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Realizările economiei românești- 

expresie a angajării unanime 
a colectivelor de oameni ai muncii 
in înfăptuirea politicii partidului

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a avut loc. 
la C.C. al P.C.R., în zilele de 27 și 28 
decembrie, o consfătuire de lucru cu 
primii secretari, secretari și alți acti
viști de la comitetele județene de 
partid.

• Au luat parte membri si membri su- 
' pleanți ai Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, ai conducerii 
unor ministere, instituții centrale eco
nomice și organizații obștești, șefi și 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 

j P.C.R.
Consfătuirea a avut la ordinea de zi 

următoarele probleme :
— Măsuri pentru realizarea planului 

de stat pe 1977 și îndeosebi cu privire 
la reducerea consumurilor de materiale 
și materii prime ;

— Activitatea desfășurată de consi
liile de control muncitoresc ;

— Realizarea fondului de stat în 
agricultură pe acest an. măsuri pen
tru îndeplinirea planului pe 1977. îm
bunătățirea activității cooperativelor 
agricole de producție, a consiliilor 
de conducere ale acestora și consiliilor 
intercooperatiste ;

— Activitatea consiliilor populare în 
domeniul industriei locale, sistematiză
rii teritoriale și îmbunătățirii aprovi
zionării populației.

In legătură cu aceste probleme au 
prezentat rapoarte primi secretari ai 
comitetelor județene de partid și au

avut loc dezbateri în plen și pe sec
țiuni.

In cuvîntul lor, participanții la con
sfătuire au înfățișat rezultatele bune și 
experiența pozitivă obținute în înde
plinirea planului pe 1976, în industrie 
și agricultură, investiții, în celelalte 
sectoare. Vorbitorii s-au referit, de 
asemenea, pe larg la măsurile ce s-au 
luat și vor fi luate în continuare pentru 
pregătirea producției pe anul viitor. în
deplinirea în cele mai bune condițiuni 
a sarcinilor prevăzute în planul națio
nal unic de dezvoltare economică și 
socială a țării în 1977.

Dezbaterile au pus în evidență im
portanța deosebită pe care o are acțiu
nea inițiată de secretarul general al 
partidului — de reducere a consumuri
lor de materii prime și materiale, de 
ieftinire a investițiilor, de diminuare a 
costurilor de producție —, determinan
tă pentru sporirea eficienței întregii e- 
conomii, pentru progresul mai rapid al 
țării și creșterea permanentă a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc, a bună
stării întregului popor.

A fost prezentată, totodată, munca 
desfășurată pentru consolidarea econo
mică și organizatorică a cooperativelor 
agricole de producție, pentru întărirea 
continuă a democrației cooperatiste și 
exercitarea atribuțiilor mari ce revin 
organelor colective de conducere ale 
C.A.P. în sporirea producției vegetale, 
și animale, pentru creșterea rolului 
consiliilor intercooperatiste în coordo
narea vieții economice din raza lor de 
acțiune.

RAHOVA. — încă o periferie de altă dată te înscrie tn noua arhitectură a Capitalei. 
Fotografia VASILE RANGA

COMUNISTUL - MODELUL LA CARE NE RAPORTAM
L-an» cunoscut cu numai cițiva 

ani în urmă și parcă retrăiesc 
și acum sentimentul pe care 
l-am încercat atunci, la despăr
țire : acela că nu-l întâlnisem 
mai demult, că nu avusesem 
șansa de a-l întâlni, pentru că 
— o cred și acum —, cu oameni 
ca dinsul nu se poate sta de 
vorbă in fiecare zi.

Îmi planificasem un interviu 
cu un inovator; după o predo- 
cumentare cu răscolire de me
morie și carnete de însemnări, 
cu telefoane la niște foruri care 
se ocupă cu activitatea de ino
vații, mi-am oprit gindurile a- 
supra maistrului Victor Neagoe, 
Erou al Muncii Socialiste, șeful 
atelierului de centralizare și te
lecomandă al Regionalei C.F.R. 
Craiova.

Sectorul cu a- 
eeastă denumire, 
o veritabilă sec
ție de producție 
industrială si
tuată in incinta 
depoului craio- 
vean. nu are con
strucții impună
toare. dar in in
teriorul halelor 
sale nu se află 
nici un loc folo
sit fără rost, sec
torul constitu
ind de fapt, uni
tatea unde se 
produc majori
tatea reperelor de semnalizare, 
centralizare și blocaje necesare 
transporturilor feroviare ale 
țării.

Victor Neagoe, un om la a- 
proape 50 de ani, cu fața și 
fruntea brăzdate de ridurile a- 
dincite de vreme. încărunțit, cu 
gesturi domoale și calculate.

Aflasem că are peste două 
sute de brevete de inovații, de 
importanță și eficiențe diferite 
și l-am întrebat, intre altele, in 
interviul acela, cum a reușit să 
atingă asemenea performanță.

„Cine v-a spus că am eu două 
sute de inovații ?“ a fost între
barea pe care mi-a adresat-o 
drept răspuns la aceea pusă de 
mine. Apoi, explicindu-mi : 
„Este vorba nu de două sute de 
inovații ale mele, ci de două 
sute de inovații ale noastre, ale 
colectivului din atelier. Și nu 
atitea, ci peste trei sute**.

Aveam să aflu că la atelie
rul de centralizare și teleco
mandă, pe care-l conduce de 
peste două decenii, Victor Nea- 
gae a reușit să creeze un co
lectiv de oameni cu o continuă 
preocupare de căutare a noului. 
Și chiar dacă are acasă peste 
două sute de brevete de inova
ții, o parte, e drept, brevete de 
coautor, chiar dacă soluțiile pro
puse de dinsul au adus și aduc 
beneficii de multe milioane de 
lei, nu l-am auzit niciodată spu- 
nînd „inovațiile mele", ci 
„inovațiile noastre". De fapt, 
poate că Victor Neagoe este în
dreptățit să spună astfel, tocmai 
pentru că și atelierul și oamenii 
au crescut sub ochii săi. „în 
1955, cînd am venit eu la con
ducerea atelierului, eram, cu to

Argumente și idei 
despre muncă, într-o 

familie a muncii
ții, 17 oameni, iar volumul pro
ducției ajungea, valoric, la vreo 
200 000 de lei". Fac, în minte, o 
comparație cu proporțiile de azi 
ale acestei unități care păstrea
ză, totuși, poate impropriu, de
numirea de atelier : valoarea 
producției globale ajunge acum 
la circa cincizeci de milioane de 
lei, iar numărul celor ce lucrea
ză pentru a o obține trece de 
cinci sute.

Am fost, de curind, împreună 
cu maistrul Victor Neagoe, prin 
cite va dintre secții : radioam- 
plificatoare, stelaje metalice, 
turnătorie metale neferoase și 
fontă, încălzitoare de macaz,' e- 
lectromecanisme de macaz, 
transformatoare, electromotoare, 

^prelucrări. ..Odată cu moder
nizarea căilor ferate și mai 
ales după electrificarea tot 
mai multor linii a fost ne
voie de asimilarea a o mulțime

In același timp, în cadrul consfătuirii 
au fost abordate probleme referitoare 
la modul cum acționează consiliile de 
control muncitoresc în lichidarea lipsu
rilor, soluționarea operativă, la fața lo
cului, a problemelor concrete ale vieții 
economico-sociaie, în organizarea supe
rioară a producției și muncii, în aplica
rea întocmai a hotăririlor partidului și 
legilor țării.

Pornind de la indicațiile și sarcinile 
date de secretarul general al partidu
lui, în scopul înfăptuirii la un nivel 
calitativ superior a prevederilor planu
lui național unic de dezvoltare econo
mică și șocială pe perioada 1976—1980, 
participanții la dezbateri au subliniat 
necesitatea întăririi și îmbunătățirii 
continue a activității organelor de stat, 
a perfecționării ei corespunzător exi
gențelor actualei etape de dezvoltare a 
țării.

