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guvernamentale a R. P. Romine
la Rangoon

RANGOON 12 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de Ion 
Gh. Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, a sosit luni 
dimineața la Rangoon într-o 
vizită de prietenie în Birmania.

Oaspeții romîni au fost în- 
tîmpinați la aeroport de Tin 
Pe, locțiitorul generalului Ne 
Win, președintele Consiliului

Revoluționar al Uniunii Bir- 
mane — care lipsește din țară, 
de membri ai Consiliului Re
voluționar și de alte persoane 
oficiale.

Au fost, de asemenea. pre- 
zenți ambasadorul R. P. Remi
ne în Birmania. Gheorghe Po
pescu, ambasadorul R. P. Chi
neze. Keng Piao. precum și 
membri ai corpului diplomatic 
din Rangoon.

încheierea vizitei delegației
de partid și de stat a R.P. Romine

în R. P. Chineză
KUNMIN 12 (Agerpres). — 

Delegația de partid și de stat 
a R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, și-a încheiat luni vizita 
în R. P. Chineză.

La plecarea de pe aeropor
tul Kunmin, impodob'it cu 
drapelele de stat ale R. P. 
Romîne și R. P. Chineze, dele
gația a fost condusă de Cen I 
și Li Sien-nien, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.

Chinez, vicepremieri al Consi
liului de Stat, Van Rin-nan, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ien Hun-ien, prim 
secretar al comitetului pro
vincial Iunan al P.C. Chinez, 
și alte persoane oficiale, de 
oameni ai muncii.

Delegația a fost, de aseme
nea, condusă de Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R. 
Romîne in R. P. Chineză.
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Să iii sudor la Uzinele „Stea- 

gul roșuu-Brașov este o me

serie irumoasă și plină de 

răspundere. Helmut Bacu, 

evidențiat in întrecerea so

cialistă, știe să se achite ' 

însă cu răspundere de sar- I 

ani mînuind cu pricepere ! 

aparatul de sudură.
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Nava cosmică „Voshod*
cu 3 cosmonaut! la bord

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Agenția 
TASS anunță că la 12 octombrie, ora 
10,30 (ora Moscovei), în Uniunea So 
vietică a tost plasată pentru prima oară 
in lume pe o orbită de satelit al Pămin- 
tului, cu ajutorul unei noi și puternice 
rachete purtătoare, NAVA COSMICA 
„VOSHOD („Răsăritul ), PILOTATĂ, 
CU TREI LOCURI. La bordul navei se a-

tlă un echipaj alcătuit din cetățenii Uni
unii Sovietice : aviatorul cosmonaut, in
giner colonel VLADIMIR KOMAROV, co
mandantul navei, șl membrii echipaju
lui BORIS EGOROV, medic-cosmonaut, 
șl omul de ștlintă-cosmonaut, KON
STANTIN FEOKTISTOV, candidat în 
științe tehnice.

Tze-dun, Liu Șao-ți, Ciu De 
Ciu En-lai, următoarea tele
gramă :

Tovarășul Gheorghe
Maurer a adresat, de pe bordul 
avionului cu care a părăsit 
R. P. Chineză, tovarășilor Mao

Părăsind teritoriul Republicii Populare Chineze, permite
ți-mi ca în numele delegației de partid și de stat a Republicii 
Populare Romîne și al meu personal, să vă adresez dumnea
voastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga Chină, Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze și întregului popor chinez, cele 
mai călduroase mulțumiri pentru primirea cordială și priete
nească făcută pretutindeni delegației noastre.

Dînd expresie sentimentelor de înaltă prețuire pe care po
porul romîn le nutrește față de mărețele realizări ale poporului 
chinez, obținute sub conducerea Partidului său Comunist, vă 
urăm din inimă noi succese în opera de construire a socialismu
lui în Republica Populară Chineză.

Părăsim țara dumneavoastră cu convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Chineză se vor dezvolta necontenit în interesul 
ambelor noastre popoare, al unității și coeziunii țărilor socialis
te și al păcii.

Vă dorim, dragi tovarăși, multă sănătate dumneavoastră și 
celorlalți conducători de partid și de stat ai Republicii Populare 
Chineze.

Și

OBIECTIVELE ZBORULUI COSMIC
— încercarea unei noi nave 

cosmice, pilotate, cu mai multe 
locuri ;

— Cercetările asupra capa
cității de lucru și asupra inter
acțiunii în timpul zborului din
tre un grup de cosmonauți al
cătuit din specialiști în diferite 
ramuri ale științei și tehnicii;

— Efectuarea de cercetări 
științifice fizico-tehnice în con
dițiile zborului Cosmic ;

— Efectuarea de cercetări 
medico-biologice lărgite în 
condițiile zborului de lungă du
rată ;

Aceste cercetări se efectu
ează cu ajutorul aparatajului 
instalat la bord, în condițiile 
participării nemijlocite a omu-

lui de știință-cosmonaut — și 
a medicuiui-cosmonaut.

Nava satelit „Voshod” a fost 
plasată pe o orbită apropiată 
de cea stabilită prin calcul. Po
trivit datelor preliminare, pe
rioada de revoluție a navei-sa- 
telit în jurul Pămîntului este 
de 90,1 minute, distanța minimă 
față de suprafața Pămîntului 
(perigeul) și cea maximă (apo
geul) sînt de respectiv 178 și 
409 km, unghiul de înclinație 
a planului orbitei față de pla
nul Ecuatorului este de aproxi
mativ 65 de grade.

Cu bordul navei 
„Vashod“ se menține 
bilaterală prin radio.

Potrivit raportului
de echipajul navei, Komarov, 
Feoktisov și Egorov, echipajul

cosmice 
legătura

transmis

a suportat în mod cu totul 
tisfăcător plasarea navei pe 
bită și trecerea la starea de in- 
ponderabilitate.

Starea lui Komarov, Feok
tistov, și Egorov este bună.

Știrile de la bordul navei 
cosmice „Voshod" se transmit 
pe frecvențele 143,625 Mhz; 
17,365 Mhz i 18,035 Mhz.

La bordul navei este instalat 
de asemenea, un emițător „Sig
nal", care funcționează pe 
frecvența de 19,9944.

Toate sistemele de bord ale 
navei cosmice funcționează 
normal.

Comunicatele despre evoluția 
zborului vor fi transmise de 
toate posturile de radio ale 
Uniunii Sovietice.

i amănunte în pag, a 4-a

CRONICA ACTUALITĂȚII
Lărgirea parcului 

dc locomotive și vagoane

sa- 
or-

Stație de măcinare

Spectacol de gală De la Ministerul 
Invățămîntului

Anul acesta, re- 
. țeaua feroviară a 

fost înzestrată cu 55 
noi locomotive Die- 
sel-electrice și 3 400 
de vagoane marfă 
acoperite, descope
rite și refrigerente. 
Totodată au conti
nuat lucrările de 
centralizare electro- 

| dinamică a unor no- 
i durl Importante ds 

cale ferată.

Lărgirea ^parcului

de locomotive și va
goane de mare ca
pacitate, precum și 
mai buna Jui utili
zare, a permis cefe
riștilor ca în pri
mele 9 luni ale anu
lui să transporte în 
plus 439 000 tone de 
mărfuri. Astfel, nu
mai în cursul tri
mestrului r care a tre
cut, 
din
s-au 
trei

pe căile ferate 
țara noastră 

transportat cu 
milioane

mai multe produse 
decît în tot anul 
1938.

La obținerea a- 
cestor realizări a 
contribuit și extin
derea de către cefe
riști a metodelor a- 
vansate de lucru, 
care au dus la înlă
turarea Imobilizării 
unui număr impor
tant de vagoane.

a calcarului

, ' (Agerpres)

Economii prin inovații
în urma aplicării a 
peste 200 inova
ții, productivitatea 
muncii a sporit cu 
1,6 la sută, iar cali
tatea pieselor pen
tru 
s-a 
simțitor.

Peste 8,5 milioane 
lei se economisesc 
prin inovațiile apli
cate în acest an la 
uzinele construc
toare de mașini din 
regiunea Brașov. 
Cele 885 inovații 
introduse în pro
ducție rezolvă o se
rie de probleme

privind îmbunătă
țirea tehnologiei de 
fabricare a mașini
lor și agregatelor, 
sporirea producti
vității muncii, re
ducerea consumului 
de materiale și al
tele.

La Uzinele „Stea
gul roșu“, de pildă,

La Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne a avut 
loc luni seara un spectacol de 
gală prezentat de Ansamblul 
de cîntece șl dansuri al 
R.P.D. Coreene.

Au asistat tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Mo- 
ghioroș, Leonte Răutu, mem
bri ai C.C. al P.M.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale și orga
nizații obștești oameni de 
cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost prezenți Kim Fa 
Ge, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.D. Coreene 
în R. P. Romînă, alți șefi de 
misiuni diplomatice și mem
bri ai corpului diplomatic, 
precum și delegația culturală 
coreeană, condusă de Kim 
Săn Ac, adjunct al ministru
lui culturii.

Sub conducerea artistică a 
lui Ho Ge Bok, artist al po
porului, solii artei coreene au 
oferit publicului bucureștean 
un bogat și variat repertoriu 
de cîntece coreene și cîntece 
populare romînești, dansuri,

dintre care unele distinse cu 
medalii de aur la diferite fes
tivaluri internaționale. Vir
tuozitatea și omogenitatea an
samblului, vocile admirabile, 
puternica expresivitate a dan
surilor, costumele pline de 
fantezie, au concurat la reali
zarea unui spectacol de înaltă 
ținută artistică.

Membrii ansamblului, prin
tre care se numără artiști ai 
poporului și artiști emeriți au 
fost răsplătiți cu vii aplauze 
de spectatori.

In pauză, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut călduros cu 
membri ai delegației culturale 
și ai Ansamblului coreean.

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor coreeni le-a fost o- 
ferit un coș cu flori din par
tea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

★

Ministerul Invățămîntului a- 
nunță că la 18 octombrie vor 
avea loc concursuri de admi
tere în învățămîntul superior 
seral pentru anul universitar 
1964—1965 la următoarele fa
cultăți : Facultatea de tran
sporturi de la Institutul poli
tehnic din București, Facultatea 
de construcții și Facultatea de 
instalații și utilaj de la Institu
tul de construcții din București, 
Institutul de mine Petroșani.

înscrierea candidaților se va 
face la secretariatele facultăți
lor pînă în seara zilei de 17 oc
tombrie 1964.

Mărci poștale consacrate Centenarului 
bucureștene
lui Constantin Brîncoveanu, 
Stolnicului Cantacuzino și 
Gheorghe Lazăr, precum și 
amfiteatre și laboratoare con
struite în ultimii ani.

De asemenea, vor apare o 
medalie jubiliară inspirată 
după medalia din 1857, bătută 
cu ocazia punerii pietrei fun
damentale a Universității, și o 
insignă care va reprezenta em
blema centenarului.

Cu prilejul centenarului 
Universității bucureștene, Di
recția generală a P.T.T.R. a 
emis o serie de mărci poștale. 
Una dintre ele avînd ca fun
dal vechiul local al Universi
tății reprezintă portretul lui 
Alexandru loan Cuza, facsi
milul decretului de înființare 
a Universității și medalia 
centenarului. Celelalte înfăți
șează Academia domnească, 
de la a cărei înființare se îm
plinesc 270 de ani, portretele (Agerpres)

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Zilele a- 
cestea, la Buciumi, în raionul 
Somcuța Mare, a luat ființă o 
carieră de extracție și prelu
crare a calcarului din care se 
obține carbonatul de calciu, 
produs valoros pentru corecta
rea acidității securilor jiod^oji- 
ce. în scopul administrării cu 
amendamente calcaroase a u- 
nor suprafețe cît mal mari de 
teren, recent, cariera a fost 
dotată cu utilaje a căror va
loare se ridică la 18 milioane 
lei. Stația de măcinare a 
calcarului creează posibilita
tea extinderii capacității dc 
extracție și prelucrare a cari
erei, de la 40 000—50 000 tone 
anual la 200 000—250 000 tone.

Pînă la această dată a și fost 
transportată cantitatea de 
140 000 tone carbonat de calciu, 
care a fost împrăștiată pe o 
suprafață de 30 000 hectare.

în școală nouă
Pentru elevii Școlii profesiona

le de mecanici agricoli S.M.T. 
Călugăreai, regiunea București, 
începutul anului școlar a fost un 
prilej în plus de bucurie : au pri
mit în dar un nou local de școală.

Școala de curînd terminată cu
prinde 8 săli de clasă, un labora
tor pentru mașini agricole și un 
laborator de tractoare, o biblio
tecă și o sală de club, care le 
oferă condiții minunate de învă
țătură. Cele două laboratoare au 
fost înzestrate de la început cu 
toate piesele și uneltele necesare, 
cu planșe și albume cu desene 
tehnice.

ION C. ȘTEFAN
profesor

(Agerpres)

La G.A.S. Popești-Leordeni se
seamănă ultimele supraiefe cu

autocamioane 
îmbunătățit

(Agerpres)

Debutul noilor pămînturi
Tinerii se îndreaptă spre baltă, acolo unde vor efectua munca patriotică, la culesul porumbului

Foto: GH. CUCU

Seara. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a ofe
rit o masă în cinstea delega
ției culturale și a Ansamblu
lui de cîntece și dansuri 
R-P.D. Coreene.

