, și membri ai am
basadei.

COCTEIL LA AMBASADA 
UNGARE

R. P. Ungare
R.P.

Ambasadorul
R. P. Romînă, Jenö Kuti, a oferit 
sîmbătă după-amiază un cocteil la 
sediul ambasadei cu prilejul turne
ului întreprins în țara noastră de 
Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii din R. P. Ungară.

Au luat parte artistul poporului 
George Georgescu, președintele Con
siliului muzicii din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, Con
stantin Prisnea, vicepreședinte al 
Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune, Ion Dumitrescu, preșe
dintele Uniunii Compozitorilor, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., muzicieni și alți oameni 
de artă și cultură. In timpul coc
teilului a fost prezentat un scurt 
program muzical.

în

(Agerpres)

Sesiuni, simpozioane
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“).— 

Consiliul regional al sindicatelor 
Maramureș, Combinatul chimico- 
metalurgic și Uzina „1 Mai“ din 
Baia Mare au organizat în zilele de 
5 și 6 iunie o sesiune tehnico-știin- 
țifică pe tema „Procesul electrochi
mie în metalurgia neferoasă“ și „Me
tode moderne de topire a concentra
telor neferoase“. La sesiune au par
ticipat specialiști din Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, de la 
IPRAN, ICECHIM și Uzinele „So- 
lex“, din București, uzinele de 
alumină din Oradea și de aluminiu 
din Slatina, uzinele chimico-meta- 
lurgice din Zlatna și Copșa Mică, 
ingineri, tehnicieni și muncitori 
fruntași în producție de la întreprin
derile prelucrătoare de metale nefe
roase din Baia Mare. Au fost pre
zentate numeroase referate și comu
nicări științifice. în încheierea lu
crărilor, participanții au vizitat uzi
ne de prelucrare a metalelor nefe
roase din localitate și barajul Strîm- 
tori din sistemul hidrotehnic Baia 
Mare.

★

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
In orașul Galați se încheie astăzi 
simpozionul interregional de medi
cină pe tema „Malformațiile conge
nitale la om și la animale domes
tice“, organizat de filiala Uniunii 
societăților de științe medicale, In
stitutul de endocrinologie al Aca
demiei R. P. Romîne și Secția sănă
tate și prevederi sociale a sfatului 
popular regional.

VIZITELE MINISTRULUI COMERȚULUI 
ȘI RECONSTRUCȚIEI AL AUSTRIEI

Wetzler, ambasadorul Austriei la 
București, și de membri ai amba
sadei. Conducătorii de întreprinderi 
din Austria au avut totodată discu
ții la diverse întreprinderi de stat 
romînești pentru comerțul exte- 

_______  .... rior. Alte persoane austriece, care 
vizitat' sîmbătă dimineața Uzinele îl însoțesc pe oaspete, au mers la 

Pitești pentru a cunoaște combina
tul de industrializare a lemnului din 
localitate. în după-amiaza aceleiași 
zile oaspeții au plecat cu un avion 
special spre Constanța pentru a vi
zita stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre. Seara, O.N.T. „Carpați“ a 
oferit un dineu în cinstea lor.

Ministrul comerțului și recon
strucției al Austriei, dr. Fritz Bock, 
împreună cu președintele Uniunii 
industriașilor austrieci, vicepreșe
dintele Camerei federale pentru co
merț și industrie, și alte persoane o- 
ficiale. austriece care îl însoțesc,- au

„23 August" din Capitală. Petre 
Turca, directorul general al uzine
lor, a prezentat vizitatorilor diferite 
sectoare ale întreprinderii și a răs
puns la întrebările 
au fost -însoțiți de 
secretar general în 
merțului Exterior,

puse. Oaspeții 
Ion Cîmpeanu, 
Ministerul Co
de dr. Paul

VASULE ATANASIU
în ziua de 6 iunie 1964 s-a stins 

din viață generalul de armată în re
tragere Vasile Atanasiu.

Născut la 25 aprilie 1886, în orașul 
Tîrgoviște, dintr-o familie de mici 
funcționari,, a urmat cursurile Li
ceului militar la Iași, pe care l-a ab
solvit în 1905. După terminarea, în 
1907, a Școlii de ofițeri artilerie-ge- 
niu și-a desăvîrșit pregătirea de ar- 
tilerist în Școala specială de artile
rie pe care a promovat-o în 1910. 
în anul 1920 a absolvit, cu rezulta
te excelente, Școa
la superioară de 
război.

în primul război 
mondial, în bătă
lia de la Mără- 
șești, a luptat cu 
vitejie și eroism 
săvîrșind fapte de 
arme deosebite. 
Pentru aceasta, a 
fost înaintat în 
mod excepțional 
la gradul de maior 
și decorat cu or
dinul „Steaua Ro- 
mîniei“.

Patriotismul său 
fierbinte, devota
mentul și abnega
ția cu care și-a 
pus cunoștințele și 
calitățile sale de 
talentat coman
dant în slujba pa
triei și-au găsit o
puternică afirmare în timpul răz
boiului antihitlerist.

în cursul luptelor duse de Armata 
romînă, umăr la umăr cu Armata 
sovietică, Armata I romînă, sub 
comanda generalului Vasile Atana
siu s-a distins prin strălucite fapte de 
arme. Pentru vitejia și eroismul de 
care au dat dovadă în luptele pe teri
toriul Cehoslovaciei ostașii Armatei 
I, pentru măiestria cu care au 
fost pregătite și conduse aceste 
lupte, Armata I romînă și coman
dantul său au fost citați, prin ordin 
de zi al Armatei romîne și prin 
din de zi al Comandamentului 
prem sovietic.

Pentru bărbăția și abnegația 
care și-a îndeplinit misiunile 
i-au fost încredințate pe : 
antihitlerist, generalul Vasile 
nasiu a fost distins cu înalte ordine 
și medalii romînești, sovietice și ce
hoslovace. în 1945 a fost înaintat 
la gradul de general de armată.

or- 
su-

cu 
ce 

frontul 
: Ata-

—--------—----------- ------— —

Vizita delegației M.A.N. în R.P. Ungară
BUDAPESTA. — Corespondentul 

Agerpres, A. Pop, transmite : Vineri 
dimineața delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne condusă 
de tovarășul Anton Moisescu, a vi
zitat Sfatul popular al orașului Du- 
naujvaros, unde a fost primită de

Tapolcai Jenö, președintele sfatului. 
Membrii delegației au vizitat apoi 
combinatul metalurgic și orașul. 
După-amiază delegația a Vizitat coo
perativa agricolă de producție din 
Besnyö.

