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Wifflil

otărîrea suna limpe
de : Liviu Pop, ab
solventul Institutului 
de Mine din Bucu
rești, e repartizat in 
calitate de inginer 
stagiar la o mină din 
Se prezentă deciMaramureș... 

acolo.
Din viața 

pentru această mină laiura. 
primă însemnătate. E— 
nu o seară plăcută petrecută 
cutare restaurant cu scaune capi
tonate, nici chiar lumina festivă a 
foaierelor unui tee'ru. Esențialul 
era meseria pentru care se pre
gătise, producția minereurilor ne
feroase.

Era mai de seamă o bucurie a 
muncii, o creafie. Ei i se adăoga 
încă una, ........................
n-avea să fie singur. Avea acolo 
noii tovarăși de muncă ; dar nu 
numai pe ei. Colega de bancă 
din anii facultății era acum soția 
lui, și coborîse odată cu el din 
același autobuz al „Irtei", la ca
pătul de linie al acestuia, nu de
parte de flotafia minei pe care 
avea s-o conducă ea în: și.

Ce vor fi gîndit ei cînd și-au 
coborît geamantanele din auto
buz ?

Dacă i-ai fi întrebat, poate ei 
înșiși n-ar fi știut ce să răspun
dă. Acum, însă, cînd au trecut a. 
proape patru ani de la venirea aici, 
cei doi soți spun într-un singur glas: 
„Am simțit atunci o mare bucurie“.

sa viitoare, optase 
' î de 

Esențialul era 
la

mai familiară. Aici

Noi propuneri 
de inovații

(de la corespondentulPLOEȘTI 
nostru). —

Cu aceeași însuflețire, muncito
rii Uzinelor „1 Mai" din Ploiești 
continuă întrecerea socialistă. Ieri 
la cabinetul tehnic au fost înregis
trate 5 noi propuneri de inovații. 
Printre acestea se află și propune
rea fînărului Nicolae Dumitru, con
ducător auto, care se referă la a- 
doptarea unui sistem mecanic pen
tru avansul pînzei la mașina de 
cusut prelate destinate protejării 
instalațiilor petroliere care se exe
cută aici. Aplicată în uzină, inova. 
fia aduce anual economii antecal- 
culafe în valoare de 200 000 lei.

Celelalte 4 propuneri de inova
ții rezolvă de asemenea o seamă 
de probleme legate de introduce
rea tehnicii noi, îmbunătățirea ca
lității produselor.

Elisabefa Zafiu și Maria Cucu sînt 
muncitoare fruntașe în secția de 
mașini circulare de la Fabrica de 
tricotaje din bumbac din Capitală, 
lata-le consultîndu-se asupra unui 
nou model de articole plușate in

trat în fabricație.
Foto : AGERPRES

TINERI CA
urba este un sat a- 
șezat aproape de 
apa Crișului Alb. Pă- 
mîntul e bun, oame
nii sînt gospodari și 
pricepuji agricultori, 
fapt care a făcut ca

gospodăria colectivă de aici, care 
se cheamă „Lupta pentru pace“, 
să ajungă doar în cîjiva ani bo
gată și cu mari perspective. 
5 000 000 de lei adunați la fondul 
de bază nu-i lucru puțin.

Ceea ce trebuie să știji despre 
colectiviștii din Gurba e că există 
aici o dorință a fiecăruia de a lu
cra cit mai mult și cît mai I 
pentru gospodărie.

Cît am stat la Gurba, am 
ocazia să cunosc cîțiva ti
neri colectiviști. Am să vă 
povestesc despre fiecare 
cîte ceva și o să vedeți 
cum au înjeles ei de ce e 
necesar să muncească pen
tru continua consolidare a 
gospodăriei colective și să 
aibă grijă ca toți să facă la

Anul acesta, fiind conductor de 
atelaj, Oală Petru a lucrat la 
transportul 
transportul 
strucție, la 
zarzavaturi, 
lui 5 000“, 
riei, la transportat snopii de pe 
cîmp la arie și boabele de la 
la magazie și altele, /.ceasta este 
munca lui de zi cu zi.

Un drum pe care i-a făcut 
cu mai bine de o lună în urmă 
l-a bucurat cel mai mult pe fînă- 
rul nostru. A avut de dus primii 
castraveți la piața din Ineu...

In februarie, cînd era frig și 
noroi, că mergeau roatele căruței 
pînă la butuc în pămînt, trebuia 
cărată mraniță la răsadnițe. Cîjiva 
conductori de atelaje nu s-au în
cumetat să plece la o treabă

bine

avut

fel.

Bănuind că expresia aceasta, atît 
de frumoasă prin sinceritatea ei, 
nu poate cuprinde nici pe departe 
bogăfia de fapte și impresii care 
au urmat, Liviu Pop are o clipă 
de ezitare, dar în momentul ur
mător, pe cînd oaspeții se fami
liarizaseră cu aspectul exploatării 
miniere, glasul lui adaugă cea mai 
prefioasă dimensiune elementelor 
de peisaj :

-- Pentru un om, spune el —

Aveam să ne dăm seama 
spusele lui, și toți cei cu care 
am vorbit ulterior aveau să ne 
confirme, că entuziastul și tînărul 
inginer, șeful celor două mine, se 
află în „miezul producției“, că în 
modul de a primi și a transmite 
mai departe fiecare sarcină nouă 
acționează de minune tocmai ceea 
ce s-ar fi putut denumi „coeficien
tul participării creatoare", acel in
dice sigur al străduinței și pași-

AUTORII
BUCURIEI

mulțumirea lăuntrică nu poate să 
pornească altcum decît din ceea 
ce el însuși realizează, din mul
țimea de întrebări ce i se pun și 
le rezolvă, adăugind la fiecare 
sarcină îndeplinită cîte un pic din 
propria-i frămîntare, din propria-i 
sensibilitate. M-aș grăbi să spun 
că astfel mă văd pe mine însumi, 
dacă aceasta n-ar însemna renun
țare la modestie. Dar să ne în
toarcem la concret. Uifafi cum 
au decurs lucrurile...

Succese ale
Topitorii de la oțelăria Mar

tin nr. 1 și cei de la cuptoa
rele electrice ale Combinatu
lui siderurgic din Hunedoara, 
de exemplu, au scurtat cu 20 
de minute, în medie, durata 
de elaborare a șarjelor. Pe a- 
ceastă cale ei au realizat în 
zilele de 23 și 24 august, peste 
plan, 428 de tone de oțel. De 
la laminoarele de profile din 
Hunedoara au fost trimise 
spre uzinele constructoare de 
mașini, peste sarcinile prevă
zute, sute de tone de laminate 
finite.

Cu metalul elaborat peste 
plan în aceste zile de către 
fumaliștii de la Uzinele „Vic
toria” din Calan se pot fabri
ca zeci de mașini. Întreaga 
producție realizată în zilele de

deunii. îmbunătățirea metodelor 
exploatare, mărirea produ.fivifă- 
fii muncii sînt pentru el lucruri 
vii, în mișcare, a căror viață o 
simte pulsînd în mîinile sale, și 
de aceea nu-și îngăduie nici o 
ezitare sau greșeală.

Totul se petrece în mintea 
lui și deopotrivă alături de mineri, 
la locurile lor de muncă, unde 
pot fi întîlnifi zi de zi. Unul din
tre ei avea să ne mărturisească.

—: Lîngă inginerul nostru, ne

simfim altcum. Cînd batem găuri 
sau armăm după sfaturile sale, nu 
știu cum, dar parcă mai simt două 
mîini lîngă ale mele. Așa mi se 
ușurează greul...

Cînd venise nou, unii dintre mi
nerii mai vîrstinici căutau să-l 
pună la încercare. Gheorghe Bu- 
dea, de pildă, un miner excelent 
dar cam hitru de fire, ce se gîn- 
dise ? „la să glumim pufin băfînd 
găurile cu multă încetineală, să 
vedem ce-o să zică „bobocul“ de 
inginer cind mă voi plînge că, 
pasă-mi-te, roca e tare și de 
aceea am să rămîn sub plan“. 
Cînd, în sfîrșit, în abataj sosi in
ginerul, Budea își savura deja 
succesul glumei pe care miza 10 
la 1. Dar ce să vezi? Tînărul in
giner îi ascultă în liniște „plîn- 
gerea“. Cînd această plîngere se 
termină, Liviu Pop se uită în ochii 
minerului și, parcă bănuind ceva, 
îi ceru perforatorul.

— Spui că e tare roca ?
— Bați In ea ca-nt oțel, tovarășe 

inginer...
_r-> Bine, să vedem...

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a III-a)

ca asta. „Să mai așteptăm să în
ghețe, sau să se mai usuce“ — 
spuneau ei. „Să nu mai așteptăm 
nimic 1 a spus Oală Petru. Eu mă 
duc“. Și-a transportat în zilele 
acelea mranița care le trebuia 
grădinarilor.

Dacă Ooală Petre a avut bucu
ria să ducă pe piața Ineului pri
mii castraveți ai anului, atunci se 
poate spune că bucuria aceasta 
și-a făcut-o singur.

...Au fost recomandați de orga
nizația U.T.M. să lucreze ca în
grijitor la vacile cu lapte mai mulți 
tineri deodată. Dintre toți produ- 
ducția cea mai mare a început s-o 
obțină Ion Sonoc, iar cea mai 
mică Ion Bunaciu și Moise Cismaș.

De la „al mcM", 
hi „öS nostru"

Oală Petru a 
gunoiului de grajd, la 

materialelor de con- 
grădina de legume și 
la prășiful „porumbu- 
cu atelajele gospodă-

arie

însă

Organizația de partid i-a invitat 
pe mulgători la o discuție despre 
cauzele pentru care Sonoc e 
faș și Bunaciu codaș.

„Eu n-am în lotul meu 
așa de bune ca Sonoc“ — a 
Bunaciu.

Atunci Sonoc a vorbit despre 
metodele lui de îngrijire și des
pre furajarea necorespunzătoare 
pe care o aplică Bunaciu. „Să fa
cem — a spus el — o experiență. 
Iau eu lotul de vaci al lui Bu
naciu“.

în scurt timp, după ce s-a făcut 
schimbul acesta, Sonoc a scos de 
la lotul lui Eunaciu aceeași pro
ducție ca de la lotul lui, ba, după 
alte cîteva zile, a și întrecut a- 
ceastă producție.

Și dacă în același timp și cei- 
lați tineri îngrijitori au sporit pro
ducția de lapte la loturile lor de

frun-

vaci 
spus

Construcții gospodărești
In gospodăriile agricole 

colective din regiunea Ploiești 
au fost date în funcțiune pes
te 300 de grajduri, saivane, 
magazii și alte construcții 
agrozootehnice.

La ridicarea lor, colectiviștii 
au folosit în mare parte ma
teriale din resurse locale. Ei 
au confecționat în ateliere 
proprii 2 milioane cărămizi, 
țigle și chirpici și au extras și 
transportat pe șantierele de 
construcții aproape 20 000 m c 
pietriș, nisip, o însemnată

cantitate de lemn de construc
ții, stuf etc.

Pentru folosirea experienței 
gospodăriilor fruntașe în exe
cutarea de construcții ieftine 
și trainice, în regiune au fost 
organizate numeroase schim
buri de experiență, la gospo
dăriile colective din Căldă- 
rești, Bărcănești, Ciorăști, Mi- 
hăilești și din alte comune 
care au realizat construcții cu 
cheltuieli reduse.

VOI
vaci, asta s-a petrecut și penfrti- 
(aptul că ei au împrumutat ceva 
din experiența, din pasiunea lui 
Sonoc pentru muncă și din dra
gostea lui pentru gospodăria co
lectivă.

...Era la prășitul sfeclei de za
hăr. Neșu Valentin lucra într-o 
echipă cu mai multe fete. După 
un timp, el a văzut că vreo cîteva 
rînduri nu erau bine prășite.

— Voi nu prea lucrați cum ar 
trebui, le-a spus el fetelor.

Fetele au răspuns că ele se gră
besc și să le lase în pace. Atunci 
e! s-a dus la capătul rîndurilor 
și-a început să prășească din nou, 
în urma lor. Rușinate, acestea au 
venit îndată alături de el.

Se cosea fînul. Lucrau aici 
mai mulfi oameni. Adevărul 
e că strînsul finului trebuia 
să se facă repede și pentru 
că așa cerea lucrarea și 
pentru că de oameni mai 
era mare nevoie și în altă 
parte.

Și totuși, Florea Cișmaș a soco
tit că pentru asta merită să se lu
creze ceva mai mult, dar să nu 
rămînă pe fîneață nici un fir ne- 
strîns.

— Să mai dăm o dată cu gre
bla... strîngem tot fînul I

Numai cine n-a înjeles că gos
podăria are nevoie de cît mai 
multe furaje n-a fost de acord.

Așa că toți au trecut la greblat.

★
Aș putea să vă povestesc multe 

alte asemenea întîmplări petrecute 
cu mulți alți tineri colectiviști din 
Gurba pentru că fiecare a trecut 
măcar o dată printr-o situație în 
care i-a fost pusă la încercare 
grija pentru gospodăria colectivă 
și atunci s-a dovedit că fiecare 
știe să apere și să sporească a- 
vutul comun.

Dar pentru că fiecare dintre ci
titori cunoaște destule fapte ca 
cele pe care le-am povestit și 
pentru că cei mai mulți tineri co
lectiviști gîndesc și procedează 
ca tinerii colectiviști din Gurba, 
rămîne ca cititorii, să adauge la 
acest articol alte și alte exemple.

MIHAI CARANFIL

Pregătiri 
pentru însămînțărîb 

de toamnă
Gospodăriile agricole de stat 

și stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Crișana au 
intensificat pregătirile pentru 
însămînțările de toamnă. 
Fruntași* sînt mecanizatorii 
din raionul Criș care au exe
cutat, pînă acum, arături pe 
mai mult de 80 la sută din 
suprafețele planificate. Aceste 
lucrări sînt, de asemenea, a- 
vansate și în raioanele Mar- 
ghita și Salonta.

în întreaga regiune au fost 
arate peste 100 000 de ha, ceea 
ce reprezintă aproape 70 la 
sută din suprafețele prevăzute 
a fl însămînțate în toamnă. 
Pentru a termina cît mai re
pede lucrările, mecanizatorii și 
colectiviștii folosesc peste 350 
de tractoare în două schim
buri. Oamenii muncii de pe 
ogoare se străduiesc să apli
ce cu strictețe regulile agro
tehnice creînd condiții pentru 
obținerea unor recolte bune. 
Astfel, majoritatea suprafețe
lor arate au fost discuite de 
cîteva ori și grăpate, iar pe 
o mare parte din terenuri s-au 
încorporat în sol peste 100 000 
de tone de îngrășăminte or
ganice și chimice.

(Agerpres)

Nouă stație 
de prelucrare 

a plantelor 
medicinale

De curînd a intrat în func
țiune la Covasna o nouă sta
ție de extragere și distilare 
a uleiului din mentă. Acest 
produs este folosit în indus
tria chimico-farmaceutică.