Primele recolte de porumb
Oameni în toiul culesului
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ici, în Luca Dună
rii, în preajma Că
lărașilor și în Balta 
Ialomiței, cu ani în 
urmă agricultura se 
rezuma la lucrarea 
unor petece de pă

mînt — mici oaze pe dîmburi 
sau în incinte apărate de viiturile 
apelor prin pomosteli temporare. 
In rest, pe majoritatea suprafe
ței acestui teren deosebit de fer
til, creștea o vegetație buiacă. 
îndeletnicirea de bază era aici 
pescuitul. In aurorele dimineților 
se lăsau de-a lungul privalurilor 
pescarii cu lotcile lor încărcate 
de năvoade. Se depărtau pînă 
cînd nu se mai vedeau decît ca 
niște puncte negre, mici. Zăbo
veau ocolo, pîndind la năvoadele 
aruncate, pînă după cumpăna a- 
miezii, apoi se-ntorceau la cher
hanale ; uneori cu lotcile pline,

; cel mai adesea însă numai cu 
1 cîteva zeci de kilograme de peș- 
; te. Era tot ce balta lăsa să-i 
smulgă oamenii.

1 Pe parcelele acelea mici de

I

Zile de muncă patriotică
pămînt lucrat se realizau însă, 
chiar în anii săraci în precipi
tații, producții mari de porumb. 
Această comoară trebuia scoasă 
din împărăția apelor, a sălciilor 
scorburoase și a buruienilor. 
A fost și este una din acțiunile 
importante inițiate de partid pen
tru dezvoltarea agriculturii noa
stre socialiste. Au sosit aici spe
cialiști, care, împreună cu oame
nii din partea locului, au început 
temerara ofensivă de punere în 
valoare a acestor nesfîrșite pă
mînturi, Au adus cu ei mașini 
puternice, care și-au dezlănțuit 
forța pe fronturi largi. Ciclul 
metamorfozelor a început. Dra
gline cu brațe lungi au creat o 
vastă rețea de canale pentru de
secarea bălților, a Iezerului. Fie- 
răstraiele și topoarele au doborît 
polog sălciile bătrîne și mai ti
nere ; agregatele de defrișat au

ros, flămînde, cioatele și stufu
rile, iar sutele de cai putere ai 
tractoarelor pe șenile, venind din 
urmă, au scos totul din rădă
cini. Dincolo, spre malul Dună
rii, pentru a stăvili revărsările a- 
pelor, s-au înălțat diguri care în
cing ca niște brîuri, pe distanțe 
de zeci de kilometri, aceste pă
mînturi care întregesc ogorul 
țării. In cronica muncii însuflețite 
de pe șantierele de hidroamelio
rații din Lunca Dunării și din 
Balta Ialomiței s-au înscris fapte 
de eroism. Hidroamelioratorii au 
predat apoi acest pămînt nou 
mecanizatorilor.

Abia s-a desprimăvărat și 
tractoarele și-au croit drum prin 
baltă, răsturnînd pentru prima 
oară, în aceste locuri, brazde a- 
dînci și reavăne. Nu mult după 
asta, locul apei, al pădurilor și 
stufărișurilor de odinioară, l-au

luat lanurile de porumb care, în- 
tr-un ciclu de vegetație, au prefă
cut seva pămîntului în boabe de 
aur. Toamna aceasta iată-ne, cleci, 
în fața primului act final al ciclu
lui uriașei transformări: culesul 
porumbului de pe cel mai nou pă
mînt al țării. Anotimpul belșugu
lui a adus, în baltă, o producție 
medie de aproximativ 5 000 kg 
porumb la hectar — a adus atît 
celor care au desferecat această 
comoară, cit și celor care culeg, 
în aceste zile, aurul boabelor, 
prinos de mulțumire și bucurie.

Strîngerea recoltei se desfășoa
ră pe fronturi largi. Toate for
țele — mii de oameni, sute de 
autocamioane și tractoare cu re
morci — din cele 5 gospodării de 
stat: Cacomeanca, Dichiseai, Ro- 
seți, Călărași și Ciocănești, care 
au suprafețe în baltă, și, în plus, 
ajutoarele sosite, culeg fără opri
re porumbul și-l transportă la 
baza de recepție.

O mare contribuție la sporirea 
ritmului la culesul porumbului 
din baltă au adus-o tinerii din 
întreprinderile și instituțiile ora-

șului Călărași. Numai cei 400 de 
elevi de la școala agricolă au 
strîns, de cînd a început culesul 
prin muncă patriotică, recolta de 
pe o suprafață de aproximativ 200 
de hectare. Ziua de duminică 4 
octombrie, a fost o zi record 
a muncii patriotice. Această ini
țiativă bună a tinerilor a pornit 
de la necesitatea terminării cule
sului și eliberării terenului în cel 
mai scurt timp. Numai de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
de la Fabrica de confecții, Între
prinderea de industrie locală și 
din instituțiile orașului au parti
cipat la culesul porumbului, în 
baltă, aproape 1 000 de tineri.

Acțiunea aceasta a tinerilor din 
orașul și raionul Călărași se în
scrie printre multe altele asemă
nătoare. Așa cum și în alte îm
prejurări tineretul și-a adus o 
prețioasă contribuție la îndeplini
rea unor importante obiective 
economice, și de astă dată, aici 
în bălțile Călărașilor, unde, după 
prima bătălie cîștigată — aceea 
prin care s-au cucerit pămînturi 
noi pentru sporirea ogorului și 
belșugului țării — își face un 
titlu de cinste prin prezența sa 
activă, entuziastă și la a doua 
bătălie, o încununare a primei, 
pentru strîngerea recoltei de po
rumb, aurul nou al noilor ogoare 
din Lunca Dunării.

VASILE CÂBULEA



în agenda Olimpiadei 
-primele recorduri

TOKIO 11 (Corespondență 
de la trimisul special al Ager- 
pres, Ilie Goga). —

După momentele emoțio
nante ce le-au fost prilejuite 
sîmbătă de participarea la so
lemnitatea deschiderii celei 
de-a 18-a ediții a Jocurilor 
Olimpice, sportivii celor 94 de 
țări angajate în mare întrece
re s-au retras în reședințele 
lor din satele olimpice, pregă- 
tindu-șe pentru a aborda, în- 
cepînd de duminică, lupta 
pentru medaliile și locurile 
fruntașe în clasament.

Sportivii romîni au intrat 
duminică în concurs la 6 din 
cele 11 discipline programate 
în prima zi — la fotbal, box, 
volei feminin, polo pe apă, ca
notaj academic și la lupte li
bere.

FOTBAL
Fotbaliștii noștri și-au făcut 

cu succes debutul în turneul 
olimpic final, învingînd în 
primul lor meci din grupa A, 
(disputat pe stadionul din O- 
mya), formația Mexicului cu 
3—1 (2—0).

Jocul cu echipa Mexicului, 
disputat în prezența a peste 
10 000 de spectatori, a cuprins 
multe momente interesante. 
Scorul a fost deschis în minu
tul 20 de Creiniceanu care a 
șutat plasat din marginea ca
reului dintr-o pasă primită de 
la Constantin. în minutul 25, 
Pîrcălab a ridicat scorul la 
2—0, în urma unui reușit 
schimb cu Petru Emil. Ime
diat după pauză, atacanții ro
mîni organizează o spectacu
loasă „șarjă" și Pîrcălab in
tră în posesia balonului la 
marginea careului de 16 m. 
El centrează precis și Ionescu, 
venit ca un adevărat „bolid“, 
trimite balonul cu capul în 
plasă. Mexicanii au redus din 
handicap în minutul 72 prin 
Fragaso. Din echipa noastră, o 
bună comportare au avut Io
nescu, Pîrcălab și Nunweiller 
III.

Astăzi, echipa noastră joa
că un meci decisiv în compa
nia formației R. D. Germane. 
Iranul întîlnește Mexicul, iar 
Iugoslavia joacă cu formația 
Marocului.

LUPTE LIBERE
Sportul luptelor se bucură 

de o mare popularitate în Ja
ponia. Așa se explică că încă 
de la primele întreceri de „libe
re" programate în sala Ko- 
mazawa au luat loc în tribune 
numeroși spectatori. La cat. 
52 kg „sorții" au făcut ca în 
primul meci, reprezentantul 
țării noastre, Gh. Tăpălagă, 
să-1 întîlnească pe renumitul 
sportiv sovietic Aii Aliev. 
Campionul sovietic a terminat 
învingător la puncte. în ca
drul cat. 78 kg Watanabe (Ja
ponia) a dispus la puncte de 
Ștefan Tampa.

VOLEI
In turneul feminin de volei 

s-au disputat două meciuri. 
Principalele pretendente la 
medalia de aur Japonia, cam
pioana lumii, și U.R.S.S. au 
cîștigat cu ușurință întîlnirile 
susținute. Echipa sovietică a

I
vi ii ată-mă din nou în vizită în satul olimpic 
I Yoyogi. In timp ce afară, în oraș, în in- 
I ciuta marilor stadioane, în piscină sau în să

lile de gimnastică se desfășoară pasionante

I întreceri, aici, în orașul cu arbori mărunți 
I IH și blocuri cochete, domnește calmul. At

mosfera este la fel de senină ca și cerul nipon, scăl
dat de razele unui soare dulce, aproape primăvăratec. 
Ceva din febrilitatea Jocurilor Olimpice s-a transmis 
totuși pînă aici, vizitatorii sesizînd, din primele zile, o 
certă diferență față de zilele preolimpice.

Stau de vorbă cu John Thomas, celebrul săritor în 
înălțime al S.U.A. încercarea de a-i smulge un inter
viu a întîmpinat, pînă azi, numeroase obstacole. II pă
zește managerul, se păzește el însuși. In 1960, anul 
Olimpiadei de la Roma, cînd Thomas avea 19 ani 
(„Eram un puști, un puști naiv, declară el cu zîmbet"), 
și cînd ca și acum gazetarii mișunau în jurul lui îi 
ocupau pur și simplu, toată ziua: „Îmi rămînea prea 
puțin timp pentru masă și somn, prea puțin timp pen
tru antrenamente, prea puțin timp pentru mine însumi*. 
Această mărturisire a fost încredințată acum cîteva zile 
unui ziarist japonez, fiind „explicația oficială** pentru 
public a rezervei lui Thomas în raporturile cu oamenii. 
Dar lucrurile sînt mai complicate. Să le cercetăm 
dîndu-i cuvîntul lui Thomas însuși: „Din acest pri
zonierat — povestește el — n-am scăpat nici o clipă 
pînă la deschiderea Jocurilor Olimpice. Pe urmă...** Pe 
urmă a venit Olimpiada și Thomas a terminat al trei
lea, întrecut de sovieticii Robert Șavlakadze și Valeri 
Brumei. Urmarea ? „Cei ce foiseră în jurul meu au dis
părut intr-o clipă. Parcă îi înghițise pămîntul. Aceștia 
alcătuiau una dintre categorii. Alții șopteau pe la col
țuri, dar destul de tare ca să-i aud, că nu sînt bun de 
nimic, că vedeți dv, cariera mea de sportiv s-a sfîrșit. 
Eu însă eram mulțumit. Primisem o medalie de bronz 
— răsplata dreaptă a puterilor mele — așa cum se înfă
țișau ele atunci. Ar fi fost absurd să pretind mai mult. 
Despre Șavlakadze și Brumei — ca și despre polonezul 
Czernik sau americanul Rambo, — John Thomas vorbește 
calm, fără patimă. Există părerea că sovieticii vor domina 
și la această Olimpiadă ca și la Roma și Melbourne. Ast
fel de vorbe îmi ajung mereu la urechi. Ce-aș putea spu
ne ? Mai întâi că nu mai am 19 ani, ci 23. îmi doresc din 
suflet victoria dar pentru mine nu acesta este lucrul 
cel mai de seamă. Trebuie să spun că e mai greu să 
faci parte din lotul S.U.A. decit să cîștigi o victorie la 
Olimpiadă. Dorința mea este să-mi pun în valoare toate 
puterile mele. In felul acesta voi fi mulțumit de mine 
însumi și acesta este esențialul**.

Cantonamentul delegației S.U.A. este foarte aproape 
de cel al U.R.S.S. Nu le despart nici 30 de metri (între 
ele se află și blocul delegației noastre), o distanță pe 
care Thomas a străbătut-o de cîteva ori in zilele dinain
tea Olimpiadei stind de vorbă cu sportivii sovietici,

participînd la programele lor culturale. Aici s-a în
tîlnit adesea cu principalul său adversar Valeri Brumei, 
(săritorul cosmic). Și acesta a străbătut de cîteva ori 
„granița" de 30 m care-l desparte de blocul americani
lor. Recordmanul mondial la săritura in înălțime 
(2,28 m) ne vorbește despre John Thomas cu admira
ție și prietenie : „e un atlet foarte bun. Are, după cum 
am văzut aici, urmărindu-l la antrenamente, un pro
gram de muncă sever, își impune mult, știe ce vrea, 
știe exact la ora de față, ce poate și știe la fel de exact 
ce nu poate. Acesta este secretul lui, iar posesorul unu; 
asemenea secret poate realiza performanțe valoroase*.

