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în numele 

dreptului 

sacru al 

independenței

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu tovarășul Santiago Carrillo

Sub semnul amplificării eforturilor creatoare pentru înfăptuirea programului 
partidului, al sentimentelor de profund internaționalism care animă intregul popor român, 
intr-o atmosferă de vibrant optimism și încredere în viitorul luminos al națiunii 

noastre socialiste, în întreaga țară a avut loc

Marți, 2 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu,' s-a 
întîlnit cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român.

La întîlnire a participat to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Luni după-amiaza, a sosit la 
București, tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Par
tidului Comunist din Spania, ca
re face o vizită în tara noastră.

In cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej s-a 
reafirmat hotărîrea reciprocă 
de a dezvolta în continuare re
lațiile de colaborare și solida
ritate intemaționalistă dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, 
corespunzător intereselor ce
lor două partide și popoare, 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
ale tuturor forțelor antiimpe-

★

la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

La sosire, oaspetele a fost în
tâmpinat de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului

rialiste. S-a făcut, totodată, un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale luptei re- 
vol u țio nare, aut i impe rialiste, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești, ale situației interna
ționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te și caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit un dejun în cinstea 
tovarășului Santiago Carrillo,

Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

SARBATOAREA MUNCII
• ÎNTR-UN SINGUR SCHIMB — 200 TONE DE 
FONTĂ PESTE PLAN • CREȘTE, PRIN EFORTUL 
CONSTRUCTORILOR, BARAJUL MARELUI LAC 
DE ACUMULARE DE PE LOTRU • ARGONAUȚII 
DIN „DULCE TÎRGUL IEȘILOR" ÎN PLINĂ ACTI
VITATE • LA TG. MUREȘ, CA ÎN ÎNTREAGA 
TARĂ, GARANȚII PENTRU REALIZAREA Șl DEPĂ
ȘIREA ANGAJAMENTELOR ÎN ÎNTRECEREA SO

CIALISTĂ

MOMI INTRE DELEGAȚIA 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN Șl 

DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST FRANCEZ

Pe vetrele 
focului 

nestins
Pe platforma Combinatului 

siderurgic din Galați aceste două 
zile* au fost adevărate zile de săr
bătoare ele fiind marcate prin 
veritabile recorduri de pro
ducție. Și cum orice succes 
este un prilej de bucurie, fur- 
naliștii, oțelarii și laminatorii gă- 
lațeni au avut motive suficiente 
să pășească în acest debut 
mai mîndri de propriile lor rea
lizări. Astfel la furnale numai în 
primul schimb din ziua de 1 mai 
s-a obținut o producție peste 
plan de 200 tone fontă. Acest 
schimb, condus de tânărul ingi
ner Mihai Chiriac și maiștrii 
Constantin Groza și Ion Filip, a 
ținut să păstreze linia ascensio
nală a nivelului de producție do- 
bîndit în întîmpinarea acestei 
mărețe sărbători. Și a reușit pe 
deplin, datorită entuziasmului și 
hărniciei fumaliștilor, a celor 
care poartă mereu emblema fo
cului nestins.

La oțelărie s-a muncit în a- 
celași ritm înalt, tinerii de aici, 
inginerii, maiștrii sau topitorii 
străduindu-se să asigure un regim 
de lucru cît mai bun, prielnic 
obținerii de noi recorduri. Acest 
fapt s-a văzut încă de la termi
narea primului schimb de pe 
ziua de 1 mai cînd oțelarii, con
duși de inginerul Nicolae Pop au 
dat peste plan peste 150 de tone 
oțel. S-a muncit în continuare 
cu mult avînt, reușindu-se să se 
dea pesțe plan în primele două 
zile ale acestei luni, o producție 
de 450 tone de oțel.

Ca adevărați semnatari pentm 
obținerea acestor rezultate au 
fost tinerii Mircea Brad, și Ion 
Tron, precum și inginerul A- 
lexandru Ivănescu și prim-topi- 
torii Alexandru Deac și Pavel 
Hanganu. „Acest succes, ne spu
nea inginerul șef Nathan Kraftt, 
de la sectorul refractar-oțelărie,
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Ample manifestări 
cultural-
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dă garanția unor mari realizări 
pe luna în curs. Putem spune că 
oțelarii, ca totdeauna de altfel, 
și-au făcut pe deplin datoria".

ION CHIRIC

Spre cotele 
definitive

Sus în cheile de cremene șl 
vis ale Lotrului, constructorii ce
lei mai mari hidrocentrale de 
pe rîurile interioare — oamenii 
pentru care munca însăși repre
zintă o sărbătoare perpetuă — 
au înscris în cartea de aur a lu
minii rezultate remarcabile. La 
baraj, acolo unde lacul Vidra se 
conturează tot mai precis, urcînd 
spectaculos spre cotele definiti
ve, oamenii inginerului Soly Ka- 
menitzer au lucrat într-un ritm 
susținut: 2199 m.c. anrocamen- 
te, argilă și filtre, introduse în 
corpul barajului — iată bilanțul 
însuflețitor al efortului lor colec
tiv din ziuă de 1 mai. S-a lucrat 
intens și la excavații în fundațiile 
barajului și la amenajarea în ca
rierele de argilă. în celelalte 
puncte de lucru s-au înregistrat, 
de asemenea, rezultate notabile; 
15 m.l. excavați în galeria de 
fugă, 440 m.c. agregate realizate 
la Mioara, 8 m.l. reprofilări la 
puțul galeriei de la Castel. Pre
tutindeni, pe șantierele de con
strucții, la Jidoaia și Olteț, ca și 
la Petrimanu, la Voineasa și Mă- 
năileasa, oamenii prin munca lor 
neobosită au ridicat, la noi cote, 
edificiul căruia își dedic efortu
rile.

Răspunsul 
entuziast 

al chimiștiior
Lăudabil este și bilanțul de 

muncă al chimiștiior vîlceni, în

La locul de muncă, preocupați să condenseze în spațiul limitat al timpului rezultate pe măsura 
speranțelor puse în vigoarea, în priceperea lor — tinerii
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ultimele două zile. Chemarea 
lansată de curînd de Comitetul 
de partid „La fiecare instalație, 
la fiecare utilaj randament ma
xim, în fiecare minut productivi
tate maxima1 a găsit un răsunet 
viu în inimile muncitorilor, labo- 
ranților, operatorilor și ingineri
lor de la Grupul industrial chi
mie Bm. Vîlcea. Efortul lor s-a 
concretizat în importante pro
ducții suplimentare. Astfel, în 
zilele de 30 aprilie- și 1 Mai au 
fost livrate peste plan 105 tone 
sodă calcinată, 39 tone caustică, 
21 tone P.V.C., 30 tone izobu- 
tanol și 8 tone actanol, ceea ce 
dovedește că s-a lucrat bine, la 
capacitatea maximă a instalației.

— Ne vom strădui, sublinia to
varășul Mihai Simeanu, secreta
rul comitetului U.T.C. al Grupu
lui, să permanentizăm aceste re
zultate bune, să facem din ele 
emblema cotidiană a muncii noa
stre.

Sînt cuvinte care sintetizează 
în chip grăitor întreaga maturi
tate și responsabilitate cu care 
tinerii ce lucrează în \ acest im
portant obiectiv industrial pri
vesc munca lor, considerată aici 
ca și pretutindeni, drept unic iz
vor de satisfacție, drept calea si
gură de împlinire a personalității 
umane.

DORU MOȚOC

artistice
Relatările reporterilor noștri 
pe traseele sărbătorești ale 

zilelor acestui început 
de mai
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Debut 
industrial

Din șirul întreprinderilor ce 
se construiesc pe noua platfor
mă industrială din sud-estul 
municipiului Timișoara, prima 
— Fabrica de aparate electri
ce pentru măsurat — a început 
să producă, încadrîndu-se ast- 

( fel în termenii de dare în func- 
' țiune stabiliți. Luna aprilie, 
prima din existența ei efectivă 
a coincis cu înregistrarea pri
melor succese. Planul de pro
ducție fixat a fost realizat și 
depășit la toți indicatorii. „Am 
ținut să cinstim astfel „1 Mai“ 
ziua muncii sărbătorită de co
lectivul nostru acum pentru 
prima dată, ne spune tovară
șul inginer Laurențiu Drăghici, 
directorul întreprinderii. Ce în
seamnă acest cuvînt- ne vom da 
seama de îndată ce vom efectua 
o scurtă radiografiere a oa
menilor ce compun acest colec
tiv. Media de vîrstă — 25 ani. 
Ponderea salariaților calificați 
—96 la sută. Numărul specia
liștilor se ridică în momentul 
de față la circa 50 de ingineri, 
din care 22 sînt în primul an 
de producție. Aceasta mai în
seamnă că la aproape fiecare

Porțile de
P

orțile de Fier, mai 
1972. Cea mai re
centă veste de la 
Dunăre, încredința
tă linotipelor în a- 
junul zilei mun

cii: pe lacul de acumulare 
al hidrocentralei și „sistemu
lui" — au început excursiile 
de agrement. Zece rînduri de ga
zetă, încorporate la faptul divers, 
între descrierea performanței ți
nui columbofil din Moldova și 
relatarea unei descoperiri arheo
logice întîmplate undeva pe Bi
liarii. Doi quadrați tipografici, 
spațiul cuvenit informațiilor cu 
caracter turistic... Dar, un spațiu 
care condensează în rîndurile lui, 
puține și impersonale, cuprinsul 
și înțelesurile momentului final 
al unei epopei. Iar cititorul, din 
orice parte a țării, de orice pro
fesie și de orice vîrstă ar fi, nu 
poate recepționa altfel această 
veste decît înnobilînd-o la fla
căra emoției.

12—13 salariați existenți în mo
mentul de față revin cîte un 
inginer. Utilajele și întregul 
echipament aflat în dotare se 
găsesc la nivelul de ultimă oră 
a tehnologiei mondiale, gradul 
de precizie a lucrărilor se află 
în limitele sută la sută.

Cu 4 zile înainte de 1 Mai și 
în același timp înainte de ter
men au fost livrate rețelei co
merciale din Timișoara, Arad 
și' Reșița primele contoare elec
trice monofazice, urmînd ca în 
scurtă vreme să intre în pro
ducție de serie contoarele tri
fazice, voltmetrele și amper- 
metrele magneto și electromag
netice.

I. DANCEA 

Abnegația 
unui tînăr
colectiv

în orele dimineții primei zile 
de mai o parte din muncitorii 
Uzinelor de fibre sintetice, uzină 
deservită de unul dintre cele mai 
tinere colective muncitorești din

(Continuare în pag. a lll-a)

Etalonul
Pentru că marea construcție de 

la Porțile de Fier nu reprezintă 
doar o mare izbîndă tehnică, 
doar o înaltă demonstrație a ca

pacității de efort și creație a ci
vilizației industriale socialiste, ci 
o realitate spirituală a societății 
românești contemporane, un atri
but al conștiinței fiecărui cetă
țean și deopotrivă al conștiinței

Luni, 1 mai 1972, au avut loc 
convorbiri între delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și delegația Par
tidului Socialist Francez, condusă 
de Francois Mitterand, prim-se- 
cretar al Partidului Socialist 
Francez.

Din partea franceză participă 
Gaston Defferre, membru al Bi
roului Național al Partidului So
cialist Francez, președintele 
grupului parlamentar socialist, 
primar al orașului Marsilia, și 
Robert Pontillon, membru al Bi

Președintele Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 

Elena Ceaușescu au primit pe soția 

președintelui Republicii Peru, 

Maria Consuelo Gonzales de Velasco
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, au pri
mit marți seara pe Maria 
Consuelo Gonzales de Ve
lasco, soția președintelui Re
publicii Peru, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire au fost de față 
Maria Mănescu, Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, George 
Macovescu, prim adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mircea Nicolaescu, ambasado
rul României în Peru, cu so
ția.

Fier
întregului nostru popor. Căci 
aici, la Dunărea trecerii lui Tra
ian, nu consemnăm, în acest mai 
al împlinirilor, doar victoria unor 
ramuri industriale, doar valorifi
carea majoră a eforturilor celor 
peste 30000 de constructori care 
s-au perindat în acești ani pe la 
Gura Văii — unii rămînînd de 
la primul țăruș pînă la primul 
milion de seîntei electrice, alții 
stăruind doar cîteva etape, dar 
cu toții fiind marcați pentru tot
deauna de mîndria de a f i lucrat 
la Porțile de Fier, — ci o vic
torie a țării întregi.

Consemnam, în anii trecuți, 
într-una din epistolele reporteri
cești trimise, de la Gura Văii, 
faptul că pe șantierul marii con
strucții au lucrat oameni veniți 
din absolut toate județele țării — 
ceea ce înseamnă că aici, la Du-

PETRE DRAGU

(Continuare tn pag, a 11-a) 

roului Național, secretar național 
cu problemele internaționale al. 
Partidului Socialist Francez, iar 
din partea română iau parte to
varășii Manea Mănescu, membra 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Cornel Burti
că, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, secretai 
al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor s-a e- 
fectuat un schimb de informări

Soția președintelui Republi
cii Peru a fost însoțită de- 
Juan Velasco Gonzales, fiul 
președintelui peruan, și de 
Margarita Arbului de Tanta- 
lean, soția ministrului in
dustriei peștelui din Peru.

Au participat Mariano Pa- 
gador Puente, ambasadorul 
Republicii Peru la București, 
cu soția.

Președintele Consiliului de

în după-amiaza zilei de 2 
mai a sosit la București doam
na Maria Consuelo Gonzales 
de Velasco, soția președintelui 
Republicii Peru, care face o 
vizită în țara noastră. Soția 
Președintelui Republicii Peru 
este însoțită de arh. Juan Ve
lasco Gonzales, fiul președin
telui, și Margarita Arbului de
Tantalean, soția ministrului 
industriei peștelui din Peru.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întâmpi
nați de Maria Mănescu, soția 
vicepreședintelui Consiliului

Cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației 

de partid si guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român, Comitetul 
Central al Partidului Socialist U- 
nit din Germania și guvernele ce
lor două țări au convenit ca vi
zita oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România a de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Germane să aibă loc în a doua 
decadă a lunii mai a.c.

Delegația va fi condusă de 
Erich Honecker, prim-secretar al 

reciproce asupra activității și 
preocupărilor celor două partide. 
De asemenea, au fost evidențiate 
aspecte ale relațiilor dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Francez, dintre 
Româniși și Franța, probleme ale 
situației politice din Europa, ale 
actualității internaționale. S-a re
levat dorința comună de a dez
volta în continuare relațiile din
tre cele două partide, dintre po
poarele român și francez.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, de bună 
înțelegere.

Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cor
dial cu oaspeții.