Noua stație are o capacita
te de distilare de 35 000 de 
kg de ulei în 24 de ore. Ea 
este dotată cu instalații mo
deme,

(Agerpres)

Marcos Ana

(Agerpres)

O lecție practică
Q, porirea spațiului 

productiv și 
creșterea conti

nuă a gradului de me
canizare a lucrărilor la 
întreprinderea minieră 
Bocșa, a puș în fata 
celor de la subteran 
sarcina de a-și ridica 
necontenit calificarea 
profesională. Astfel, 
peste 600 de tineri au 
frecventat în cursul a- 
nuluf trecut diferite 
cursuri unde și-au în. 
sușif cunoștințe noi.

în momentul de fa(ă 
ălți 230 de tineri frec-

venfează cu regularita
te cursurile de ridicare 
a calificării pentru me
seriile : mineri, ajutori 
de mineri, artificieri, 
excavatoriști și electri
cieni de mină. Pentru 
însușirea temeinică a 
cunoștinjelor. predate 
la cursuri, 
organizației 'de 
UJ.M. a propus 
nizarea unei 
practice în zona 
ralizată Bocșa Monta
nă. Insofifi de lectori, 
tinerii cursanfi au asis
tat zilele trecute la o

comitetul 
bază 

orga, 
lecții 

mine-

asemenea lecție. A. 
ceasta a constituit un 
.bun prilej pentru cu
noașterea de către ti. 
neri a utilajelor, a ro
cilor minerale și a me
todelor de extragere a 
minereurilor.

Cu acest prilej au 
fost colecționate și 
eșantioane de mine
reuri ce vor servi la 
cursuri ca material 'di
dactic.

C. ARAMBAȘA 
student

siderurgiștilor
23 și 24 august la furnalele de 
aici a fost de bună calitate. 

Cu avînt sporit continuă să 
desfășoare întrecerea socialis
tă și laminatorii de la Uzinele 
„Oțelul roșu", regiunea Banat. 
In primele două zile de după 
23 August 
lucrează 
platine, 
realizat peste prevederi cu a- 
proape 2 la sută mai multe 
produse. în acest fel cantita
tea de laminate finite dată 
peste plan de la începutul a- 
nului și pînă acum depășește 
2 500 de tone. Totodată, prin 
reducerea consumului de me
tal pe fiecare tonă de lami
nate produsă s-au economisit 
aproape 1 800 de tone de oțel.

siderurgiștii care 
la laminoarele de 

tablă șl profile au

(Agerpres)

Cu fefele scăldate în lumină și brațele încărcate de flori, pionierii și școlarii ovafionează îndelung, 
mul|umind partidului pentru copilăria lor fericită.

Foto: AGERPRES
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 ilnic, secretaria
tele facultăților, 
precum și secreta
riatul institutului, 
primesc zeci de 
scrisori. Ne scriu 
candidații la stu

denție și ne pun cele mai fe
lurite întrebări. înainte de a 
lua o hotărîre definitivă pri
vind viitoarea profesie, vor să 
cunoască toate amănuntele le

gate de facultatea pe care o 
vor urma, de secția de specia
litate, de căminul în care vor 
locui — într-un cuvînt, de 
studenția la institutul brașo
vean. E firesc. Tinerii fac a- 
cum un pas important, iau o 
hotărîre pentru întreaga via
ță, și trebuie să știe cum se 
va desfășura pregătirea pentru 
viitoarea profesiune. De aceea, 
răspundem cu multă promp
titudine întrebărilor. Aceste 
rînduri sînt de fapt, un 
răspuns celor ce vor să cu
noască Institutul politehnic 
din Brașov.

Așezat în inima țării, Bra
șovul, gazdă a institutului 
nostru, este un important cen
tru industrial al patriei. Ora
șul de la poalele Tîmpei și-a 
făurit renumele de oraș al 
tractorului și autocamionului

romînesc, oraș al industriei 
constructoare de mașini. De 
asemenea, în orașul și regiu
nea Brașov s-a dezvoltat o pu
ternică industrie chimică, ali
mentară și textilă, industria 
pentru valorificarea lemnului, 
de care regiunea dispune din 
plin.

Orașul gazdă, așadar, oferă 
institutului de cultură tehnică 
superioară un cadru deosebit 
de favorabil pentru pregătirea 
specialiștilor de care între
prinderile locale, precum și 
cele din țară, au nevoie. Aș 
remarca, de la bun început, 
colaborarea rodnică ce se dez
voltă între institut și între
prinderi privind pregătirea 
viitorilor ingineri. Institutul 
și întreprinderile simt deopo
trivă răspunderea pentru for
marea cadrelor tehnice cu o 
pregătire superioară. De alt
fel, cum arătam de la început, 
amplasarea geografică a insti
tutului oferă studenților tutu
ror facultăților un minunat 
cadru de practică și de infor
mare tehnică directă și per
manentă.

Peste 2 000 de studenți se 
pregătesc în cadrul facultăți
lor institutului nostru, la 
cursurile de zi și la cele se-

Conf. univ.

Constantin Wanyorek

rale. La acestea se vor adău
ga anul acesta numeroși al ți 
tineri. Deocamdată, cei care 
au hotărît să-și facă stu
denția în institutul nostru, se

află la cursurile de pregătire. 
Zi de zi, celor peste 700 de ab
solvenți care s-au înscris la 
cursurile de pregătire se ală
tură numeroși alții. Biroul de 
primire a candidaților, care 
ființează în institut, are mult

de lucru în aceste zile : îi re
partizează pe grupe de stu
diu, le asigură cazare în că
minele noastre, le dă îndru
mări.

Fiecare tînăr candidat are 
de ales între trei facultăți : a) 
Facultatea de mecanică, b) 
Facultatea de silvicultură ; 
c) Facultatea de industriali
zare a lemnului (ultimele două 
facultăți sînt unice, prin pro
fil, în țară). La rîndul lor, 
aceste facultăți au nenumărate 
secții. Facultatea de mecani
că are cinci secții. Secția de 
automobile și tractoare, care 
pregătește ingineri pentru in
dustria constructoare de auto
mobile și tractoare, pentru 
întreprinderile de transport și 
reparații auto, precum și pen
tru mecanizarea agriculturii ; 
secția de tehnologia construc
ției de mașini, care pregăteș
te ingineri tehnologi necesari 
industriei constructoare de 
mașini, avînd un profil larg 
privind atît prelucrările la 
rece, cît și la cald ; secția de 
tehnologia prelucrării la cald 
care pregătește ingineri pro- 
iectanți și tehnologi necesari 
sectoarelor de turnătorie, for
jă, matrițare, tratamente ter
mice, laminare, pentru feroase

și neferoase ; secția de mașini 
unelte și scule care pregă
tește ingineri pentru între
prinderile al căror profil con
stă în proiectări de mașini 
unelte și scule și fabricarea 
lor ; secția mecanică agricolă 
care funcționează începînd din 
anul universitar 1962-1963 
pregătește ingineri mecanici 
specialiști în exploatarea ma
șinilor din unitățile agricole. 
Facultatea de silvicultură are 
o secție de silvicultură și o 
secție de exploatare a pădu
rilor și transporturilor fores
tiere. Acestea pregătesc ingi
neri silvici și ingineri necesari 
lucrărilor de exploatare a pă
durilor, precum și pentru lu
crările de proiectare și con
strucția instalațiilor de trans
porturi forestiere.

Facultatea de industrializa
rea lemnului are o singură 
secție, care pregătește ingineri 
tehnologi necesari industriei 
lemnului și proiectanți pentru 
industria lemnului.

Iată, deci, cît de larg este 
profilul institutului. Corespun
zător acestui profil, se asigură 
viitorilor specialiști o pregă
tire complexă prin cursuri de 

(Continuare în pag. a III-a)

Sînt fericit
Poetul spaniol MARCOS 

ANA, eliberat în urmă cu cî
teva luni din închisoarea fran- 
chistă de la Burgos, a fost a- 
restat în anul 1939 pentru „ade
ziune la rebeliune". Pe atunci 
avea 18 ani și încă nu era poet. 
In închisoarea, franchistă el și-a 
petrecut 23. de ani din viață.

Poetul Marcoș Ana — oaspe
te al fării noastre m a partici
pat la manifestația oamenilor 
muncii din ziua de 23 August. 
Rugîndu-I să ne împărtășească 
gîndurile sale despre manifes
tație, despre vizita în tara 
noastră, Marcos Ana a scris 
pentru, ziarul nostru acest poem.

Cu ochii mei furați încă în larg 
de valurile de culori ale entuziasmului 
înălțate de coloanele în marș 
în ziua solemnă a eliberării, 
vă salut cutremurat de emoție și certitudine 
în fața prezentului vostru atît de viu, 
în fața viitorului comunist 
spre care se-ndreaptă poporul romîn J

,Vă mulțumesc pentru aceste ore 
înscrise în memorie pe veci, 
Cînd, la sfîrșitul defilării, 
superbul val de sute de tovarăși 
ajuns solemn în față la tribună 
a izbucnit cîntînd „Internaționala“, 
inima mea s-a tulburat din nou 
și de tristețe și de mîndrie, 
iar lacrimile-ncet mi-au ars obrajii, 
Mi-am amintit cum, de atîtea ori, 
eu ascultat-am din celula mea 
de condamnat la moarte, 
am ascultat tovarășii cîntînd 
„Internaționala“ 
cînd se duceau să fie împușcați. 
Și-atîția ani am tot văzut murind 
nu 
cu

sute, mii de tineri spanioli 
cintecul acesta drag pe buze.

douăzeci și trei de ani am stat 
noaptea de-nchisori și inchiziții.

Eu 
în _ ____
între pereți de piatră și-n lanțuri mi-am pierdut 
întreaga tinerețe
și poate jumătate din viață, 
dar toate acestea și altele încă 
mai mari sacrificii le-aș putea oferi 
în schimbul libertății poporului meu, 
în schimbul mindriei și veseliei 
care mi-au însorit inima 
în dimineața de douăzeci și trei, în luna lui august.

Sînt fericit că mi-a fost dat să trăiesc 
aceste zile, aici, printre voi.
Trebuie să apărăm cu dinții și ghiarele 
dacă ar fi să fie-ntr-o zi, 
această pace și fericirea aceasta.
Forța din umbră a violenței, coasa războiului 
vă poate-amenința și pe voi
și viața tinerilor din lumea întreagă. 
Construiți în pace lumina voastră, 
speranța noastră,
dar nu încetați să vegheați. 
Tineretul e viitorul.
Comunismul e primăvara tinereții din lume. 
Voi veți trăi superba primăvară.
în orice zi ea trebuie-apărată 
de iarna-ngrozitorului război.

Viitorul e-al nostru — e inevitabil.
Nikolaev și Popovici, tovarășii cosmici, 
au arătat lumii-ntregi 
că pînă și căile astrale 
spre comunism se îndreaptă.
Voi demonstrați de asemeni 
acest adevăr, în patria voastră.

Trăiți într-o țară atît de frumoasă ! 
Fie ca nimica să nu mai umbrească 
lumina de-aici
și soarele-acesta ce face să crească 
flori în cîmpiile voastre 
și-n inima fermecătoare 
a fiicelor acestui pămînt.

Departe de frumoasa voastră Republică, 
în ultimul colț al Europei, 
se află cel mai sărac și eroic 
care trăiește și luptă 
sub crunta teroare fascistă, 
poporul meu trist, 
eroicul popor spaniol, 
în colțul acela de lume, 
floarea tinereții, 
bunii mei frați și ai voștri, 
muncitori, și țărani, și studenți, 
își sacrifică viața 
pentru libertate, 
pentru pace, 
pentru speranță.

popor

Toți tinerii din lumea întreagă 
iubesc și apără pacea, 
lumina și pavăza vieții.

în romînește de
ION BRAD



Problemele ciberneticii — domeniu 
nou șl interesant al științei și tehnicii 
— suscită în momentul de iață intere
sante dezbateri. Există vreo limită în 
dezvoltarea mașinilor 1 In ce măsură 
mașina este un auxiliar al omului șl

pînă unde îl poate ea înlocui f — iată 
cîteva întrebări ce sînt dezbătute în- 
tr-o pasionantă polemică dintre doi 
oameni de știință sovietici, publicată 
în revista „Literaturnaia Gazeta“.

Tovarăși,
oare vorbiți serios?

a și toți ceilalți, 
urmăresc cu mare 
interes succesele 
ciberneticii — un 
domeniu nou, ex
trem de interesant 
al științei și tehni
cii.

Cred că în acest domeniu 
se vor realiza multe. Cred că 
rațiunea și energia creatoare 
ale omului vor crea mașini 
„cu autodirijare“ uimitoare 
omul ajungînd să se elibereze 
de cel puțin o jumătate din 
grijile zilnice. Cred...

în prezent însă nu mă preo
cupă ceea ce cred, ci ceea ce 
nu cred și ceea ce nu poate 
fi crezut. Mă refer la expune
rile unor oameni de știință și 
literați, apărute în presa noas
tră cu privire la cibernetică, 
la posibilitățile ei, la perspec
tivele ei de dezvoltare. Aceste 
expuneri au căpătat în ulti
mul timp un astfel de carac
ter, încît fără să vrei începi 
să te întrebi: nu cumva oa
menii pregătiți păcălesc pe cei 
mai puțin pregătiți, nu cumva 
îi trag pe sfoară glumind ?

Nu m-a uimit cîtuși de pu
țin știrea despre o mașină 
care știe să joace șah. Nimeni 
doar nu a afirmat că ea ar 
putea juca cu Botvinik mai 
bine decît a jucat ultima dată 
Tal. Este vorba de capacitatea 
mașinii de a „ține minte' 
toate partidele jucate anterior 
și de a „sugera“ una din va
riantele verificate ale mișcă
rilor. Oricine își dă seama : 
dacă această mașină se va în- 
tîlni cu un adversar, care nu 
joacă potrivit regulilor (fie că 
descoperă metode noi, fie că 
nu cunoaște metodele vechi, 
sau nu știe să joace) — ea „se 
va deruta“ îndată. Acest lucru 
este interesant și chiar in
structiv. Se dezvăluie limitele 
posibilităților mașinilor șl li
mitele posibilităților tocilari
lor, lipsiți de inițiativă crea
toare.

Cu totul altceva este cînd 
oameni serioși încep să decla
re în mod serios că a fost de
monstrată teoretic posibilita
tea creării artificiale, mecani
ce, a făpturilor vîi, care ju
decă, creează, se bucură, su
feră și creează exemplare a- 
semănătoare !