CUVÎNTAREA ROSTITĂ 
DE W. GOMULKA

General de armată în retragere

După victoria asupra Germaniei 
hitleriste, generalul Atanasiu a con
tinuat să ocupe în rîndurile arma
tei romîne funcții de mare răspun
dere, bucurîndu-se de o înaltă apre
ciere pentru priceperea și devota
mentul cu care și-a îndeplinit mi
siunile primite.

în întreaga sa carieră militară s-a 
distins prin excepționale calități de 
comandant, prin spirit organizato
ric, inițiativă și pregătire multilate- 

reușind să 
iubit și a- 
de subor—

rală, 
se facă 
preciat 
donați.

Din 
cînd a 
în rezervă, a con
tinuat să desfă
șoare o rodnică 
activitate pe tărîm 
obștesc. El a fost 
membru în Comi
tetul organizatoric 
al veteranilor din 
războiul antifas
cist.

La dorința sa 
fierbinte, genera
lul Atanasiu a 
fost primit în rîn- 
durile membrilor 
Partidului Mun
citoresc Romîn, 
fără stagiul de 
candidat.

încetarea din viață a generalului 
de armată în retragere Vasile Ata
nasiu constituie o grea și dureroasă 
pierdere. Amintirea sa, a faptelor de 
arme pe care le-a săvîrșit, va ră- 
mîne veșnic vie.

Ministerul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne

anul 1948, 
fost trecut

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la Var
șovia au luat sfîrșit lucrările confe
rinței Organizației de partid din ca
pitala Poloniei. Conferința a discutat 
probleme în legătură cu apropiatul 
congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a ales delegații la 
congres. în încheierea discuțiilor, a 
luat cuvîntul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. El 
a apreciat că la conferință au 
dezbătute temeinic problemele 
nomice. Vorbitorul s-a referit la 
blema folosirii forței de muncă 
dezvoltării industriei Varșoviei în 
viitorul cincinal. Pentru rezolvarea 
problemelor legate de această dez
voltare, el a subliniat necesitatea re
construcției tehnice a întreprinderi
lor, mecanizarea și automatizarea 
producției în scopul ridicării produc
tivității muncii, concentrarea și spe
cializarea nroducției, lărgirea coope
rării întreprinderilor și 
W. Gomulka a abordat, apoi, o serie 
de probleme privind activitatea poli
tică și ideologică a partidului.

După vizita în Finlanda
. • I ‘F

Președintele Tito va face;, 
im scurt popas h Leningrad

fost 
eco- 
pro- 
și a

altele.

Congresul Partidului Uniunea
FRANKFURT PE MAIN 6 (Ager

pres). — La Frankfurt pe Main și-a 
deschis lucrările Congresul extraor
dinar al Partidului Uniunea germa
nă a păcii, consacrat problemelor 
legate de lupta pentru destinderea 
încordării internaționale, de reali
zarea înțelegerii reciproce interger- 
mane.
Lorenz Knorr, membru al directo
ratului Uniunii germane a păcii, a

Luînd cuvîntul la Congres,

HELSINKI 6 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Taniug, la îna
poierea din vizita de stat în Finlan
da, președintele R.S.F. Iugoslavia. 
I. B. Tito, se va opri pentru scur' 
timp la Leningrad, la invitația Iul 
N. S. Hrușciov.

A
a

45-a 
P. C.

aniversare 
din Olanda

6 (Agerpres). — La 
Amsterdam a avut loc o adunarn 
consacrată celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist din Olanda 
la care a luat cuvîntul Paul da 
Groot, președintele C.C. al Partidu
lui Comunist din Olanda. El a vor
bit despre activitatea 
sarcinile sale în etapa

HAGA

partidului și 
actuală.

în Germania 
tot mai multe

în prezent
se aud

se pronunță împotriva 
pe care o reprezintă

Comitetul Organizatoric al 
veteranilor 
antifascist

★

Sicriul cu corpul 
generalului de armată în retragere 
Vasile Atanasiu va fi depus în aula 
Academiei militare generale. Publi
cul va avea acces în ziua de luni, 
între orele 10—13 și 17—20, și 
marți, între orele 9—11.

Marți, în jurul orei 12, cortegiul 
funerar se va îndrepta spre cimiti
rul Belu, unde va avea loc înhu
marea.

din războiul

neînsuflețit al

întrunire a liderilor 
partidelor din coaliția 
guvernamentală

ROMA 6 (Agerpres). -4 In capitala 
Italiei a avut loc o întrunire a lide
rilor celor patru partide politice care 
formează coaliția guvernamentală, 
pentru a face un bilanț al celor șase 
luni de guvernare de centru-stînga. 
La întrunire au fost luate în dis
cuție o serie de probleme economice 
și în special problema combaterii in
flației. Potrivit agențiilor de presă, 
cu această ocazie s-a discutat și pro
punerea ministrului trezorier al Ita
liei de a se amina reformele prevă
zute ca urmare a dificultăților eco
nomice existente.

subliniat că 
occidentală 
voci care 
primejdiei 
cursa înarmărilor, în sprijinul unei 
politici raționale menite să ducă la 
destinderea încordării. El a chemat 
la unificarea tuturor forțelor din 
R.F.G. care se pronunță pentru des
tinderea încordării internaționale, 
pentru dezarmare, pentru o politică 
rațională. A luat apoi cuvîntul Hen
rich Werner, fruntaș al Partidului 
Uniunea germană a păcii, care a re
levat necesitatea unității și colabo
rării tuturor forțelor din Germania 
occidentală care cer în prezent pro- ■ 
movarea unei noi politici, realizarea 
unității germane pe calea înțelegerii 
reciproce intergermane, asigurarea 
păcii în Europa pe calea tratati
velor.

Ambasadorul R. P. Chineze in Franța 
și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

PARIS 6 (Agerpres). — Agențiile . 
France Presse și Chin$ Nouă anun
ță că, la 6 iunie, Huang Chen, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Chi
neze în Franța, și-a prezentat scriso
rile de acreditare președintelui Fran
ței, Charles de Gaulle.