Rapoartele primilor secretari ai co
mitetelor județene de partid au eviden
țiat preocuparea permanentă pentru 
creșterea rolului conducător al organe
lor și organizațiilor de partid în întrea
ga viață economică și socială a țării, în 
vederea înfăptuirii exemplare a obiec
tivelor cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. a Hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., a Programu
lui de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noastră.

In încheierea lucrărilor Consfătuirii, 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea se dă publicității.

de repere necesare funcționării 
in noile condiții. Unele sint foar
te complexe și cu mare rol in 
siguranța circulației feroviare, 
de aceea trebuie să le acordăm 
foarte mare atenție, mai ales că 
sîntem singura unitate producă
toare din țară**.

Aflu despre zeci de repere și 
despre ceea ce înseamnă ele 
pentru circulația pe nesfîrșitele 
drumuri de fier ale țării. Multe 
sint elemente de automatizare, 
iar o bună parte din siguranța 
cu care noi călătorim in trenuri 
se datorește lor. în toate secți
ile se lucrează cu febrilitate, 
fiecare dintre oameni fiind con
centrat asupra treburilor lui. 
Victor Neagoe privește in treacăt 
la ceea ce muncește fiecare și 
din cînd in cînd se oprește la 

cite o masă de 
lucru. Se uită la 
om, la reperul pe 
care-l execută, 
spune o vorbă- 
două, apoi trece 
mai departe. Oa
menii s-au obiș
nuit cu acest 
mod al său de 
a fi. Chiar și cel 
mai tineri, ve- 
niți- de curind in 
atelier, știu că 
nu e zi să nu 
meargă la fie
care sector și 

să nu treacă pe la majoritatea 
dintre oameni, mai ales pe la ei, 
cei tineri.

„Asta înseamnă grija pentru 
creșterea tinerei generații ?“, îl 
întreb.

„într-un fel, poate însemna și 
asta. Copiii ăștia — le zice așa și 
celor care au aproape treizeci de 
ani, ei înșiși cu copii acasă —, 
trebuie învățați să lucreze ca 
lumea. Aici nu merge să faci 
lucrul de mîntuială. Ori se face 
treabă bună, ori ne lăsăm de 
meserie. De-aia noi, cei din ge
nerația virstnicilor, îi mai dă
dăcim, ca să le intre bine în cap 
că lucrul la repere de care de
pinde siguranța circulației pe 
calea ferată nu-i o jucărie".

îi privesc pe tinerii cu care 
discută Eroul Muncii Socialiste

MIRCEA POSPAI
(Continuare în pag. a IÎI-a)

Eroul Muncii Socialiste, Vic
tor Neagoe, îndrumă cu a- 
tenție pe fiecare tinăr al 
atelierului de centralizare și 
telecomandă pe care il con
duce de peste două decenii.

Anul 1976. primul an al cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, se înscrie în cronica 
vieții noastre economice ca o 
etapă nouă, superioară in as
censiunea viguroasă a patriei 
pe drumul edificării societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. a afirmării plenare a celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii in toate sectoarele ac
tivității economico-sociaie. Suc
cesele înregistrate in înfăptui
rea exemplară a prevederilor 
planului, performanțele obținu
te in domeniul creației tehnice 
atestă convingător capacitatea 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de a aborda și stăpini, 
intr-un timp relativ scurt, 
compartimente prioritare ale 
tehnicii contemporane. Argu
mentele acestei depline anga
jări. urmare a amplei mișcări 
de promovare a științei și teh
nicii in toate domeniile de ac
tivitate, la fiecare loc de mun
că se regăsesc astăzi, practic, 
în realizările și performanțele 
de prestigiu ale industriei și a- 
griculturii românești. în 1976. 
pentru prima dată în. țară au 
fo<st concepute și introduse in

ALTE DOUĂ JUDEȚE AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
DÎMBOVIȚA GALAȚI

La 28 decembrie 1976. oamenii 
muncii din economia județului 
Dîmbovița au îndeplinit sarcini
le de plan pe 1976, avind astfel 
create condiții ca pină la sfîrși- 
tul anului să realizeze o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 94 milioane lei.

într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comite
tul județean Dîmbovița al 
P.C.R., se spune, între altele : 
Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că în cursul acestui an 
au fost puse în funcțiune im
portante capacități de producție 
și obiective social-eulturale, 
sporind astfel contribuția ju- 
dețului nostru la dezvoltarea 
multilaterală a țării. Pe platfor
ma industrială a Tirgoviștei au 
intrat în producție : laminorul 
degrosisor și de semifabricate, 
forja de blocuri și bare, recent 
a început să producă și lamino

producție de serie betatronul 
defectoscopic BETI-21 de 15 mi
lioane electrovolți pentru con
trolul pieselor de oțel și fontă, 
calculatorul de capacitate mică 
Felix C-32 și calculatorul de 
capacitate medie mare Fe
lix C-512. strungul Carusel de 
2 000 mm. Dextroza româ
nească. elicea pentru car
goul de 55 000 tdw, platforma 
de foraj marin, precum și o 
gamă largă de mașini-unelte, 
utilaje de mare capacitate și 
produse ale mecanicii fine și 
chimiei. Sint realizări care a- 
testă forța de creație a indus
triei românești, capacitatea a- 
cesteia de a-și fabrica propriile 
mijloace indispensabile moder
nizării și creșterii eficienței pe 
multiple planuri. Desigur, ima
ginea posibilităților de valorifi
care pe un plan superior a po
tențialului tehnic și de creație 
de care dispune astăzi econo
mia românească nu ar fi com
pletă fără evidențierea, in acest 
bilanț al performanțelor, a 
succeselor care prin tradiția și 
valoarea domeniilor pe care le 
reprezintă s-au constituit în e- 
venimente jubiliare : 23 iulie, 

rul de benzi electrotehnice, iar 
la Fieni, noua linie tehnologică 
de 3 000 tone, clincher/zi a atins 
parametrii proiectați cu șase 
luni mai devreme.

Urmind neabătut prețioasele 
indicații date de dumneavoastră 
privind folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, intro
ducerea progresului tehnic, re
ducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale și a 
costului investițiilor, comuniș
tii. toți oamenii muncii din ju
dețul Dîmbovița, asigur^ con
ducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că sînt 
pregătiți să treacă, chiar din 
primele zile, la îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarci
nilor ce revin județului nostru 
pe anul 1977.

Dînd glas profundelor senti
mente ce ne animă față de dum
neavoastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă adresăm 
din toată inima viață lungă și 
fericire, multă putere de muncă 
pentru a conduce mai departe 
harnicul și eroicul nostru popor 
pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului.

| STRA TEGIA CERCETĂRII SI INGINERIEI TEHNOLOGICE
Prioritățile

1977, Soluțiile pentru reducerea 
pierderilor de energie trebuie oferite 

atit de specialiști, cit și de beneficiari
Sistemul electroenergetic este, 

în sens restrins, un complex de 
instalații destinate să conver
tească in energie electrică ener
gii de altă formă, să transporte 
și să distribuie energia electrică 
la consumatori.

Succesiunea de transformări 
energetice precum și vehicula
rea energiei prin elementele de 
transmisie ale rețelelor electri
ce, sint însoțite de pierderi de 
energie datorate proprietăților 
fizice ale materialelor electro
tehnice utilizate.

Aceste pierderi, sau noțiunea 
echivalentă de „consum propriu 
tehnologic" al sistemului, dacă 
se asimilează procesul de pro- 
ducere-transport-distribuire a e- 
nergiei cu oricare altă activita
te productivă, definesc un ran
dament global al sistemului 
electroenergetic.