★
Președintele Consiliului de 

Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dineu 
în onoarea soției președintelui 
Republicii Peru, Maria Con* 
suelo Gonzales de Velasco.

★

de Stat, Manea Mănescu, Ta
mara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Național aL 
Frontului Unității Socialiste, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialis
te, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mircea Nico
laescu, ambasadorul României
în Peru, cu soția, și alte per
soane oficiale. Au fost de față 
Mariano Pagador Puente, am
basadorul Republicii Peru la 
București, și membri ai amba
sadei.

Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
și Willi Sloph, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane.

Cu prilejul vizitei va fi semnat 
Tratatul de prietenie, colaboram 
și asistență mutuală între Repu** 
blica Socialistă România și Rer 
publica Democrată Germană.
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In numele
DREPTULUI SACRU 
AL INDEPENDENȚEI

Pe deplin antrenat în procesul 
: construire al civilizației socia
le, poporul român sărbătorește 

acest mai — 95 de ani de la 
iul dintre cele mai importante 
enimente din istoria sa moder- 

i — proclamarea independenței 
■ stat a țării. Evenimentul de 
9 mai 1877 și luptele care au 

îs la consolidarea lui constituie 
zultatul unui îndelungat proces 
toric, o urmare necesară a în- 
egului proces de dezvoltare a 
iporului român. Filele de istorie 
au mărturie neîncetatei și ne- 
recupețitei lupte duse de masele 
□pulare de-a lungul secolelor 
«potriva celor care încălcau gra- 
țele țării împotriva stăpînirii 
răine care a dus la stagnarea 
aitru multă vreme a forțelor de 
oducție, la frînarea dezvoltării 
•ciale și naționale a țării. în nu- 
ele drepturilor sacre ale existen- 
i și libertății statele feudale ro- 
ânești, încă de la întemeierea 
r, au luptat timp de veacuri
i potriva asupritorilor străini 
ire le jefuiau bogățiile, le nă- 
liau economia, le aduceau 
areroase pagube materiale, 
omnitori patrioți ca Mircea cel 
ătrîn, Iancu de Hunedoara, 
lud Țepeș, Ștefan Voievod, Mi- 
li Viteazu au condus poporul în 
ipte crîncene împotriva asupri
rilor, iar victoriile obținute în 
•este lupte au permis conser- 
irea independenței chiar în con- 
ițiile de dominație a imperiu-
ii otoman.
Lupta de rezistență, dusă de 

□porul român a stîrnit elogiile 
it regii Europe, numele voievo- 
ilor români care s-au situat pe 
oziția luptei împotriva asuprite
lor străini și faptele de eroism 
le maselor populare, fiind con
finate cu admirație și respect
i cronicile multor popoare.
Cu o rar întîlnită împotrivire

ii răspuns românii deopotrivă 
in statele feudale românești 
foldova și Valahia, ca și din 
ransilvania. Dorința de a-și apă- 
i, chiar cu prețul vieții, glia 
rămoșească s-a transformat în- 

r-o luptă eroică care a împiedi- 
at planurile imperiului turcesc 
e vizau transformarea lor în 
așalîcuri. Referindu-se la aceste 
ouă state românești, Marx afir- 
ia: „Principatele Dunărene 
irit două state suverane, sub su- 
eranitatea Porții, căreia îi plă- 
3sc tribut, însă cu condiția ca 
'oarta să le apere de toți dușma- 
ii din afară, oricare ar fi ei, și 
itodată să nu se amestece sub 
ici o formă în treburile lor in- 
erne“. Aceste condiți de capitu- 
iție n-au fost respectate însă de 
otropitorii otomani. E suficient 
le amintit regimul de cruntă 
xploatare socială și națională im- 
>us timp de un secol și mai bine 
le domnia turco-fanariotă.

Răscoala lui Tudor Vladimires- 
u a izbucnit ca o continuare fi- 
ească a intensificării luptei de 
■liberare de sub asuprirea internă 
i externă.

Alăturîndu-se libertăților cîști- 
îate în timpul răscoalei condusă 
le Tudor Vladimirescu, cele ob- 
inute prin Tratatul de pace de la 
\drianopol (1829), deși înlesneau 
nfiriparea unor sectoare econo
mice importante, nu scoseseră 
țările Române de sub suverani- 
:dea turcească.

Ideea unirii statelor feudale 
•omânești și eliberarea lor de 
;ub dominația turcă și respectiv 
labsburgică devenise un ideal al 
uturor forțelor progresiste din 

; colul trecut. Masele populare 
lin Transilvania ceieau în 1848, 

cîmpia Blajului, unirea cu 
fara. Poporul Valahiei adunat la 
Islaz și revoluționarii cei mai de 
simte ai Moldovei revendicau 

intr-un glas un „stat neatîrnat ro
mânesc".

Dînd glas tuturor forțelor pro
gresiste de pe cuprinsul vechii 
Dacii, Nicolae Bălcescu spunea 
că românii mai aveau de înfăp
tuit două revoluții: „una pentru 
unitatea națională" și alta pentru 
..independență națională". Statul 
modern român constituit în 1859, 
prin alegerea lui Alexandru loan 
Cuza atît în Moldova cît și în

UE/nema
SILVIA : rulează la Festival (o- 

rele 9; 11,15; 13.30; 16: 18,30; 21).
19 FETE ȘI UN MARINAR : ru

lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), București (orele 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Scala (orele 9; 11.15; 
13.30; 16,15; 18,30; 21), Grădina Se
lect (ora 19,30).

astă-seară dansam în fa
milie : rulează la Patria (orele 
10- 12,30; 15; 17,45; 20,30), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Capitol (orele 9; 11,30; 13,45; 
16: 18,30; 21), Grădina Capitol (ora
19.30) .

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,36), Grădina Modern (ora 19,30).

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15; 
15.45; 18; 20,30). Lira (orele 15,30; 
58), Grădina Lira (ora 19,30).

PRERIA : rulează la Excelsior 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .Melodia (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

Țara Românească, și-a pus în 
primul rînd problema dobîndirii 
independenței naționale.

Răscoala din 1875 izbucnită în 
ținuturile Bosniei și Herțegovinei, 
redeschizînd criza orientală a a- 
sigurat contextul în care cuceri
rea independenței României de
venise nu numai posibilă dar, 
prin dorința întregii populații ro
mânești, — imanentă. După eșe
cul obținut pe calea măsurilor di
plomatice în a determina impe
riul otoman sa-i recunoască auto
nomia. România a optat în mai 
1877 la o cale armată.

Războiul pentru cucerirea in
dependenței se înscrie în istoria 
României ca un eveniment deo
sebit de important prin care pro
cesul de eliberare de sub domi-

9 mai 1877

9 mai 1972

nația străină a atins unul din 
punctele sale culminante.

Independența națională a Ro
mâniei proclamată la 9 mai 1877 
prin votul reprezentanților țării a 
fost apoi consfințită, consolidată 
și apărată pe cîmpurile de luptă, 
prin eroismul a zeci și zeci de 
mii de soldați și ofițeri, care au 
dovedit Europei dreptul a o exis
tență liberă a națiunii lor, arătînd 
și de această dată, că poporul 
român, prin lupta sa, este hotă- 
rît să nu precupețească nimic 
pentru a-și apăra libertatea, pen
tru a-și asigura dezvoltarea inde
pendentă, de sine stătătoare.

Evenimentele militare din 
1877—1878, participarea Româ
niei la războiul ruso-turc, lupta 
ostașilor români alături de armata 
rusă împreună cu voluntarii bul
gari și cu ostașii sîrbi, se înscriu 
ca fapte cu adîncă semnificație în

FESTIVALUL NAȚIONAL 
AL ARTEI STUDENȚEȘTI

Recent, s-a încheiat la Iași 
„Festivalul național al artei 
studențești" — secția estradă și 
muzică ușoară, care timp de trei 
zile, a reunit formații artis
tice reprezentînd zece centre 
universitare. Anul acesta fes
tivalul a avut o semnificație 
deosebită integrîndu-se în ma
nifestările organizate in cin
stea Semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist.

Au putut fi astfel urmărite 
orchestre de estradă, formații 
de dansuri moderne, cupletiști, 
soliști de muzică folk ’și ușoa
ră, la un nivel în general bun. 
S-a remarcat totuși, prin omo
genitate și mai ales prin con
ținutul de idei spectacolul pre
zentat de Centrul Universitar 
Tg. Mureș. Ne referim in spe
cial la formațiile de dans și vo- 
cal-instrumentale care au reu
șit să ofere un spectacol (bine 
coordonat de tînărui actor Mi
hai Perșa) cu un mesaj umanist 
și revoluționar, intr-o manieră 
plină de profesionalism și ori
ginalitate. Mai puțin clar în 
intenții ni s-a părut, în contex
tul spectacolului, dansul dună o 
melodie cîntată de Golden Gate 
Quartet, care s-ar fi pretat mai 
bine stilului „ de divertisment". 
Au impresionat apoi, prin exac
titate si corectitudine muzica
lă, orchestra de estradă a Cen
trului universitar Iași, condusă 
de Titel Popovici, precum si for
mația similară clujană (dirijor 
Gabriel Mărgărint) servită de 
o excelentă secție ritmică.

Ca la fiecare ediție de pină 
acum soliștii vocali au fost pre- 
zenți în număr mare, muzica 
lor fiind de bună calitate, lucru 
care a obligat juriul să acorde 
o parte din premii „ex-aequo“.

MAREA DRAGOSTE ; rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 19), Volga (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Tomis (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Grădina 
Buzești (ora 19) , Grădina Tomis 
(ora 19.30).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează Ia Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30),  Aurora (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18: 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30), Grădi
na Aurora (ora 19,30).

HEI PUȘTIULE ! : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în con
tinuare ; PROGRAM DE DOCU
MENTARE — ora 20,15).

MARY POPPINS ; rulează la 
Bucegi (orele 16; 19,30). Giulești 
(orele 15,30; 19), Grădina Bucegi 
(ora 19,30).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Cringași (orele 15,30; 18; 
20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS ! ; ru
lează la Arta (orele 16; 19,30), 
Grădina Arta (ora 19,30).

TATĂ CU DE-A SILA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20). 

istoria Europei de răsărit. Lupte
le purtate la Plevna și Rahova ca 
și cele care s-au soldat cu ocu
parea Vidinului și Belogragicului, 
care au constituit cele din urmă 
acțiuni militare ale trupelor noas
tre în cursul acestui război, au 
reprezentat un moment culminant 
în firul luptelor de veacuri duse 
de oștile române împotriva cotro
pitorilor și asupritorilor otomani. 
La obținerea deplinei autonomii 
naționale, care devenise un ideal 
al întregului popor, au contribuit 
toate clasele și păturile sociale ro
mânești, sprijinind într-un fel sau 
altul lupta de pe front. Ajutorul 
pe care populația orașelor și sa
telor țării l-au dat celor de pe 
front, chiar privit în retrospecti
va a aproape 100 de ani, a fost 

*de-a dreptul emoționant.
Războiul de independență a 

stîrnit un puternic ecou în rîn- 
durile populației românești din 
Transilvania, Banat. Participarea 
victorioasă și eroică a poporului 
român la războiul din 1877—1878 
a ridicat conștiința națională, a 
creat națiunii române o stare de 
spirit încrezătoare în forțele sale 
și în perspectiva întregirii națio
nale a patriei. Cucerirea indepen
denței de stat a României a 
impulsionat lupta de eliberare 
națională a românilor aflați încă 
sub ocupație străină

Patriotismul de care masele 
populare au dat dovadă, avea să 
fie un liant, și un imbold și în 
anii grei în care țara lupta din 
răsputeri să iasă de sub domina
ția dictaturii militaro-fasciste și a 
cotropitorilor germani. Conti- 
nuînd tradițiile înaintate ale 
luptei maselor populare pentru 
libertate. Partidului Comunist 
Român i-a revenit sarcina și me
ritul de a conduce forțele popu
lare patriotice în lupta, încunu
nată de victoriosul 23 August 
1944, pentru cucerirea deplină a 
independenței și suveranității na
ționale, pentru înscrierea țării pe 
drumul progresului, al socialis
mului.

DORINA ȚURCU

Remarcăm la acest-capitol inter
pretarea „plină de acuratețe și 
siguranță a clujencei Adriana 
Pițu (premiul II) care, asemenea 
colegului ei, brașoveanul Ion 
Nemeș (premiul III. posesorul 

-unei voci calde, catifelate), âr fi 
meritat poate mai multă atenție 
din partea juriului.

Prezentatorii-cupletiști, și ei 
nelipsiți ai festivalurilor, au fost 
și de această dată plini de ver
vă, oferind un umor studențesc 
cu poante „la zi". Excelent ni 
s-a părut studentul Pavel Prună

ESTRADA Șl 
MUZICA UȘOARA

(CU Cluj), un merituos premiat 
al Festivalului.

De altfel, clujenii au prezentat 
„echipa" cea mai bine pregătită 
cîștigind zece premii, dintre care 
remarcabile ni se par premiul 
de popularitate, obținut de Mar
cela Saftiuc (prezență gingașă, 
interpretă de o rară sensibili
tate a propriilor balade)-și pre
miul de interpretare al lui Zol- 
tan Takas un adevărat virtuos 
al chitarei clasice.

La clasa „formații de muzică 
ușoară" .juriul condus de 
George Grigoriu. a acordat, (ca 
și la ediția precedentă), premiul 
întîi formației Dantes din Tg. 
Mureș, practicantă a unei mu
zici simple (uneori prea simplă) 
îndreptată cu predilecție către 

.stilul „vocal".

MICUL SCĂLDATOR : rulează 
la Doina (orele 11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30 — la ora 10 Program 
de desene animate pentru copii).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 19).

LOVE STORY : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 19,30).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20), 
Grădina Moșilor (ora 20).

INCIDENTUL : rulează la Viito
rul (orele 16; 18; 20).

OSCEOLA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT ; ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; 20).

TATĂ DE DUMINICĂ : rulează 
Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Rahova (orele 15.30: 18: 20.30).

CORTUL ROȘU : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR ! rulează la Vitan (orele 
15,30: 18), Grădina Vitan (ora
19.30) .

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

PE AGENDA ZILEI
Aflată în vizită în țara noas

tră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, delegația Partidului So
cialist Francez, condusă de 
Francois Mitterrand, prim se
cretar al partidului, însoțită de 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a efectuat în 
cursul zilei de marți o călătorie 
în nordul Moldovei.

La sosire pe aeroportul Sal- 
cea, delegația franceză a fost sa
lutată de tovarășul-Emil Bobu, 
prim secretar al Comitetului Ju
dețean Suceava al P.C.R., preșe
dintele Comitatului executiv al 
Consiliului popular al județului 
Suceava, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat.