DIN VIAȚA CULTURALĂ Apariția unei lucrări 
necunoscute 

a lui Jack London
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Pregătiri pentru festivalul
cinematografic de la Karlovy-Vary

Program atractiv 
in Capitală

In afara cuplajului de fotbal din 
cadrul categoriei A de pe stadionul 
„23 August", în Capitală vor avea 
loc și alte întreceri sportive atracti
ve. Poligonul Tunari găzduiește de 
la orele 9 un interesant concurs in
ternational de tir, la care participă 
reprezentativele R. P. Romîne, 
U.R.S.S. și Italiei. Pe lacul Herăs
trău, de la ora 8, va avea loc un 
program de întreceri nautice : 
„Cupa clubului sportiv școlar’ (ca- 
iac-canoe). In continuare, la ora 
11, iubitorii acestui sport vor a- 
sista la. întrecerile din cadrul „Cu
pei lacului Herăstrău" (iahting). 
Stadionul „Republicii" găzduiește, 
de la ora 8,30, campionatul de 
atletism al Capitalei (etapa a II-a) 
pentru juniori categoria I și co
pii, iar ștrandul Tineretului, de la 
ora 9,30, întîlnirile de polo din ca
drul campionatului de juniori cu 
meciurile : Știința—S.S.E. nr. 2, Clu
bul sportiv școlar—Steaua, Ra
pid—S.S.E. nr. 1 și Progresul—Dina
mo. După-amiază, de la ora 14,30, 
iubitorii sportului cu racheta vor 
putea urmări pe terenurile Progre
sul turneul de verificare și selecție 
a jucătorilor fruntași la tenis.

Concursul internațional

ii:;?.
:<•

de atletism de ia Sofia
Sîmbătă a început la Sofia Concursul 

international de atletism pentru cupa zia
rului „Narodna Mladei", la care participă 
sportivi din 10 țări. Concurenjii romîni 
s-au prezentat remarcabil în prima zi de 
întreceri și au obținut patru victorii. Con- 
firmînd rezultatele de la începutul sezo
nului atletic, sprinterul Gheorghe Zamfi- 
rescu a cîștigaf proba de 100 m plat în 
10"4/10 (record romîn ega'-t). Zoltan Va- 
moș a ieșit învingător în proba de 3 000

Ieri după-amiază pe stadionul 
Gloria din Capitală s-a desfășurat 
partida Gloria—Steaua, contînd pen
tru etapa a X-a a campionatului 
republican de rugbi. Jucînd cu mai 
mult elan în prima repriză, metalur- 
giștii au reușit să domine teritorial 
și să fructifice două lovituri de pe
deapsă, în timp ce militarii au mar-

i'i
FC1

8'56", iar 
primul la

m obstacole, cu 
Andrei Barabaș
5 000 m, în 14'19”. Cea de-a 4-a victorie 
romînească a fost realizată de Gheorghe 
Popescu, victorios la aruncarea suliței, cu 
rezultatul de 78,78 m. Clasîndu-se pe lo
cul doi în proba de ștafetă 4x100 m, e- 
chipa R. P. Romîne formată din Popescu, 
Zamfirescu, Jurcă și Tudorașcu, a stabilit 
un nou record național, cu 
40"5/10.

de
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Scenă din filmul sovietic „Hamlet" al regizorului 
G. Kozințev, cu actorii A. Vertlnskaia șl I. Smoktu- 

novski în rolurile principale

In bătrînul oraș de pe malurile rîului Tepla se des
fășoară pregătirile în vederea celui de-al 14-lea festival 
cinematografic internațional. Sala mare de la Grand Ho
tel Moskva și cinematograful de vară sînt reamenajate 
astfel încît să corespundă exigențelor participanților.

Dată fiind multitudinea de festivaluri ale filmelor de 
scurt metraj, genul a fost exclus din programul acestui 
an. Filmele primite în concurs vor avea premiera inter
națională la Karlovy-Vary. Dintre cei zece membri ai 
juriului care-l vor seconda pe președinte, prof. A. M. 
Brousil, numai șase figurează pe lista organizatorilor : 
regizorul ceh Vojtech Jasny, regizorul sovietic Mihail 
Romm, regizorul englez Karl Reisz, producătorul francez 
Chavan, pictorul italian Renato Guttuso și criticul Uru
guayan Thevent. Festivalul se va deschide la 4 iulie. 
După trei zile, între 7 și 9 iulie, va avea loc simpozio
nul cinematografiilor tinere și începătoare.

O altă manifestare devenită tradițională la festivalul 
internațional de la Karlovy-Vary este „Tribuna liberă". 
Intre 14 și 17 iulie, numeroși critici, regizori și actori vor 
avea prilejul să facă, în cadrul ei, un schimb de opinii 
asupra „orientării filmului în anul 1964“, discuțiile fiind 
axate pe probleme ca filmul, creatorul și societatea, fil
mul de acțiune, filmul sentimental, filmul în era televi
ziunii.

Actualitatea muzicala 0 RENUMITĂ capodoperă

La 47 de ani după moartea lui Jack 
London, în librăriile newyorkeze a apărut 
pentru prima oară o carte a sa pe co
perta căreia se poate citi : Jack London : 
„Biroul asasinilor cu responsabilitate li
mitată". Potrivit relatării ziarului „New 
York Times", istoria cărții este următoa
rea. In martie 1910, Sinclair Lewis, care 
era pe atunci necunoscut, i-a vîndut lui 
Jack London 14 subiecte pentru poves
tiri scurte contra sumei de 70 de do
lari. Unul din aceste subiecte London l-a 
folosit pentru un roman satiric de aven
turi avînd titlul „Biroul asasinilor cu res
ponsabilitate limitată". El a scris 122 de 
pagini și, după cum se pare, a abando
nat lucrarea. După moartea lui London, 
mulfi scriitori au încercat să termine ro
manul, dar n-au reușit. In cele din urmă, 
de această muncă s-a apucat Robert 
Fish, de profesiune inginer, care s-a re
marcat ca excelent povestitor. Fish a 
mai scris 62 de pagini și astfel romanul, 
rod al creației a trei autori — Sinclair 
Lewis, Jack London și Robert Fish — a 
putut vedea lumina tiparului.

La New Delhi a avut loc o inte
resantă conferință în cadrul căreia s-a 
discutat problema asemănărilor și di
ferențierilor în structura muzicii dife
ritelor popoare. Discuțiile s-au refe
rit la evoluția muzicii în India și în 
Europa, la probleme ale dezvoltării 
muzicii tradiționale în contact cu ci
vilizația modernă. La conferință au 
participat 40 de muzicieni și critici 
din Europa, America și Asia. Cu acest 
prilej au dat recitaluri violonistul 
îehudi Menuhin, formația de muzică 
medievală din München, cvartetul de 
coarde Drolc și numeroși artiști in
dieni.