Deși inerente, pierderile nu 
reprezintă în fiecare moment 
un procent constant din canti- 

tractorul cu numărul 500 000 : 20 
septembrie, vagonul cu numărul 
100 000 ; octombrie, instalația 
de foraj numărul 1 500; 10 no
iembrie. autocamionul echipat 
cu motor diesel, numărul 50 000; 
decembrie, motorul electric cu 
numărul 7 milioane și autotu
rismul Dacia 1 300 — cu numă
rul 300 000. în această perioadă, 
industria constructoare de ma
șini a asimilat in nomenclato
rul său de fabricație 2 000 de 
produse noi și modernizate. Și 
tot ca o performanță bazată pe 
aplicarea cuceririlor agrotehni
cii moderne se înscrie obținerea 
in acest' an a celei mai mari 
producții agricole din istoria 
țării. Pe lingă aceste realizări, 
primul an al cincinalului revo
luției tehnico-științifice a con
semnat in același timp valoroa
se performanțe calitative, pu
ternic marcate prin creșterea 
gradului de competitivitate al 
produselor realizate. Ca o re-

CONSTANTIN DUMITRU 
DAN VASILESCU
(Continuare în pag. a III~a)

Oamenii muncii din industria 
județului Galați raportează că 
în ziua de 28 decembrie au în
deplinit planul producției glo
bale pe întregul an 1976, sarci
nile la producția marfă fiind 
realizate încă din 22 decembrie. 
Se prelimina obținerea pină la 
sfîrșitul anului a unui spor de 
producție concretizat, între al
tele, în 57 000 tone cocs meta
lurgic, 140 000 mii kWh energie 
electrică, 122 000 tone fontă, 600 
tone mașini și utilaje tehnolo
gice pentru industria metalur
gică, 67 mii mp țesături, mobi
lier.

în telegrama trimisă cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către Comitetul județean Galați 
al P.C.R., se spune, printre al
tele : Dorim să evidențiem fap
tul că acest succes poartă am
prenta abnegației și spiritului 
de răspundere cu care s-a mun
cit în colectivele întreprinderi
lor noastre, a hotărîrii unanime 
de a duce la îndeplinire pre
țioasele dumneavoastră indicații, 
sarcinile și îndrumările ce ni 
le-ați dat cu prilejul vizitei e- 
fectuate la Galați în vara a- 
cestui an.

Ing. Gheorghe Bălan, 
director adjunct științific 
la Institutul de cercetări 
și modernizări energetice

tatea totală de energie electrică 
produsă de surse, transportată 
sau distribuită. Ele depind, și 
nu în mică măsură, de perfor
manțele și starea tehnipă a in
stalațiilor electroenergetice, de 
regimul de funcționare al siste
mului în ansamblu și al fiecă
rei instalații în parte, de am
ploarea transportului de ener
gie și de distanțele la care a- 
ceasta se transportă.

Cota de energie care se pier
de, în cea mai mare parte din 
căldura cedată mediului ambi
ant, depinde deci pe de o par
te de condiții specifice fiecă
rei țări dăr și de factori care 
sînt la îndemîna producătorilor, 
distribuitorilor și chiar utiliza
torilor de energie electrică.

Din cronica 
întrecerii uteciste

• In aceste ultime 
ZILE ALE ANULUI, tinerii 
proiectanți de la Institutul 
de proiectări județean Bacău 
au finalizat proiectul Casei 
pionierilor. Este vorba de un 
proiect în valoare de peste 
200 000 lei executat prin mun
că patriotică. Timp de luni de 
zile, inginerii Mircea Cojoca- 
ru, Ana Agop, Martin Esch. 
Virgil Dăscălescu, arhitectul 
Ovidiu Negrea, proiectanții 
Mihai Florea. Viorel Buliga, 
Adrian Apostol și subinginc- 
rul loan Scărlătescu au ră
mas în cursul după amieze
lor aplecați deasupra plan
șelor adeseori pină seara 
tîrziu. (Constantin Buculei).

• DINTRE ACȚIUNILE 
ORGANIZAȚIILOR U.T.C. 
care înscriu la loc de frunte 
numele tinerilor de la între
prinderea „Porțelanul" din 
Alba Iulia în bilanțul rodnic 
al acestui an, inițiativa „Să 
lucrăm o zi pe lună cu car
buranți economisiți'* se regă
sește intr-o valoare de 120 000 
Iei. Importanța acestor eco
nomii este cu atîtjnai mare 
cu cit ele au fost obținute la 
o serie de coloranți impor
tați. Dovada spiritului de 
economie au făcut-o tinerii 
întreprinderii și la reducerea 
consumului dc ipsos cu 
12 000 kilograme. (N.C.)

• TINERII DIN CADRUL 
COLECTIVULUI DE MUN
CA de la secția O.S.M. II din 
C.S. Hunedoara, care a lan
sat in acest an chemarea la 
întrecere către toate secțiile 
combinatului, își fac în aces
te zile bilanțul. Pasiunea, 
priceperea și hărnicia lor in 
muncă sînt dovedite de fap
tul că, de la începutul anu
lui. ei au produs peste plan 
o cantitate de aproape 40 000 
tone de otel. Cele mai fru
moase realizări le-au obținut 
oțelarii de Ia cuptorul nr. 1. 
„cuptorul tineretului**, con
dus de topitorul șef Cornel 
Bucur. (Ion Vlad).

Vrem să vă încredințăm, mult 
iubite tovarășe secretar general 
că organizația județeană de 
partid, toate colectivele de mun
că au acționat cu energie spori
tă pentru temeinica pregătire a 
producției anului viitor. In spi
ritul indicațiilor prețioase date 
dc către dumneavoastră la con
sfătuirea de lucru cu primii se
cretari din zilele de 27 și 28 de
cembrie, sarcinilor trasate Ia 
plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 
noiembrie ă.c., ne preocupăm cu 
răspundere comunistă de ridica
rea calității produselor, crește
rea productivității muncii, re
ducerea costurilor de investiții, 
a consumurilor de materii prime 
și materiale, de combustibili și 
energie, de îndeplinirea întoc
mai a celorlalte indicații ce ni 
le-ați dat cu acest prilej.

Alături de întreaga țară — se 
spune în încheierea telegramei 
— oamenii muncii din județul 
Galați, sub conducerea comuniș
tilor, nu-și vor cruța eforturile 
pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor ce le revin din cel 
de-al doilea an al actualului 
cincinal.

Această cotă, care la actua
lul nivel de producție din țara 
noastră reprezintă ele circa pa
tru ori întreaga producție de 
energie electrică a României 
antebelice, justifică și reclamă 
acțiuni prioritare. Necesitatea 
acestora se expune cu claritate 
în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie care 
precizează că „în energetică 
preocupările esențiale ale cer
cetării și ingineriei tehnologice 
trebuie îndreptate spre elabora
rea de soluții care să ducă la 
creșterea randamentelor și re
ducerea substanțială a pierderi
lor de energie".

Sarcinile deosebit de mobili
zatoare care stau în fața sec
torului electroenergetic al eco
nomiei naționale (numai redu
cerea planificată a procentului 
dew pierderi în rețele in 1977 
față de 1976 echivalează, dacă

(Continuare în pag. a lll-a)



Printre studenții celei CULTURA

mai tinere „politehnici"
Aici totul miroase încă a var, 

a vopsea și a lemn proaspăt 
geluit. Decretul de înființare a 
primei facultăți de ingineri din 
Sibiu a fost semnat la mijlocul 
verii, așa că în noaptea de 14 
spre 15 septembrie încă se mai 
lucra frenetic, pentru ca dimi
neața, la aceeași oră cu sura
tele cu tradiție din țară, ceâ 
mai tînără Facultate de meca
nică să-și deschisă porțile. Pe 
cei 155 de „boboci" care au pă
șit atunci emoționați pe covoa
rele înflorate țesute la Cisnă- 
die, aceiași care peste cîțiva 
ani vor alcătui „prima promo
ție de ingineri sibieni", îi gă
sim astăzi împărțindu-și timpul 
între atelierul de producție, 
amfiteatre și laboratoare. La 
prima vedere în „politehnica" 
sibiană (așa cum le place stu
denților să anticipeze o reali
tate de mîine, al cărei prim 
pas îl constituie facultatea lor), 
lucrurile se petrec aidoma ca 
în oricare alt institut tehnic.