Oaspeții au vizitat biserica 
Bogdana din Rădăuți, mănăsti
rile Putna, Sucevița, Moldovița 
și Voroneț, renumite monumente 
istorice și de artă feudală româ
nească.

La întoarcere în Suceava, 
membrii delegației franceze și 
persoanele oficiale care ii înso
țesc au făcut un scurt popas la 
Combinatul de celuloză și hirtie 
din localitate. Apoi, a vizionat 
un spectacol folcloric, prezentat 
de un grup de artiști suceveni 
pe scena Casei de cultură a sin
dicatelor.

Seara, tovarășul Emil Bobu. 
a oferit un dineu în onoarea lui 
Francois Mitterrand.

Scrisori 
de pe Dunăre

(Urmare din pag. l)

năre, în perimetrul șantierului, a 
fost recompusă însăși țara. Oa
menii Mehedinților și Oașului, ai 
Moldovei și Someșului, ai Dobro- 
gei și Banatului, ai Bîrsei și Gor- 
jului, oamenii tuturor „țărilor* 
patriei au condensat aici, la Du
nărea baladelor cu lovan Iorgo
van, într-un efort intens și de 
durată meniț să rămînă înscris 
în baladele pe care le lăsăm ur
mașilor, însuși efortul României 
socialiste, desfășurat în acești ani 
de nouă istorie socialistă. Și încă 
o realitate pe care este bine să

în ciuda locului secund ocu
pat în acest festival de formația 
bucureșteană „Sfinx", ea ră- 
mîne unul dintre cele mai bune 
grupuri muzicale de la noi, a- 
vind marea calitate de a practi
ca o muzică complexă, dublată 
de un stiȚ cu totul original și 
de incontestabilă virtuozitate in
strumentală. Prezenți în concurs 
cu două formații, timișorenii au 
obținut prin formația Stelele un 
meritat premiu III. Cu acest 
prilej. Banatul universitar a 
prezentat doi suflători de clasă 
în persoana flautistului Gheor- 
ghe Torosz (Stelele) și a saxo
fonistului Dietmar Hepp (Cla
sic XX).

Se poate spune deci, că în an
samblu, festivalul a constituit o 
reușită, cîștigînd noi elemente 
care merită să fie incluse in 
patrimoniul tradiționalei arte 
studențești.

Fiind vorba de un festival al 
tineretului, am sugera totuși or

ganizatorilor, în perspectiva vi
itoarelor manifestări de acest 
gen, introducerea în componența 
juriului a unui număr mai mare 
de studenți (de la conservator, 
institute de teatru). De aseme
nea. s-ar cuveni mai multă exi
gență în ceea ce privește calita
tea artistică a lucrărilor prezen
tate. îndoielnică in cazul forma
țiilor centrelor universitare 
Galați și Pitești, de pildă.

în încheiere, nu putem trece 
peste ospitalitatea cu care stu
denții ieșeni și-au înconjurat co
legii în tot timpul desfășurării 
festivalului, prilej de afirmare 
și cunoaștere a artei studențești 
din țara noastră.

GEORGE STANCA

MIERCURI, 3 MAI 1972

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG - 
ora 19.30; Teatrul Național ,,I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : CUI 
I_E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20; (Sala Studio) : 
DULCEA PASARE A TINEREȚII 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
NIC-NIC — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20; (Sala Studio) : SPECTA
COL DE POEZIE ȘI MUZICA — 
ora 20; Teatrul Mic : SIMFONIE 
PENTRU DESTINUL MEU — ora 
19.30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20; 
Teatrul Giulești : ...ESCU — ora 
19,30; Teatrul „I. Vasiiescu" : FE
TELE DIDINEI — oră 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
'Sala Academiei) : RĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Studioul „Casan- 
dra" al I.A.T.C. : NEÎNȚELEGE
REA — ora 20: Ansamblul „Rap
sodia Română" : GHIOCEI... MĂR
GĂRITARE — ora 19.30: Circul 
„București" : INTERCIRCUS —
ora 19,30.

în cursul șederii sale în țara 
noastră, delegația P.C. din Cey
lon, — alcătuită din dr. S. A. 
Wickremasinghe, președinte al 
partidului, și C. Komarasamy. 
membru al Biroului Politic al 
acestui partid — a vizitat Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, 
noile construcții ale municipiu
lui București, precum și com
plexele agricole „30 Decembrie" 
și „Copăceni" din preajma Ca
pitalei. Oaspeții s-au întîlnit, de 
asemenea, cu tovarășul Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior. In cursul zi
lelor de simbătă 29 și duminică 
39 aprilie, delegația P.C. din 
Ceylon a vizitat rafinăria și 
combinatul petro-chimic de la 
„Brazi", precum și stațiunile tu
ristice Sinaia și Predeal,

★

în continuarea vizitei în țara 
noastră, reprezentanții P.C. din 
Ceylon s-au întîlnit cu tovară
șul Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Județean Brașov al 
P. C. R.

în județul Brașov, delegația a 
vizitat I.A.S. Prejmer, C.A.P. 
Hărman, municipiul Brașov, 
precum și unele obiective so- 
cial-culturale sau turistice din 
acest județ.

o ținem minte : aici, la Dunăre, 
n-au muncit, în acești ani, doar 
cei prezenți pe șantier cu ființa 
și uneltele lor, ci încă alte mii 
și zeci de mii de oameni ai mun
cii din zeci și sute de întreprin
deri industriale. Practic, n-a fost 
ramură industrială românească, 
n-a fost întreprindere industrială 
definitorie care să nu-și fi adus 
contribuția într-o măsură mai 
mare sau mai mică, la împlinirea 
marii hidrocentrale. Reporterul a 
consemnat, în repetate rînduri, 
în dările sale de seamă, mărturii 
ale siderurgiștilor reșițeni, ale e- 
lectrotehnicienilor Craiovei, ale 
producătorilor de ciment din 
Tîrgu Jiu sau Constanța, ale con
structorilor de mașini din Cluj, 
Brăila, Iași sau Baia Mare, din 
Buzău sau Timișoara, privind 
sentimentul aparte — mîndrie 
civică și răspundere comunistă 
— generat de conștiința că „pro
ducem pentru Porțile de Fier*. 
Este un sentiment pe care se 
cuvine, de asemenea, să-l evo
căm în acest mai în care Porțile 
de Fier se pregătesc pentru ma
rea sărbătoare și în care, pe bună 
dreptate, este chemat să rapor
teze asupra roadelor muncii sale 
nu un singur detașament de con
structori, nu un singur eșalon al 
industriei noastre, ci marea uni
tate constructivă care este între
gul popor.

Porțile de Fier ! Colaborare 
înțeleaptă și rodnică a două state 
socialiste stăpîne pe soarta lor. 
Perimetru al edificării unui gi
gant hidroenergetic și, în același 
timp, al construirii a mii și mii 
de destine. Supunere a naturii 
și transfigurare modernă a unui 
străvechi și sălbatic peisaj natu
ral. Porțile de Fier — porți de 
aur ale încă unui pas de înain
tare spre viitor...

Sînt cîteva din gîndurile cu 
care, încărcat de fierbinte emo
ție, reporterul se pregătește să vă 
trimită, în zilele următoare, me
saje de la această superbă față a 
locului, despre care vă scria, cu 
trei ani în urmă, în vara de aur 
al celui de-al X-lea Congres al 
partidului, cînd construcția cu 
betoanele deschise, părea o gră
dină cu flori de fier și cînd abia 
se conturau Yporțile intermedia
re** — ecluzele: „...într-o zi, în 
aceste locuri acum atît de fru- 
mîntate va fi o mare liniște în 
jurul unui monument industrial 
de azur și argint. Vor fi spații 
verzi și statui, vor veni turiști să 
plutească pe lacul de acumu
lare...**.

Adică exact ceea ce cuprinde, 
de data aceasta la timpul pre
zent, știrea de doi quadrați tipo
grafici evocată la începutul aces
tor rînduri.

MIERCURI, 3 MAI 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Reportaj TV. 
Fragmente'din jurnalul unui poet. 
9,25 în pași de dans. 10,00 Curs de 
limba franceză (Lecția a 14-a).
10.30 Film artistic „Haiducii Țui 
Șaptecai". 12.00 Telejurnal. 15.30 
Teleșcoală. 16,30—17,00 Curs de 
limba engleză (Lecția a 13-a) — 
reluare. 17,00 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Fotbal : Ra- 
pid-Steaua. 18.45 Timp și anotimp 
în agricultură. 19,20 1001 de seri,
19.30 Telejurnal. 20,05 Laudă tine
reții. Versuri inedite în lectura au
torilor. 20,20 Telecinemateca : 
„Noaptea generalilor". 22,30 „24 
de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Film de animație pentru co
pii. „Cine merge la expoziție ?" 
20.15 Refrene fără vîrstă. Muzică... 
muzică... 21,00 Agenda. 21,10 Clu
buri sportive bucureștene. 21,30 
Mari muzee ale lumii. Muzeul de 
artă din Saint Tropez. 21,45 Teatru
foileton : „Mușatinii". Seria a 3-a
(reluare).

FOTBAL
Mine are loc a 23-a etapă a 

campionatului diviziei A la 
fotbal. Iată programul meciu
rilor :

Universitatea Craiova — 
A. S. A. Tg. Mureș : U.T.A. — 
Steagul Roșu ; Petrolul — F.C. 
Argeș ; Jiul — Politehnica 
Iași ; Universitatea Clu.j — 
C. F. R. Cluj ; Crișul — Sport 
Club Bacău.

în Capitală vor avea loc ur
mătoarele intilniri : Rapid — 
Steaua și Dinamo — Farul.

PE STADIONUL ,DINAMO"

UN INEDIT SPECTACOL SPORTIV

în finala turneului internațional de fotbal feminin, selecționata 
București A, deschide scorul prin atacanta Dorotea, în meciul cu 

selecționata Belgradului.

Sutelor de bucureșteni pre
zenți, luni și marți, în tribunele 
parcului sportiv .,Dinamo" orga
nizatorii — Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
clubul gazdă — le-au oferit un 
program deosebit de variat și a- 
tractiv, compensînd astfel răb
darea cu care spectatorii au în
durat ploaia măruntă și pătrun
zătoare ce a căzut tot timpul.

Am asistat astfel la o intere
santă și palpitantă demonstrație 
de călărie. Sportivii cluburilor 
Steaua și Dinamo, cei ai Cen
trului de câlărie-București, con- 
stithiți din echipe formate din 
doi sportivi și o sportivă, și-au 
disputat întîietatea într-o cursă

Fotografiile: GH. CUCU

• Marți după-amiază, la Roma 
au luat sfîrșit campionatele in
ternaționale de tenis ale Italiei, 
în ultima probă — cea de dublu 
masculin — s-au întîlnit pere
chile Năstase, Țiriac și Hoad 
(Australia), McMillan (R.S.A.). 
Victoria a fost atribuită lui Năs
tase și Țiriac, învingători cu 
2—6. 3—6, 6—4, 6—3, 5—3 (între
rupt din cauza întunericului). 
Deoarece jucătorii Hoad și Mc
Millan nu au acceptat ca ulti
mul set să fie continuat a doua 
zi, juriul i-a proclamat învingă
tori pe Năstase și Țiriac.

Finala probei de simplu mas
culin clin cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Ita
liei, care au loc la Roma, a fost 
marcată de o mare surpriză, 
Titlul a revenit jucătorului spa
niol Orantes, care a reușit să-1 
învingă cu 4-6, 6-1, 7-5 6-2 pe 
Kodes (Cehoslovacia).

• Turneul internațional de șah 
de la Thornaby (Anglia), a con
tinuat cu desfășurarea partidelor 
cuprinse în rundele a 11-a și a 
12-a. Reprezentantul României, 
Florin Gheorghiu, a remizat în 
runda a 11-a cu englezul Keene, 
în runda a 12-a, Gheorghiu l-a 
întîlnit pe olandezul Ree cu care 
a făcut, de asemenea, remiză. 
Luni a fost zi de odihnă. în cla
samentul general, pe primul loc 
se află, după 12 runde, Larsen 
(Danemarca) ou 9,5 puncte, ur
mat de Lubojevici (Iugoslavia), 
— 7,5 puncte, Gligorici (Iugosla
via) — 7,5 puncte, Parama (Iu
goslavia) — 6,5 puncte, FI. 
Gheorghiu (România) 6,5 puncte 
etc.

• Peste 60 000 de spectatori 
au urmărit luni la Hamburg me
ciul internațional de fotbal din
tre o selecționată europeană și 
echipa locală S. V. Hamburg. 
Meciul a fost organizat cu pri
lejul retragerii din activitatea 
competițională a celebrului in
ternațional vest-german, Uwe 
Seeler. Selecționata a repurtat 
victoria cu scorul de 7—3 (4—2), 
prin punctele marcate de Hurst, 
Bene, Beckenbauer, Muller, 
Meszoely, Best și Eusebio. Pen
tru gazde au înscris Seeler (2) 
și Zaczyk.

Formația europeană a jucat în 
următoarea componență : Banks 
(Maier). Gemmel, Beckenbauer 
(Meszoely), Moore, Schnnelinger 
(Noetges). Rivera. Charlton, 
Bene. Muller, (Eusebio), Hurst 
(Djaici), Best.