Beethoven« a avut loc la Bonn un 
concert festiv. Printre membrii aces
tei asociații s-au numărat renumiți 
muzicieni ca : Brahms, Anton Rubin
stein, Verdi, Richard Strauss, Wilhelm 
Backhaus și alții

. ★
Cu prilejul împlinirii a 10 ani de 

la ultimul concert condus de Arturo 
Toscanini cu orchestra N.B.C. din 
New York, postul de radio N.B.C. a 
organizat un ciclu de 10 emisiuni de
dicat amintirii marelui dirijor. în ca
drul ciclului au loc convorbiri cu 
membrii orchestrei, prezentări ale 
unor fragmente cu înregistrări realizate 
de orchestra N.B.C. sub conducerea lui 
Toscanini, discuții cu dirijori și critici 
americani de seamă.

A ARHITECTURII

mi
S-au împlinit 800 de ani de la în

ceperea construirii celebrei catedrale 
pariziene Notre Dame. Construirea 
edificiului a fost hotărîtâ în anul 
1163 și a durat mai mult de 
două secole. Situată în inima geo
grafică a capitalei, Notre Dame de 
Paris a fost martoră a numeroase 
momente memorabile ale istoriei Fran
ței. Grandiosul edificiu în stil gotic a 

: un

transformă acest 
loc într-un centru comercial în
floritor.

Renumita catedrala este strîns le
gată de viața poporului francez și 
aniversarea ceîor opt veacuri de exis
tență a fost marcată de parizieni ca 
o sărbătoare a poporului francez, 
culturii sale.

re-
se

încercare, 
însă, raportul de 

Jucătorii

După 
forțe 
formației

cat numai o 
luare, 
echilibrează.
Steaua atacă mai insistent și în ul
timul sfert de oră înscriu în serie 
cîteva încercări care le aduc un 
avantaj substanțial. Scor final : 
24—6 (3—6) pentru Steaua.

★
Cu prilejul împlinirii a 75 de ani 

de la înființarea Asociației „Casa

inspirat de-a lungul veacurilor 
mare număr de scriitori și artiști. 
Un decret din anul 1 222, care 

vede că toți negustorii care își 
vinde mărfurile în piața din

pre- 
vor 

x — fața 
catedralei sînt scutiți de impozi-
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NOI ELEMENTE DE TENSIUNE CI nE7VAiTADE

ÎN PROBLEMA
- NICOSIA 6 (Agerpres). — Criza 

din Cipru a determinat agențiile de 
presă să-i. acorde o atenție deosebi- 

; tă în ultimele 48 de ore, ca urmare 
a unor declarații ale autorităților 
turce printre care cea a ministrului 
de externe F. C. Erkin, care a sub
liniat, potrivit agenției France Presse, 
că dacă va fi creată garda națională 
în Cipru Turcia „va debarca în 
insulă“. La rîndul său primul minis
tru Inönü a relevat că „va trebui să 
asigure securitatea comunității tur
ce căreia Turcia i-a garantat drep- 

. turile. Pentru aceasta sîntem ferm 
hotărîți să apărăm interesele ciprio- 
■ților turci". Aceste declarații, făcute 
vineri seara, au fost atenuate sîm- 
bătă de președintele Turciei, Gürsel, 
care a subliniat că „Turcia se abți
ne totuși de la o intervenție în 
Cipru“.

Cuvîntarea lui Gürsel, arată co
respondentul din Ankara al agenției 
France Presse, a fost determinată de 
comunicatul Casei Albe prin care 
președintele Johnson a sugerat pre
mierului Inönü să vină la Washing
ton pentru a se consulta în proble
ma cipriotă. Surse guvernamentale 
turcești, bine informate, au declarat 
sîmbătă că Inönü înclină să accepte 
această invitație.

La Atena, măsurile militare luate 
în cursul nopții de vineri spre sîm
bătă continuă să fie menținute. Un 
purtător de cuvînt al forțelor armate 
grecești a declarat că Grecia „este 
gata să respingă orice forțe care ar 
încerca să violeze integritatea terito
rială a Ciprului“.

în Cipru, începînd de sîmbătă, ora 
4 dimineața, a fost instituită „starea

CIPRIOTĂ
Șl DEZVOLTARE Presa internațională î

SCHIMB DE PĂRERI
ÎNTRE CEHOSLOVACIA Șl FRANȚA
PRIVIND EXTINDEREA RELAȚIILOR
COMERCIALE RECIPROCE

C.T.K.PRAGA 6 (Agerpres). 
transmite :

La 6 iunie s-a înapoiat la Praga, 
venind de la Paris, Frantisek Ha- 
mouz, ministrul comerțului exterior 
al R. S. Cehoslovace. Fr. Hamouz a 
vizitat Franța, unde s-a întîlnit cu 
directorul general al firmei de auto
mobile Renault. El a fost primit, de 
asemenea, de Giscard d'Estaing, mi
nistrul de finanțe și afaceri econo
mice, și de Maurice Bokanowski, mi
nistrul industriei, cu care a avut un 
schimb de păreri în legătură cu po
sibilitățile extinderii continue a re
lațiilor comerciale reciproce dintre 
Franța și Cehoslovacia. Ministrul 
cehoslovac a vizitat, de asemenea, 
Tîrgul internațional de la Paris și 
Expoziția de mașini.

de urgență?. 30 000 de ciprioți greci 
au fost chemați sub arme, fiind în
cadrați în garda națională. Ministrul 
afacerilor externe al Ciprului a so
sit sîmbătă la Atena, unde va ră- 
mîne două zile, după care va pleca 
spre New York, pentru a lua parte 
la sesiunea Consiliului de*'Securitate  
din 15 iunie privind situația din Ci
pru. într-o declarație făcută cores
pondenților de presă la sosirea pe 
aeroportul din Atena, el a relevat că 
guvernul cipriot este de acord ca 
mandatul forței O.N.U. să. fie prelun
git, însă cu anumite condiții. în le
gătură cu amenințările la adresa in
tegrității teritoriale a Ciprului, el a 
menționat că „poporul cipriot , 
ferm hotărît să lupte dacă va 
tacat“.