Doar la prima vedere... Minis
terul Educației și Invățămîn- 
tului și organele locale au de
pus eforturi apreciabile pentru 
dotarea noii facultăți, dar ca în 
orice casă nouă lipsesc „fleacu
rile", fără de care nu te poți 
mișca.

— Principala noastră preocu
pare. evident, alături de învă
țătură, este să asigurăm nece
sarul de materiale didactice, de 
aparate pentru desfășurarea 
normală a cursurilor și a ore
lor de laborator. îmi spune stu
dentul Victor Popa. E o acțiu
ne deosebit 
Dotarea 
ființată 
cepe 
buie 
1976 
ție.

De 
curgînd___ ________ —
creat mai demult și s-a Înve
chit. Căutînd și anticipind noui. 
Profesorii, sosiți de la politeh-

cu 
să 
al
la

de pretențioasă, 
facultății noastre. în- 
în 1976, nu poate în- 
lucruri simple ; ea tre- 
pomească de la nivelul 
politehnicilor cu tradi-
nivelul 1976. adică par- 
doar teoretic tot ce s-a

VACANȚA
ILFOV

de 
e-

Tn cursul zilei 
ieri, peste 400 de 
levi — pionieri și u- 
teciști — din Giur
giu, Domnești, Clin- 
ceni, Vidra, Corne- 
tu, Buftea, Cernica, 
precum și din alte 
școli ale județului, 
au fost oaspeții Mu
zeului de istorie al 
României, într-o ac
țiune tematică re- 
memorînd paginile 
glorioase ale Războ
iului pentru in
dependență. In zi
lele ce urmează, ac
țiunea se va diversi
fica, prin excursiile 
pe care opt grupuri 
a cite 40 de elevi din 
județul Ilfov le vor 
face în R.P. Bulga
ria, refăcînd eroicul 
itinerar Giurgiu — 
Ruse — Plevna — 
Grivița. De aseme
nea, la Giurgiu se 
pregătește deschide
rea taberei de isto
rie, a elevilor din 
județele Ilfov, Pra
hova, Dîmbovița, Ia
lomița, Buzău și 
Brăila. Aici, timp de 
o săptămină, 120 de 
pionieri și uteciști 
vor prezenta refera
te științifice despre 
Războiul pentru In*’ 
dependență, precum 
și despre alte eve
nimente memorabile 
din istoria de luptă 
a poporului român, 
între care Răscoala 
din 1907. Totodată, 
elevii din tabără vor 
participa la dezba
teri și simpozioane 
pe diferite teme, 
vor avea întilniri cu 
activiști de partid șl 
de stat.

Apropiata aniver
sare a Republicii 
este marcată de nu
meroase manifestări 
politico-educative ș> 
cultural-artistice. în 
școlile din 
Oltenița, 
Buftea, 
Bolintin Vale, 
gomirești 
Fierbinți au avut loc 
simpozioane festive 
urmate de spectaco
le artistice susținu
te de elevi.

D. H.

Giurgiu, 
Urziceni, 
Brănești, 

Dra- 
Vale și

COVASNA
Cadrul prielnic 

practicării sporturi
lor de iarnă face ca 
și în acest an jude
țul Covasna să fie 
gazdă ospitalieră 
pentru elevii iubi
tori ai sportului din 
diferite zone ale țâ
rii. Astfel, tineri care 
practică atletismul 
din județul Bacău 
sint, în aceste zile, 
oaspeții taberei de 
la Arcuș; elevii șco
lilor sportive din ju
dețul Galați își des
fășoară antrenamen
tele în cadrul tabe
rei de la Malnaș; 
amatorii de tenis din 
Gh. Gheorghiu-Dej 
sint găzduiți In mu
nicipiul Covasna. In 
același timp, un 
grup de elevi din 
județul Covasna iși 
petrece o parte a 
vacanței In tabăra cu 
profil de schi de la 
Poiana Brașov. Pe 
lingă condițiile ex
celente de antrena
ment și excursii, ele
vilor li se oferă aici

poezie $1 de 
întîlniri cu 

de știintâ fi 
și evident.

aerl de 
muzică, 
oameni 
cultură 
dans. Imediat după 
sărbătorirea celei 
mai lungi nopți a 
anului, alte două ta- 

. bere își vor deschi
de primitoare porți
le; în vederea aces
tui eveniment se fae 
ultimele pregătiri la 
Vllcele (pentru elevi 
din județul Arad) șl 
la Malnaș (pentru 
pionierii județului 
Covasna).

La fel de intere
santă, cu un pro
gram la fel de a- 
tractiv, se prezintă 
vacanța și pentru 
tinerii rămași in lo
calitățile in care tră
iesc și învață. In 
cluburile de vacan
ță, amenajate de ei 
înșiși in incinta li
ceelor din toate lo
calitățile județului, 
se desfășoară In a- 
ceste zile suita de 
„carnavaluri ale va
canței", simpozioane 
dedicate marilor e- 
venimente istorice 
ale anului, mari 
spectacole omagiale 
închinate zilei de M 
Decembrie — la 
Sfintu Gheorghe, 
rirgul Secuiesc, Ba- 
raolt, Intorsura Bu
zăului ș.a. In aces
te ultime zile ale 
anului, uteciști! din 
județ sint ocupați, 
de asemenea, cu or- 
; anuare a ,.Bev»lw- 
aului elevilor* pe 
rare-1 vor petrece 
la Sfintu Gbeargbe, 
nrgu Secuiesc R

M. Z.

TEATRUL „ION CREASGA"
își invita spectatorii la ultimele doua pre~ ere

„SFÎRLA NĂZDRĂVANUL”
de G. M. Zamfirescu

Versiune scenicâ de Gabriela Zamfirescu ; Muzica : Ed
mond Deda.

Distribuția : Alexandrina Haiic, Genoveva Preda Anca 
Zamfirescu, Monica Roman. Gh. Tomescu. Mi$u Arrc'escu, 
Șerban Cantacuzino, Vc!. Lefescu, Io- Enac’ne Luckm 
Muscurel, Marius Rolec, Enache Manea, Râr.c- $te*â-.escu.

Regia artistica ; Nicolae Franzetti ; Scenogrc* = Eva Șor- 
ban ; Mișcarea scenicâ ; Theodor Vos. eseu ; D rec; c n„z»ca- 
lâ : Marcel lonescu.

Șl COMEDIA OLANDEZA PENTRU TINERET

„HOCUS-POCUS ȘI-0 GĂLEATĂ”
de Aad Greidanus

Cu : Genoveva Preda, Anca Zamfirescu, 
Gabriel lencec, Boris Petroff, Geiu Colceag 
canu.

Regia : Cornel Todea ; Muzica : Johnny 
nografia : Ion Dogar-Marinescu.

Râducanu ; Sce-

nicile din București, Cluj-Na
poca. Timișoara ca să pregă
tească primii ingineri sibieni, 
suplinesc cu experiența lor 
toate aceste trepte, care nu vor 
fi urcate niciodată, ci doar sur
volate. N-ai ce face, e o con
diție a progresului ; se poate 
îndeplini doar cu muncă, price
pere și stăruință nemăsurat de 
multă. înființarea Facultății de 
mecanică de la Sibiu vine să 
răspundă unor rațiuni majore 
ale societății noastre. Un nu
măr mai mare de specialiști, 
răspindit uniform in toa*e zo
nele țării, pregătiți pentru ne
voile acute ale acestor zone. 
Specialiști — egali în pregătire 
— cu absolvenții marilor cetăți 
universitare.