Valeri Brumei are și el „secretele" lui. Nu vrea să-mi 
spună nimic despre ele, surîde numai, și cînd insist, în
cearcă să scape cu formula clasică : „Am să fac tot ce 
pot, am să lupt din răsputeri". Despre aceste secrete 
mi-au vorbit, însă, alții, atleții sovietici care-l cunosc. 
După unele opinii, principala calitate a lui Brumei — 
pe Ungă o mare stăpînire de sine, care-i dă posibilitatea 
să întreprindă perfect „controlul nervilor" în timpul in-

Corespondență primită 
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trecerii — este mobilitatea, faptul că nu-și socotește in
failibile metodele, tehnica, fiind gata oricind să le 
schimbe, dacă descoperă altele, mai înalte. După încer
carea (neizbutită) de a sări 2,30 metri, campionul și-a 
modificat sensibil tehnica. După unii, Brumei a proce
dat foarte bine, noul său stil asigurîndu-i șanse deose
bite la concursurile J. O. După alții (printre care, se 
pare, însuși Korobkov) schimbarea stilului n-a fost o in
spirație fericita... Decizia o va da viitorul. Iar acest 
viitor este foarte aproape.

V-am înfățișat doi tineri atleți, două mari stele ale 
spoitului mondial, care se vor întrece peste citeva zile 
sub cerul Tokio-ului. Rezultatelor ce se vor obține, li 
va adăuga unul deosebit de valoros izvorit dm spi
ritul olimpic, spiritul competițiilor pașnice, spiritul legă
turilor între tinerii lumii — prietenia, lucrul cel mai 
de preț.

Aceste interviuri paralele pe care le-am ofent ne fac 
să înțelegem cu convingere acest lucru.

O hartă a locurilor în care s-au desfâșurct. in pnmele 
două zile ale Jocurilor Olimpice, doar partidele susținute 
de sportivii romîni ne-ar da o imagine elocventă a am
ploarei Olimpiadei. A descoperi, de pildă, stadionul

In satul olimpic prieteniile se leagă repede

întrecut formația R.P.R. cu 
3—0 (15—5; 15—6; 15—0). Din 
echipa sovietică cele mai bune 
realizatoare au fost Riskal și 
Misak, iar din echipa romînă 
au jucat la valoarea lor Doina 
Popescu și Lia Vanea.

BOX
In prima reuniune de box 

rezervată „cocoșilor", tenacele 
campion romîn, Puiu Nicolae, 
a obținut o victorie înainte de 
limită în fața rhodesianului 
Cornelius Van der Walt, care

a fost oprit în rundul trei să 
mai continue „ostilitățile". 
Puiu s-a „strecurat" sub a- 
lonja adversarului său, pla- 
sînd cu regularitate lovituri 
la plex și a obținut un fru
mos succes în minutul 1,32 al 
ultimei reprize.

Campionul țării noastre la 
cat. muscă, C. Ciucă, s-a do
vedit de data aceasta foarte 
expeditiv în meciul cu cana
dianul John Henry. După un 
„studiu" rapid, Ciucă a plasat 
o lovitură decisivă care l-a 
scos din luptă în 1’56” pe ca

nadian, obținînd un specta
culos K.O. Foarte îndîrjită a 
fost întîlnirea dintre Nicules- 
cu și mexicanul Ramirez Gut- 
tierez, în cursul căreia s-au 
schimbat lovituri „grele". Uti- 
lizînd directele de stingă, 
Niculescu a punctat cu adresă 
la momentul potrivit obținînd 
calificarea pentru turul urmă
tor. El a obținut decizia în 
unanimitate. Astăzi vor trece 
corzile ringului C. Crudu 
(pană) și V. Mîrza (mijlocie 
mică).

SCURTE ȘTIRI
SPORTIVE

• Jucătorii romîni 
de tenis de masă au 
dominat prima edi
ție a Balcaniadei 
încheiată duminică 
seara la Atena. Din 
cele 7 probe inclu
se în program, re
prezentanții R. P. 
Romîne au cîștigat 
6. După victoriile 
realizate în probele 
pe echipe, jucătorii 
romîni au cîștigat 
4 din cele 5 probe 
de simplu prin E- 
leonora Mihalca 
(care în finală a în
vins-o cu 3—1 pe 
Maria Alexandru), 
Negulescu — Giur- 
giucă, Alexandru — 
Constantinescu și 
Constantinescu — 
Giurgiucă. Proba de 
simplu masculin a 
fost cîștigată de iu
goslavul Surbek.

• în zilele de 24 și 
25 octombrie, pe 
stadionul Republi
cii din Capitală va 
avea loc concursul 
de atletism dotat 
cu „Cupa Steaua". 
La întrecere vor 
participa sportivii 
cluburilor Dinamo, 
Rapid, Progresul, 
Știința, Voința, 
Constructorul, O- 
limpia, Metalul, Vi
itorul și Steaua.

• Pe apele lacu
lui Herăstrău, la 18 
octombrie se va 
desfășura „Cupa 
Steaua“ la canotaj 
academic la care 
vor participa vîslași 
de la Dinamo, Vo

ința, Metalul, Știin
ța, Olimpia, Rapid 
și Steaua.

• Duminică s-au
disputat cinci me
ciuri în cadrul eta
pei a 7-a a campio
natului republican 
de fotbal. Jocurile 
s-au încheiat cu 
rezultatele : Petro
lul Ploiești-C.S.M.S. 
Iași 3—0 (2—0) ;
Știința Craiova-Fa- 

rul Constanța 1—2 
(0—0); Steagul Roșu 
Brașov-Crișul O- 
radea 1—1 (0—0); 
Știința Cluj-U.T. A- 
rad 3—0 (0—0);
Dinamo Pitești-Mi- 
nerul Baia Mare 
2—0 (2—0).

In clasament con- 
conduce Știința Cluj 
7 puncte din cinci 
partide, urmată de 
Petrolul Ploiești cu 
7 puncte din șase 
jocuri ’ și Dinamo 
Pitești 7 puncte din 
șase jocuri.

• în prezența a 
peste 60 000 de 
spectatori, dumini
că s-a disputat la 
Budapesta meciul 
internațional de 
fotbal dintre echi
pele R. P. Ungare

și R. S. Cehoslova
ce. Jocul a luat 
sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: 
2—2 (1—1). Au
marcat Albert (2) 
și Pospichal (2). A- 
cesta a fost ultimul 
meci internațional 
al jucătorului ma
ghiar Sandor, care 
a abandonat activi
tatea competițio- 
nală.

• La Viena, pe 
stadionul din Pra
ter, echipa de fot
bal a Austriei a 
învins cu 1-0 (1-0) 
echipa U.R.S.S. La 
Moscova s-au întîl- 
nit echipele secun
de ale celor două 
țări. Jocul s-a în
cheiat cu un rezul
tat de egalitate 0-0.

• Turneul inter
național de șah de 
la Zinnovitz a con
tinuat cu desfășu
rarea partidelor 
din rundele a 6-a 
și a 7-a. Ghițescu 
a făcut remiză cu 
Popov, iar în runda 
a 7-a a pierdut la 
Golz. în clasament 
conduc Baumbach 
(R. D. Germană) și 
Moehring (R. D. 
Germană) cu cîte 
4,5 puncte, urmați 
de Bogdanovici (Iu
goslavia), Popov 
(R. P. Bulgaria) și 
Bednarski (R. P. 
Polonă) cu cîte 4 
puncte.

EUGEN BARBU, căpitanul echipei ziariștilor și MIRCEA CRI
ȘAN, căpitanul echipei actorilor, văzuți de Neagu Rădulescu

șadar, întâlnirea aș
teptată cu emoții 
a avut totuși loc. 
Publicul a putut, în 
sfîrșit, aplauda mi
nute în șir apariția 
pe teren a reduta

bilului și masivului lot al ziariș
tilor și supla, mobila — așa cum 
s-a dovedit pe parcursul celor 
60 de minute de joc — formație 
a actorilor bucureșteni. Arbitrii 
au avut dificila sarcină de a con
duce un meci plin de subtilități 
tehnice, cu pase inspirat și inten
ționat date la adversar în momen
tele de criză cînd, pur și simplu, 
ei a greu să știi ce mai poți face 
cu mingea.

Și acum un scurt film al me
ciului. Lovitura de începere au 
avut-o ziariști în tricouri galbe
ne (simț poetic al armoniei și fi
nă cochetare cu toamna) prin 
centrul atacant Nicuță Tănase 
care, a ținut să semneze cu pre
zența sa erata la „N-avem centru 
înaintaș". După ce asistăm la o 
scurtă concentrare a tuturor for
țelor în centrul terenului, la o

tentativă de a dezlănțui jocul ex
tremelor în culori galbene și la o 
intervenție spectaculoasă și cu 
capul și cu cap a lui Fă- 
nuș Neagu, printr-o răsucire 
de 180 de grade a balo
nului și jucătorilor, pornim în 
urmărirea unei faze creată de ju
cătorii ambelor echipe în favoa
rea culorilor roșii (actorii). Bimbo 
Mărculescu, plin de vitalitate în 
primele 2—3 minute de joc (și 
încă în alte cîteva minute pe 
parcursul partidei), a pasat pre
cis lui Colea Răutu, acesta s-a 
răsucit pur și simplu printre un 
buchet de adversari (promițîndu- 
le bilete la premierele din toam
na aceasta dacă...), a pasat în ca
reu unde, atent la scenă, Geor
ge Sîrbu a înscris un gol de toa
tă frumusețea. După ce, portarul 
echipei ziariștilor, poetul Dan 
Deșliu, și-a înfrint „goarnele ini
mii" scoțînd mingea (această lu
nă rotundă și perfida) din plasă, 
am asistat la un atac bine orga
nizat (așa cum scrie la... cronicile 
ce apar lunea), la combinații e- 
moționante, între extremul stâng

Omya, unde s-a desfășurat meciul de fotbal cu mexi
canii, e o încercare temerară care depășește competența 
unui șofer de taxi (notăm in paranteză că arterele capi
talei nipone n-au nume, iar hărțile tipărite in englezește 
sînt totuși puțin înțelese. La capătul unui drum plin de j 
peripeții, l-am descoperit în cuprinsul prefecturii Sai- 
tama (37 km de satul olimpic) exact tn secunda în care 
fluierul arbitrului japonez dădea semnalul jocului. Două 
ceasuri mai târziu, luînd un alt taximetru, reveneam în 
Mitul olimpic, ca să descopăr, după alte nenumărate 
ocoluri, că pista de canotaj de la Toda — unde au evo
luat canotorii romîni — se găsea pe țărmul stîng al flu
viului Arawa, pe aria aceluiași district al Saitamei. Alte 
exemple; de la satul oplimpic și pînă la parcul Kora- 
kuem, unde s-au desfășurat întrecerile de box, sînt 9 km, 
pînă la Komazawa, sud-estul Metropolei, unde s-a des
fășurat duminică meciul de volei cu U.R.S.S., iar luni 
întreceri la lupte, sînt 7 km. In sfîrșit, pînă la Yoko
hama — teatrul meciului de volei cu Japonia — tint 
peste 27 km — distanțe mari. Nenumărate competiții si
multane, și un singur regret: acela că nu poți fi pre
zent in aceeași clipă, in toate locurile.

După meciul de fotbal cu mexicanii am stat de vorbă 
cu dl. Juan Jacome, trimisul special al ziarului „Diario" 
din Mexic. Transcriu declarația d-sale: „Romînii au me
ritat victoria. Ei au o echipă matură, care știe ce vrea. 
Echipa noastră e tînărâ, dar sperăm că, în scurtă vreme, 
va ajunge și ea la maturitate. Ne pregătim intens pentru 
campionatul mondial de fotbal, pe care Mexicul îl va 
găzdui. In acest sens, meciul cu romînii a fost o 
lecție (în sensul bun al cuvîntului) din care fotbaliștii 
noștri au avut multe de învățat'1.

O întâlnire interesantă pe cheiul Yokohama, portul 
Tokio-ului, fac cunoștință cu un domn în vîrstă, care : 
pășește drept, ușor rigid, cu bastonul la subsoară. Poartă 
o haină albastră, cu ecusonul suedez pe piept. Un spor- | 
tiv cu tîmplele albe ? Nu, un suporter al echipei nordice. i 
Este J. Torsten, fost editor șef al ziarului sportiv suedez : 
.Jdosbladet" are 76 de ani și a participat pînă azi la toate 
olimpiadele, începînd cu cea de la Stockholm, din 1912. 
Îmi declara : „Olimpiada de la Tokio mi se pare, cel 
puțin pînă la ora de față, una dintre cele mai izbutite. 
Mă gîndesc și la amploarea întrecerilor, și la varietatea 
lor, și la spiritul de frățietate care domnește, după toate 
semnele, printre sportivi.

Intr-o seară, la Clubul internațional din satul olimpic 
a rulat filmul romînesc, „Feerie nocturnă" dedicat con
cursului artist ic-sportiv desfășurat la București în cinstea 
zilei de 23 August. La sfîrșit, în mica grădină în stil ja
ponez din spatele clubului, luminată de lampioane cu 
hieroglife multicolore, am surprins, într-unul din grupu
rile care se plimbau pe sub arbori, următoarea remarcă: 
„Sportul romînesc are multă artă întrînsul, ca și sportul 
nostru". Sînt cuvintele lui Osamu Watanabe, cunoscutul 
luptător japonez.

Luptă pasionantă pentru balon la Întîlnirea baschetbaliștilor

„CUPA

CENTENARULUI

CAMPIONI OLIMPICI
• ALEXEI VA

HONIN (U.R.S.S.) - 
haltere, categoria 
^eocof", învingător 
ci un total de 
357kg (119 — 
1*5 — 1U-599 kg) — 
performaxiță care

record m—dul ți 
olimpic- VahMua 
este in vîrstă de 
29 de ani.

• INGRID KRA
MMER (R.D. Ger
mană) — sărituri 
de la trambulină. 
Este în vîrstă de 21 
de ani.