Reprezentantul permanent 
S.U.A. la O.N.U. l-a vizitat sîmbătă 
pe secretarul general al O.N.U., 
U Thant, în legătură cu criza ciprio
tă. în cursul aceleiași zile, U Thant 
l-a primit și pe reprezentantul per
manent al Ciprului la O.N.U., Zenon 
Rosides, care i-a prezentat secreta
rului general unele aspecte ale situa
ției din Cipru și i-a făcut cunoscută 
poziția guvernului Ciprului în legă
tură cu ultimele evenimente. Au fost 
trecute, de asemenea, în revistă une
le probleme legate de convocarea 
Consiliului de Securitate privind 
prelungirea mandatului forței O.N.U. 
în Cipru.

este
fi a-

Aii fost reluate lucrările 
in ședințe plenare

GENEVA 6 (Agerpres). — Sîmbătă 
la Conferința O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare, de la Geneva au fost 
reluate lucrările în ședințe plenare. 
Pe marginea raportului Comisiei de 
verificare a împuternicirilor au luat 
cuvîntul delegați din partea mai 
multor țări, care au exprimat re
zerve față de prezența la lucrările 
conferinței a’ delegațiilor Taiwanu- 
lui, Portugaliei și Africii de sud. 
Delegatul francez a declarat că locul 
.Chinei la actuala Conferință pentru 
comerț și dezvoltare trebuie să fie 
ocupat de un reprezentant al R. P. 
Chineze. Reprezentantul Algeriei a 
declarat că R. P. Chineză este sin
gura țară care reprezintă poporul 
chinez și, totodată, a protestat împo
triva prezenței Portugaliei și Africii 
de sud. Puncte de vedere asemănă
toare au fost exprimate și de delega
ții R.S.S. Ucrainiene și Cubei.

Reprezentantul R. P. Romîne, N. 
Ecobescu, a declarat că singurul gu
vern în drept să reprezinte China 
și să asume obligațiile internațio
nale în numele acestei țări este gu
vernul central al R. P. Chineze. In 
ce privește participarea R.S.A. și 
Portugaliei el a reamintit că, de la 
începutul lucrărilor conferinței, de
legația romînă a acordat tot spri
jinul poziției adoptate în această 
privință de țările afro-asiatice.

Cu aceste rezerve, raportul Comi
siei de verificare a împuternicirilor 
a fost adoptat în unanimitate. Se 
prevede ca Actul final să fie semnat 
la 14 iunie.

DESPRE EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILE!

Referindu-se la întrevederile ofi
ciale de la Paris ale subsecretarului 
de stat al S.U.A., George Ball, zia
rul „Combat" scrie :

„Trimisul președintelui Johnson 
pare a fi avut ca misiune esenția
lă în cursul vizitei sale la Paris să 
obțină ca dezacordurile între Paris 
și Washington să nu degenereze în- 
tr-o luptă deschisă pe ansamblul 
frontului diplomatic și în special în 
Asia, ceea ce n-ar putea decît să 
prejudicieze partidului democrat la 
alegerile din noiembrie*.  Intr-un co
mentariu al agenției France Presse 
consacrat întrevederii lui Ball cu 
președintele de Gaulle șe arată că 
nu s-a căzut de acord asupra poli
ticii S.U.A. de a ajuta guvernul sud- 
vietnamez, Franța precizînd că o a- 
semenea politică nu va putea fi pre
lungită la infinit. In același timp, par
tea americană apreciază că politica 
franceză privitoare la Vietnamul de 
sud nu este realizabilă într-un viitor 
previzibil.

In legătură cu mișcarea revendi
cativă, ziarul nigerian „Morning 
Post" apreciază că numărul parti- 
cipanților la greva generală este de 
800 000.

Greva generală declarată la în
ceputul săptămînii — anunță agenții
le de presă — păstrează o amploare

Note de drum din R. Ä. U

i

Misiunea lui Bail la Paris 
Mișcarea grevistă din Nigeria 
Cum au fost organizate ale
gerile în Guatemala

fără precedent în Nigeria. Partidul 
de opoziție „Grupul de acțiune*  a 
publicat vineri la Ibadan un comu
nicat prin care respinge hotăririle 
guvernamentale cu privire la majo
rarea salariilor, care, subliniază a- 
cesta, sînt absolut insuficiente.

Revista „Newsweek" comentează, 
în ultimul său număr, felul cum s-au 
desfășurat recentele alegeri parla
mentare din Guatemala.

„Acum 14 luni — scrie revista _— 
cînd un grup de ofițeri ai armatei 
a răsturnat guvernul corupt, neefi
cient, dar constituțional, „democra
ția' a fost prezentată aproape ca un 
cuvînt murdar. Ofițerii, în frunte 
un colonel cu pumnul de oțel, 
nume Enrique Peralta Azurdia, 
decretat în țară legea marțială,
golit de conținut constituția și n-au 
tolerat nici o opoziție. Săptămîna tre
cută, după ce în sfîrșit a ridicat sta-

cu 
pe 
au 
au

rea . de asediu, Peralta a organizat 
alegeri generale pentru o nouă adu
nare constituantă, dar felul cum le-a 
condus a arătat limpede că mai are 
încă rezerve față de democrație. Per
alta a permis numai la patru parti
de să participe la alegeri, iar dintre 
acestea numai două au participat 
efectiv — Mișcarea de eliberare na
țională și partidul revoluționar. Per
alta a silit aceste două partide să 
prezinte liste o.e candidați identice 
pentru cele 80 de mandate : dintre 
numele care figurau pe listă, 60 erau 
alese de guvern și 20 de cele două 
partide, cu aprobarea guvernului. 
In plus, Peralta a făcut votarea obli
gatorie și în ziua alegerilor polițiștii 
lui au oprit pe toți trecătorii pentru 
a le cere dovada că au votat. Nu 
este surprinzător că peste 70 la sută 
din cei 850 000 alegători înscriși (din 
4 milioane de locuitori) și-au dat

La 24 octombrie

Rhodesia de nord 
își va proclama 
independența

LUSAKA 6 (Agerpres). — Aduna
rea legislativă a Rhodesiei de nord, 
întrunită la 5 iunie, a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care 
împuternicește guvernul ca la 24 
octombrie să proclame independența 
țării. Denumirea oficială a noului 
stat va fi, după cum s-a anunțat, 
Republica Zambia. Răspunzînd opo
ziției care a încercat să demonstre
ze că aparatul administrativ al țării 
este amenințat de un pericol datori
tă plecării europenilor, primul mi
nistru Kaunda a spus că numărul 
specialiștilor europeni care inten
ționează să părăsească Rhodesia de 
nord este neînsemnat, iar posturile 
rămase libere, datorită plecărilor, 
vor fi ocupate de specialiști africani 
din tînăra generație.