Privesc acum laboratoarele, 
cabinetele de desen si rint ui
mită dt s-a putut munci doar 
în dteva luni. Machete demon
strative pentru geometrie, dis
pozitive pentru mecanică, sec
țiuni pentru desen tehnic, plan
șe. grafice. Toate Ui au punc
tul de plecare ir. atelierul de 
producție. în acest atelier — 
parte componentă a unei uzine 
mecanice — prevăzut ei mașini 
unelte și scule întocmai ca a- 
telierul uzinei, chiar cu ceas si 
panou de pontaj pentru ea stu
denții să se obișnuiască din 
prima zi cu rigorile producției. 
Strungurile și frezele de aici, 
îmi spune studentul Ion Bel- 
țan. au început să producă din 
chiar ziua deschiderii cursuri
lor. Absolvenții liceelor indus
triale sau tinerii care mai lu
craseră în producție și-au ajutat 
colegii ca si ** acomodeze mai 
ușor cu manevrarea mașinilor 
unelte. în atelier ee obeervâ cu 
ușurință cele do_iă componente 
ale activității practice — pe de

o parte lucrările executate pen
tru secția de sculerie a uzine
lor, primele valori materiale 
produse de viitorii ingineri, și 
pe de altă parte — activitatea 
de autodotare.

Decanul facultății, conf. dr. 
ing. Grațian Ștețiu, îmi vorbeș
te despre viitorul Lngir.eriei la 
Sibiu, despre pașii pe care cei 
155 de studenți ai tinerei Fa
cultăți de mecanică îi au de fă
cut pînă la cucerirea titlului 
care deocamdată se pune doar 
între ghilimele.

— Vrem să transformăm lip
surile de dotare, de care stu
denții noștri se ciocnesc inevi
tabil. într-un avantaj. CorJee- 
ționindu-si singuri aparatele și 
dispozitivele, ei își vor însuși 
mai ușor modurile lor de func
ționare. Construindu-si ringuri 
facultatea — mă refer nu nu
mai Ia dotare, ci și la presfigrul 
pe care 1-1 clădesc — se vor 
maturiza mai repede, vor ști 
să-și asume răspunderi să ducă 
la bur. șfirșit probleme în •- 
parent! nerezolvabile.

Deși mai miroase încă a var. 
a vopsea și a lemn proaspăt 
geluit. îr. Facultatea de meca
nică de la Sibiu viata studen
țească a intrat pe făgașu' el 
normal. S-au deschis primele 
cercuri de creație tehnică se 
amenajează biblioteca tehnică 
și beletristică, studenții Își în
cep. odată cu al doilea semes
tru. participarea la programele 
de cercetare ale cadrelor didac
tice. ta fine, s-au ținut primele 
reuniuni de stmbătâ seara ta 
noul club. ..Ca îr. orice facul
tate* — cum precizează, mîndr. 
de eeea ce au realizat ptaâ a- 
cum. viitorii tngineri eu diplo
mă de SfbhL

MONICA ZVIRJTNSCHI

Ca specie gazetărească, inter
viul are un rol privilegiat. In
tr-un fel. el este acea zonă a 
publicisticii care se 
mult de literatura nu 
prin condiția dialogului 
mai bune interviuri se 
dealtfel că sint acelea în care 
reporterul provoacă monologuri) 
ci mai ales pentru că interviul 
trebuie să releve un caracter, 
un fel de a gindi și acționa, un 
tip, particularizat. de moralita
te. O condiție socială și un cli
mat — adică toate acele lu
cruri care au născut, la oameni, 
literatura și nevoia de litera
tură. Autoarea Ecaterina Oproiu 
este, caz frecvent scriitor și 
ziarist Ea a simțit că materia 
cărții ei „Trei ori opt plus in
finitul" fiind gazetărie de înaltă 
riasâ — lucru relevat la apari
ția cărții — este în același timp 
materie primă pentru literatură 
— lucru cel mai important, ca
racterele. dialogul locul ac
țiunii exâtind. Urma doar ..pu
nerea ta scenă-. Piesa „Inter
vin- a cărei premieră a avut 
loc de curtad la Teatral „Lucia 
Sturdza Bulandra* este această 
aparent lesmcoasă pcaere tn 
scenă. într-adevăr. un liant ri 
o ntocvape rrsmarrrrică nu 
era greu de găsit. pentru un 
profes.or^st apos nu mai‘râm!- 
r.ea deeri să fie lăsate inter
viurile ,aă curgă*. alcătuind o 
expunere de mocve pentru o 
pledoarie unitară- Intrudt au
torul se asazâ la bară pledea
ză. argumentează și lasă loc 
cnr.traargumesstuluL aruncă re
plica ..cheie* ea un maeauu al 
barouhu. se înclină către adver
sar aprecămdu-: locvacitatea fi 
rigoarea. e atent la punctele 
slabe ale apărării șî se întoarce 
sere atac. Cu elegantă patină 
sau rafinament. după situație ri 
după episodul adversarului — 
totul poate avea chiar aerul 
unui joc gratuit, ca acea re- 

tâ — fi sportivi fi dan
santă — a jocului cu spada care 
pe vremuri se chema duel fl 
nu era de paradă dedt în cârii.

apropie 
numai 

(cele 
spune

Căci l-a mijloc este, la o primă 
aruncătură de ochi, o falsă pro
blemă: condiția femeii. Secolul 
proclamă că a rezolvat-o. Cu 
atit mai mult la noi, legiferată 
prin lege, acționînd in fapt, 
egalitatea dintre bărbați și femei 
este o axiomă. Dar cum un 
secol, oricît de pozitiv și o 
lege, oricît de obiectivă sînt 
ca un copil în fașă față de 
milenii de prejudecată, că
tre acea prejudecată se în
dreaptă „furia justițiară" a au
toarei.' Ea face un lucru foarte 
inteligent : se luptă mai ales 
cu prejudecățile femeilor, cu 
acceptarea dependenței și sub-

TEATRU

INTERVIU

sala

că. Reporterul aici nu este un 
avocat imparțial, ci un impli
cat, n-are urmă de obiectivita
te pentru că pledoaria este fa
tal pro domo. Acest lucru este 
fin sugerat, fără obstinație, bine 
scris. Mai rău este dus la ca
păt conflictul dintre cei doi 
parteneri de pe platou, foști 
soți, care cu prilejul, emisiunii 
se explică. Se explică prea 
mult, tensiunea spectacolului 
scade, protagoniștii n-au nici 
nervul nici personalitatea „ma
teriei investigate", adică femei
le care participă la anchetă. 
Vină de scriitură dar și de re
gie, care n-a simțit această ne- 
permisă scădere de ritm sau 
mai bine zis schimbare de ritm, 
care face trecerile artificioase. 
De fapt, reporterul, actrița Gina 
Patrichi, este „altcineva" atunci

La Teatrul 
„Lucia Sturdza 

Bulandra"

de Ecaterina Oproiu

valabilă în măsura în care dis
cută ceea ce discută orice o-peră 
de artă, adică condiția umană. 
Demnitatea umană. Adevărul 
social. Ideea de progres, de an
gajare. Ceea ce satirizează «sau 
ceea ce iubește Ecaterina O- 
proiu în „Interviu" pleacă de 
la un fapt dat — condiția fe
meii — dar se ridică la sem
nificația, mai severă, a acestui 
fapt. Condiția Omului, respec
tul datorat acestuia de către 
societate în măsura în care la 
rîndu-i respectă societatea.