„CROSUL TINERETULUI"

Județele și-au desemnat 
reprezentanții pentru

faza
în aceste zile s-au consumat 

ultimele întreceri ale fazei jude
țene a „Crosului tineretului". Nu
mărul mare al județelor ce și-au 
planificat desfășurarea finalei în 
zilele de sîmbătă, dtfminică, luni 
și marți a făcut ca această com
petiție de anvergură — la a cărei 
fază de masă au participat peste 
un milion de tineri — să domine 
calendarul competițional al miș
cării sportive de masă. Dar iată 
lista completă a acestor județe : 
Galați, Prahova, Sibiu, Arad, Ar
geș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Bo
toșani, Brașov, Caraș-Severin, 
Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, 

cu obstacole și ștafetă. Sportivi 
ai cluburilor Rapid, Olimpia și 
Politehnica au realizat o specta
culoasă demonstrație de judo, 
autoapărare, karate și sambo. 
Sportivele de la cluburile Di
namo, Metalul, C.A.U. și Con
structorul și-au disputat întîie
tatea în cursa de alergări de 
1 000 m, în timp ce sportiv’i de 
la cluburile Dinamo, Metalul, 
Steaua, Rapid și C.A.U. s-au în
trecut în cursa de 2 000 m. Se 
cuvine să menționăm aci pre
zența unor nume de rezonanță 
ale atletismului nostru : maeștri 
ai sportului, campioni și record- 
meni națipnali ețc. ,

Lor li se adaugă demonstrați

KUGBI

România - Maroc
Satisfacția scorului realizat 

de XV-le României în întîl
nirea oficială din cadrul 
Cupei Națiunilor" eu națio

nala Marocului (58—6), ca și 
infuzia de jucători tineri, iată 
două aspecte care merită a fi 
scoase in evidență. Era de 
așteptat ca echipa să fie im- 
proaspătată cu talente tinere 
și de ; perspectivă. Natural, 
schimbările făcute au fost 
operate cu multă prudență, 
nerenunțîndu-se la acei jucă
tori care mai au zun cuvint 
deL spus.' . Așa de exemplu, 
Dragomirescu, Dinu, Al. Pop 
și chiar Baciu, jucători cu 
vechi state în națională nu 
au fost neglijați. Ei au dat e- 
chipei „tenta" de sobrietate și 
acuratețe în fazele cheie. Ni 
se pare totuși curioasă lipsa 
chiar, și ca rezervă, a lui 
Durbac. Această remarcă nu 
scade cu nimic meritele lui 
Bucos (cu toate că in meciul 
de duminică nu a fost in zi 
bună),. Durbac in meciurile 
din eampionat ni s-a părut un 
jucător complet, lucid și mai 
ales bpn șuteur. Aportul lui 
Atanasiu. cu toate că aparent 
s-a mișcat bine in teren, nu 
ne inspiră o deplină încredere 
datorită jocului său dezordo
nat și individual. în schimb 
Dragomirescu, Fugigi, Nica,

ROMÂNIA PE LQCUL III LA CAMPIONATELE
EUROPENE DE LUPTE GRECO-RQMANE

• Timp de trei zile, în „Pala
tul Sporturilor" din Katowice, 
172 de concurenți din 22 de țări 
și-au disputat medaliile și locu
rile de onoare la campionatele 
europene de lupte greco-roma- 
ne. Actuala ediție, care a recon
firmat valoarea în această dis
ciplină a sportivilor bulgari și 
sovietici (cîștigători a patru și 
respectiv două medalii de aur), 
a evidențiat totodată buna pre
gătire a luptătorilor români. Re
prezentanții culorilor sportive 
ale României s-au situat pe lo
cul trei in clasamentul pe na
țiuni, obținind o medalie de aur

finală
Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, 
Maramureș, Mureș, Olt, Sălaj, Ti
miș, Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vran- 
cea, Neamț, Suceava și Harghita. 

Desfășurarea competiției în a- 
ceste zile a adus un plus de cu
loare și atractivitate în bogatul 
program inițiat de organizațiile 
U. T. C. cu prilejul sărbătoririi 
Zilei de 1 Mai.

Așadar, de acum întreaga a- 
tenție a concurenților, a organi
zatorilor este îndreptată către 
Brăila, locul unde, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, se va disputa 
finala pe țară.

S. D.

ile de motociclism, slalom și să
rituri la trambulină executate 
de sportivi de la cluburile Me
talul și Poiana Cîmpina de ofi
țeri de miliție, cu demonstrații 
de virtuozitate, piramide, sări
turi.

Anume am lăsat la sfîrșit una 
dintre manifestările care au e- 
lectrizat tribunele : turneul in
ternațional de fotbal feminin, 
prima competiție de acest fel 
organizata la noi, prima compe
tiție de amploare la care parti
cipă fetele noastre. Alături de 
cele două reprezentative ale 
municipiului București au par
ticipat selecționatele orașelor 
Belgrad și Budapesta. Iată re
zultatele consemnate de tabela 
de marcaj ; Belgrad-București 
B : 2—0 ; București A-Budapesta: 
2—0 ; București B-Budapesta : 
2—0 ; București A-Belgrad : 
1-4. Cîștigătoare a turneului a 
fost desemnată, după executarea 
a nu mai puțin de opt lovituri 
de la 11 m, prima selecționată a 
orașului București, după multe 
emoții și... o bară salvatoare, 
bară care a decis în cele din 
urmă. Așaidar clasamentul final 
al acestui turneu are următoa
rea configurație : 1. București A,
2. Belgrad, 3. București B, 4. 
Budapesta.

Și acum o noutate de ultimă 
oră : azi, pe stadionul „23 Au
gust" în deschiderea jocului 
Steaua-Rapid din cadrul cam
pionatului național A de fotbal, 
va avea loc meciul revanșă din
tre selecționatele feminine de 
fotbal ale orașelor București și 
Belgrad.

SANDU D.

După întîlnirea

Dărăban și tinerii Ortelecan 
și Neagu (ultimul o revelație 
in meciul cu Marocul) au fost 
acei jucători care au dat 
prospețime și fantezie jocu
lui. detașindu-se net. Am lă
sat la urmă un jucător care 
se impune ca o excepție în 
rugbiul nostru. Este vorba de 
Rășcanu. jucătorul timișorean 
care a demonstrat încă o dată 
ce importanță are decizia și 
hotărirea in jocul unei aripi.

In jocul marocanilor (timid 
si neinspirat) s-a remarcat 
școala franceză de rugbi ; 
angajare fizică și o bună mî- 
nuire a balonului. Desigur, că 
unul din dezavantajele cele 
mai mari a constat în lipsa 
jucătorilor înalți. Un cuvint 
bun pentru conducătorul de 
joc, arbitrul italian, Pader- 
cini, care prin stilul său de 
arbitraj a dat jocului cursivi
tate, nedezavantajînd nici 
una din echipe.

în general meciul a plăcut 
spectatorilor prezenți in Giu
lești, făcînd o bună propa
gandă jocului ofensiv, mo
dem. E de dorit, ca noua 
forjmație să fie rodată în me
ciuri și cu echipe de o certă 
valoare.

GABRIEL FLOREA

prin Gheorghe Berceanu, o me
dalie de argint — Ion Gabor și 
trei medalii de bronz — Ion 
Baciu, Nicolae Martiinescu și 
Victor DoJipschi.

Iată clasamentul final pe echi - 
pe al campionatelor europene 
de lupte greco-romane : 1.
U.R.S.S. — 44 puncte ; 2. Bul
garia — 39,5 puncte ; 3. Românie 
— 28 puncte ; 4. Polonia — 25.5 
puncte ; 5. R. D. Germană — 
16,5 puncte ; 6. Grecia — 10
puncte ; 7. Finlanda — 10 punc
te : 8. Ungaria — 9 puncte ; 9. 
Cehoslovacia — 9 puncte ; 10, 
Iugoslavia —5,5 puncte.
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TEODORA CONSTANTINESCU

Sub semnul amplificării eforturilor creatoare pentru înfăptuirea programului 
partidului, al sentimentelor de profund internationalism care animă întregul popor român, 
intr-o atmosferă de vibrant optimism și încredere in viitorul luminos al națiunii

noastre socialiste, in intreaga fără a avut loc

SÂRBĂ TOAREA MUNCII
Desen de

(Urmare din vag. I)
Iași, se aflau deja la locurile lor 
de muncă. Totul obișnuit în a- 
parență. Dar gîndurilc ce ne stă
pâneau întăreau senzația partici
pării Ia un ritual. Un ritual mun
citoresc al focului continuu con
sacrat aniversării zilei oamenilor 
muncii. Mergînd pe firul tehno
logic al producției, am făcut cu
noștință cu cîțiva tineri slujitori 
ai focului continuu. „Necesita
tea conținu’ ții, ne spune mais
trul Munteanu Corneliu, faptul 
că întreruperea producției de nu
mai 24 de ore ar însemna un ne
cesar de două zile pentru relua
re. cheltuieli în plus pentru 
spălarea întregii instalații, ar 
supune consum de combustibil 
nejustificat, precum și fel de fel 
de surprize pînă la stabilirea 
temperaturii necesare, sînt lu
cruri care fac apel Ia conștiința 
noastră și ne determină să fim 
aici, să sărbătorim astfel armin
denii".

Un gest care exprimă într-ade- 
văr conștiința nu numai a unui 
singur om ci a întregului colec
tiv de Ia schimbul A, secția po- 
lieondensare alcătuit din tineri 
în marea lor majoritate. Tineri 
între care, în procesul de produc
ție ds și în efortul de închegare 
a colectivului, s-au remarcat în 
mod deosebit, Condrea Nicolae, 
Borda Gheorghe. Ursu Dumitru, 
Bălan Ion, Burghelea Dumitru, 
Pîrvu Ion și Aștefănoaie Virgil, 
considerați astăzi printre băieții 
cci mai buni ai schimbului. Pa-

siunea muncii îi stăpînește pe 
toți deopotrivă și e dovedită și 
acum prin atenția cu care se su
praveghează, prin promptitudinea 
cu care se intervine cînd e cazul 
pentru ca totul să decurgă bine.

Aceeași atmosferă am intîlnit-o 
și în secția de etirare a uzinei. 
De la începutul turei, în ziua de 
1 Mai pe sub ochii celor din 
schimbul A, și aici în majorita
tea lor tineri, trecuseră deja cî
teva zeci de kilometri de fir. Ca 
și în secția fabrică industrială, 
unde într-un singur minut se 
desfășoară un kilometru de fir, 
un important proces tehnologic 
ce solicită muncitorul aflat ori- 
cînd în poziție de atenție și 
mare încordare, de . „cavaler al 
modernei line de aur" al cărui 
drum îl păzește cu „bisturiul în 
mînă“, ne-am bucurat să petre
cem noi înșine cîteva clipe din 
ziu>a întîi de mai, în compania 
ajutorului de maistru Florin Cu- 
cuteanu. în compania sa și a 
simțămintelor sale, între care un 
loc deosebit îl ocupă aprecierile 
despre tovarășii săi de muncă, 
despre tineri cum e Leonida Pa
duraru, Liviu Bursuc și Vasile 
Pravăț, aflați permanent la înăl
țimea îndatoririlor. în ceasurile 
dimineții încă nimeni nu ar fi 
putut face • bilanțul producției 
realizate. Incepînd cu prima clipă 
a zilei de 1 Mai, imaginea aces
tor realizări era prezentă însă în 
ființa fiecăruia întrezărită la fla
căra neîntreruptă a datoriei îm- 
plinite. ION CHIRIAC

400 tone
amoniac

peste plan
Am ajuns la CombinatulAm ajuns la Combinatul de 

îngrășăminte azotoase . din Țg. 
Mureș în ziua adunării festive 
în card i ,.s-a conferit diploma 
de unitate evidențiată în între
cerea socialistă' pe ramură. Chi- 
miștii tîrgu-mureșeni trăiau al 
doilea moment emoționant din 
viața combinatului, în anul a- 
cesta, după ce cu prilejul ce
lei de a 50 aniversări a U.T.C.. 
organizației de tineret i s-a de? 
cernat drapelul jubiliar și Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. Ambele aprecieri sînt 
mărturia, materializată în mii 
de tone de amoniac, azotat de 
amoniu, metri cubi de oxigen 
termic realizați peste plan, hăr
niciei comuniștilor și uteciști- 
lor din această cetate a chi
miei. Valoarea producției glo
bale suplimentare obținută de 
la începutul anului depășește 
cifra de 11 milioane lei. Con
tribuția uteciștilor la realizarea 
ei este substanțială dacă 
gîndim că organizația de 
neret numără peste 900 
membri, că 70 la sută 
numărul fruntașilor în ] 
ducțip și tot atîția din 
mărul inovatorilor sînt 
ciști sau

i ne 
; ti

de 
din 

pro- 
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ute- 
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MIRCEA BORDA

pistă. în întrecerea dintre sec
ții, pe primele 4 luni, locul I 
îl deține secția amoniac 2. Bi
lanțul rezultatele obținute con
semnează peste 400 tone a- 
moniac peste plan. în schimbul 
condus de maistrul Olimpiu 
Stîngu toți sînt. tineri. Opera
tori, lăcătuși mecanici, electri
cieni, laboranți. Aici am întîl
nit pe uteciștii Aurel Zdren- 
ghea și Victor Barta, doi 
inovatorii secției. Amîndoi 
realizat în cinstea Zilei 
1 Mai cîte o inovație, 
făcută de Zdrenghea se 
feră la remedierea rapidă a 
defecțiunilor la . instalația de 

-cracare a gazului metan. A- 
plicarea ei. elimină orice pe
ricol de explozie posibilă în 
situația remedierii acestora prin 
sudură. Inovația Iții Victor Bar 
ta e legată de semnalizarea a- 
custică și optică. . a '. instalației

• electrice de la turbo.-compre- 
soarele' de aer și compresoare- 
le de gaz. metan, realizîndu-se . 
astfel o economie de un ope
rator pe schimb. Simion Mora
rii, Ion Moldovan, Ionel Lupu, 
Vaier Vodă, Ion Luîerean, Ște
fan Lukacs, Eya Szatmari, Vio
rica Panga sînt cîțiva din cei 
70 de uteciști ai secției.

Cele 400 tone amoniac reali
zate peste plan în primele 4 
luni ale anului reprezintă o 
garanție câ angajamentele su
plimentare asumate de către co
lectivul secției vor fi îndeplini
te, o dovadă a calificării și dă
ruirii profesionale a salariați- 
lor de aici.

poarta Capitalei
Pentru mii de tineri bucureș

teni, punctul de cea mai mare a- 
tracție în programul acestor zile 
de sărbătoare a fost carnavalul 
Organizat, așa cum e tradiția, la 
toate cluburile tineretului, carna
valul a avut o temă comună .■ 
..De treci poarta Capitalei". 
Inspirată această idee a Comi
tetului municipal București al 
U.T.C. de a concepe întreaga ma
nifestare sub forma unei cronici 
care să sublinieze aspecte din 
viața tineretului bucureștean.

Fiecare club a pregătit și a or
ganizat această seară de carnaval 
potrivit specificului său. La „E- 
cran club" s-a făcut apel la pe
licula cinematografică pentru a 
reda — în contrast — aspecte 
din Bucureștii de ieri și de azi. 
„Tehnic club" și-a primit oaspeții 
într-un decor care sugera gran
doarea descoperirilor științifice 
și tehnice ale epocii noastre. Dar 
o seară de carnaval e o seară de 
carnaval. Ceea ce înseamnă ve
selie, muzică, dans. Și nu se

poate spune că s-a dus lipsă de 
așa. ceva. Tinerii s-au distrat, au 
dansat, au ascultat muzică bună. 
Pe scurt — s-au simțit bine.