LONDRA 6 (Agerpres). — Oficia
lități britanice au declarat că pri
mul ministru, Douglas-Home, a fg- 
cut cunoscut premierului sud-rhode-; 
șian că o serie de țări membre ale 
Commonwcalthului se opun partici
pării lui la conferința șefilor de 
state ai Commonwealthului.

cum s-a ânunțat la sesiunea Consiliului ministerial al Pieței 
care a avut loc în primele zile ale săptâminii la Bruxelles, nu 

la nici o înțelegere între reprezentanții celor șase țâri, membre 
1 organizații, asupra prețurilor unice la produsele agricole. I 
situația în această problemă, ziarul vest-german „Die Welt" a 
desenul de mai sus sub titlul „S-a împotmolit". Accidentul c 

> care scrie „Dezbaterile privind prețul cerealelor", este pus 
i membri ai Pieței comune pe seama ministrului agriculturii 

R.F.G., Schwarz

ministerial al Pieței co- 
Bruxelles, nu s-a 
țâri, membre ale 

Infă- 
a pu- 
caru- 
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Lansarea satelitului artificial

îîC o s m o s-31“

După cum 
mune, care a 
ajuns la nici o 
acestei 
țișînd 
blicat 
lui pe care 
ceilalți membri

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 6 iunie 1964 în Uniu
nea Sovietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămîntului-„Cos- 
mos-31“. La bordul satelitului este 
instalată aparatură științifică pentru 
continuarea cercetărilor asupra spa
țiului cosmic, în conformitate’ cu 
programul anunțat de agenția TASS, 
la 16 martie 1962. Satelitul a fost 
plasat pe o orbită cu următorii pa
rametri : perioada inițială de re
voluție — 91,6 minute ; distanța 
maximă de la suprafața Pămîntu- 
lui (la apogeu) — 508 km ; dis
tanța minimă (la perigeu) — 228 km; 
unghiul de înclinație al orbitei față 
de planul Ecuatorului — 49 grade, 
în afara aparaturii științifice, pe sa
telit sînt instalate : un sistem ra- 
diotehnic pentru determinarea exac
tă a elementelor orbitei ; un sis
tem radiotelemetric pentru transmi
terea pe Pămînt a datelor în legă
tură cu funcționarea dispozitivelor 
și a aparaturii științifice ; un ra- 
dioemițător „Maiak“, care funcțio
nează pe frecvențele de 20 004,87 
kHz, 30 007,30 kHz și 90 021,91 kHz. 
Aparatele de pe bordul satelitului 
funcționează normal.

PARIS. La 5 iunie Consiliul 
tiv al U.N.E.S.C.O. a ales în 
mitate pe aöad. Athanase Joja, ca 
membru în Consiliul executiv în lo- : 
cui acad. Tudor Vianu, decedat.

BAGDAD. Postul de radio Bagdad 
anunță că primul ministru irakian, 
generalul Taher Yehia, a efectuat o 
inspecție în regiunile din nordul ță
rii, locuite de kurzi,' unde a avut 
convorbiri cu liderul mișcării kurde, 
Mustafa Barzani.

LISABONA. Viața a numeroși de
ținuți politici din închisoarea portu
gheză Peniche se află în primejdie 
deoarece autoritățile refuză să acorde 
deținuților ajutor medical. Acest lu
cru a devenit cunoscut dintr-o scri
soare a unui deținut politic din în
chisoarea Peniche trimisă ziarului 
englez „Daily Worker" în care se a- 
rată totodată că în fața clădirii pe
nitenciarului a avut loc o demonstra
ție de protest la care au participat 200 
de persoane.

BRASILIA. Un purtător de cuvînt 
al ministerului de afaceri externe bra
zilian a comunicat că Mexicul a re
cunoscut noul guvern brazilian și că

execu- berto de Rosenzweig Diaz, a fost 
unäni- ; acreditat ca însărcinat cu afaceri.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că 
la -25 iunie o delegație guvernamen
tală a R.A.U., condusă de primul 
ministru Ali Sabri, va pleca într-o vi
zită în U.R.S.S.

BUENOS AIRES. Confederația Ge
nerală a Muncii din Argentina a ho
tărât să înceteze acțiunile de ocupare 
a uzinelor din cadrul planului mișcării 
revendicative. întrucît guvernul a pro
mis să satisfacă în parte revendicările 
muncitorilor, Confederația Generală a 
Muncii a hotărît să suspende acțiu
nile sale.

LA PAZ. Comitetul executiv al 
partidului de guvernămînt din Boli
via, Mișcarea națională revoluționară, 
(M.N.R.) a hotărît să excludă pe fos
tul președinte al M.N.R., Hernan Si
les Suazo, din cadrele partidului, în- 
trucît s-a opus realegerii lui Victor 
Paz Estenssoro ca președinte al țării 
și s-a alăturat opoziției în campania 
de boicot desfășurată împotriva ale
gerilor de duminica trecută. • După 
cum transmite agenția Associated 
Press. în capitala Böliviei s-a anunțat

crearea unui nou partid de opoziție, >7 
„Frontul național revoluționar“, din ■ 
care fac parte Hernan Siles, vicepre
ședintele statului, Juan Lechin, pre- ■ 
cum și Walter Guevara și Manuel 
Anaya, lideri ai unor partide politice 
de stingă.

BEIRUT, Partizanii păcii din Li
ban sprijină propunerea Comitetului 
algerian al partizanilor păcii cu pri
vire la convocarea la Alger a unui 
congres de luptă pentru transforma
rea bazinului mediteranian într-o zonă 
denuclearizată. Partizanii păcii din 
Liban, se arată în declarația publica
tă de ziarul „An-Nida", sînt solidari 
cu popoarele țârilor arabe și ale tutu
ror celorlalte țări din bazinul medi
teranian care cer îndepărtarea armei 
nucleare din zona Mării Mediterane.

BONN. Agenția France Presse a- 
nunță că la Bonn au fost prezentate 
procuraturii documente privind activi
tatea fostului ministru vest-german al 
persoanelor strămutate, Hans Krü
ger. Dosarele, care au fost remise 
de către procurorul general al R. P. 
Polone, îl acuză pe Krüger de a fi 
condus un tribunal hitlerist în Polo
nia în ‘ timpul războiului.

.•/

OMUL TRANSFORMĂ PUSTIUL
De pe cea mai înaltă colină privim 

șantierul — un adevărat furnicar de ma
șini și oameni, într-un permanent du-te- 
vino. Un praf albicios plutește de-asupra 
apelor albastre-verzui ale Nilului, pe care 
lunecă șalupe încărcate cu blocuri de gra
nit, cu nisip. La rîndul lor camioane bascu
lante de cite 25 tone își aruncă încărcă
tura, făcînd să înainteze pas cu pas ba
rajul care va stăvili apele fluviului.