Cătălina Buzoianu a realizat 
un spectacol-dezbatere etică. în 
care ideile sună răspicat și dra
matismul este conținut. O sce
nografie funcțională semnată de 
Mihai Mădescu exlicitează re
fuzul ostentației, dacă specta
colul ar fi avut mai mult ritm, 
dacă regizoarea ar fi simțit a- 
cele „trenări" de pe platou — 
paradoxal, pe un platou de te
leviziune tocmai ritmul îndrăcit 
al lucrului trebuiau s-o ajute 
la eliminarea pauzelor de ten
siune — ar fi greu să-i găsim 
păcate grave. Ea a ales actori 
de primă mînă — Octavian Co- 
tescu (totuși, totuși). Gina Pa
triciii, excepțională în marele 
monolog de la început și „au
tentic" reporter. Draga Olteanu 
într-o creație de zile mari, Ta
mara Buciuceanu într-o crea
ție de zile mari, Mariana Mi- 
huf, într-o creație de foarte 
mari zile, dezvăluind cu pati
mă un caracter și un om de 
aur. adevăratul purtător de cu- 
vînt al Ideilor piesei, zguduind, 
literalmente, sala. Slabă, prost 
distribuită, Ioa Ma+ache, dis
truge un rol „cheie". Absol- 
vind-o socotim că e o greșeală 
de regie. Cuplul celor două fete 
de la „Bumbacul", care trebu
iau să reprezinte noua genera
ție. mai oarecare, mal slăbuț 
scris. interviu de serviciu. 
Foarte bună într-un rol de plan 
secund Lucia Mara. ca șl echi
pa de la „TV" cu Aurel Cioranu 
în frunte de un autentic aproa
pe... neartdstic.

Colectivul de la „Bulandra* 
a montat un spectacol care se 
urmărește cu interes, cu partici
pare.

SMARANDA JELESCU

cînd intră în rol, dud își tace 
meseria, cînd interviază. Poate 
fi aici sugestia că munca este 
ceea ce o caracterizează, că nu
mai acolo e adevărată, liberă 
și puternică, nu dnd își plînge 
iubirea refuzată ca o... femeie. 
Chiar dacă asta s-ar explica, 
cum spune cu ironie autoarea, 
prin ..structura somatică". Per
sonajele anchetei sînt luate din 
medii diferite, vîrste diferite și 
chiar concepții de viață diferi
te. O muncitoare, o țărancă, 
două fete tinere, o primăriță, 
un om al legii. Cele cinci e- 
pisoade sînt tot atîtea fațete ale 
unui caleidoscop ale cărui cu
lori reliefează un univers sen
sibil, cu mari virtuți morale, și 
eu nu chiar tot atîtea prejude
căți. dar destule. Trebuie fă
cută din capul locului observa
ția că ideea de spectacol, de 
teatru, de literatură deci, de 
creație. în cazul piesei Ecateri- 
r.ei Oproiu nu poate fi validată 
decît în condiții de excelență, 
cu mari actori. Altfel, 
„cade" în articol 
interviu, sau în pledoarie sea
că. Dar nu de mari actori se 
plînge Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra". Autoarea a intuit a- 
eest simplu adevăr că ficțiunea e 
mal simplă decît punerea în pa
gină a adevărului gol-goluț, cel 
reprezentat de un interviu cu oa
meni în came și oa.se. Am zis 
„oameni" pentru că, desigur, a- 
ceastă dezbatere despre „con
diția femeii" la rîndu-i devine

ordonării ca pe un lucru firesc, 
adică cu ace’, „răul e In noi", 
sintagmă pe care or.cft am 
critxa-o. se Încăpățânează să 
stea lr. continuare pe poaiție, 
asa fără argumente și fără nici 
o noimă. Prejudecățile bărbați
lor le lasă mai ales în seama 
Jor. să se descurce cum or pu
tea fi să suporte cum i-or pri
cepe rușinea istorică ulterioară 
fi sigură. pentru ele.

Al doilea lucru inteligent pe 
care îl face autoarea este fap
tul că alege de personaj central 
o femeie reporter. meserie în 
care, orice e-ar spune, femeile 
au demonstrat că pot fi exce
lente. Si o asază pe un platou 
de televiziune. loc unde îți tre
buie fi perspicacitate, fi putere 
de muncă, si sobrietate, fi ded- 
ce și curaj, dar fără 
personal toate acestea 
superflue. P’.ednd de la 
siur.e dedicată zilei de 
tie, .Jiar.tul" este găsit . .
doaria începe. Soluția dramatur- 
g.câ simplă, care elimină, sau 
ar fî trebuit să elimine ocoluri
le inutile. în apărarea condiției 
de reporter insă și de femeie 
care face această frumoasă și 
grea meserie, autoarea a sim
țit nevoia să facă viu persona
jul său. omul cu microfonul, 
să-1 facă viu cu frumusețea lui 
interioară, cu necazurile și de
fectele lui, cu impulsivitatea 
care îl caracterizează ca o co
pie pe negativ, ca dezordinea 
personală provocată de prea 
multă ordine necesară în mun-
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S-a vorbit frecvent despre ma 
nierism in volumele unor poei 
afirmați după 197C Era firesc 
să fie așa. preocuparea 
expresie, rafinamer.rj 
p’nâ la virtuozitate 
fiind la ei ceva de c 
denîei. Aceasta nu trebuie însă 
să atragă de la sine 
de „producție lirici 
Nu am să soon că

r 5.

ridică ' Aburul milnilor celui 
plecat / Rezonanța de scoică 
marină A clipei de singură
tate — ' Perdelele, golul — răs
firă / Umbrele florii trădate / 
Peste ochii închiși mingiierea 
De ieri s-a uscat fără vină — / 

s-aducă polenul ' 
ehisâ de-un dor

La Lvciaa Avreaescu. grija 
mtra expresie «* Îmbină eu 
ansmiîerea unui fior liric pu- 
■nie. tinărul poet fiind autorul 
or remarcabile versuri patrio- 

Vigoarea imnului înălțat 
nu e atrofiată, ci potențată 
ilul „calofil". Acesta din 

d nu e decît forma in care 
se manifestă un timbru profund

„să-l îmbăieze-n floare de cu- 
vint"), se concretizează o viziu
ne romantică și paradisiacă. atlt 
de potrivită unui imn de glori
ficare a tării. Versurile citate a- 
parțin volumului de debut 
(Poeme, 1975) deocamdată mai 
concludent, al lui Lucian Avra- 
mescu. Primejdiile care îl pin- 
deau pe poet se remarcă Încă 
din această carte : un anume 
risc de a transforma rostirea li
rică egală și domoală într-un 
discurs monoton și prozaic, o 
grație a enunțului care ajungea 
la prețiozitate, un ton epigon, 
pe alocuri, rezultat din prelua
rea nefiltrată a unor accente din 
Blaga și chiar din poezia sămă
nătoristă (în acest din urmă

CARTEA

cea gratie căreia se realizează 
o atmosferă dominată de înge
mănarea intre melancolia ne- 
zgonîotoâsă ri o undă discretă 
de senzualitate. Voi cita „Floa
rea fără albine" : .X pulberea 
rară a serii cind pleoapa ' Cu 
genele piaptănă aerul umed, vi
brat / De pe obrazul tău cald se

Poeți la al doilea volum
original : ..pe cerul tău dă ar- 
borele-n floare / și fructul suie 
blind in ramul său pădurile se 
fac ascultătoare / și riurile dorm 
la pieptul tău / in fagure stă 
mierea de albine /' cleanul ba
ton își face cuib în vad / și 
totul stă orinduit în tine / se 
culcă șoimii-n aer și nu cad / 
sint dealurile mari cirezi de 
vite / ce odihnesc cu botul în 
cimpie / cind ziua-ntinde pînze- 
le-nălbite pe-o margine de sat 
care învie / pruncul se naște în 
leagăne de vrajă / parcă cireși 
ar inflori-n pămint / și bune 
ursitoare stau de strajă / să-1 
imbăieze-n floare de cuvînt“. 
E vizibil cum tocmai prin ima
gini atit de „căutate" („se culcă 
șoimii-n aer și nu cad“, „sînt 
dealurile mari cirezi de vite“.

caz. dată fiind calitatea mode
lului. impresia de producție ve
tustă era uneori mai apăsată). 
Aceste cusururi se regăsesc și 
în Stele pe dealuri (Editura 
Scrisul românesc, 1976).