In ijumărul din februarie al 
revistei „Voprosî Literaturi“ a 
apărut articolul „Literatura și 
omul viitorului“ de K. Zelin- 
ski. Este bine că K. Zelinski 
a ridicat o temă atît de com
plexă și importantă. Este bine 
că el a generalizat un mate
rial vast, folosind ideile des
pre viitor, expuse în epoci di
ferite. Toate acestea merită 
discuții îndelungate. în cazul 
de față mă interesează însă 
numai acele părți din articolul 
lui K. Zelinski, unde se vor
bește de schimbările care in
tervin în conștiința oamenilor 
în legătură cu „dezvoltarea 
noii științe despre dirijare — 
cibernetica și cu crearea sis
temelor automate de autodiri
jare“. în articol se spune:

„Cu alte cuvinte, A. Kolmo
gorov a ajuns la concluzia po
sibilității teoretice de construi
re a mașinilor cu autorepro- 
ducere și autoreglare, care se 
pot bucura și întrista, își pot 
propune sarcini asemănătoare 
celor pe care șl le propune 
omul. Cu alte cuvinte, se poa
te construi o mașină care să 
înlocuiască omul. Anterior, 
inginerul I. Poletaev, în car
tea sa „Semnalul" (1958) scria 
că în mod teoretic nu există 
nici o piedică pentru stabili
rea înrudirii funcționale din
tre om și mașină și că numai 
rutina psihologică ne împiedi
că să recunoaștem această în
rudire".

Fiind de acord cu acest om 
de știință, K. Zelinski medi
tează asupra consecințelor — 
ideologice, morale, psihologice 
— pe care le va avea apariția 
făpturilor inteligente artificia
le pentru ființe cu creier o- 
bișnuit, nu electronic. Ce se 
va întîmpla cu sentimentul 
datoriei ? După cum se vede, 
el va rămîne un timp oareca
re : cibernetica „nu scutește 
astăzi pe om de datoria și răs
punderea față de popor, față 
de oameni". Conștiința ? Ea 
„la fel ca și celălalt mecanism 
regulator, se va modifica po
trivit cerințelor societății".

Mai complicat va fi cu dra
gostea. „Omul este astfel al
cătuit — scrie Zelinski — încît 
îi este neplăcut să-și manifeste 
sentimentele și cu atît mai 
mult să îmbrățișeze o mache
tă — din material plastic sau 
din alt material — reprezen- 
tînd o femeie sau un bărbat, 
oricît de bine ar fi executată 
și de asemănătoare omului“.

Poveste veche — „rutina 
psihologică* ! Nu-i nimic : cu 
răbdare vine și dragostea.

Nu-i chiar așa, va spune ci
titorul. Probabil că K. Zelin
ski, care arată cinstit că nu 
îndrăznește „să raționeze în 
modul cel mai competent des
pre acest obiect“, nu a redat 
prea exact ideile oamenilor de 
știință.

Nu, nu 1 se poate reproșa 
acest lucru. El nu a făcut de
cît să accentueze întrucîtva 
concluziile și, ca om de litere 
talentat, le-a dat plasticitate și 
perceptibilitate fizică.

„Nedelea" (nr. 5/1962) a pu
blicat stenogramele declarații
lor mai multor oameni de ști-

de B. Bealik

unaință și ingineri „despre 
din cele mai surprinzătoare 
ipoteze ale științei contempo
rane“ — despre ipoteza care 
afirmă posibilitatea principială 
a creării unor mașini care să 
judece și să simtă, capabile 
„să întreacă omenirea în dez
voltarea ei“. Majoritatea celor 
chestionați nu se îndoiesc de 
această posibilitate. într-ade- 
văr, oamenii de știință asigu
ră că este prea devreme să ne 
alarmăm.

M-a impresionat comunica
rea acad. A. Kolmogorov, că 
în „viitoarele decenii“ făptu
rile raționale se vor înmulți

I

s-a înfîmplat ? 
gîdil...

— Ce
— Mă

* ® © i

obișnuit. Da, este to-î» mod
tuși mai ușor. Să nu fim însă 
egoiști — să ne gîndim la oa
menii viitorului. Ce va fi dacă 
printre ei se vor găsi unii care 
vor refuza să apeleze, în ce 
privește crearea făpturilor ra
ționale, la ajutorul ciberneticii 
și se vor crampona cu încă- 
pățînare de vechiul sistem, 
primitiv? Desigur, vor primi 
o săpuneală electronică atît 
de puternică, încît se vor pune 
la punct! Ce subiect captivant 
pentru o nuvelă de știință 
popularizată despre societatea 
viitorului, despre inovatorii și 
conservatorii secolului XXX 1 

Dacă aș putea admite că sti
mați! oameni de știință și de 
litere declară toate 
mod absolut serios,
ne:

— Tovarăși! S.a 
ceva rău in instalația voastră 
de memorare. Păstrînd în me
morie o rezervă uriașă de cu- 

aceste în 
le-aș spu-

întîmplat

Da, absolut serios !
înd apare o nouă 
știință sau o știin
ță veche face un 
mare pas înainte, 
nu numai că
rezolvă sarcini a- 
părute mai

se

de 
mult, ci se schimbă însuși mo
dul de punere a numeroase
lor probleme care pînă a- 
tunci se considerau importan
te și determinante.

în evul mediu teologii își 
băteau capul cu problema : 
cîți îngeri pot încăpea pe vîr- 
ful unui ac ? în același timp, 
ei presupuneau că îngerul poa
te deveni oricît de mic, poate 
deveni chiar un punct, în 
timp ce vîrful acului era, de 
asemenea, considerat un punct. 
Dar după ce acul a fost privit 
la microscop s-a dovedit că 
vîrful său are dimensiuni bine 
stabilite, iar problema și-a 
pierdut sensul chiar pentru 
cei mai înveterați teologi. Nu 
mai vorbim despre acei care 
nu mai credeau în îngeri.

Cînd • apărut teoria relati
vității s-a pus în repetate rîn- 
duri problema sacramentală a 
două corpuri care se îndepăr
tează unul de altul, fiecare cu 
o viteză de 200 000 km pe se
cundă. Adunînd 200 000 cu 
200 000, „dezmințitorii" teoriei 
lui Einstein demonstrau zeloși 
rezultatul obținut : ei obținu
seră o viteză mai mare decît 
viteza luminii 1 Dar știința a 
dovedit că în sistemele mobile 
ale coordonatelor, regulile de 
adunare a vitezelor sînt cu 
totul diferite, iar astăzi ni
meni nu mai încearcă să-1 „li
chideze“ pe Einstein, situîn- 
du-se pe aceste poziții.

Astfel de probleme sînt nu
mai aparent profunde, filozo
fice și originale căci, în reali
tate, sînt numai rezultatul ne
priceperii sau al lipsei de do
rință de a interpreta noile 
realizări ale științei. Orice dis. 
cuție în astfel de probleme 
este lipsită de sens. Ele sînt 
înlăturate pur și simplu de 
istorie.

Despre mașini, făpturi 
vii și „metoda 

artificiala“...
De aceea, nu prea aș vrea 

să polemizez cu B. Bealik, 
doctor în filologie, care este 
foarte îngrijorat de faptul că 
„oameni serioși încep să de
clare în mod serios că a fost 
demonstrată teoretic posibili
tatea creării artificiale meca
nice a făpturilor vii care 
judecă, creează, se bucură, 
suferă și creează exemplare 
asemănătore“. B. Bealik 
crede chiar că cineva ar 

noștințe speciale, ați uitat de 
noțiunile filozofice cele mai 
elementare, de faptul că este 
la fel de greșit să confunzi 
conștiința cu mecanismul cre
ierului și să admiți posibilita
tea gîndirii în afara creierului, 
că la stabilirea înrudirii din
tre cele mai complexe proce
se, care au loc în mașini, și 
conștiința umană, nu sîntem 
împiedicați de „rutina psiholo
gică“ și de cunoștințele insu
ficiente despre cele mai mo
derne realizări ale științei și 
tehnicii, ci de concepțiile filo
zofice, care nu se pot învechi.

Recent, într-un reportaj de 
la Institutul de automatică 
(„Leagănul roboților“) apărut 
în „Nedelea“ (nr. 18/1962), au 
fost expuse raționamentele 
acad. B. Petrov despre „Pă
trunderea mașinilor în dome
niul literaturii și artei“. Aces
te raționamente au un carac
ter mult mai reținut și mai 
sever decît cele expuse mai 
sus. B. Petrov spune : „După 
părerea mea nu este necesar 
ca omul, care creează opere 
de artă, să fie înlocuit cu o 
mașină. Insă, fără îndoială, 
mașina este în stare să-l aju
te“. împotriva acestei afirma
ții nu se poate obiecta. Cînd 
însă acad. Petrov trece de la 
afirmațiile sale generale la 
ilustrări concrete, rezultă ur
mătoarele :

„...Se poate crea o mașină- 
redactor muzical. Ascultînd 
lucrarea unui compozitor lip
sit de experiență, ea îi va 
atrage atenția asupra încălcă
rii regulilor fundamentale ale 
culturii muzicale. Mașinile pot 
ajuta și pe pictori. Ideea, con
cepută de autor poate fi re- 
produsă de mașină in citeva 
variante, iar omul alege pe 
cea mai bună. Firește, aseme
nea mașini nu vor dispune de 
capacitățile creatoare ale omu
lui, în schimb ele îi vor eco
nomisi o mulțime de timp și 
de forțe noi pentru căutări 
noi, descoperiri, cugetări în
drăznețe“.

în ce privește pe redactori, 
care dau omului de artă sem
nalul „stop !“, cînd acesta ne
socotește „regulile“, este îndo
ielnic că merită să se cheltu
iască pentru fabricarea lor me
tal, energie electrică și efortu
rile proiectanților. Asemenea 
redactori pot fi găsiți, la ne
voie, de-a gata. Numai că în 
domeniul artei, care este o „că
lătorie în necunoscut“ (și 
gata !) nu pot fi aplicate în 
mod mecanic pînă și cele mai 

de acad. S. L. Sobolev

considera în glumă că „ori
ce dubiu în posibilitatea prin
cipială de creare a făpturilor 
artificiale raționale este de
clarată ignorantă și dăună
toare“.

Dar, după cum ne vom stră
dui să demonstrăm, în această 
privință este dăunător însuși 
modul în care se pune pro
blema. Această problemă este 
înlăturată de știință, după 
cum au fost înlăturate de is
torie problemele de care 
fost vorba mai sus.

Autorul probabil nu înțele
ge ce înseamnă noțiunile cu 
care operează.

Vom încerca totuși să-1 aju
tăm.

Mai întîl, ceva despre „ma
șini“ și despre „făpturile vii“. 
După cum se știe, în ciberne
tică se numește mașină un 
sistem capabil să execute ac
țiuni care duc spre un țel sta
bilit. înseamnă că 

a

vii, inclusiv omul, 
cest sens... mașini.

Nu încape nici un fel de în
doială că întreaga activitate a 
organismului uman reprezintă 
funcționarea unui mecanism 
care este subordonat în toate 
părțile sale acelorași legi ale 
matematicii, fizicii și chimiei, 
ca orice mașină.

Acum ceva despre „artifi
cial“ și „natural“. Din punct 
de vedere al materialismului, 
între aceste noțiuni nu există 
contradicții după cum nu exis
tă nici o limită strictă : se știe 
că tot ce este făcut „artifi
cial“ este făcut din materialul 
existent în natură pe baza a- 
celorași legi ale matematicii, 
fizicii, chimiei și ale celorlalte 
științe, cărora li se sub
ordonează întreaga natură 
vie și nevie. Oamenii de știin
ță au izbutit deja să realizeze 
sinteza celei mai simple com
binații de albumină. Nimeni 
nu va fi mirat dacă, în viito
rul cel mai apropiat, va fi ob-

ca 
au-

de 
po-

elementare și fundamentale 
reguli. In caz contrar, nu se 
va obține o economie de timp 
pentru „noi căutări, descope
riri și cugetări îndrăznețe“, ci 
ceva cu totul contrar.

Important însă este altceva: 
cum s-ar putea „introduce“ 
într-o mașină ideea de peisaj 
sau de portret? Cum poate 
mașina, care nu are „capaci
tățile creatoare ale omului“, 
să reproducă ideea unei opere 
de artă „în cîteva variante“ ? 
Dacă aceste raționamente nu 
sînt o satiră (foarte fina și 
foarte răutăcioasă) la adresa 
unui anumit gen de artiști, a- 
tunci este absolut evident: 
unii mari oameni de știință și 
ingineri cunosc tot atît de bine 
procesul creației artistice 
și construcțiile sistemelor 
tomate contemporane.

Dar, poate că oamenii 
știință, care demonstrează 
sibilitatea creării unor făpturi 
„vii“ și „raționale“ artificiale, 
folosesc aceste expresii nu în 
sens literar, ci într-un alt 
sens ? Foate că nu trebuie să 
se înțeleagă textual nici de
clarația privind capacitatea 
mașinilor „de a întrece în dez
voltarea lor“ pe om și „de a 
se răzvrăti“ împotriva lui ? 
Poate că și afirmațiile că ma
șinile vor fi în stare să „cree
ze" sau să „redacteze“ opere 
de artă (versuri, muzică etc.), 
au, de asemenea, un sens oare
cum deosebit, întrezărit de 
specialiști ?

în acest caz, de ce să nu 
se explice toate acestea oame
nilor simpli, nespecialiști, pen
tru ca ei să nu confunde pe 
autorii acestor declarații cu 
cei care au suprimat cele mai 
moderne realizări ale științei 
și tehnicii și celor care viito
rul omenirii le apare în chipul 
noului Pygmalion (ar fi fru
moasă o Galatee electronică 
înviată — cu mers de exca
vator pășitor și îmbrățișarea 
Oaspetelui de piatră !).

Mi se va spune, fără îndoia
lă, că am prea puține cunoș
tințe despre cibernetică pen
tru a face raționamente în a- 
cest domeniu. într-adevăr, știu 
prea puține în acest domeniu, 
dar ceea ce Știu îmi provoa
că respectul față de această 
știință și încrederea în ea. 
Aici însă nu este nicidecum 
vorba de cibernetică, ci de 
unii ciberneticieni, și numai în 
măsura în care ei depășesc 
limitele științei lor șl se refe- 
ră la problemele generale ale 
concepției noastre despre lume, 
în ce privește însăși esența 
ciberneticii, voi cuteza să fac 
o singură observație: 
nu împiedică înțelegerea 
justă, popularizarea ei, 
noașterea ei generală, 
mitologia electronică, pe care 
o făuresc unii reprezentanți și 
admiratori ai ei.

De altfel, repet, este greu de 
admis că părerile citate ale 
oamenilor de știință și litera
tură sînt pe deplin serioase. 
Probabil că tovarășii glumesc. 
Probabil dau frîu liber minu
natei calități umane — umo
rul, demonstrînd o dată mai 
mult deosebirea lor principială 
față de orice mașini, chiar și 
cibernetice.

nimic 
ei 

recu- 
decît

ținut în laborator virusul 
„viu“. Iar dacă acest virus se 
va transforma în microb, el 
va face acest lucru ca un au
tomat obișnuit cu autoprogra- 
mare. Dar DNK cu programul 
ei complicat și foarte precis ? 
Fertilizarea artificială a ani
malelor domestice — cum tre
buie considerată, artificială 
sau naturală ? Dar cultura țe
suturilor ? Dar dezvoltarea 
embrionului într-un mediu nu
tritiv artificial este artificială 
sau naturală ?