• YOSHINOBU 
MIYAKE (Japonia) 
— haltere, catego
ria ..pană". învin
gător cu un total 
de 397300 kg.

• GALINA PRO- 
Z U MENSCIKOVA 
(U.R.S.S.) — 200 m 
bras, învingătoare 
cu timpul de 
2’46“4/10 (record o- 
limpic). Este în vîr
stă de 16 ani.

• DON SCHO- 
LLANDER (S.U.A.) 
100 m liber, învin
gător cu timpul de 
53“4/10.

lltimile știri olimpice

11 octombrie 1964. La baza 
sportivă studențească „Lacul 
Tei" s-au deschis întrecerile 
sportive din cadrul „Cupei 
Centenarului", organizate de 
Universitatea din București.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de către tovarășul 
acad. Gheorghe Mihoc, recto
rul Universității. Apoi, pe te
renurile de atletism, volei, 
baschet, handbal, fotbal, tenis 
peste 300 de sportivi (la „Cupa 
Centenarului" participă spor
tivi fruntași din 8 institute de 
învățămînt superior din Capi
tală : Universitate, Institutul 
politehnic, Institutul de con
strucții, I.P.G.G., I.C.F., I.S.E., 
Institutul agronomic, Institu
tul pedagogic de trei ani) au 
luat startul într-o pasionantă 
competiție sportivă care se va 
încheia duminică 18 octom
brie.

In prima zi a întrecerilor 
cele mai vii dispute s-au des
fășurat pe terenurile de volei, 
baschet, atletism și pe lac — 
unde canotorii au oferit un 
frumos spectacol sportiv.

La volei, în primul meci, 
echipa feminină a Universită
ții a întîlnit reprezentativa 
I.M.F. Victoria a revenit ușor 
(cu 2—0) sportivelor de la U- 
niversitate. Apoi, spectatorii

au fost martorii unei pasio*» 
nante întreceri sportive, între 
voleibaliștii de la Universitate 
și I.S.E.

La baschet, echipele de bă
ieți și fete ale Universi
tății au întîlnit reprezentati
vele I.P.G.G. și respectiv I.S.E. 
Cele două întîlniri au fost 
cîștigate de reprezentativele 
Universității (fetele au cîștigat 
cu 42—27, iar băieții cu 67— 
38). La atletism mai interesan
te au fost cursa de 100 m plat 
fete (locul I : Tocilă Elena de 
la Universitate) și 400 m plat 
fete (locul I; Ilinca Georgeta 
de la I.C.F.) și probele de să
rituri la înălțime și lungime 
(unde pe locul I s-au clasat 
Helga Suster și Adriana Ghin- 
țeanu de la Universitatea din 
București.

întrecerile de canotaj au 
atras în jurul lacului mii de 
spectatori. Cele mai bune re
zultate au fost obținute la ca
noe de către echipajul 10 + 1 
fete (I.C.F.) și la caiac simplu, 
probă în care sportivii Elena 
Vadeș (Institutul de construc
ții), Octavian Mercunan 
(I.C.F.), Ion Maruțac (I.C.F.) 
s-au clasat pe primele locuri.

A. VASILESCU
• înainta desfășurării pro

belor de astăzi clasamentul pe 
medalii se prezintă astfel: 
U.ILS.S- 2 de aur — 0 argint — 
1 bronz; &U-A. 1 de aur — 3 
de argin: — 1 de bronz; Ger
mania 1 de aur — 0 argint — 
1 de bronz; Japonia 1 de aur 
— 0 argint — 1 de bronz; An
glia 0 aur — 1 argint — 0
bronz ; R. P. Ungară 0 aur — 
1 argint — • bronz; R. P. Po
lonă 0 aur — 0 argint — 1 
bronz.

• în competiția ce lupte li
bere singurul sportiv romîn 
care se menține in cursă este 
St Stingu (cat peste 97 kg). 
In turul doi el l-a învins prin 
tuș în S’fT*1 pe indianul 
Ganpat Andalkar. La cat 
97 kg Fr. Ballo a fost eli
minat după meciul submit in 
compania lui Gerald Conice 
(S.UJL).

• Echipa de voiei a Japo
niei continuă seria succese? ac.

Campioanele mondiale au în
vins ieri cu 3—0 (15—7; 15—3; 
15—8) echipa R. P. Romîne. 
UJLS.S. a învins cu 3—0 pe 
Coreea de sud iar R. P. Polo
nă a întrecut tot cu 3—0 echi
pa S.U.A. în prima etapă a 
turneului masculin sînt pro
gramate meciurile: R.P.R.-
UJLSÂ; R.P. Bulgaria-Brazi- 
lia; R.S. Cehoslovacă-R.P. Un- I 
gară; Japonia-Coreea de sud; 
S.UA.-O landa.

• Astăzi, în ziua a 3-a a O- 
limpiadei programul este „în
cărcat". Din cele 13 probe pro
gramate sportivii romîni vor 
participa la 7. Echipa de fot
bal va întilni formația R. D. 
Germane, la polo pe apă ju
căm cu Japonia, echipa mas
culină de volei intflnește for
mația U-R-SS. cea feminină 
joacă cu S-U-A. Sportivii ro
mini vor mai evolua în com
petițiile de floretă (masculin), , 
box, hipte libere și recalificări I 
la canotaj academic.

O parte dintre atleții studenți care s-au întrecut la proba de

100 m plat.

Meci „dramatic", scor egal
Eugen Barbu ji ^tripleta de aur“ 
(Nicolaescu, Soare, Mantu), vizi
bil cea mai în formă dintre cei 
„unsprezece", finalizate in minu
tul 5, prin imparabilul șut al lui 
Nicolaescu de la „Sportul popu
lar". Urmează o perioadă de do
minare a galbenilor.

Consemnări: un schimb de pa
se între Mantu și Soare, înche
iat în minutul 19 printr-un șut în 
bară (au fost exagerat de multe 
bare în acest meci, dovadă a pa
siunii unor cronicari sportivi de 
a trage în bară); apoi la un atac 
al galbenilor se comite un 11 m, 
în minutul 11, în careul lui Car- 
damisa, ratat însă de Nicolaes
cu. Nu același lucru îl va face 
dansatorul Sandi Pătrașcu care, 
fentînd ușor, a tras „ceva mai 
greu", și Dan Deșliu, cu tot re
flexul, nu a mai putut salva go
lul. Ce să-i faci, se vede treaba 
că minunile nu-s chiar de fiecare 
zi. S-a dovedit încă o dată în a- 
ceastă fază că acțiunea lui Colea 
Răutu nu poate fi oprită.

Urmează o perioadă de acal
mie, actorii par mulțumiți cu 
rezultatul favorabil. Luînd însă o 
acțiune pe cont propriu, Modes
to Ferarini (remarcabil!, deși, mo
dest și ușor în etate acest ju
cător) a înscris mai mult decît

spectaculos golul egalizator. Du
pă pauză, vizibil fortificată, echi
pa actorilor se bucură de prezen
ța in mijlocul ei a lui Mircea Cri- 
șan (pe care l-am văzut încăl- 
zindu-se o repriză întreagă, la... 
soare), Horia Căciulescu, (atît de 
flexibil și chiar fragil în joc) și 
Ștefan Tăpălagă, care și-a inter
pelat adversarul, după o cursă 
cu : Alo, ați greșit... poarta.

în minutul 35, același „argint 
viu" Nicolaescu șutează și în
scrie de la 16 m, dintr-un unghi 
dificil. După încă o fază pericu
loasă a lui Mantu (ghinionist a- 
cest mijlocaș, dat rezistent), du
pă o spectaculoasă bară a actori
lor, (nu ne-am putut da seama 
cui aparținea fiindcă s-a tras din 
grămadă), ziariștii își vor majora 
scorul. Apoi formația galbenilor 
încetinește ritmul (era normal, cu 
ritmul se ocupa George Grigoriu 
de la adversari). Colea Răutu în
cearcă să descopere „Secretul 
cifrului" de a șuta pe poartă. E- 
chipa lui Mircea Crișan, primind 
întărituri prin reintrarea pe teren 
a lui Bimbo Mărculescu, (după 
ce s-a adresat politicos arbitrului 
Năstase cu un sonor „Lăsați-mă 
să... joc") în minutul 18, reduce 
din handicap. Asistăm la două 
curse (minutele 49,50) ratate de

puțin, iar in minutul 52, același 
inepuizabil Mircea Crișan, luînd 
soarta actorilor în propriile lui 
mîini (mai exact, picioare), se a- 
propie de poarta ziariștilor, șu
tează cu putere și precizie în col
țul din dreapta al porții de la 
aproximativ 2 metri, fructificînd, 
însfîrșit, una din multele ocazii. 
La capătul unui meci de mare 
luptă, cu puțin „umor pe... te
ren" (unii suspicioși, susțineau că 
a fost „umor pe sfori", meciul 
fiind aranjat; mă rog!) scorul a 
rămas egal, (4—4) solicitînd o vii
toare întîlnire. Oricum, replica 
actorilor e demnă de reținut.

După meci, jucătorii, inclusiv 
cei din echipa lui Eugen Barbu, 
într-o armonie de invidiat, aproa
pe unică, au pornit, la invitația 
„Sportului popular", spre „prîn- 
zul de duminică", după ce mun
ciseră, ce-i drept, „cit în șapte 
zile" și fuseseră, de multe ori, 
suprinși în joc „pe-un picior gre
șit". Din acest meci, am reținut 
încă pe Ion Băieșu, care fiind 
om cu simțul umorului a jucat 
numai cîteva minute dar a tre
cut prin „necazuri și bucurii", 
făcînd „38 cu 2", și bucurîndu- 
se ca după o „noapte de dragos
te" că totuși ziariștii-fotbaliști nu 
sînt „cei din urmă". Nicuță Tă

nase, paradoxal, nu ne-a dovedit 
ieri că „a fost ziua lui" și nici 
măcar că „s-a făcut... jucător 
mare". E cert însă că rămîne 
„băiat bun dar... cu lipsuri".

Am reținut în acest meci jocul 
bun al lui Paul Romașan, Vasile 
Căbulea, Cucu Ionel, Vasile Di- 
nulescu, I. Bocioacă, G. Tomozei, 
de la ziariști (ultimul pentru că 
nu a jucat), al lui Mircea Albu- 
lescu, Cornel Elefterescu, Nicu 
Constantin, Paul Sava, de la ac
tori, (asta ca să-i cităm aproape 
pe toți; poate înțeleg bine unde 
batem!). încolo, a fost soare, lu
me multă, și ne-am distrat...

N. DRAGOȘ

P. S. E lăudabilă o asemenea 
inițiativă, aparținînd și de data 
aceasta ziarului „Sportul popular" 
și „Clubului Dinamo". S-ar reco
manda o mai bună organizare.

Felicitări lui Ion Cucu care la 
dir-track a făcut în manșa a Vl-a, 
în compania redutabilului lochen 
Dinse, o cursă de mare clasă iar 
în cea de-a Xll-a de înaltă vo
ință.
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Acad. Th.
acuitatea de me
dicină din Bucu
rești intră în 
funcțiune mai tir- 
ziu, decît anul în
ființării Universi
tății, printr-un 

jurnal al Consiliului de Mi
niștri din 2 noiembrie 1869 
care decide „înființarea celor
doi primi ani de facultate prin 
transformarea Școlii de medi
cină

Perioada începuturilor învă- 
țămîntului medical universi
tar, coincide cu închegarea 
vieții științifice medicale la 
București.

In anul 1887 Victor Babeș, 
aflat la Budapesta, este che
mat la București. I se oferea, 

a printr-o lege specială, o cate- 
vdră de patologie și bacteriolo- 
gie la Facultatea de medicină 
și crearea unui institut în care 
să-și continue lucrările în
cepute în străinătate. Sosirea 
lui Babeș în Romînia mar
chează începutul unei noi eta
pe în dezvoltarea medicinii 
romînești, urmînd importan
telor acțiuni de organizare sa
nitară și de creare a învățâ- 
mîntului medical, conduse de
N. Kretzulescu și Carol Da
vila.

Victor Babeș a pus bazele 
științifice ale studiilor de ana
tomie patologică și bacteriolo
gic în Romînia, înființînd In
stitutul de Bacteriologic și 
Institutul Veterinar și publi- 
cînd peste 1000 de lucrări, 
multe cu răsunet mondial. 
Gh. Marinescu, elevul lui V. 
Babeș, în anul 1900, deși avea 
numai 36 de ani, era pro
fesor și membru al Acade
miei Romine. Autor a nu
meroase lucrări științifice, 
Gh. Marinescu a deschis dru
muri noi în neurologie, fiind 
întemeietorul școlii neurologi
ce romînești și unul din înte
meietorii neurologiei moderne. 
Neurologul romîn a fost pri
mul care a văzut celula ner
voasă vie, la microstop, dato
rită aplicării unei tehnici

Burghale
chirurgicale și de laborator 
deosebite.

Ion Canîacuăno a întemeiat 
școala de patologie experimen
tală din țara noastră și In
stitutul de seruri și vaccinuri 
care-i poartă numele. Mare 
savant-cetățean, Cantacuzmo 
a inițiat lupta antimalarică, a 
creat o serie de sanatorii pen
tru tuberculoșL a reorganizat 
serviciul sanitar. Tot el a în
ființat primele laboratoare re
gionale de bacteriologic și 
igienă din țara noastră. Dato
rită lui Cantacuzino, Romînia 
a fost a doua țară din lume 
(după Franța), în care s-a a- 
plicat vaccinul antituberculos 
BCG — asupra a 200 000 de 
copii.