Poate că aici ar trebui să în
cheiem această relatare despre 
carnavalul tineretului, deoarece 
mai departe ar trebui să scriem 
despre buna lor dispoziție — o 
stare sufletească greu de redat 
în cuvinte. Și nici nu ne încu
metăm s-o facem. Dar mai multe 
secvențe surprinse în timpul car
navalului organizat de Ateneul 
tineretului ne-au reținut în mod 
deosebit atenția (fotoreporterul 
'nostru le-a reținut și pe pelicula 
fotografică) și merită să le rele
văm. Cîteva filme și cîteva sce
nele prezentate celor de față au 
adus în carnaval imaginea Buctt- 
reștiului de altădată. De la pe
ripețiile nopții de carnaval des
crise de marele Caragiale și pînă

■

TIMIȘ TELEORMAN
Tineretul teleormănean a săr

bătorit ziua de 1 Mai și Ziua ti
neretului, cu multiple acțiuni ih 
producție, acțiuni de muncă pa
triotică, activități cultural-spor
tive, turistice. în cinstea Zilei 
tineretului au fost colectate și 
predate peste 50 de tone metal 

_ __ ___ vechi, au fost amenajate 20 de
parcuri, păduri sau _ baze sportive. înfrumusețate șî 

~ întreținute .cele mai mari comu
ne din județ. S-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii din orașele 
Roșiorii de Vede, și Alexandria, 
unde 16 brigăzi de muncă pa
triotică au efectuat peste 100 000 
ore muncă. în ziua de 2 mai 
în orașele județului Teleorman, 
la Alexandria, Turnu Măgurele 
și Roșiori, au avut loc intere
sante activități cultural-artistice. 
Carnavalul tineretului din orașul 
Alexandria la care au particioat 
tineri muncitori din întreprin
derile industriale, elevi, s-a des
fășurat pe străzile orașului pînă 
la pădurea Vedea, din apropie
re. în încheiere tinerii au parti
cipat la o frumoasă seară de 
dans. De asemenea, tot în seara 
zilei de 2 mai, s-a desfășurat 
un program artistic pe scena 
Casei de cultură din orașul A- 
lexandria la care au participat 
cele mai bune formații artistice 
ale orașului, de la Liceul agri
col, liceele nr. 1 și 2. precum și 
de la Fabrica de tablouri și pa
nouri electrice. în orașul și mu
nicipiul Tr. Măgurele s-a desfă
șurat carnavalul tineretului în
cheiat cu un -program artistic și 
cu montajul intitulat „Omagiul 
tinereții". La Tr. Măgurele în 
ziua de 2 mai a avut loc o fru
moasă întîlnire sportivă cu un 
grup de tineri din R.P. Bulgaria.

Ca și în alte dățî, oamenii 
muncii din județul Timiș, tinerii 
mai ales, după o trudă încunu
nată de succes la locurile unde 
muncesc, sau creează, și au pe
trecut sărbătoarea muncii ocu- 
pînd cu cîntec și joc și veselie, 
toate „amfiteatrele" orașului sau 
cele din județ fie ele săli de 
spectacole, ; ~ 
margini de rîu. Pretutindeni s-a 
revărsat primăvara nu numai în 
verdele crud al ierbii sau al 
copacilor ci și în sufletul oame
nilor. Pe platoul din fața sta
dionului 1 Mai circa 30 000 de 
tineri s-au adunat duminică sea
ra la carnavalul tineretului unde, 
pe lingă programul de dans și 
mujică, susținut de cele mai 
prestigioase formații din oraș — 
Phoenix, Amicii, Clasic XX. for
mații de Ia Casa de cultură a 
studenților și cea a pionierilor 
— prezentă a fost și tradiționala 
paradă a modei ; n-au lipsit, de
sigur, nici momentele vesele, 
susținute de actori de la Teatrul 
național în aceeași zi 1800 de ti
neri din Lugoj, asistați de toată 
suflarea orașului, au participat la 
o retragere cu torțe precedată de 
grupuri de călăreți îmbrăcați în 
frumoase costume naționale. Pe 
scene ad-hoc amenajate la Pă
durea Verde, miile de timișoreni 
veniți să-și petreacă clipele de 
odihnă au asistat la o veritabilă 
competiție a măiestriei într-ală 
cîntecului și jocului popular, 
susținute de formații artistice de 
amatori de la cluburile 1 Mai. 
C.F.R.. Electromotor. Tchno- 
metal. Banatul și I.T.T. Pe a- 
ceeași scenă în ziua de 2 Mai 
au repetat spectacolul for
mațiile de aansuri popu
lare românești și a naționalități
lor conlocuitoare, aparținînd în
treprinderilor U.M.T., Industria 
Linii, Solventul etc. Pe o altă 
scenă din Parcul Rozelor, cele 
mai bune formații artistice de 
amatori ale elevilor din muni
cipiu s-au întreținut și ele, prin 
intermediul cîntecului și jocului . 
popular, cu miile de spectatori 
veniți aici.

Nu putem încheia această su
mară trecere în revistă fără să 
amintim pe cele cîteva zeci de 
mii de amatori de excursii și 
drumeții. Astfel, numai prin 
B.T.T. s-a organizat in ziua de 
30 aprilie, pentru 2 000 de tineri, 
o excursie cu autocarul și vapo
rul pe traseul Timișoara, Moldo
va Nouă, Orșova, repetată în 
ziua de 1 Mai cu încă 1 000 de 
tineri. Tinerii de la întreprinde
rile Electromotor, Spicul, Mo
dern ca și cei de la Institutul 
de medicină, agronomie și facul
tatea de construcții au luat dru
mul cabanelor și munților Seme- 
nic, Muntele Mic și Retezat.

CONSTANTIN DRĂCEA

CLUJ

d. dumitrii:

Tinerii clujeni au participat în 
aceste zile la un bogat și variat 
program artistic. Formații artis
tice din municipiu și din alte 
localități ale județului au pre
zentat spectacole pe scenele .in
stalate în Piața Păcii și Piața 
Mihai Viteazul, la pădurea Hoia, 
la Complexul turistic Făget. 
Fanfarele liceului de muzică și 
Școlii profesionale. C.F.R. au 
cîntat în foișorul din parcul mu
nicipiului. în după-amiaza zilei 
de 2 mai Piața Păcii a consti- 

, tuit locul de desfășurare al am
plei manifestări consacrate săr
bătorii Zilei tineretului. Frumos 
împodobit cu beculețe multi
colore acest colț al orașului s-a 
pregătit și de această dată să 
primească pe tinerii muncitori, 
elevi, studenți, dornici să pe
treacă o seară plăcută în compa
nia muzicii, dansului, a bunei 
dispoziții. Programul a fost des
chis de fanfara Grupului școlar

DE 1 MAI Șl ZIUA TINERETULUI
. . ___ <___________________________________ _ __________________________________

Ample manifestări
cultural - artistice

ușoară al comitetului orășenesc 
U.T.C. a susținut un frumos 
program de muzică Ușoară ro
mânească și maghiară. Seara, 
peste 1 000 de tineri îmbrăcați 
în minunate costume populare

Dansul Fetelor din au luminat cu torțe străzile 
precum

C.F.R. care a prezentat marșuri 
și cîntece patriotice. Apoi, pe 
scenă au urcat studenții artiști 
ai apreciatei formații „Mărțișo
rul". Cîteva numere de rezis
tență din program — dansul Că
lușarilor,
Crihalma. precum și solistul 
vocal atît de apreciat, Gheorghe 
Turda, și taragotistul nu mai 
puțin cunoscut Dumitru Fărcaș, 
au stîrnit aplauzele entuziaste 
ale spectatorilor. Orchestra de 
estradă a clubului 
susținut în continuare 
mul de dans, 
au continuat 
miezul nopții.

2 mai s-a încheiat pentru tinerii 
din municipiul Sibiu cu un fru
mos carnaval - care s-a desfășu
rat la casa de cultură â tinere
tului. ' ■ >'

ADINA VELEA

rașului încheind feeric ziua 
sărbătoare a- tineretului. "

o-
de

MURES
Victoria, a 

progra- 
Dansul și veselia 
pînă tîrziu spre

I. CIMPEAN

COVASNA
Ieri, după-amiază, la Clubul 

Gheorghe Doja din orașul Sf. 
Gheorghe județul Covasna, a 
avut loc finala concursului inti
tulat „Ștafeta generațiilor", or
ganizat de comitetul județean 
U.T.C. în cinstea aniversării se
micentenarului. Cîștigătorilor 
concursului li s-au înmînat nu
meroase premii în obiecte. Cu a- 
cest prilej ansamblul de muzică

SIBIU înveșmîntat. cu verdeață . și 
flori, armindenul-jn județul.Mu
reș a ., reliefat încă-, o ? dată 

• vitalitatea^ si- 'abnegația s’piri- 
itofilor de ■ ț>e■ ■ cîfflpi eLa Clubul Uzinei-' Indepen- tuălă a locuitorilor de-pe -eîmpie ' 

dența din Sibiu, s'-au . întîlnit și Tîrhâve, ehtuziăămul ca-*- 
sute de tineri români, germani, racteristic zilelor .de" . mUncă, 
maghiari, muncitori, elevi, stu- ' „ a:'
denți. Festivitatea, dedicată zilei; 
de 2 mai, a constituit o paradă 
a portului, cîntecului și' dansu
lui popular, la reușita căreia 
și-au adus contribuția, formații 
și soliști de muzică populară și 
ușoară, formații de dansuri 
premiate cu prilejul diferitelor

• concursuri. Amintim _ frumosul 
potpuriu de muzică , populară, 
prezentat de elevii liceului agri
col, ai școlii profesionale MIA 
și MIU, elevii , liceului indUiștrial. 
alimentar.. ai liceului economic, 
ai liceului energetic. Ansamblul 
de cîntece și dansuri al tinere
tului din municipiul Sibiu a 
prezentat în încheierea manifes
tării cultural-artistice, un bogat 
program alcătuit din cîntece și 
dansuri populare din diferite 
zone folclorice ale țării. Ziua de

și orelor- de -cins-tire; a 'ei 
la ora marilor- sărbători. Ro-- 
mâni, maghiari, germani, vîrst- 
nici și tineri au sărbătorit- 1st 1 
Mai roadele obținute pe mareje 
portativ al muncii, în uzine și 
fabrici, în laboratoare, săli de 
clasă și pe ogoare. înfrățiți, așa 
cum înfrățiți sînt în muncă, 
și-au dat îiitilnire în jurul scene
lor improvizate în aer liber, sub 
cupolele de ' stejar pentru a 
sărbători solidaritatea, interna- 
țională a celor ce muncesc, pen
tru a cinsti Ziua tineretului. La 
Sighișoara și Reghin, la Tîrnă- 
veni și Luduș, pe stadioane și 
în cluburi, pe terenurile de sport 
de la sate, mii de tineri și-au

la acele baluri de cartier, din 
perioada interbelică, cu orchestre 
care cîntau fals melodii la modă 
și cu veșnicul îndemn răgușit: 
„domnișoarele la bufet", cu ne
lipsitele încăierări care încheiau 
„petrecerea", ni s-a oferit imagi
nea unui tineret ținut departe de 
viața civilizată, precum și imagi
nea lipsei de respect față de acest 
tineret nevoit să accepte, în lipsă 
de altceva, surogate de distracții, 
de manifesătri „culturale". Astăzi, 
în schimb, „De treci poarta Ca
pitalei" și ai prilejul să petreci la 
un carnaval al tineretului, alte 
imagini, diametral opuse, se vor 
reliefa în prim plan, „De vrei 
să-i cunoști bine pe tineri 
accentuează un dicton mai vechi 
— trebuie să afli și cum știu să 
se distreze". Și iată că directorul 
Ateneului tineretului, tovarășul 
Petre Adrian, relata, într-o pau
ză, cite eforturi a cerut organiza
rea carnavalului. Pentru că aici, 
la Ateneul tineretului, ca și la 
toate celelalte cluburi din Capi
tală, în mijlocul tinerilor au ve- 
nit, pentru a da mai multă stră- 

I lucire carnavalului lor, mulți din 
[ tre cei mai populari actori ai te- 
;* leviziunii, radioului și teatrelor 

de estradă. Un decor pregătit cu 
j gust, o orchestră bună, prezența 

unor inter.preți îndrăgiți sînt ges
turi de respect față de tinerii 
invitați la carnaval, față de exi
gențele lor, de preferințele lor.
Și sînt, totodată, eforturi pentru 
a crea o atmosferă civilizată, ast
fel îneît tinerii să se simtă bine.

VÎLCEA

A. V.

• ÎN ACESTE ZILE, STUDENȚII BUCUREȘTENI au petrecut 
în cadrul Casei de cultură a Centrului universitar antrenante 
momente recreative. în sala mare au fost oferite cinefililor, la 
concurență cu programele televiziunii, aventurile eroilor maes
trului desenului animat pentru toate vîrstele — Walt Disney. 
Formația de muzică ușoară Capitol și-a dat concursul în asigu
rarea reprizelor de dans. La Clubul studenților mediciniști ama
torilor de audiții muzicale li s-au propus interesante momente 
din istoria muzicii cit și muzică ușoară. Tot aici au avut loc 
proiecții de diapozitive dedicate monumentelor românești de 
artă. Dr. Traian Negru a conferențiat despre însemnătatea zilei 
de 1 Mai, iar studenții Facultății de stomatologie au prezentat un 
sugestiv montaj muzical-literar de cîntec și poezie patriotică, 
urmărit cu mult interes de viitorii medici. Ieri a avut loc. de 
asemenea, și un concurs „Cine știe, cîștigă !“ pe tema zilei iiv 
ternaționale a oamenilor muncii. Studenții Institutului politehnic 
s-au întîlnit în aceste zile cu soliștii preferați : Olimpia Panciu 
și Mihai Constantinescu, în cadrul unor programe în care dan
sul a ^vut totuși ponderea cea mai mare.

La pragurile de lumină ale 
Oltului tinerețea vîlceană a 
dăruit buchete de cîntec și 
bucurie întâiului de mai și Zi
lei tineretului din România, 
Numeroase formații artistice, 
de cele mai diverse genuri, 
s-au întrecut pe scenele Clu
bului tineretului din Rm. Vîl
cea, pe estrada din Parcul Ză
voi, în stațiunile de odihnă, 
pe scenele căminelor cultu
rale sau în aer liber, la iarbă 
verde. Momentele ’de intensă 
vibrație tinerea-scă care au 
concentrat prezența unui mare 
număr de localnici și turiști 
au fost numeroase. Crosul ti
neretului care a antrenat la 
Rm. Vîlcea peste 200 de parti
cipants membri ai asociațiilor 
sportive de la sate, două zile 
de disputate partide de șah ale 
celor 78 de concurenți la faza 
județeană, expoziția „Mîini în- 
demînatice" deschisă în par
cul Mircea cel Bătrîn cu cele 
mai' reușite obiecte de artă 
populară ale tinerilor de la 
secțiile externe ale Școlii 
populare de artă, cele de filme 
documentare din, Piața Cen
trală a municipiului Rm. Vîl
cea, elocventă imagine a efor
tului constructiv al poporului 
nostru, carnavalul tineretului 
de la Drăgășani, campionatul 
județean de fotbal, Cupa spor
tivă 1 Mai sînt numai cîteva 
dintre acestea, 
excursii, mai 
școlii generale nr. 1 din Rm. 
Vîlcea, opriți la Doftana au 
primit în cadrul festiv carne
tul de U.T.C. și cravata ro
șie de pionieri.