Este cu totul neînțeles cu- 
vîntul „mecanic". Asta ce în
seamnă, ceva făcut cu ajuto
rul ciocanului și al dălții? 
Dar metoda chimică este me
canică sau nu ? Dacă B. Bea
lik presupune că mașinile vor 
consta întotdeauna numai din 
lămpi electronice și motoare 
electrice, el se înșeală: de în
dată ce oamenii vor învăța să 
aplice la mașini, de exemplu, 
substanța albuminoidă și vor 
descoperi utilitatea unei ase
menea inovații, ei vor între
buința fără ezitare acest nou și făpturile

material. Ar fi absurd să apli
căm, în cazul acesta, vreo in
terdicție sau restricție.

Nu există nici un fel de ba
rieră în calea creării „artifi
ciale“ de organisme vii, după 
cum nu există nici un fel de 
deosebire principială între 
modul „artificial“ și „natural“ 
de creare a lor. Totul constă 
doar în a învăța să ridici or
ganizarea lor la nivelul nece
sar.

Și, în sfîrșit, ceva despre 
făpturile care „creează exem
plare asemănătoare“. Sînt 
foarte naive, deși pretențioase, 
cuvintele despre înmulțirea 
prin „sistemul obișnuit“, prin 
„sistemul vechi, primitiv“. în- 
tr-o discuție științifică serioa
să este îndoielnic că asemenea 
moduri de a se pune proble
ma își au locul. Nu există a. 
semenea naivi care să-și re
prezinte viitorul sub forma 
„Galateei electronice, cu 
mers de excavator pășitor". 
Dar trebuie să se înțeleagă 

dar că omul este o mașină și 
că mașinile pot fi diferite.

Nu este deloc greu să-ți 
imaginezi o uzină în întregi
me automatizată care să pro
ducă mașini de același gen cu 
cele care sînt instalate în res
pectiva uzină și care să le așe
ze în ordinea necesară pentru 
producție. în ce privește Ga- 
lateea viitorului, este îndoiel
nic că va apare vreodată ne
cesitatea creării acesteia. Iar 
dacă oamenii viitorului vor 
construi totuși asemenea exem
plare, ei le vor construi în 
concordanță deplină cu noțiu
nile de estetică, armonie, plas
tică, astfel încît cel mai pre
tențios critic nu va avea ni
mic de obiectat. Principalul 
este ca aceste Galatee să fie 
vii în adevăratul sens al cu- 
vîntului și, evident, mai bune 
decît oricare dintre cele exis
tente în prezent.

In felul acesta nu există o 
problemă, pentru că nu există 
o deosebire între mașina ci
bernetică cu o organizare su
ficient de înaltă și om, între 
modul „artificial“ și „natural“ 
de creare a ei.

Deocamdată nu se întrevăd 
interdicții și restricții în calea 
dezvoltării ciberneticii în a- 
ceastă direcție.

Nu se poate pune o limită 
cunoașterii omenești.

Și despre jocul 
în afara regulilor

Pe B, Bealik „nu l-a uimit 
cîtuși de puțin știrea despre 
mașina care știe să joace șah", 
pentru că „dacă această ma
șină se va întîlni cu un ad
versar care nu joacă potrivit 
regulilor" ea se 
va „deruta“ în
dată. (De altfel, 
cum se poate 
juca șah în a- 
fara regulilor, 
cum se poate 
juca dame cu 
piese de șah ? 
Probabil auto
rul a vrut să 
spună „nu du
pă șablon“). A- 
tunci cînd ma
șina este gata 
să se „derute
ze“, cînd ea este 
„un tocilar“ 
Bealik încearcă 
„simpatie și în
credere față de 
ea". Dar și în 
cazul de față lu
crurile stau cu 
totul invers decît arată auto
rul. Orice om care are o idee 
cît de mică despre cibernetica 
modernă își dă seama că au
tomatul Cu autoprogramare 
pentru jocul de șah, ar înce
pe foarte curînd să joace șah 
mai bine decît cel mai puter
nic șahist. Iar, în cazul de 
față, într-adevăr, nu e nimic 
de mirare : există un întreg 
domeniu al matematicii denu
mit teoria jocurilor, au fost 
elaborate metode, procese 
strict legice de găsire a celei 
mai bune strategii de joc. 
Omul rezolvă această sarcină 
cu aproximație, mașina — cu 
preciziune urmărind statistic 
un număr uriaș de variante, 
făcînd generalizări. Avantajul 
mașinii față de adversarul ei 
este, după cum se vede, incon
testabil.

în orice operă de artă, nor
mele și regulile sînt inexisten
te la prima vedere. Căutarea 
rimelor de-a gata, lucru pe 
care Maîakovski îl făcea din 
mers, înscriindu-le în blocno
tesul său, orchestrarea opere, 
lor muzicale, regulile de armo
nie și contrapunct și multe al
tele pot fi executate cu succes 
pînă și de mașinile electronice 
existente în prezent DESI
GUR, REGULILE SINT RE. 
GULI, IAR CREAȚIA, CREA- 
ȚIE. ESTE ÎNDOIELNIC INSA 
CA AR EXISTA VREO LU
CRARE MUZICALĂ AL CA
REI AUTOR NU AR FI FO. 
LOSIT REGULILE.

Cîteva cuvinte despre mași
na redactor. Mie, de exemplu, 
îmi face impresia că aplicarea 
unei astfel de mașini nu ar 
dăuna cu nimic articolelor u- 
nor autori. într-adevăr, găsind 
citatul respectiv din Zelinski, 
B. Bealik atribuie oamenilor 
de știință idei cu totul fantas
tice despre dragostea dintre 
oamenii vii și mulajele din 
masă plastică. K. Zelinski 
subliniază, fără echivoc, că 
este vorba numai de opere ale 
scriitorilor din domeniul fan
tasticii. Sînt convins că chiar 
și astăzi poate fi creat un a- 
semenea automat care să con
troleze citatele și să demon
streze că fraza citată aparține 
cu totul altor persoane decît 
cele arătate de B. Bealik.

Exista dumnezeu 
în lumeț

B. Bealik își desfășoară o- 
fensiva împotriva ciberneticii 
pornind de pe platforma filo
zofiei. El afirmă că „este la fel 
de greșit să confunzi conștiin
ța cu mecanismul creierului și 
să admiți posibilitatea gîndi- 
rii în afara creierului". Făcînd 
această afirmație, el se referă 
la „concepțiile filozofice care 
nu se pot învechi“.

Mai întîi, cine „confundă" 
vreo conștiință cu „mecanis
mul creierului" ? După cum 
se știe, unul din capitolele 
principale ale ciberneticii este 
teoria informării. Potrivit a- 
cestei teorii, informarea presu- 
pune obligatoriu existența 
purtătorului eâ material — 
codul și procesul material al 
transmiterii ei. Dacă ar fi să 
operăm cu terminologia lui 

Bealik, poate că tocmai acest 
lucru trebuie numit „meca
nism“. După cum vedem, acest 
„mecanism“ este material. In
formarea însă nu este mate
rială ! Ce rost are aici „con
fundarea“ ?

In ce privește „gîndirea în 
afara creierului“, aici este de 
neînțeles totul, începînd cu 
definiția. Ce este creierul ? Ce 
trebuie să înțelegem prin a- 
cest cuvînt ? Da, într-adevăr, 
omul nu poate gîndi fără acel 
material fiziologic denumit 
creier. Dar aceasta nu înseam
nă nicidecum că cu ajutorul 
gîndirii care ara loc în creier 
nu se pot descoperi tainele a- 
cestei gîndiri și reproduce un 
analog al ei: că nu se poate 
crea un aparat electronic pro. 
teic, sau altul, care să imite 
trăsăturile creierului, esenția
le pentru procesul gindirii.

OMUL NU POATE, IN- 
TR-ADEVAR, GINDI FARA 
CREIER, DAR POATE CREA 
UN CREIER CARE SA GIN. 
DEASCĂ FĂRĂ OM.

A te îndoi de posibilitatea 
cunoașterii proceseior gîndirii, 
ale creației, înseamnă a te în
doi de cognoscibilitatea lumii. 
Dacă B. Bealik recunoaște to
tuși posibilitatea cunoașterii 
teoretice a principiilor proce
selor gîndirii și creației se 
pune întrebarea : cum se poa
te crede în justețea unor ast
fel de teorii, neadresîndu-te 
practicii, construcției de mo
dele de creier, neîncercînd să 
înveți* să reproduci aceste pro
cese în condiții de laborator 
după propria voință ?

A te îndoi de o asemenea 
posibilitate înseamnă în afa
ră de aceasta a crede într-un 

fel de minune supranaturală, 
dacă vreți dumnezeiască, de 
creare a materiei care gîn- 
dește. Sau totul în natură exis
tă și se dezvoltă după legile 
unice generale, iar ceea ce as
tăzi nu se cunoaște mîine va fi 
cunoscut, sau ființele gîndi- 
toare sînt minunea domnului 
și atunci într-adevăr noi nu 
vom înțelege niciodată profun
zimile proceselor gîndirii și nu 
vom crea „artificial“ făpturi 
raționale.

Argumentele folosite de B. 
Bealik pot duce cu ușurință la 
aceeași renumită „forță vita
lă" despre care se scria în e- 
vul mediu. In raționamentele 
Iui Bealik există aceeași pră
pastie între viu și neviu, este 
drept ceva mai deplasată spre 
limita între „rațional" și „ne
rațional". Va trece puțin timp 
și cînd realizările ciberneticii, 
să zicem cu o vechime de 10 
ani, nu vor mai putea fi su
puse îndoielii de nimeni, un 
oponent sau altul va spune: 
„Bine, ați creat mașina gîndi- 
toare, dar mașina creatoare, 
mașina-pictor nu veți putea 
crea niciodată“.

Tot ce s-a spus pînă acum 
despre limitele în dezvoltarea 
mașinilor gînditoare este pur 
și simplu neștiințific.

S-a spus : nu se poate crea 
o mașină care să funcționeze 
în afara unei reguli stabilite 
(algoritm), dar se construiesc 
deja mașini care pot rezolva 
sarcini care nu au algoritm. 
S-a spus că nu se pot crea 
sisteme capabile să generali
zeze datele, capabile să se au- 
toinstruiască — au apărut a- 
semenea mașini cu autoper- 
fecționare, bazate pe teoria 
probabilității, care schimbă 
comportarea în dependență de 
împrejurări. în sfîrșit, unii au 
început să afirme că mașina 
nu-și poate lărgi singură sfera 
principiilor inițiale pe care se 
bazează funcționarea ei și de 
aceea, într-o serie de sarcini 
logice, mașina nu ar putea în
locui niciodată omul. Crearea 
mașinilor bazate pe teoria 
probabilității cu combinație 
statistică neordonată a rezul
tatului cerut, dezminte această 
afirmație. Și, observați, aici 
este vorba de mașinile zilelor 
noastre la care nu se aplică 
nici un fel de combinații pro
teice.

Cele arătate totuși nu în
seamnă că dezvoltarea mași
nilor cibernetice nu este cu ni
mic limitată. Ea este limitată 
de gradul de dezvoltare a ști
inței și tehnicii. După toate 
probabilitățile, din lămpile 
electronice, condensatoare, re
zistențe și bobine nu se poate 
construi o mașină serioasă. 
Semiconductoarele, corpurile 
feromagnetice etc., etc. lărgesc 
posibilitățile sistemelor alcă
tuite din acestea. Moleculele 
chimice complicate în genul 
proteinelor ne vor da șl mai 
mult.

In aceasta constă dialectica 
dezvoltării.

Desene de MIHAI CARANFIL

Institutul pedagogic de 3 ani din Craiova
funcționează cu următoarele facultăți :

a) Facultatea de Filologie cu Secția limba și literatura 
romînă ;

b) Facultatea de Istorie-Geografie cu Secția istorie-geo
grafie ;

c) Facultatea de Șt. Naturale cu Secția șt. naturale și 
agricole ;

d) Facultatea de Matematică cu Secția matematică ;
e) Facultatea de Fizică-Chimie cu Secția fizică, chimie și 

cunoștințe tehnico-agricole.
Admiterea în anul I la toate facultățile se face pe bază 

de concurs, care va începe la 18 septembrie 1962.
Se pot prezenta la concursul de admitere toți cetățenii 

R.P.R. care îndeplinesc următoarele condiții :
— cei care au promovat examenul de maturitate al unei 

școli medii de cultură generală, examenul de diplomă al 
unei școli medii tehnice sau examenul de stat al unei școli 
pedagogice, au absolvit o facultate muncitorească sau o 
școală tehnică ce funcționează în condițiile Hotărîrii 
1434/1956 cu durata de studii de 4 ani. De asemenea se pot 
prezenta la concursul de admitere absolvenții cu examen de 
bacalaureat ai fostelor licee teoretice, industriale sau co
merciale, precum și absolvenții cu diplomă (certificat) ai 
altor școli care au fost echivalate de Ministerul învățămîn- 
tului cu școala medie avînd dreptul de a continua studiile 
în învățămîntul superior ;

— absolvenții din anii precedenti ai școlilor medii tehnice, 
ai școlilor medii tehnice cu durata de 4 ani care funcțio
nează în condițiile Hotărîrii nr. 1434/1956, ai școlilor peda
gogice, se pot prezenta la concursul de admitere la învăță- 
mîntul de zi dacă prezintă adeverințe eliberate de între
prinderi sau de comitetele executive ale sfaturilor popu
lare din care să rezulte că au efectuat stagiul de 3 ani în 
producție, conform prevederilor Decretului nr. 180/1950.

înscrierile pentru concursul de admitere la Institutul Pe
dagogic de 3 ani se fac prin sfaturile populare pentru con
cursul de burse și prin secretariatul Institutului pentru con
cursul general.

Probele concursului de admitere sînt următoarele :
a) Facultatea de Filologie (Secția limba și literatura ro- 

mină)

— Limba și literatura romînă — scris și oral ;
— Istoria R.P.R. — scris și oral

Total 4 probe
b) Facultatea de Istorie-Geografie t

— Istoria R.P.R. — scris și oral
— Geografie fizică și economică a R.P.R. — scris și oral:
— Socialism științific — oral.

Total 5 probe.
c) Facultatea de Matematică :

— Aritmetică, algebră, trigonometrie șl calcul diferen
țial — scris și oral ;

— Geometrie plană, în spațiu și analitică — scris ;
— Fizică — oral.

Total 4 probe.
d) Facultatea de Științe Naturale :

— Științe naturale (bazele darwinismului, botanică și 
zoologie) — scris și oral ;

— Anatomia și fiziologia omului — scris ;
— Chimie — oral.