Savantul romîn a adus o 
importantă contribuție la dez
voltarea medicinei și mi
crobiologici, deschizînd dru
muri noi in știință. De aceea, 
nu intimplător îl aflăm prin
tre organizatorii Oficiului In
ternațional de Igienă de la Pa
ris și apoi membru al Comi
tetului de Igienă al Ligii Na
țiunilor.

Thoma Ionescu face studii 
de drept și de medicină la Pa
ris, unde în 1891 e primit ca 
prosector la Facultatea de me
dicină. Cu toate că i se oferă 
cetățenia franceză, revine în 
țară în 1895, fiind numit pro
fesor de anatomie topografică 
și clinică chirurgicală. După 
George Assaky, el este primul 
chirurg romîn și unul dintre 
primii chirurgi din lume care 
a legat clinica chirurgicală de 
chirurgia experimentală. Ma
rele lui merit este de a fi un 
conducător de școală științi
fică : a format școala chirur
gicală modernă romînească.

...Sînt numai cîțiva dintre 
marii oameni de știință care 
alături de Iacob Felix, Ion 
Nanu-Muscel, Daniel Danie- 
lopolu, N. Hortolomei, C. Io- 
nescu-Mihăești etc., au ilus
trat catedrele Facultății de 
medicină din București. Ei au 
fost nu numai savanți multi

laterali, cu un orizont larg de 
gindire. dar și oameni de 
înaltă cultură. Sub exemplul 
și îndemnul lor, o nouă etică 
iși face loc în invățămintul 
medical de azi.

Reforma învățămintului din 
IMS a determinat înființarea 
Institutului de medicină și far
macie din București. De atunci 
corpul didactic al institutului 
a sporit an de an, dindu-se o 
mare importanță formării de 
cadre tinere și completării 
personalului ajutător, o dată 
cu dezvoltarea lucrărilor prac
tice și de stagiu clinic.

Invățămintul medical și far
maceutic din București a făcut 
în ultimul deceniu progrese 
remarcabile, datorită orientă
rii noi imprimate programu
lui de învățamînt; la baza 
științelor medicale și farma
ceutice stă astăzi concepția 
materialist-dialectică. Planu
rile de învățămînt și progra
mele analitice urmăresc rea
lizarea unei strînse legături 
între teorie și practică (mai 
ales prin aplicarea externatu
lui generalizat și a diferitelor 
forme de internat) ; ele re
flectă strădania de a forma me
dici și farmaciști cît mai bine 
pregătiți din punct de vedere 
profesional și pătrunși de con
știința răspunderii lor sociale. 
Activitatea științifică din in
stitut a căpătat un caracter 
complex, problemele de studiu 
fiind abordate multilateral de 
cercetători de diferite specia
lități. Cadrele didactice din 
institut participă în mod activ 
la diferite sesiuni și congrese 
științifice care au loc în străi
nătate, fac expuneri în dife
rite universități și societăți 
academice, întrețin legături 
științifice cu savanți din mul
te țări... Este o dovadă a pres
tigiului de care se bucură 
școala romînească de medicină 
al cărei început îl aflăm în 
anii dinții ai activității uni
versității -pe-: care cu toții o 
sărbătorim.

Solemnitatea 
dezvelirii 
busturilor 

unor profesori
La Universitatea din Bucu

rești, core-și va sărbători 
Centenarul în ziua de 14 oc
tombrie a.c., a avut loc dez
velirea busturilor unora din
tre cele mai proeminente fi
guri ale științei și culturii ro- 
n.inești, foști studenți și pro
fesori la această universitate. 
In holul Facultății de științe 
juridice au fost dezvelite bu- 
sturile profesorilor Nicolae 
Iorga. B. P. Hașdeu, V. Pir- 
ven, la Facultatea de matema- 
tică-mecanică al lui Gheor- 
ghe Țițeica, la fizică a lui 
C. Niculescu, la chimie a lui 
Gheorghe 5 pa cu, la Facultatea 
de limba și literatura romînă 
a lui Ovid Densuseanu, iar la 
Facultatea de geologie-geogra- 
fie ale cercetătorilor Gheorghe 
VUsan, Sabba Ștefănescu și 
L. Mrazec.

La această solemnitate, la 
care au participat cadrele di
dactice și studenții din facul
tățile respective, precum și 
membrii familiilor acestor sa
vanți, au adus omagiul iluștri
lor lor înaintași și profesori 
academicienii : I. Murgulescu, 
Al. Rosetti, M. Filipescu, N. 
Teodorescu, E. Condurachi, A. 
Oțetea, profesorii universitari 
Gh. Ștefan, M. Brezeanu și 
I. Rădulescu.

E. MARINESCU

INFOR
Luni la amiază, delegația 

culturală coreeană, condusă 
de Kim Săn Ak, adjunct, al 
ministrului culturii, și Ansam
blul de cîntece și dansuri al 
R.P.D. Coreene au depus o 
coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Au fost de față reprezen
tanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și Mi
nisterului Afacerilor Exter
ne, precum și membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă.

în dimineața aceleeași zile, 
delegația culturală coreeană, a 
fost primită la Ministerul A- 
facerilor Externe, de Pompi- 
liu Macovei, adjunct al mini
strului și la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului.

★

Comitetul Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei a 
organizat luni după-amiază o 
consfătuire cu cei aproape 
500 de instructori voluntari 
din raioanele bucureștene. Cu 
acest prilej s-a făcut un

•I S T 0 R
Acad. A.

arcina cea mai 
mare, încredințată 
de Congresul al 
II-lea al P.M.R. 
istoriografiei noa
stre marxiste, a- 
ceea „de a elabo

ra, cu forțele unui larg colec
tiv de cercetători științifici, o 
istorie a Romîniei, care să 
sintetizeze, de pe pozițiile în
vățăturii marxist-leniniste, 
tot ce s-a realizat la noi pe tă- 
rîmul științei istorice", a fost 
dusă în cea mai mare parte 
la capăt, pînă la Unirea Tran
silvaniei cu Romînia, în 1918.

Cele cinci volume compac
te ale Istoriei Romîniei — din 
care patru sînt pe piață, iar al 
cincilea sub tipar —n-ar țț 
putut fi realizate, dacă autorii 
nu s-ar fi conformat indicației 
partidului de a relua critic, în 
spiritul materialismului isto
ric, „tot ce s-a realizat la noi 
pe tărîmul științei istorice", 
adică, pe lîngă marile reali
zări ale istoriografiei noastre 
marxiste, toată moștenirea 
valabilă a trecutelor generații 
de istorici.

Această moștenire s-a con
stituit, în cea mai mare parte, 
în cadrul Universității, din 
cursuri tipărite ca lucrări 
sau din publicații, docu
mente care au servit ca ba
ză acestor cursuri și altor lu
crări. Moștenirea noastră ști
ințifică s-a îmbogățit pe mă
sură ce Universitatea s-a 
transformat într-un centru de 
cercetare științifică și pe mă
sură ce maeștrii de mare pres
tigiu — ca N. Iorga, I. Bog
dan, D. Onciul, V. Pîrvan, 
pentru a nu aminti decît pe 
cei din București — au format 
pleiade de tineri capabili să 
continue tradiția marilor lor 
înaintași.

începuturile acestei tradiții 
a științei istorice romîne, ca 
toate începuturile, au fost ex
trem de modeste. Pînă la nu
mirea lui Iorga ca profesor ti
tular al catedrei de istorie u- 
niversală, în octombrie 1894, 
învățămîntul și știința istori
ei universale nu depășise încă 
faza compilației servile.

în aceste condiții totul era 
de creat în ceea ce privește 
învățămîntul istoriei universa
le și totul a fost creat de per
sonalitatea excepțională a lui 
Nicolae Iorga. El a reînnoit și 
îmbogățit toate domeniile is
toriografiei romînești. Mai în- 
tîi în ceea ce privește docu
mentarea, Iorga a simțit de la 
început necesitatea de a lărgi 
baza informației sale ~ prin 
cercetări de arhive. După ce a 
debutat cu două studii de is
torie medie, foarte remarcate, 
dintre care unul i-a adus ti
tlul de doctor în Litere de la

Oțetea
Universitatea din Lipsea, iar 
celălalt diploma Școlii de 
înalte Studii din Paris, Iorga 
publică prima sa culegere de 
documente „Acte și fragmente 
cu privire la istoria romini- 
lor" urmată de o vastă serie 
de culegeri și documente.

Chiar dacă n-ar fi dat nimic 
altceva această cantitate e- 
normă de documente, extrase 
din toate arhivele din țară și 
străinătate, ele ar fi asigurat 
lui Iorga un loc de frunte în 
istoriografia romînească.

Dar publicațiile de docu
mente nu reprezintă decît o 
latură a operei lui Iorga. Ac
tivitatea lui științifica s-a lăr
git paralel cu îmbogățirea 
materialului documentar. Mai 
întîi cursurile sale universita
re și conferințele sale publice 
s-au transformat totdeauna în 
lucrări tipărite. Apoi studiile 
consacrate unor probleme 
particulare s-au îmbinat și 
dezvoltat în sinteze.

Prima lui sinteză, „Istoria 
poporului romîn" în 5 voi., 
este publicată în 1905 într-o 
mare colecție germană de is
torie universală.

Iorga a consacrat a doua 
mare sinteză a sa Istoriei Im
periului otoman, publicată în 
Germania, între 1908—1913.

Istoria Bizanțului a fost a 
treia sinteză care a contribuit 
să facă din Iorga o somitate 
științifică internațională. .

în sfîrșit, în încercare 
de sinteză a istoriei uma 
nității, Iorga a reacționat 
împotriva tendinței istoricilor 
occidentali de a restrînge sfe
ra istoriei universale la istoria 
popoarelor lor.

Aceste opere capitale n-au 
istovit uriașa putere de crea
ție a lui Iorga. Istoria culturii, 
îndeosebi istoria literaturii și 
istoria artelor, ocupă un loc 
însemnat în activitatea sa ști
ințifică.

în toate lucrările sale a că
utat mai ales să scoată în evi
dență locul romînilor în is
toria universală și să justifice 
prin rolul de pavăză a so
cietății occidentale, îndreptă
țirea aspirațiilor sale la unita
te națională și la independen
ță politică. Această preocupa
re dominantă s-a concretizat 
într-o lucrare de ansamblu, 
intitulată tocmai: La place 
des Roumains dans I’ histoire 
universele (3 voi., București, 
1935—1936).

Toate aceste lucrări ale lui 
Iorga sînt scrise de pe poziții 
burgheze, care consideră o- 
rînduirea capitalistă ca înco
ronarea veșnică a întregii e- 
voluții istorice. Iorga n-a re
cunoscut existența legilor o- 
biective de dezvoltare socia
lă, nici rolul revoluției și al

I A
luptei de clasă ca motoare ale 
istoriei, nici menirea istorică 
a proletariatului. El era un 
idealist romantic. înapoierea 
culturală și mizeria materială 
a maselor muncitoare nu se 
datorau — in concepția lui — 
dominației și exploatării cla
selor stăpinitoare, ci lipsei de 
lumină prin școli la sate.

Intre cele două războaie 
mondiale, de pe poziții bur
gheze, Iorga a denunțat pri
mejdia pangermanismului și 
a teoriei spațiului vital. meni
te să justifice aservirea altor 
popoare, printre care eram și 
not Hitlerismul nu l-a iertat, 
și prin Garda de Fier, agentu
ra lui internă, l-a asasinat în 
noaptea de 26—27 noiembrie 
1940. Moartea lui a fost con
siderată în lumea științifică 
de pretutindeni ca cea mai o- 
dioasă crimă împotriva uma
nității.

Alături de Iorga, Universi
tatea din București a fost ilu
strată de o seamă de istorici 
eminenți, care au contribuit 
la dezvoltarea istoriografiei 
noastre și au format cadrele 
de cercetători și de profesori 
pentru învățămîntul superior 
și secundar.

Vasile Pîrvan a creat arhe
ologia romînească șl a format 
o pleiadă de tineri savanți 
care astăzi au reînnoit arheo
logia și istoria noastră veche. 
Getica lui e cartea de bază a 
originii romînilor și gloria lui 
în știința Universală.

Dimitrie Onciul, format la 
școala istorică vieneză a intro
dus în învățămîntul nostru u- 
niversitar metoda critică, 
preocupat de a atinge adevă
rul istoric printr-o analiză 
severă, care să nu treacă din
colo de rezultatele acestei a- 
nalize. Opera lui de căpetenie 
este Originile Principatelor 
Romîne, căreia i-a consacrat 
cea mai mare parte a activi
tății sale științifice.

Ca titular al catedrei de 
limbi slave, loan Bogdan a a- 
șezat pe baze științifice slavis
tica romînă.

El a relevat istoriografiei 
noastre originalele slove ale 
cronicilor moldovene și a pu
blicat în ediții critice, care au 
rămas modele neîntrecute, 
scrisorile domnești în limba 
slavonă din arhivele de la Bra
șov și actele lui Ștefan cel 
Mare. Opera lui a fost conti
nuată și îmbogățită, după 
aceeași metodă, dar în spirit 
materialist, de P. P. Panai- 
tescu.

Activitatea acestor savanți 
și a altor profesori care au 
predat diferite discipline de 
istorie, a făcut din Universi
tatea din București un centru 
de cercetare științifică, care a 
adus țării prestigiu și i-a for
mat cadre de dezvoltare în 
toate domeniile.