Prima noastră cunoștin|ă, Muhammed 
Hussein e șofer. Abia terminase orele de 
serviciu. Era obosit. Pe fața-i ovală i se 
citea încordarea orelor petrecute la vo
lan, dar zîmbetul abia perceptibil și ochii 
negri, jucăuși, exprimau plăcerea de a ne 
fi ghid. S-a oferit singur să conducă 
grupul de ziariști străini abia sosiți la 
Assuan pentru a urmări terminarea primei 
părți a lucrărilor de la baraj. Ne arată 
cu mindrie șantierul.

— Vedeți, acolo departe, este un de
pozit de materiale și utilaje. Dincolo, al
tul. In total sînt cinci asemenea depozite. 
Coșul acela înalt este al fabricii de ci
ment. In apropiere se află două fabrici 
dé beton. Mai sînt și alte două fabrici — 
una de oxigen și alta de hidrogen. In 
afară de acestea pe șantier lucrează sute 
de camioane, buldozere, macarale, exca
vatoare, screpere. Ca să străbați întregul 
șantier — cam 100 km de șosea — nu-ți 
ajunge o zi întreagă.

Muhammed își întoarce privirile spre.a- 
pus. Acolo nu mai are ce să ne arate, în
cepe pustiul. Scrutăm și noi zarea în 
aceeași direcție. Este un spectacol ului
tor. Discul, de un roșu aprins, a| soarelui, 
se apropie .de asfințit. De jur împrejur, 
cerul a împrumutat culoarea liliachie, a- 
poi violetă și în sfîrșit pe cea vînăt-al- 
bastră. Pe neașteptate, lumina devine di
fuza și noaptea africană ne învăluie. Pen
tru o clipă numai, deoarece, ca la un 
semnal nevăzut, se aprind luminile șan
tierului. Munca se desfășoară ziua și noap
tea.

Ne luăm rămas bun de la însoțitorul 
nostru, stabilind să ne îniîlnim a doua zi.

cald*  și ne mîngîiem cu gîndul că nu-î 
cel de-al treilea anotimp. La hotel răs
foiesc ziarele și revistele, neatinse în 
timpul zilei. Infr-o revistă găsesc, în tra
ducerea cunoscutului egiptolog Maspero, 
imnul închinat Nilului dé către vechii 
egipteni. Ei îi spuneau Hapi.

Glorie fie, Hapi, care ieși din pămînf 
Și vii să hrănești Egiptul.
O, natură misterioasă, profundă noapte 

în plină zi
Care faci să crească iarba, pe care Ra * 
A creat-o ca să hrănim toate animalele.
Tu, care prefaci deșertul
Iubit de Geb* , patronul abundenței, 
Care îmbogățești atelierele lui Ptah * 
Zeu al peștilor,
Tu, care faci să crească grîul...
Este greu ca cineva să dea o mai com

pletă imagine a fluviului și a binefaceri
lor pe care el le poate aduce țării. Hero
dot spunea că „Egiptul este un dar al

Nilului”. Cîtă dreptate avea îți dai seama 
străbătînd țara, privind întinderile nesfîr- 
șite, dezolante, ale pustiului.

Republica Arabă Unită are o suprafață 
de aproape un milion km p din care abia 
4 la sută este arabilă — o fîșie îngustă pe 
un mal și pe altul al fluviului. Fără Nil 
viața ar dispare. Prin eforturi supraome
nești felahul izbutește, în perioada creș
terii apelor Nilului, să-și ude ogorul mai 
depărtat de Nil și să-l cultive. Cînd însă 
apele scad, plantele lipsite de apă se 
contorsionează, se usucă. Și nisipul reintră 
în drepturile sale, acoperind totul.

Nilul este darnic, dar 
Uneori revărsarea apelor 
vărate calamități.

De mii de ani poporul 
lui a visat să îmblînzească apele fluviu
lui, astfel ca el să nu mai provoace nicio
dată calamități, să fie izvor permanent de 
bunăstare. Și acest vis milenar a început

și necruțător, 
provoacă ade-

acum să prindă viață. Prin construirea 
barajului înalt de la Assuan se va pune 
pentru totdeauna capăt capriciilor Nilului, 
va dispare pericolul revărsărilor dezas-

fruoase, se va asigura irigarea unor în
tinse suprafețe. Lacul de acumulare, 
ce se va forma, va avea o su
prafață de 4 000 km p (cam cîf Libanul) 
și o capacitate de 157 miliarde metri cubi 
de apă. Barajul va reține apele în pe
rioada lor de creștere, pentru a le di
rija uniform cînd nivelul scade. Prin con
struirea barajului — ne spune inginerul 
șef Ahmed Amer — se vor putea 
cîșfiga pentru agricultură aproape 
2 000 000 feddani (un feddan — 0,42 ha) 
— adică suprafața arabilă a țării va crește 
cu circa o treime. Aceasta înseamnă noi 
terenuri cultivate cu bumbac, grîu, po
rumb, orez.

Nu este însă vorba numai de agricul
tură. Poporul din R.A.U., ca și popoarele 
din atîtea alte țări foste coloniale, care 
și-au dobîndit recent independența, nă
zuiește să-și dezvolte economia, să-și 
făurească o industrie proprie, baza con
solidării independenței cucerite cu atîtea 
jertfe. Planul construirii barajului de la 
Assuan răspunde acestei aspirații. In 1972, 
cînd centrala electrică va lucra cu întrea
ga capacitate, ea va furniza țării 10 
miliarde kWh anual, dînd posibilitatea 
creării unor noi întreprinderi și ramuri in
dustriale. Pentru popoarele africane, pînă 
de curînd asuprite, Assuanul are valoarea 
unui simbol — simbolul voinței de a li
chida moștenirea grea a trecutului și a 

o viată nouă, îmbelșugată.
impor- 

con-

mașinile 
în pre- 

So- 
de la 

mașini, echipa- 
De asemenea, 1 880 

sovietici au lucrat 
pe șantier cot la cot, înfr-o atmosferă de 
prietenie, cu cei 28 000 constructori arabi, 
intre care mulțî s-au calificat pe acest 
grandios șantier. în zilele cînd vizitam 
R.A.U., populația țării a făcut o primire 
plină de căldură președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, care, împreună cu alți conducători 
de state, a luai parte ca invitat al pre
ședintelui Nasser la festivitățile prilejuite 
de terminarea lucrărilor primei părți a ba
rajului de la Assuan.