Total 4 probe.
e) Facultatea de Fizică-Chimie :

— Matematică — scris și oral î
— Fizică — oral ;
— Chimie — oral.

Total 4 probe.
Institutul a organizat începînd cu data de 1 august 1962 

cursuri de pregătire pentru toate disciplinele prevăzute la 
concursul de admitere.

Concursul se desfășoară pe baza cunoștințelor din școala 
medie de cultură generală.

Informații suplimentare pentru toate facultățile se pot 
obține de la Secretariatul Institutului din Craiova, calea 
București nr. 265. telefon 44.72.

Centrul școlar agricol Budila
RAIONUL SF. GHEORGHE, REGIUNEA BRAȘOV, tel. nr. 4

Condițiile concursului de admitere pentru anul școlar 
1962-1963.

1. Profilul școlii;

în cadrul Centrului Școlar Agricol-Budila vor funcționa 
trei școli și anume :

a) Școala profesională de mecanici agricoli, anul I
b) Școala tehnică horticolă anul II
c) Școala tehnică veterinară anul I, II, III

2. Condițiile de admitere :

Admiterea în școală se face pe bază de concurs care constă 
din următoarele probe :

a) Școala profesională de mecanici agricoli
— limba romînă, scris și oral
— matematică, scris și oral

b) Școala tehnică horticolă anul II
— matematică, scris și oral
— agricultură generală, scris șl oral

c) Școala tehnică veterinară
— pentru anul I — limba romînă, scris și oral
— matematică, scris și oral
— pentru anul II — matematică, scris și oral
— anatomia și fiziologia animalelor domestice, scris 

și oral
— pentru anul III — zootehnie, scris și oral
— patologie veterinară, oral
— organizare I.A.S., oral

(pentru absolvenții școlilor profesionale veterinare materiile 
prevăzute pentru examenul de absolvire din 1959).

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) Școala profesională de mecanici agricoli :

— absolvenți ai școlii de 7/8 ani în vîrstă de 14—25 ani.
b) Școlile tehnice :

— anul I — absolvenți ai școlii de 7/8 ani care nu au 
depășit vîrsta de 17 ani.

— absolvenți ai anului I școala profesională respectivă 
care nu vor reuși la concursul pentru anul II al școlii 
tehnice.

— anul II — elevii școlilor profesionale care la sfîrși- 
tul anului școlar 1961/1962 au promovat anul I

— elevii care la sfîrșitul anului școlar 1961/1962, au 
promovat anul II al școlii profesionale vor fi înscriși 
direct în anul II al școlii tehnice

— anul III — absolvenți ai școlii profesionale 1961—1962
— absolvenți ai școlii profesionale 1961 — și mai vechi 

care nu au depășit vîrsta de 25 ani.
Candidații pentru înscriere la concursul de admitere vor 

completa o cerere la care vor anexa următoarele acte:
1. Certificat de naștere (legalizat de școală)
2. Certificat de studii (original)
3. Certificat de sănătate
4. Declarația tip privind starea materială a părinților sau 

susținătorilor legali.
înscrierea la concursul de admitere se face între 15_ 31

august 1962 la sediul Centrului Școlar Agricol-Budila. 
,oP,°nCUrSUl de admitere se va tine între 1—10 septembrie

Pe tot timpul școlarizării elevii admiși în școală primesc 
burse constînd din întreținerea completă în școală. Parte 
din elevi vor primi burse de stat.

Școala de mecanici agricoli pregătește mecanici pentru 
agricultură.

Școlile tehnice horticolă și veterinară pregătesc tehnicieni 
pentru agricultură în specialitatea respectivă care vor lucra 
în producție ca ajutoare directe ale inginerilor horticultori 
și medici veterinari.

Condițiile de admitere în această școală au fost publicate 
în ziarul „Romînia liberă" din 29 iulie a.c. în „Agricultura 
nouă" și „Scînteia tineretului" din perioada 25 iunie—25 
iulie a.c.

Sfatul popular al regiunii București
— Comitetul executiv —

„în ziua de 29 august 1962, ora 9 dimineața sînt convocati 
în ședință la Sfatul popular al regiunii București din str. 
Ilfov nr. 6, raionul Lenin, toți absolvenții de facultăți și ai 
Institutului pedagogic de 2 ani (învățători) seria 1962 repar, 
tizați în învățămîntul de cultură generală în regiunea Bucu
rești, pentru a primi ordinele de încadrare la posturi".



POSTA 
reMisi
Manea Petru — Brăila.
Institutul pedagogic de 3 ani 

din București se află pe șo
seaua Panduri nr. 90. Ad
miterea în anul I la Insti
tut se face pe bază de con
curs. înscrierile candidaților 
pentru concursul de admitere 
se fac la secretariatul institu
tului pînă la 30 august a.c.

Orice candidat este dator să 
completeze o declarație tip de 
înscriere care se eliberează de 
secretariatul institutului și la 
care se vor anexa :

a) Certificatul de naștere 
(copie legalizată).

b) Diploma de maturitate 
(ori certificatul de absolvire a 
altor școli care au fost echi
valate de Ministerul învăță- 
mîntului cu școala medie, cu 
dreptul de a continua studiile 
învățămîntului superior).

c) Certificatul de sănătate 
eliberat de policlinica studen
țească sau, în localitățile unde 
nu există, de spitalele unifi
cate pentru adulți.

d) 3 fotografii tip buletin 
de identitate.

Concursul de admitere în 
institut va începe la 18 sep
tembrie a. c.

Cursurile de pregătire pentru admiterea în învăjămînful superior sînt în plină desfășurare. Viitorii stu- 
denfi se pregătesc intens în vederea examenului de admitere. In fotografie un grup de candidaji 

de la Facultatea de filologie din București discutînd în pauză pe marginea unei lecjii predate.

Foto: CĂLIN EMIL

TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne 
vă trimitem dv. și prin dv. poporului frate romîn felicitări 
cordiale și un călduros salut tovărășesc în numele poporului 
cehoslovac și din partea noastră personal. Poporul cehoslovac 
se bucură sincer de succesele obținute an de an de poporul 
romîn în opera de construire a socialismului în țara sa și îi 
dorește noi și noi succese în aceste eforturi.

Totodată sîntem bucuroși să constatăm că la prietenia dintre 
țările noastre care se adîncește necontenit și la colaborarea 
noastră reciprocă, frățească, pe baza principiilor internaționa
lismului proletar, au contribuit simțitor convorbirile și hotă- 
rîrile adoptate cu prilejul întîlnirii din anul trecut a delegațiilor 
noastre de partid și guvernamentale. Ambele noastre țări con

tribuie—în spiritul marxism-leninismului—la întărirea unității 
lagărului socialist și — pe baza politicii de înțelegere reciprocă 
dintre popoare pe plan mondial — contribuie la cauza întăririi 
păcii în întreaga lume.

Neghiriă Vasile — Mediaș.
După cum s-a mai anunțat, 

solii artei noastre și sportivii 
romîni participanți la cel de 
al VlII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Helsinki au obținut succese 
remarcabile. Astfel artiștii au 
cucerit 17 medalii de aur, 7 
de argint, 5 de bronz, 85 di
plome de laureați și 4 men
țiuni.

Dintre sportivi, 14 s-au cla
sat pe locul I, 12 pe locul IX 
și 6 pe locul III. Ei au adus în 
țară 6 
argint

medalii de aur, 10 de 
și 4 de bronz.

Florica Buziaș,Popa
Matei Alexandru — Călărași, 
Dumitru Ionescu — Caran
sebeș.

Școlile tehnice agricole hor
ticole, veterinare și de conta
bilitate agricolă pregătesc teh
nicieni pentru agricultură în 
specialitățile respective care 
vor lucra în producție ca aju
toare directe ale inginerilor 
agronomi, inginerilor horti
coli, medicilor veterinari și a 
cadrelor cu pregătire superioa
ră economică din gospodăriile 
agricole de stat, stațiunile ex
perimentale, circumscripțiile 
veterinare sau din alte unități 
agricole socialiste.

Condițiile de admitere în 
învățămîntul agricol au fost 
publicate în ziarul nostru din 
29 iunie a.c., iar rețeaua școli
lor, în zilele de 26—27 iulie 
a. C.

Ion Stegăroiu — Tg. Jiu.
Sesizarea dvs. în legătură cu 

felul defectuos în care funcțio
nează ospătăria „Predeal“ din 
localita a fost justă. în răs
punsul adresat ziarului nos
tru, Comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc ne in
formează că s-au afișat din 
nou listele de prețuri, a fost 
îmbunătățită aprovizionarea, 
s-au luat măsuri de respectare 
a condițiilor igienico-sanitare, 
astfel încît ospătăria să poată 
deservi în cele mai bune con
diții consumatorii.

Diana Dobrescu — Bucu
rești.

Pentru a putea cunoaște 
cele mai recente lucrări ale 
tinerilor artiști plastici, puteți 
viziona expoziția deschisă re
cent în sala Dalles. Organiza
tă de Comitetul de stat pen
tru cultură și artă, Uniunea 
artiștilor plastici și Comitetul 
orășenesc U.T.M. București, 
expoziția cuprinde lucrări de 
pictură, sculptură și grafică 
realizate de tinerii artiști 
bucureșteni, absolvenți ai In
stitutului de arte plastice 
„N. Grigorescu“ și ai altor in
stituții de învățămînt artistic.

Recepție în cinstea delegației economice 
guvernamentale a R. P. taîne, 

care va vizita Japonia
Ministrul Japoniei în R.P. 

Romînă, Hisanari Yamada, a 
oferit sîmbătă seara o recepție 
în cinstea delegației econo
mice guvernamentale a R.P. 
Romîne, care va face în cu- 
rînd o vizită în Japonia. De
legația este alcătuită din Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Gogu Rădu- 
lescu, ministrul comerțului 
exterior, Sergiu Bulgacoff și 
Ion Velea, vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

Au luat parte Ion Gheorghe

Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, membrii de
legației economice guverna
mentale care va pleca în Ja
ponia, Corneliu Mănescu, mi
nistrul 
Constantin 
metalurgiei 
de mașini, 
cere din Comitetul de Stat al 
Planificării și unele ministere 
economice.

în timpul recepției, Hisanari 
Yamada, ministrul Japoniei 
în R.P. Romînă și Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne au rostit toasturi.

(Agerpres)

Institutul 
politehnic 

din Brașov
(Urmare din pag. I)

afacerilor externe, 
Tuzu, ministrul 

și construcțiilor 
cadre de condu-

Vizitele delegației de parlamentari belgieni
Vineri dimineața delegația 

de deputați și senatori, mem
bri ai grupului parlamentar 
belgiano-romîn în frunte cu 
Edmond Machtens, însoțiți de 
deputății Cornel Burtică, Pe
tre Drăgoescu, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, au părăsit

Capitala cu avionul, plecînd 
în regiunea Dobrogea.

Vineri și sîmbătă, parla
mentarii belgieni au vizitat 
stațiunile Mamaia, Eforie Sud 
și Nord, Mangalia, precum și 
portul și orașul Constanța.

(Agerpres)

AUTORII
(Urmare din pag. I)

Cînd au trecut, clipele, minute
le, orele? Cam în tot ăfîta timp 
cît i-ar fi trebuit pentru aceasta 
unui miner iscusit, inginerul , bătu 
găurile necesare pentru pușcare. 
Minerul cel Filtru tăcea acum pe 
ajutorul, fi se căina în gînd cum 
de putuse să-i treacă prin minte 
că inginerul „o fi el bun la carte, 
dar aici, în mină, nu-i totuna cu 
biblioteca".,. Mișcările sigure ale 
acestuia, mînuirea precisă a perfo
ratorului îl ridicau nemăsurat în 
ochii lui pe inginerul Liviu Pop, 
care se familiarizase îndeaproape 
cu munca în mină încă de pe 
cind era elev al Școlii medii teh
nice miniere din Baia Mare. 
Chiar de a doua zi, Budea deveni 
unul din cei mai buni înfăptuitori 
ai indicațiilor acestuia.

— Via|a la noi așa e, continuă 
Liviu Pop. Fiecare om cu bucurii
le lui mici și mari. Cele mari ne 
privesc pe mai mulfi, întregul co
lectiv. Ne bucurăm, printre altele, 
de fiecare vagonet de minereu 
scos mai rapid, în condifii de 
efort cît mai scăzut, cu o bună 
concentrafie metalieră. Exploata
rea în fîșii înclinate, care a fost 
înțeleasă și îmbrățișată de majo
ritatea minerilor, ne ușurează 
mult transportul în abataj, mic
șorează consumul de lemn de 
mină, Iar prin asigurarea unui jet

BUCURIEI
de apă care să umezească mi
nereul în rostogoluri dă un pumn 
zdravăr silicozei.

— Ce e drept, continuă el, 
procedeul acesta implică o seamă 
de exigențe, îndeosebi în efec
tuarea rambleierii. Dar tocmai aici 
e piatra de încercare. Minerii 
noștri se deosebesc de bunicii lor 
nu numai prin condițiile omenești, 
civilizate în care lucrează, cît 
mai ales prin faptul că, întărindu-și 
mereu competența, calificarea, ei 
se ridică tot mai mult la nivelul 
acestei civilizații.

Sfaturile inginerului sau ale 
maiștrilor Teodor Ungur, Ion Sa- 
doveanu și ale celorlalți nu rămîn 
nici o dată fără ascultare, losif 
Munteanu, Gheorghe Budea, Va
sile Pop, Gavrilă Trifoi și încă 
zeci de tovarăși ai lor sînt neo- 
bosifi luptători pentru o produc
ție bună.

Inginerul Pop ne-a vorbit despre 
ei ca despre niște autori. Nefa- 
miliarizafi cu accepțiunea 
aici termenului de „autor“ 
rugat să ne explice mai pe

— Adevărul e, conchise 
inginerul, că nu știi pe care 
admiri mai întîi. Galeriile și aba
tajele lor sînt opere colective de 
mare frumusefe și trăinicie, lată 
de ce îi socotesc autori. Mai ales 
cînd numele lor stă scris și pe co
perta vieții noastre, plină de sens 
și de bucurii.

dată 
l-am 
larg, 
scurt 

să-l

cultură 
tehnică 
cursuri tehnice de specialitate. 
Disciplinele care se predau 
sînt foarte numeroase ; o enu
merare a lor ar fi imposibilă. 
Viitorii noștri studenți vor 
face cunoștință cu aceste dis
cipline, treptat, în anii de fa
cultate, cu ajutorul cadrelor 
didactice care predau în insti
tutul nostru. în laboratoare, 
care posedă un variat sorti
ment de mașini și aparatură, 
mereu înnoit după ultimul 
cuvînt al tehnicii, studenții 
vor desfășura o bogată activi
tate aplicativă, își vor con
frunta cunoștințele teoretice 
cu practica în laborator, își 
vor începe propriu zis activi
tatea de inițiere în cercetarea 
științifică. 28 de laboratoare 
numără institutul, dintre care 
amintim 
torul de 
torul de 
ratorul 
strucției 
rul de botanică, laboratorul de 
silvicultură etc.