La expoziția 
realizărilor 
economiei 
naționale

Duminică, cu prilejul Zilei 
petrolistului, mii de vizitatori so
siți la Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a R. P. Romîne 
s-au îndreptat spre parcul cu in
stalații petroliere, din apropierea 
pavilionului central, unde au 
asistat la demonstrații practice 
cu instalațiile de foraj 3 DH-200 
și T-50 A, au făcut cunoștință 
cu utilajele pentru extracția ți
țeiului și cu stații de carotaj. 
Oameni ai muncii de toate pro
fesiile, petroliști din întreprin
deri de foraj și schele ale regiu
nilor Ploiești, Bacău, Argeș, Ol
tenia, precum și turiști de peste 
hotare au urmărit explicațiile 
date de specialiști din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
care au vorbit despre caracteris
ticile tehnice înalte ale instala
țiilor romînești de foraj, despre

Prima cunoștință cu chimia1 
In fotografie : elevi din clasa 

a Vll-a A a Școlii medii 
„M. Sadoveanu' din Capita

lă Ja o oră de laborator.

Foto: GR. PREPELIȚA

MÂȚII
schimb de experiență privind 
îmbunătățirea activității ob
ștești desfășurate pentru în
frumusețarea și buna gospo
dărire a cartierelor orașului.

★
• Atașatul militar, naval și 

al aerului al R. P. Polone la 
București, colonel Mihai Ja
worski, a oferit luni după- 
amiază în saloanele Ambasa
dei un cocteil cu prilejul celei 
de-a 21-a aniversări a Arma
tei Populare Polone.

Au luat parte general-co
lonel Ion Tutoveanu și gene
ral maior Ionel Vasile, ad- 
juncți ai ministrului forțelor 
armate, general locotenent 
Dumitru Constantinescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
interne, general maior Ion 
Dincă, secretarul Consiliului 
politic superior al Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, ge
nerali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă, atașați mili
tari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Aspect de pe șantierul naval Oltenița 
Foto: AGERPRES

CRONICA LITERARĂ
O încercare de inventariere te

matică — executată, de altfel, în
tr-o cronică din Gazeta literară 
— arată repede că al doilea vo
lum al Florenței Albu are un as
pect tematic echilibrat, cum nu 
au multe. Nu aceasta e însă 
chestiunea esențială. Am impresia 
că, în unele cazuri, lărgimea re
gistrului tematic este de-a dreptul 
invers proporționala cu valoarea 
reală a lirismului practicat de 
poetă. Florența Albu, poetă a 
spațiului mai cu seamă, tresărind 
cu emoție vibrantă la spectacolul 
lărgimii cîmpenești, scrie un ci
clu nerealizat, intitulat „Timp in
finit", în care un poem cum este 
cel intitulat „Construcții" eșuează 
prin simplism simbolic și artificio- 
zitate. E surprinzător cu cît cu
raj se reiau aici locuri comune ca 
poezia cifrelor, nostalgia mimată, 
în fond vibrația optimistă, în fața 
demolării etc., etc. Ideile sînt 
lipsite, în astfel de cazuri, de o 
viziune proprie. Dar e vorba nu
mai de cît ev a accidente de aceas
tă natură în care poeta plătește 
tribut unei maniere descriptive. 
Viziunea lucrurilor pe orizontală, 
în suprafețe mari sugerînd at
mosferă interioară, optimism, dra
goste, durere, este certa valoare a 
volumului, în cădit progres față 
de fuga nestatornică, în aceeași 
cîmpie, din primul volum. Carac
teristică atitudinii lirice mai con
turată acum mi se pare o poezie

intitulată simulant „Joc". în cu- 
renți hohotitori de aer și vînt 
„Mă plec pe-o aripă, / pe cealal
tă, / vîntul îmi bate în frunte / 
cu crengi aeriene, febrile, / și 
fug, cu ochiii-nchiși / și-s toată-a 
vîntului" — zice poeta sugerînd 
nu atît extazul senzualist — și el 
tradițional în lirica romînească, 
din care am cita admirabilele 
poeme ale lui Lucian Blaga — 
cît un ritual dezlănțuit al marilor 
fecundități. Este atitudinea de 
maximă receptivitate față de o

Florența Albii:
natură de vigoare inepuizabilă. 
Cu o asemenea dispoziție afectivă 
sînt întîmpinate evenimentele 
lumii, înșiși oamenii. Poeta întin
de mîinile după jucării și dă de 
lume iar reacția nu e surprinză
toare, neașteptată pentru că si 
jocul este colosal, ca o altă lume. 
Intuiția e pătrunzătoare și expri
mată cu o rară simplitate. Nici 
nu e vorba de o confuzie a valo
rilor, pentru că dimensiunea uria
șă a lumii e privită în proporții 
reale dar fără sentimentul apăsă
tor ce domină poezia elanurilor 
ratate. Optimismul umanist al li
ricii noastre contemporane, senti

încheierea vizitei
dr. Sigvard Eklund, 

directorul Agenției Internaționale 
pentru energia atomică

Președintele Comitetului 
pentru energia nucleară al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Gaston Marin, a oferit 
luni seara o masă în cinstea 
directorului general al Agen
ției Internaționale pentru e- 
nergia atomică, dr. Sigvard 
Eklund.

Au participat acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, acad. Ho- 
ria Hulubei, directorul Insti
tutului de Fizică Atomică, 
reprezentanți ai conducerii u- 
nor ministere economice și 
institute de cercetări, oameni 
de știință.

★
Luni dimineața, Sigvard 

Eklund, directorul general al 
Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică, aflat în 
vizită în țara noastră, a fost 
primit de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au participat Mircea Malița, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, acad. Horia Hu
lubei, directorul Institutului 
de fizică atomică, membru în 
Comitetul pentru Energia Nu
cleară, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Comitetul 
pentru Energia Nucleară.

★
Incheindu-și vizita în țara 

noastră, dr. Sigvard Eklund, 
directorul general al Agenției 
Internaționale pentru energia 
atomică, a făcut luni după-a
miază la hotelul Athenee Pa
lace o declarație reprezentan
ților presei romîne și cores
pondenților presei străine.

în primul rînd — a spus 
oaspetele țin să-mi exprim 
recunoștința față de guvernul 
țării dv. pentru invitația pri
mită de a vizita Romînia, una 
din țările membre ale Agen
ției Internaționale pentru e- 
nergia atomică — organizație 
interguvernamentală care cu
prinde 92 de state.

îmi exprim totodată satis
facția că în curînd se va ține la 
București un simpozion orga
nizat de agenție asupra utili
zării reactorilor de cercetare.

Oaspetele a vorbit apoi des
pre vizita la Institutul de en
docrinologie unde a remarcat 
utilizarea la un nivel înalt a 
radioizotopilor.

La Rafinăria de la Brazi — 
a spus el —- am admirat ins
talațiile ultramoderne, gradul 
de dezvoltare a industriei dv. 
petrochimice, care valorifică 
la un nivel superior hidrocar
burile naturale.

în încheiere, directorul ge
neral al Agenției internațio
nale pentru energia atomică a 
subliniat că, aflîndu-se pentru 
prima dată în Romînia, este 
îndntat de faptul că țara noa
stră, odinioară o țară agrară, 
a obținut rezultate atît de 
marcante în dezvoltarea sa in
dustrială.

Oaspetele a răspuns apoi la 
numeroase întrebări puse de 
ziariști.

(Agerpres)

0 expunere interesantă
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru). —
Sîmbătă după amiază în sala 

Teatrului de stat din Baia Mare 
a avut loc conferința intitulată 
„Formarea limbii și poporului ro
mîn" ținută de acad. prof. Con
stantin Daicoviciu, membru al 
Consiliului de Stat al R.P.R., rec
torul Universității din Cluj. La a- 
ceastă conferință, organizată de 
Comitetul regional pentru cul
tură și artă Maramureș, au parti
cipat peste 600 de oameni ai 
muncii din orașul Baia Mare.Televiziune

în jurul orei 18,00 — Jocurile 
Olimpice, Tokio, 1964. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pen
tru tineretul școlar : Frumusețile 
patriei în pictură — de Petru Co- 
marnescu. 19,35 — Emisiune de 
știință : Din tainele vieții peștilor
— de ing. Mihai Lefterescu. 20,00
— Transmisiune de la Teatrul Na
tional „Vasile Alecsandri" din Iași: 
Chirița în provincie. în pauză : 
Șah. în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

metodele înaintate de foraj și ex
tracție folosite.

Cu acest prilej, vizitatorii 
și-au exprimat admirația față de 
marile progrese înfăptuite de 
petroliștii noștri care dau pa
triei tot mai mult țiței, produse 
petroliere tot mai valoroase.

(Agerpres)

Semnarea 
unui program 
de schimburi 
culturale intre 
R. P. Romînă 
și Norvegia

La 10 octombrie, s-a semnat 
la Oslo, un program de schim
buri culturale pentru anul 
1965 între R. P. Romînă șl 
Norvegia.

Programul prevede schimb 
de delegați din domeniile ști
inței, învățămintului și cultu
rii și acordarea reciprocă de 
burse de studii.

De asemenea, programul 
conține prevederi referitoare 
la schimbul de expoziții și la 
colaborarea în alte domenii 
cultural-artistice.

Din partea romînă, progra
mul a fost semnat de către 
Petru Mânu, ministrul R. P. 
Romîne la Oslo, iar din partea 
norvegiană . de către Arvid 
Sveum, directorul relațiilor 
culturale din Ministerul Afa
cerilor Externe.
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CINEMATOGRAFE
STRĂINUL — cinemascop (am

bele serii) : Patria (10j 13,30: 17:
20.30) . ACCATTONE ; Republica
(9,30: 11,45: 16,30» 18,45» 21,15),
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Grivița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (16;
18,15: 20,30). BALADA SOLDATU
LUI : Carpați 10; 12; 14; 16). GHE
PARDUL — cinemascop (ambele 
serii) : Luceafărul (10; 13,30; 17;
20.30) , Aurora (9,30; 13,15; 17; 21),
Modern (9,45 ; 13,15; 17; 20,30).
HATARI (ambele serii) : București 
(9,30; 13; 16,30; 20), Melodia (9,30; 
13; 16,30; 20), Flamura (9,30 » 13;
16,30; 20), Stadionul Dinamo (ore
le 18,45). REZERVAT PENTRU 
MOARTE : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30: 18,45; 21), înfrățirea întro 
popoare (14; 16; 18,15; 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). MORAL 
'63 : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Bucegi (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). OCOLUL
PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE ZILE — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina 
(9,30; 13; 16,30; 20,15). BANDA
DE LAȘI : Union (15; 17; 19; 21). 
PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na (orele 10). ȘOFERII IADULUI : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . POVESTEA UNUI BALET — 
MÎNA ÎN MÎNA — INTILNIREA 
CELOR CURAJOȘI — PE FLUVII
LE REPEZI — AVENTURĂ IN 
TRECUT — MĂMICO ÎȚI SCRIU 
DIN BULGARIA : Timpuri Noi 
(10 — 21 în continuare). COLA
BORATORUL CEKA : Giulești (10, 
12» 14; 16» 18,15» 20,30), Feroviar

(10; 12; 14; 16,15: 18,30: 20,30).
VIAȚA PARTICULARĂ : Excelsior 
(10; 12,15; 15,30: 18: 20,30), To
mis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15»
20.30) , Miorița (10,15 ; 12,30: 14,45»
17; 19,15; 21,30). INSPECTORUL ȘI 
NOAPTEA : Cultural (16; 18,15»
20.30) . FRAȚII CORSICANI — ci
nemascop : Dacia (9,30; 11,30; 14; 
16,15; 18,30; 21). DRAGOSTE NE
ÎMPLINITĂ : Buzești (15,30; 17,45;
20) . GALAPAGOS : Crlnqași (16»
18,15: 20,30), Ferentari (16; 18; 20). 
LA STRADA: Unirea (16: 18,15» 
20,30). PAGINI DE ISTORIE — 
ROMÎNIA, ORIZONT ’64 : Flacă
ra (15,30; 19), Moșilor (16: 19).
DOI COLONEI : Vitan (15; 17; 19»
21) . CEI TREI MUȘCHETARI —
cinemascop (ambele serii) ; Munca 
(13; 16,45; 20,30), Grădina Vitan 
(Calea Dudești — orele 18,30). 
VÎNĂTOAREA — cinemascop • 
Popular (16; 18,15» 20,30). AL NO
UĂLEA NUME : Arta (15» 17; 19, 
21). SINGURĂTATEA ALERGĂTO
RULUI DE CURSĂ LUNGĂ : Co- 
lentina (15,30» 18: 20.30). ARIPI
NEGRE : Cosmos (16; 18: 20). KO- 
ZARA : Viitorul (16; 18,15: 20,30). 
DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
Volga (10; 12; 14; 16,15; 18,30»
20.45), Drumul Sării (11; 16; 18; 20). 
PĂȘESC PRIN MOSCOVA — ci
nemascop : Rahova (16: 18,15»
20,30). FALSIFICATORUL : Pro- 
qresul (15,30; 18» 20,30). CTOCIA- 
RA : Lira (15,30; 18; 20,30). BRA
ȚUL NEDREPT AL LEGII : Co- 
troceni (14; 16,15: 18.30; 20,45).
CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Pacea 
(10» 14, 17» 20).