GLORIE ȚÎfc; HAPI
Ne întoarcem în’ oraș. Pe drum, deși 

adie un vînticel, căldura este apăsătoare. 
La Assuan sînt trei anotimpuri: unulxald, 
altul mai cald și celălalt înăbușitor de 
cald. Acum sintern în anotimpul „mai

O puternică explozie zguduie văzduhul. Barajul de nisip a sărit în aer. 
Apele vijelioase ale Nilului pătrund în canalul de derivație

ÎȘI SCHIMBĂ CURSUL
Pe Muhammed Hussein l-arh regăsit a 

doua zi dimineața la punctul de întîlpire. 
Era ora 7,30. Ne-am urcat lîngă el, îm
preună cu un coleg algerian prin, inter
mediul căruia ne înțelegeam, în cabina 
unui camion basculant de 25 de tone și

înainte ca Nilul să-și schimbe cursul ; ultimele lucrări la partea subacvatica a clădirii hidrocentralei
întoarsă pentru a fi încărcate. In fiecare 
oră zeci și zeci de tone de piatră și ni
sip completează barajul.

Părăsim șantierul pe înserat și revenim 
a doua zi în zori. Era programată, o plim
bare pe canalul de derivajie, săpat în 
stînca de granit. Ce muncă încordată s-a 
efectuat aici ! Cineva ne spune că multe 
din monumentele Egiptului antic, care au 
durat peste milenii, au fost înălțate din 
granit și gresie de la Assuan. Cele șase 
tunele, cu un diametru de 15 m fiecare, 
au fost de asemenea sfredelite în stîncă, 
și apoi căptușite în fier și beton. Fiecare 
tunel este prevăzut cu vane groase, la 
intrare și ieșire. Vizităm partea subacva- 

■ ' tică a centralei electrice, terminată de cu- 
rînd. In 1967 aici vor fi instalate primeie 
turbine de cîte 175 000 kW.

.Intre timp, pe crestele colinelor care 
domină canalul de derivație se strînseseră

am pornit spre baraj. Alte zeci de ca
mioane încărcate așteptau semnalul pen
tru a începe ultimul asalt în vederea stă
vilirii apelor Nilului : mai erau de com
pletat la baraj doar circa 80 de metri. 
Muhammed ne povestește cum a venit 
prima dată pe șantier. Avea 20 de ani. 
Este originar dintr-un sat de lîngă Kom 
Ombo, la 150 km de Assuan. Ținea să se 
numere printre constructorii barajului înalt 
— sau Sadd al Aali — cum 
în limba arabă. Nu știa nici 
De mic copil a muncit doar 
de 2 feddani al tatălui său.

— Ce știi să faci ? — l-au 
ianuarie 1960 cînd a sosit pe

— Vreau să muncesc I
La început căra nisip cu roaba. In orele 

de după muncă, deși era obosit, a învă
țat să scrie și să citească. . A vrut să se 
facă betonisf. L-au atras însă mașinile și 
s-a făcut șofer. De peste un an conduce mii și mii de oameni, ca un veritabil co- 
acest camion basculant. Meseria a învă
țat-o de la prietenul său Alexandr Lîsov, 
originar din Leningrad.

: Prietenul nostru Muhammed Hussein își 
înfășoară mîihile înfr-un bandaj și zîm- 
bește șăgalnic cînd ne vede nedumeri
rea. Soarele se urcă treptat, încin- 
gînd cabina camionului. Volanul și ce
lelalte aparate ard ; parcă stăm pe jăra
tec. Transpirăm abundent dar nu ne dăm 
bătuți. In cele din urmă sărim jos și cele 
aproape 48 de grade de afară ni se par 
acceptabile față de înăbușeala din cabină. 
Muhammed rîde. Ne face semn să sărim 
în Nil, cum fac și alții. Ce bine ar fi 1

Printre primele camioane care își a- 
runcă încărcătura în porțiunea de ba
raj rămasă necomplefafă este și cel al 
lui Muhammed. Apoi camioanele fac cale

i se spune 
o meserie, 
pe ogorul

întrebat în 
șantier.

lier multicolor, veniți să asiste la schim
barea cursului fluviului. Ne alăturăm lor. 
O puternică explozie zguduie văzduhul. 
Barajul de nisip, care oprea apele Nilului 
să pătrundă în canalul din aval, sare în 
aer. Apele fluviului se aruncă vijelioase, 
lărgindu-și tot mai mult albia. Este în- 
tr-adevăr o clipă solemnă. Pentru prima 
dată după milioane de ani de cînd și-a 
stabilit actuala albie, bătrînul fluviu este 
abătut din drumul său ; el a pornit jcum 
pe noua albie pentru a-și pune forja în 
slujba omului.

La baraj mai rămăseseră de com- 
. pletat doar cîțiva metri. Nilul, obiș
nuit în trecut ca omul să i se închine, 
să-i aducă jertfe și ofrande, pare nemul
țumit ; se zbate, lovește, spumegă de fu
rie față de cutezanja omului. Cînd ulti-

mele blocuri de piatră au completat ba
rajul, fluviul s-a oprit neputincios : cursul 
i-a fost barat. Sute și suie de oameni vin 
unii în întimpinarea celorlalți, își string 
mîinile, se îmbrățișează. Entuziasmul cons
tructorilor este de nedèscris. Ei își văd 
astfel încununate eforturile de patru ani 
și jumătate. Prima etapă a lucrărilor bara
jului s-a terminat la data fixată.

După cîteva ore de muncă susținută în 
care “mp s-au cărat zeci de tone de ni
sip și s-a nivelat partea superioară a ba
rajului, putem sa trecem cu mașina de 
pe un mal pe altul. Grupul de ziariști se 
oprește pe malul sting în jurul ministru
lui barajului, Sidki Soliman, care dă. lă
muririle necesare. Barajul I— spune el — 
are acum abia 58 m înălțime și o lungime 
de circa 600 m. Cînd lucrările vor fi ter
minate el va atinge 111 m înălțime și o 
lungime de 3 600 m. La bază va avea o 
lățime de 960 m, iar sus 40 m.

Se' obișnuiește să se spună că barajul 
de la Assuan va fi cea mai mare pirami
dă a Egiptului. Ca volum întrece de 17 ori 
marea piramidă a lui Keops. Dar, dacă ve
chile piramide n-au servit decît pentru 
gloria faraonilor, care au împilat po
porul, barajul înalt materializează gloria 
epocii noastre în care popoarele iși iau 
soarta în mîini proprii pentru a-și construi 
un viitor fericit.

...Cînd am părăsit șantierul se înserase. 
Pînă departe răsunau cîntecele de bucu
rie ale constructorilor. Munca însă n-a în
cetat ; ea continuă în ritm susținut. Pe 
constructori 'ii așteaptă noi sarcini la fel 
de grele, ani de muncă încordată.

In urma noastră, constelația marelui 
șantier ardea ca o văpaie,

Nicolae PLOPEANU
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