Seara, după orele de curs, 
bibliotecile institutului și să
lile de lecturi ale căminelor 
găzduiesc pe studenți, oferin- 
du-le un loc prieinic de studiu 
și un bogat material docu
mentar de specialitate. Biblio
teca centrală dispune de un 
fond de 148 500 de volume. în 
afara celor trei secții princi
pale ale bibliotecii centrale a 
institutului, fiecare catedră 
dispune de cîte o bibliotecă 
cu cărți tehnice de specialita
te. în total există 17 biblio
teci de catedre, 5 biblioteci 
de discipline, 3 biblioteci de 
laborator, precum și o biblio
tecă de cămin.

Adăugați la toate acestea 
faptul că institutul adăposteș
te studenții săi căminiști în 
cinci cămine (alte două cămi
ne și o cantină sînt în curs 
de construcție), oferă dorito
rilor masa în trei cantine, că 
un procent de 70 la sută din
tre studenți sînt bursieri. Ima- 
ginați-vă viitorul institutului, 
care are în perspectivă să-și 
extindă spațiul de învățămînt, 
să-și dezvolte laboratoarele, 
și veți avea un tablou conclu
dent al studenției în Institu
tul politehnic din Brașov. An 
de an, prin grija nemărginită 
a partidului și statului nostru 
institutul se dezvoltă, oferind 
studenților săi cele 
condiții de viață și

generală și cultură 
generală și prin

doar cîteva : labora- 
termotehnică, labora- 
reglaj automat, labo- 
de tehnologia con- 
de mașini, laborato-

mai bune 
de studiu.

„49 ZILE ÎN PACIFIC“
Narajiunea cinematografică in

spirată direct din întîmplarea 
reală cîștigă tot mai mult teren. 
Epoca pe care o trăim generează 
probleme omenești de o aseme
nea amploare, încît simpla lor re
latare stîrnește în noi o puternică 
vibrafie emoțională.

Cine n-a fost zguduit ca în fata 
unei creafii de geniu, la vestea 
istoricului zbor al fraților cosmici 
sovietici, Nikolaev și Popovici ? 
Dacă filmul închinat lor n-ar face 
decît să reconstituie cu fidelitate 
desfășurarea celei mai îndrăznețe 
antreprize umane și tot ne-ar e- 
moționa profund. Dar cită răs- 
p ndere va avea artistul căruia îi 
va fi încredințat faptul fără prece
dent în istorie I

Realizatorii peliculei intitulată : 
„49 de zile în Pacific", (scena
riștii Baklanov, Bondariov, Ten- 
dreakov, regizorul Gavai și opera
torul Kolfafîi) au ca sursă eveni
mentul cunoscut în lumea întreagă 
din relatările presei : rezistenta 
eroică a celor 4 marinari sovietici 
rămași fără hrană și apă zile în
tregi în mijlocul Oceanului Paci
fic. Introducerea spectatorului în 
temă se face sobru, amintind tra
gice naufragii în care oamenii au 
fost puși în fa)a acelorași sumbre 
perspective : moartea în mijlocul 
pustiului de ape. Citatele alese 
anunfă însă de la început, prin 
cohtrapunere, ideea cu totul nouă, 
pe care o va afirma filmul sovie
tic. Cîndva, de pe „Meduza" nu 
s-au salvat decît constructorii va
porului (ei singuri aveau bărci I). 
O, lașitate străveche I „Oceanul 
ne-a însingurat, ne-a învrăjbit, 
ne-a făcut proprii noștri ucigași. 
Ce n-au reușit apele au săvtrșit 
oamenii"... „In asemenea ocazii 
ifi pierzi voinfa, prietenii. Nu 
mori atît de foame cît de singură

tate”... Disperate cuvinte rostita 
de secole înaintea morfii. Dar iată 
că pînă și în fa}a acestei inexora
bile legi, comuniștii reacționează 
într-un mod nou. Dacă pe victi
mele vechilor naufragii pericolul 
îi sălbăticea, îi învrăjbea, pe e- 
roii acestui film i-a apropiat, i-a 
întărit și prin aceasta i-a ajutat să 
supraviețuiască fizic și moral. 
„49 de zile în Pacific" ne de
monstrează prin simple, dar con
vingătoare mijloace artistice, cum 
pot învinge oamenii moartea dacă 
nu se lasă învinși de ea. Drama
tica luptă cu furtuna, cu foamea

șiși pentru a-și păstra condifia u- 
mană, pentru a rămîne în fafa ne
norocirii ființe raționale și nu săl
băticiți de suferință, împinși 
unul împotriva celuilalt. La începu
tul filmului nici unul dintre cei 
patru tineri aflaji pe șlep nu se 
anunfă ca un spectaculos erou de 
narafiune patetică. Dimpotrivă, ei 
glumesc din orișice, par naivi, 
copilăroși, unul e nedisciplinat, 
altul se întoarce din oraș puțin 
amefif, Zahar sergentul se com
portă prea aspru și grav pentru 
anii săi. Scenariștii au vrut parcă 
să ne avertizeze: povestirea

și setea în mijlocul oceanului mort 
inspiră cineaștilor secvenfe remar
cabile din punct de vedere artis
tic. Trucaje excelente, (furtuna și 
inundarea șlepului) explorarea 
chipurilor supte de suferință strìn
se, ca într-un cerc apăsător în ju
rul ultimei gamele cu hrană (o 
mișcare de aparat circulară, din 
ce în ce mai îngustă, sugerînd a- 
păsăfoarea atmosferă), impresio
nantele cadre filmate de sus, (ma
rinarii semnalizînd de pe covertă 
cu torte) etc. etc., plasează acest 
film printre, operele de seamă ale 
genului. Dar pe cu totul altceva 
mizează cineaștii sovietici (evident 
fără să neglijeze și această ten
siune spectaculoasă creată de con. 
flictul om—natură).

Ei urmăresc cu finefe, cu aten
ție maximă, bătălia dîrză pe care 
o duc marinarii sovietici cu ei în-

noastră n-are nimic extraordinar. 
Oamenii sînt obișnuiți, ca în viată. 
Ceea ce le definește înalta lor 
virtute morală în această înfîmpla- 
re în care au fost aruncați, este 
tocmai educația pe care au pri- 
mif-o în societatea comunistă. S-ar 
fi putut ca și alfi marinari din 
alte {ări să reziste în împrejurări 
similare. Insă forfa eroilor sovie
tici nu constă (așa cum crede unul 
din personajele filmului, un ame
rican de treabă, de altfel), în pu
terea fizică, specifică rușilor, ci în 
tăria morală a oamenilor sovietici: 
înaltul spirit al colectivității. „Am 
rezistat nu pentru că am fost voi
nici, ci pentru că am rămas strîns 
uniți” — mărturisește marinarului 
american sergentul Zahar.

De 30 de zile șlepul se află în 
derivă. De 30 de zile plutesc pe 
oceanul fără viafă, unde nu res

piră nici-o vietate. In tăcere, în- 
tr-o tensiune extraordinară, mari
narii își consumă ultima provizie. 
Flămînzi la limită, se pîndesc li
nii pe alții, pentru ca hrana să se 
împartă egai. Fiecare numără în 
gînd îmbucătura celuilalt, firească 
slăbiciune a disperării. Mai egoist, 
Fomin se grăbește, trișează. Altul 
e împins să facă la fel. Dar inter
vine privirea mustrătoare a coman
dantului care, fără un cuvînt, le 
amintește de data aceasta nu dis
ciplina marinărească, ci finuta 
umană obligatorie. Atunci cînd 
n-au rămas decît trei colaci de 
salvare și marinarii sînt patru, dez
nădejdea e gata să-i împingă spre 
lașitate. Dar hotărîrea comandan. 
tului de a arde colacii și a ră
mîne pe șlep să întîmpine îm
preună moartea îi recheamă la or
dine. La ordinea morală, condiție 
supremă a colectivității evoluate. 
După această faptă marinarii so
vietici se simt atît de întăriți, de 
capabili să înfrunte totul, încît 
înțelegem foarte bine în ce con
stă adevăratul lor act de eroism : 
păstrarea neștirbită a umanității. 
A umanității noastre socialiste, de
venită o a doua natură a indivi
dului. Cana de apă oferită de cei 
care le-au salvat viața, ei o îm
part și acum frățește, deși au 
destulă. Un gest pe care nu-l 
poale pricepe decît un om a| zi
lelor, al societății noastre. Speci
ficul acestei balade sobre, con
struită într-un stil cinematografic 
sobru, aproape documentar, con
stă în faptul că realizatorii au re
dat tocmai semnificația profundă 
a faptului de viafă, caracteristic 
moralei celei mai umane : morala 
Comunistă.

ALICE MĂNOIU

ANTONIN NOVOTNY 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia 
Președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace 

Praga

VILIAM SIROKY
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Romîne, în numele poporului vietnamez, al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam și al nostru personal, vă adresăm 
și vă rugăm să transmiteți poporului frate romîn, Partidului 
Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii Populare Romîne, 
cele mai cordiale și mai calde felicitări.

In acești 18 ani, poporul frate romîn, sub conducerea clarvă
zătoare a Partidului Muncitoresc Romîn, a obținut numeroase 
mari victorii în toate domeniile vieții sociale.

Poporul vietnamez se bucură de aceste succese glorioase obți
nute de poporul frate romîn. Ne folosim de acest prilej pentru 
a ura poporului romîn îndeplinirea unor realizări și mai mari 
în construcția socialistă, contribuind astfel în mod activ la în
tărirea forțelor lagărului socialist și salvgardarea păcii în Eu
ropa și în lume.

Să se întărească și să se dezvolte în fiecare zi, tot mai mult, 
prietenia și colaborarea frățească între poporul vietnamez și 
poporul romîn, unite în marea familie socialistă.

HO ȘI MIN, FAM VAN DONG.
președintele Republicii prlm-ministru al Republicii 

Democrate Vietnam Democrate Vietnam

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale — a XVIII-a aniversare a 
eliberării Romîniei de sub jugul fascismului, vă trimitem 
dv. și prin dv. întregului popor romîn frate cele mai cordiale 
felicitări în numele poporului polonez, al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat, 
al guvernului Republicii Populare Polone, precum și personal 
din partea noastră.

Constatăm cu bucurie că colaborarea multilaterală polono- 
romînă, care se dezvoltă necontenit, contribuie la întărirea le
găturilor de prietenie dintre popoarele noastre și la coeziunea 
continuă a unității țărilor socialiste, la victoria cauzei păcii și 
socialismului.

In această zi festivă pentru poporul romîn, exprimăm sen
timentele noastre de sinceră admirație față de realizările ob
ținute de oamenii muncii din Romînia, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, în toate domeniile construcției so
cialiste.

Vă trimitem, gi tovarăși, dv. și întregului popor romîn 
prieten urări căx uroase de înflorire continuă a Republicii 
Populare Romîne și de noi succese în construcția socialistă.

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

București
Dragi tovarăși.

Cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist vă transmitem cele mai călduroase urări și 
felicitările noastre cordiale.

23 August 1944 a inaugurat o nouă și strălucită perioadă în 
istoria țării dv. In cursul celor 18 ani care au trecut, poporul 
dv., sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, a înregistrat 
succese Istorice în reconstrucția Romîniei. Socialismul a învins 
definitiv la orașe și sate.

Poporul grec urmărește cu mare interes realizările poporului 
romîn, vecin și prieten, și prețuiește profund eforturile neobo
site ale Republicii Populare Romîne pentru crearea unui cli
mat de destindere, colaborare și înțelegere în Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii, pentru con
tribuția ei în lupta pentru dezarmarea generală și totală și con
solidarea păcii în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi și mari succese în opera desă- 
vîrșirii construcției socialismului în Republica Populară Ro
mînă, membră a marii familii a țărilor lagărului socialist. — 
Trăiască 23 August! — Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ! Trăiască prietenia între poporul grec și poporul 
romîn ! Trăiască prietenia în Balcani și în lumea întreagă 1

Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia

WLADYSLAW GOMULKA 
prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Muncitoreso Unit Polonez

ALEKSANDER ZAWADZKI 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

JOSEF CYRANKIEWICZ 
președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Polone

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București 

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, al Consiliului prezidențial al Republicii Populare 

Ungare, al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, al întregului popor ungar și în numele nostru personal, vă 
trimitem dv. și poporului romîn prieten un călduros salut frățesc 
și sincere urări de bine cu prilejul marii sărbători naționale a 
Republicii Populare Romîne — a 18-a aniversare a eliberării 
Romîniei.

In cei 18 ani care au trecut de la eliberare, poporul romîn 
a obținut, sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc 
Romîn, succese remarcabile în toate domeniile construcției pa
triei sale socialiste. Poporul ungar se bucură sincer de rezulta
tele obținute de poporul romîn în domeniul politic, economic 
și cultural, îh lupta noastră comună pentru socialism și pace. 
Prietenia și coeziunea frățească a popoarelor noastre s-a în
tărit.

Vă dorim din toată inima noi și minunate succese în munca 
pentru înflorirea patriei dv., succese care contribuie considerabil 
la întărirea lumii socialiste.

JANOS KADAR 
prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncito. 
resc Socialist Ungar, 

președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărăneso 

Ungar

ISTVAN DOBI 
președintele Consiliului 

Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Romî
niei, trimitem, în numele poporului chinez, al Partidului Co
munist Chinez și guvernului Republicii Populare Chineze, cal
dele noastre felicitări poporului romîn, Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului Republicii Populare Romîne.

Poporul romîn frate, condus de Partidul Muncitoresc Romîn 
și de guvernul Republicii Populare Romîne, a obținut realizări 
uriașe în construirea socalismului și a depus eforturi susținute 
în lupta împotriva politicii imperialste de agresiune și război 
și pentru apărarea păcii în lumea întreagă. Poporul chinez se 
bucură din inimă de aceasta.

Intre popoarele chinez și romîn există o prietenie frățească, 
de nezdruncinat. Pe baza Declarației de la Moscova din 1957 
și a Declarației de la Moscova din 1960, poporul chinez va de
pune cu consecvență eforturi pentru întărirea prieteniei și co
laborării dintre poporul chinez și poporul romîn și, împreună 
cu poporul romîn, va lupta pentru unitatea lagărului socialist 
și cauza nobilă a păcii mondiale și progresului omenirii.

Dorim poporului romîn frate să obțină noi succese în con
strucția socialismului. Dorim ca prietenia frățească dintre po
poarele chinez și romîn să înflorească din ce în ce mai mult I

MAO ȚZE-DUN, LIU ȘAO-ȚI,
președintele președintele Republicii

Comitetului Central Populare Chineze
al Partidului Comunist

Chinez

CIU DE, 
președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării 

Reprezentanților 
Populari din întreaga 

Chină,

CIU EN-LAI, 
premierul 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Chineze.