ment cultivat organic și de poezia 
tinerilor, este o valoare de struc
tură. In versurile Florenței Albu 
acesta e motiv liric predilect. 
Poeta e îneîntată de culorile ce
rului și ale ctmpiei, de greieri, de 
mînjii soarelui, de cai și grine 
unduind marin, de vîntul Bărăga
nului, de melancolia tăcută a 
serilor ca și de duioasa copilărie 
cu bostani și basme. E un univers 
cu care ea abordează și citadinul, 
de unde impresia stăruitoare a 
lărgimii imense, în orice mediu : 
„Dar a mai rămas să sune-n 
mine / vîntul Bărăganului; / 
mi-e teama să nu se audă / cum 
vin, prin tot orașul / vuind de 
rezonanța lui“. Sub semnul ieșirii 
in larg stă un ciclu intreg, care 
dă și titlul volumului. Poeta sur- 

„Intrare in
prinde cu acuitate valoarea ado
lescenței sub raportul deprinderii 
de joc (amintitul titlu sugerează 
și el, ca mit al copilăriei, balansul 
între vîrste). Pierzînd mirajul, vi
ziunea feerică în alb („Luna era 
albă / Aleea cu nisip marin era 
albă / Umbrele fulgerau zăpezi 
sub călcîi") psihologia adolescen
tului capătă gust pentru senzații 
dure, culori dureros de vii, senti
mente mature. Sufletul e în criză, 
reacția-paradox. Chemările sînt 
ingînate ispititor „auzeam cum 
crește cerul nou / auzeam cum 
se adaugă pămînturi". Tot acest 
univers afectiv iși găsește expre

sia tntr-o natură tulburată, nu 
crîncena, dar problematică, plină 
de sensuri tainice, oricum aluzi
ve. Poeta e peripatetică („Am să 
merg prin păduri / pînă se scu
tură / pînă se scutură...) și 
excursia are uneori consecințe 
adinei: „Sunetele au limpezimi 
de ape, / e o întîlnire, în zboruri, 
cu stelele... / Stau pînă se fac 
pădurile cer / pînă se fac stelele 
păsări". Eroul liric se exprimă pe 
sine într-un cosmos familiar, că
ruia i se urmăresc, pe suprafețe 
întinse, sensuri adinei. Ruginile 
frunzei, izul ascuțit de iarbă 
coaptă, brazdele cerului, percepu
te cu autentic simț al naturii în
tomnate sînt ridicate în simbol 
grav, păstrat insă într-o melanco
lică incertitudine. Setea de spațiu 

anotimp
— condiția reporterului autentic
— devine surprinzător motiv li
ric : „Nehotărnicite / zboruri și 
gînduri — /de m-aș pierde-n 
atîtea întinderi, aș întîlni copilul 
$i bătrînul / care m-așteaptă la 
capătul vîrstelor / acolo unde 
se-ncheie / orizontul cu drumuri".

Intr-un univers însușit, cu largi 
imagini cîmpenești ori simple e- 
vocări de atmosferă a anotimpu
rilor, poeta dispune de mijloace 
remarcabile de autoexprimare. 
Fără a face caz de adolescență, 
impresia de natură fecundă, pro
teică sugerează problemele vârs
tei, impulsurile afective. E, poate,

cea mai autentică și sinceră expri
mare a bogăției sufletești dăruita 
acestei temeinice „intrări în ano
timp". Optimismul de care vor
beam la început nu presupună 
explozia bucuroasă în fața fie
cărei priveliști ci înseamnă cu
rajul și sinceritatea cu care ta 
autoexprimi. Senzația incertă a 
durerii e admirabil prinsă în poe
zia care poartă acest titlu („Du
rere") : „Mi-era teamă. / venea 
ca o teamă. / Era în aer, nu știu 
ce șoptea / totdeauna aș fi vrut 
să o privesc în față / pentru că-n 
mine urca spaima din copilărie : / 
dacă mă-ntorc, pe la spate mă 
prinde !“

într-un ciclu de dragoste nu 
sînt ocolite avatarurile iubirii, du
rerea despărțirilor sau reveria co
pilăroasă : „îmi răstorn capul pe 
spate / cum făceam în copilărie, 
demult; / lumea-mi apare, întoar
să / cu farmecul ciudat și oblic 
de-atunci...“. Iubirea e și aici un 
tărîm în doi, biciuit, înăuntru și 
în afară, de simbolica mare, în
singurarea e uneori acut resimți
tă. Dar farmecul aparte al acestor 
versuri de dragoste îl dă incerti
tudinea în care plutește sentimen
tul erotic. De fapt, întregul „co
lind la o fereastră a timpului" — 
vîrsta dragostei — e mai puțin 
un poem de iubire cît o expresie 
a naturii îndrăgostite, în spiritul 
dualității folclorice natură-iubire, 
cu indecizia surprinzătoare a pla
nurilor care dă consistență pro
fundă cîntecului popular de dor,

C. STĂNESCU
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In Uniunea

Sovietică a fost

lansată

Nava cosmică 
„Voshod" cu trei 
cosmonauți la bord

FILMUL
ZBORULUI

MOSCOVA 12 (Agerpres). —
Comandantul navei cosmice 

„Voshod"" este inginerul colo
nel Vladimir Komarov, în cîrsta 
de 37 de ani, asistent la Acade
mia tehnică militară de aviație 
„Jukovski".

Vladimir Komarov a visat din 
copilărie să devină pilot. In 1942 
s-a înscris la Școala specială din 
Moscova a forțelor aeriene mi
litare. După trei ani, ajunge la 
școala de aviație militară din 
Bataisk și, după ce o absolvă, 
devine pilot pe un avion de cî- 
nătoare. Comandamentul a rele
vat că Komarov este un pilot cu
rajos, plin de încredere, care nu 
se pierde în condiții dificile.

In 1954, ofițerul Komarov se 
înscrie la Academia „Jukovski" 
și după 5 ani obține diploma de 
inginer.

Pilotul inginer Komarov a e- 
fectuat cu succes antrenamente 
cosmice speciale, a studiat la 
perfecție partea materială a na
vei. El este un bun parașutist: 
a executat 77 lansări. Este deco
rat cu ordinul „Steaua Roșie*" și 
cu 4 medalii.

Valentina, soția lui Komarov, 
a absolvit Facultatea de irtorie 
și filologie a Institutului peda
gogic din Croznîi (Caucazul de 
Nord) și lucrează acum ca bi
bliotecară. Au doi copii — Ev- 
gheni de 13 ani și Irina de 
6 ani.

Tatăl cosmonautului este pen
sionar, mama sa a murit în 1949.

MOSCOVA 12 Agerpres). — 
Omul de știință Konstantin Feo
ktistov, membru al echipajului 
navei cosmice, s-a născut in ora
șul Voronej din Rusia Centrală. 
El are 38 de ani. Nu este mem
bru de partid.

In timpul celui de-al doilea 
război mondial, Feoktistov, care 
avea atunci 16 ani, a plecat vo
luntar pe front. Ca cercetaș, el a 
îndeplinit diferite misiuni. In 
1942 a fost rănit în lupte. Este 
decorat cu medalia „Pentru vic
toria asupra Germaniei". După 
demobilizare, el a terminat școa
la de 10 ani. In 1949 a absol
vit școala tehnică superioară 
„Bauman" din Moscova.

Lucrînd în diferite instituții de 
cercetări științifice, Konstantin 
Feoktistov s-a dovedit a fi un 
specialist cu o largă erudiție în 
probleme tehnice. După 6 ani 
de la terminarea institutului, și-a 
susținut lucrarea de disertație 
după care i-a fost acordat titlul 
științific de candidat în științe 
tehnice.

Pentru succese în dezvoltarea 
științei și tehnicii sovietice, 
Feoktistov a fost decorat de 
două ori cu ordinul Steagul Roșu 
al Muncii. Pregătindu-se pentru 
zborul în Cosmos. Feoktistov a 
efectuat cu succes antrenamen
te speciale. El este admirabil 
pregătit peatru nnsnmea m de 
om de jțnfâ — membra al

Soția hn Feoktistov — Gai-xt 
este tehnician la o tntrepr.ncgie 
din Moscova. Eî as ct hc. An
drei. în virstâ de dea ran Tu£ 
cosmonantnhz est* fuDcțx’ear. 
Mama sa a nxorit in 1957. Fra
tele costnonantcH- Bans a mu
rit pe front in 1941

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Cel mai tinăr membru al echipa
jului navei cosmice „Voshod"* 
este medicul comsomolist Boris 
Egorov, in cîrstă de 27 de ani.

După ce a terminat școala me
die, s-a înscris in 1955 la Insti
tutul de medicină din Moscova. 
Fiind încă student, Boris a fost 
pasionat de munca științifică și 
s-a ocupat de problemele medi
cinii aviatice și cosmice. După 
absolvirea institutului, a lucrat 
in diferite instituții de cercetări 
științifice in domeniul medicinii, 
unde s-a dovedit a fi un om de 
știință ieșit din comun. El a ti
părit 10 lucrări. In prezent, ti nă
rui om de știință, disttns pentru 
marile sale merite cu insigna 
„Fruntaș în ocrotirea sănătății", 
se pregătește pentru susținerea 
disertației, pentru a căpăta titlul 
de candidat în științe medicale.

Înainte de a zbura în Cosmos, 
locotenentul Egorov, din servi
ciul medical, a efectuat cu suc
ces antrenamente speciale. El a 
executat 11 sărituri cu parașuta. 
Egorov este sportiv, H paioueo- 
□e atpamnmd tdraL

Bcn E&ne este âmamt. Se- 
b» sa. EIbcmkmc, ever ma&r sef 
la Aaea de cetaAncdepe «e la 

W medacai pe care i-« 
absocrd soțal eu h 1962, k s-a 
născut sn fm, Bont.

Tatăl ha Bont este medsc, m 
prezent pemămar. J/asm «a, 
Aaa. < arariC aram 13 em.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Nava satelit „Voshod", la bor
dul căreia se află trei cosmo
nauți, a efectuat prima rotație 
în jurul Pământului. Membrii 
echipajului au transmis pe 
Pământ o radiogramă în care 
raportează că se simt admira
bil și misiunea va fi îndepli
nită.

Medicul cosmonaut Egorov 
a efectuat un control medical 
general al cosmonauților. Echi
pajul a luat micul dejun. Co
mandantul navei a transmis 
că condițiile din cabină sint 
normale : presiunea 1,1 atm, 
temperatura 18 grade C, umi
ditatea relativă — 58 la sută.

*
Nava „Voshod" a efectuat a doua 
rotație în jurul Pămîntului în 
cursul căreia cosmonauții au con
tinuat să lucreze potrivit pro
gramului.

Toate sistemele navei funcțio
nează satisfăcător, condițiile dm 
cabină sint normale. Zborul con
tinuă.

salut tineretului lunii care parti
cipă la cea de-a 18-a ediție a 
Jocurilor Olimpice, menite să 
aibă un rol important în întă
rirea colaborării și înțelegerii re
ciproce intre sportivii de pe ț-qg 
continentele, in apropierea popoa
relor și întărirea păcii'.

Agestse TASS zi
zborul nave; cosmice «Vos- 
bod* continuă cu sacrei i> 
conformitate cu sarora gc 
zbor, Lx cursul revoluțiilor a 
treia si a patra s-au etecruat 
cercetări fiziologice. La cos- 
=o-nau*i s-a măsurat tensiune»

O
Vedere am Rangoon capita-

Seminarul 
geologilor
bir ni ani

Ml LTT MIRI \DRES XTE
SPtCIM.ISTH.OR 1OMIM 

CURt AU AJUTAT LA
descoperirea unor
REZERVE DE PETROL

Convorbiri indiano-pakistaneze 
privind Cașmirul

KARACI. — Luni a sosit la 
Karaci, la invitația președintelui 
Pakistanului, Auub Khan, primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri. In aceeași zi au început 
convorbirile indiano-pakistaneze 
in vederea rezolvării conflictului 
dintre cele două țări în legătură

cu Cașmirul. Surse oficiale din 
Karaci au declarat că ziua de 12 
octombrie marchează o dată im
portantă în relațiile dintre cele 
două țări, deoarece aceasta este 
prima luare de contact la nivel 
înalt consacrată diferendului in- 
diano-pakistanez.

Politica irakiană
în domeniul petrolului

PE SCURT

„0 excepțională 
performanță 
științifică"

• Acad. prof. MIRON NI- 
COLESCU — director al

Institutului de matematică al 
Academiei R.P.R.

Știința trăiește o nouă zi de 
sărbătoare. La 7 ani de la inau
gurarea erei cosmice oamenii de 
știință sovietici realizează astăzi 
o performanță cu totul excepțio
nală. Un echipaj cosmonautic a 
pornit cu curaj spre marile it ine - 
rarii cosmice.

Zborul actual este concluzia 
logică a unei vaste game de cer
cetări și experiențe pUne de suc
ces. Alături de toți oamenii de 
știință din țara noastră felicit cu 
căldură pe realizatorii acestui 
hotărîtor moment cosmonautic, 
tirînd oamenilor de știință sovie
tici noi izbînzi în lupta pentru 
cunoașterea universului.
• Conf. univ. ing. MIHAI 

NIȚA
Lansarea pe orbită în jurul Pă

mîntului a navei cosmice „Vos- 
hod“ avînd la bord un echipaj 
format din’ trei cosmonauți re
prezintă un succes al specialiști
lor sovietici, constituind totodată 
un moment important în istoria 
dezvoltării cosmonauticii.

Prezența la bordul navei „Vos
hod" a unui cercetător științific 
și a unui medic cosmonaut va da 
posibilitatea unor cercetări mai 
profunde a spațiului cosmic, a 
comportării instalațiilor și agrega
telor navei cosmice precum și a 
comportării organismului uman în 
timpul zborului orbital.