Numai capriciile vremii au 
împiedicat desfășurarea inte
grală a bogatului program de 
activități tinerești, restrîngîn- 
du-le la spațiile caselor de 
cultură. Dar asta nu-a dimi
nuat cu nimic entuziasmul 
manifestat plenar la marea 
sărbătoare de către tinerii de 
pe meleagurile vîlcene.

într-una din 
mulți elevi ,ai

c. s. V. RAVESCU

disputat vigoarea și talentul în 
întreceri sportive și culturale. 
Cunoscute formații ca cele ale 
Casei de cultură a studenților, 
laureate la recenta confruntare 
de la Iași, grupurile folclorice și 
de dansuri de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase, Prodcom- 
plex, ILEFOR, Trustul de con- 
strucții-montaj, Liceul agricol și 
Grupul școlar de. construcții au 

1 readus în fața spectatorilor, pe 
scena'Teatrului de vară, în clu
burile de la Fabrica de zahăr, 
Trustul de construcții-montaj 
Prodcomplex, frumusețea strae- 
lor, jocului și cîntecului popular 
din. ValPa Nirajului și Mureșului 

. de.’Sus. întrecerile de fotbal de 
'■ pe,, hipodrom, cele de volei și 

handbal au reunit membri de 
echipe cu suporterii lor. De o 
măre utilitate s-a bucurat dato
rită modului în care a fOst or
ganizată faza județeană a celei 
de-a ciriceă ediții a crosului ti
neretului. Cei peste 500 de re
prezentanți ai asociațiilor sporti
ve din județ și-au desemnat in 
urma disputei ce a avut loc în 
centrul municipiului Tg. Mureș 
în prezența a peste 5 000 spec
tatori candițlații pentru marea 

, finală de la Brăila.
’Manifestările închinate Zilei 

tineretului au fost încheiate la 
Tg. Mureș cu carnavalul tinere
tului care a avut'loc la Casa de 
cultură -a studenților.

BUCUREȘTI - PREDEAL
tren al veselieiîntr-un

B. MIRCEA

Ne aflăm în Gara 
de Nord, în diminea
ța zilei de 1 Mai. Mai 
'sînt cîtșva minute 
pînă la 6ra șase. De 
la „Informații" pri
mim cîteva-- indicații 
precise : la ora 6,08, 
de la linia a șaptea, 
se va da cale liberă 
unui tren, special, cu 
destinația Predeal. 
Solicitant : Biroul de 
turism pentru tineret. 
Beneficiari : 
opt sute de 
bucureșteni.

îl găsim pe Marin 
Șurub, conducătorul 
excursiei, care ne 
spune :

— Sînt, în acest 
tren, aproape șapte 
sute de salariați ai 
Uzinelor „23 August". 
Este o excursie orga
nizată de comitetul 
U.T.C. în colaborare 
cu organizația sindi
cală a uzinelor.

Marin Șurub nu 
uită să-mi aminteas
că un anume fapt. 
Organizația U.T.C. a 
uzinei — din comite
tul căreia face parte 
— este renumită prir.

sa turisti-

peste 
tineri

activitatea 
că.

Dumitru 
președintele comite
tului sindical din uzi
nă îmi atrage atenția 
că strungarul Marin 
Șurub nu s-a inclus 
în această listă ; din 
modestie, deși o me
rită cu prisosință.

— îmi amintesc că 
trenul cuprinde mai 
mult de opt sute de 
tineri. Deci, peste o 
sută nu fac parte din 
colectivul dumnea
voastră.

— Biroul de turism 
a luat o inițiativă do 
laudă. A invitat ti
neri și din alte între
prinderi bucureștene. 
De la „Acumulato
rul44, de la întreprin
derea de panificație, 
ba chiar și treizeci 
de tinere de la Liceul 
„Gh. Șincai"

Ajungem în Pre
deal. Plouă fără în
cetare. Toată garni
tura se, golește in cî
teva clipe. îl .reîntîL- 
nesc. în fugă pc Ma
rin Șurub.

Pădure,

— Ploaia asta v-a 
cam dat programul 
peste cap, zic.

— Așa este. Dar nu 
și bucuria unei ex
cursii colective. O să 
vedeți. Nici n-o să se 
observe.

Mi-au confirmat 
cele spuse de tînărul 
str’pngar fețele celor 
coborîți, seara la ora 
nouă, pe peronul Gă
rii de Nord. Un ghid 
îmi spune, recUnos- 
cîndu-mă, ce s-a in- 
timplat. Unii au mers 
pe/ Cioplea, alții la 
„Trei Brazi", alții au 
urcat cu telefericul 
pe Clăbucet. Seara, 
cînd s-au adunat din 
nou în gară erau uzi 
și obosiți cu toții dar. 
adăuga cineva, erau 
parcă mai bine dis
puși ca orieînd. A- 
eordeoanele luate din 
București și ținute 
„la cutie" din cauza 
ploii, răsunau pe 
drumul de întoarcere 
mai cu foc ca oricind.

EMANUEL
ISOP3SCU



1 MAI IN LUME
MOSCOVA

In Piața Roșie din Moscova a 
avut loc demonstrația oameni
lor muncii, consacrată Zilei so
lidarității internaționale a ce
lor ce muncesc. La tribuna 
mausoleului au luat loc Leonid 
Brej,nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Alexei 
Kosighin. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
alți conducători de partid și de 
stat sovietici

în tribunele rezervate oaspe
ților din străinătate se aflau de
legațiile sosite la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai în Uniunea So
vietică, printre care și o delega
ție a Consiliului Central al 
U.G.S.R.

în cuvîntarea rostită de la tri
buna mausoleului Lenin, N. V. 
Podgornîi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a adresat 
călduroase felicitări participan- 
ților. Vorbitorul a subliniat ma
rile succese cu care oamenii so
vietici au intimpinat sărbătoa
rea muncii. El a transmis, de 
asemenea, salutul P.C.U.S. și al 
poporului sovietic popoarelor 
din țările socialiste, partidelor 
comuniste și muncitorești, cla
sei muncitoare din țările capita
liste, popoarelor care luptă 
pentru eliberarea națională și 
progres social din întreaga 
lume.

HANOI
La Hanoi a avut loc .luni, un 

miting consacrat Zilei de 1 Mai, 
la care au participat repre
zentanți ai C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
ai Adunării Naționale, ai gu
vernului, ai Frontului Patriei, 
ai organizațiilor de masă, și ai 
unităților militare distinse eu 
titlul de Erou,. transmite agen
ția V.N.A. în prezidiu au luat 
loc Truong Chinh. președintele 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale. Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D 
Vietnam, Vox Nguyen Giap. 
vice-prim-ministru și ministru 
al apărării naționale. Nguyen 
Duy Trinh, vice-prim-ministru 
și ministru al afacerilor exter
ne. Le Thanh Nghi, vice-prim- 
ministru, Hoang Quoc Viet. 
președintele Federației Sindi
catelor din Vietnam, alte Der- 
sonalități.

Luînd cuvîntul, Hoang Quoc 
Viet a evocat marile sucCese 
obținute de poporul vietnamez 
și de. celelalte popoare ale 
Inddchinei în lupta împotriva 
agresiunii imperialiste.

Părticipanții la miting au a- 
doptat o rezoluție în care își 
exprimă hotărirea de a conti
nua construirea cu succes a so
cialismului în R.D. Vietnam și 
de a intensifica lupta împotri
va intervenției Statelor Unit?, 
pînă la victoria finală.

hi succese ale foițelor patriotice 
siukietnameze

Forțele patriotice sud- 
vietnameze au ocupat 
luni orașul Quang Tri, 
capitala provinciei cu a- 
celași nume. Căderea 
importantului centru 
sud-vietnamez a fost 
transmisă de agențiile 
United Press Internatio
nal și Associated Press, 
care citează surse mili
tare din Saigon.

După ce. au fost obligate să 
se retragă din orașul Quang Tri, 
forțele saigoneze încearcă să con
stituie o nouă linie provizorie de 
apărare pe malul rîului My Chan, 
Ia aproximativ 18 km de locali
tatea părăsită. Trimisul special 
al agenției France Presse, care s-a 
deplasat în regiunea Quang Tri 
după eșecul suferit de forțele ma
rionetă, transmite că șoseaua 
nr. 1, care duce spre orașul Hue,

Declarația lui
PARIS 2 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la sosirea sa 
Ia Paris, Le Duc Tho, consilier 
special al delegației R. D. Viet
nam Ia Conferința cvadripartită 
in problema Vietnamului, a a- 
rătat că, deși lucrările conferin
ței se desfășoară de patru ani, 
nu s-a înregistrat pînă acum 
nici un progres. Cauza princi
pală a acestui fapt o constituie 
refuzul părții americane de a 
duce în mod serios tratative, 
precum și promovarea politicii 
de ..vietnamizare" a războiului.

„Am sosit la. Paris, a declarat 
Le Duc Tho. pentru ,a continua, 
împreună cu ministrul -Xuan 
Thuy, convorbirile cu Statele 
Unite la Conferința cvadripartită 
asupra Vietnamului, în scopul 
de a găsi o soluție justă și echi
tabilă pentru problema vietna
meză Cerem ca Statele Unite 
să pună capăt bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam și să 
respecte angajamentul asumat 
de a înceta complet și necondi
ționat bombardarea teritoriului 
R. D. Vietnam". Cerem părții a- 
rnericane să fixeze o dată limită 
pentru retragerea grabnică din

PEKIN
Cu prilejul Zilei solidarității 

internaționale a oamenilor mun
cii, în Parcul din incinta Pala
tului de vară. Parcul de cultură 
al muncitorilor și în alte locuri 
de odihnă din capitala Republi
cii Populare Chineze au avut loc 
serbări populare și manifestări 
sportive, la care au participat 
muncitori, membri ai comunelor 
populare, comandanți și ostași 
ai Armatei Populare de elibe
rare, ai gărzilor roșii, funcțio
nari, intelectuali, tineri țărani 
si muncitori — anunță Agenția 
China Nouă.

La festivități au luat parte 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, alți 
conducători do partid și de stat. 
Au participat, de asemenea, 
peste 4 000 de invitați de peste 
hotâre, între care și delegația 
guvernamentală militară româ
nă, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia.

în parcuri, pe stadioane și în 
alte locuri de rtecreero din Pe
kin au evoluat ansambluri care 
au prezentat spectacole și pro
grame arti stice, evoci nd mo
mente din revoluția și construc
ția socialistă a țării.

BELGRAD
Sărbătorirea zilei de 1 Mai a 

prilejuit o mare diversitate de 
manifestări în capitala Iugosla
viei, ca și în întreaga țară. Pen
tru rezultate remarcabile obți
nute în producție numeroase 
colective și lucrători din dome
niile economiei, științei, culturii 
și tehnicii au fost, distinși cu 
diferite premii

Manifestările de 1 Mai au fost 
.inaugurate de tradiționalul con- 
cert-spectacol în aer liber, des
fășurat, la intrarea în Palatul 
Adunării Federale, unde mari 
formații orchestrale, soliști vo
cali și instrumentali au prezen
tat un program de cîntece revo
luționare, de muzică populară 
și clasică, iar ansambluri folclo
rice au interpretat dansuri din 
toate republicile Iugoslaviei.

SOFIA
Cu ocazia sărbătoririi zilei de 

1 Mai, la Sofia a avut loc, în 
Piața 9 Septembrie, manifesta
ția oamenilor muncii din capi
tala bulgară.

La tribuna oficială erau pre- 
zenți Todor Jivkov, nrim-se- 
dretar al C.C. al P.C Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
bulgari. Tot aici se aflau și 
delegațiile de peste hotare in
vitate de Consiliul Central al 
Uniunii Sindicatelor Bulgare, 
printre care și o delegație a 

• Orașul Quang Tri cucerit de patrioți • Baza 
„Lima" abandonată de saigonezi • Retragere 

precipitată a trupelor lui Thieu

prezintă spectacolul unei retra
geri precipitate. Mii de militari 
din a treia divizie saigoneză, care 
este practic dezintegrată, se re
trag spre sud. Unii dintre ei și-au 
aruncat pînă și încălțămintea și 
armele pentru a putea mer
ge mai repede. Unii militari sai
gonezi amenință cu armele șoferii 
de autocamioane și mașini blin
date, pentru a-i obliga să-i îm
barce în mașini.

Forțele saigoneze au părăsit 
baza „Lima", situată la 14 km 
nord de orașul Kontum, transmi-

Le Duc Tho
Vietnamul de sud a tuturor tru
pelor americane și ale aliaților 
S.U.A. Dorim, a declarat Le 
Duc Tho, ca militarii americani 
capturați să se poată întoarce 
în patria lor și să-și revadă fa
miliile cît mai curînd posibil.

Pentru o reglementare pașni
ca urgentă a problemei vietna
meze. Statele Unite trebuie să 
manifeste o atitudine de bună 
voință, răspunzînd pozitiv la ce
rerile juste si' rezonabile ale 
populației sud-vietnameze. Ele 
trebuie să renunțe la „vietnami- 
zarea" războiului, care este de 
pe acum sortită eșecului. Numai 
astfel se va putea .restabili 
rapid,, pacea, în interesul po
porului vietnamez, al poporului 
american, al păcii în lume.

în ceea ce ne privește, a decla
rat Le Duc Tho, am manifestat 
întotdeauna o atitudine serioasă 
și de bunăvoință cu scopul de 
a gă>si cît mai grabnic soluția 
pașnică a problemei vietnameze. 
Calea de reglementare a pro
blemei vietnameze, a spus el, 
trebuie să fie cea a negocieri
lor.

Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. Oamenii muncii din 
Sofia au raportat, cu acest pri
lej. succesele obținute în între
cerea socialistă închinată zilei 
de 1 Mai. pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor celui 
de al șaselea cincinal, pentru 
atingerea și depășirea niveluri
lor medii mondiale.

BUDAPESTA
Orașele și satele Ungariei, 

îmbrăcate în haine festive, au 
cunoscut luni animația marilor 
sărbători populare. în mai toa
te localitățile țării, în ziua d? 
1 Mai au avut loc manifestații, 
mari adunări și serbări popu
lare, numeroase manifestări 
cultural-artistice și sportive de 
masă.