Pekin

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

București

în numele Comitetului Central și al tuturor membrilor Par
tidului Comunist din Indonezia vă transmit felicitări cu oca
zia celei de-a 18-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Triumful socialismului la orașe și sate va fi în mod sigur 
urmat de succese în desăvîrșirea construcției socialiste în Ro
mînia, în lupta pentru crearea unei zone a păcii lipsite de arma 
atomică în Balcani și pentru salvgardarea păcii în lume.

Djakarta

D. N. AIDIT 
președintele 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Indonezia

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei am plăcerea să 
exprim Excelenței Voastre, în numele Republicii Arabe Unite 
și în numele meu personal, sincere și cordiale felicitări înso
țite de cele mai bune urări de fericire și de sănătate pentru 
persoana dv. și urări pentru bunăstarea poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER 
președintele Republicii Arabe Unite 

Cairo

Excelenței sale
Domnului președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
București

Rog pe Excelența Voastră să primească, cu ocazia sărbătorii 
naționale a Romîniei, urările mele pentru prosperitatea țării dv.

Bruxelles

BAUDOUIN 
regele Belgiei

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republici/ Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, adresez Excelenței 
Voastre urări pentru un Viitor fericit al poporului romîn.

CHARLES DE GAULLE 
președintele Republicii Franceze 

Paris

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia zilei eliberării naționale a Romîniei Consiliul Re
voluționar, Guvernul Revoluționar și poporul Uniunii Birmane 
mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre și prin dv. gu
vernului și poporului romîn urările noastre călduroase și feli
citările noastre cordiale.

AUNG GYI 
președintele ad-interim 

al Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane 

Rangoon

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale exprim poporului romîn și 
Excelenței Voastre cele mai bune urări de prosperitate, fiind 
astfel și interpretul sentimentelor națiunii Italiene.

Rom«

ANTONIO SEGNI 
președintele Republicii Italia
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Sărbătorirea zilei de Z3 August
peste hotare

R D. Germană
(Agerpres). — Am- 

P. Romîne în R. D. 
dr. Ștefan Cieja, a ofe-

25 
R.

Interesele păcii cer normalizarea

situației din Berlinul occidental

BERLIN 
basadorul 
Germană, 
rit în sala de marmură a Gasei Mi
nisterelor din Berlin un cocteil cu 
prilejul sărbătorii nafionale a Ro- 
mîniei. Au participat : Alfred Neu- 
mann, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., Heinrich Ho- 
marm, Manfred Gerlach, Plâns 
Rietz, vicepreședinji ai Consiliului 
de Stat, dr. Lothar Bolz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Max Suhrbier, vi
cepreședinte a| Consiliului de Mi
niștri, reprezentanți ai vieții publi
ce, oameni de artă și cultură, zia
riști. Au fost de fafă șefii misiuni
lor diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

23 august un cocteil la care 
au participat : Marijan Bre- 
celj, membru al Vecei Execu
tive Federative, Iosip Djerdjea 
și Voin Guzina, adjuncți ai se
cretarului de stat pentru afa
cerile externe, Drago Vucinici, 
secretar al Comisiei pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, general colonel Bogdan 
Oresceanin, șef adjunct al 
marelui stat major al armatei 
iugoslave, generali și ofițeri 
superiori, numeroși oameni de 
cultură și artă, reprezentanți 
ai minorității romîne din 
R.P.F. Iugoslavia, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști 
iugoslavi și străini.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

formările din viața poporului 
nostru menționînd printre al
tele că R. P. Romînă a devenit 
o țară industrială, cu o agri
cultură în plină dezvoltare.

Indonezia

BERLINUL OCCIDENTAL 25 
(Agerpres). — TASS transmite: 
Comandamentul militar ameri
can a procedat la o nouă depla
sare demonstrativă a trupelor 
sale din Germania occidentală in 
Berlinul occidental și viceversa 
pe autostrăzi situate pe terito
riul R.. D. Germane,

In Berlinul occidental au fost 
transportați cu 100 de autoca
mioane militare o parte din sol- 
dații grupului 2 de luptă al re
gimentului 6 american ; în direc
ție inversă, la manevre în Ger
mania occidentală a fost deplasa
tă cu 108 autocamioane militare 
o parte din grupul 3 de luptă 
american.

Asemenea deplasări demonstra
tive de trupe americane peste 
teritoriul R. D, Germane au fost 
inițiate acum un an de comanda
mentul militar american. Scopul 
lor a fost de a ațîța psihoza 
războiului, ca răspuns la adop
tarea de către guvernul R. D. 
Germane în august anul trecut a 
măsurilor de apărare în ve
derea asigurării securității oame
nilor muncii 
mană.

din R, D. Ger-

R. D. Vietnam
R. P. Bulgaria

SOFIA 25 (Agerpres). — în 
seara zilei de 23 august, am
basadorul R. P. Romîne la 
Sofia. Mihai Marin, a oferit o 
recepție cu ocazia celei de-a 
18-a aniversări a eliberării Ro
mîniei. La recepție au parti
cipat Anton Iugov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Ivan Mihailov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, Mitko Grigorov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, 
membru al Biroului Politic 

Bulgar, Gheor- 
vicepreședinte 
de Miniștri, 

Biroului Po- 
al P.C. Bul- 

secretar

al C.C. al P.C. 
ghi Țankov, 
al Consiliului 
membru al 
litic al C.C.
gar, Tano Țolov, 
al C.C. al P.C. Bulgar, Dimi- 
tăr Dimov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, Gh. Traikov, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, secretar al 
Uniunii Populare Agrare din 
Bulgaria. Gh. Kulișev, vice
președinte al Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bul
garia, miniștri, reprezentanți 
ai organizațiilor politice și ob
ștești, academicieni, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au luat, de asemenea, parte 
membri ai misiunilor diploma
tice acreditați la Sofia, zia
riști bulgari și străini.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă și prie
tenească.

HANOI 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August Co
mitetul pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea din R. D. 
Vietnam a oferit o gală cu fil
mul romînesc „Străzile au a- 
mintiri“. La gală au asistat 
Toan, președintele Comitetu
lui pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Tien, locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne, Nghia, locțiitor al minis
trului industriei grele, oameni 
de cultură, ziariști, activiști 
de partid și de stat, șefi ai 
misiunilor diplomatice, mem
bri ai corpului diplomatic și ai 
ambasadei R. P. Romîne la 
Hanoi.

La posturile de radio din 
R. D. Vietnam se desfășoară 
săptămîna muzicii romînești. 
La Hanoi și în provincie se 
prezintă fi'lme romînești. Va- 
sile Pogaceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Hanoi, a luat 
cuvîntul la posturile de radio 
ale R. D. Vietnam.

DJAKARTA 25 (Agerpres). 
Ambasadorul R. P. Romîne în 
Indonezia, P. Silard, a oferit 
la 23 August o recepție cu 
prilejul aniversării eliberării 
Romîniei de sub jugul fas
cist. La recepție au partici
pat : Leimena, prim-locțiitor 
al ministrului prim, Chairul 
Saleh, locțiitor al ministrului 
prim și ministru al indus
triei grele și minelor, Zainul 
Arifin, locțiitor al ministru
lui prim și președinte al par
lamentului indonezian, Su- 
hardjo, locțiitor al ministru
lui prim, R. Prijono, minis
trul învățămîntului și culturii, 
Șartryo, ministrul sănătății, 
generalul Yani, șef al statului 
major al forțelor terestre pre
cum și numeroase alte persoa
ne oficiale, Au participat, de 
asemenea, Aii Sastroamidjojo, 
președintele Partidului națio
nal indonezian, Nirweno Judo, 
președintele Asociației de 
prietenie indoneziano-romîne, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Djakarta, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

★

OCCIDENTAL 25 (A- 
TASS transmite : Am- 

american în R.F.G.,

BERLINUL 
gerpres). — 
basadorul 
Dowlling, a întreprins o vizită de
monstrativă în Berlinul occidental, 
unde s-a întîlnit cu primarul vest- 
berlinez, Brandf.

O vizită demonstrativă similară 
a făcut zilele acestea în Berlinul 
occidental și ambasadorul Angliei 
în R.F.G., Steel.

Faptul că cele două vizite au 
urmat una după alfa, în condițiile 
încordării situației din Berlinul oc
cidental creată de acțiunile rău in
tenționate ale elementelor „uffra" 
vesf-berlineze, arată clar că cercu
rile guvernante din 
țări ale N.A.T.O. caută 
ze solidaritatea lor cu 
„orașului de front”.

★

LONDRA 25 (Agerpres). — Ber
linul occidental „continuă să rămî- 
nă o bombă incendiară cu acțiune 
întîrziafe care trebuie făcută ino
fensivă" — scrie săptămînalul labu
rist „Tribune".

Nu se pot trece pur și simplu

principalele 
să sublinie- 
căpeteniile

Cuba

R. P. Ungară
BUDAPESTA 25 (Agerpres). - 

In cinstea celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării Romîniei, la 24 august, 
în importantul centrul industrial al 
R. P. Ungare — Salgotarjan — a 
iost organizata o zi a prieteniei 
ungaro-romîne. Cu acest prilej la 
clubul uzinei siderurgice de la Sal
gotarjan a avut loc o călduroasă 
manifestare.

HAVANA 25 (Agerpres). 
Ambasadorul R. P. Romîne la 
Havana, Mihai Magheru, a 
oferit o recepție în cinstea zi
lei de 23 August. Au partici
pat Râul Roa, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Cuba, Ramiro Valdes, minis
trul afacerilor interne, Arman
do Hart, ministrul învățămîn
tului, Omar Fernandez, mi
nistrul transporturilor, Anto
nio Numez Jimenez, președin
tele Academiei cubane, Râul 
Cepero Bonilla, președintele 
Băncii Naționale, poetul Nico
las Guillen, oameni de știință 
și cultură, ziariști și alte 
personalități.

Finlanda

R. P. F. Iugoslavia
BELGRAD 25 (Agerpres). — 

Ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad, Ion Rab, a oferit la

HELSINKI 25 (Agerpres). — 
La 23 august radiodifuziunea 
finlandeză a transmis o emi
siune de 30 de minute intitula
tă „Rapsodia romînă“. După 
ce comentatorul radiodifuziu
nii a făcut o scurtă prezentare 
a istoriei poporului romîn și a 
subliniat importanța zilei de 
23 August, el a vorbit de trans-

Evenimentele 
din Algeria

ALGER 25 (Agerpres). — 
După cum, anunță agenția Reu- 
ter, Biroul Politic al Frontu
lui de Eliberare Națională 
(F.L.N.) a anunțat la 25 august 
că a hotărît să amine alegerile 
parlamentare fixate pentru 2 
septembrie pină ce în Algeria

★

TUNIS 25 (Agerpres).—După 
cum rezultă din știrile sosite 
din Alger, la 25 august Mo- 
hammed Khider. secretar ge
neral al Biroului Politic al 
Frontului de eliberare națio
nală, a dat citire, în cadrul 
unei conferințe de presă, ape
lului lansat de Biroul Politic 
în legătură cu înrăutățirea si
tuației din Algeria.

„O mare primejdie amenință 
din nou țara noastră, se spune 
în apel. în momentul în care 
unitatea salvată a națiunii al
geriene trebuia consolidată în 
urma alegerilor pentru Aduna
rea Națională Constituantă, un 
nou act arbitrar pune în pri
mejdie planul de acțiune al 
Biroului Politic al Frontului 
de eliberare națională“.

Consiliul districtului mili
tar nr. 4 „alcătuit dintr-un 
mănunchi de ofițeri din arma
ta de eliberare națională", se 
arată în apel, „vrea să-și im
pună prin forța armelor pu
terea absolută asupra orașu
lui Alger, opunîndu-se unei 
reorganizări a armatei și unei 
necesare împărțiri a puterii 
între armată, stat și partid“, 
opunîndu-se, de asemenea, în-

săvîrșit împotriva Cubei Vizita lui U Thant

fotografie: unul din numeroasele blocuri de locuințe dat in 
folosință oamenilor muncii din orașul Rostock (R.D.G.)

cu vederea declarațiile R.D.G. că 
în Berlinul occidental există orga
nizații care se ocupă de sabotaj 
și de acțiuni subversive, subliniază 
săpfămînalul. Acum cîfva timp nu 
au fost luate în seamă și au fost 
calificate drept propagandistice a- 
firmațiile că foști nazișfi ocupă 
posfuri înalte în aparatul judecăto
resc a| Germaniei occidentale. în 
prezent, chiar și Bonnul este nevoit 
să le privească cu

Referindu-se la
N. S. Hrușciov cu 
bilitafea prezenței 
Berlinul occidental 
sub steagul O.N.U., „Tribune" sub
liniază că aceasta este o „propu
nere constructivă" și cere puterilor 
occidentale să o accepte.

în acest caz, scrie „Tribune", 
„contingentele neutre ale O.N.U. 
ar putea să-și asume sarcina con
cretă de a asigura garanții privind 
acordarea unui statut deosebit 
Berlinului occidental și a dreptu
lui de a „alege orînduirea social- 
politică pe care o va dori popu
lația Berlinului occidental" — după 
cum s-a exprimat dl. Hrușciov.

seriozifate. 
declarația 

privire la posi- 
femporare în 
a unor trupe

HAVANA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : în noaptea de 
24 spre 25 august împotriva 
Cubei a fost comis un nou act 
agresiv. La adăpostul întunericu
lui, două nave s-au apropiat de 
țărmurile Republicii Cuba și au 
deschis foc asupra Havanei.

Ziarele cubane din 25 august 
au publicat următoarea declara
ție a guvernului revoluționar al 
Cubei :

„La ora 11,30 seara, cartierele 
de coastă ale orașului Havana au 
fost atacate de nave 
care au deschis foc 
calibru 20 mm. La 
tunericului, aceste 
propiat de țărm la 
aproximativ 1 km

militare 
din tunuri de 
adăpostul în- 
nave s-au a- 
o distanță de 
și au deschis

Ceea ce numai un an în urmă era proiect astăzi a devenit realitate, 
n

foc asupra clădirilor situate 
strada nr. 1 a cartierului Mira- 
mar. în acest cartier se află nu
meroase cămine studențești. Clă
dirile hotelului „Sierra Maestra”, 
Institutul cuban pentru prietenia 
cu popoarele lumii, teatrul 
„Chaplin” și multe case locuite 
de familii de cetățeni pașnici, 
printre care femei și copii, au 
fost serios deteriorate de explo
zia proiectilelor.

Acest atac neașteptat și mi- 
șelesc arată lașitatea criminală 
și piraterească a organizatorilor 
lui — guvernul Statelor Unite și 
agenții năimiți recrutați de el, 
care încalcă fără a fi pedepsiți 
de pe litoralul Floridei legile și 
principiile cele mai elementare 
ale dreptului internațional.

Atribuim guvernului Statelor 
Unite întreaga răspundere pen
tru acest nou atac laș împotriva 
țării noastre.