Pe de altă parte proiectele an
terioare în vederea efectuării 
zborului omului spre lună și spre 
planetele acestui obiectiv de mare 
actualitate va da posibilitatea 
construirii unor nave cosmice ca
pabile să poarte la bord un echi
paj format din cel puțin trei cos
monauți.

• LUCIA URMACIU - mun
citoare la țesătoria de relon

„Panduri" din București
îmi exprim bucuria pentru 

noul succes al științei și tehnicii 
sovietice. „Voshod“ — nava 
avînd la bord cei trei cosmo
nauți — demonstrează nivelul 
înalt atins de cosmonautica so
vietica. Marea forță creatoare a 
omului, capacitatea lui de a pă
trunde tainele universului, își gă
sesc o puternică ilustrare în zbo
rul curajos al celor trei fii ai po
porului sovietic, cărora le adresez 
și eu sentimente de profundă 
prețuire.

Evenimentul cosmic
comentat in lume

WASHINGTON:

„Surpriză totală"
WASHINGTON 12 (Ager

pres). — După cum relatează 
corespondentul din Washington 
al agenției France Presse, .'Pla
sarea pe orbită a navei cosmice 
sovietice „Voshod* a provocat 
o surpriză totală la Washing
ton1".

Specialiștii americani nu au 
ignorat desigur faptul că Uniu
nea Sovietica poseda rachete 
mai puternice decît Statele U- 
nite, menționează France 
Presse, Plasarea pe orbită a 
unei cabine transportând trei 
cosmonauți a constituit totuși o 
surpriză, cu atît mai mult cu 
cit prima cabină americană de 
două persoane „Gemini"", care 
urmează să înconjoare de trei 
ori Pămîntul, nu va fi lansată 
decît cel mal devreme în luna 
ianuarie sau februarie a anului 
viitor. Vor mai trece alți trei 
sau patru ani — arată în conti
nuare aceeași agenție — pînă 
ce se va ajunge ca pasagerii 
unei nave spațiale americane 
să fie în număr de trei.

LONDRA:

Avansul yancMfer 
de știați smetid

LONDRA. 12 (Agerpres?. — 
împărtășiadu-si impresie pri
lejuite de lansarea îa Uniunea 
Sovietică a primei nave cos
mice din lume, avînd trei cos
monauți la bord. Kenneth 
Gatland, vicepreședinte al So
cietății britanice de comunica
ții interplanetare, și-a exprimat 
părerea că „rușii sint înaintea 
americanilor cu doi ani în 
explorarea Cosmosului'. El a 
spus că noua lansare constituie 
un mare salt în experiențele 
care vor face cu putință. în 
cele din urmă, alunizarea omu
lui.

Etapele

De Ia bordul cavei 'orr ce 
„Voshod* zoszrozzrz': zu adre
sat C.C. al P.C.US-, fiu. erauici 
sovietic și personal hă
H nișei ov o rvLograrsd rare 
raportează cd ecJnpcnri se 
simte excelent, sisîe^e’.e rarvei 
funcționează normal și zborul 
se desfășoară cu succes-

cuceririi
PARIS:

Trecerea 
la „astronautica 

operațională44
PARIS 12 (Agerpres). — ln- 

tr-un comentariu în legătură cu 
noul succes repurtat de Uniu
nea Sovietica prin lansarea na- 
vei-satelit „Voshod", la bordul 
căreia se află trei cosmonauți, 
agenția France Presse scrie că 
ziua de 12 octombrie 1964 mar
chează o dată esențială în cu
cerirea Cosmosului. Trecerea 
de la astronautica experimenta
lă la astronautica operațională. 
După cele 12 zboruri în Cos
mos cu echipaj uman, arată 
agenția citată, astronautica in
tră, în sfîrșit, în faza marilor 
explorări pregătitoare ale cu
ceririi Lunii și a planetelor în
vecinate.

Cosmosului
Prima rotație a navei „Voshod" este cea de-a 260-a rotație in -.arul 

globului pămîntesc a cosmonauților sovietici. Ea a început după nu
mai 42 de luni de la primul zbor din lume al unui om în Cosmos, zborul 
lui Iuri Gagarin. In acest timp, navele cosmice sovietice au zburat 
peste 10 500 000 de km, sau de 7,5 ori mai mult decît lungimea totală 
a traseelor cosmice ale piloților din S.U.A.

Iată principalele date comparative despre zborurile cosmonauților:

Cosmonauții Data Distanța 
in mii de km.

Iuri Gagarin 12. 04.961 1 lh48’ 41
Gherman Titov 6—7. 08.961 17 25hl8’ 703
John Glenn 20. 02.962 3 4h56’ 129
Scott Carpenter 24. 05.962 3 4h 56’ 129
Andrian Nikolac\ 11—15. 08. 962 64 95h 2 640
Pavel Popovici 12—15.08.962 48 71h 1 980
Walter S chirr a 3.10.962 6 9h 13’ 259
Gordon Cooper 15—17. 05.963 22 34h 920
Valeri Bikovski 14—19.06.963 81 119h 06' peste 3 300
Valentina Tereșkova 16—19. 06. 963 48 70h50’ aproxinu 2 000

îăc. ore «x acssciuc aRsesr

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
„Irakul trebuie să dețină cel 
puțin 20 la sută din capitalul 
companiilor petroliere străine 
care operează pe teritoriul 
săuu,a declarat ministrul ira
kian al petrolului, al Wattari, 
intr-un interviu acordat zia
rului „Al Saoura al Arabiya"". 
El a contestat valabilitatea 
acordurilor încheiate de fos
tele guverne irakiene cu com- 
pe ..’c petroliere străine, ară- 
riad ec acestea au fost f«- 
c*.eade rab presiunea cercu- 
nfor .-.pen«^rie-

petroiulu-. al Ira- 
cx'xi a decîaraz apoi câ noua 
pctaici râ domenrid petrol u-

O so al do Dori icos 
in Algeria

ALGER ÎZ — Ctnso—id—ri -.-jxâ cficialâ de < 
C Knux tKsafe Aișna. la cn-itațîa h 

'_*** cnpjr-aiEiiix Dar- Poennt prc-gxamuli
Jcm. ymaAafcăr IcmMes kfe Cabs va atm c

d» wamd ir a C ■— *■» tta. pcecs:
■■de m h ~ —- a*™c accsiie ^e ă
_xe— a. - - ______ -- ncmrf" EI »a ,iz

oe s ai țir- -rererader' mdcsti

Din viața

După profesori, elevii...

xomn, aEafi. in grevă, «e îas£- 
neau pentru ca să-s re^eoâee 
drepturile prin ș; de-

iul să-și '-adi dxscăEz «îarari cx 
bastoane de cancue, gaze laeri- 
mogene, molestați, arunci Ia 
dubele pohțieL Puțini dintre « 
insă și-ar fî putut imagina atori 
că foarte curind vor nnpiriir- 
întrutotul soarta profesor.’.•or. Ș: 
totuși, așa s-a întimplaL La nu
mai citeva zile după ce. sab 
presiunea cadrelor didactice a- 
ilate în grevă, guvernul bolivian 
a fost nevoit să accepte o parte 
din revendicările acestora, s-a 
anunțat în mod oficial o consi
derabilă majorare a prețurilor la 
rechizitele și manualele școlare.

Ca urmare a acestei măsuri 
elevii de la școlile și colegiile de 
stat au organizat demonstrații de 
protest. Elevii demonstranți au 
formulat însă revendicări mult 
mai largi. Ei au cerut îmbunătă
țirea condițiilor de învățătură, 
reducerea taxelor școlare, con
struirea de noi școli și altele.

A fost acum rîndul elevilor să | 
înfrunte poliția. Elevii au fost 
atacați cu gaze lacrimogene, au 
fost loviți cu aceleași bastoane j 
de cauciuc cu care au fost lo
viți și mentorii lor. Zeci dintre ei I 
au fost aruncați în aceleași dube.

Nepredată niciodată în clasă, ’ 
lecția profesorilor a fost bine în
vățată de elevi. Ei au înțeles că ' 
pentru a putea să se instruiască 
au nevoie de condiții favorabile | 
și au cerut crearea acestor condi-

lui va rezerva guvernului 
irakian „rolul principal în in
dustria petrolieră". El a enu
merat apoi problemele care 
fac obiectul negocierilor cu 
companiile străine care ope
rează în Irak. Printre acestea 
se află: Dreptul Irakului de a 
deține 20 la suta din capitalul 
companiilor petroliere, creș
terea redevențelor obținute 
din partea companiilor străi
ne, fixarea prețului petrolu
lui brut și a cheltuielilor de 
exploatare a petrolului in 
mod avantajos pentru Irak, 
folosirea mijloacelor irakiene 
pentru transportarea petrolu
lui, dreptul guvernului ira
kian de a folosi gazele de 
sondă, pînă în prezent neuti
lizate, plătirea redevențelor 
către guvernul irakian în de
vize, înlocuirea tuturor teh
nicienilor și funcționarilor 
străini din exploatarea petro
lului cu alții de origine ira
kiană.

----- •------

Vizita delegației 
de partid 

ți guvernamentale 
a R. P. Ungare 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 12 (Agerpres). 
— Luni a sosit la Varșovia In
tr-o vizită de prietenie delega
ția de partid și guvernamen
tală a R. P. Ungare, condusă 
de Jânos Kădăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., președinte
le guvernului revoluționar 
nnmcitoresc-țărănesc ungar.

Delegația a fost întîmpinată 
de Wladyslaxv Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Si de alți conducători de par
tid și de stat din R. P. Polonă.

In piața gării din Varșovia a 
avut ioc un miting la care au 
restit cuvîntăxi W. Gomulka și 
J. Kădăr.

în aceeași zt la Varșovia au 
îzeeput convorbirile între cele 
două deiegaUL

PARIS. — Ziarul „L’Huma- 
nite“ de luni publică rezolu
ția adoptată de recenta ple
nară a Comitetului Central al 
P.C. Francez în care se arată 
că „Partidul Comunist Fran
cez își va continua eforturile 
pentru ca toate partidele de
mocratice să se înțeleagă a- 
supra unui program comun 
care să ușureze unirea mase
lor. Dacă cu toate eforturile 
sale acordul se va dovedi im
posibil de realizat, partidul 
comunist va prezenta la mo
mentul oportun un candidat 
pentru alegerile prezidenți
ale".

Ziarul publică, de aseme
nea, hotărîrea privind măsu
rile pentru cinstirea memoriei 
lui Maurice Thorez.

TURNEUL 
BALERINILOR ROMINI 

IN R. D. GERMANA

MAGDEBURG. — In cadrul 
turneului în R. D. Germană, an
samblul de balet al Teatrului de 
Operă și Balet din București a 
prezentat la 10 și 11 octombrie, 
spectacole la Teatrul „Maxim 
Gorki" din Magdeburg. In primul 
spectacol au fost prezentate 
„Iancu Jianu“ de Mircea Chi- 
riac, „Vraja Dragostei** de De 
Falia și „Bolero" de Ravel, iar 
în al doilea „Romeo și Julieta" 
de Prokofiev. Ambele spectacole 
s-au bucurat de un succes deose
bit, balerinii romîni fiind viu 
aplaudați de public.

SEMINARUL 
INTERNAȚIONAL 

PENTRU PROBLEMELE 
NEFRITEI

BELGRAD. — La 12 octom
brie, în localitatea Dubrovnik 
din R. S. F. Iugoslavia s-a 
deschis seminarul internațio
nal ce va cerceta problemele 
nefritei. Participă reprezen
tanți din Bulgaria, Romînia și 
Iugoslavia. Din țara noastră 
participă o delegație condusă 
de prof. dr. Ion Brukner, pro
rectorul Institutului Medico- 
Farmaceutic din București.

MOSCOVA. — La invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
luni a sosii la Moscova o delega
ție parlamentară a Republicii 
Congo (Brazzaville), condusă de 
A. L. Angor, președintele Adu
nării Naționale.

ALEGERILE DIN LIBIA

TRIPOLI 12 (Agerpres). — 
Sîmbătă au avut loc în Libia 
alegeri generale pentru noua Ca
meră legislativă. Numărul depu- 
taților a crescut de la 55 la 103, 
ca urmare a unui recensămînt re
cent al populației.

33 de candidați, printre care 
5 membri ai guvernului, au fost 
realeși fără nici un vot contra. 
Scrutinul a fost secret. Femeile, 
deși pentru prima dată au obți
nut dreptul de vot, au participat 
într-un număr foarte redus. în 
lipsa unor partide politice, alege
rile s-au desfășurat pe baza unor 
programe individuale ale candi- 
daților, aparținînd diferitelor sec
toare de activitate ale statului. 
Rezultatul alegerilor nu va modi
fica componența actualului gu
vern libian, deoarece nu este ne
cesar ca miniștrii să fie în același 
timp și deputați.

RUPEREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE DINTRE 

CAMBODGIA $1 REPU
BLICA SUD-AFRICANA

PNOM PENH. — Prințul No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, a anunțat luni că 
(ara sa a rupt relațiile diploma
tice cu Republica Sud-Africană 
și Portugalia. Această hotărîre 
a fost luată în conformitate cu 
recomandările celei de-a doua 
Conferințe la nivel înalt a țări
lor neangajate.

PE SCURT

CUBA : Obiectivul fotografic a înregistrat această imagine la 
provincia Havana

Școala națională de arte din
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