O problemă cu caracter mai 
general se ridică : cind „ma
nierismul". rafinamentul formal 
este veșmintul unei trăiri lirice 
puternice, el poate fi echivalat 
cu marca însăși a unei viziuni 
artistice inedite, specifice aces
tei generații de poeți. (în moda
lități aparte pentru fiecare, fi
rește). însă cind se transformă 
în exercițiu de virtuozitate pură 
e pîndit de sterilitate, ca orice 
tentativă fără o finalitate pro
fundă.

Ambele aspecte pot fi ilustra
te prin poezia lui Dinu Adam,

autor al volumelor înaltele porțl I 
(distins cu premiul II la con
cursul de debut al Editurii 
„Eminescu" pe anul 1973) șî 
Cintece de leagăn (Editura 
Eminescu, 1976). Volumele lui 
nu se află la o distanță vizibi
lă unul de celălalt în privința 
realizării, remarcîndu-se cam 
prin aceleași calități, dar și prin 
aceleași cusururi. Iată citeva 
versuri elocvente pentru talen
tul autorului din poezia „Noap
te de Făgăraș" din prima carte : 
„Viscolul fulgeră ca dimineața 
— / și pretutindeni, umerii pă- 
mlntului ostenesc de zăpadă ; / 
aerul pare un cîntec în care 
poposesc pe rînd / toate pădu
rile, / eu zăpada pe palme, cu 
zăpadă...". Formularea atent lu
crată, nu ferită totuși de unele 
stîngăcii, care au, aici, un anu
me farmec, comunică un fior 
poetic de vădită ingenuitate. 
Alteori, grija pentru imagine 
(și numai pentru ea) duce la 
enunțuri încărcate, confuze, li
rismul sufocîndu-se în lanțul 
metaforelor, adăugate una după 
alta cu multă hărnicie, dar fără 
rost. Dau un exemplu din nu
meroasele posibile oferite 
recenta plachetă : „Cirezi 
viespi pindesc de săptămîni 
un ochi pustiu unde să-și verse 
mierea ; / nu cerceta prin som
nul tău tăcerea / acestui sfint 
cu mîinile fintîni, / căci foșni
toare-o ceață blinda cade / cum 
ar visa copacii peste noi — / 
Încete, înnodate sub noroi, no
roadele de șerpi clocesc cas
cade" etc.

Preocuparea exclusivă pentru 
expresie duce poezia la inexpre- 
sivitate.

de 
de

/

VICTOR ATANASIU

La Teatrul atelier 
„Manuscriptum" 

„PRIBEAGA“ 
de Vasile Voiculescu

După „Procesul Caragiale-Ca- 
ion“ și „Ochiul" de Radu Stanca, 
Teatrul atelier „Manuscriptum" 
de pe lingă Muzeul literaturii 
române a pus în scenă o nouă 
piesă inedită: „Pribeagă" de 
Vasile Voiculescu. Spectatorul 
prezent in sală, admirator al 
poeziei și nuvelelor lui V. Voi
culescu, descoperă cu bucurie și 
surpriză că se află in fața unui 
dramaturg la fel de talentat. Așa 
cum este conceput, in regia 
poetului Marin Sorescu, specta
colul se desfășoară cit se poate 
ă'e simplu. Actorii, cu textele in 
mină își citesc rolurile, mișcarea 
de pe scenă fiind dată doar de 
întoarcerea filelor cărților. Cu 
toate acestea spectatorul rămine 
tot timpul in miezul acțiunii pie
sei, o plăsmuire tirzie a autoru
lui, „ca o măsea de minte", cum 
remarca Marin Sorescu in cuvîn- 
tul de deschidere, cu rădăcini în 
istorie și basm. Drama „Pribea
gă" seamănă mai mult cu un 
poem, cu o baladă în care sec
vența aducerii darurilor de nun
tă, de către Ion Pescarul, un tî- 
năr valah a cărui taină nu o cu
noaște nimeni, dar care prin 
vrednicia faptelor sale este ales 
mire de prințesa Irina, moșteni
toarea tronului Bizanțului, este 
tulburătoare.

In această stagiune Teatrul 
atelier „Manuscriptum" va mai 
pune în scenă piesele : Bogdan 
Dragoș de Mihai Eminescu, în 
regia lui Mihai Dimiu, Răposa
tul Postelnic de B. P. Hașdeu și 
Cuminecătura de G. M. Zamfi
rescu, in regia lui Romulus Vul
pe seu, Grigore Vodă de Al. De- 
părățeanu, in regia lui Valentin 
Silvestru, Un domn pribeag de 
Nicolae Iorga, în regia lui A- 
drian Păunescu, Ștefan cel Mare 
de Camil Petrescu, în regia scri
itorului Paul Anghel.

N. MILITARU
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22. Avanpremierele 
iiihif mereu noroc

Elevul canadian Reni Simard eintase pentru participanții la 
Olimpiadă melodia ..Cintec de bu» venit", sportivii și persoanele 
oficiale avuseseră timp sd prețuiasci uriașele eforturi făcute de 
gazde pentru a confen un plus de strălucire ți originalitate Jocu
rilor. întreaga Canadi — ri, cu ea. lumea intreagă — se afla 
deja „sub semnul lui AMIK“, acel drăguț castor-mascotă desenat 
sub cercurile olimpice.

Pronosticurile făcute erau retușate acum, pe măsură ce spe
cialiști: vedeau „pe vtu" antrenamentele favoriților și ale out- 
siderilor. ^Ultimele" pronosticuri in ceea ce privește gimnastica 
feminină erau următoarele :

Echipe : 1. U.RS.S.: 2. R. D. Germani ; 3—4 România sau 
Ungaria ; 5. Cehoslovacia ; 6—7 R.F.G. sau S.U.A.

Individual compus : 1. Nadia Comineci ; 2—4 Olga Korbut, 
Ludmila Turișceva sau Nelli Kim ; 5—€ Gitta Escher sau Ange
lika Hellmann. Aceleași gimnaste erau indicate favorite și in 
finalele pe aparate (n.n. : fuseseră adăugate Richarda Schmeisser 
și Corola Dombeck. pentru finala de la sărituri).

12 iulie. In sala Forum fusese organizată o mare demonstrație 
a gimnastelor, o avanpremieră olimpică, la șase zile distanță de 
startul oficial. Doar 2 000—2 500 de spectatori ! Organizatorii erau 
derutați : nu se bucura, oare, gimnastica feminină de adeziunea 
scontată ? Alarmă falsă. Prima zi programa exercițiile impuse 
și — cunoscind dinainte programul — spectatorii nu veniseră în 
număr prea mare. Dar încd de la „impuse" puteai să-ți dai 
seama de înalta valoare a gimnastelor favorite, de marea fru
musețe a concursului olimpic de gimnastică, de asprimea fără 
precedent ce-i va fi conferită luptei sportive.

Bela Kăroly rămăsese același antrenor rezervat, realist : „Și 
la Skien a fost o avanpremieră și ne-a purtat noroc. Acolo, 
avanpremiera ne-a prins bine fiindcă trebuia s-o lansăm pe 
Nadia. Aici, o vom lansa pe Teodora Ungureanu". Și, intr-ade
văr, foarte mulți specialiști (și numeroase arbitre) și-au notat in 
carnetele lor numele Teodorei Ungureanu. Palmaresul ei era 
deja cunoscut de reporterii canadieni. Publicul canadian o re
cunoscuse și o aplaudase călduros.