în Uniunea Sovietica
NEW YORK. — In seara 

de 24 august U Thant, secre
tarul general provizoriu al 
O.N.U., a părăsit New Yor- 
kul plecînd Ia Moscova. La 
invitația Uniunii Sovietice, U 
Thant va 
vietică.
U.R.S.S., 
provizoriu 
Polonia, Cehoslovacia, Austria.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 25 au
gust, U Thant, secretarul ge
neral provizoriu al Organiza
ției Națiunilor Unite, a sosit 
într-o vizită la Moscova.

Pe aeroport, U Thant a fă
cut următoarea declarație:

vizita Uniunea So- 
După vizita în 
secretarul general 
al O.N.U. va vizita

„Sînt foarte fericit că vizitez 
această țară mare ca oaspete 
al guvernului sovietic“.

U Thant a subliniat că păs
trează și acum amintiri plă
cute despre prima sa vizită 
în Uniunea Sovietică și des
pre dorința de pace a acestei 
țări. El a urat poporului so
vietic prosperitate continuă și 
l-a felicitat cu prilejul înche
ierii cu succes a zborului în 
grup efectuat de navele cos
mice sovietice.

U Thant și-a exprimat con
vingerea că convorbirile și 
discuțiile pe care Ie va purta 
cu conducătorii sovietici vor 
fi folositoare.

r
?

cii Cipru va rămîne și în vii
tor neutră“.

PE SCURT
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La 31 august

Un aspect de la unul din mar
șurile păcii din Japonia pentru 
preînfîmpinarea unui război 
nuclear. In fotografie demons
tranți manifestînd pe una din 
străzile orașului Joshiwara pre

fectura Shizuoka

RIO DE JANEIRO. — Fran
cisco Juliao. președintele Con
siliului național al ligilor țără
nești din Brazilia, a declarat 
la Rio de Janeiro că organiza
ția pe care o reprezintă se 
împotrivește vizitei în Brazilia 
a președintelui Kennedy, pro
iectată să aibă Ioc în luna 
noiembrie. „Vom face tot ce 
ne stă în putință — a spus 
Juliao — pentru a ne opune 
vizitei conducătorului unei 
țări care a înarmat mercenari 
pentru a lupta împotriva Cu
bei“.

NICOSIA. — Agenția France 
Presse relatează că în cadrul 
unei declarații transmisă de 
postul de radio al Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, pre
ședintele Republicii Cipru, a 
subliniat că „politica Republi-

PNOM PENH. — Șeful sta
tului Cambodgia, Norodom Sia- 
nuk, a declarat că dacă Viet
namul de sud nu-și va înceta 
acțiunile agresive împotriva 
Cambodgiei, guvernul său își 
va rechema reprezentantul 
din Saigon.

„Răbdarea noastră a ajuns 
la capăt“, a spus Sianuk în cu
vîntarea pe care a rostit-o la 
întîlnirea cu diplomați străini.

ATENA. — După cum rela
tează presa greacă, la 24 au. 
gust a fost ratificat la Bru
xelles acordul cu privire la a- 
derarea Greciei la Piața comu
nă. Acest acord va intra în vi
goare începînd de la 1 noiem
brie 19G2.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energie atomică a 
S.U.A. a anunțat că la 24 au
gust pe poligonul experimental 
din deșertul Nevada au fost 
efectuate două noi explozii 
nucleare subterane.

După cum anunță agenția 
France Presse, acestea sînt a 
43-a și respectiv a 49-a explo
zie nucleară americană efec
tuate în statul Nevada din ac
tuala serie de experiențe nu
cleare americane.

WASHINGTON. — Departa
mentul finanțelor S.U.A. a dat 
publicității un raport în care 
arată că datoria publică a Sta
telor Unite a atins pentru pri
ma dată în istoria acestei țări 
suma de 300 miliarde dolari.

vor fi create condițiile unei 
„adevărate liniști".

Agenția anunță că Mohamed 
Boudiaf, membru al Biroului 
Politic al F.L.N., a informat 
printr-o scrisoare pe secretarul 
general al Biroului Politic al 
F.L.N., Khider, că demisionea
ză din postul pe care îl ocupă 
în Biroul Politic.

★

deplinirii hotărîrilor Biroului 
Politic.

„în această atmosferă de 
anarhie și primejdie genera
lă, provocată de lipsă de dis
ciplină a Consiliului distric
tului militar nr. 4, Biroul Po
litic declară că nu mai este 
în stare să-și îndeplinească 
în întregime funcțiile".

Exprimîndu-și „încrederea 
în vigilența, sîngele rece și 
tactul poporului algerian", 
Biroul Politic „îndeamnă opi
nia publică, ostașii și activiș
tii la vigilență", „condamnă 
rebeliunea fățișă a ofițerilor 
care au constituit un consiliu 
militar“ și „.aruncă asupra lor 
răspunderea directă pentru 
tot ce ar putea urma acestei 
uzurpări a puterii care ame
nință de fapt cu încetarea ac
tivității Biroului Politic". Bi
roul Politic arată că el nu 
poate lăsa în vigoare împu
ternicirile încredințate candi- 
daților săi la alegerile gene
rale fixate pentru 2 septem
brie și a hotărît să amîne a- 
ceste alegeri pînă cînd vor fi 
create condiții pentru o pace 
deplină.

Trinidadui va deveni 
stat independent

PORT OF SPAIN 25 (Agerpres). 
— La 31 august colonia britanică 
Trinidad va fi declarată stat inde
pendent. După cum informează a. 
genția France Presse, ceremonia 
declarării independenței va avea 
loc în capitala noului stat, Port ot 
Spain, după care se vor desfășura 
festivități ce vor dura 5 zile. Trini- 
dadul este al doilea teritoriu din 
Antilele britanice, după Jamaica, 
care își dobîndește independența.

------ •------

SITUAȚIA GREA
A ASISTENTEI

MEDICALE ÎN TURCIA
ANKARA 25 (Agerpres). — Fos

tul ministru al sănătăți a| Turciei, 
prof. R. Uner, a publicat o carte 
în care descrie situația asistentei 
medicale în Turcia.

După părerea prof. Uner, sala
riul extrem de scăzut îi determină 
pe medici să se mufe în marile o- 
rașe ale. țării — Istambul, Ankara 
și Izmir — să caute de lucru în 
străinătate sau să se ocupe de alte 
profesii. Datorită acestui lucru, re
giuni întregi din Anatolia răsări
teană rămîn fără medici. De pildă, 
din 12 000 de medici cu diplomă,
2 000 lucrează în străinătate, iar
3 000 lucrează în alte specialități. 
Din cei 7 000 de medici care lu
crează în specialitatea lor, peste 
3 000 se află la Istanbul, în timp 
ce 51 vilaiete din Anatolia sînt de
servite de numai 1 628 medici.

în uneia regiuni ale Turciei re
vine un singur medic la 25—30 mii 
de locuitori.

■
 upă șase zile de

lucru (cu trei șe
dințe de noapte) 
lista oratorilor în
scriși la cuvînt 

'pentru dezbaterile 
de fond nu a putut 

fi epuizată. Deși numărul vor
bitorilor de pină acum este 
foarte mare (peste 50), deși 
vinele expuneri asupra pozi
țiilor de principiu ale delega
ților au depășit cu mult li
mita stabilită prin regulament, 
lucrările congresului sînt to
tuși departe de a constitui un 
maraton al discursurilor — 
formal și nefructuos. In ma
joritate, intervențiile silnt ca
racterizate de un conținut de 
idei bogat și interesant. Este 
evidentă dorința vorbitorilor 
de a expune cit mai pe larg 
situația și problemele luptei 
studenților din țara lor, de a 
contribui la dezvoltarea coo
perării mondiale a tineretului 
universitar, de a sluji cauza 
păcii și colaborării între po
poare. Sînt foarte interesante 
cuvîntările rostite cu mult 
suflet de delegații organizații
lor naționale din America La- 
tilnă. Ei relatează momente 
impresionante din lupta stu
denților împotriva guvernelor 
de dictatură militaro-fascistă, 
pentru lichidarea jugului eco
nomic, a aservirii politice și 
culturale impuse țărilor lor de 
monopolurile din S.U.A. Ade
seori, după asemenea cuvin- 
țări, sala congresului capătă 
atmosfera unor mitinguri en
tuziaste din care se degajă 
clar solidaritatea studențească 
internațională cu lupta popoa
relor pentru democrație și li
bertate națională. Asemenea 
demonstrații au prilejuit și 
cuvîntările delegaților studen
ților din Spania și Portugalia. 
Ei au vorbit despre mișcarea 
de rezistență împotriva dicta
torilor fasciști Franco și Sa- 
lazar, despre necesitatea întă
ririi solidarității internaționale 
studențești împotriva fascis
mului. Orice încercare de 
a escamota problemele e- 
sențiale ale mișcării stu
dențești din epoca noastră, 
de a acredita — fie și sub o 
formă înnoită — ideile apoli
tismului universitar a prile
juit replici categorice. Astfel, 
cuvîntarea observatorului tri-

La Congresul U. I. S.

Dezbateri profunde
mis de C.I.S.-C.O.S.E.C. a fost 
urmată de cîteva zeci de în
trebări adresate vorbitorului 
de reprezentanți a 30 de orga
nizații. Prezidiul a acordat 
pentru răspuns cîteva ore 
care, cu toată străduința celui 
interogat, nu s-ar putea spune 
că au fost utilizate cu vreun 
folos. întrebările erau prea 
concrete, se refereau la pro
bleme de priyicipiu, la mani
festări bine știute în cei 10 
ani de activitate a C.I.S.- 
C.O.S.E.C. pentru ca celui in
terogat să-i fie ușor să dea 
explicație unor fapte și prin
cipii care sînt din ce în ce mai 
puțin populare în rundul stu
denților. Se știe că în întrea
ga sa activitate, C. I. S.- 
C.O.S.E.C. nu numai că a e- 
vitat sistematic să contribuie 
la apărarea păcii, la lupta pen
tru lichidarea colonialismului, 
dar a încercat să acopere ac
tele agresive ale cercurilor im
perialiste, a susținut în rezo
luțiile sale diverse guverne 
antipopulare din Asia și Ame
rica Latină.

Polemica nu a fost princi
pala caracteristică a discuții
lor din cadrul dezbaterilor ge
nerale, dar nici una din încer
cările de a da o explicație 
falsă evenimentelor din viața 
politică internațională, activi
tății desfășurate de studenții 
lumii în apărarea păcii, nu a 
rămas fără răspuns. S-a dat 
o replică convingătoare și în
cercării de a absolvi guvernul 
S.U.A. de răspunderea care-i 
revine ca inițiator și stimula
tor al cursei înarmărilor ato
mice și tendinței de a calom
nia UîI.S.-ul. Observatorul ve
nit la congres din partea or
ganizației S.Y.N. din Finlanda 
s-a ales cu un răspuns ustu
rător la încercarea de a arun
ca răspunderea pemtru actuala 
sciziune pe seama U.I.S. La 
fel, delegatul organizației ja
poneze Zenga Kuren, care a 
pus în mod profund eronat 
problema luptei împotriva ex
periențelor nucleare. Reacția 
sălii, care în cîteva rînduri a

întrerupt pe vorbitor cu ex
clamații de indignare, arată 
atitudinea majorității covîrși- 
toare a delegaților, care se si
tuează pe o poziție justă, co
respunzătoare adevărului în 
ceea ce privește răspunderea 
ce revine guvernului S. U. A. 
pentru actuala serie de expe
riențe atomice.

Cooperare, unitate, acțiune 
hotărîtă în vederea sprijinirii 
luptei popoarelor pentru pace,

Corespondență
telefonică 

din Leningrad

sporirea eficacității luptei pen
tru apărarea intereselor speci
fice ale studenților, iată cîte
va noțiuni care revin stărui
tor în intervențiile majorității 
delegaților și observatorilor. 
Atmosfera de lucru, dorința de 
a apropia diferitele puncte de 
vedere, de a da congresului 
maximă eficiență constituie 
principala caracteristică a lu
crărilor.

Un moment remarcabil a 
fost primirea a 11 noi membri 
în U.I.S., printre care uniu
nile naționale ale studenților 
din Brazilia, Nigeria, Congo, 
Indonezia etc. Felicitări, a-' 
plauze, întreaga asistență în 
picioare, a salutat pe fiecare 
nou membru al U.I.S. Osten
tativ, observatorul C.O.S.E.C. 
și alți 2-3 colaboratori de-ai 
săi au rămas pe locuri. Erau 
oare indiferenți ? Nu. Trăiau 
un moment nu tocmai plăcut 
pentru ei. La ultima conferin
ță internațională ținută în ur
mă cu două luni în Canada, 28 
de delegați au părăsit sala, 
în mod demonstrativ, în plină 
desfășurare a lucrărilor. Poli
tica C.O.S.E.C. devine din ce 
în ce mai nepopulară. Fiecare 
conferință internațională îi 
aduce un nou eșec.

Din contră, la congresele

U.I.S., numărul participanților 
crește mereu. Rîndurile sale 
se întăresc, se lărgesc chiar 
cu organizații care în urmă cu 
cîțiva ani susțineau C.O.S.E.C.- 
ul. înscrierea în U.I.S. a uniu
nilor din Brazilia, Argentina, 
Nigeria, Etiopia sînt în această 
privință exemple concludente. 
Activitatea U.I.S. de sprijini
re a luptei popoarelor pentru 
pace și progres își dovedește 
mereu mai puternic justețea 
sa, implicit popularitatea.

★
Lucrările în ședință plenară 

au fost întrerupte pentru a se 
începe activitatea în cadrul 
comisiilor. Cdngresul a apro
bat constituirea a 5 comisii: 
a) Cooperare internațională 
studențească și unitate; b) 
Activități studențești pentru 
pace, dezarmarea generală și 
totală, coexistență pașnică;

c) Activitatea organizațiilor 
studențești pentru lichidarea 
colonialismului, independență 
națională, contra neocolonia- 
lismului și imperialismului;
d) Activități studențești pentru 
democratizarea și reforma în
vățământului ; e) Activități 
studențești în domeniul mun
cii culturale, al călătoriilor, 
sportului și presei.

In încheiere, am vrea să vă 
relatăm despre surpriza e- 
moționantă făcută delegației 
noastre cu prilejul zilei de 23 
August. In plină Ședință de 
noapte, unul din delegați a 
întrerupt desfășurarea lucrări
lor spunind cîteva cuvinte des
pre marea sărbătoare a po
porului romîn. Rînd pe rină, 
pe lingă banca delegației ro- 
mine s-au perindat aproape 
toate delegațiile aflate în sală, 
care me-au felicitat cu căldu
ră, exprimîndu-și admirația 
pentru realizările poporului 
nostru în construirea unei 
vieți noi.

IOANA STOICAN 
studentă la Institutul 

de arhitectură. „Ion Mincu" 
București

LENINGRAD: Un grup de delegați din Afganistan, Indonezia, Congo 
și U.R.S.S., în fața palatului unde are ioc Congresul U.I.S.
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