La Budapesta a avut loc o 
mare demonstrație a oamenilor 
muncii, la care au asistat tova
rășii Jânos Kădâr. Losonczi 
Pal. Jeno Fock și alți conducă
tori de partid și de stat ungari. 
Ampla demonstrație a oameni
lor muncii a fost deschisă de 
colectivele întreprinderilor frun
tașe în cadrul întrecerii socia
liste, care recent au fost dis
tinse cu Steagul Roșu de între
prinderi fruntașe pe țară, prin
tre care se aflau colectivele 
Uzinelor „Csepel", ale ateliere
lor de construcții metalice și 
uzinelor de instrumente și me
canică fină.

BERLIN
In marea piață Marx-Engels 

din Berlin, a avut loc demon
strația de 1 Mai a locuitorilor 
capitalei R.D.G. în tribuna ofi
cială au luat loc Erich Hone
cker. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. Walter Ulbricht, preșe
dintele Consiliului de stat al 
R.D.G., Willi Stoph,, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.. și alți conducători ai 
R. D. Germane, precum și dele
gațiile sindicale de peste hotare 
printre care o delegație a. Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia. Herbert Warnke. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Uniunii 
Sindicatelor libere germane, a 
rostit o cuvîntare.

După parada militară s-a des
fășurat demonstrația oamenilor 
muncii.

VARȘOVIA
Intr-o atmosferă de însufle

țire, optimism și bucurie a fost 
sărbătorită la Varșovia și în alte 
orașe poloneze ziua Internațio
nală a Muncii. Au avut loc de
monstrații în cursul cărora s-a 
exprimat hotărîrea întregului 
popor de a munci în vederea 
dezvoltării dinamice, continue a 
Poloniei socialiste.

La Varșovia, în tribuna ofi
cială, instalată în fața Palatului 
culturii și științei, au luat, loc

• ••••• 

te agenția France Presse. O dată 
cu aceasta, a sporit presiunea 
forțelor patriotice asupra acestui 
oraș, precum și asupra bazei 
saigoneze „November", situată la 
7 km nord de Kontum.

Agențiile de presă anunță, de 
asemenea, că la sud de orașul 
Kontum forțele patriotice con
trolează, pe o distanță de mai 
multi kilometri, șoseaua care 
leagă Pleiku de Kontum, împie- 
dicînd aprovizionarea forțelor 
marionetă cu muniții și echipa
ment.

După retragerea trupelor sai
goneze din orașul Quang Tri, 
bombardierele americane „B-52“ 
au lansat numeroase bombe asu
pra unui mare depozit de carbu
ranți și de muniții, situat la nu
mai 5 km de oraș pentru a îm
piedica folosirea lui de către for
țele populare de eliberare. De
pozitul a sărit în aer, explozia 
fiind atît de puternică, incit a 
cutremurat clădirile pe o rază de 
mai mulți kilometri.

• SUB AUSPICIILE Con
siliului indian pentru relații 
culturale, la Delhi s-a des
chis Expoziția de grafică mi
litantă românească.

La inaugurarea expoziției, 
care cuprinde peste 50 de lu
crări, au luat parte dr. G. S. 
Dhillon, președintele Came
rei inferioare a parlamentu
lui indian, membri ai Con
siliului indian pentru relații 
culturale, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la 
Delhi și alți membri ai 
corpului diplomatic, oameni 
de cultură și artă, ziariști. 

tovarășii Edward4 Gierek, Hen
ryk Jablonski și Piotr Jarosze- 
wiez, alți conducători de partid 
și de stat.,. Care au asistat la 
manifestația locuitorilor capita
lei poloneze, veterani ai mișcă
rii revoluționare și muncitorești, 
tineri muncitori, studenți și.e- 
levi, reprezentanți-ăi unităților 
de producție-Varșovia;' .

PRAGA
Tradiționala demonstrație a 

populației capitalei cehoslovace 
a avut loc în Piața Vaclavske.

La mitingul oamenilor muncii 
din Praga, a luat cuvîntul Gus
tav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Cu acest prilej, el a felicitat 
clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea țării pentru suc
cesele repurtate în muncă și și-a 
exprimat convingerea că și în 
viitor poporul cehoslovac va în
scrie în cronica bogată a con
strucției Cehoslovaciei socialiste 
noi și noi înfăptuiri.

TIRANA
In întreaga Albanie au avut 

loc numeroase manifestări con
sacrate Zilei de 1 Mai, trans
mite agenția A.T.A.

La Tirana, pe Bulevardul 
Martirilor Națiunii s-a desfă
șurat o mare manifestație a 
oamenilor muncii. în tribuna 
centrală au luat loc Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Alba
nia. Hadji Lleshi, președintele 
Prezidiului Adunării Populare, 
Mehmet Shchu, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid si de stat 
albanezi, delegații sindicale de 
peste hotare. A fost prezentă 
o delegație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

hÂVana
La 1 Mai, la Havana a avut loc 

o mare demonstrație a oamenilor 
muncii, urmată de un miting de 
niasă.

Luînd cuvîntul la miting, pri
mul secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al guver
nului revoluționar, Fidel Castro, 
a evidențiat succesele obținute, 
în ultimii ani, de economia tării. 
El s-a referit, de asemenea, la 
măsurile luate de partid și gu
vern pentru îmbunătățirea con
tinuă a asigurărilor sociale și de
servirii medicale a populației.

ULAN BATOR
în capitala Republicii Popu

lare Mongole a avut loc la 1 Mai 
un mare miting și o demonstra
ție a oamenilor, muncii desfășu
rate cu prilejul sărbătoririi Zilei 
solidarității internaționale a oa
menilor muncii

La tribuna oficială-se aflau 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniș-8

• DEPUTATUL LIBER- 
DEMOCRAT Gerhard Kien
baum a anunțat marți că și-a 
depus mandatul. Prin această 
hotărîre, Kienbaum permite 
preluarea mandatului parla
mentar de către supleantul 
său, Rudolf Opitz, favorabil 
coaliției guvernamentale. Tot 
marți, un alt reprezentant al 
P.L.D. în Bundestag, Wilhelm 
Helms, a anunțat că se va 
Alătura opoziției creștin-de- 
mocrate, dar va rămîne favo
rabil ratificării tratatelor cu 
U.R.S.S. și cu R. P. Polonă.

In ce-1 privește pe Knui 
von Kuhlmann-Stumm, al 
treilea deputat liber-democrat 
a cărui poziție a creat incer
titudini în cursul recentelor 

! dezbateri parlamentare, el a 
anunțat că intenționează să-și 
depună mandatul numai după 
ce va participa la dezbaterea 
privind ratificarea celor două 
tratate. Aceasta, deși condu
cerea comitetului director li
ber-democrat din circum
scripția reprezentată în Bun
destag de Kuhlmann-Stumm 
îi ceruse acestuia să depună 
mandatul înainte de a inter
veni votul asupra tratatelor, 
deoarece „poziția lui nu re
prezintă politica P.L.D. și nici 
opinia celor care l-au ales“.

slc|ulrlt
• CITIND UN PURTĂTOR DE 

CUVÎNT GUVERNAMENTAL, a- 
gențiile United Press International 
și France Presse anunță că Willy 
Brandt, cancelarul R. F. a Germa
niei, a propus liderului opoziției 
creștin-democrate, Rainer Barzel, 
ca dezbaterea asupra ratificării 
tratatelor cu Uniunea Sovietica și 
cu Polonia să înceapă; vineri.

Cancelarul vest-gerfnan, care a 
luat cuvîntul în fața Comitetului 
Director al Partidului Social-De
mocrat al cărui președinte este, a 
precizat că „acest calendar ar 
oferi timpul necesar căutării unei 
mai largi majorități parlamentare 
pentru aprobarea acestor tratate".

• PLOILE TORENȚIALE căzute 
în zonele din sud-estul Turciei au 
provocat importante pagube ma
teriale, îndeosebi la Mardin și 
Siir't. Rîurile s-au revărsat, acope
rind suprafețe întinse de teren cul
tivat și paralizînd activitatea unei 
centrale electrice. Cîteva locuințe 
s-au prăbușit, fără să se semnale
ze, însă, victime. Mai multe cartie
re din localitatea Batman, la vest 
de Siirt, au fost invadate de ape, 
care au deteriorat importante 
stocuri de tutun.

Tn ultimele 24 de ore, ploile vio
lente însoțite de furtună, s-au abă- 

tri al R. P. Mongole, și alți con
ducători de partid și de stat.

BONN
Tradiționala sărbătoare a so

lidarității celor ce muncesc, 
1 Măi; s-a desfășurat in R.F.G. 
Sub Semnul afirmării puternice 
a-sprijinului pentru ratificarea 
tratatelor cu Uniunea Sovietică 
și Polonia, a dorinței, exprima
te de largi pături ale populației 
vest-germane de continuare a 
procesului de normalizare a re
lațiilor R.F.G. cu alte țări.
La Essen, Hamburg, Koln, Mun- 

chen. Bonn, Dortmund și în alte 
numeroase orașe ale R.F.G. au 
avut loc mari manifestații la 
care au luat parte mii de oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții, intelectuali, 
tineri. La Dortmund. în cadrul 
unei manifestări de mari pro
porții. au luat cuvîntul cancela
rul Willy Brandt, care a subli
niat că interesele R.F.G. cer ca, 
în legătură cu „tratatele răsă
ritene", să se ia în scurt timp 
o hotărîre pozitivă.
STOCKHOLM

In cadrul acțiunilor organiza
te în Suedia cu prilejul Zilei de 
1 Mai, ministrul de externe 
Krister Wickman a rostit o cu- 

Ivîntare în localitatea Eskilstuna. 
Referindu-se la războiul din 
Vietnam. Wickman a criticat 
bombardamentele efectuate de 
aviația americană, care „au lo
vit din plin populația civilă". 
Ministrul a făcut cunoscut că 
„guvernul suedez a hotărît să 
sporească cu 10 milioane de co
roane ajutorul pe care îl acordă 
Republicii Democrate Vietnam".

Cu același prilej, la Stockholm 
s-a desfășurat o puternică de
monstrație de protest împotriva 
războiului dus de S.U.A. in 
Vietnam la care au participat 
aproximativ 50 000 de persoane. 
Agențiile de presă apreciază a- 
ceastă demonstrație, organizată 
de partidele social-democrat, co
munist și alte formațiuni politi
ce, drept cea mai mare acțiune 
de solidaritate cu poporul viet
namez desfășurată pînă acum 
în Suedia.

CAIRO
în orașul Alexandria a avut 

loc, cu prilejul Zilei internațio
nale a oamenilor muncii, un 
mare miting, la care a luat cu
vîntul Anwar Sadat, președin
tele Republicii Arabe Egipt și 
președinte al Uniunii Socialiste 
Arabe — informează agenția 
M.E.N. Șeful statului a declarat, 
în fața celor 50 000 de partici- 
panți la miting, că poporul e- 
giptean a obținut succese mari 
pe plan economic și social. Evo- 
cînd situația din Orientul Apro
piat. președintele Anwar Sadat 
a criticat Administrația S.U.A.. 
care — a spus el — a zădărnicit 
eforturile pentru traducerea in 
viată a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967. activitatea misiunii Jarring 
și a împiedicat alte inițiative de 
soluționare pașnică a situației 
din zonă.

tut și asupra părții occidentale a 
Turciei. Datorită furtunii, dezlăn
țuite și pe mare, două cargouri 
grecești s-au ciocnit în portul An
talya.

9 JURIUL pentru atribuirea pre
miului „Pulitzer'* a desemnat luni 
pe cîștigătorii pe anul 1972 ai a- 
cestei prestigioase distincții. Prin
tre laureați se află cunoscutul zia
rist Jack Anderson. De asemenea, 
juriul a acordat premiul pentru 
publicistică ziarului „New York 
Times", pentru publicarea docu
mentelor secrete ale Pentagonului 
în legătură cu implicarea S.U.A. în 
războiul din Indochina.
• GUNNAR JARRING, repre

zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, a sosit la New York. 
După cum informează agenția 
France Presse, el urmează să aibă 
o întrevedere cu secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim.
• ȘEFUL DELEGAȚIEI S.U.A. la 

convorbirile sovieto-americane pri
vind limitarea înarmărilor strate
gice, Gerard Smith, a părăsit 
Washingtonul, îndreptîndu-se spre 
Helsinki, unde are loc actuala 
rundă a tratativelor S.A.L.T. După 
cum a declarat un purtător de cu
vînt al Casei Albe, Gerard Smith 
a participat, înainte de plecare, la 
o întrunire a principalilor respon
sabili ai Administrației americane, 
prezidată de președintele Richard 
Nixon.
• LA ȘCOALA „HERMANAS 

GIRALT" din Havana a avut loc o 
adunare festivă consacrată împli
nirii a 23 de ani de la crearea or-

ganizației de pionieri din Româ
nia. La adunare au luat cuvîntul 
Felicia Fernandez, responsabila na
țională a Consiliului Național al 
Pionierilor din Cuba, și Constantin 
Eftimie, atașat cultural al ambasa
dei române. A urmat un program 
artistic susținut de elevii școlii.
• IN INCINTA UNEI FABRICI 

de fibre sintetice din localitatea 
nord-irlandeză Carrickfergus au 
explodat luni după-amiază opt 
bombe, anunță agențiile United 
Press International și France 
Presse. O persoană a fost ucisă, 
iar alte 15 rănite, dintre care opt 
se află în stare gravă. Exploziile 
au provocat, de asemenea,'impor
tante pagube materiale. Autorii 
atentatului au rămas, deocamdată, 
neindentificați.
• PURTĂTORUL DE CUVÎNT 

AL PENTAGONULUI, Jerry Fried- 
h'eim. a confirmat că pdrt-avionul 
nMictway“‘â soșiț'în Golful Tonkin, 
numărul port-âvidanelor americane 
care acordă sprijin trupelor saigo
neze și participă la bombardarea 
teritoriului .Republicii Democrate 
Vietnam ridieîndu-se astfel la 
cinci. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că, în prezent un alt port
avion american — ..Saratoga" — 
se îndreaotă sore Asia de sud-est.