13 iulie. „Ziua de 13 îmi aduce totdeauna noroc — spunea Teo
dora Ungureanu. Poate pentru că sint născută într-o zi de 13". 
Și 13 iulie i-a purtat noroc. Era cea de-a doua zi a demonstra
ției, ziua exercițiilor liber-alese. Cele 18 000 de locuri ale sălii 
Forum fuseseră ocupate cu circa două ore înainte. „Capetele 
de afiș" erau, fără îndoială, gimnastele din U.R.S.S., R.D.G. șt 
România, dar era la fel de sigur faptul că toate cele 28 de gim-
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naște invitate la această demonstrație vor oferi recitaluri de 
măiestrie și originalitate.

S-a lucrat pe echipe, concomitent la toate cele patru aparate, 
astfel că spectatorii s-au văzut puși în dilemă : la cine să te 
uiți, la Comăneci sau la Korbut, la Ungureanu sau la Turișceva, 
la Angelika Hellmann sau la Nelli Kim ? Ochiul se zbătea să 
le cuprindă pe toate, să prindă in raza sa vizuală întreaga scenă, 
întreaga suprafață de concurs.

Echipa noastră a început concursul la birnă. Teodora Ungu
reanu și Nadia Comăneci au fost aplaudate frenetic. „Se pare că 
această fantastică fetiță nu-i cituși de puțin supusă legilor gra
vitației !" — exclama comentatorul Agenției A. P., referindu-se 
la evoluția Nadiei pe birnă. Bela Kăroly privea atent, extrem 
de concentrat, evoluția fiecărei gimnaste din „elită".

La paralele, Nadia a electrizat literalmente sala. Același efect 
l-a produs și Teodora, cu senzaționalul ei exercițiu la sol. Zia
rul „Le Devoir" publica a doua zi fotografiile Nadiei și Teodo
rei, punindu-și întrebarea : „Cum au ajuns româncele la o ase
menea virtuozitate ?"

Deși au concurat relaxat (lipsea miza !), gimnastele n-au fost 
scutite, totuși, de unele mici ezitări. S-au înregistrat chiar și 
citeva căderi notabile : Olga Korbut a căzut de pe birnă, Lud
mila Turișceva a alunecat la sol (ca și Nelli Kim), chiar și Nadia 
a făcut doi pași, după aterizare, la sărituri.

Bela Kăroly avea să-și noteze : „Sînt citeva gimnaste de va
loare sensibil egală. Aș zice că sint cinci cu șanse de a se clasa 
pe primele trei locuri la individual compus : Nadia, Teodora, 
Nelli Kim, Ludmila Turișceva și Olga Korbut. Poate că mai sint 
două-trei care pot produce surprize în finalele pe aparate. Dacă 
Teodora ar fi fost ceva mai cunoscută... !"

Agenția U.P.I. aprecia, după avanpremieră, că „lupta pentru 
supremație se va da, probabil, intre românca Nadia Comăneci 
și trei gimnaste sovietice: Nelli Kim, Ludmila Turișceva și 
Olga Korbut. Surprize pot produce românca Teodora Ungureanu 
și tînăra din R.D.G., Gitta Escher".

Ziarul „Montreal Matin" scria despre campioana europeană : 
„Nadia a fost formidabilă la toate cele patru aparate. Publicul 
a rămas pur și simplu in admirație în fața siguranței, forței și 
grației micuței românce".

Secretarul Federației române de gimnastică, prof. Nicolae 
Vieru, declara ziariștilor români prezenți la Montreal: „Demon
strația a fost utilă, arătîndu-ne marea valoare a gimnasticii 
europene și forța sensibil egală a multora dintre sportivele pre
tendente la medalii. Fetele noastre au evoluat bine, îndeosebi

-63-

la birnă și la paralele. Ne bucură foarte mult faptul că acum, 
după demonstrație (și, deci, înaintea confruntării olimpice), pri
virile sînt ațintite nu numai asupra Nadiei Comăneci, ci și asu
pra Teodorei Ungureanu. Sînt convins că echipa noastră și unele 
fete la individual vor urca pe podium".

Nu erau puțini specialiștii care acordau acum echipei Româ
niei a doua șansă, după redutabilul sextet sovietic, dar înaintea 
puternicei formații a R.D.G., vicecampioană olimpică și mon
dială. In ceea ce ne privește, publicam in ziarul băcăuan 
„Steagul roșu", din 17 iulie, următorul pronostic „Au făcut 
deplasarea la Montreal opt gimnaste, cele mai bune pe care 
le avem la ora actuală : Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, Mariana Constantin, Georgeta 
Gabor. Luminița Milea și Marilena Neacșu. Această echipă 
TOATE obține medalia de argint, după redutabila reprezentativă 
a U.R.S.S., dar înaintea unor formații „abonate" altădată la 
medalii, cum sînt R. D. Germană și Ungaria. Nadia Comăneci 

obține trei medalii de aur (individual compus, paralele 
și birnă), o medalie de argint (sărituri) și o medalie de bronz 
(sol). La rindul ei. Teodora Ungureanu poate cuceri o medalie 
de argint (la paralele, birnă sau sol) și o medalie de bronz (la 
unul din cele trei aparate). De asemenea, ea se poate clasa 
printre primele șase la individual compus...".

Riscam ? Foarte puțin, pentru că atunci cind formulasem acest 
pronostic cunoșteam nu numai valoarea fiecăreia dintre preten
dentele la medalii, ci •— lucru deosebit de important — și com
ponența celor patru brigăzi de arbitraj.

Recunoașterea valorii atinse pe plan mondial de gimnastica 
românească s-a făcut simțită și cu o zi înaintea concursului 
olimpic propriu-zis : Congresul Federației internaționale de gim
nastică (F.I.G.) l-a ales pe Nicolae Vieru, secretarul F.R.G.. în 
Comitetul director al F.I.G., iar antrenoarea federală Maria Si- 
mionescu a fost aleasă, la rindul ei, vicepreședintă a Comisiei 
tehnice feminine a F.I.G. Să ne amintim că amindoi au pus cu 
hotărîre și nădejde umărul la consolidarea procesului care le-a 
propulsat pe Nadia, Teodora și colegele lor in fruntea marilor 
gimnaste ale lumii.

...18 iulie. întreg Montrealul nu cunoștea in acea zi decît un 
singur drum : drumul spre sala Forum. începea cel mai gran
dios dintre spectacolele Olimpiadei: întrecerea gimnastelor.

Episodul următor:
23. NADIA Șl COMPUTERUL
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AGEXDA Realizările economiei românești - 
expresie a angajării unanime 

a colectivelor de oameni ai muncii 
in înfăptuirea politicii partidului

Conferința națională în domeniul 
construcțiilor de mașini-unelte
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O zi prin magazinele pentru tineret

Argumente și idei
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„P.C. din Spania este gata să participe 
la un pact național destinat să 
instaureze un regim cu adevărat 

democratic in țară"
Apelul pentru eliberarea militanților comuniști, 

redactat de tovarășul Santiago Carrillo
Ulei* lunl"*wâra! apelurile1* pentru "eliberarea imediau" a se- 
erelarulul general al Partidului Comuni» din Spania. Santiago

protest împotriva
arestării tovarășului santiago Carrillo

xoti: il rum

încheierea lucrărilor 
Congresului P.C. 

Luxemburghez

al Partidului* Comunist Luxem
burghez. Delegații au examinai Șl aprobat ^activitatea partidului

Comunist Luxemburghez. Pre-
Rene Urbany.

Economia capitalistă
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