L
a mijlocul lui mar
tie, Berlinul se ară
ta încă neîncrezător 
în venirea primăve
rii. în București, la 
aeroport, pardesiul 

ni se părea de prisos. La sosirea 
pe Schoneffeld am căutat in gea
mantan după fular și mânuși. 
Undeva, nu departe, iarna își 
arătase dinții de ger, albind pe 
alocuri pământul. Timpul nepo
trivit promenadei se resimte in 
afluența străzii. Pe Unter den 
Linden, bulevardul pașilor șop
tiți, sub ochiul tainic de lună ce 
plonjează de sub cvadriga por
ții Brandenburg, de cum se lasă 
seara, nimeni sau aproape ni
meni. Tn parcurile clin jurul ca
pitalei, pe oglinda încă vînătă a 
lacurilor liniștea continuă să do
mine zgomotul izolat ăl unui 
motor rătăcit pe aleile de week
end al berlinczilor. La Mikcll- 
turn ospătarii se întrețin reciproc 
arareori obligați să iasă in .întâm
pinarea turiștilor rătăciți. O 
calmă stare de așteptare cu gîn- 
dul la zilele de aflux cînd Berli
nul devine punctul de gravita
ție al traseelor preferate de că
lătorii înscriși pe șoselele Repu
blicii Democrate Germane. La 
Berlin încep, Ia Berlin se termi
nă cele mai multe din drumuri, 
în bună parte din cazuri chiar la 
hotel Berlin, impresionantă verti
cală de beton ureîndu-și etajele, 
cele 40 de etaje spre cer, în plin 
centrul orașului. De la fereastra 
modernei și ospitalierei con
strucții sistemele obișnuite de 
referință par de prisos..Cînd aici, 
doar la distanță de cîteva zeci 
de pași se înșurubează în aer 
turnul televiziunii, de peste 360 
metri înălțime, clădirile din jur 
par simple adaosuri pentru a 
susține pe umeri spectaculoasele 
spirale arhitecturale. Dintr-o 
atare poziție te conformezi mai 
exact funcționalității zonei Ale
xander Platz, grupaj de inge
nioase elemente peisagere : casa 
corpului didactic cu o fațadă cro
matică deosebită, Palatul Con
greselor, piesă cu personalitate 
distinctă, minusculele clădiri de 
la baza turnului de televiziune, 
elementele sculpturale decorati
ve, în plus debușarea celor două 
artere de echilibru în fizionomia 
orașului — Karl Marx Alee și 
Frankfurter Alee. Ne aflăm 
fără doar și poate în zona de 
gravitație a programului urba- 
nisitic căruia i se supune Berli
nul in efortul de șlefuire a per
sonalității sale. O neașteptată 
explozie de exotic în decorul te
matic al orașului. Muzeul Perga- 
mon are valoarea unei eprubete 
în care alchimia a făcut posibilă 
reconstituirea acelui colț asiatic 
îndepărtat scos Ia lumina timpu
lui prezent. Munca de recompu
nere a edificiilor de vîrsță le
gendară a imprimat pe alocuri 
marca contrafacerii. Dar sînt 
cîteva locuri în care cu greu le 
crezi în altă parte deeît acolo, 
in anticele așezări aflate sub 
sorții gloriei. Scările altarului de 
Ia Pergamon, cele 27 de trepte, 
ascund la capătul lor mozaicul 
pentru caie merită să urci. 
Tntr-unul din cele trei drept
unghiuri. papagalul al cărui pe
naj își păstrează culoarea ori
ginală. Dedesubt, motive flora
le. o ghirlandă cu panglici din 
loc în Ioc, avind de asemenea în
semnele culorii inițiale. Sau 
Poarta Istar a Babilonului. Nu 
m-am lăsat convins de originali
tatea reproducerii monumenta
lei intrări. Aveam impresia că 
mai întâlnisem pe alocuri la fel 
dc impunătoare construcții. Pri
viți in schimb, fie și măcar in 
trecere, albastrul tulburător al 
pereților și nu-l veți uita nici
odată. Ați remarcat semeția. ți
nuta aristocratică a animalelor 
surprinse parcă pozind în mer
sul trufaș printre oameni la 
adăpostul tonifiant al mitului ? 
Șirurile de rozete longitudinal 
presărate nu fac deeît să deli
miteze lumea acestor ființe așe
zate în sectorul aducerii aminte 
sub privirile trecătorilor. Senza
ția de strivire n-o dă așa cum 
te-ai aștepta dezvoltarea pe 
verticală a construcției, arcul în 
plin cintru al porții, ci tocmai 
aceste grațioase proiecții galbene 
pe albastrul de neuitat al zidu
rilor, arcuirea elegantă in miș
care a cortegiului de animale 
ordonat după legile esteticii de- 
săvîrșite.

/x n zilele de tîrg 
Leipzigul respiră 
sufocat de greuta
tea celor doi M a- 
fișați ostentativ 
pretutindeni. Nici 
nu se putea găsi o 

mai simplă și atît de sugestivă 
reprezentare a tradiționalei con
fruntări comerciale în existența 
multisecularului oraș. Le întâl
nești la reverul pasagerilor de o 
zi din chiar momentul sosirii. Le 
zărești de la distanță indiferent 
din ce parte te-ai întrepta spre 
platforma tirgului tehnic consti- 
tuindu-se în veritabile arcuri de 
triumf deasupra intrărilor pe te
rasa expoziției, în vecinătatea 
marelui monument consacrat 
victoriei asupra Iui Napoleon. 
Exact așa, vizitatorii atrași de 
Tîrgul de la Leipzig, manifestare 
intrată de multă vreme în anto
logie. Ii întîlnești pe peroanele 
uriașei gări, printre cele mai 
mari din Europa. îi reîntîlnești 
pe străzile’ înțesate de lume, in 
magazinele suprasolicitate, in 
Piața Veche rotind privirea pe 
fațada vechiului edificiu al 
primăriei sau admirind zborul 
vertical al noii universități, o 
coloană grațios desenată în de
corul orașului. Oaspeții înseam
nă cît durează tirgul de la 
Leipzig pionii principali pe ta
bla existenței venerabilei lo
calități. în funcție de ei se di
mensionează și se apreciază a- 
cum totul: de felul cum sînt găz- 
duiți, de felul cum sînt hrăniți, 
de cum le merg afacerile caro 
i-au convocat aici. Pentru ei, și 
parcă numai pentru ei bate timpul 

ceasul, marele ceas din turnul 
primăriei. Arareori am avut sen
timentul că o colectivitate își 
subordonează într-atît existența 
colocatarilor pasageri, fie și 
numai de o clipă.

zk nainte dc a ajunge 
aici, Grimma re-

|| prezenta pentru
|| mine un nume și
11 atît. Un nume cules 

de pe nesfîrșita lis
tă a așezărilor in

dustriale adăpostite în zona de 
sud a țării, teritoriu în care in
dustria se află la ea acasă. Șo
selele. linii de asfalt desenate cu 
rigla in grija de a le face astfel 
incit alunecarea printre oameni 
și așezări devine in cele mai 
multe cazuri plictisitoare, șosele
le, zic, au marea calitate dc a 
te transforma din loc in loc be
neficiarul unor imagini memo
rabile. Zeci de coșuri se alinia
ză pînă departe spre orizont, co
municând apartenența zonei 
printre cele mai dense puncte 
de susținere ale economiei na
ționale. Mașina trece nu o dată 
alături sau pe sub impresionante 
conducte sticlind în bătaia soa
relui. Sub geana norilor volute 
groase de fum încercănează za
rea. Sîntem în epicentrul chimiei 
industriale. De jur împrejur, ma
rile retorte de conversie ale pro
duselor. Districtul Leipzig reali
zează peste 9 la sută din pro
ducția brută a R.D.G. Grimma, 
ca oraș, o cochetă așezare risi
pită pe coline, in centrul căreia 
ia ora amiezii doar școlarii 
merg spre casă, spărgînd cu 
veselia lor liniștea, nu figurează 
printre localitățile de mărime 
notabilă ale regiunii. Combinatul 
din Grimma se bucură in schimb 
de faimă aparte, numărîndu-se 
printre cele mai mari întreprin
deri de utilaj chimic din țară. 
Este principala unitate produc
tivă a grupului de uzine spe
cializat în echipamente de acest 
tip. Interlocutorul nostru, cel 
mai tîr.ăr dintre directorii com
binatului — n-are decit 32 de 
ani — ne sublinia iu discuția 
prelungită și deosebit de agre

Pieton prin
R.D. Germană

abilă care a precedat vizita 
în ateliere, în secțiile producti
ve că ne aflăm în cea mai mare 
întreprindere constructoare de 
turbosuflante din întreaga re
publică. Ni s-a vorbit pe larg 
despre permanenta atracție ce-o 
constituie uzina pentru tinerii 
situați pe o rază de zfeei de kilo
metri din peste 50 de comune. 
Unii dintre ei vin imediat Ia 
absolvirea școlii generale și în
vață meseria după sistemul 
profesional clasic. Alții termină 
școala tehnică. în funcție de ne
cesarul de cadre cu pregătire 
superioară uzina încheie contrac
te cu tinerii bacalauremi care 
după încheierea facultății se în
torc în producție ca 'pecialiști. 
Uzina din Grimma iși va sărbă
tori curînd centenarul. Virsta se 
recunoaște astăzi in profilul în
treprinderii nu prin subordonarea 
in rutină. în cantină am văzut 
pusă o medalie : merite pentru 
calitate. Este însemnul director 
sub patronajul căruia se desfă
șoară activitatea productivă. Am 
făcut in compania gazdelor o 
vizită pe traseul procesului dc 
fabricație. Nu niște mașini ne
maipomenit de curioase iii rețin 
atenția in efortul de a surprinde 
specificul activității propriu-zise. 
Halele au înfățișarea tradiționa
lă a atelierelor nu foarte noi, 
secția de prelucrări mecanice 
este mai mult deeît obișnuită sub 
aspectul dotării. în cazangerie 
lucrul este organizat in flux. De 
cițiva ani se practică sudura au
tomată longitudinală. Un tînăr 
cu barbă supraveghează pupitrul 
cu comandă-program al instala
ției. Din cabinele macaralelor ne 
privesc figurile tinere ale fete
lor blonde, între două semnale 
de avertizare pentru a ne feri 
din drumul greutăților prinse în 
cîrlig. Ordine, ordine desăvîrșită. 
Conjugată cu îndemînarea tra
dițională în ale tehnicii, caracte
ristică gazdelor, explică prove
niența medaliei la care ne re
feream, căutarea în țară și peste 
hotare a produselor expediate de 
lucrătorii fabricii din Grimma.

A
flată in agenda ori
cărui turist care ba
te șoselele țării 
Dresda îți atrage a- 
tenția prin impresia 
de tihnă celestă e- 

manind din geometria neostenta
tivă a arhitecturii sale, din a

bundența spațiilor inundate a- 
cum la început de primăvară de 
verdele crud al ierbii, de scurge
rea maiestuoasă a Elbei pe sub 
podul albastru, pe mai departe 
De la „Belvedere4*, de pe terasa 
restaurantului invidiat pentru 
poziția domînînd orașul, contu
rurile caselor se topesc, străzile 
devin neglijabile și senzația că 
la picioare se află locul de per
manență al liniștii se amplifică. 
Dresda oferă posibilitatea de a 
întîlni la tot pasul în timpul se
jurului pe studenții uneia din 
cele mai prestigioase instituții de 
învățămînt superior din R.D.G. 
— Universitatea tehnică : 13 000 
de studenți Ia zi, 7 500 la fără 
frecvență și seral, 3 500 de sala- 
riați — cadre didactice, personal 
calificat pentru ateliere și labo
ratoare, funcționari. Este cea 
mai mare din țară și din Europa 
centrală. Din 1949 — anul primei 
promoții de după război, Univer
sitatea a predat economiei 
peste 30 000 de specialiști. Ori- 
cînd o discuție ou ei — în micu
ța clădire, aproape nebăgată în 
seamă a rectoratului, pe stradă 
ori în hotelurile amfiteatrelor. 
devine totdeauna captivantă 
prin posibilitățile de a pătrunde 
în universul de probleme al ab
solventului de mîine. Un su
biect mereu tentant — conți
nutul celei de a treia reforme a 
învățămîntului. Mai multe file 
din carnetul meu de însemnări 
și o carte întreagă pusă la dis
poziție de conducerea rectoratu
lui așteaptă să le consult pe 
îndelete — cu altă ocazie — 
pentru a putea vorbi mai in de
taliu despre acest capitol.

La Dresda, cel interesat va 
descoperi trăsăturile de definiție 
ale marilor centre industriale. în 
primul rînd „Robotronul“ dc 
existența căruia iți amintesc 
reclamele fixate in oraș dar 
îndeosebi pe tabliera poduri
lor, a mulțimilor de poduri ce 
se aruncă spectaculos peste boj»- 
da asfaltată a șoselei. Speciali
tatea casei — mașini și aparate 
din domeniul tehnicii de calcul. 
Fără a respecta o ordine anume 
vom aminti cunoscutul „Penta- 

con“, Fabrica de mașini elec
trice și aparataj electrotehnic, 
aparatura medicală, mașinil^de 
scris ..Erika“, combinatul 
„Sachsenwerke". „Florența de pe 
Elba*4 iși poartă cu demnitate 
renumele in concertul industrial 
al unei țări plasate prin prisma 
potențialului economic pe locul 
cinci in Europa și pe poziția ze
cea in lume.

Va trebui să mărturisesc că am 
venit la Dresda, fără a neglija 
toate acestea, aflîndu-mă sub 
mirajul galeriilor. Zwinger și 
Albertinum adună în cupa citor- 
va zeci de camere parfumul u- 
nei bogății de strălucitoare fru
musețe pe care continui să lc 
privești multă vreme după ie
șirea din cadrul propriu-zis al 
clădirii. Oricît de neîndurător ar 
fi timpul cu tine, grăbindu-te, 
graba fiind în acest caz sabia 
de Damasc desprinsă din cutiile 
împărătești ale muzeului și 
plimbîndu-te din spate fără noi
mă, rămîi legat de picioare în 
mijlocul sălii strivind cu privirea 
pînzele de aur lăsate provocator 
la largul inimii tale. De pe un 
perete întreg, așezată cu dina
dinsul aproape de încheierea 
drumului, Madona Sixtină tro
nează pașii sfielnici ai noilor ve- 
niți. O frumoasă fereastră de al
tar creionată în vitraliile rever
berației maxime. Purtată atîta 
vreme în ungherele imaginației, 
reflex al reproducerilor prea 
îndelung și prea insistent răsfoi
te, tabloul se coboară în inimă 
ca lucrul cel mai firesc din lu
me. Ajungi să crezi că dintre 
vizitatori cițiva originali s-au 
prins în chenarul cît ușa în aș
teptarea țăcănitului scurt al a- 
paratului de fotografiat Din 
partea cealaltă, învăluită ir 
mister, Saschia se pregătește să 
scuture gestul static imaginat d' 
artist și să coboare printre oa
meni.

Un colocviu nevăzut suav, 
fantastic, se țese în urzeala tim 
pului peste pragurile greu încer
catului Zwinger.
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